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آراء

كتب/ نايف املدوري 

يحتفل شــعب الجنوب 
العظيم بالذكرى ال 57 لثورة 
ذاكرة  يف  الخالــدة  أكتوبر 
األجيال ، بعد مرور 5 عقود 
ونيف مــن انطالق رشارتها 
من عىل جبال ردفان الشامء 
، والذي سطر خاللها الثوار 
ضد  البطولية  املالحم  أروع 
عرفها  امرباطوريــة  أعتى 

التاريخ بريطانيا العظمى التي ال تغيب 
عنها الشــمس آنذاك ، يف معركة غري 
متكافئة العتاد والســالح أو ما يعرف 
العسكري  التفوق  الحديث  بالتوصيف 
، واللوجســتي ، والســيايس للطرف 
اآلخر ، ولكن إرادة الشــعوب ال تقهر ، 

فانترصت ثورة الجنوب املجيدة .
عام  أكتوبــر يف  ثــورة  انطلقت 
1963م مــع إدراكنــا وأمياننا املطلق 
انطلقت  التــي  التحررية  بالثــورات 
ضد املســتعمر قبل ذلك العام ، والتي 
استهدف عىل إثرها الطريان الربيطاين 

يف  الســالطني  منــازل 
وأبني  لحــج  محافظتي 
القرن  خمســينيات  يف 
املايض ، وســيأيت اليوم 
الذي يكتــب فيه التاريخ 

بإنصاف دون مداهنة .
عن  الحديــث  عنــد 
يجب  واالستعامر  الثورة 
أن نكــون منصفني حتى 
مع أعدائنا ، فالحديث عن 
إذا تم  االحتالل الربيطاين 
مقارنته باالحتــالل الفرنيس للجزائر 
، واإليطــايل لليبيــا ، واألمرييك يف 
وأفغانستان   ، للعراق  الحارض  عرصنا 
، واالحتــالل اليمني للجنــوب ، فهو 
، وليس احتــالل هدام  بّنــاء  احتالل 
مــع أن االحتالل هو احتــالل ، ولكن 
مل يعمــد إىل تغيــري اللغــة العربية 
كام فعــل االحتالل الفرنــيس ، ومل 
الديني  املجال  يف  الربيطانيون  يتدخل 
يف تغيــري املعتقــدات أو يف العادات 
والتقاليد ما يعرف باملوروث الشــعبي 
، بل ما نؤكد عليــه يف مقالنا هذا أن 
الحكومة الربيطانية كانت أكرث حرصا 

عىل الهوية ، والتاريخ لألمة الجنوبية 
، وكذلك ما قام به الربيطانيون من بناء 
املدارس ، واملستشــفيات ، والجسور ، 
مشــاريع  ومعظم   ، الطرقات  وتعبيد 
البنية التحتيــة يف العاصمة عدن تم 
تنفيذها يف عهد االستعامر الربيطاين 
إىل جانب مــا أحدثه من ازدهار علمي 
، وثقايف ، وفكري مام جعل العاصمة 
عدن ثغر الجنوب الباسم مركز إشعاع ، 
وتنوير للوطن العريب ، وللعامل أجمع ، 
بعكس االحتالل اليمني الذي جثم عىل 
صدور أمة الجنــوب العريب 30 عاما 
، وما زال إىل يومنا هــذا يجرع فيها 
شعبنا شتى صنوف العذاب ، والحرمان 
، والجوع ، والجهل واملرض ، وبعنجهية 
وغطرسة مل يشــهد لها التاريخ مثيال 
يف امتهان كرامة اإلنســان الجنويب ، 
وأي امتهان أكرب ممن ال يريد أن يعرتف 
بحقك يف العيــش الكريم ، وبوطنك ، 
وهويتك ، وتاريخك اطالقا ، بل يعمد إىل 
قتلك باسم الدين تارة بالكفار امللحدين 
باملتشددين  أخرى  وتارة   ، والشوعيني 
القاعدة  والدواعش ، وباســم الوطن 
يف عامي 1994 -2015م مدعيا بأنها 

حربا أهليــة ، وغريها من الخزعبالت 
، وهي يف حقيقة األمر حرب ســافرة 
، واحتــالل رصيــح بكل مــا تحمله 
عملية  ترافقــه   ، معنى  مــن  الكلمة 
تجريف للهويــة ، والتاريخ ، والتغيري 

