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هــل هي الوطنيــة البحتــة؟ أما أنهــا الفدائية 
العظيمة؟

هل هو الحب الوطني الجنوين للوطن الجنويب؟
بالفعل.. مل أعد أدري ماذا حدث؟!

سأحيك لكم القصة بالتفصيل:
عندما تحدثت عن املطالبة برضورة رصف مرتبات 
قــوات الجيش واألمن الجنــويب املتوقفة ألكرث من 
ستة أشهر، وعن وجود أرس من جنود أبطال القوات 
الجنوبية تعيش وضًعا مأســوًيا بفعل حرب املرتبات 
التي ُتشن من قبل رشعية اإلخوان ضد قواتنا الباسلة، 
باإلضافــة إىل مطالبتــي قيادة املجلــس االنتقايل 
الُزبيدي  عيدروس  القائــد  بالرئيس  ممثلة  الجنويب 
بالتحرك العاجل وإيقاف عبث رشعية اإلخوان، تواصل 
معي أحد الجنود األبطال يف قواتنا الجنوبية )أتحفظ 

بذكر اسمه(، فكانت رسالته يل مزلزلة.
كيف يحدث هذا؟ قد تســتغربون من رســالته، 
لكنني تأكدت أن الجنوب قضية شــعب وهوية ال بد 
أن تحقق أهدافها التي رسمت دماء الشهداء ومعاناة 

الجرحى مالمحها.
لقد كتب يل هذا الجندي بالقوات املسلحة الجنوبية 

كالًما شامًخا، ُمرشًفا، عزيًزا.
فقد قال يل هذا البطل الجنويب، وبالحرف:

"ولدي العزيز.. أتفق معك أن الراتب مطلب أسايس 
ألي فــرد، وهو أحد مقومات الحيــاة، وأنا والله أحد 
املترضرين من انقطاع الراتب، ولو شكيت لك معانايت 

لبكيت!
لكــن يجــب أن تعلــم أن الراتب ليــس مطلبنا 
األسايس، ولو كنت أعلم أن إيقاف الراتب ليس ضمن 
أساليب الحرب التي ُتشن ضد شعبنا الجنويب وقواته 
الباســلة لطالبت براتبي اليوم قبــل غد، ولكننا نعلم 
جميًعا أن سياسة قطع الراتب عمل ممنهج من أعداء 
الجنوب لحرف مســار ثورتنا.. هم يريدوننا أن نصل 
ملرحلة أن نطالب براتبنا وكفى، غري أن شعب الجنوب 
كافة ُيدرك كل تلك املؤامــرات الخبيثة، فمطلبنا ليس 
راتبا، وال راشن، مطلبنا دولة جنوبية كاملة السيادة 
علمها ُيرفع يف األمــم املتحدة، مرشوعنا ليس راتبا، 
مرشوعنا الهدف الذي ضحى يف سبيله آالف الشهداء 
والجرحــى، وغــري تحقيق مطلب اســتعادة الدولة 

الجنوبية فال حياة لنا، وال يجب أن نحيا.
ولدي العزيز.. اعلــم أننا عانينا منذ إعالن الوحدة 
الظاملــة.. عانينا كل صنوف التعســف والظلم، وكل 
صنوف التهميــش، واإلقصاء، فــال تتوقع أن حيلة 
قطع الراتب ستخضعنا، فنحن شعٌب جبار ال نخضع 
إال لرب الســاء، وال تظن أن أي مخرجات ألي حوار 
الجنوبية سنصمت، بل توقع ثورة  تستهدف قضيتنا 
تأكل األخرض واليابس، وتذكرين.. نحن نســري خلف 
قيادة جاءت من ميادين النضال، وتقاســمنا معهم 
الِكرسة )الخبزة( اليابسة، ونعرف معدنهم، ولهذا نثق 

فيهم كا نثق بأنفسنا.
ولدي الطيب.. أقسم لك بأننا منترصون.. فنحن يف 
هذا الزمن متمكنون عىل أرضنا الجنوبية، وسنتمكن 
من باقــي أرض الجنوب املحتلة، ولو عدنا إىل الخلف 
عرش ســنوات لعرفت الفرق الشاسع بني تلك املرحلة 
واملرحلة الراهنة. صحيح نعاين حالًيا، ونذوق معاناة 

ال ُتطاق، لكننا سنتجاوزها، وسننترص.
أعلم أن حرب الخدمات لها أهداف خبيثة، أهدافها 
رضب عمــق القضيــة الجنوبية، ورضب النســيج 
الجنويب، وحرف مســار أهداف شعب الجنوب، وبداًل 
مــن املطالبة بدولة جنوبية مســتقلة نطالب براتب 
وراشــن، لكن صدقني، من يراهــن عىل هذه الحرب 
مع شعب الجنوب فهو خارس.. شعب الجنوب أصبح 

واعًيا أكرث من أي وقت مىض.
النرص للجنوب.. والرحمة للشــهداء.. والشــفاء 

للجرحى".
انتهت الرسالة.

