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والدالالت

إنها )دعرة( لمن لم يعرفها بعد! دعوة للصحفيين الجنوبيين إلى 
إنجاح مؤتمرهم األول

بعــد أيام قائل يحتفل شــعبنا الجنويب األيب بالعيد 
املجيدة من  التاسع والخمســن النطاقة ثورته  الوطني 
جبال ردفان الشّمء، بهذه املناســبة الوطنية والتاريخية 
الغالية عىل قلب كل جنويب وجنوبية ال يسعنا إال أن نحني 
الهامات ونرفع القبعات إجاالً وتعظيمً للهامات الشامخة 
الطاهرة  أرواحهم  شــموخ نضالها وتاريخها، ملن قدموا 
عــىل مذابح الحرية واالستشــهاد، ســتظل تضحياتهم 
وتاريخهــم مدونًا بأحرف مــن نور يف ذاكــرة التاريخ 
والوطــن.. ملن فجروا الثورة وقــادوا انطاقتها.. لكل من 
اشــركوا يف خوض مرحلة الكفاح املسلح الذي دام أربع 
سنوات حتى تحقيق االستقال يوم ٣٠ نوفمرب عام ٦٧م 
وإعــان دولة الجنوب عىل كل الــراب الوطني الجنويب 
بحدوده الربية والبحريــة ومجاله الجوي وبكامل الحرية 
والسيادة واالستقال.. دولة املؤسسات والنظام والقانون 
االجتمعية  والعدالة  واالستقرار  واألمن  واملساواة  والعدل 
واملواطنــة املتســاوية والخدمات االجتمعية وإنشــاء 
الزراعيــة واالجتمعية  املشــاريع:  التحتية وبناء  الُبنية 
العمل،  الناس، وتوفري ُفرص  املرتبطة بحياة  واالقتصادية 
وبناء مؤسســتي أمن مهني وجيش قوي وحديث بعقيدة 
وطنيــة كان يعترب الجيش الثالث مــن بن جيوش بلدان 
الرشق األوســط، وتأهيل الكفاءات والخربات العسكرية 
واألمنية واالقتصاديــة واالجتمعية والزراعية والتعليمية 

والعلمية والثقافية واإلعامية.
لقد صار كل ذلك أثًرا بعد عن بفضل الوحدة أو املوت! 
ودانات مدافعهــا وهدير دباباتها وفيــد حمران العيون! 
للــذل والخنوع  لقد تصدى شــعب الجنوب الرافض أبداً 
واالستســام لحرب عام ٩٤م وحرب عام ٢٠١٥م وطهر 
أرضه وتراب وطنــه ويواصل صموده ونضاله وتضحياته 
عىل طريق اســتعادة دولتــه بكامل الحرية والســيادة 
واالســتقال، رحم اللَّه ُشــهداء الثورة واالستقال وبناء 
الدولة، رحم اللَّه ُشــهداء الحراك السلمي واملقاومة، رحم 
اللَّه كل ُشهداء شعبنا الجنويب يف مختلف مراحل نضاالته 
وتضحياته ومنعطفاته، وأســكنهم جميعاً فسيح جناته 

مع الُشهداء والصديقن، إنه سميع الُدعاء. 

األمناء/ خاص :
األول  املؤمتــر  القامئون عــىل  وجــه 
يوم  الجنوبين،  والصحفيــن  لإلعاميــن 
األحد، الدعوة إىل جميع الصحفين الجنوبين 

من أجل إنجاح املؤمتر.
وأكدوا أن املؤمتر يــأيت بدعوة من باين 
نهضــة اإلعــام الجنويب ومطــور قدرات 
الُزبيدي، رئيس  الرئيس عيدروس  منتســبيه 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب، نائب رئيس 

مجلس القيادة الرئايس.

من  تعرفون  هــل 
هذه؟ إنهــا دعرة بنت 
كانت  والتي  ســعيد، 
ثورية  بطهــارة  تبوح 

نقية وموضوعية.
بطلــة  دعــرة 
أكتوبرية ســبتمربية، 
ســواء  فارقة  عامة 
عىل الصعيد النســوي 
النضــايل وأيضــا  أو 
إذ  الهويايت،  اليمنــي 
شــاركت يف الثورتن 
 1962 ســبتمرب   26
 1963 أكتوبــر   14 و 
جمعة  مــع  ..قاتلت 
واملعجيل  لبوزة  الزعيم 
حجة  املحابشــة  يف 
ويف  خوالن  باد  ويف 
ثم ضد  بني حشــيش 
الربيطاين  االحتــال 
ردفــان  جبــال  يف 
رحمها  والصبيحــة.. 

الله رحمة األبرار.