الدميغرايف لألرض الجنوبية .
يجب أن نقف وقفة جادة مع الذات 
يف هذه الذكــرى الخالدة التي مر من 
عمرها 57 عاما ، نســأل أنفســنا أين 
كنا  ؟ وأين رصنــا ؟ ، وكيف كان حال 
استقاللها  تحقق  التي  األخرى  البلدان 
وطننا  الســتقالل  الزمنية  بالفــرتة 
الغايل ؟ يزيد أو ينقص بضع ســنوات 
، وتحلم  الرمــال  كانــت تحارصها   ،
بأن   ، البلدان  لتلك  السياســية  القيادة 
يكــون لعواصم بلدانهم شــارعا يتم 
، كالشارع  الحضارية  بالطريقة  بناؤه 
الرئيــيس ملدينــة املعــال ، ولكن هل 
استســلمت تلك القيادات لذلك الوضع 
املزري الذي كانت تعيشــه بلدانهم ، ال 
وألف ال ، بل عملوا عىل استقرار بلدانهم 
سياســيا ،  واجتهــدوا يف النهوض 
بأوطانهم ، وخالل فرتة وجيزة نهضت 
بلدانهم اقتصاديا ، وسياسيا ، وثقافيا 

، واجتامعيا ، وعلميا ، وأصبحت أكرث 
، رخاء واســتقرارا ، وتقدما ، أما نحن 
فقد عدنا اىل الوراء 50 عاما ، هل كانت 
األخطاء التاريخية التي ارتكبت عشية 
االستقالل قاتلة ؟ بالطبع نعم ، مهدت 
لذلك االنحــدار مام أوصلت األمور إىل 
قرار الوحدة االندماجية الذي تم اتخاذه 
يف عام 1990م دون استفتاء شعبي ، 
الرشيك  للطرف  حقيقية  دراسة  ودون 
الــذي ســوف تتوحد معــه ، فكانت 
جميعها طعنات مسمومة يف خارصة 
الجنوب جعلته يتأخر كثريا عن مصاف 

الشعوب .
لقــد آن األوان بأن ندعــو القيادة 
التاريخ  قراءة  إىل  الجنوبية  السياسية 
بتمعن ، واالســتفادة من اإليجابيات ، 
املتعلقة باألمن ، والنظام ، والقانون ، 
والنزاهة يف الفرتة السابقة ، واالبتعاد 
عــن األخطــاء القاتلة كالشــعارات 
الجوفاء ، وأن يكونوا أكرث واقعية مع 
الحفاظ عىل  شــعبهم ، ورصامة يف 
األرض والهوية ، ال وطن بدون هوية ، 

وال هوية بدون وطن .

كامل اجلحايف

عام ونصــف عام مــن االنتظار 
 ، والندم  والتخبط  بالضيــاع  املمزوج 
هذا هو حال خريج كلية الحقوق يف 

جامعة عدن مع األسف .
فبعد أن انها تالميذ الدفعة  "38" 
اعوام البكالريــوس األربعة، بكل جد 
واجتهاد وعزم، رغم عرس املرحلة التي 
مر بها البلد بشــكل عــام والعاصمة 
اثناء دراستهم وحتى  بشــكل خاص 
اللحظــة،  إال انها مل تثنهم عن شــق 
لتمســك  ارصارًا  زادتهم  بل  طريقهم 
بالعلم والســمو به ، فبعــد كل تلك 
الســنوات االربع بشهورها ، وايامها، 
اعينها وســاعاتها، ولدت من رحم الحقوق  يف  حاملة  الجديد  العهد  دفعة 

الحــق، ويف يدها مســتقبل  نــور 
وطئته  لوطــن  العدالة  و  الحقيقــة 
املظــامل، والظالم واســتبد به الجور 

والُعتام. 
وما هي إال ايــام قليالت تلك التي 
احتضنــت فــرح التخرج بالنســبة 
لتالميذ الدفعة الـ38 لتصطدم بحائط 
بعناء  كسابقاتها  وُتستقَبل  نظام  الال 

الصمت .
فمنذ عام ونصف مل يعطى ألي من 
تديل  مصدقًة  ولو  الدفعة  هذه  تالميذ 

بتخرجهم أو تثبت ذلك 
،وبرغم كل تلك املحاوالت منهم  يف 
الحصول عليه وبســاطة مايطالبون 
بــه، واحقيته إال أن جامعة عدن تقف 
عاجزًة متهاونة تجــاه هذا املوضوع 
التظلامت والشــكاوي املرفوعة  رغم 

لها بهذا الشأن .
واليوجــد لها أي مــربر أو حجًة 
واضحة تبي لنا ســبية هذا التأخري !! 

