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األمناء / كتب / احملامي سعد عبداهلل احلاملي :  
 

متّثل ذكرى عيد االستقالل إحدى املحطات 
العــريب؛ إذ  املضيئــة يف تاريــخ الجنوب 
جســدت انتصاًرا للشــعب يف معركة نضال 
الجنــويب األيب ضد  طويل خاضه شــعبنا 
املستعمر الربيطاين، إحقاًقا للحرية والكرامة 
واســرجاُعا للحق املســلوب وقــدم قوافل 
من الشــهداء األبطال يف كل شرب من أرض 
الجنوب الطاهرة الذين قدموا دماءهم الزكية؛ 
لروى بها شجرة الحرية واالنعتاق من أبشع 
اســتعامر حديث عرفته شــعوب منطقتنا 
العربية دام قرابة ١٣ قرنا واســتطاع شعبنا 
الجبار بثورته املسلحة أن يهزم االمرباطورية 
التــي ال تغيب عن مســتعمراتها الشــمس 
القتال  الغازي دروسا يف فن  ويلقن جيشها 
البطولة  معــارك  ميادين  يف  واالستبســال 
والعزة  الحرية  ومعــاين  والفداء  والتضحية 
والكرامة والدفاع عن الوطن والشعب وتطهري 
املحتلــن والغزاة  الجنوب مــن دنس  أرض 
الطامعن بنهــب ثرواته ومقدراته من جانب 
ومامرسة أبشع أنواع الظلم والقهر والطغيان 

عىل شعبه من جانب آخر.
ويف الذكــرى الثالثــة والخمســن لعيد 
االســتقالل الوطني ٣٠ مــن نوفمرب والتي 
تصــادف اليوم يحق لنا أن نســتذكر املالحم 
البطولية التي خاضها شهداء ثورة ١٤ اكتوبر 
املجيدة إىل جانب الثوار األبطال يف مواجهة 
يف  وأعوانهم  الربيطاين  االســتعامر  جنود 
العاصمة عدن ويف جبال ردفان الشامء التي 
املجيدة  أكتوبر  انطلقت منها رشارة ثورة ١٤ 
ويف لحج ويافع وابن وشــبوة وحرضموت 
وكل مناطق ومــدن جنوبنا الحبيب .. وعلينا 
ثوارنا  التي سطرّها  الخالدة  املآثر  أن نستذكر 

الشــجعان ويف مقدمتهم 
ومدرم  لبــوزة  الشــهداء 
مــن  وعبود وغريهــم 
الشــهداء األبرار لثورة ١٤ 

من اكتوبر العظيمة .
بدمائهم  ضحــوا  الذين 
الحرية  سبيل  يف  الطاهرة 
شعبنا  لينعم  واالستقالل؛ 
الجنويب بالتحرر واالنعتاق 
وبناء  والرقي  والحضــارة 
الحرة  الجنوبيــة  دولتــه 
تركة  من  وتخليصها  األبية 
الذي  البغيض  االســتعامر 
عاما   ١٢٩ أرضه  عىل  جثم 
مــارس خاللها كل صنوف 
والجهل  والقهــر  الظلــم 
واملرض ضد أبناء الشــعب 

وعمــل عىل إثارة الفنت والثــأرات واالقتتال 
وسياســة فرق تسد بن القبائل يف كل مدن 

مناطق الجنوب.
يف هذا اليوم املجيــد الثالثن من نوفمرب 
عيد االســتقالل الوطني يحز يف نفوســنا 
ما نحن فيه يف وضع مأســاوي تعيشــه 
محافظاتنــا الجنوبية بســبب الحرب التي 
الحوثية  والعــدوان  البغــي  قوى  شــنتها 
املدعومة من  الشاملية  واالخوانية  العفاشية 
إيران عىل شــعبنا الجنويب الذي اســتطاع 
ان يدحــر ميلشــيات العــدوان وأن يطهر 
أرضه منها ويلحق بهــا الهزمية تلو األخرى 
والعتاد ورغم  األرواح  الخسائر يف  ويكبدها 
أنه ال تزال هناك املؤامرات والدســائس التي 
تحاك عىل شــعبنا الجنويب إال إنه استطاع 
الواحد  أن يفرض وجوده ويكون لــه كيانه 
االنتقايل  املجلس  قيادة  للجنوب تحت  املمثل 

واستطاع إثبات وجوده عىل 
األرض وتكوين مؤسســته 
األمنية والعسكرية وإيصال 
العربية  املحافل  لكل  صوته 
صعبا  رقام  وصار  والدولية 
السياســية  املعادلــة  يف 
كرشيك  بــه  واالعــراف 
الحرب  يف  العريب  للتحالف 
املتمردين  االنقالبيــن  ضد 
الحوثين وكرشيك فاعل مع 
الحرب  يف  الدويل  املجتمع 

