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كتابات

يحق ألبنــاء الجنــوب أن ينتفضوا ضد من 
يحاول النيل مــن قواتهم، ويحق لنا، نحن أبناء 
الجنوب، أن نستحرض ونستذكر جرائم ومجازر 
سقط عىل إثرها خرية شــبابنا، دون أن يلتفت 
الكلمة والعدالة، وتّجار وســارسة  لها خونة 
السياســة، فاليشء باليشء ُيذكر، ودماء أبناء 

الجنوب ليست رخيصة.
مل وال ولن نربر أي تجــاوزات، ومل نكابر أو 
نتكرب، مل نغــض الطرف ومل نتجاهل مظلومية 
أحد، ولســنا مــن حاول ويحــاول التصيد يف 
املياه العكرة، بل كّنــا، وال زلنا، وعند كل حادثة 

أو قضيــة نطالب 
بإظهــار الحقيقة 
الــرضر  وجــرب 
املظلوم  وإنصاف 

ومعاقبة الظامل.
همســة لــكل 
أن  إياك  جنــويب: 

تنبطح..!
املجلس  يتعرض 
الجنويب  االنتقايل 
مــن  الذع  لنقــد 
منارصيــه، ويكرر البعض عبــارات االنبطاح 
والتبعية املطلقة للتحالف، حســنًا، لنفرتض أن 

هذا صحيح:
ملاذا تنبطح أنت ألقالم الدفع املســبق وإعالم 

القنوات املعادية لقضيتك؟
ملاذا ُتسلم لهم رأيك وتفكريك؟

ملاذا تجعل من عقلك مكًبــا لنفايات فكرهم 
وآرائهم الخبيثة؟

ملاذا تتبعهــم وتذهب معهــم يف حمالتهم 
وتشاركهم طعناتهم املوجهة للقوات الجنوبية؟

راقبوا ســهام األعداء جيدًا، فهناك من يعمل 
عــىل زعزعة ثقتكم بأبطالكــم، وبدون هؤالء 

األبطال ستأكلنا كالب األعداء.
القوات الجنوبية خط أحمر، شــعار يجب أن 
نؤمن بــه وندافع عنه بكل قــوة، فال ُيعقل أن 
نسمح للهاربني من صبيان صعدة أن يتطاولوا 

عىل أبطالنا.
نجــدد الفخر واالعتــزاز والوفــاء للقوات 

املسلحة الجنوبية.

مل أتوقع أن تصــل الجرأة لبعض املتنفذين 
املدارس والجامعات واملعاهد  تجاوز أســوار 
العلمية واســتحداث املباين داخل حرم منابر 
العلم التي نعلم جميعا أن هذه الدور تستقبل 
كل عــام دفعــة جديدة من براعم وشــباب 

املستقبل.
العامل املحيط بنا يخطط ويوسع دور العلم 
ويعمل حســابا للنمو السكاين لعدة سنوات 
حتى ال تكتظ الصفوف بطلبة العلم ويصعب 
عىل املعلم توصيل رســالته السامية، فكلا 
زاد عدد الطالب يف الفصول الدراسية استغلوا 
املساحات داخل الحرم إلضافة فصول دراسية 
للحد مــن املزاحمة ومنح الفرصــة الكافية 
للمعلم ملراقبة الصف الذي تعداد طلبته ال يزيد 
عن خمسني طالبا يف الفصل بينا مدارسنا 

تحرش أكرث من مائة طالب يف الفصل!
أي نوع من العشــوائية واالســتهتار من 
يخون مهنته  مدير مدرســة وعميد جامعة 
العال عندما يسمح مبثل  السامية يف  الراقية 
هكذا تهجم عىل مساحات مل يجرؤ أحد عىل 

يف  اســتغاللها 
الحكومات  ظــل 
السابقة للجنوب؟

الله  حســبي 
الوكيــل  ونعــم 
علم  أعمــدة  يف 
عارصوا  جنوبيني 
ت  مــا لحكو ا
يف  الســابقة 
وكيف  الجنــوب 
ومنعها  تشديدها 
انقلبت ضائرهم  ،كيف  ملثل هكذا مخالفات 
وســمحوا بهذه األعــال املحرمــة رشعًا 

