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كتابات

عندما حدث االنقالب والتآمر اليمني 
وشــن الحرب عــى الوحــدة اليمنية  
والتآمــر عى الطرف الجنــويب الندي 
الجنوب  واجتياح  اليمنيــة  الوحدة  يف 
والهيمنــة عليه وعى مقــدرات دولته 
وشــعبه الجنويب وإقصائه وتهميشه 
والسياســية  االجتامعية  الحيــاة  من 
واالقتصادية تم إقصاؤه باســم الوحدة 
اليمنية الكاذبة الذي هو أساســها فيها 
وصاحبها، وهذا كله تم أمام مرأى وأعني 
القوى السياســية اليمنية، بل هي من 
شاركت عفاش يف التآمر عليه، وأصبح 
الجنوبيــون وحتى املواطــن الجنويب 
خارج  إطار الدولة مــن خالل إقصائه 
العامة يف مختلف  الوظائف  من جميع 

مؤسســات 
سواء  الدولة 
العســكرية 
األمنيــة  أو 
وحتى املدنية 
جيــة  نتا إل ا
خالل  مــن 
يــح  ترس
مــن  اآلالف 
ل  لعــام ا
بيــني  لجنو ا
كان  الذي  العــام  القطاع  العاملني يف 
الوحدة  باســم  تم  كله  وهذا  ســائًدا، 
أي قوي سياسية  اليمنية ومل نســمع 
مينية تدين هــذا ولو إدانــة فقط بل 
عملوا كل ما يف وسعهم لطمس الهوية  
الجنوبية الرشيــك والند الثاين للوحدة 
الحراك  جــاء  عندما  وأيضا  اليمنيــة، 
الجنويب الســلمي وقفوا ضده بدال من 

االعرتاف بالخطــأ وإصالحه، وهذا كله 
ظل سائًدا يف الجنوب.  

واليوم وبعد حــرب عاصفة الحزم 
تغــر خطابهم من مفهوم اســتعادة 
الدولة  اســتعادة  مفهوم  إىل  الرشعية 
اليمنية. فعن أي دولــة يتحدثون وهم 
أساســا من أقىص الرشيــك الجنويب 
لها؟ وأي خطــاب وأي مفهوم تريدون 
مــن الجنوبيني أن يفهمــوه وأنتم من 
أنهــى الوحدة اليمنيــة وأنتم من أنهى 
رشيكها الجنــويب واليوم مل يعد هناك 
وقت لتســويق مثــل هــذه املفاهيم 
واملفهوم الوحيــد اليوم عند الجنوبيني 
الوطنية  هو استعادة دولتهم وهويتهم 
الجنوبية وال غر وتحرير ما تبقى من 
ترابهم الوطني الجنويب الطاهر من كل 
القوى الشــاملية املتآمرة عى الجنوب. 
واملزيد من  لكــم،  تحيايت  األخر  ويف 

التحرير للبلد والوطن الجنويب.

انتهــت الهدنة.. ســتكون املعركة 
داخــل صنعاء.. مجلــس الدفاع صّنف 
املجلس  إرهابيــة..  منظمــة  الحويث 
إرهابية..  جامعــة  صّنفها  الرئــايس 
التعاون بحل  نرفض أن يتصّدق مجلس 
ســيايس.. إلخ، جمل إنشــائية ليست 
قنابل تغــر الواقع، أيــن البنادق التي 
تحّول الــكالم إىل تفجرات؟ كالم قيل 
الثامن والنتيجة  الســنوات  مثله خالل 

"تيتي، تيتي، مثل ما رحتي جيتي"!
الرشعية بكل مراتبها ومســمياتها 
تعاين حضور أبرز صفته خْور وتنازالت 
مع تشــتت وغيــاب قــوة الفعل يف 
قراراتها وعملياتها، تريد إعادة إنتاج ما 
قبل شــتاتها يف الفنادق، وهذا محال، 
فإن يصنفونه إرهابيا بعد هذه السنيني 

