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مر عىل انطالق قطار التسامح والتصالح نحو 
عقد ونصف تقريبا، ويف كل  يوم نشعر بالحاجة 
النفس  الروح وتنقية  لركوب هذا القطار لتجديد 
الخالفات حتى يصل هذا  العالقات ونبذ  وتوطيد 

القطار إىل غايته. 
التســامح والتصالح ليس مجرد شعار يرفع 
هنا وهناك، بل هو مــروع كبري ميلء بالقيم 
والدروس يحملنا مــن براثن املايض وما علق به 
من سلبيات إىل آفاق املستقبل وما يحفل به من 
فرص ال ميكن أن تتحقــق إال بالتكاتف والتوحد 

واالجتامع. 
من جمعية ردفان كان انطالق قطار التسامح 
والتصالــح لعــام 2006، ويف انطالقته األوىل 
أثار الكثري من الجــدل والكثري من الغضب لدى 
السلطات الحاكمة يومها والتي اعتربته مروعا 
الوسائل ألنه يحرر  خطريا ينبغي مواجهته بكل 
الجنوب من أوزار املايض وحالة الالوعي ويحمله 
إىل مكان آخر حيث تفك القيود واألغالل ويتحرر 
املارد من القمقم الذي وضــع فيه ليصنع األمل 

لشعب عاىن طويال وآن له أن يثور و ينترص. 
إن التســامح والتصالح كان أحد املشــاريع 
املهمة الــذي كان له الفضل يف االنتصارات التي 
يحققها الجنــوب اليوم وما يزال جنوبنا بحاجة 
لهذا املروع باعتباره قيمة أخالقية وإنســانية 
تسهم يف تنظيف الوعي واالرتقاء به إىل مدارك 

الحقيقة والحرية لصناعة غد أفضل لشعبنا. 
أقرتح عــىل املجلس االنتقايل إنشــاء دائرة 
بالتصالح  املعروفــة تعنى  خاصة ضمن دوائره 
والتســامح ويكون لها رؤية وأهــداف وتقوم 
بأنشــطة مدنية مختلفة لتعزيز قيمة التصالح 
والتســامح بني أوســاط املجتمع وترف عىل 
القيمة  هذه  لتجذير  املناســبة  بهذه  االحتفاالت 
اإلنســانية يف العقل والوعــي الجنويب لجعل 
املســتقبل أكرث أمانا واملــروع الجنويب أكرث 

صالبة ورسوخا.  
إن ما تحقــق للجنوب اليوم هــو بفضل كل 
التضحيات التي قدمها الجنوبيون كل من موقعه، 
ونأمــل أن تقــود املرحلة املقبلــة إىل مزيد من 
التقارب بني املكونات الجنوبية من شأنه أن يعزز 
واملصري  الهدف  الداخلية ومينت وحــدة  الجبهة 
املشــرتك ومينح السياسة فرص املناورة وترتيب 

األولويات املرحلية لتحقيق تطلعات شعبنا.

كتابات

يفتقرون  الضالع  جبهات  يف  رجالنا 
اىل أبسط اإلمكانيات وخصوصًا يف هذا 
الشهر شهر يناير املشهور بالربد القارسة 
يف  املعروفة  الشــتوية  املواسم  واقوى 
كل عام ميــر علينا، انقطــاع املرتبات 
لفرتة طويلة، غياب امليزانية التشــغيلية 
بكل لواء يف الجبهة، ارتفاع األســعار و 
اضطراب الوضع السيايس بصف رشكاء 
التحالــف والتصعيد العســكري للعدو 
الحــويث باإلضافة اىل الجــوع والفقر 
اللوجســتي  الدعم  وغياب  والحرمــان 
للتحالــف العريب لجبهــة الضالع عىل 
مدى شهور، اىل متى سيظل هذا اإلهامل 
املتعمد ورجالنا مل يفرطوا حتى بشرب من 
تراب الوطن يف الوقت الذي نرى تساقط 
الجبهات يف بعــض املحافظات ولديها 
كل الدعم ويتم ســقوطها وتســليمها 
للحوثيــني، اىل من نشــتيك و اىل من 
نوصل صوتنا حتــى تصحوا ضامئرهم 
الجبهة  يف  ابطالنــا  لدعــم  ويتحركوا 
بالضالع، رجالنا ال يطلبوا دعم تعجيزي 