وقانونًا؟
ملاذا التضييق وعدم إفســاح املجال إلقامة 
القدم وكرة  الرياضية مثل كــرة  األنشــطة 
الطائرة والسلة داخل حرم املدرسة والجامعة 
والتي أصبحت محرمــة عىل طالب الجنوب 
املســتحدثة داخل أسوار  املباين  بسبب هذه 

دور العلم؟
ختاما أناشــد كل من ال زال ضمريه ينبض 
بحب الوطن الجنويب وجيلــه الصاعد الذي 
نبني عليه اآلمــال أن يديل بدلوه من املواطن 
السياسية  والقيادة  الغيور  واملعلم  البســيط 

واألمنيــة اإلرساع يف إزالــة كل ما علق من 
الوحدة  بعد  الجنوبية  العلم  تشوهات مبراكز 
الظاملة التي حثت الســري يف التدمري املمنهج 
لرصوح العلم الجنوبية التي كانت فخرنا أمام 
دول الجوار التي كانــت تتمنى الوصول إىل 
املستوى العلمي الذي وصلته الدولة الجنوبية، 
ومعظم الدول العربية كانت ترسل الكثري من 
الشــباب العريب لطلب العلــم يف جامعاتنا 
الجنوبية لتقدمها وتفردها يف جانب التنوير 

عن سائر الدول.
أعيــدوا األمل املفقود يــا أصحاب الهمة، 
ولتكن البداية بإصدار قــرار فوري من أعىل 
القمة بدون اســتثناء باإلزالة الكاملة لكافة 
االستحداثات وهدمها مها كانت ضخامتها 
وبهذا ستسكتون كل صوت يتشدق بـ"لكن" 
لهذا  الهدم" فالرضوخ  بدل  أو "قد نســتفيد 
املطلب سيفتح شــهية املرتبصني يف الجدال 
والنقاش الكيدي ويصبــح عملكم يف مهب 
الريح يتداوله السفهاء من الكتاب املنتظرين 
ألبســط عرثة للقيادة الجنوبية للتشهري بها 
لفشلها.. فال رحمة وال شــفقة عىل من مل 
يجد أرضية لســكنه ومحله التجاري إال يف 
حرم أماكن العلم، وتبًا ملن ال ينهي هذا املنكر 

والحجة بالغة.

بعد بضعة أيام من شــهر سبتمرب الجاري 
اليمن مبناسبتني  املتحاربون يف  ســيحتفل 
ممثلون   - فالجمهوريــون  ســبتمربيتني، 
بالرشعيــة وانصارهــا - ســيحيون ذكرى 
26 ســبتمرب التي اقتلعت النظــام اإلمامي 
بذكرى  الله ســيحتفلون  وأنصار  الكهنويت، 
ثورتهم يف 21 سبتمرب/2014م، التي أعادت 
اإلمامة إىل أجزاء كبرية يف اليمن وتحت العلم 
الجمهوري الشبيه بجمهورية اإلمام الخميني 

يف إيران )دولتي السيد واإلمام(.
ومعلوم أن اليمن قبل 62 كانت تدار من قبل 
الكهنوت اإلمامي وتعيش عىل نظام الرهائن، 
كــا كتب ذلك القاص محمــد عبدالويل يف 
قصته الشــهرية )الرهينة( ومل تنفتح اليمن 
إىل يف أضيق الحدود ومبا هو فقط يف صالح 
اإلمام وأرسته كا حصل مع اإلمام وإيطاليا 
التي زارها وطلب منها إرسال بعض املدربني 
لجيش اإلمام وأرسل بعض الضباط اليمنيني 
للتدريب يف إيطاليــا، وظلت اليمن يف عهد 
اإلمام يف حالــة عزلة، ولهــذا كان الوضع 
مهيًأ جدا لالنقالب عىل هكذا وضع، وخاصة 
التــي تلقاها اإلمام يف  البليغة  بعد اإلصابة 
مستشــفى الحديدة من قبل األبطال: الثاليا 
والعلفي والهندوانــه، إذ أنه بعدها مل يحصل 
عىل عافية ومات متأثرا بها، وخلفه ابنه البدر 
الجمهورية بفضل  ألشهر محدودة، ونجحت 
الله ثم بالدعم العســكري واملايل الشخيص 
للرئيس جال عبدالنارص، ومع ذلك ظل جزء 
من الشــعب )امللكيني( يحــارب الجمهورية 

