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كتابات

ســمعنا أن هنــاك مشــاورات 
رسية، من تحــت الطاولة، تجري بني 
البالد،  النــزاع يف  أطراف عدة إلنهاء 
وجميعنا مــع إنهاء النــزاع، وإنهاء 
الحرب التي أنهكــت الجميع، لكن ما 
يجب أن يعلمــه املتحاورون أن تجاوز 
القضايا الرئيســية واملحورية، سيزيد 
من تعقيدات املشــهد، وسيزيد األمور 
ســوًءا، ومن تلك القضايا الرئيســية 
واملحورية هي القضية الجنوبية والتي 
إال  واملنطقة  البالد  حال  يســتقيم  لن 

بحلها حاًل يريض كل أبناء الجنوب.
إن أي محاوالت لتجاهل أو تجاوز 
قضية شعب الجنوب، أو حتى ترحيلها 
إىل أجل غري مســمى، لن ُتفلح، ولن 
متر، ومــا كان ُمتاًحا قبل ســنوات، 

اليوم  أصبــح 
ُمتاح،  غــري 
ســابع  ومن 

املستحيالت.
قضيــة 

هي  الجنوب، 
شعب،  قضية 
ء  ا شــهد و

وجرحى..
قضيــة 

الجنوب  شعب 
قضيــة أزلية وجودية، ُيســتحال أن 
يتجاوزها أي كائن باملعمورة كائًنا من 

كان.
قضية الجنــوب قضية عادلة، ال 
تحتاج ألي أحد يك يعطيها عدالتها أو 

ينصفها أو يقف معها.
الجنوب يف استعادة  وحق شعب 
دولة الجنوب كاملة السيادة سينتزعه 

إما بالسلم أو بالحرب.
مفتوحــة،  الجنــوب  خيــارات 
والجنوب وشــعبه وقواته املســلحة 
الجنوبية البطلة وقياداته العســكرية 
ملواجهة  تام  استعداد  والسياسية عىل 
أي خيارات يف سبيل الدفاع عن األرض 
الجنوبية الطاهرة، وعن حقوق شعب 
الجنوب يف اســتعادة دولته الجنوبية 

املستقلة.
بأرواح  ُمتعلقة  الجنوب  إن قضية 
آالف الشهداء الذين ضحوا يف سبيلها، 
الجنوب..  وال تراجع عن هدف شهداء 
وثقوا، كل الثقة، يا شــهداءنا األبرار، 
أن دماءكم طاهرة، وغالية، ولن يكون 
مثنها إال استعادة دولة الجنوب كاملة 
الجغرافية  حدودهــا  عىل  الســيادة 
 21 قبل  ما  دولًيا  املعروفة  والسياسية 
مايــو / أيــار 1990م، ورحم الله كل 

شهداء الجنوب.

ها هــو الجنوب بــكل أطيافه 
وألوانــه  مشــاربه  ومختلــف 
ومســمياته، شــهد انتصاًرا جديًدا 
التي  االنتصــارات  لجملــة  يضاف 
صفحات  عــىل  وتوجت  حققهــا 

التاريخ بأحرف من ذهب.
لبالط  توج  األكــر  النرص  هذا 
)الصحافــة  الجاللــة  صاحبــة 
الجنوبيــة( بإعادة األلــق والرونق 
بهت  الــذي  الحر  الجنــويب  للقلم 
لونه وجف حره طيلة فرتة طويلة 
التنكيل  وطــأة  تحت  الزمــن،  من 
واالنتهاك  واالعتقال  والقتل  والقمع 
الحرة  والكلمة  الحق  صوت  وضياع 

سطوة  تحت 
مــة  ذ رش
ل  حتــال ال ا

اليمني.
ا  هــذ
ر  نتصــا ال ا
رعاه  الــذي 
نهضة  بــاين 
فــة  لصحا ا
م  عــال إل ا و
يب  لجنــو ا
الرئيــس القائد/ عيدروس قاســم 
إعالم  "نحو  شــعار  تحت  الزبيدي 
جنــويب حر مســتقل" هو خطوة 
خطى  وعىل  االستقالل  طريق  عىل 
اســتعادة وبناء مؤسسات وهيئات 
الجنوبية  الدولة  واستعادة  الجنوب 
كاملة السيادة إىل حدود ما قبل ٩٠ 

بتتويج إعــالن ونجاح املؤمتر األول 
وتشــكيل  الجنوبيني،  للصحافيني 
كيانهم النقايب الذي سيكون الحصن 
الحامي لحقوق وآمال  املنيع والدرع 
ومتكينهم  واإلعالميني  الصحافيني 
داخلًيا وخارجًيا وإعادة األلق واملجد 
لكل قلم وصوت حر تحت كيان واحد 
وستشــهد بالط صاحبــة الجاللة 
جديًدا  أفًقا  الجنوبيــة(  )الصحافة 
املســتويات  كل  عىل  نوعيًة  ونقلًة 
بإعالم جنويب حر ومستقل وعالمة 
فارقة يف تاريخ الصحافة الجنوبية.

