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عىل الرغم مــن معانايت من عينــاي ، ومع إلتزامي 
بتوصية الطبيب بعدم القراءة والكتابة اىل مابعد الجراحة 
، إال أننــي وجدت نفيس يف حّل من هــذا االلتزام عندما 
سمعت بخرب ترصيح السيدة كايث ويستيل ، وهي قامئة 
بأعامل السفري األمرييك هنا ، خصوصًا والترصيح جاء 
مستفزًا ومثريًا للذهول ، وماما أمريكا هي املتشدقة بحمل 
ت من  لواء الدميقراطية يف العامل أجمع ، وهي كم شــنّ
غزواٍت تحت حجة الدفاع عن هذه الدميقراطية املزعومة 
، وإن كانــت حروبها ُتنّكل بالشــعوب وتدمر مقدراتها ، 
وأن النظام يف البلــدان املقموعة هو الجاين أصاًل وليش 
الشــعب ، وهذا يعكس حقيقة هذه الحروب وماوراءها ، 

وكيف تتعاطى أمريكا مع هذه الدميقراطية .
يف شــبوة وحرضموت ) حيث النفط ( ، هناك خرج 
الشــعب ليعرب عن ســخطه من اإلنتهاكات التي تطاله ، 
وهي واقعية أصال يف كل جنوبنا املحّرر ، ومن حق الناس 
التعبــري عاّم يف دواخلهم ، ثم أن لنا يف الجنوب تطلعات 
معروفة للكل ، ونكران هذه الّتطلعــات أو خلفياتها هو 
من أكرب أشكال الّســَفه والّتغايب ، وماحدث لنا وبحّقنا 
من رشكاء وحدة الســؤ ليس قلياًل ، لكن لألسف كل هذا 
الرشق  املرســومة ملنطقتنا  السيناريوهات  يتعارض مع 
أوسطية ، وهذه رّشعتها حكومة الظل العاملية املُتحّكمة 

بالعامل وكيف عليه أن يسري ايضًا .
كٌل هذا يفضح شــعارات اإلفك الربّاقة التي تتشــّدق 
بها أمريكا وســواها من الفاعلني ، سواء الدميقراطية أو 
الحّريات أو حقوق اإلنســان أو ... أو ... ، وكل هذه مجرّد 
مصفوفة من األكاذيب تستخدمها أمريكا وسواها وفقًا 
ملقتضيات مصالحهم وحســب ، ومتى ما أنتهكت سلطة 
أو نظام ما شــعارات اإلفك هذه ألجل تقديم مصالح لهم ، 
فهم اليعرتضوا واليحتجوا عليها ، بل يباركوها ، والعكس 

صحيحا ايضًا .
يف كتــاب ) تعتيــم ( للكاتبــان األمريكيــان ٱمي 
جودمان وديفيد جودمان ، والكتاب من منشورات رشكة 
املطبوعات للتوزيع والنرش ببريوت ، وطبعته األوىل يف 
عام 2008م ، والكتاب يتحدث عن حقبة حكم بوش األب 
وكوندوليــزا رايس ومن معهم وما بعدهــم ايضًا ، وهو 
يشــيب رأس الجنني بالفضائع التي إرتكبتها أمريكا بحق 
الدميقراطية وحق شعبها ، سواء من دجل وكذب لتكييف 
الرأي العام األمرييك ليتوافــق مع الطغمة الحاكمة ولو 
ظلاًم ، وكام حدث للعــراق ، اىل اإلنتهاكات املرعبة التي 
إرتكبتهــا أمريكا بدواعي الّتصدي لإلرهاب يف دوٍل عّدة ، 
اىل عدوانها الوحيش الغاشــم عىل نظام القس أريستيد 
يف هاييتي وخطفه وخلعه من الســلطة قرسًا ، ومع أنه 
مرشح من الشــعب وبطريقة دميقراطية شهد بنزاهتها 

