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البالد تحت الفصل الســابع مسلوبة السيادة، محجور 
عىل ســيادتها، مثل السفيه الذي ال يســتطيع أن يرصف 
ريااًل مــن ماله إال مبوافقة الويّص، مبعنى أدق الجمهورية 
يف "الفريزر" بكل ما فيها حتى تختمر حلولها دوليا، ولذا 
سيظل الوضع متعًبا وغري مفهوم، وسيكون متديد الهدن 

إنجاًزا محلًيا وإقليمًيا ودولًيا!
تضج االســتعراضات اإلعالمية والتواصل االجتامعي 
بأن دولة املؤمتر قادمة، نفس االســتعراضات التي ضجت 
عن غزوة خيرب "والتمكــن"، جزء منها يف إطار "لخبطة 
املشــهد" من قوى ترتاخى قبضتها وأنها إىل زوال وتجعل 
من ذلك وقودا لدعمها وتريد أن تثبت أن الجنوب ســيأخذه 
املؤمتر وأن كل نضاالت الجنوب ومقاومته ومرشوعه مجرد 
ظاهرة عفاشــية، وقوى تحلم،  بينام الكل منتهية واليته، 
رئاسة وبرملاًنا ومحليات، وقيادات أحزاب وتنظيامت...إلخ  
الدســتورية والنظامية و"تشحت"  كلها تجاوزت فرتاتها 
رشعيتها ومرشوعيتها فقــط يف" ترصيف األعامل" من 
الرشعية الدولية لكنهم يريدون إثبات أنهم ما زالوا شــيئا 
"مذكوًرا وفاعاًل" وهم ما اســتطاعوا رفع العقوبات عىل 

قيادات املؤمتر حتى اآلن ليثبتوا أن دولته قادمة.
إن مسار ظروف الحرب ال تشري إىل  إعادة ما قبل إقالة 
عفــاش ورحيله ثم انقالب الحــويث وتداعياته ومقاومته 
ومن يظن محلًيا وإقليمًيا ذلك فهو يعيش وهم اسرتاتيجي 
وتنظيمي وسيايس فالحويث أمر واقع لن ُيزاح ولن ينكرس 
عســكريا ويســيطر عىل كل خارطة الشــامل إال القليل 
ويغازلونه بالحل السلمي وهو متمنع فهل سيفاوضهم عىل 
قدوم دولة املؤمتر؟  أما جنوبا فمن مل يتمكن من صنعاء لن 
يكون البديل له يف الجنوب مهام كان دعمه وداعمه وقالت 

العرب قدمًيا "بيت يف غري بلدك ال لك وال لولدك".
بالطبع تطمح وتسعى تياراتهم للحكم وخاصة جامعة 
"طارق" لكنها عملت مســافة من يومها األول بينها وبن 
املؤمتر لثقتها أنه صار من املايض، فاتخذت لها مســامها 
املميز ولديها حضور عســكري وسيايس وعالقات إقليمية 
ولو قالوا إنهم يسعون فقط الستعادة الدولة فهم يكذبون، 
فام زالت لديهم روح الوصاية عــىل الجميع وأن الدولة ال 
تســتقيم إال بهم! مع أن عفاش لو أسس دولة كحالها يف 
مرص وتونس ومل يؤســس ســلطة فقط ما انفلتت عنه 
طوًعا وكرًها وصارت أغلب مؤسسات سلطته متحوثة ومن 
الصعب عودتها أو كام قال جورباتشوف "من الصعب إعادة 
معجون األســنان بعد خروجه إىل قنينته" كام أن تيارات 
وأفراد املؤمتر ليسوا "سقط متاع" يختار لهم آل عفاش أي 
عنوان ويلتحقون به فتلك الثابتة حن كانوا ســلطة، ولن 
يرىض ذلك إال من لديه خنوع االنتقال من سيد آلخر، وهناك 
ثابتة تاريخية أن من خرج من حكم اليمن ال يعود له، لكنهم 

يسعون وهذا حقهم وأن كان "دونه خرط القتاد".
أما عىل مســتوى الجنوب فال يهم مايض أي منتسب 
للمؤمتر بل املهم حارضه وما سيقوم به، فاملؤمتر الشعبي 
العام ليس حزبا عقائديا له بيعة بل حزب ســلطة الحاكم 
الشمويل املستبد كان ميلك السلطة والوظيفة ومال الدولة 
وعســكرتها وأمنها ..إلخ مبعنى أدق كان ميلك مســمى 
الدولة، ومن أراد من الجنوبين الوصول إىل منصب ســواء 
ترشيعي أو تنفيذي أو وظيفــي أو امتيازات من أي نوع ال 
بــد أن يحتمي بذلك الحزب املســتمد قوته من قوة حاكمه 
وهي ليست تهمة بل حالة فرضتها العالقة بن فرد ساعي 
لالمتيازات وسلطة متلكها، ومل تعد متلكها اآلن، هذا الحزب 
تشظى بعد خروجه من الحكم  إىل مؤمترات كأي حزب كان 
يخدم حاكاًم مســتبًدا، ولذلك فإن من هو مع قضيتنا من 
الجنوبين وهو مؤمتري أو اشرتايك أو إصالحي فنحن معه 
ومن هو ضدها فلســنا معه، وهو جنويب لكن له طريقه 
ولنا طريقنا فالجنوبية فقط ليســت القاسم املشرتك إمنا 

