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كتابات

)الدباب(، فأجتاز  البــاص  تكفي ألركب 
الكئيب لقد اعتدت السري عىل  الشارع  هذا 
األقــدام؛ فجيبي غري ذي مــاٍل منذ أربعة 
أشهٍر وعرشا، الراتب الشهري كان مينحني 
ابتســامة مؤقتة. وها أنــا أجرجر الُخطا 
باحثا عن ابتسامة شاردة عىل وجوه املارة، 
كم متنيت أن أرى وجهًا واحداً مســرخَي 
ب األجفان والحواجب،  القسامت غري مقطِّ
ُجلُّ الوجــوه منقبضة املالمــح ُمكفهرَّة، 
ُمنهكــة القــوى، بعض الوجــوه تكتنز 
العبوس. لِــَم ال يوجد وجه ُمرَشع العينني 

منبسط األسارير؟ يبدو التساؤل فضوليا.
اإلرهاق  وعالمــات  يطــول،  الطريــق 
تســتبيحني، جهازي التنفيس يســتنجد 
بظل شجرة، والت شــجرة. ليس هناك إاّل 
الغبار الكثيف الذي ينشــط عندما تقرف 
فتتوقف  )َحَسَنًة(،  التحسني  إدارة صندوق 
مياه املجاري العامة، يجفُّ الطريق فيصبح 

الهواء خانقًا.
أتأمل يف وجوه  العابسات...  الُخطا  أجرُّ 
املارَّة عىل جنبات الطريق لعيل أرى ابتسامًة 
أحد  أو هناك...، كعادته  شاردة ترتسم هنا 
أصحاب املحــالت يتطوع بإحــراق أكوام 
القاممة لريسم سحابة كئيبة من الدخان، 

ذلك املشهد يحملني إىل ذكريات التظاهرات 
وغضبة الناس عند غالء األسعار إذ يحرقون 
إطارات الســيارات، فام أن تنقشع سحابة 
اإلطارات حتى ُتخلِّف ِحمام سوداء رسعان 
الســيارات؛ فتمأل  ما تســتجيب لتحرش 
الجدران يف  املنازل، وتزاحم طالء  أرضيات 
الُغرف واملمرات.. يف هذا الشارع العامرات 
املجاري  وغبار  السامة،  الغازات  تستضيف 
واألمطار، وِحمم اإلطارات بكميات تجارية.

أرفع خطاي بتثاقل كمــن يقتلع قدميه 
م عيلَّ أحد  من عىل األرض اقتالعًا... ُيســلِّ
األصدقاء وهو يقطع الشارع. رفعت رأيس 
تبدو  قال:  بعيد  ومن  االبتســامة،  محاواًل 
اليوم ُمرهًقا... تعجبت لسؤاله الذي يحتجن 
اسم االســتفهام ملاذا، قلت يف نفيس لعله 
يف عجلٍة من أمرِه كعادتنــا..! ثم تداركت 
مجيبــًا نعم.. نعم.. الجو مــيلء باألتربة، 
عالمات  ارتســمت  حارقــة!  والشــمس 
التعاطف عىل وجهه، ثم مىض يف سبيله. 
حيث  السجن(  )شــارع  بصحبة  ومضيت 

الطريق املؤدي اىل منزلنا يف املنصورة.
أخــرًيا رأيت مرح القصاصــات الورقية 
وأعواد العلف املقضوم واألكياس عىل قارعة 
الطريــق... الرياح تداعبهــا مينة ويرسة، 
وتنتهي بها إىل هذه الزاوية. تبسمُت! ها قد 
استرشاًفا،  ابتسامتي  كانت  أخريًا!  مُت  تبسَّ
فيشء يشــبه األمنية يدغــدغ ذهني! لقد 
راودتني فكرة أنَّ أجد مبلغًا من املال )بندال( 

