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كتابات

بعد تجــارب ثالثة عقود مــن الزمن 
مؤملة وقاســية ومريــرة أمضاها أبناء 
الجنوب تحت ظلم وظالم االحتالل اليمني 
إبادة جامعية  كلها كانت حرب  الشاميل 
واضطهاد  وتعســف  وقمع  فردي  وقتل 
وقهر ونهب وســلب وتدمري لإلنســان 
الجنويب ولــكل منجز إيجايب وحضاري 
ومتطــور وجميــل ومفيــد وخري يف 
واألخالقية  الدينية  القيم  حتى  الجنوب.. 
ومل  باألذى  االحتالل  مســها  واإلنسانية 
تنُج من إجرامه الوحــي املمنهج رغم 
وأنتجوا  نهائيا  قدســيتها وقضوا عليها 
ونرشوا عكسها تنفيذا للفتوى اإلجرامية 
املتطرف  اإلرهايب  املجــرم  أصدرها  التي 
عبدالوهاب الديلمي الذي أجاز من خاللها 
للشــامليني قتل الشعب الجنويب بأكمله 
ذكورا وإناثــا مبن فيهم الجنني الذي يف 

بطن أمه. 
إن االحتــالل اليمنــي بعــد اجتياحه 

يف  الجنــوب 
1994م  عــام 
عدوانية  بحرب 
ية  عســكر
وقبلية وطائفية 
بيــة  ها ر إ و
قــد  مســلحة 
ضــد  مــارس 
شــتى  الجنوب 
اإلجرام  صنــوف 
الذي مل يســبق له مثيــل يف كل مراحل 
التاريخ املاضية، عىل إثره  تعرض شعب 
الجنوب إىل ما مل يتعرض له أي شــعب 
يف  العــامل أجمع  هادفــا التخلص منه 

واقتالعه من الوجود.   
لكن الجنوبيني األحرار بعد كل اإلجرام 
الذي تعرضوا له من قبل االحتالل اليمني 
وعانــوا منه كثريا فإنــه مل يؤثر عليهم 
ســلبا ومل يصبهم بالخــوف والضعف 
واالنهــزام، بــل صمــدوا وقاوموا بكل 
شجاعة واستبســال وتضحية وخاضوا 
منها  واستفادوا  دروسا  وتعلموا  تجارب 
كثريا وواصلــوا مقاومتهم ضد االحتالل 

وتضاعفت قوتهــم وتعززت ثقتهم بالله 
وبذاتهــم وتعاظم إميانهم بتمســكهم 
بقضيتهــم الجنوبية العادلــة وتكاتفوا 
وصاروا أكرث تحديــا وعنادا وأكرث قدرة 
عىل مواجهــة االحتالل وأكــرث إرصارا 
الجنوبية وحققوا  عىل طرده من األرض 
انتصارات  نجاحــات مرشفة وأحــرزوا 
اليوم عىل وشك  عظيمة متتالية وهاهم 
تحت  املتبقية  األجزاء  تحرير  اســتكامل 
االحتاللية  اإلخونجية  املليشيات  سيطرة 

اإلرهابية وشقيقتها الحوثية االيرانية. 
املأجورة  املليشــيات  وإن حاولت هذه 
املرتهنــة للقوى الخارجيــة املعروفة أن 
تكرر ســيناريو عام 1994م فإنها مهام 
الهالك  فمصريها  دجلــت  ومهام  فعلت 
الجرارة  الجنوبية  الجيــوش  أيادي  عىل 
املفرتسة الواقفة لها باملرصاد. والجنوب 
عام 94م وسيواصل  الجنوب  ليس  اليوم 
التحــرري الرشس بقيادة  أبناؤه قتالهم 
املجلس االنتقايل الجنويب برئاسة القائد 
الجســور اللواء الركن عيدروس الزبيدي 
دون توقــف ولن يقبلوا بغري اســتعادة 

دولتهم مهام كلفهم ذلك من مثن.

الرجــال األبيــة هي من تســجل املواقف 
العدو  وضــد  الوطن  حــدود  عىل  البطولية 
الغــازي من الخــارج وخصوصــًا من ملته 
مخالفة مللتكم يا رشعية شقرة والعرقوب إذا 
أنتم مثل ما تســمون به أنفسكم فال يغمض 
لكم جفن وال يهنأ لكم زاد إال بعد شد الرحال 
الغاشــم عىل الحدود  العدو  والذهاب ملالقاة 

األصلية لوطنكم .
التقوقع يف أرض شقرة والعرقوب  أن  أما 
ملالقاة إخوانكم وأبناء جلدتكم الذين هم عىل 
ملتكم ورشائعكم فهذا عيب يف حقكم، ما هو 
العذر املربر لتعنتكم وصدكم للدعوات املوجهة 
لكم من إخوانكــم الجنوبيني ليــل نهار أن 
هلموا إلينا ولكم ما لنا طاملا والعدو واحد وإن 
تعددت األســامء )حويث ، إصالحي ، رشعي، 
زيدي( كلهم عىل قلــب رجل واحد صفويني 
اســتعالئيني يرون الجنوب غنيمتهم وشعبه 