الكل اىل ... اىل ...
يف ترصيح السفرية ويســتيل تقول لنا : التقوضوا 
أمن البــالد وإســتقراره ووحدته ! حتــى الوحدة التي 
إنتهت يف الواقــع مل تفوتها ، بل وتجنح اىل لغة الّتهديد 
بالّتعــرض للرد الــدويل .. الخ ، وهذا صاعق والشــك ، 
الرياض متارســها علنا  واملخالفات واإلنتهاكات إلتفاق 
السلطة الرشعية الخانعة للخارج والفاسدة الفاشلة ايضًا 
، ولكن بطريقٍة تؤكد لٱلخر اٱلمر العاملي بأنها تنفذ أجندته 
وســيناريوهاته يف بالدنا ، بل هي أداة مطيعة له ايضًا ، 
ونحن يف الجنوب شعب يريد حقوقه املرشوعة وحسب 

، لكن التنطق ببنت شفه مبا يتعارض والسيناريو إّياه !
أنا اٱلن أتفّهُم جيدًا دواعي وخلفيات تلكؤ قيادتنا يف 
اإلنتقايل عن التعبري الرصيح عاّم يريده شعبنا ، وهو يريُد 
ويريد ، بل ويريد تحقيق ذلك ولو بالوسائل العنيفة ، حتى 
نحن الُكّتاب نسطر طروحاتنا بتشــنٍج غالبًا ، بل نؤٱخُذ 
قيادتنا حتى عىل عباراتها املرنــة املهادنة يف خطاباتها 
السياســية ، لكــن الواقعي أّن مّثة هــراوة غليظة عىل 
الرؤوس ، حتى عىل اإلقليم الّذاعن بخنوٍع إلمالءات الكبار 
، وهنا عىل شــعبنا الجنويب أن يتفّهم جيدًا كل الضغوط 
املحيطــة بقيادتنا يف اإلنتقايل ، وأن يثــق فيها متامًا ، 
وماترصيح السيدة كايث ويســتيل إال أمنوذج وحسب ، 

وهو ليس بحاجة اىل تبيان أو توضيح ، أليس كذلك ؟!

كتابات

تتحلل الســلطات الحاكمة وتزل اقدامها 
حينام تفرط مبصالح شعوبها لصالح منافع 
شخصية او فئوية او لصالح الفساد والعبث 

باملال العام.
القيادات  تقطــع  حينام  االنهيــار  يبدأ 
وترضب  بالشــعوب  عالقاتها  والســلطات 
الناس  ادارة شئون  بوظيفتها االساسية يف 
عرض الحائط وتعيــش يف اغرتاب تام عن 

بلدها وشعبها.
ان وظيفــة الســلطات مرتبطة ارتباطا 
كبريا بالشــعوب فــاذا انتفى هــذا الرابط 
تحولت السلطات ايل ادوات بطش او تنكيل 
او افســاد تعتــاش عىل مصالح الشــعب 
وخريات الدول غري انهــا ال تؤدي وظيفتها 
يف خدمة الشــعوب بــل يف خدمة الحكام 
وســدنتهم وخدمة اللصوص الذين يدورون 

حول السلطة الفاسدة واملفسدة.
حينام  تنهار  الــدول  ان  التاريخ  يحدثنا 
ادارة  الحكام عن مســؤولياتهم يف  يتخىل 
ويظلون  النــاس  شــئون  وترصيف  الدول 
ممسكني بالسلطة لتحقيق املنافع الشخصية 

حســاب  عــىل 
منافع الشــعوب 
لحهــا  مصا و
ويقال  الرضورية 
تنهار  الــدول  ان 
يكرث  حينام  ايضا 
واالفساد  الفساد 
الفوىض  وتعــم 
الجباية  وتنترش 

