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احلامل ال�سيا�سي اجلنوبي

عبداهلل الكودي
يف اآلونة األخرية كرث الحديث عن الحامل السيايس
الجنويب أو املكون السيايس  ...وتنوعت االجتهادات
والرؤى من مختلف املشارب واالتجاهات  ،وكلها تؤكد
عىل رضورة تأسيس ذلك الحامل  ،والتي أجمعت كل
القوى عىل أنه سيكون مبثابة الرافعة التي ستنتشل
الثورة الجنوبية من واقعها املنهك واملشتت وستضعها
عىل ســكة التوحد وتحقيق األهداف املرجوة  ،وتعيد
بصيص األمل إىل الروح الجنوبية املشبعة باإلحباط
واليأس الــذي أصابهــا بغفل الكثري مــن العوامل
املوضوعيــة وكــذا الذاتية التــي تراكمت عىل مدى
أكرث من عرشة أعوام من النضال الســلمي والذي تم
تتويجه بالنضال املسلح الذي أثبت جدواه يف العامني
املاضيني.
إن الحديث عن الحامل السيايس الجنويب  ،حديث
ذو شــجون وذو شؤون شــتى  ،وهو كأمواج البحر
الهائجــة واملائجة التي تعصف بــكل يشء يعرتض
طريقها  ..وتلك األمواج إمــا أن تقوده إىل بر األمان
والنجاح أو تهوي به بفعل تياراتها العاصفة إىل القاع
ليبتلعه ال َيم وإىل األبد ودون رجعة أو رحمة .
الواقع الجنويب يعاين الكثري والكثري من الهموم
واإلشــكاالت والعراقيل والصعوبات املفتعلة والتي
تعرتض طريقها  ...وهي يف معظمها لألسف الشديد
من صنع البرش سواء من بني جلدتنا أو من اآلخرين
من األعداء املرتبصني بنا يف كل لحظة وآن .
نحن بحاجة ماسة تصل إىل حد الرضورة لتحقيق
مزي ٍد من الثقــة والتكاتف بني األطــراف الجنوبية
املختلفة دون اســتثناء  ،كام أننا بحاجة ماســة إىل
توثيق عرى اللحمة الجنوبية الواحدة والحفاظ عىل
النسيج االجتامعي الجنويب ؛ ألن ذلك سيساعد كثري ًا
عىل تقارب الرؤى واألفكار املختلفة لتصب يف بوتقة
واحدة وهي تحقيق األهــداف العليا للثورة الجنوبية
والتي ضحى من أجلها آالف الشــهداء وآالف الجرحى
يف مختلف مراحل الثورة الجنوبية الثانية .

لدينا الكثري مــن عوامل النجاح
للســر عىل الطريق الذي رســمه
الشــهداء والجرحى والذين ضحوا
من أجله بكل إخالص ودون االنتظار
ليمنّ عليهم أحد بيشء من الشفقة
أو الرحمــة  ،ألنهم بــن يدي ربهم
العظيم الغفــور الرحيم وهو الذي
ســيجازيهم خري الجزاء إن شــاء
بعونه تعاىل .
هناك أهداف أو محددات  -إن صح
القول  -يجب التأكيد عليها عند بدء
العمل عىل إنجاز الحامل الســيايس الجنويب والتي
يجب عدم تجاوزها  ،وهذه املحددات األولية والقابلة
للنقــاش وإبداء الرأي  -والتطوير لها يف املســتقبل
القريــب العاجل  -ألن الوقت ميــر بنا رسيعا ونحن
ننتظر أقدارنا تفعل بنا ما تشــاء دون أن نعمل عىل
التأثري فيها  ..ومن املحددات التي يجب مراعاتها عند
تأسيس الحامل السيايس ما هو آيت -:
تحديد الثوابت الوطنية الجنوبية يف إطارها العام ؛
حتى يعرف اآلخرون تلك الثوابت ويعملون عىل فهمها
واإلميان والعمل بها .