أبسط  يطلبوا  بل 
ت  نيــا مكا إل ا
ر  ا ســتمر لال
والصمود  بالثبات 
حتى  بالجبهــة، 
نثــق  كنــا  وان 
ليس  النــرص  ان 
والعتاد  بالعــدة 
بــل هو مــن عند 
ورضوريات  أولويــات  هناك  لكن  الله، 
الذي  واساسيات وأسباب لتصنع النرص 

يكتبه الله لنا .
اذهبوا اىل اي رجل مــن رجالنا يف 
وسألوه  جعبته،  وفتشوا  الضالع  جبهة 
كم عنــده رصاص وذخائر؟، وســوف 
ترون بأعينكم كمية القهر واألمل، اذهبوا 
املسافات  يقطعوا  كيف  واعرفوا  معاهم 
وكم يستغلوا املركبات املدنية حتى يصلوا 
اىل الجبهة، اذهبوا معاهم اىل الجبهة و 
ابحثوا عن ما يأكلون وما يربون وما 
يعانون من األكل والرب الذي ال يصلح 
معاهم  اجلســوا  اآلدمي،  لالســتخدام 
يف الجبهة وحســوا بالربد القارســة 
التي تنــزل يف الليل وكيــف يرتجفون 
ويتأملون من عواصــف وريح هذه الربد 

الشتوية القارسة وهم يفتقرون ألبسط 
لريشدونكم  اسالوهم  الشتوية،  املالبس 
اىل أماكن جلوســهم وأماكن نومهم و 
االرض  يفرتشــون  ان  لتعرفوا  دوامهم 

ويتمنون الفرش والبطانيات. 
لكم  وســيجيبون  واسالهم  اسالهم 
اسالوهم ليك تعرفوا  بكل حرسه وندم، 
عزة النفس فيهم التي متنعهم من طلب 
أي أحد يدعمهم، اســالوهم ليك تعرفوا 
العزمية الثابتــة واإلرادة الفوالذية التي 
تجعلهم صامدين يف امليادين غري مبالني 
بــاي حرمان و انقطــاع و فقر وغياب 
أبســط اإلمكانيات ليك يؤكدوا للجميع 
أنهم مهام يحصل لــن يغادروا امليادين، 

فأما النرص أو الشهادة. 
ابطالنا بجبهات الضالع قيادة وافراد 
يعانون ويفتقرون اىل أبسط اإلمكانيات 
ولكــن مهام كانت املعانــاة لن يفرطوا 
بشــرب واحد من تــراب الوطن إال عىل 
وإقصاء  إهامل  يتعمد  من  ولكن  جثثهم 
الرجال بالجبهــة فالله يجازي من خذل 
الرجال الصادقني دنيا وآخره، ثقتنا بربنا 
بأنه لن يخلف وعده يف معاقبة من قطع 
ومنع حق الرجال الذين اقبلوا للدفاع عن 

دينه ورفع رأيته.

هم  بخري  شــبوة  أن  يروجون  الذين 
أنفسهم يروجون أن عدن ليست بخري.

ومن خالل ذلك يتضح أن تلك الجامعة 
تحــاول تعطيــل الحيــاة يف عدن يك 
يقنعوا النــاس بأنهم هم فقط من يجب 
أن يحكموا وأن غريهم ال يســتطيعون 

الحكم.
وليس ذلك بغريب عىل جامعة تضمر 
وللجنوب  بل  وأهلها  لعدن  الدفني  الحقد 
عامــة، ولكــن الغريــب أن تنجح تلك 
الجامعة سيئة الذكر بتجنيد عدد ال بأس 
ملشاريعها  لريوجوا  الناشــطني  من  به 
النتنــة والتي تهــدف إىل جعل الجنوب 
عبارة عــن ضيعة تابعة لها ويحق لها - 
بحسب فتاوى مشايخها - أن تغنم ثروات 

الظاهرة  الجنوب 
بــل  والباطنــة، 
ويحــق لهــا أن 
دمــاء  تســفك 
أبنــاء الجنــوب 
لها،  املعارضــني 
أن  تــرى  فهــي 
كل مــن يعارض 
مــن  حكمهــا 
الجنوبيــني إمنــا هو خارج عــن امللة 
ويجوز قتله ومصادرة أمالكه بحســب 

فتاوى كبارهم.
وتلك أمــور موجــودة يف األدبيات 

واللوائح التنظيمية لتلك الجامعة.
ومام يوجــد يف تلك اللوائح محاولة 
زرع الفنت بــني أبناء الجنوب وبث روح 
)بعاث(  بيــوم  وتذكريهم  املناطقيــة 
وهي لعمري نفس خطــط اليهود التي 
األوس  بني  الحروب  إعادة  تحاول  كانت 