القاسم املشرتك هو الوالء لقضية استقالل الجنوب

كتابات

قيل إن أحد الزعامء قال لجنوده 
حن شــكوا من عدم إيفاء رواتبهم 
أطفالهم  ومبتطلبات  مبتطلباتهــم 
التي  كلمتــه  لهم  قــال  الرضورية 

صارت ديدن الناس: )تقلَّبوا(.
أندية  أحد  يف  نخبوي  لقاء  ذات 
عــدن، كان املرحوم صــادق حيد، 
مدير أمن عــدن حينها، كان يتحدث 
بحضور محافــظ عدن آنذاك، وحيد 
رشــيد، عن هموم األمن يف عدن، 
وقلت:  مبقاطعته  لنفيس  فسمحت 
"ال ميكنكــم أن تطلبــوا من رجل 
األمن تطبيق القانون بنزاهة ورشف 
وهو ال يحصل عىل راتب يغنيه عن 

الحاجة لآلخرين".
رمبا أن ثقافة )تقلبوا( هي التي 
دعت يف بالدنا إىل ابتكار نظام أجور 
خاص بالقضاة لضامن عدم تأثرهم 
بضغط الحاجة عند إصدار أحكامهم 

بنزاهة  تخــل 
القضاء، وأتذكر 
ذاك  يف  أننــي 
النخبوي  اللقاء 
رجل  "إن  قلت: 
ميثل  األمــن 
درجــات  أوىل 
 ، يض لتقــا ا
النظــر إىل حاله كام  وكان األجدر 
تم النظر إىل حــال القضاة لضامن 
تطبيق القانــون يف أوىل درجاته، 

وهو رجل األمن".
الوضــع الــكاريث أن ثقافــة 
)تقلبــوا( خلقت منًطــا جديًدا من 
السلوك املشن أصبحت معه حقوق 
الناس خاضعة للمزاج الخاص لرجل 
يعد يقترص عىل حاجات  األمن ومل 
الناس الحياتيــة، وقد صعقت حن 
كنت أهاتف صديًقا من ضباط األمن 
مبا ســمعته، وهو ضابــط دارس 
القانون جيــدا، إذ كان يتحدث معي 

وكأن القانون هو قناعته وليســت 
املواطن  بن  العالقــة  تحكم  قواعد 
ورجل القانــون، ويف املقدمة منهم 

رجال األمن.
ويف هذا املقام تحرضين واقعة 
افتعال عــراك بن عائلتن يف حفل 
عرس، تســبب بها ضابــط النقطة 
مبســاعدة معاونــه ليحصلوا عىل 
)سبوبة(، وهي واقعة أوردها الفيلم 

العريب )الباشا تلميذ(.
ال داعــي لرسد قصــص أخرى 
صاحبنا،  بحالة  شبيهة  واقعنا،  من 
لكنا نذكر أهل القانون بأن وســائل 
الردع التي متنــع الناس من ارتكاب 

االخطاء هي ثالث:
- الخوف من الله.

- الخوف من القانون.
- الخوف من نظرة املجتمع.

وإذا غابت هذه الروادع من رجال 
مجتمع  يف  أصبحنا  فقــد  القانون 

الغابة.

شاب سطع نجمه عنان السامء، 
إذ أصبحت نجاحاته واضحة وجلية 
مرســومة يف كل زقــاق وحــارة 
وشــارع وطريق كانــت ذات يوم 
متعرثة  وأخرى  ومحطمــة  مبعرثة 

ومتهالكة. 
هذا الشاب الحامل إلعادة الوجه 
عانت  ملدينــة  واملرشق  الحقيقــي 
األمــري - مدينة كابــدت األوجاع 
الوهاج  نوره  بزغ   - األلسن  والكتها 
االمراض  فيــه  طغــت  زمــن  يف 
الكورونا، توشح  واألوبئة، يف زمن 
ســيفه وأعلن تحديــه قاطًعا عىل 
نفسه عهًدا ووعًدا بإخراج العاصمة 
الجنوبية عدن من أزماتها املمنهجة، 
قدما  متيض  خطواته  كانت  وبهكذا 