عىل التطرف واإلرهاب .
بعيد  نحتفــل  ونحــن 
أن  لنا  الوطني  االســتقالل 
نوجــه دعوتنا لــكل أبناء 
الجنوب لــرأب الصدع الذي 
افرزتــه الحرب بــن أبناء 
املخططات  وراء  االنجــرار  وعــدم  الجنوب 
الجنوب إلشعال  أعداء  التي يحيكها  التآمرية 
فتيل الحــرب بن الجنوبيــن وإثارة الفنت 
بينهم من خالل تأجيج بؤر التوترات واالقتتال 
الحرب  وإذكاء  الضيقــة  املناطقية  ودعوات 
اإلعالمية والنفســية ومحاولة هدم جسور 
الجنويب  الجنويب-  والتسامح  التصالح  مبدأ 
التي  التآمريــة  القــوى  تلك  أرعــب  والذي 
عرفت بعدائها للجنوب وشــعبه قبل الوحدة 
املشؤومة وبعدها .. دعوة نوجهها لكل أبناء 
الجنوبية  املصالحة  مبادئ  لتجسيد  الجنوب؛ 
بالحوار واالعــراف باآلخر كانوا مكونات أو 
قوى سياسية أو احزاب أو قبائل أو منظامت 
مجتمعية أو مدنية أو نخب املثقفن أو مشائخ 
أو أعيان ووجاهات وشخصيات اجتامعية أو 
أفراد من أجل مّل الشمل واالنفتاح عىل اآلخر 
مهام كانــت االختالفات يف الــرؤى والتي 

تجمــع يف مجملها بتبني قضيــة الجنوب 
واســتعادة دولته واالســتفادة من الفرصة 
التاريخية التي تهيــأت ألبناء الجنوب والتي 
لن تتكرر مرة أخرى يف حال ضياعها وملئات 
السنن فالجنوب سيبقى وأما رصاع املناصب 
والكرايس واملناطقية فستزول عاجال أم آجال.

وها هي الفرصة اليوم ونحن نحتفي بعيد 
االستقالل أن نعيد حساباتنا بتوحيد صفوفنا 
والتنــازل لبعضنــا وأن نســتفيد من العرب 
والدروس وما استخلصناه من النتائج السلبية 
والكارثية التــي أفرزتها الحروب والرصاعات 
خالل املراحل الســابقة والتي ينبغي أن تلفت 
انتباهنا إىل ما نحن فيه اليوم من واقع بائس 
نعيشه اليوم وعلينا أن نستفيد من مجريات 
الشــاملية عىل  القوى  نــرى  الواقع ونحن 
اختالف رؤاها ورصاعاتها التي وصلت لدرجة 
االقتتال والرصاعات الدموية بســبب الحرب 
إنها توقفت وأفرزت واقعــا مغايرا بعقد  إال 
صفقات بينها عندما شعرت بأن الجنوب قاب 
قوســن أو أدىن من نيل استقالله واستعادة 
حوثية  الشــاملية  القوى  فتوحــدت  دولته 
وإصالحيــة ومؤمتريــة وإخوانية وأجمعت 
عىل شّن الحرب وتأجيجها عىل الجنوب وما 

يحدث يف معارك شقرة وزنجبار خري دليل .
فهل يرتقي الوعي الجنويب إىل مستويات 
راقية يف التفكري والبدء بلّم الشــمل وتوحيد 
واالعراف  والحوار  للســلم  والجنوح  الصف 
باآلخر مــن أجل اســتعادة الحرية والكرامة 
واالستقالل وبناء الوطن الجنويب والبدء يف 
بناء أسس ومداميك دولة الجنوب التي تتسع 
لكل أبنائــه من املهرة إىل بــاب املندب فتلك 
للحفاظ  الجميع فســارعوا  أعناق  أمانة يف 
عىل الجنوب دولة وأرًضا وإنساًنا فالفرصة ال 

تطرق باب املرء مرتن .

األمناء / كتب/ جهاد عوض :

يلتبس الفهم وتقــّل املعرفة لدى كثري من 
نحو  املعاقن  وأحاسيس  الناس, عن مشاعر 
بعــض القضايا واألمور العامــة والوطنية, 
معاناتهم  هــم  يف  واقعن  بأنهــم  معللن 
بهم,  املحيطة  والحياتية  الصحية  وظروفهم 
والتــي ال تدع أّي عامل أو فكــر أخر ينتابهم 
ويشــغلهم عــام يعانوه, كالتفكــري بالهم 
الوطني ومبا يجــري ويحدث يف الوطن من 
فعاليات وأحداث, املعــاق يا هؤالء مثله مثل 
سائر البرش ولكن بإمكانيات أقل, وله مشاعر 
وإحســاس متنامي ال يفارقه أبــدا, بالحب 
واالنتامء للوطــن تفوق ما لدى البعض الذي 
يقولون فيه كثريا وال يعملون ألجله إال قليال.