مل أستطع الرد عىل هذا الكالم الشامخ، فمثل هكذا 
كلات ال يقولها إال األبطال.

كتابات

رمبا يبدو العنوان غري واضح ويراه البعض 
مجــرًدا وغري ملموس، لكننا ســنحاول يف 
إليه، فهدف  السطور اآلتية أن نبني ما نهدف 
شعب الجنوب قد أصبح واضحا وال غبار عليه 
)أغلبية شعب الجنوب( يف استعادة السيادة 
وبناء الدولة الجنوبية املستقلة كاملة السيادة 
عىل حــدود ما قبــل 22 مايــو 90م وبلغة 
السياسة )استعادة الدولة الجنوبية التي كانت 
قامئة عىل أرض الجنوب قبل 22 مايو 90م( 
هذا الهــدف الواضح والذي ال لبس فيه معلن 
تعلم  العريب  التحالف  فدول  والداين  للقايص 
ذلك ومجلــس األمن والدول الدامئة العضوية 
فيه تعلم ذلك، وكل الهيئات واملنظات الدولية 
والدول العربية واإلسالمية تعلم ذلك وإخواننا 
املناصفة يعلمون ذلك،  اليمنيون يف حكومة 
والشعب اليمني يعلم ذلك، واملجلس االنتقايل 
الطرف الرئيس يف اتفاق الرياض لديه وثائق 

ونصــت  معلنــة 
عىل ذلــك بوضوح 
الــكل  وبإيجــاز، 
الجنوبيني  أن  يدرك 
لخيــار  ذاهبــون 
الجنوبية  الدولــة 
املســتقلة كاملــة 
الســيادة، أما كيف 
ومتــى فهــذا أمر 
للقيادات  مــروك 
الجنوبية  السياسية 
التي تختار املسار أو 
املسارات التي ستوصل 

إىل ذلك.
وميكــن ألي ســيايس أن يتعــرف عىل 
املســار الذي اختطه املجلــس االنتقايل من 
خالل اتفاق الرياض، وما يجري عىل األرض 
الجنوبية، فاتفاق الرياض ينص عىل الذهاب 
إىل العملية السياســية التــي ترعاها األمم 
املتحدة بكل وضوح واملجلس االنتقايل موقع 
عىل ذلك وهناك ســتطرح القضية الجنوبية 

وســيحمل ملفها املجلــس االنتقايل بخيار 
الدولة الجنوبية املستقلة، وعىل األرض يجري 
عىل  والعمل  الجنــويب  النرص  عىل  الحفاظ 
الهدف  يناسب  واقع  لخلق  تعظيمه وتطويره 
وهناك  لتحقيقه،  األرضية  ويخلق  املنشــود 
سؤال ملح يفرض نفسه ويفرضه واقع الحال 
وهــو: هل  تتوقف الحيــاة إىل حني تحقيق 
ذلك الهدف؟ بالتأكيد ال، وال يقبل العقل ذلك، 
فالوضع االقتصــادي والخدمي واالجتاعي 
والثقــايف وغري ذلك يجــب أن ال يتوقف أو 
يتعطل بل يجب أن منيض يف العمل لتعافيه 
وتطويره وتحســينه حتى ال نوصل بشعبنا 
إىل هدفه وهم جثث هادمــة، والبلد مدمرة، 

ووسائل العيش مفقودة.
أحادي  أن يكــون تفكرينا  ينبغي  لذلك ال 
الجانب، كا يرى البعض أن نركز عىل الهدف 
ونرك األوضاع تعصــف بها الرياح إىل حني 
أن نحقق هدفنا وال ينبغي أن تشغلنا وسائل 
يتعرقل   أو  الهدف فيتعرث  الحياة عىل حساب 
بل يجــب أن منيض بها معا وال يســتقيم  

أحدها بدون اآلخر.