صوب الهدف املنشود. 
شاب كله حيوية ونشاط ونضج 
ودماثة أخالق وتواضع جم وخالق.. 
سطعت أنوار املدينة وأصلح طرقاتها 
وعّبدها وانتشــل أوجاعها يف مدة 
زمنية قياسية أهلته بأن يطلق عليه 
والناجح  والكفؤ  بالحليــم  األلقاب 

ح  لطمــو ا و
لنجــم  ا و
 . طع لســا ا
آخرون  فيــام 
عليه  أطلقــوا 
كاألمري  ألقابا 
لقيــرص  ا و

والسلطان... 
املقابــل بــرزت أصــوات  يف 
أكل  وراء  والالهثة  والناعقة  النشاز 
نيتها  أبــدت  مبفخخاتها  اللحــوم 
يف عملية إرهابيــة جبانة الغتياله 
رقابهم ال  عىل  ســيفه  سلط  كونه 
يفعلون..  كــام  القاطع  بالســيف 
كانت نجاحاته عنوانا إلغاضة أعداء 

النجاح والقضية. 
برهن لهم بــأن الكريس الحكم 
ليس مطلبا بــل تكليفا ال ترشيفا، 
حملها  التي  األمانة  أداء  عليه  وجب 
كونه يدرك بــأن العاصمة الجنوبية 
عدن متر يف مخاض عســري وأنها 
وأبناءها يتأملون.. كانت أعينه ترقب 
وترصد لكل مســؤول يخل بواجبه 
املتضخم  الفساد  تحجيم  فاستطاع 
واملستأســد واملستوطن يف أحشاء 

املدينــة، إذ كان جراحــا ماهرا يف 
اســتئصال الورم الخبيث الذي علق 
اللحظة  بجســدها وما زال حتــى 
عنوة  داهمتها  التي  أسقامها  يعالج 
واملوجهة من قبل العدو الذي ما زال 
الربكانية  بحممــه  يرمي  اآلخر  هو 
املحافظ والوزير  ابن )مللــس(  عىل 
املكافح واملنافح لسواطري وهوامري 
وإعالمهم  جهــة  من  اإلرهابيــن 

املسموم من ناحية أخرى. 
للعــدو أهداف منهــا التخلص 
من الشــاب أحمد بن حامد بن مللس 
وذلك إلعــادة العجلــة إىل الخلف، 
وبعد هــذا وإن متكن - ال ســمح 
اللــه - فإنه يكون قــد تخلص من 
شــخصية جنوبيــة فــذة، وبذلك 
جنويب  عَلم  من  تخلصوا  قد  يكونوا 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  تابع 
عىل  االنقضاض  للعدو  يتسنى  ليك 
بشخص  واملتمثلة  األخرى  الفريسة 
الرئيــس القائد البطــل )عيدروس 
الزبيدي(. الخالصة هنا  بن قاســم 
قصقصة أجنحة رئيسنا وقائدنا يك 
وزمن  ظرف  يف  اصطياده  يســهل 

ومكان.

وآذان   ُعميــت،  أعــن  أمام 
وقف  ماتت،  وضامئــر   صمت، 
أصحــاب الدميقراطيــة الزائفة 
اإلنســان  وحقوق  والحريــات 
املكذوبــة يتفرجون عىل املالين 
الجنويب  الشــعب  أبنــاء  مــن 
يعيشون يف وضٍع إنساينٍّ يندى 
له الجبن. فبينام تتجه أنظارهم 
بســط  وعىل  مصالحهــم  إىل 

غري  نفوذهم، 
عابئن لشعٍب 
مأساة  يعيش 
نية  نســا إ

نتيجــة 
قذرة  حــرب 
لها  شــكا بأ
وســط  الجبانــة  وأســاليبها 
صمــت عاملي متشــدق بحقوق 
مع  املزعومة  والحريات  اإلنسان 
وجود نســبي ملنظامت )خروق 
اإلنســان( التي تبحث عن تنفيذ 

ومخططاتها  املخابراتية  مآربها 
الشيطانية التي ليس لها أي هدف 
املوكولة  املخططات  تنفيذ  سوى 
لشتى  يتعرض  بينام شعبنا  إليها 
أنواع القتــل والنهب واالضطهاد 
إىل  ويفتقر  والتنكيل  والتضييق 
اآلدمية..  الحياة  مقومات  أبسط 
فأيــن أنتم يــا عــامل  الحريات 
وحقــوق اإلنســان؟! عليكم ما 
تســتحقون، حســبنا الله ونعم 

الوكيل..

تقلَّبوا..!

مللس.. نجاحات ملموسة أرهقت أعداءه

الجنوب يعيش مأساة إنسانية

محمد عبداهلل املوس

صالح الضالعي

يحي اخليلي

صالح علي الدويل باراس

دولة المؤتمر قادمة!