هدفهــم لتخلص 
ليســتمروا  منه، 
يف نهــب خريات 

األرض .
يلتمــس  قــد 
الكثري  العذر  لكم 
إخوانكــم  مــن 
الجنــوب  يف 
بــأن فراســتكم 
خانتكم ومل تعرفوا 
ورشعيتهم  الزيدية  الهضبة  ألصحاب  النوايا 
للملكية  الكاذبة وهم يزعمــون مناهضتهم 
ولكن عندمــا كانت املعركة قريبة من صنعاء 
وأعذروكم بعد ســيطرة الحويث عىل فرضة 

نهم والسيطرة عىل الجوف .
أمــا اليــوم فال عــذر وال مــربر يتقبله 
منكم جنــويب بعد أن ســيطر الحويث عىل 
الجمهورية العربيــة اليمنية مبجملها ،وبعد 
أن أصبحت قوات العدو الحويث عىل مشارف 

املدن الجنوبية .
أمل تصلكــم أخبــار بيحان ولــودر التي 

أصبحت عىل مرمــى حجر من قوات الحويث 
ولوال هيبة قبائل لودر وبيحان ملا تأخر لحظة 

يف االنقضاض عىل مدنهم وقراهم.
مــن صدقتموهم بشــعاراتهم "قادمون 
يا صنعــاء" كذبتها أفعالهــم يف تخادمهم 
مع الحويث وإفســاح املجال أمامه للوصول 
للحدود الجنوبية للمرة الثانية ،فهل تنتظرون 
وصوله إىل شقرة والعرقوب؟ وإال متى يفور 
ملبارزته خارج  وتخرجون  الدم يف رشايينكم 
أنكم حامة  بالفعــل  لتثبتوا  حدود أرضكــم 
الغزاة  الجنوبية يف حال تطاول عليها  الديار 
املغتصبــون ألرضكم ،ومثل هكــذا مواقف 

يسجلها لكم التاريخ .
 متــى نرى همتكم باألمــر القاطع؟ عىل 
جميــع القوات املســلحة كٌل مــن موقعه 
حزم األمتعة والســالح والتوجــه فورًا نحو 
للدفاع عن األرض والعرض  الجنوبية  الحدود 
ومواجهة قوات الحويث قبل أن تصل حوارض 

املدن لرتهب النساء واألطفال اآلمنني .
أميل أن تصل الرسالة التي ال بد من اإلجابة 

عنها بالفعل .

إن املتأمــل بعمــق ملا مير بــه وطننا 
الجريــح يرى أن الوعــي العام ملجريات 
األحداث لدى كثري مــن الناس واألحزاب 
واملكونــات السياســية مل يصل ملرحلة 
التمييز بني اســتعادة الهوية السياسية 
والدستورية للدولة وبني توفري الخدمات 

التنموية للمجتمع. 
إن الوصــول لهدف اســتعادة الهوية 
والدستورية  املؤسسية  الدولة  ومقومات 
املرجو تحقيقــه يتطلب تضحيات جمة، 
لكونه مرشوعــًا وطنيا يتغلغل يف عمق 
البنية التحتية للفرد واملجتمع، وكثري من 

الناس واملكونات 
ب  ا حــز أل ا و
ســية  لسيا ا
بيــة  لجنو ا
يستعجل النتائج 
وقد ال يفرق بني 
املرشوع  هــذا 
متطلبات  وبني 
لتنميــة  ا
ت  مــا لخد ا و
التي تعني رفع مســتوى الدخل وتوفري 

الخدمات التي يتطلبها املجتمع. 
ومن هنــا يتوجب أن يكــون الوعي 
عىل  االثنني  بــني  مفرقا  الجامهــريي 
ينخدع ويوظف توظيفًا عكسيًا  أال  األقل 

من القوى املناهضــة ملرشوعه الوطني، 
والحال نفســه ال يعتقد ذلك الجمهور أن 
الطريق سهل وأن الثامر عند أول منعطف. 
إنه ملن املهم يف هذه الظروف العصيبة 
التي مير بها شــعبنا الصابــر أال نخدع 
الناس بتأييدهم عرب  وعود ال تتحقق إال 
بتضحياتهم الكبرية، بل من املهم أن يكون 
واضحًا عنــد من يؤيــد وينارص قضية 
األطول  الطريق  يؤيد  بأنه  الجنوب  شعب 
واألكرث وعــورة ، ويعي وعيًا تامًا أن من 
الوطني مشغواًل برؤيته  يحمل مرشوعه 
بداية  يف  حددهــا  التي  االســرتاتيجية 
االنطالق.. وأن ما سواها عوامل مساعدة 
للوصول للهدف املرجو تحقيقه، والله من 

وراء القصد..

