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وِغيــان   ، تهــرئ  خارطتنــا  اليــوم 
اإلمرباطوريات العتيقة يرسمون حضورهم عىل 
قســاتها ، رمبا ال يدرك املواطن العادي ملمح 
هذا الحضور ، ألنه ترســخ يف ذهنه مبا طبعته 
كاسيكيات سينا الســبعينات ملشهدهم ، أي 
جحافل املحاربني املتأزرين ببزّات حروب القرون 
الوسطى ، واملعتمرون بخوذات عىل شكل نصف 
قناع عــىل الوجه ، واألهم أنهــم عىل جيادهم 
الجامحة يطوحون برعونة ، هذا هو املشهد الذي 
تكلّس يف قيعان جدران الذاكرة بالنسبة لحضور 
فارس ، ومثلهــم البيزنطة ) األتراك ( ، وإن كان 
الَجْهمة وشواربهم  يتفرّدون بســحنهم  هؤالء 

الكّثة العريضة .
إّن َمسخ خصوصية موروثك ، ومنط روتني 
حياتك ، هذا هو ما يســتهدفه الّتدخل الخارجي 
، رمّبا يأيت هذا عىل مهــلٍ ، لكن بالرضورة أن 
تتاهى جغرافيتك ومنطهم ، ويف الّشال اٱلن 
الُخمس عىل املــوارد ، وال غناء يف األعراس إاّل 
بالّزوامل ، حتى املناهج الدراســية َتَشــّيعت ، 
وايضًا شكل ومحتوى الّشعارات يف الّشوارع و 
... و ... ، ويف جنوبنا يف شــبوة ، هناك ُيِهُر 
اإلخوان مســلك العســكرتاريا الّشكسّية عىل 

منط روتني الحياة هناك ! والقادم يف الطريق .
كل هــذا يقوم به الــوكاء املحليني لفارس 
وبيزنطــة هنــا ، وتبعات مشــهد حضورها 
إنتشت  ، فاملخّدرات  القلــب  يف ربوعنا تدمي 
كإنسياح نقطة الّصبغة يف سطل املاء ، والساح 
يطغــي عىل البــاد ، والبلطجــة والباطجة ، 
ِقيٍم ترّســخت يف  ، وتهاوي  األمــن  وإنفات 
وجداننا ، أهمها إندثار إحرام القانون والنظام 

وإنضباط إيقاع الحياة عموما يف شارعنا ! 
أّما أخطــر ما يف املشــهد ، ويكن العامل 
املحوري املفيض إىل توســيع دائرة اإلرباك يف 
الباد ، إنه وجود اإلنســان / البيدق الذي يسهل 
توجيهه حيث شئت ، وهؤالء جحافل البوهيميني 
الُسّذج املتمنطقني بالكاشينكوفات ، وغالبيتهم 
من العاطلني البؤساء ، فهؤالء بخمسة ألف ريال 
ورزمة قات يف اليــوم ، فهو يتخندق يف صفك 
فورًا ، وتحت أي مســّمى أو توصيف ، وهو عىل 
إستعداد ألن ُيلعلع برشاشته تجاه من نصبوه له 
خصًا ، وما جرى ويجري يف جبهة شــقره / 

أبني خري مثال .
املثري أنه ليس هؤالء وحسب ، بل من أباطرة 
الســلطة ايضًا ، أي من املُتأزريــن بالجاكيتات 
، وُمسّمى برتبة  األنيقة  العنق  الّثمينة وربطات 
وزير أو ما تحت قليًا أو فوق ، وبعضهم تؤطُر 
علمية  شــهادات  ومكاتبهم  منازلهــم  جدران 
رفيعة ، ومنهم من يتصــّدر الفضائيات ُملعلعًا 
بلسان الوطنية وإزارها ، أّما الجوهري أّن هؤالء 
يصطفــون يف خندق فــارس أو بيزنطة ! وال 

عجب هنا .
يتاثل املشهد الساخن يف كل بلداننا امللتهبة 
، فهــو يحفل باملليشــيات والفوىض وتصاعد 
الغاء واملخدرات و ... و ... ، أي اإلنهيار التام يف 
كل جوانب الحياة ، وعىل خشبة املرسح نتحرّك 
كالدمى الّتائهة ، ويكــن بيشء من الامباالة 
، وذلك ألننــا غرقنا يف متاهــة الغاء ودوامة 
إرباكات السلطة التي تطحننا ، أّما أكرث مايذبح 
، هو إســتمرار رصير إإلســطوانة  القلب  يف 
املشوخة لجوقة الســلطة املهرئــة ، فهي ما 
أنفكت تصخُب مبعزوفة الوطنية والحرص عىل 
الوطن ، والواقعي أّن بيادق السلطة يوغلون يف 
إغتنام لحظات ما قبل النهاية ، ويوسعون دائرة 
إيامًا  ، واألكرث  البــاد  النهب بشاهة ملقدرات 
أنهم ينفذون صاغرين املخطط الخارجي بإعادة 
رسم جغرافيتنا ، وكا وضعه العرابون الدوليون 

، أليس كذلك ؟!