مرميًا بني أكوام املرح... أوف لكن الرياح ال 
تحمل بنداًل! إذن يكفي ورقة نقدية واحدة 
الرياح نقلها  من فئة ألف ريال تســتطيع 
إىل هنــا، أخذُت أمعن النظــر يف األوراق 
وأنا  بطيئة،  أضحــت  خطوايت  املتناثرة... 
جاموســة  من  قريبًا  رصت  النظر...  أنعم 
كبرية ترتع يف أكــوام من املرح. هي أقرب 
مّني إىل االبتســامة، ففــي األكوام كانت 
ترتع ورقة نقدية من فئة املائة ريال ميني، 
واملائــة تكفي لرشاء قنينة مــاء بارد يف 
لكن  انحنيت اللتقاطها،  الحارق.  الجّو  هذا 
الجاموسة رفعت رأسها ثم تراجعت خطوة 
إىل الوراء كمن يســتعد للنزال. قلت لها: ال 
.. ال .. أنا ال أريد القتال... ومل أفكر يف ذلك 
قط. أرجــو أن تفهمي ما أريد. ثم تراجعُت 
قلياًل إىل الوراء لعلها تهدأ، وبالفعل هدأت، 
وأنزلت رأســها، لكنها صوبته نحو الورقة 

النقدية، و)بلطشة( واحدة لهفتها...  
داخيل:  توقفــت مشــدوًها أرصخ يف 
َلَهَفْتها! وها هــي تتلذذ مبذاقها، رمبا هي 
تعرف أنها مــن نوع خاص. أّمــا أنا فقد 
رت بانتزاع تلــك اللقمة من فمها لكنني  فكَّ
لســت ممن يفعلون؛ بل دعوُت لها بالهناء 
والشــفاء، ثم همســُت يف أذنها تكفيني 
االبتســامة التي حصلُت عليها فهي نادرة 
يف زمننا، أّما أنِت فأنصحِك أاّل تدمني لهف 

املال.

مائة ريال
د.عبد اهلل حممد الوبر

بعــد مشــوار طويــل حافــل 
بالتضحيات الجســام، وبعد مسرية 
ثورية قدمت فيهــا مديرية األزارق 
كواكبة من خرية رجالها وشــبابها 
يف ســبيل الحرية واالستقالل، يتم 
يف  القاممة  مقلب  بإقامة  تكرميها 
مساقي وشعاب وفح الذي يعترب من 
أهم الشعاب التي تعتمد عليها وديان 
مديريــة األزارق يف ري أراضيهــم 

الزراعية.
الهمجي هو  األطامع والتــرف 
املكان  األزارق  مديريــة  جعل  الذي 

املناســب لعمل ذلك املقلب الــذي يحمل كل 
أوســاخهم القذرة التي مل ترك لهم أي فرصة 
لدراســة األرض املناســبة لعمل ذلك املقلب، 
حيث أن تخصيص مقلب للقاممة التي تفرزها 

مدينة الضالــع يف نقيل وفح 
الذي تصب سيوله يف مساحة 
جغرافيــة مراميــة األطراف 
يسكنها مئات اآلالف من البرش 
دون العودة إىل دراسات بيئية 
وصحية من أجل الحفاظ عىل 
كارثة  يعترب  واإلنسان،  األرض 
بيئيــة بحد ذاتهــا، حيث وإن 
وفح  نقيل  يف  املقلــب  إقامة 
سيتســبب يف تلــوث األرض 
وتســممها ويؤدي إىل كوارث 
حيث  لإلنسان،  وصحية  بيئية 
وإن نقيل وفح يأخذ نسبة كبرية من املساقي 
التي تتدفق منها الســيول التي تصب يف كل 
وديان مديريــة األزارق، وبالوقت الراهن فإن 
أول األماكن التي يتدفق إليها سيول نقيل وفح 

هو سد "النخيلة" الذي يعتمد عليه كل أهايل 
املناطق القريبة منه موردًا لســقي مواشيهم 
الزراعية ومن هــذا املنطلق  أراضيهــم  وري 
ستشــهد مديرية األزارق كارثة بيئية وصحية 
ستتعاقب آثارها عىل األجيال القادمة، وطاملا 
أن الســيول القوية التي تتدفق من نقيل وفح  
قد تصل إىل محافظة لحج "املسيمري" وايضًا 
قد تصــل إىل محافظة عدن فال يســتبعد أن 

تتزايد الكوارث البيئية والصحية.
كل  نناشد  فإننا  مســؤوليتنا  منطلق  ومن 
الجهــات املعنيــة والجهات املســؤولة وكل 
الوجهاء واألعيان يف الوقوف الحازم ضد هذا 
االستهتار الذي تحظى به مديرية األزارق من 
إقامة املقلب يف نقيل وفــح دون أي مراعاة 
آلراء ســكان مديرية األزارق وما سيتسبب به 

هذا املقلب من األمراض والكوارث البيئية.

املوت األسود القادم من وفح!