املعاق ليس أسري لهمومه وذاته كام يقال, 
بل يدرك ويتأثر مبا بجري ويعتمل من حوله 
ويف البلد بشكل عام, وعندما يكون صاحب 
إرادة وشــجاعة, يجعل الواقع واملســتحيل 
حقيقة ال تخفيها العــن إال من به عام يف 

عينه ومرض يف قلبه.
وقد شــهدنا يف الحرب األخرية التي شنت 
عىل عدن يف 2015 وما قام به وجسده بعض 
املعاقن مــن تقديم املســاعدات والتربعات 
واملقاتلن  الجبهات  لدعــم  والعينية,  املادية 
حســب إمكانياتهم وقدراتهم الخاصة, بل مل 
يكتِف البعض منهــم وظل متفرجا وصامتا, 

أمنا ســخر ووهب نفسه وروحه يف 
ســبيل الدفاع عن الوطــن, مل يتحمل  
املعــاق  مناظر الدمار وقتــل األبرياء 
النســاء واألطفال يف مدينته املساملة, 
الوطنية  بل تحركــت  وفاحــت روح 
كان  وأن  وانطلق  نفسه,  يف  واالنتامء 
مبتور أحد القدمن, لتلبية نداء الواجب 
املقدس الذي تخــىل وتقاعس البعض 

عن الوفاء به نحو وطنه.
مل ينتظر أو يبحث عن عذر له يعفيه 
عــن أدى  الواجب الدينــي والوطني, 
كغريه من األسوياء الذي البعض منهم 
يبيعون كالما ويقولون شعرا يف الوفاء 

والفــداء للوطن وترابه, أتجه إىل ســاحات 
الوغى واملعارك متنقاًل بن الخنادق واملتارس, 
يد عىل الزناد واألخــرى متكيا عىل عصاءه 

ليتنقل بها.
قّصة معاق تسّطر مباء الذهب 

صحيــح املعاق يعاين ويقــايس من هم 
اإلعاقة, بل مهضوم ومحــروم من حقوقه 
التي كفلتهــا وأقرتها لــه الحكومة, ويقرأ 
مسوليها  لسان  عىل  يوميا  ترديدها  ويسمع 
ويف وســائل إعالمها املختلفــة, كمن يرى 
جعجعتــًا وال يــرى طحينــا, إال إن النوازع 
النبيلة يف عقله وقلبه,  واملشــاعر الوطنية 
ثابتة وراسخة ال تتغري وال تؤثر عليها املؤثرات 
الصحيــة واالجتامعية املحيطــة واملحبطة 

أحيانا لذاته وإعاقته, جعل من حبه وإخالصه 
لوطنه درس ومثال يحتــذى به يف املجتمع 
ولألجيــال القادمــة, يف االنتــامء والدفاع 
اليشء  وألن  واألرض,  العــرض  حياض  عن 
باليشء يذكر أحب هنــا أن أرسد موقف أخر 
للداللة عىل وعي ومشــاعر املعاق الفياضة 
نحو بالده, ففي زيارة يف نهاية التســعينات 
تقريبا, قمنا بها مع عدد من املعاقن وبعض 
أبــن, إىل محافظة  األصدقاء من محافظة 
حرضموت أرض الحضارة والثقافة والتاريخ, 
ويف رحلــة تعريفية من املــكال إىل مناطق 
الغيل والشــحر والديس, مبعية قائد عمليات 
الحايل  أبن  الرشقية حينها محافظ  املنطقة 
أبوبكر حسن سامل, ويف جو جميل وإعجاب 
مبا تراه األعن للمدن وطبيعية الحياة فيها, 

القيت سؤال مســتفزا عىل أحد املعاقن, 
قلت لــه وهو يغني ويــردد بعض أغاين 
الفنان أبوبكر ســامل, إال تســمع بعض 
وتريد فصل  األجنبية وهي تسعى  القوى 
بعض املناطق أو املحافظــة عن اليمن ؟ 
بالله أســمعوا ماذا قــال وكان جوابه !! 
كلامت قليلة - - إمنا تســتحق أن تكتب 
مباء الذهب, رد برسعــة وبعفوية نابعة 
من أعــامق قلبه ومبا تفيــض فيها من 
الحب والوالء لبلده, قال : يفصلون رأيس 
عن جســدي وال يفصلونهــا عن بالدي, 
يف صوت جهوري وصارم وحازم, يا لها 
من كلامت وقعت عىل مسامعنا كالزلزال 
لدرجة أقشــعرت لها أبداننــا من رسعة رده 

وقوة معناها وأثرها علينا.
هذه قصة حقيقة ولو قالها قائد عسكري 
لضجت وأشــادت به وســائل اإلعالم, أمنا 
اإلنســان  املعاق  حقيقة  لنؤكد  لكم  أوردتها 
املنتمــي لهذه األرض والغيــور عليها, ليبعد 
من يف قلبه شــك, وعينه قرص نظر نحوه, 
وبأنه أسري لهمومه وذاته فقط وال يفكر أو 
ينتابه مشــاعر الحرص  باالنتامء الوطني, 
وبالتايل التضحية بكل ما ميلك مباله وروحه 
يف ســبيله ورفع شأنه, نعم يعاين من عجز 
نســبي يف حركته, أمنــا باإليجابية والثقة 
بنفســه وعدالة قضيته تجعله إنســانا أخر 

ورمزا عاليا يحتذى بقوله وفعل.
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