نكتة سمجة، فامذا كان قبلها؟!
التصنيف يعنــي أن ال تفاوض مع 
اإلرهابيني  مطاردة  يجب  وأنه  اإلرهاب 
يف كل العواصم، فــام إمكانيات ذلك؟ 
وما مصر اتفاق استكهومل الذي رعته 
أمريكا وبريطانيــا وهام دولتا وصاية 
ترشعنان الحديــدة للحويث؟ لو ألغوه، 
مع  ســيفعلون  ماذا  اإللغاء؟  بعد  ماذا 

ت  ا د فــا إ
ثــني  ملبعو ا
ليــني  و لد ا
ة  ر و بــر
ميناء  فتــح 
ة  يــد لحد ا
ر  مطــا و
ء  صنعــا
جــة  للحا
؟  نية نسا إل ا
هــل يقبلون 
فتحهــا لتموين اإلرهــاب؟ ما موقف 

التحالف من التصنيف؟
الحاجة  يجب وضــع خط تحــت 
اإلنســانية التي تكــررت يف كل إفادة 
مبعــوث أممــي مهــام كان اســمه 
إىل  القضية  التي حولــت  وجنســيته 
قضية إنسانية منعت التناول السيايس 
لالنقالب وحّولته مــن انقالب وإرهاب 
إىل قضيــة إنســانية عــى العــامل 
أهم جبهة  اإلفادات  معالجتها! وصارت 
أممية لحامية انقالبية الحويث وإرهابه! 
مع أن الحاجة اإلنسانية يف إفاداتهم ال 
وجود لها إال مبا يحمي الحويث سياسيا 
وعســكريا، يف داللة أن األمم املتحدة 

تسر عى خارطة لتثبيت االنقالب.
يجب  تاريخية  مدينــة  "صنعــاء 
الحفــاظ عليهــا من الحــرب" هكذا 

رصحت الرشعية! هل ما زالت تاريخية 
انقالب؟ هل سيخوضون  أنها مدينة  أم 

حربا فيها أم يصلون قريبا منها؟
غايته  والتغريد  التصنيف  لن يحقق 
إال مبنع التســهيالت ســواء يف ميناء 
الحديدة أو يف مطــار صنعاء وإحكام 
حصار قوي عــى طرق التهريب الربية 
التي توصل له كل مــا يريد من معدات 
املنطقة  أغلبها عــرب  حربيــة ومتــر 
حرموت  وادي  يف  األوىل  العسكرية 
والتحالــف والرشعية تعلــم ذلك وأنه 
يتم إما بتخادم مــع قيادات املنطقة أو 
أن قياداتها صــارت غارقة يف تهريب 
الســالح واملخدرات وكل أشكال التجارة 
السوداء أو أن قوى أخرى تدعم ذلك! لذا 
من الرورة إخراجها إىل الجبهات مع 
الحويث وتســليم طرق التهريب لقوات 
النخبة الحرمية التي ســتمنع متوين 
الحويث، أمــا ان تظل تعتلف ومل تتعفر 
برتاب معركة ضــد الحويث منذ انقالبه 
فإن التصنيف بأن الحويث إرهاب مجرد 
زوبعة إعالمية فاشلة، وكام أن التصنيف 
يوجب عى جيوش استعرضت بالسالح 
الثقيل واملتوسط بالتوجه إىل الجبهات 

فلم يعد مربًرا أن التحالف مل ميونها.
غر ذلك ســيظل الكالم إنشــايئ 
وتغريد فنادق وســيدعس الحويث كل 

القرارات وأصحابها تحت أقدامه.