كتابات

شــال  عىل  الحوثني  ســيطرة  ظل  يف 
الجنوب  ارتباط  فــك  الرضوري  املناصب من 
واســتعادة دولته ملــا قبل مايــو 90 فمن 
املســتحيل بقــاء الوحدة يف ظــل الهيمنة 
الحوثية عىل شال اليمن كا أن الجنوب قد 
عاىن الكثري من جراء حــرب 1994م الظاملة 
التي اســتباحة األرض والعرض وترتب عىل 
ذلك تحويل الجنــوب كغنيمة حرب لذا نهبت 
مصانعه ومعامله كا فصل أكرث من ســتني 
الف عسكري ومدين وتم ضم الجنوب بالقوة 
العســكرية الغاشــمة وأنها وحدة الرايض 

وتحويلهــا 
ىل  إ
فج  احتال 
مختلــف  و
ر  عتبــا ا و
ء  بنــا أ
ب  لجنــو ا
طنــني  ا مو
الدرجة  من 
الثانية.. وقد 
الحرب  تلتها 
نيــة  لثا ا
2015م  عام
التي شنها الحوثني واستباحة عدن والجنوب 
وعاثــوا يف األرض فســادا وبعــد مقاومة 
رشســة اندحروا مهزومني ويف هذا الصدد 

قال الصحفي الشــايل نبيــل الصويف يف 
مقابله مع قنــاة عدن اليف مــا معناه ) أن 
قيام دولة جنوبية هــو الخطوة  األهم اليوم 
لحرب طويلة ضد الحويث الستعادة الشال ، 

والوحدة انتهت بانفصال الحويث( 
لقــد رأى املتنفذين  الشــالني بالجنوب 
كبقره حلوب لذا تقاســموا حقول النفط يف 
الجنويب  الشعب  شــبوة وحرضموت وتركوا 
يعاين من الفقر واالماق ومحروم من ثرواته 
الشــال  من  الفســاد  فلويب  لهذا  النفطية 
والجنــوب لهم مصلحه خاصة يف تقاســم 
عائدات  النفط والغاز يف الجنوب يستميتون 
يف بقاء الوحدة الصورية يك تبقى مصالحهم 
الذاتية ..ان جنوب اليوم ليس كجنوب األمس 
وأهله  الجنوب  فهناك جيش جنويب سيحمي 

من كيد الكائدين. ..

العريب  الجنوب  شــعب  لغالبية  بالنسبة 
فان الرصاع االســايس  هو لنيل اســتقاله 
واســتعادة دولته من االحتــال اليمني فهو 
يخوض  ذلك الرصاع منــذ العام 94 م ،  لكن  
املوقع  االســراتيجي للجنــوب وما يختزن 
يف باطنــه من موارد طبيعية قد جعلته محل 

اطاع ورصاعات اقليمية ودولية .
  ويف هذا الخضــم فقد تقاطعت مصالح 
تحالفات ودول  الجنوب مع مصالح  شــعب 
وكان البد من التعاون لتحقيق مصالح شعب 
العريب  التحالــف  مع  وخصوصــا  الجنوب 
،  بقيــادة اململكة العربية الســعودية ودولة 
االمارات العربية املتحــدة ، فتعززت الشاكة 
وتطــورت وهي متتلك افاق واســعه ورحبه 
لتطور ،  لكن يف نفس الوقت تصادمت مصالح 

شــعب 
مع  الجنوب 
ت  لفــا تحا
وقوى  ودول 
ويف  اخرى 
مــة  ملقد ا
وتركيا  ايران 
  ، وقطــر 
رعهــم   ذ وا
ثيــني  لحو ا
ن  ا خــو ا و
ليمــن   ا
ء  ال هــؤ و
عىل خاف واضح مع التحالف العريب  حول 
امــن واســتقرار وهوية املنطقــة والريادة 
ملنطقة الشق االوسط  ومصالحهم  تتوافق 
مــع مصالــح االحتــال اليمنــي للجنوب 
للعريب  وهكــذا ظهر عدائهم الواضح لحرية 
واستقال الجنوب ،  ولكن لندع ايران وتركيا 