ال أدري كيــف يقرأ الرئيس الدســتور، وكيف 
يســتخف به يف آن واحد أم أنه وصل إىل مرحلة 
الالوعــي وال يعي ما يقــرأ أم أن مرحلة الزهامير 
داهمته لكرب ســنه وأصبح النســيان يسايره يف 
كل لحظة وآن، بعد االســتخفاف للعقول وإعادة 
الشخصيات التي مارست الفساد وهو أحد شهود 
العيان عىل فســادهم، وهو من غيبهم عن املشهد 
الســيايس وأحالهم للتحقيق، واليوم يعيدهم، هل 
كانت املدة فرة نقاهة أعطاها للهوامري ليستعيدوا 
نشــاطهم ومن ثم إكال فســادهم؟! هذا الذي 
نفهمه وإال فليربر ســيادة الرئيــس إذا كان عنده 
القدرة ويوضــح لرعيته ما الهــدف من املغالطة 

ومخالفة نصوص الدستور؟
اليوم ما كان يقال باألمس أن الرئيس مختطف 
وال ميتلك قرارا وال له حــق االعراض والذي بيده 
الحرب فقــط للتوقيع أصبح حقيقة ال غبار عليها، 
وبهذه الطريقة التي وقع الرئيس فيها ليس بعدها 
إال لعنــة إبليس بعد االســتفزاز وتجاهل الرشيك 

املتفــق عليه يف بنود 
التي  الريــاض  اتفاق 
التشــاور  عىل  نصت 
مــع قيــادة املجلس 
االنتقــايل قبل اتخاذ 
وهــذا  قــرار،  أي 
التجاوز كاٍف لنســف 
برمته  الرياض  اتفاق 
إىل  األمــور  وإعادة 
نقطة الصفر وتحميل 
الخطيئة  وزر  املخالف 
التي ارتكبها، يف هذه الحال املســاءلة القانونية 
ال بد منها، لكون املخالفة جســيمة وســتلحقها 
أرضار بالوطــن واملواطن ال يحمــد عقباها إذا مل 
يتالَف الرئيس هذا األمر ويعيد حساباته بعيدا عن 
املاحكة التي تريــد بطانته إدخاله فيها، ال أدري 
هل كان بوعيــه عندما يعيد من إحالتهم للتحقيق 
إىل سدة الحكم بدال من إحالتهم للنيابة والقضاء 
لينالوا جزاءهم جراء ما اقرفوه من جرائم يف حق 
الوطن من فســاد، ال تربيرات مقبولة من الرئيس 
أمام شــعب الجنوب إال أن يلغي هــذه القرارات 
غري املدروســة والتي قللت من حجمه ومن نسبة 
احرامه وتقديره أمام الشعب ونادي القضاة سواء 

يف الشــال والجنوب ورشعوا يف تقديم دعوى 
قضائية بينوا فيها كل العيوب التي شابت قرارات 
التعيني لرئيس مجلس الشــورى املــدان والنائب 
املواصفات  املخالف ألبسط  العام أحمد املوســاي 
التي يجــب أن يتحــىل بها من حيــث املؤهالت 
والدرجات التــي يجب أن مير بهــا قبل الوصول 
لهــذا املنصب، والذي من املعــروف قبل هذا وذاك 
أن يخضــع النتخاب مبارش من قبل القضاة لكون 
عمله مرتبط بهم ارتباطا مبارشا، وطاملا قوبل هذا 
الشــخص بالرفض كيف سيزاول عمله مع تابعيه 
وهو مرفوض باألدلة القاطعة من مواد الدســتور 

التي صاغها من قدموا الدعوى من نادي القضاة.
إن اإلرصار وطريــق العنــاد الــذي ســلكه 
الرئيس إرضاًء ملــن ال يريدون الصالح للبالد ألنهم 
مســتفيدون من إطالة الرصاع والهدوء والسكينة 
أدمنوا  للمواطن ليس يف قاموسهم ألنهم  واألمن 
عىل حياة البــؤس للمواطن ويتلــذذون بتعذيبه 
وثرائهم وتجارتهــم مبنية عىل العبث بأمنه، وهم 
يلعبون من وراء الســتار ويضعــون الرئيس يف 
الواجهة ليتحمل وحده املســؤولية وهم خارجون 
منها، هذه التي مل يدركهــا الرئيس ومل يفكر يف 
العواقب املرتبــة عليها إذا مل يســارع إىل إلغاء 

قراراته فورا قبل فوات األوان.

العالقة طردية بين الهدف والحياة

بعد قرارات الرئيس حلت لعنة إبليس

نصر هرهرة 

عبداهلل الصاصي

عالء عادل حنش

ال أدري ماذا حدث؟!