بــكل  الوليــدة 
 ، ئل ســا لو ا
ودعمتهــم بعض 
الــدول العربيــة 
واملغرب،  املجاورة 
كانــت  والتــي 
ترفــض أن يوجد 
اليمــن نظام  يف 
ال يســري يف فلك 
امللكية  األنظمــة 
 ، طينية لســال ا و
ظــل  وهكــذا 
اليمنيــون لســنوات واليــوم يتحاربــون 
تحــت شــعار رافيض وتكفريي، وســقط 
خالل الحــرب األهلية هــذه العديد من قادة 
الطرفني، ومنهم: قائد الثورة عيل عبدالغني، 
الزبريي، واملدافع عنها يف حرب  ومهندسها 
والشيخ  عبدالوهاب،  عبدالرقيب  الســبعني 
واآلالف  والهيــال،  والغادر،  قاســم منرص، 
من الجيــش والقبائل من طــريف الرصاع، 
وقــد عقدت العديد من مؤمتــرات املصالحة 
بني الجمهوريــني وامللكيني ولكنها مل تفلح 
بإيقاف الرصاع إال بعــد وصول عبدالرحمن 
الطرفني،  برىض  الحكم  كريس  إىل  اإلرياين 
وتحّمل اإلرياين رئاسة البالد وهي منهكة من 
كافة الجوانب بسبب الحرب التي دامت ألكرث 
من سبع سنوات، ولهذا مل يدم نظامه طويال 
ونفى  األبيض  بانقالبــه  الحمدي  حتى جاء 

اإلرياين إىل خارج البالد.
وعىل الرغم من قرص فرتة نظام الحمدي 
فإنه قد بــدأ يف وضع املداميــك الصحيحة 
للدولة يف الشال بإنشاء اللجان التصحيحية 
يف معظم مناطق البــالد ومحاولته تقليص 

نفود املشــايخ األمر الذي مل يرق للمشــايخ 
وبعض الــدول املجاورة بســبب تقاربه مع 

الجنوب، فتم التآمر عليه وقتلوه أبشع قتلة.
وخلف القشمي ما أطلق عليه حينها "تيس 
الضباط" قائــد محور تعز الرائد عيل عبدالله 
صالح الذي بدأ عهده الدموي بتصفية جاعة 
النارصيــني - القريش وزمالئــه - بذريعة 
تخطيطهــم النقالب عســكري ضد نظامه، 
ومل ُيعرف حتى أماكن دفنهم، ثم تلتها حرب 
والتي  والجبهة  النظام  بني  الوسطى  املناطق 
عفاش  وحّول  ســنوات،   5 زهاء  اســتمرت 
مناطق معارضيــه إىل أرض محروقة ورشد 
معظم سكانها ألنه اشتبه مبساندتهم للجبهة 
حتى متــت املصالحة بينهم بقيــام املؤمتر 
الشعبي العام الذي ضم كل الذين تقاتلوا مع 
النظــام ومن هم الجئون مــن القيادات يف 

جنوب اليمن.
وبعدها دخل نظــام الجنوب يف حرب 79 
والتي حقــق الجيش الجنــويب فيها بعض 
التقدم  حتــى الوصول إىل بعــض مناطق 
البيضــاء ويريم وتدخلــت الجامعة العربية 
حينها وأجربت قوات الجنوب عىل االنسحاب 
ثم التهيئة لعقد مؤمتر املصالحة يف الكويت 
بني نظــام الجنوب ونظام الشــال والذي 
حرضه قادة البلدين عبدالفتاح وعيل عبدالله 

وكلهم شاليون.
وبعدها جاءت الوحدة وكيف بطش عفاش 
برشكائــه وتلتها أحــداث 94 وبعدها أحداث 

2015م .
الله  الحرب مستمرة، والعامل  الختام،  ويف 
متى ستنتهي، وكم ستكون خسائرها، وهكذا 
عــرف اليمن قدميا وحديثا أنــه يعيش حالة 

احرتاب.

إياك أن تنبطح!

متى سيتم إزالة املباني املستحدثة يف حرم املدارس والجامعات؟!

اليمن تحترب من جمهورية السالل إلى جمهورية الحوثي!

محمد حبتور

عبداهلل الصاصي

عبداهلل سالم الديواني

أحمد عمر حسني 

التوظيف 
السياسي للجرائم 

جريمة نكراء

بداية القول نؤكد أننا ضد كل جرمية قتل خارج 
سلطات القضاء والدستور والقانون.

