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كتابات

ا   شــد عضدك بأخيك ، فال غنى ألٍي منَّ
عن أخيــه فالجنوب لكل  أبنائه، وكام أننا 
رشكاء يف الوطن، فيجب أن نتشــارك يف 

تحريره وإدارته.
مخطٌئ من يظــن أن بإمكانه االنفراد 
بإدارة الجنــوب ،دون أن يفتــح ذراعيه 
للرشاكة مع إخوانه، فقد وىل زمن اإلقصاء 
إنتاجه  إعــادة  والتهميش ومــن يحاول 

فسيجد نفسه غدًا يغرد خارج الرسب.
من ظــن أن بإمكانــه أن ينكر اآلخر 
فســيجد نفســه غدًا أول من يسعى إىل 
جذب اآلخر، ولكن بعد أن يكون بينهم بوٌن 

شاسع من العداء واألحقاد.
اكسب أخاك مهام كانت الكلفة قبل أن 
يكسبه العدو فيصبح خنجرا مسموما بيد 

العدو يطعن به خارصتك.
يف اجتامعكم تنترصون ويف تشتتكم 
تهزمــون، فهيؤوا أنفســكم لتقبل الرأي 

اآلخر واألطراف األخرى عىل عيوبهم.
ليس هناك مــن هو رٌش محض وال من 
هو خرٌي محض، فســتجد معــدل الخري 

بنســٍب  والرش 
بني  متفاوتــة 
وأنت  وذاك،  هذا 
بيــدك أن تؤجج 
ليغلب  الرش  فيه 
الخري،  جانــب 
فيه  تحيي  أن  أو 
ليتغلب  الخــري 
عىل جانب الرش، 
فكــن مفتاحا للخري مغالقــا للرش لندير 
الداخيل  البيــت  اختالفاتنــا ضمن إطار 
الجنويب، بعيدًا عن أهواء عصابات صنعاء 
وأطراف نفوذها، وبعيــدًا عن نزق العداء 
وشــيطنة اآلخر، ولنعمل عىل أن ال يؤدي 
بنــا االختالف إىل الخــالف والخالف إىل 

الرصاع.
يف ســاعات الشــدة تتضــح معادن 
الرجال، وقد أثبتــت التجارب بأن الصوب 
كل  وأن  واحــد،  بالثوب  والجــرح  واحد 
جنويب غيور عىل وطنه ومجتمعه يحزن 
ويتأمل عند كل مصاب أو حدٍث يصيب أحد 
أبنــاء الجنوب مهــام كان اختالفه معه، 
وهذا األمر ملسناه وعايشناه يف الكثري من 
السنوات  ببالدنا خالل  التي مرت  األحداث 

األخرية.
ســحقًا لكل مــن يرتصــد الهفوات، 
ليحيطها بالعديد من الهاالت، ويثري حولها 
املفردات  فيعمــم  واإلشــاعات،  الزوبعة 
عىل املجتمعات، تغليبًا لألحقاد وإشــباعًا 
لرغبات الذات، فســحقًا ثم سحقًا ألرباب 

الدسائس والنعرات.
إمنا الرجــال مواقف، فمن منكم يكتب 
التاريخ مبواقف الرجولة واالباء التي يكُب 
فيها فوق ملذاته وشــهواته، ليخلد اسمه 
يف تاريخ الجنــوب بأحرف من نور، ومن 
منكم يخذل أهله فيخلــد للتاريخ موقفه 
املتخاذل الذي تذكره بــه األجيال القادمة 

جيل بعد جيل.
فإن التاريخ ســوف يؤرخ بأن املجلس 
االنتقايل فتــح ذراعيه لكل جنويب وفتح 
لغة الحوار ليصل بشــعب الجنوب إىل بر 
األمــان لكافة األطياف التي  تقول ال لباب 

اليمن.
ويف األخري أقــول مثلام قال  )الدكتور 
مسدوس ( ملن يتحدث عن سلبيات املايض 
بأن مثل ذلك مطلوب بعد حل القضية أما 
قبل حل القضية فهو عىل حسابها ، ألنه 

يفرق وال يوحد .