الســالم عىل من عرف الحق واتبعه.. لقد 
ظهرَت يف مشــهٍد مقرف حني أسأت لذاتك 
ال لغريك، وتدحرجت من قمة قيمك وأدبياتك 
إىل وحل ســخافتك وتخلفك؛ مســرخصًا 
ثقافة  واللعن  فالسب  وذاتك..  ثقافتك  لقيمة 
العاجزين ورأس مال املفلســني، وال أظنك إالّ 
ضحية معاصيك، فلــو حفظت الله لحفظك 
وحفظ لسانك عن بذاءة القول وسقط الكالم، 
فأصلــح ما بينك وبني ربك لعــل الله يصلح 
ما بينك وبني قلــوب غادرتها من قلوب بني 
قومك قبل غريهم ومن أعني  ســقطت منها 
إىل غري رجعة، فاندم عىل فعلتك، وتحلّل من 
الذين أفريت لسانك فيهم واعتذر عن فجاجتك 
وقبح مقالتك، فمها َتَصّنع اإلنسان الظهور 
بصفة حامل القيم النبيلة وأنه صاحب رسالة 
أنَّ الوجه املصبوغ مبحســنات  ســامية إالّ 
وكوافــري الجال الخادع ينكشــف يومًا ما 
فيظهر عىل حقيقته الدميمة املوحشة وعليه 
غربة منعكســة من وحشــة القلب وفساده 

املخفي بني جوانح صاحبه.
إن كان من أســأت إليهــم أهل باطل يف 
نظرك فقل لهم قــواًل لينــًا، وإن كانوا أهل 

يدافعون  حق 
أرضهم  عــن 
ضهــم  عر و
ن  فعــو ا يد و
عنــك وعــن 
ع  و ملــرش ا
الكبري  العريب 
وتختلــف مع 
تهــم  بيا د أ
ســتهم  سيا و
يجرمنكم  فال 
قوم  شــنئان 

عىل أاّل تعدلوا اعدلوا  هو أقرب للتقوى.
كن حصيفــًا يف ُحبك وبغضك ومعاداتك 
الرجال يف قولك  ومواالتك وتخلّق بأخــالق 
وفعلك ومعامالتك مــع من تحب وتكره ورد 
عىل من يخالفــك بالحجة والربهان إن كنت 
متلكها، وحــني تكون خرست وأفلســت 
فاصمت أســوة بالضعفــاء املغلوبني عىل 
أمرهم، فإنهم إن ُهزمــوا تواروا بني جدران 
صمتهم؛ ألنهم يعلمون أنه من غري الالئق أن 
يتحدث املنبطحون عن الرجولة واملدعوسون 

عن البطولة.
حذاري أن تفهم بأن الحملة اإلعالمية التي 
تتعرض لها كانت بسبب أملنا من قولك التافه، 
ولكن حبًا يف إبراز بضاعتك الكاسدة املقرفة 

وذلك لكشــفك عن حقيقتك لكل مخدوع بك 
ومبنهجك.

أنا أعلم يقينــًا أن صياحك عىل قدر أملك، 
ولعناتك لن تعوض فشــل مرشوعك وغياب 
مصالحــك ومصالح ويل نعمتــك، فاعلم أن 
أهل القرية التي تســخر منهم أكرث قوة من 
أهل مدينتك ومدنيتك املزعومة، وأكرث شكيمة 
مــن غثائيتكم املرتكســة يف حأمة الخنوع 
ألدعيــاء األحقية بالســيادة والحكم املطلق 
الذين يســومونكم سوء العذاب.. فمن أفقده 
متخلفو شــال الشــال رجولته لن تكون 

الجنوب ساحة لبطولته.
أشــِفق عليك منك حني ظهــرت تتحدث 
بألفاظ ســوقية ترمي بها من تصفهم بأهل 
القرية وأنت ُتربز ذاتك منســلخًا من هويتك 
وريفــك وحرضك حني  تــرسد علينا ألفاظًا 
عفنة من ِسفر ثقافة الشواذ املتسكعني وقد 
خلعت حيــاءك وألقيت بــه يف زبالة منتنة 

تعافها نفس صديقك قبل عدوك.
ندمًا عىل  نفســك  وادفن  بوجهك  توارى 
فضيحتك، إن كان فيــك ذرة كرامة، واعتذر 
لكل املخدوعني بك ومــن صدقوك بأنك ثائرًا 
ومناضاًل من أجل دولــة مدنية.. فيا لحرسة 
املَُضَلَلني بثوريتك املخدوعني بأنك ثائرًا وأنت 
ثــوٌر ال ترتــِق إىل أخالق من تثــور عليهم، 

فاعتذر ملن صّدق وصّفق لهرجك ومتثيلك.

رسالة أهل القرية إلى شوتر
عادل شمسان