اإلســالم يف  أن دخلوا  بعــد  والخزرج 
ذلك  عن  لثنيهــم  اليهود  مــن  محاولة 
وعودتهــم إىل زمن الجاهلية بعد أن مٌن 
الله عليهــم ببعثة محمد صىل الله عليه 

وسلم.
املارغة  الجامعات  باختصار شــديد: 
أن  الباطل دون  بالدين ليك مترر  تتسرت 

يشعر بعض أتباعها بذلك .
ولذلك تجد التشابه كبريا بني شعارات 
تلك الجامعات املعادية للجنوب حتى وإن 
اختلفوا فيام بينهــم . ولك أن ترى ذلك 
التشابه يف شــعارات الحويث واإلخوان 
)إما  واحد  فشــعارهم  الجنــوب  تجاه 
نحكمكم أو ســنقتلكم.. إمــا ترضون 
وسندمر  حياتكم  ســنعطل  أو  بحكمنا 
مدنكم ..لن تروا أمنا واســتقرارا إذا مل 

ترضوا بحكمنا(.
هذه هي مخططاتهم ونواياهم والكل 

يف الجنوب بات يعرفها .

من  تعد  والتســامح  التصالــح  قيم 
أفضل وأعظم القيــم الدينية واألخالقية 
التي دعانــا وأوصانا الله إىل التحيل بها 
والحفاظ عليها وتجســيدها عمليا عىل 
الواقع املعــاش فيام بيننا لتعزيز أوارص 
عالقات اإلخاء واملحبة والتفاهم وتطهري 
وتنقيــة قلوبنا ونفوســنا من األحقاد 
الال  الوهمية  الحواجز  وإزالة  والعداوات 
مربرة التي تنشأ بيننا أحيانا دون أسباب 

أفكار  ونتيجة  موضوعية، 
خاطئة وتؤدي بالتايل إىل 
تفرقنا وإضعافنا وانهزامنا 
األعداء  قبــل  مــن  حتى 
عىل  االنهزاميني  الضعفاء 

الدوام .
كــام أن التحــيل بقيم 
والتســامح  التصالــح 
بيننا  فيــام  وترجمتهــا 
فعلية  ومامرسات  بسلوك 
جميع  يف  يومية   صادقة 
فإنها  الحياتية  قضايانــا 
ال شك ســتخلق فينا قوة مجتمعية ضاربة 

موحدة قابلة للنمو والتطوير نســتطيع من 
خاللهــا االنتصار عــىل كل أعدائنا والتغلب 
عىل جميــع الصعوبات بثقة وتفوق واقتدار 
وبها نكون مجتمعا متكامال مؤهال ومعارصا 
الحياة ونبني مســتقبال متطورا  كل مراحل 
واألمن  واملساواة  العدالة  تســوده  ومزدهرا 
والرفاهية  والسعادة  والطأمنينة  واالستقرار 

التي نطمح ونتطلع إليها ونحلم بتحقيقها. 
إن صفات التصالح والتســامح )الجنويب 
- الجنويب( يجب أن نرســخها فعال ونجعل 
منها نهجا وقانونا ودســتورا وسلوكا فعليا 
رســميا لنا، وأن ال نجعل منهــا مجرد كالم 
عادي بال معنى وبال مثار وشــعارات خالية 

مــن مضامينها الحقيقيــة ملغالطة وخداع 
بعضنا البعــض، ويف عامنا الحايل 2021م 
الذي تم فيه اتفاق الرياض ومن نتائجه صار 
الجنوبيون بقيــادة املجلس االنتقايل رشكاء 
رئيســني يف حكومة املناصفة بني الجنوب 
والشامل، وشــكل ذلك خطوة إيجابية هامة 
يف مســار  النضال التحرري الجنويب نقلت 
الحبيب إىل مرحلــة جديدة مرقة  جنوبنا 
متقدمة نحو استعادة دولتنا الجنوبية الهدف 
املصريي الذي ناضل الجنوبيون عقودا زمنية 
بقوافل  تحقيقه  ســبيل  يف  وضحوا  عديدة 
نعتربهم  الذين  األبطال  امليامني  الشهداء  من 

مصابيحنا املضيئة ونياشيننا الثمينة.

معاناة رجالنا يف جبهات البطولة والشرف

إّما نحكمكم أو سنقتلكم!

التصالح والتسامح من أعظم وأثمن القيم الدينية واألخالقية الرفيعة

جمال عبدالناصر 

ناصر السيد سمن

عبدالكرمي النعوي 

باسم فضل الشعبي

التسامح 
والتصالح