مير الجنــوب العريب اليوم يف مرحلة 
اســتعادة  مرحلة  هي  هامــة  مفصلية 
قراره  ومامرســة  أرضه  عىل  ســيادته 
التي  الوطنية  هويته  واستعادة  السيادي 
جرت محاولة طمســها واستعادة دولته 
التــي جرى تدمريها واســتعادة مكانته 
الدولية عــىل طريق بناء دولــة النظام 
والقانون الفدرالية كاملة الســيادة عىل 
حدود مــا قبل 22 مايو 90م  وبشــكل 
عــام ميكــن أن توصف هــذه املرحلة 
مبرحلــة اســتكامل التحــرر الوطني، 
وشــعب الجنوب العريب يخوض النضال 
التحــرري يف ظروف صعبة جدا شــلت 
واألمنية  والخدمية  االقتصاديــة  الحياة 
والسياســية وغريهــا التــي تؤثر عىل 
حياته املعيشــية الراهنة وعىل تطلعاته 
املستقبلية ويواجه تحديات كثرية أهمها 
واستقالله  محاولة مقايضته يف حريته 
غادرة  حــرب  يف  وخدماته  مبعيشــته 
عســكرية وأمنيــة واقتصادية وخدمية 
بغية وضعه أمام خيارين: إما البقاء عىل 
قيد الحياة أو امليض لتحقيق تطلعاته يف  
الحرية واالستقالل  لكن شعب الجنوب مل 
ولن يقبل هذه املقايضة الظاملة ويتمسك 
بخيار واحد هو تحقيق حريته واستقالله 
متطلبات حياة كرمية وهذا حق  وتوفري 
إنســاين تكفله له الرشائع الســاموية 
والقوانني واألعــراف الوضعية ولن يقبل 

بتلك املقايضة القذرة.  
لقــد كان اإلنجاز األكــب الذي تحقق 
من وســط هذه املعاناة املؤملة هو إعادة 
الجنويب يف  الوطنــي  الوعي  تشــكيل 
جرت  التي  املســتقلة  الوطنيــة  هويته 
محاوالت طمسها  باعتباره شعبا مستقال 

يوما  يكــن  مل 
شعب  من  جزءا 
وإدراكه  آخــر 
متســكه  و

بقضيتــه 
وحلها  الوطنية 
مبا  عــادال  حال 

يرتضيه. 
اإلنجاز  وكان 
األكب هو متســكه ودفاعه عىل النرص 
الجنويب الذي تحقــق بفعل التضحيات 
الجســام التــي قدمهــا يف الدفاع عن 
الغــزاة املحتلني  أرضه وعرضــه وطرد 
هــذا النرص التي جــرت وال زالت تجري 
محــاوالت اختطافــه وقــد كان لقيام 
املجلس االنتقــايل الجنويب الدور  األبرز 
وتعظيمه  الجنويب  بالنرص  اإلمساك  يف 
وتطويره ويف حمل قضية شعب الجنوب 
قيادة سياسية  وإيجاد   داخليا وخارجيا 
جنوبية تعمل عىل تحقيق تطلعات شعب 
الجنوب السياســية والعمــل عىل إدارة 
الجنوب لتوفري حياة معيشــية وخدمية 

كرمية.
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  قيام  إن 
يعتب انتصــارا مهام يف إيجــاد قيادة 
سياسية للجنوب رغم كل ما رافق ذلك من 
سلبيات يتم تصحيحها باستمرار وقد دعا 
إىل الحــوار جنويب مع كل أبناء الجنوب 
واالجتامعية  السياســية  ومكوناتهــم 
وســيتم تطوير تلك القيادة السياسية ملا 
يعزز اللحمــة الجنوبية وتوحيد الجهود 
متكنت  وقد  الشــعب،  تطلعات  لتحقيق 
تلك القيادة السياســية من حمل قضية 
شــعب الجنوب يف الداخل وإىل املجتمع 
اإلقليمي والــدويل  وتوفري عوامل القوة 
لتحقيق تطلعات الشعب،  أما عىل صعيد 
إدارة الجنوب فقد جــرت عدة محاوالت 
أو من  الذاتيــة  اإلدارة  أكان من خــالل 

