
الجنوب  مير 
غاية  مبنعطفات 
األهميــة،  يف 
صعبة  وتحديات 
األوىل  هــي 
نوعهــا،  مــن 
يواجهها  التــي 
ن  بيــو لجنو ا
طيلة مســرتهم 
الوطنية  الثورية 
أن  غر  النضالية، 
التحديات  تلك  كل 
تتحطم أمام صمود فــوالذي قّل نظره، 
وتتبعــر كل أحالم الطامحني يف احتالل 

الجنوب مجدًدا.
ورغم كل ما مير به الجنوب اليوم إال 
أن القضية الجنوبية تبقى قضيتنا الكربى 
امليامني  التي ضحى يف سبيلها شهداؤنا 
نتغافل عنها  لن  والتي  األبطال،  وجرحانا 
قيــد أمنلة مهــا حــاول البعض حرف 
مسارها من خالل التضليل بأن ما يحدث 
يف الساحة ال يخدم قضية أبناء الجنوب.

إن ما يحدث اليوم ما هي إال إفرازات 
فساد "نظام صنعاء" طيلة الثالثني سنة 

املاضية.
لذا فــإن محــاوالت إعــالم العدو 
االنتصارات  مســار  وحرف  بالتضليــل، 
وثقافًيا،  وعسكرًيا،  )سياسًيا،  الجنوبية 
واجتاعًيا، واقتصادًيا(، وخداع الشــعب 
الجنويب تظل، وســوف تظل، محاوالت 

بائسة غرضها زراعة "الفتنة" ليس إال.
الجنوب  لها  التي وصــل  املرحلة  إن 
اليوم ُتعد أهم مرحلــة يف تاريخ قضية 
الشــعب الجنويب، ويجب عىل كافة أبناء 
الجنوب الحفاظ عىل ما تحقق، والتشبث 
مل  فإن  بقــوة،  العظيمة  باالنتصــارات 
نثبت أنفســنا اليوم لن نستطيع أن نثبت 
أنفسنا غًدا.. وبإذن الله سنتجاوز األزمة، 
وســنتعدى كل الصعاب، وسنصل ملرادنا 
وقضيتنا  معنا،  فـــالله  الله،  مبشــيئة 

الجنوبية قضية حق ال باطل.

املكال "األمناء" خاص:
نظم املئات من أبناء محافظة حرضموت عرص أمس السبت وقفة 
احتجاجية شعبية للمطالبة بوقف إرســال حاويات األموال من مدينة 

املكال بساحل  حرضموت إىل  محافظة مأرب شال اليمن.
وقــال املتظاهرون إن األموال التي سُتســل إىل مأرب ســوف 
يتم تسخرها لدعم جبهات ما يســمى بـ"الرشعية اليمنية" ضد أبناء 
الجنوب، بينا تعاين حرضمــوت وباقي محافظات الجنوب من انهيار 

للخدمات وقطع للرواتب.

ابن  الثوباين،  قاســم  القائد 
املهرة، الذي تتلمذ النضال منذ والدة 
الحراك الجنــويب، اليوم يعمل يف 
كافة املياديــن بصمت، فهو القلب 
والرجل  الضالــع،  لجبهة  النابض 
الخفــي يف جبهة أبــني، إضافة 
إىل مهامــه األمنية بعدن، ويتمتع 
إنســانية  ومواقف  عالية  بأخالق 

عظيمة.
الجندي  لهــذا  تحيــة  ألــف 

املجهول.
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المقال االخير

العزلة بني نخب القرار الســيايس غالبًا ما تتك 
مساحات تتسع ألكر من شيطان.