جانبــا باعتبارها دولتــني  اجنبيتني ولها 
مطامعهــا القدية والحديثــة يف املنطقة  
ونأخذ دولة  قطر كدوله عربية شقيقة ترتبط 
بعاقات مع الجنوبيني وخصوصا ابناء يافع 
الذي فتحت لهم النهضة يف قطر فرص عمل 
عادت بالخري والنفع عــىل يافع ،  كا عمل 
ابناء يافع يف قطر يف خدمة الدولة القطرية 
وساهموا مساهمة فعالة يف النهضة  الكبرية 
يف قطــر  وكان من ابرز ما قدمت قطر ليافع  
هو متويل مشوع طريق باتيس رصد مببلغ  
يقدر  بخمســني مليون دوالر امرييك ،  لكنه 
تعرث وفشــل ونتمنى ان ينجــز قريبا اكان 
بتمويــل قطر او بغريه  وكل مــا نتمناه ان ال 
القطري  اىل متويل مشاريع  التمويل  يتحول 
سياسية مغلفة او مدثرة بأغطية مغرية  ويف 
مضمونها  معادية لتطلعات  شــعب الجنوب  
العريب فليس كل ما يلمع ذهب  وليك تصفي 
قطر حســاباتها مع خصومها عىل الساحة 

الجنوبية.

يعلم ساسة الجنوب العقاء مواقف الدول 
الداعمة لهذه الدولة او تلــك او لهذا الفصيل 
او ذاك ال تقــف عند نقطة محددة وجامدة بل 
تتغري وفقا لظروف الواقع عىل األرض وعىل 

حجم القوى التي يتلكها الداعم واملدعوم.
ومبعنــى ادق فأن وحدة القــرار وميزان 
الذي يحدد  القوى العسكرية عىل األرض هو 
نوع التسويات السياســية او العسكرية بعد 
املدافع واي نظرة مخالفة  ان صمتت اصوات 
لذلك ســوف تؤدي اىل انتصار الخصم وبأقل 
الخسائر ومن هذا املنطلق فأن عىل الجنوبيني 
مبختلــف مكوناتهــم ان يوحــدوا جهدهم 
وقرارهم يف اللحظة الراهنة التي يتآمر عليهم 
خداعا  ومختلفني  رسا  موحدين  وهم  االعداء 
يف االعام فقط وان يركــوا تفاصيل ونوع 
شكل الدولة واملناصب اىل ما بعد فك االرتباط 
او الذهاب اىل االقليمني ليحكم كل اقليم ذاته 
بالطريقة التي تلبي مصالح مواطنيه وتحافظ 

رمز  عــىل 
لــة  و لد ا
االتحاديــة 
ليمنيــة  ا
لــح  كمصا
كة  مشــر
السكان  بني 
مــا  عمو
ابقاء  وليس 
لهيمنــة  ا
لتســلط  ا و
كــز  للمر
س  ملقــد ا
الــذي انتهــى دوره يف الواقــع املعاش بعد 
الحرب  انقاب 21 سبتمرب 2014م واستمراء 
ألكرث من 6 ســنوات وهذه الحرب وتداعياتها 
اكملت مــا تبقى من امل يف ان يغري اصحاب 
طالع نظرتهم للجنوب كســاحة لنهب الرثوة 
فالجنوبيني قد حزموا  القرار  والتســلط يف 
ارضهم  امرهم عىل فرض واقع جديــد عىل 
بعد 2015م وما قبلــه وعىل اآلخرين احرام 
حقهم يف ان يعيشــوا حياتهم بإرادتهم وان 
يختاروا النظام العادل الذي يحقق لهم الحرية 

مع  الجوار  وحســن  مواطنيه  بني  واملساواة 
الجزيرة  الشــال ويف عموم  اشــقائه يف 
والخليج ومع اشــقائهم العرب عموما وعىل 
الساســة الجنوبيــني ان ال يعولوا كثريا عىل 
املواقف الضبابية لاشــقاء يف اململكة والذي 

اختربوا يف الساحة اليمنية شاال وجنوبا.
وانهم لن يقفوا مــع حق الجنوب يف فك 
الذي يحقق مصالح  النظام  واختيار  االرتباط 
ابنائه من الهم االكرب لديهم وهو كيفية تأمني 
ان وصلت  بعد  الجنوبية وخصوصا  حدودهم 

اسلحة الحويث اىل العمق السعودي.
وهم كذلك يعملون عىل كيفية ابقاء حزب 
االبرز  القوى  االصاح ومنارصيه هو صاحب 
يف اليمن عموما النه كا يعتقدون ال يعرف 
بحدود الدول او شكل النظام الن عندهم الدولة 
االســامية هي االطار االوسع لكل املسلمني 
وطاعة ويل االمر عندهم واجبة حتى لو كان 
الحاكــم ظاملا او ديكتاتوريــا وناهبا للرثوة 
وصاحــب القــرار األكرب وهــذه النظرة من 
جانب االشــقاء تجاه االخوان ال تختلف كثريا 
عن والية الفقيه يف ايران وكلهم يتشــدقون 
بإسم االسام واالســام بريء من هذا الظلم 

والطغيان.

فك ارتباط الجنوب بشمال اليمن..

منطقتنا والصراع املتعدد

موقف اململكة تجاه الجنوب

محمد العبادي

نصر هرهره 

عبداهلل سالم الديواني

علي ثابت القضيبي

فارس وبيزنطة 
هنا  