وليس هــذا موقفا شــخصيا يل فقط، بل هو 
موقف جمعي لشــعب الجنوب قاطبة، وهو سلوك 
وخلق متيز به شعب الجنوب العريب عا سواه من 

الشعوب.
بكل تأكيد جرائم القتل فردية أو جاعية مدانة 
من قبلنا كمثقف وناشــط وكاتــب، وكذلك مدانة 
من شــعب الجنوب وبقوة وبأشــد عبارات التنديد 

والشجب واإلدانة.
فشــعب الجنوب عاىن منذ ثالثــني عاما من 
صنوف شــتى من جرائم القتل الفردية والجاعية 
ومل يتضامــن معه أحد، ومل تهتز شــعرة للمجتمع 

العريب واإلسالمي والدويل.
نؤكد رصاحة وبداهة أننــا ندين كل واقعة قتل 
خارج سلطان القضاء والدســتور، حتى وإن كانت 

عرضية أو غري مخطط لها.
إن من يوظفون بعض الجرائم توظيفا سياسيا 
ذات مغزى دينء  ملحاولــة إلصاقها بطرف أو جهة 
ما، هو جرمية نكراء وترض بالضحايا وأرسهم أينا 

كانوا .
بل وتفقد األرسة والضحية التعاطف اإلنســاين 
وتذهب نحو أهداف خبيثــة وزرع فنت ال طائل من 
ورائها سوى تحقيق هدف سلطوي أو هدف حزيب، 

وعىل حساب الضحايا وأرسهم.
مرت جرائم كثرية ذهب ضحيتها أبناء الجنوب، 
وخالل هــذا العام ذهب من أبناء الوادي بحرضموت 
وشــبوة عرشات الضحايا وتم قتلهم خارج سلطان 
القضاء والدســتور وبدم بــارد، بل ترشف عىل هذا 
القتــل جهات تحمل صفة رســمية تابعة للرشعية 
اإلخوانيــة )حزب اإلصــالح( هــذه الضحايا وتلك 
الجرائم املرتكبة خالل تسعة أشهر من عامنا هذا مل 
تتم معاملتها إعالميا وال شــعبيا كا يتم حاليا مع 

قضية السنباين.
ملاذا ضحايا الجنوب ال بــوايك لهم وال مواقع 
خارجية وقنوات فضائية تتناول ما جرى لهم مثلا 
حصــل ويحصل مع بعض جرائم لشــاليني، إذ أن 
الكيل بعدة مكاييل ليس فقــط مرتبط من قبل تلك 
الدوائر بأبنــاء الجنوب فقط، بــل يطال اإلجحاف 
والتغــايض بعض غري املنتمني لإلخوان شــعبيا أو 
عضويا مثلا حصــل لعائلة الحرق مثــال بتعز أو 

العميد الحادي مثال؟!
والعرب  اإلســالم  أمة  يا  الســيايس  التوظيف 
جرمية نكراء ملعون مــن يتدثر بها ويتخذها لعبته 
املفضلــة يف حني أن الجنوبيــني مل يصلوا بعد إىل 
اخــرتاق الجدر التي صنعت بوجه شــعب الجنوب، 
بل وبعض املهمشــني من غري املرغوب بهم يف تعز 
وأرسة الحرق والحادي مثل ومنوذج بسيط، وهناك 
مئات الحــاالت والتي يتم تجاهلها من قبل تلك اآللة 
الجهنميــة لحزب اإلصالح  اإلعالمية والسياســية 

وداعميه داخليا وخارجيا .
ناهيك عــن جرائم الحوثيني والتــي ال تعد وال 
تحــى ولكن العيــون عليها غشــاوة أو رمبا إن 
القلوب غلف وعليها أقفال غثيمية )نســبة إىل قفل 

بني غثيم بصنعاء(.
نكرر القول: إن الكيل مبكاييل عديدة من خالل 
اتباع التوظيف السايس امللعون ألي جرمية فردية أو 
جاعية هو من أشــد البغي والظلم والعدوان، عىل 

الضحايا وعىل اإلنسانية جمعاء. 
لسنا بصدد تجاهل جرمية ما، ولكننا بصدد عدم 
خلط األوراق واســتخدام التوظيف السيايس اللعني 
والذي أصال يهدف إىل اإلرضار بسري عمل العدالة يف 

املقام األول واألخري.