الجبايــات التي يتــم فرضها عى 
البضائع  وشــاحنات  النفــط  ناقالت 
حديث  اصبحت  واالستهالكية  الغذائية 
الشارع وقنوات العدو كاملهرية وبلقيس، 
أســتغرب لذلك القائد الذي يضع شارة 
علم الجنوب عى ساعده وفوق سيارته 
وعى ذلك الطقــم يف تلك النقاط غر 
الرشعية وهو يتاجر بهذا العلم، يستنزف 
قوت أبنــاء جلدته فيفرض جبايات من 
نقاط تتبع لهذه أو لتلك الجهة األمنية، 
قائد أمني ومــن فوقه قائد  يتحول إىل 
العدو األول ملرشوع استعادة الدولة التي 
خرج الشعب يطالب بها، فيصدمون بأن 

املفرتض  من 
يكــون  أن 
منهــم وهم 
بينام  منــه، 
يتاجر  هــو 
مبعاناتهــم 
يقبــض  و
كل  نهايــة 
ماليني  يوم 
وكل  املاليني 
من  يزيد  هذا 

املعاناة عى كاهل شعبنا.
اترك  القائــد املحرتم، فضــاًل  أيها 
شــارة علم الجنوب جانًبا وأنت تفرض 
ألنك  التعليامت  وترفض  الجبايات  هذه 
وأنا مســؤولة عن كالمي  أقولها  هنا، 
بأنك ال متثل أبناء املحافظة التي تنتمي 

إليها، وال إىل الجيش أو األمن الجنويب 
الباسل املرابط املقطوع عنه الراتب وهو 
يف الجبهات ال تســمع منهم إال )لبيك 
يا جنوب(  و)ســمعا وطاعــة للقائد 
لقيادته  يأمتر  جيش  جيشنا  الزبيدي(، 
صامًدا عــى األرض داحرا للعدو، رافعا 
بدون  وبصمــت  عاليا  الجنــوب  راية 

تضخيم وال متجيد للذات.
لها  شكًرا لكل من جمع شخصيات 
ثقلها يف محافظة أبني الجريحة وعى 
رأسهم األســتاذ الفاضل محمد الشقي 
واتفقوا باإلجامع أنه ال بد من وقف هذا 
االســتنزاف الذي ير املواطن البسيط 
بالدرجــة األوىل، ويزيد من رصيد هذا 
القائد أو ذاك، فمتى ستشبعون؟ أما آن 

األوان؟

من مفهوم استعادة الشرعية إلى مفهوم استعادة الدولة اليمنية

بين الهدنة مع الحوثي وتصنيفه إرهابًيا

عن نقاط الجباية وناقالت النفط أتحدث

محمد أحمد ناصر الزامكي

صالح علي الدويل باراس 

ضياء الهاشمي

عبداهلل الصاصي

الحوثيون يتحدون العالم 
وحكومتهم عاجزة عن 

دفع الرواتب!

مفارقة عجيبة! يف زمن املعجزات الحوثية املراد تحقيقها 
بعد ظهور مهديهم املنتظر يف صعــدة الذي ال ينطق إال )ألف 
ألف( فعقدوا عليها ظانني أن مسألة الرواتب يف طريقها للحل 
طاملا ومهديهم ال يعرف ســوى لغة النقد املــايل فئة )1000 
ريال(، وبعد تخزينة قات للمتحدث الرســمي لحكومة صنعاء 
ذهــب ليمتطي املنصة بترصيح شــديد اللهجة مخاطبًا العامل 
قال فيه إن القرارات األممية تحت أقدامه وتحت نعال حكومته، 
مؤكدًا يف سياق حديثه أنهم ماضون يف تعطيل خطوط املالحة 
ورضب املصالح اإلقليمية والدولية يف حال اســتمرارها للعمل 
يف استخراج وشــحن املشتقات النفطية، ولن تثنيه التهديدات 
من شجب واستنكار تعمل عليه دول التحالف العريب والدويل، 

وقال إنه كالم ال يفيض إىل فعل.
وال ندري ما رس هذا التهكــم والتحامل وهو أصاًل ليس له 
عالقة بشأن األرض الجنوبية التي توجد فيها الحقول النفطية، 
والحكومة الجنوبية هي من تقرر املنع والســامح حســب ما 