بأن االنفعاالت اإلنســانية، عىل  كم نعلم جميعاً 
تنوعها وتعدد ألوانها وأشــكالها، وما يصدر عنها من 
املــكان والزمان  ترصفات وردود أفعــال، وإن اختلف 
واختلفت الظروف واألسباب، فهي حالة إنسانية عامة 
تازم كل إنسان ســويِّ عىل وجه األرض وإن اختلفت 
درجات حدتها أو تفاوتت يف ردات فعلها من شــخص 

آلخر.
غري أن ما يعنينا هنا هي الحاالت املعاكســة لذلك 
واملرتبطة باالنفعاالت الغاضبة واملتشنجة التي رمبا قد 
ضغط  وتحت  مترسعة  مواقف  التخاذ  تدفع بأصحابها 
ظروف مفاجئة وأحداث مختلفة مل تكن يف الحسبان، 
مم يجعلهم يندمون الحقاً عىل ما قد فعلوه بنتيجة تلك 

الترصفات أو املواقف.
وأثبتت لهم التجربة العملية بعد فوات األوان بأنهم 
مل يكونوا قد استندوا أساساً عىل املعرفة التامة واإلملام 
بتفاصيل مســار التطورات وتاحــق األحداث، أو أنهم 
مل يعرفوا عىل وجه الدقة وبعمق األهداف واألســباب 

الكامنة خلف كل ذلك. 
أو أن ذلــك قد كان تجاوزاً منهــم للحجة واملنطق 
فيم كانوا قد ذهبوا إليه حن اســتبد بهم الغضب، أو 
متلكتهــم حالة االنفعال إزاء تلــك الظروف واألوضاع 
الناشــئة، ومبا يعنيه وميثله ذلك من إساءة وخطورة 
يف نشاط وسلوك من ميارسون السياسة دون متتعهم 
باملستوى املطلوب من املســؤولية والحكمة، أو غياب 
اإلدراك العميــق ملضمون دورهــم وبدوافع البحث عن 
املكاسب )الخاصة(، التي ترض كثرياً باملرشوع الوطني 
الجنــويب، وبرغبة التميز )الوطنــي( والحصول عىل 
)النضالية( وعىل  املال واالمتيازات والصفات واأللقاب 

حساب الجنوب وباسمه.
فمثل هذه النوعيــة من الناس الذين يتعاملون مع 
ما يحدث يف املجتمع ومحيطه من تطورات وتفاعات 
أفعال متهورة وســلوك منفعــل ومواقف غري  بردود 
ناضجــة وغري متزنة، أو بتجاهلهــم التام ملدى التأثري 
القادم من خلف الحدود، فا نجد لهم توصيفاً مناســباً 

بغري أنهم يســيئون ألنفســهم وال يقدمون النموذج 
املطلــوب تقدميه يف هذه الظــروف ويلحقون الرضر 

بقضية شعبهم.
وهذه حالة حارضة اليوم يف املشــهد الســيايس 
يف الجنوب بكل أســف، فمتى يفيق هؤالء ألنفســهم 
الطبيعي  وبحجمهم  بواقعيــة  ويتعاملون  وملجتمعهم 
ومبســتوى قدراتهم وإدراكهم لألمــور املحيطة بهم، 
ويتخلون عن أنانيتهم وانتفاخ روح الذات لديهم بالوهم 
الخادع وعــن طموحاتهم التي تصطدم بالواقع الذي ال 
ميلكون أي تأثري يذكر عليه، وال بالقدرة عىل التأثري عىل 
قناعات الناس وموقفهم الثابت من قضيتهم الوطنية؟

ويف نفس الوقــت أيضاً هل يعــي البعض اآلخر 
ممــن ال زالوا ميارســون االنفعاالت كســلوك متعمد 
لتثبيت حضورهم يف إطار املشــهد الســيايس العام 
ودوائر مكوناتهم وأطرهم السياسية واملجتمعية كذلك، 
وبخلفيات ودوافع مختلفة وأمزجة )شاطحة( ويكفون 
عن ذلك ويســتحرضون بوعي ومن تجربتنا املرة خال 

املاضية  الفرات 
كل ما قد صنعته 
االنفعــاالت غري 
املحسوبة النتائج 
الزائد  والحمس 
ملصطنــع  ا و
ت  ا ر ا لقــر با و
بحرب  املصاغــة 
طفــة  لعا ا

والتعصب من مآيس لشــعبنا، و ما جلبــه املنفعلون 
بتهورهم أحياناً وســوء تقديرهم لألمور أحياناً أخرى، 
وبضجيجهم وأصواتهم العالية التي شوشت عىل قدرة 
الناس يف كثري من األحيان عىل ســمع صوت العقل 
والحكمة، وهو املطلوب اليوم أكرث من أي وقت مىض، 
ورهاننا كبريٌ عىل نتائج الحوار الوطني الجنويب الذي 
يقوده املجلس االنتقايل الجنويب بهمة ونجاح للخروج 

من هذه الحالة املعيبة وطنياً وسياسياً.

من ذاكرة الجنوب

خطورة االنفعاالت المنفلتة والغضب األعمى والحماس المصطنع

الخــري  رجــل 
واإلنسانية الشيخ زايد 

رحمه الله.

صالح شائف