ويزدهر الظلم.
ت  ا د لقيــا وا
اداء  الــدول وتفعيــل  ادارة  العاجزة عــن 
السلم يفرتض  او  الحرب  السلطات يف زمن 
ان يكون مصريها العزل والحجر النها بذلك 
تتحــول ايل كارثة كبرية تحل بالشــعوب 
التدمري  ومبصالحها ويتجه عملهــا صوب 
والتخريب فوق ما تصنعه الحروب من خراب 

وعبث كبريين.
شــعبها  عن  تتخىل  التي  الســلطة  ان 
وتعتمد عىل الخــارج يف دعمها وحاميتها 
اال  التــايت  وفاشــلة  ســلطة عميلة  هي 
بالكــوارث وهي التي تقود الــدول لالنهيار 
وتقود الشعوب لالحرتاب والفقر والعذابات 
املتواصلة وتصبح سلطة منبوذة ومارقة يف 

نظر الشعوب.

ان التفريط مبصالح الشعوب عالمة من 
عالمات االنهيار بل هي الحلقة الرئيسية التي 
يتم من خاللها توصيف الســلطات ومعرفة 
العمل عىل  توجهاتها ومساعيها وفوق ذلك 
ازالتها او اســقاطها النهــا يف هذه الحالة 
تتحول ايل معول هدم يهدم الدولة واملجتمع 
من الداخل وتبقى تحركاتها وانشطتها التي 
الذي يذر يف  الرمــاد  ينقلها االعالم مبثابة 

العيون ليس اكرث.
القيادات والســلطات الوطنية هي التي 
الناس وتسعى ايل  تعمل عىل تلبية مصالح 
راحتهم وازدهار حياتهم وليســت تلك التي 
املامحكات  بسبب  للخطر  مصالحهم  تعرض 
السياســية مع اطراف اخــرى او تنتقم من 
شــعوبها بســبب مواقف سياسية فتعطل 
عليهــم الخدمات وتــرض بالوضع املعييش 
وتدفع ايل االنهيار االقتصادي فهذه الصورة 
الدول  انهيار  تنذر مبخاطر  الحكم  من صور 

وتحللها بصورة فضيعة.
ويف هذه الحالة ال يبقى امام الشــعوب 
من خيارات الســيام يف ظــل احتامء هذه 
الســلطات بالخــارج اال ان تقــول كلمتها 
االخــرية التــي نؤمل ان تقــود ايل اصالح 
االوضــاع وحامية مــا تبقى مــن الزوال 

واالنهيار والفوىض.

نصف يلهث الستعادة الحياة واملؤسسات 
الرســمية ، ونصف يدين ويشجب ويرصخ 

باكيًا ضد إجراءات األول .
إجراءات محافــظ العاصمة عدن ،وردة 

فعل معمر اإلرياين أمنوذجًا .
الوقاحة عند  ترى إىل أي مدى ســتبلغ 
البعض .. نصف استعادة الحياة للمؤسسات 
) مللس أمنوذجًا  ( يقــر من عدن من خضم 
معاناة اإلنســان والوضع اآليــل النقراض 
اإلنسان ومعاناته  أمل  اإلنســان ،من خضم 
،من خضم الدمار والدخان _ يقر إعادة الروح 
للمؤسسات اإلعالمية واالقتصادية والخدمية 

تعــود  ،حتــى 
لإلنســان  الروح 

واملجتمع عامًة .
بينــام نصف 
املوت  اســتدامة 
والحياة  لإلنسان 
اإلرياين  معمر   (
اإلعــالم   وزيــر 
أمنوذجــًا ( يطل 
صارخًا فزعًا كأن 
قد مســتُه  الجن 
،من مخبأِه يف حفرة النجاة املرصع بالنعيم 
والدوالر املحول شــهريًا ، معرتضًا ومتمنعًا 
وشاهرًا سيفه يف وجه  مللمس الذي يكسوه 
غبار الدخان والدمار ، وهو يهم يف استعادة 
تشغيل املؤسسات الحكومية يف عدن ،سعيًا 

لتخفيف معاناة اإلنسان 

واســتعادة الوجه املرشق للحياة واألمل 
يف نفوس املتعبني يف الداخل .