ظل برملانيو بيزنطــة يتجادلون، وروما يهددها 
الســقوط بيد أعدائها، حول إمكانية أن يقف أربعون 
شــيطانًا عىل رأس دبوس.. أدمنوا الحديث عا تبثه 

الشياطني فيهم من سوء التدبر، وسقطت روما.
املســاحات التي عزلت النخب عن بعضها كافية 

إليواء املردة والشياطني من كل صنف ولون.
لذلك، فإن مــن أوىل واجبات هــؤالء اإلخوة، 
ممن وضعتهم الحياة يف صدارة املشــهد، واملدعوون 
اليوم إىل الرياض لتقرير مستقبل البالد، التخيل عن 
الشــياطني التي تفولذت يف الساحات التي أحاطت 
بهم. وهذه مســألة يجــب أن تســبق أي نقاش أو 

مشاورات.
ســيكون من الرضوري أن يدخــل الجميع إىل 
الشياطني،  انترصوا عىل همزات  املشاورات قد  قاعة 
وقد تخلصوا أيضًا من كل األرق الذي سببته خنافس 
وهوام العزلة ممن تسببت يف شيطنة اآلخر دون وعي 
مبا أحدثته هذه الشيطنة من اتساع رقعة الجفوة بني 

منتسبي الهدف املشتك.
اليمن، بوضعه اليوم، ال يحتاج إىل أصوات عالية 
أو ضحيج مــن أي نوع كان، كا أنــه ال يحتاج إىل 
ترجيعات مواقف سبق أن شكلتها خصومات سابقة 
أو شــهادات بالوطنية والخيانات والعالة التي باتت 
تسوق كخرق بالية يف سوق الحراج، وال إىل مخرجات 

الشيطنة التي ألحقت االنكسار مبسارات كثرة.
يحتاج اليمن إىل شــطب كل مــا علق بالضمر 
من تشــوش، ليكون النقاش مسئوال.. فال مسئولية 

لضمر عالق يف مجاهيل وأزقة كثرة.
مل تهزم يف تاريخ الرصاعات أي قوة ذات هدف 
نبيــل إال حينا احتفظ ضمر كل منتســب إىل هذه 
القوة مبساحة من الشــك والغربة والخصومة تجاه 
اآلخر، وراح صاحبه ميأل تلك املســاحة مبا ميليه ذلك 
من أوهام ال ترى اآلخر غر مرشوع قابل للشطب، ال 
الرفاقية واملسئولية من تفاهات  مبا يفرضه واجب 
لبناء رشاكة بقيم حب الوطن وحق الناس يف تقرير 

خياراتهم .
يف مثل هذه الظروف قــد يكون التصحيح هو 
النخب ملعرفــة قدرتها وأهليتها  أصعب اختبار لهذه 
عــىل القيادة ومواصلة املشــوار. والتصحيح يقصد 
به الوقوف أمام الوقائع التي تشــكل املشــهد العام 
مبسئولية وبتجرد وبعيدًا عن كل ما تختزنه مساحة 
الخصومة يف الوعي من أوهــام وهواجس ودوافع 

وانفعاالت.
رمبا كان هذا اللقاء هو الفرصة األخرة إلعادة 
األمور إىل املسار الصحيح الذي يأمله الناس بعد كل 

ما لحقهم من آالم وأوجاع وأحزان وإحباط .
 ويف هذا السياق ال بد أن تكون التتيبات النعقاد 
اللقاء قد تجاوزت مجرد التشاور إلخراج قرارات إدارية 
إىل ما هو أكر داللة عىل الحاجة إىل تقييم املشــهد 
وإعادة صياغة اســتاتيجية العمل بروح ترمي وراء 
ظهرها كل الغث الذي فرضته االنكسارات واملحبطات 
والتخبط يف الساحات التي قام فيها الجميع بشيطنة 

الجميع.
ال بد أن تكون هناك ورقة عمل قد أعدت وشملت 
مختلف القضايا السياسية والعسكرية وقضايا الدولة 
تضبط إيقاعات البحث والنقاش والوصول إىل نتائج 

تضع البالد عىل مسار يخرجه إىل طريق.

د. ياسني سعيد نعمان

بعيًدا عن همزات 
الشياطين
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مقتطف الكالم

 عدن يف عهد 
االنتقايل واإلدارة 

الذاتية

هذه  أن  لــو  تخيلوا 
الصورة يف مــأرب أو يف 
ســروج  كان  كيف  تعز، 
نعتقد  اإلخوان؟!  إعالم  لها 
ســيجعلون  كانوا  أنهــم 
منها  منجــًزا عاملًيا، وكنا 
يف  اإلخــوان  سنشــاهد 
وهم  األرض  أصقــاع  كل 

يحتفلون به!