لن يقبل الجنوبيون بغير استعادة دولتهم مهما كلفهم ذلك من ثمن

متى يغلي دم شرعية شقرة والعرقوب والحوثي يهدد الجنوب؟

استعادة الهوية والدولة ليس نزهة لصيد الفراشات

عبدالكرمي النعوي 

عبداهلل الصاصي

د. صبري عفيف العلوي 

أحمد عمر حسني

نادي القضاة 
الجنوبي ومهمة 
استعادة الدولة

 منذ إعالن نادي القضاة الجنويب يف ديســمرب 2016م 
وهذا النادي الجنويب القضايئ يلعب دورًا متميزًا وإن كان 
بخطوات متأنية  إال إنهــا  واثقة الخطوة وواضحة النهج 
،من الحفاظ عىل حقوق القضاة الجنوبيني والذين حرموا 

من حقوقهم أسوة بالقضاة يف الجانب اآلخر .
ثم إنهم بدأوا بخطوات تصويب جريئة من النقد والتعرية 
للقضاء املهيمن عليه من الســلطات القضائية العليا والتي 

تكيل بعدة مكاييل ومل تحرتم قدسية القضاء.
إن تفعيل مؤسســة قضائية جنوبية ابتــداًء من نادي 
القضــاة الجنويب كنواة طيبة وصادقــة لحامية الحقوق 
الجنوبية وأولها وأكربهــا الحق الجنويب العام وهو الحق  

الدستوري الستعادة الدولة الجنوبية ومن بوابة القضاء .
نتمنى من نادي القضــاة الجنويب املزيد من النجاحات 
واإلقدام عىل بناء مؤسسة قضائية جنوبية مستقلة خاصة 
والظروف مناســبة ومهيأة وبعد ان متت الســيطرة عىل 
مساحة الشامل كليًا )الجمهورية العربية اليمنية سابقا(. 
وتم القضاء جوهرا وشــكال عىل ما يعــرف بالجمهورية 

اليمنية .
إن السلطات الحوثية االنقالبية قد استقلت بذاتها وبات 
من حق شعب الجنوب والذي ناضل بحراك  سلمي سنوات 
ليك ينال حريته واســتعادة دولته ذات الســيادة الكاملة 
عىل القرار الســيايس واالقتصادي الجنويب .ومن ثم توج 
عمله النضايل بقتال الغزاة الحوفاشــيني وتم طردهم يف 
يوليو 2015م ومبساعدة من قوات التحالف العريب بزعامة 
اململكة العربية الســعودية وبتضحيات جسيمة من قوات 
دولة االمارات العربية الشــقيقة وكذلك بتضحيات شعب 
الجنوب يف تالحم جنويب وعريب منقطع النظري حينذاك .

إننــا نرى إن من حق نادي القضاة الجنويب إن يســهم 
اسهام قانوين ودستوري سلس ومنظم يف تحقيق وارساء 

دعائم استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة .
نادي القضاة الجنــويب يضم يف  صفوفه كوادر كفؤة 
وذات باع طويل وخربات قانونية ستســهم بال شــك يف 
ايجاد مخرج قانوين الســتعادة الدولــة الجنوبية ويكون 
هذا تتويجــًا ودعام للقرار الجنويب والتفويض الشــعبي 
الذي حصل عليه املجلس االنتقايل الجنويب برئاسة اللواء 
.والذي حصل عىل تفويض شــعبي  الزبيــدي  عيدروس 
مليــوين امام الرأي املحيل والعاملــي وذلك لقيادة الجنوب 
يف هذه املرحلة املفصلية بهدف وحيد وهو استعادة الدولة 
الجنوبية ذات السيادة الكاملة عىل ارض الجنوب بحدوده 
املعروفة ما قبل 22مايو 1990م ومن املهرة رشقا اىل باب 

املندب غربًا .
وللعلم ليست هناك صعوبة او استحالة أن يهيئ القضاء 
يف مراحل شبيهة مبا منر بها حاليا إليجاد الحل القانوين 

القضايئ وخاصة بعد ان استقل الحوفاشيون مبساحة 
الشــامل .وكذلك اصبح شــعب الجنوب ومن خالل ممثلة 
املجلس االنتقايل الجنويب يســيطر عىل معظم مســاحة 
الجنوب فعليا ومنذ تحرير الجنوب يف يوليو2015م ومن 

خالل قواته املسلحة واالحزمة والنخب االمنية .
نشــد عىل ايادي نادي القضاء الجنويب يف كل اعامله 
التي واجه بها تعسف وفساد ســلطات  القضاء يف اعىل 
هيئاته ومؤمتره الصحفي اليوم االربعاء 8سبتمرب 2021م  
دليل عىل اعتزازه بجنوبيته واستقالليته وهو ينقد ويرشح 
يف مؤمتــره الصحفي هذا اليوم التقريــر الخاص بنتائج 
اعامل اللجنــة املكلفة بفحص ومراجعــة اوجه الرصف 

واالنفاق يف ميزانية السلطة القضائية .
نبارك لهم هذه الخطوة الشــجاعة وعىل طريق اسهام 
القضاء الجنويب يف  اإلســهام مبشــيئة الله تعاىل يف 

استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

تنويه واعتذار
نعتذر وننوه للقــراء األعزاء وللكاتب عــالء عادل حنش عن 
الخطأ غري املقصود الذي ورد يف العدد قبل املايض، حيث سقط 
اســم الزميل عالء عادل حنش من مقالــه يف الصفحة األخرية، 

وذكر اسم الزميل صالح السقلدي.