، وال يظهــر هذا الصمــت املريب من 
قبلها إال اهاماًل وتساهل  يفيش حجم 
العشــوائية والال نظامية يف جامعة 

عدن .
ومن هــذا النتاج الــذي جوبهنا 
بــه وأنهكنــا تقُبله ،فأننــا كطالب 
والدنــا القانون واُمنــا الحقوق، لن 
ضياع  نراقب  األيــدي  مكتويف  نقف 
ابســط حقوقنا، وطريقنــا القانون 
اىل  ولو اضطررنا  الحصول عليه،  يف 
مقاضاة الجامعة ، أو االحتشــاد يف 
تاٍم لكل  ساحتها ونحن عىل استعداد 
ذلك مادمنا اصحاب حــق  باتخاذه ، 
كفانا ضياع نريــد ان نواصل تعليمنا 
نريــد أن نبــدأ حياتنــا املهنية فأين 
شــهائدنا ؟؟ ام ان الشهادة اصبحت 

حكرًا عىل الحرب فقط !!

عبداهلل سالم الديواني

يف العديــد من البلدان 
ومنهــا بالدنــا ظهــرت 
المعة  شخصيات  وتظهر 
وتجارية  وادبية  سياسية 
قدمته  ما  خالل  من  تكون 
وتقدمه مــن اعامل مثار 
االهتامم والحب واالعجاب 
عكس  او  مواطنيهــا  بني 

ذلك.
ويظهــر هذا االعجــاب والحب 
والشــهرة من خالل اعــامل جليلة 
وذات فائــدة كبــرية تقدمها بعض 
من هذه الشــخصيات النادرة احيانا 

االمر  هذا  يف  والخوض 
االســاءة  او  للذم  ليس 
او املديــح البن من هذه 
الشــخصيات سواء من 
عىل  الزال  منهــم  كان 
الله  توفاه  او  الحياة  قيد 

برحمته.
االطاللة  هــذه  ويف 
نشري اىل بعض املحاسن 
لشخصيتني  وعكســها 
يف  الله  اصابهم  تجارية 
هــذا العامل ببعــض االمراض وهي 
ســنة الله يف خلقه احدهم التاجر 
املشهور شاهر عبدالحق الذي توفاه 
اللــه يف هذا الشــهر يف احد اكرب 
ورصاع  معاناة  بعد  االملانية  املشايف 

مرير مع مرض الرسطان واآلخر هو 
الشــخصية التجارية من بيت هائل 
الذي  انعم  العم/ عبدالواســع هائل 
ابتاله الله بالوباء العاملي الذي اجتاح 
العامل )كورونــا( والذي اصاب معه 

بعضا من افراد ارسته .
والفــارق بني مــا قدمته هاتني 
لبلدها وملواطنيها كبري  الشخصيتني 
التجار  اكرب  ، فاألول  للعيان  وواضح 
يف اليمن وله عالقــة قوية ومؤثرة 
عند اصحاب القرار نتيجة سعة ماله 
يف الداخــل والخارج وكان يســمى 
ملك السكر وله رشاكة يف العديد من 
رشكات االتصــال والرشكات العاملية 
السترياد السيارات وله فروع لتجارته 

يف العديد من بلدان العامل.

ومع ذلك مل نسمع ان هذا التاجر 
الله بنى مســجدا او مدرسة  رحمه 
او جامعة تخلــد ذكراه وكل ما عرف 
مل  التي  اموالــه  كــرثة  الناس  عنه 
تؤدي زكاتها للدولــة ولفقراء بالده 
بالفساد  ابنائه  بعض  اشتهر  وبينام 
متهم  واحدهم  الخارج  يف  والتسكع 
بقتــل عشــيقته وتــم تهريبه من 
بريطانيا حتى ال يعاقب وتم له ذلك .