تقتضيه املصلحة العليا للشعب والوطن الجنويب؟
مل نلمس حتى اآلن أي تحــرك عريب وال دويل حيال القول 
والفعل التي تقوم به الفئة الضالة من الحوثيني املســيطرين 
عــى أرايض الجمهورية العربية اليمنية، مســتغلني الرتاخي 
الذي جثم عى الشــعب يف املناطق الشاملية وذر الرماد عى 
العيون بالتغايض من قبل اململكة الســعودية ومن حالفها من 
العرب والكيل مبكيالني يف اتخاذ القرارات، والصائب هو متكني 
القيــادة الجنوبية أن تأخذ بزمام األمر ومســاعدتهم لتحرير 
أرضهم والسعي لتأديب حكومة الحوثيني وإسكات صوت من 
ميارسون سياســة مبنية عى تفاهامت غر رشعية وابتزاز 
خاٍل من األعراف السياســية املتعارف عليها يف نظام القطبني 
الدوليني الرشقي والغريب الذي كان يحافظ عى التوازن ومينع 
املتوحشة  والرأساملية  الرجعية  اإلمربيالية  بالقوى  االستقواء 
التي ال تعر اهتامًما بالقيم واملبادئ اإلنسانية، ماضية يف تصدير 
تفسخ أخالقي للدول النامية يف الرشق األوسط لالقتتال فيام 
بينها ويف محيطها البتزازها سياســيًا وماديًا، وذلك من خالل 
دعمها للفئات الضالة فيها إلحداث رصاع يفيض إىل تشــتيت 
القرار الجمعــي ومنع تقارب العقول الناضجة الناجعة للحلول 

التي تبنى عليها األوطان يف ظل أمان واستقرار مستدام. 
الحوثيون جزًءا من التســويق الذي دأبــت عليه األنظمة 
الغربية ونفخــت فيه ليصبح تنينها املدلل تحركه وفق حاجتها 

من النفط واملال العريب.
حكومة صنعاء مل تدرك حتى اآلن ما هي النهاية التي يريد 
النظام الــدويل أن يختم بها جولتها الشــيطانية ومغامرتها 
الصبيانية متى ما آن األوان، حكام صنعاء ال يهمهم التأسيس 
لبناء دولة ولو كان ذلك ما مارســوا الشذوذ السيايس داخليًا 
وخارجيًا، إىل اآلن مل يدركوا أنهم ميارســون الغباء السيايس 
ومل يدركــوا أن اللعب عى املتناقضات ليــس من يوصلهم لرب 
األمان، عن ماذا يدل ترصيح يحمل تهديًدا رصيًحا لدول عظامء 
لناطق حكومة مل توفر رواتب موظفيها ومل تســتطع تقنني 
جميع مواردها وترشيدها لصالح شعبها من خالل دفع الرواتب 
ملن يستحقها؟ حكومة مزنوقة يف ضائقة بسيطة كيف لها ان 

تهدد مصالح العامل؟
علمنا أن التفســخ األخالقي الذي حصــد حضارات ودول 
جــاء بعد عمٍر مديٍد من الرخاء ورغــد العيش واملباهاة بالنمو 
االقتصــادي والنهوض العمراين والتســليح الجيد، ويف هذه 
الحالة يترسب الغرور لدى الساسة فيذهبون بعيدًا عن األخالق 
والقيم ويعيشــون البحبوحة، ولكن الحوثيني مســتعجلون 
يســابقون الزمن ومل يدركوا أنهم يف طور النشوء وعليهم أن 
يتخلقوا بأعــراف املقامات التي يجــب أن تتوفر ملن يريد بناء 
دولة والتي أولها إصالح حال الرعية وتوفر زادهم وملبســهم 
واحرتام الرأي والــرأي اآلخر قبل الذهــاب يف مغامرات غر 
محسوبة النتائج وكسب عداء مع الجار القريب والجار الجنب 
ليؤمن حدود دولتــه، والعكس ما تفعله حكومة صنعاء، وهذا 

التفسخ األخالقي الذي يقرب أجلها.