ترى هل ما يزال بقية إنســان أو ضمري 
أو منطق عند نصف التدمري الالئذ بعيدًا عن 

هجري األمل والدمار ومعاناة األمة .
أمن املنطق والعقل أن يرصخ وزير إلعالم 
دولة ، بســبب إعادة النور ملنشــأة إعالمية  
احتلها الظالم منذ أن الذ هذا الوزير بجسده 
خشــية أن يدركه املوت ...وأي منطق هذا أن 
تبيك وترصخ يف وجه من يسعى الستعادة 

الحياة وتبديد الظالم 
وتطالــب مــن مخبأك  مبنعه الســعي 
املؤسسات  واســتعادة تشــغيل  إحياء  يف 
الخدمية   ...ترى إىل أي مستوى من الوقاحة 

والسخرية من األمة سيصل هؤالء !!؟

بقدر مــا يوجد لدى املجلــس االنتقايل 
الجنويب برئاســة القائد عيدروس الزبيدي 
جيوش جراره من الثوار املناضلني الجنوبيني 
االحرار االبطــال املخلصني االوفياء للجنوب 
وقضيته التحرريــة العادلة الذين ال يبخلون 
للجنوب  فداء  وامالكهم  ودمائهم  بأرواحهم 

وحريته واستقالله واستعادة دولته. 
 فانــه يف نفــس الوقــت  يوجد بني 
اوســاطهم اصناف رديئة نفعية قليله جدا 
مزدوجي االدوار ومتعددي الوجوه والرشائح 
حيث نجدهم ميارســون شتى انواع التملق 

والنفاق  واملديح 
واملبتذل  الرخيص 
ولــذاك  لهــذا 
املســئولني  من 
لسلطة  التابعني 
ل  حتــال ال ا
ت  ا د لقيــا و
يل   نتقــا ال ا
ويرددون شعارات  
يل  نتقــا ال ا
ويقولون كلام هو 
كذب وزور وبهتان ويسلكون سلوك سلطة 
االحتالل رسا وعلنا بقلة حيا وبكل وقاحة، 
كل ذلك يف ســبيل الحصول عــىل منافع 
ومصالح  شخصية غري مرشوعة معتربين 
انفســهم  ويوهمون  وذكاء  شــطارة  ذلك 

بانه ال احد يعلــم ويفهم بأقوالهم وافعالهم 
االرتزاقية الدنيئة التي ال يقبل النزول اليها اال 
من يقبلون الرض عىل وطنهم وعىل شعبهم 

واملتاجرة بهام بأرخص االمثان. 
االنتهازية  املنبحطة  النوعيــات  ان هذه 
عــىل الدوام  ليســوا ظاهــرة جديده عىل 
االوطان والشعوب، بل يظهرون يف الظروف 
التي  العصيبة  الظــروف  كهذه  طبيعية  الال 
العــريب حاليا ليضاعفوا  مير فيها جنوبنا 
من معاناته طمعا مبــا يحصلون عليه من 
فتات من تحت اقدام اســبادهم االحتالليني 
، لكن اليشء الباعث للــرسور واالرتياح ان 
مصري هؤالء االذناب دامئــا وابدا  معروف 
ســلفا للجميع اي انه مصري مخزي ومعيب 
ومذمــوم ومذل ومهني .. امــا الجنوب هو 

فوق كل املصالح الخاصة أيها الرخيصني .

التفريط بمصالح الشعوب من عالمات االنهيار

حكومة املناصفة 

الجنوب فوق املصالح الخاصة 

باسم فضل الشعبي 

بدر العرابي

عبدالكرمي النعوي 

علي ثابت القضيبي

صاحبة السعادة 
راء 

ُ
ويستلي وه

ديمقراطيتهم