وامــا التاجر عبدالواســع هائل 
بيت تجاري قدموا خدمات  وهو من 
واضحة من ارباحهم التجارية متثلت 
يف بناء عرشات املســاجد واملدارس 
للدولة  زكــوات  من  عليهم  ما  وادوا 
وملواطنيها حيث وصلت اعاناتهم اىل 
مئات االرس يف جميــع املحافظات 

وساهموا يف تقديم االعانات الطبية 
لعــرشات من املرىض وان اشــارتنا 
اىل مثل هــذه الفوارق تهدف اىل ان 
يتعظ منها من هــم الزال عىل قيد 
الحياة من كبار التجار يك يســاعد 
بلدهم ومواطنيهم يف هذه الظروف 
الصعبة التي متــر بها البالد وانهيار 
اعىل مستوياتها ومنهم  اىل  عملتها 
امرباطــور النفط الشــيخ والتاجر 
والســيايس العييس الذي مل نسمع 

انه بنى مسجد او جامعة .
فكل نفس ومــا قدمت لخالقها 
وملواطنيها من االعامل الصالحة هي 
التي ســتنفعه ولن تنفعهم املليارات 

املكدسة يف البنوك املحلية والعاملية.

يف ذكرى ثورة اأكتوبر اخلالدة .. الإن�صاف لله ثم للتاريخ 

حقوقيون بال �صهادة يف جامعة بال اإفادة 

الفرق بني �صخ�صيتني افنيا حياتهما يف التجارة
عبداهلل الصاصي

 
هذه العبارة وعنوان املنشــور مقتبســة من ما قاله منظر الجنوب محمد حيدره 
مسدوس وفيها الرشح الكايف والجواب الشايف ملن الزالوا يلهثون ورى من ال يفقهون 
يف علوم السياســة، اثرتها شــفقة وعطف عىل من ال يتدبرون ويتعظون من ما يقال 
عىل لسان عباقرة افنوا جل حياتهم يف متابعة علوم وفنون السياسة ،وحز يف نفيس 
استمرار بعض املثقفني وحاميل الشهادات العلياء وهم مستميتني وهم يعلمون بخربة 
من يوالوهم ان عملهم رساب ال فائدة منه ســوى خراب وتدمري شــعب وضياع وطن 
،وهــذه الطامة الكربى عندما ال يفيق ضمري حملة االقــام ورجال كنا نظنهم هامات 
واذا بهم شــاعات يعلق عليها الطامعون كل ما علق يف قرارة انفســهم من هواجس 
كيدية ترض مبصلحة الجنوب واهله بهذه املجموعة التي تغمس راسها يف وحل العالة 
وتتجاهل عمدا ما يصيبها وتابيعها وعشريتها من هول الطغاة الذين يوالونهم ويدفعون 

لهم االجر.
االمر واضح وجيل ملــن يريد العودة ، والعدول عن امليش يف الخط املعاكس هو ان 

تعرف ان طالب الحق منصور ولــو بعد حني ولطاملا الروابط االخوية والعرقية متجذرة 
وال ميكن القفز عليها ،فالخاف يف اآلراء حول الوصول لتحقيق الهدف ال يربر للبعض 
االرمتــاء يف حضن االعداء انتقامــا من االقربون نكاية بعدم الســاح لك واخذ رايك 
عىل محمل الجــد اذا خالف رأي الجمع من اهلك وعشــريتك االقربون ، فاألصل واللب 
يف القول ان الخاف مع شــخص او كيان ليس حجة تبيح لك بيع وطن وترهنه للغري 
مقابل نزوات وخافات ومســميات ،فا احد مينع من طرح الرأي ومناقشته والخروج 
بحلول تريض الجميع فكل الجنوبيني يجمعهم البيت الجنويب  واي خاف بينهم يعترب 
خاف ارسي وحله يكون داخل البيت الجنويب ومن خرج واستجدى بغري اهله فقد شذ 
ومن شذ يف النار ،فا جدوى من االستعانة بالخارج عىل حساب الوطن اال للمسوخني 
املاردين فالحذر الحذر من العنارص التي زاغت قلوبهم من املارقني عن ما يرتضيه شعب 
الجنوب من انعتاق من الظلم الذي مورس عليهم وكل من يريد عودة الجنوبية اىل مربع 
الصفــر فهو واهم بعد كل هذه االنتصارات التي تحققت بفضل قيادته الحكيمة وليعلم 
املخالفون لنهج الجنوب انهم سائرون يف طريق الظام الذي عافه ليستبدل النور عىل 

كل شرب من ارضه.

من ال يعرف االولويات يف العمل ال�سيا�سي يخلق اخلالفات