خالل حكومة املناصفــة  وقبل ذلك  من 
خالل العمل يف إطــار الحكومة اليمنية 
املعرتف بها دوليا لهــذا ال بد من البحث 
عن آليات أخــرى ال تقودنا إىل صدام مع 
األطــراف الفاعلة أو ينظــر للجنوبيني 
كمتمردين وآليات يتم من خاللها حشــد 
كل املوارد وتوجيه اســتخدامها  توجيها 
أن تتحقق مــن خاللها  ســليام  ميكن 
تلــك اإلدارة للجنوب  ملا يضمن تحســب 
املســتوى املعييش والخدمي للشعب ألن 
املعاناة  يف الخدمات والحياة املعيشــية 
يف حالة تصاعد مســتمر والعبث يجري 
يف األرايض واملتنفســات والفســاد قد 
الهياكل املؤسسية  وصل إىل كل مفاصل 
القامئة والتعليم والصحة تتدهور واملوارد 
ال يتم تحصيلها وال اســتخدامها بشكل 
الناس  لهــذا فإن عىل  فعال ولخدمــة 
االنتقايل تقع مسؤولية كبرية تجاه إدارة 
الجنوب والدفاع عنه مبشاركة كل القوى 
والشخصيات الجنوبية الحية والفاعلة وال 
يجوز الصمت تجاه هذه األوضاع تحت أي 
مبر كان  صحيح الظروف صعبة فالبالد 
تحت البند الســابع وهناك قرارات دولية 
ورابعيــة تهتم باليمــن وتخالف عريب 
ومبادرة خليجية ومخرجات مؤمتر حوار 
صنعاء وحرب مشتعلة و..و.. لكن اإلبداع 
يتجىل يف العمــل يف مثل هذه الظروف 
وتحويلها من نقاط ضعف وتهديدات إىل 

نقاط قوة وفرص.
الجنــوب كوادر  وأخــريا، فــإن يف 
اقتصاديــة مؤهله تأهيــال عاليا ولديها 
خبات يف والتخطيــط واملالية واإلدارة 
ينبغــي التنقيب عليها واالســتفادة من 
قدراتهــا فاألفضــل هم من مل يســتفد 
منهم حتى اليوم بســبب مزاحة الغوغاء 
لهم واملحســوبية وعدم حرص وتصنيف 

الكوادر.

نعم للحوار بعيدا عن باب اليمن

وضع الجنوب الراهن

أحمد راشد الصبيحي

نصر هرهره 

علي ثابت القضيبي

صلف وصفاقة 
سلطة اإلفك!

قضيُت وقتًا متأماًل باحثًا عن ســلطٍة ُتســوُم 
شعبها الويالت كسلطتنا ومل أجد، أتحدُث هنا عن 
جنوبنا املُحّرر طبعًا، ألّن ُسلطاتنا وهي ال تحتكُم 
عىل شِب أرٍض عدا مأرب املُهّددة باالحتالل ، لكنها 
متارُس أبشــع صنوف الّتنكيل بحّقنا كجنوبيني 
، فهــي تقطُع املرّتبــات ، وتعبــُث بالخدمات ، 
وتشــيُع الغالء وانهيار العملة ، بل هي تهمُل كل 
مسؤولياتها الدستورية تجاه شعبها ، والصفاقة 
أن ينــبي من أفرادها - محمد ُجميح - ليقول لنا 
: هاتوا لنا ما لنا وســنهبكم املرتبات والخدمات ، 

تصّوروا ! 
نعــم هي صفاقــٌة، بل هي قّمــة االنحطاط 
الُخلقــي والِقيمــي ، ويا هؤالء أنتــم مل تدعوا 
صورة من صوِر البطش إاّل مارســتموها بحقنا ، 
أنتم أقصيتمونا وهّمشــتمونا ، ونهبتم ثرواتنا ، 
وطردمتونا من أعاملنا ، وحّولتمونا إىل ُمقعدين 
يف بيوتنا كالّثكاىل ، حّتى من وقف معكم من بني 
ِجلدتنا وآزركــم يف حرب 94م ، بعد ذلك رميتموه 
وهّمشتموه ! لكّن هؤالء مل يّتعظوا بعد ، لكن أنتم 
كســلطٍة ماجنٍة ، بحّق الله ماذا تريدون بعد كل 