حممد وليد ال�سبعي

الربانية  التعاليــم  لقــد حثــت 
والقوانني الوضعية كل إنســان حر 
عىل رفض الظلم ومواجهته وقتاله، 
وأجازت لإلنسان حق الدفاع والقتال 
عن ذاته وعــن بيته وعرضه وماله، 
كام منحــت الحق أيضا لــكل أمة 
وحثتهــا عىل قتــال كل من يتعدى 
عليها وعىل دينها وعرضها وأرضها 

وثرواتها العامة وأمالكها الخاصة. 
وأرض الجنــوب العريب تعرضت 
لعــدة حــروب عدوانيــة إجرامية 
واجتياحها  عبثية  تدمريية  احتاللية 
واحتاللها بالقوة املسلحة ومورست 

ضــد أبناء الجنوب شــتى صنــوف األفعال 

اإلجراميــة الوحشــية الــال 
إنسانية املحرمة رشعا وقانونا 
بهــدف إخضاعهــم وإذاللهم 
الجنوبيني  أن  إال  وتركيعهــم، 
األبطال واجهــوا األعداء بقوة 
وشــجاعة وتحــٍد وعناد ومل 
ألطامع  يرضخــوا  أو  يخافوا 
ومــآرب األعــداء االحتالليني 
وقاتلوهم  الشامليني  اليمنيني 
غري  حقيقية  رجولية  برشاسة 
مبالني بجربوت وغطرسة هذه 
السالكة  اإلجرامية  العصابات 
والعاملة  الخيانــة  مســالك 

واالرتزاق بوقاحة ممقوتة وتبجح مهني.

يواصلون  البواســل  الجنوبيون  زال  ومــا 
قتالهــم وتصديهم لقوى االحتــالل اليمني، 
ولــن يتوقفوا بــل سيســتمرون يف قتالهم 
وتضحياتهــم ضد أعدائهــم الطامعني حتى 
استعادة دولتهم الجنوبية كاملة السيادة ولن 
ينتهوا من الوجود أو ينهزموا وســينترون 
بتضحياتهم وبــإرادة الله ويحققون األهداف 
أصحاب  كونهم  العظيمــة  الجنوبية  الثورية 
حق حقيقي واضــح ومؤكد رشًعــا ومثبًتا 
بالقوانني الوضعية العربية والعاملية ويف ظل 
قيادة ثوريــة انتقالية حكيمة محنكة موفقة 
وناجحة برئاسة القائد الفذ الرئيس عيدروس 

قاسم الزبيدي.

الجنوبيون سيواصلون قتال أعدائهم حتى استعادة دولتهم

عبدالكرمي النعوي 

األعزاء الكرام يف فريق االنتقــايل املفاوض يف الرياض  
املحرمني 

تحية طيبة وبعد.. 
إننا يف هيئات املجلس االنتقايل الجنويب القيادة السياسية 
لشعب الجنوب وحاميل قضيته الوطنية التي انتجها تفويض 
شعب الجنوب لألخ رئيس املجلس االنتقايل عيدروس قاسم 
الزبيدي، نشــد عىل أياديكم من عىل أرضنا الطيبة الطاهرة 
الحرة بهويتنا الوطنية الجنوبية العربية األصيلة ونثني عىل 
ثباتكم ومواقفكم الوطنية يف حمل قضية شعب الجنوب يف 
أهم اللحظات وأشــدها خطورة لحظة أن نكون أو ال نكون، 
لحظة صيانة األهداف التي ضحى من أجلها شهداؤنا األبرار 
وضحى من أجلها شــعبنا األيب متحمــاًل كل صنوف القهر 
والتعذيب والتعســف  من قبل قوى االحتالل اليمني املتخلف 
وركائزه يف املنطقــة، ونثق يف قدراتكــم وإخالصكم يف 