فمبارك لنــا هذا االنتصار لبالط 
الرشارة  إال  هو  وما  الجاللة  صاحبة 
األوىل نحــو انتصارات قادمة حتى 
تحقيق النرص األكر  باالســتقالل 

الناجز.

من  أقــوى  الصفــوف  "رص 
املدفع ذي ما يصدق واجب إقناعه" 
رغــم كونهم رجال الكالشــنكوف 
هتافات  بهكــذا  لكنهم  واملدفــع، 
استطاعوا رص صفوفهم وجامهري 
شــعب الجنوب، مفجرين ثورة يف 
إنهم جيش  وجه طغيان صنعــاء، 
الدميقراطية  اليمــن  جمهوريــة 
الشعبية املرسحون قرًسا يف جحيم 

تقاعد نظام 7/7. 
قبل 16 عاًمــا رصوا الصفوف 
عروش  زلزلت  ثورة  يف  وتقدموها 
إىل  يدوي  زال صخبها  االحتالل وال 
لكل  فخر  مصدر  ومكاسبها  يومنا، 
املكاسب  تلك  الجنوب، ويف مقدمة 

املجلس  انبثاق 
يل  نتقــا ال ا

الجنويب.  
غــم  ر
ت  لتضحيــا ا
م  لجســا ا
صعاب  وتذليل 
ال  املســتحيل 
معاناة  تــزال 
يــن  عد ملتقا ا
العسكريني الجنوبيني وجعًا يرافق 
من  تبقى  ما  ويســحق  معيشتهم 
بالفقر  أعامرهــم  قبــل  أحالمهم 
 16 والحرمان،  والبــؤس  والجوع 
عاًما من النضال الشــاق مل تشفع 
ملتقاعــد أفنى حياتــه يف متارس 
الجيش وساحات الثوة، مل تشفع له 
براتب يسد به فاقة الجوع خصوصا 

يف هذا الغالء الفاحش.

سبيل  وعىل  الجميع،  ولتذكري   
املثال وليس الحرص، العقيد الجنويب 
املتقاعد مثــال يف 2007 كان راتبه 
250 دوالًرا كانــت كفيلة بخروجه 
مقدمــة  ويف  الثــورة،  لتفجــري 
مطالبها إعــادة حقوق املتقاعدين، 
اليوم صار راتبه أقل من  فام بالكم 
أكرث  املعاناة  تضاعفت  دوالًرا؟!   50
وأكرث، وكأن بؤس كل الدنيا متحور 
الجنويب، وما  املتقاعــد  فوق رأس 
زاد الوجع هــو الصمت املخزي من 
قبل الجميع لكل ما يعانيه املتقاعد 
العسكري الجنويب الرشيف النظيف 
أمل  عىل  طويال  صر  الذي  العفيف 
الحكومات  تعاقبت  حيث  اإلنصاف، 
رضاوة  تزداد  املتقاعديــن  ومعاناة 

يوما بعد اآلخر. 
اليوم الكــرة يف ملعب مجلس 
القيــادة الرئــايس، ال نريد هتاف 

)رص الصفوف أقوى من املدفع( يف 
ثورة جديدة تقتلع الجميع، بل نأمل 
الحية مــا زالت بقية،  أن للضامئر 
وقبل هذا كله نوجه القول لقيادتنا 
الجنوبيــة يف املجلــس االنتقايل 
القائد  الرئيس  فخامة  إىل  الجنويب 
الزبيــدي، خري من يعلم  عيدروس 
رفيقنا  املتقاعدين:  ومعاناة  بهموم 
القائــد، إخوانك وآبــاؤك وزمالؤك 

املتقاعدون ميوتون قهًرا وجوًعا. 
 أنقذوا من تبقى منهم عىل قيد 
يلتهمهم  أن  قبل  أنصفوهم  الحياة، 
املوت جميعــا، معاناتهم ال تطاق، 
الحرمان..  يكويهــم  بيوتهــم  يف 
واليوم  باألمس،  قــرسًا  املرسحون 
واملحرومون  قــرسا،  املظلومــون 
قرسا، واملنسيون قرسا، واملقهورون 
قرسا.. إىل متى هذا الظلم الشديد؟ 
أليس منكم رجل رشــيد؟ أليس من 

املتقاعدين  إنصاف  أخالقيات ثورتنا 
املفجرين األوائل للثورة باســتعادة 
حقهم؟! أقل يشء بتسوية رواتبهم 
أو أي حلــول مناســبة تضمن لهم 
العيــش بســالم يف آخــر العمر 
الذي فني من أجل الوطن، أليســت 
العدالة واحدة مــن األهداف النبيلة 
التي ناضل شــعبنا من أجلها؟ أين 
هي العدالة مــن معاناة املتقاعدين 

العسكريني الجنوبيني؟
نتعشــم موقف مسؤول وجاد 
من كل املعنيــني يف قيادة املجلس 
الرئايس  القيادة  ومجلس  االنتقايل 
املتقاعدين  معانــاة  إنهــا  برسعة 
العســكريني الجنوبيني التي طالت 
ســنواتها، اختلف الجالدون وظلت 
الضحيــة واحدة، نأمــل وضع حد 
لهذه املعاناة وجر الرضر قبل فوات 

األوان.