هذا؟ 
منطقكم اليوم بعد انكساركم من الحويث هو: 
تعالوا إىل نفِس الحظرية صاغرين ، وحّتى ُنواصُل 
ونستعبدكم  الويالت  وُنسومكم  ونهبكم  طحنكم 
أيضًا ! بل حتــى اآلن ، وأنتم كســلطٍة ونافذين 
املُحّررة  جغرافيتنا  عن  وهاربني  بعيدين  وناهبني 
، مــع ذلك ما انفككتم متارســون غطرســتكم 
وعنجهّيتكم ونهبكم ، ومنكم َمن ميتلك آبار نفٍط 
لشــخصه يف أرضنا ! لذلك نقوُل لكم : قولوا لنا 
بالله عليكم أٌي إنسان حٌر ولديه قطرة دماء حّية 
تجري يف عروقِه ســيقبل بهذا الوضع؟ َمن بالله 

عليكم ؟ 
املشكلة ليست بكم وحدكم ، بل هي ايضًا لدى 
عليكم  وُيغدق  وُينعم  يســتضيفكم  الذي  اإلقليم 
العطاء ، وأنتم متارسون الظلم ِبحقنا جهارًا نهارًا 
، وهو يعرف بــكل ذلك ويصمت ، بل ال يخجل من 
استضافتكم ! واملشكلة ايضًا يف املنّظامت الدولية 
، ومنها منّظامت حقوق اإلنسان وكل  الحقوقية 
الهيئــات الدولّية املعنّية بالقوانــني واالتفاقات 
الدولية لحامية شعوب األرض ، كٌل هذه منظامت 
ُصورّية جائرة وُمسّيســة ، وهــي ال تتحرّك إاّل 
العرابون  عليها  ميليها  بحتة  سياســّية  ألغراٍض 
الكبار ، ألن هدفهم هو تركيع شعوب العامل الّثالث 
تحديدًا ، وإاّل أين هي من كل ما جرى ويجري يف 

جنوبنا املطحون من يوم هذه الوحدة اللعينة ؟! 
نحُن هنا عــىل أرضنا الجنوبيــة صامدون ، 
ولن نعود اىل بيت الّطاعــة ولو احرتقت األرض 
مبا عليها ، مبــا فيها جنوبنا الــذي لن يعود إاّل 
حرًّا عىل أرضه وحســب ، وأنتم يا َمن مل تشبعوا 
من الّنهب والظلم ، وكأّن الحياة ال تســتقيم لكم 
وال تهنــأ إاّل بنهب جنوبنــا وتركيعه ، أذهبوا اىل 
الجحيم ، وهنا ما أرخص الجنويب الذي يتمّســح 
بكم ويتملّقكم عىل حساب شعبه وأرضه وقضّيته 
، وألجل الُفتات ، وكأّنه مل َيكفِه أّنكم قد رميتم بِه 
يف صفائِح الّزبالة يف الجولة األوىل ، ونَتمّنى أن 

يّتعظوا جميعًا اليوم . 
اليــوم جنوبنا غري الجنــوب الذي كرسمتوه 
وهلهلتم ُقواه وإرادته ، ومهام يحدُث لنا من تنكيٍل 
وبطش جائر من قبلكم ، وِبعلِم هذا اإلقليم ، نحُن 
هنا صامدون ، وسنلتحف الّثى ونتدّثر بفضاءات 
الســامء ، وســنقتاُت حتى ُثرى أرضنا وصخور 
جبالها ، وبالّطبع للصب حــدود ، أّما العودة اىل 
بيت الّطاعة خاصتكم فهي من سابع املستحيالت 
، وأثُق أّن شعبنا الجنويب األصيل الحٌر يرّدد معي 

نفس هذا القول ، أليس كذلك؟!