أهداف الثورة الجنوبية وقواها املختلفة بحيث يتم
عكســها يف برامج وأدبيات الحامل السيايس املزمع
تأسيسه .
ميثاق رشف للثورة الشــعبية الجنوبيــة الثانية
يتناسب ويتفق مع الثوابت الوطنية وأهداف الثورة .
نظام أســايس ( داخيل ) يحدد العالقة التنظيمية
بني األفراد واملكونات ويكون مرجع ًا أساسي ًا للعالقة
البينية بني األعضاء واملكونات ويحدد االختصاصات
املختلفة .
برنامــج ســيايس واقتصادي وثقــايف وعلمي
واجتامعي وعسكري شامل يهدف إىل تحديد املراحل
والخطــوات العملية للبناء املؤســي عىل مختلف
الصعــد للدولة القادمة يف الجنوب ويف املســتقبل
القريب أو البعيد .
العمل عىل توحيد املكونات والفصائل املختلفة يف
إطار جبهوي واحــد  ،وهذا األمر املمكن تحقيقه يف

بداية األمر ويف الوقت الراهن تحديد ًا .
لجــان مــن املختصني يف
تحديــد
ٍ
مختلف املكونات لتكوين اإلطار النظري
والتنظيمــي لعمل الحامل الســيايس
الجنويب الواحد.
أن يكــون الحامل الســيايس نابع ًا
من الحق الوطنــي واإلرادة الجنوبية
ومؤطر ًا لقضيته الوطنية العادلة  ،وأن
ميثلها خري متثيل عىل املستوى الداخيل
والخارجي  ،وأن يكون ذو اســتقاللية
وطنية  ،وأن يكون ممث ًال للوطن وأفراد
الشــعب  ،وأن ال يكون تابع ًا ألحــد  ،وإمنا يدخل يف
عالقات تعاون مشــرك وبشكل نديّ مع دول اإلقليم
والعامل وتبادل املصالح معهم .
االلتزام الواضح والرصيح بكل املبادئ اإلنســانية
والقوانني الدولية ذات الصلــة والعمل عىل تنفيذها
وااللتزام بها  ،والقيــام بالعمل مع املنظامت املحلية
واإلقليمية والدولية ذات الشأن مبا يتواكب ومصالح
الشعب الجنويب .
أن يكون الحامل السيايس ممث ًال لإلرادة الجمعية
لشــعب الجنوب وأن ميثل إرادة الشــعب الجنويب
بصورة شــاملة ،وأن يعمل بــروح التوافق واإلخاء
والتعاون بني جميع األفراد والجامعات املختلفة التي
تؤمن بأهداف الشعب والثورة الجنوبية .
أن يتم االعتــاد عىل العمل الســيايس املربمج
واملنظم و تنظم الصفوف  ،وأن يتم اعتامد التخطيط
والتنظيم والتنفيذ والرقابة الدقيقة وبأسلوب يعتمد
عىل الشفافية والصدق واملصارحة لجامهري الشعب
الجنويب ذات الشأن.
العمل عىل إنجاز أهداف الثورة الجنوبية وترسيخها
بصورة جذرية وبصورة مســتدامة ومبا يتفق وروح
العرص ويف إطار العامل املحيط بنا .
االعتامد عىل الــكادر العلمي املتخصص يف كافة
املجــاالت  ،القانونية والسياســية والدبلوماســية
واالقتصادية والثقافية واالجتامعية والعســكرية ،
وكافة االختصاصات ذات الشأن وهي بفضل الله قد
أصبحت كثرية لدينا وميكن االعتامد عليها .
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أن يكون التداول السلمي لقيادة الحامل السيايس
وبشكل دوري بني القيادات املختلفة وقيادات العمل
الجامهريي والســيايس كافة دون متيــز مع إبراز
عامل الكفاءة والنزاهة  ،وهذا التداول ســيجذر الثقة
والتعاون بني القيادات وســيفرز الغث من السمني
من بني تلــك القيادات  ،وســتظهر حينها القيادات
أمس الحاجة إليها.