إياكم وتجاوز قضية الجنوب

االنتصار لبالط صاحبة الجاللة

معاناة املتقاعدين بعد 16 عاًما من الثورة

عالء عادل حنش

هاشم بحر

عقيد متقاعد/ حسن البيه

عادل العبيدي

تسهيل االتفاق مع 
الحوثيين

يداهمنا االستغراب، كيف يســهلون الوصول إىل تسوية سياسية 
مينية وإحالل الســالم بني جميع القوى اليمنيــة املتصارعة بعيًدا عن 
املعطيات التي أفرزتها حرب 2015م عىل واقع األرض شــامال وجنوبا، 
وكذلك بعيًدا عن أهداف كل قوة من تلك القوى التي تسعى إىل تحقيقها؟ 
ال أدري كيف يســهلون الوصول إىل اتفاق مع الحوثيني ويضمنون 
صــدق الوفاء به مبجــرد أن يدفعون للحويث  رواتب املوظفني حســب 

كشوفات 2014م وتنفيذ البنود األخرى املتفق عليها حسب الترسيبات؟
الحويث مرشوع ديني عقائدي طائفي، يشــتهي التمدد والتوســع 
يف اليمن ويف املنطقة العربية برمتهــا، ال ميكن لهذا االتفاق أو ذاك أو 
لهذه التسوية أو تلك أن توقف هذا املرشوع عند حدوده التي وقف عندها 
أثناء إبرام االتفاق أو املوافقة عىل التســوية، لحيث وأهداف هذا املرشوع 
العقائدي يف التوسع والتمدد داخل املنطقة العربية تعود إىل بداية ظهور 
العداء السيايس والديني بني دولة إيران الفارسية ودولة اململكة العربية 
السعودية، لهذا وبكل تأكيد فإن املرونة السياسية التي يحاول الحوثيون 
إظهارها واللعب عىل حبالها مع الشــقيقة الســعودية يف التوصل إىل 
اتفاق ســالم بينهم ووقف التهديدات الحوثية عىل األرايض الســعودية 
ليست ســوى ابتزاز ســيايس يحاول الحوثيون من خالله إظهار مدى 
ضعف القوة العسكرية السعودية أمام قوته، وأن هذا الخضوع السعودي 
ليس له معنى آخر غري معنى واحد وهو انتصارهم يف الحرب التي اندلعت 
ضدهم، وهذا بدون أدىن شك ســيزيد من هيبة الحوثيني داخل أوساط 

الشعب الشاميل الذي سيزداد طاعة ومواالة للنظام العقائدي الحويث.
حالة واحدة فقط فيها تستطيع الشــقيقة السعودية ضامن عدم 
تالعب أو متــرد الحوثيني عن أي اتفاق أو تســوية ترم بينهام وتحجم 
الحوثيــني يف أماكنهم وحدودهم، وهو أن يكون رصف رواتب املوظفني 
الحوثيني من البنك املركزي الســعودي ويكون ذلك شهريا وألعوام كام 
كانت تفعل ذلك مع أنظمة الشــامل الســابقة عندما كانت هي املتكفلة 
بدفع رواتب الجيش واملوظفني الشامليني سابقا، ويكون ذلك مصحوبا 
باعرتاف ســعودي لســلطة دولة الحوثيني عىل حــدود جغرافية دولة 

الشامل قبل تاريخ 22 مايو 1990م.
ما مل فإن شعب الجنوب الذي صر عىل الجوع واألزمات االقتصادية 
التي كانت تفتعلها ســلطة ما تسمى الرشعية اليمنية الذي كان من أجل 
متكني املجلس االنتقايل الجنــويب يف أن يخطو خطوات متقدمة نحو 
استعادة دولتهم املستقلة يف بيئة شعبية جنوبية خالية من الفوىض، لن 
يقف هذه املرة مكتوف األيدي أمام أي اتفاق أو تســوية من أي طرف مع 
الحوثيني يجعل الحوثيني يشاطرونهم ثرواتهم وذلك عىل حساب زيادة 
تردي مستوى معيشة شعب الجنوب وكرثة أزماته االقتصادية فوق ماهي 
عليه، وبإذن الله ســتكون يف جعبة االنتقايل أشــياء كثرية  بها يوجه 
الشعب الجنويب نحو رفض سياسة اإلذالل والتجويع والرتكيع املقصودة، 
ونحو رفض أي اتفاقيات أو تســويات ال تلبــي تطلعات الجنوبيني يف 

استعادة دولتهم املستقلة.