تحقيق تطلعات شعب الجنوب العظيم. 
إننا ندرك جيــدا الصعوبات والعراقيــل التي تصنعها يف 
طريقكم القوى املعادية لتطلعات شعبنا والتي ال تتواىن يف 
أن ترك أي فرصة وأي إمكانية لتشــديد وتضييق الخناق يف 
طريق تحقيق انفراج سيايس ينتج مناخا يستطيع من خالله 
شــعبنا أن يتنفس الصعداء متكئة عىل دعم إقليمي ودويل 
معاٍد لشــعوب املنطقة وهويتها السياسية ومحاولة انتزاع 
الريادة العربية ملنطقة الرشق األوســط، ويف لحظة فرضت 
علينا  تحالفات الرضورة، والتي من خاللها ندافع عن منجزات 
شــعبنا، ونتقدم إىل األمام  يف طريق شائك وشاق ومعقد، 
إن البوصلة اليوم يف أيديكم وأنتــم من يوجهها يف طريق 
السري لتحقيق أهداف شعبنا الكربى يف ظل تلك الصعوبات 
واملؤامرات الطامعة يف موقعنا االســراتيجي وثرواتنا التي 
حبانا الله بها، ومن هنــا فإننا ندرك ما يقع عليكم من عناء 
ضغوط وطنية  تتطلب جني استحقاقات رمبا يراها بعضنا 
يانعة وهي ليســت كذلــك، وضغوط معاكســة تريد إفراغ 
املحتوى الوطني التحرري املســتقل لشعبنا وتعتقد أنه قد آن 
األوان لها لتحقيق مآربها،  لكنهــا بذلك ال ترى إال الرساب . 
فشعبنا ثابت عىل أرضه وقابض عىل أهدافه وتطلعاته التي 
قدم من أجلها آالف الشــهداء والجرحــى واملعتقلني محققا 
االنتصارات تلو االنتصارات، وبالتأكيد قد وصلكم إىل طاولة 
املفاوضات هدير أصوات شعب الجنوب يف حرضموت واملهرة 
وأبني ولحج وسقطرى وأصوات مقاومته البطلة يف شبوة 
وأبني وحرضموت الوادي وما يقوم به شــعبنا يف العاصمة 
الجنوبية عدن لوقف التدهــور يف مختلف املجاالت وتعايف 
األوضــاع وبالتأكيــد وصل إىل طاولــة املفاوضات صمود 
أبطالنا يف جبهات الضالع والســاحل الغــريب والصبيحة 
ويافع وغريها...  فجميعها تنادي بالحرية واالستقالل ودولة 
جنوبية مستقله كاملة السيادة عىل حدود ٢١ مايو وأما ذلك 
فإننا ســبق وفوضناكم يف حمل قضيتنا والسري بها حتى 
تحقيق تطلعات شــعبنا كاملة غري منقوصة وكل الخيارات 
مفتوحة أمامكم واملرونة السياسية مطلوبة حتى ال نخرس ما 
قد حققناه ومطلوبة حتى نتمكن من امليض إىل األمام وإذا 
كان بإمكاننا أن نحقق بالشعرة ما ميكن ان نحققه بالصميل 
فالشــعرة أفضل، ونحن عىل ثقة من إدراككم وقدرتكم عىل 
ذلك، وثقوا أن الله معكم وشعبكم معكم فال ترددوا يف اتخاذ 
القرارات املصريية املدروسة بعناية فائقة وإننا ثابتون عىل 
أرضنا ومحافظاتنا ومديرياتنا ممســكني عىل أهم مفاصل 
القرار الســيايس الذي نطالبكم بدفعه بقوة جديدة يف إطار 
املفاوضات الجارية؛ ألن شعبنا لن يقبل العودة لتحكمه قوى 
النفوذ الشاملية وركائزها يف محافظاتنا ولسنا طامعني يف 
حقائب حكومتهــم إال يف حدود ما يضمن لنا عدم اختطاف 
نرنا من بني أيدينا أو تقليــم أظافرنا  والحفاظ عىل أمننا 
واستقرارانا، ومبا يضمن إعادة هيكلة الحكومة املعرف فيها 
دوليا،  وإدخال العنارص اإليجابية فيها وتخليصها  من براثن 
مختطفيها، كام أننا ال نألو جهــدا يف دعم القوى الوطنية 
اليمنية ومســاندتها يف اســتعادة كرامتها وتحقيق تعاون 
ورشاكة وفق مبادئ القانون الدويل والعالقات الدولية وحق 
الجوار وندرك أن مواقفكم ثابتة كام هو شــعبنا إىل جانب 
دول التحالف العريب واملرشوع العريب وحامية أمن واستقرار 
التحالف ويف  املنطقة وحاميــة مصالحنا ومصالــح دول 
العربية  العربية الســعودية ودولة اإلمارات  املقدمة اململكة 
الشقيقة ودولة مر العروبة رائدة منطقة الرشق األوسط 
واألمة العربية وأهمية تحالفات الرضورة التي تخدم تطلعات 

شعبنا.

نصر هرهرة 

إلى وفدنا 
المفاوض في 

الرياض