االستثنائية الصادقة التي نحن يف ّ
إعطاء املرأة والشــباب دور ًا كبري ًا يف إطار العمل
السيايس املؤســي املنظم والذي سيعكس تالحم
أبناء املجتمع الجنويب وتوحدهم والســر بهم نحو
تحقيق أهدافهم املنشودة .
العمل عىل تحقيق العمل الســيايس والدبلومايس
املنظم الذي يعمل عىل إحــداث اخرتاق قوي لتمثيل
أهداف الشــعب الجنويب وتحقيقها عىل املســتوى
اإلقليم والعامل  ..فبدون هذا االخرتاق ال ميكن النظر
للقضية الجنوبية وال لعدالتها عىل املستوى الخارجي
وهذا عامل أســايس ومهم وعلينا االســتفادة من
تجارب اآلخرين وحتى األعداء منهم .
العمل عىل متثيل محافظات الجنوب بشــكل نديّ
مع خصوصية لتمثيــل محافظتي عدن وحرضموت
نظــر ًا ملا يتمتعان بــه من امتيــازات  ،فهام جناحا
الجنوب الذي ال ميكن الطريان إال بهام .
متثيل مختلف فئات الشــعب الجنويب يف الداخل
والخــارج وأن يكون ذلك متثي ًال عــاد ًال يلبي حاجات
الشــعب والوطن  ،عىل أن يكون الحامل الســيايس
يشمل :
الحراك السلمي الجنويب مبختلف مكوناته املؤمنة
بالثوابت الوطنية الجنوبية .
املقاومة الوطنية الجنوبيــة الحقيقية  ،والجيش
الوطني الجنويب السابق والالحق .
الكفاءات الوطنية الجنوبية املختلفة بكافة أطرها
واتجاهاتهــا واملؤمنــة بالحق الجنــويب والقضية
الوطنية الجنوبية .
منظــات املجتمع املدين والجامهــري املختلفة
املؤمنة بحق تقرير املصري والثورة الجنوبية .
القوى الوطنية الجنوبية يف الداخل والخارج والتي
تعمل لصالح األرض واإلنسان الجنويب دون استثناء .
قوى ما قبل االســتقالل وما بعده املؤمنة بالحق
الجنويب ووحدة الهدف واملصري لهذا الشــعب األيب
املقدام .
هذه بعض األفــكار العامة  ..التــي نقدمها لكم
وهي أفكار متواضعــة هدفها تقريب وجهات النظر
واإلرساع يف تأسيس الحامل السيايس الذي نأمل أن
يتم رسيع ًا  ،ونتمنى أن تنال هكذا أفكار استحسانكم
ورضاكم.
هذا والله من وراء القصد...
عن االضطهاد  ،عن االســتهتار  ،عــن التمييز ..هل
ســيحظون بعيشــة كرمية كغريهم مــن رشائح
املجتمع أم ســتظل هــي الفئة املحرومــة واملعدمة
واملجردة وكأنهم ليســوا جزء ًا من هذا املجتمع؟!! ،
فهناك بعض الخريجني كافحوا برضاوة يف ســبيل
تخرجهم ومازالت أسامئهم مقيدة يف مكاتب الخدمة
منذ ســنوات عــدة ومل يتم توظيفهــم حتى اآلن!..
وكذلك عامل صندوق النظافة والتحســن والذين تم
تسجيلهم منذ بداية إنشــاء الصندوق ..تعاقد لفرتة
ستة أشهر وكل عام يتم التجديد فاألغلبية من هؤالء
ً
عامــا يعملون ..ال حقوق ..وال
لهم أكرث من عرشين
مســتحقات  ..والفرتة املعرتف بها ستة أشهر! أليس
لهم الحق يف التوظيف؟!..

