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الحرب والسياسة
عصام مريسي

ياسر اليافعي
لوحظ األيام الفائتة انتشــار األفارقة يف الحارات والشوارع
الخلفية ،يف العاصمة عدن اما بشكل مجموعات او منفردين .
قبل يومــن لفت انتباهي وانا ذاهب للعمل يف احد شــوارع
املنصورة ،شــاب افريقي كان مييش يف احد الشوارع الداخلية،
وكانت يف االتجــاه املعاكس متيش فتاه يبــدو انها ذاهبة إىل
دوامها .
لفت انتباهي توقف الشــاب االفريقي ميد يده للفتاه " يطلبها
املســاعدة" اىل هنا األمر عادي ،هديت رسعة الســيارة ملراقبة
املشــهد ،وكانوا كلهم امامي ،البنت مل تعر االفريقي اي اهتامم
وواصلت مشيها ،الشــاب االفريقي غري اتجاه مشيه و لحق بها
واقرتب منها بشــكل مخيف جد ًا من الخلف وهي كانت تزيد يف
خطواتها ويبدو عليها حالة من االرباك والخوف .
تدخلت وقربت بالســيارة من االفريقي وفزع ،حاولت اكلمه
اتفاهم معه يتكلــم بلغة ال افهمها ويبدو مرتبــك واثار الجوع
والتعب واالرهاق بادية عليه .
للســلطات األمنية ..انتشــار األفارقة يف الشوارع والحارات
الداخلية وهم عاطلني عن العمل وال يستطيعون التحدث بالعربية،
وظروفهم صعبة امر قد ينتج عنه كوارث كبرية ،تفادوا املشكلة
وعىل االقل حددوا لهم مناطق للتجمع تكون تحت الرقابة .
اما نجدهم يف الشــوارع الخلفية والحارات باملنصورة وامناء
والتقنية وبري فضل ،وريب ان الكارثة قادمة .
هذا بالغ للناس وللجهات املعنية.
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إنهــا الثنائية التي ال تســتقيم متى ما
ارتبطتا كانت إحداهن مهيمنة عىل األخرى
وهام السياســة والحرب  ,فالسياسة أداة
طائعــة يف أيدي السياســيني يقلبوا بها
األمــور واملوازين كيف يشــاؤون ومتى
يشــاؤون وليس مســتفيد من نتائجها
سواهم كام يظنون إال إذا انفرطت األمور
من أيديهم وســحب قادة الحرب البساط
من تحــت أقدامهم جعلوا املوازين تتأرجح
باتجاههم .
فالحرب ينفذها العســكريون وبغيتهم
الخروج منها غالب أو مغلوب ويســعون
بكل الطــرق واملفاهيم الحــرب للوصول
إىل منتهاهــا وقطف املنتــر لثامرها
وتراجع املهزوم للملمــة جراحاته واعادة
حســابته وامكانيات خوض غامر حرب
جديــدة لتعويض الخســائر وتحقيق ولو
نرص معنوي يرفــع من همم وقود املعارك
الشعوب مدنيني وعسكريني .
لكــن حســابات السياســيني تختلف
فهــم يديرون الحرب من خلــف مكاتبهم
وأخر األطــراف يف االحســاس مبخاطر
الحــرب وعواقبها فهــم ال يكرثون بزمن
الحرب وكم تســتمر وحجم الخسائر فهم
يضعــون األهداف والغايــات دون اعتبار
للوســائل والزمن ولو كانت أهداف بعيدة
املدى وصعبة التحقيــق واملنال ناهيك عن
الحسابات الشخصية واملحلية واالقليمية

والدولية.
وتتوسع بؤرة الرصاع وتضاعف األهداف
ويتباعد الزمن ويضمحل التوقيت إذا كربت
مائدة السياســة وتداعى السياسيون من
كل صوب من الداخل والخارج ورســموا
أهداف عميقة اختلط فيها الخاص والعام
والشــخيص والقومي حتى تصبح الحرب
رحى مســتديرة تقاذفها رياح السياســة
مينة ويرسة .
وهذا هو حال الحرب التي اشعلت عنوة
إلغراق البالد يف دهاليز الشــتات والضياع
والدخول يف معارك ال نهايــة لها القصد
منها انهاك الدولة والشــعب واســتنزاف
املقدرات االقتصاديــة والبرشية وكان من
جل أهدافها مقارعة الخصوم وألد األعداء
بأيدي األصدقاء واألشــقاء دون اشعارهم
بأنهم يخوضون غامر حــرب ال ناقة لهم
فيها وال بعــر ويركبون أتون موجات من
التدمري لالنتصار لذات الغري املهزومة التي
ال تســتطيع تلك القوى املواجهة ألسباب
عدة منها الخوف من الهزمية الرصيحة أو
الدخول يف حروب اســتنزاف ال نهاية لها
وال يعلم عواقبها.
فقوى االختالف والــراع يف الرشق
األوسط واألقطاب املتنافسة التي تخوض
حروب معلنة أو رصاعــات باردة من أجل
البقاء والسيطرة وإظهار النفود والتحكم
مبقدرات املنطقة ايران من جهة مدعومة

بمنطق االحتالل واالستقالل !! ليس أمام
الجنوب إال ترميم جداره الداخلي
فضل النجار
نتوقع تســوية قادمــة ونحتاج اىل
البــن  ،فمهام خرج الجنوب
إصالح ذات ّ
منترصا بالجبهــات ومهام ضحى بالروح
والــدم وحتى لو أنعكســت اآلية وأحتلت
املقاومة الجنوبية صنعاء ستظل الصورة
اليمنيــة موحدة أســم واحــد وخارطة
واحدة(الجمهورية اليمنيــة) ألن الكالب
لعبوها صح يف عام 1990م وسنعود من
جديد اىل طاولة حــوار دولية بني جنوب
وشــال يا تنصفنا ويا تقصفنا الجميل
فيها ان يظهر الجنوب موحد ومتامســك
هذا رشط العامل لنا هل نســتطيع تحقيق
ذلك من اآلن ونوفر الــدم واألرواح واملال
والوقت  ،نتعالج من الداخل ويكون الشعب
الجنويب جسد واحد من الرشق اىل الغرب
وملاذا ال نكون بجانــب املجلس االنتقايل
طاملا هو مؤقت يوصلنا اىل فك األرتباط !!
مازلنا منــور يف وحــل الجمهورية
الدمويــة :فرئيســنا واحــد  ،ومرتباتنا
وجوازاتنا و سفاراتنا  ،وعملتنا  ،مشتقات
نفطنا  ،الكهرباء  ،املاء ميزانيتنا التشغيلية
 ،مجالس الحكــم املحيل  ،حكومة رشعية
فوق منخع جنوبنا(معاشــيق) كل يشء
فينا ينطــق وينبض بإكراه أننــا َتبع باب
ْ
لألسف !!
اليمن
فامهو وضعنا القانوين :
( )1-ال معاهــدة بيدنا تلــزم األحتالل
األعرتاف بنا
( )2-مصطلح األنفصال = غري مناسب
لوضعنا؟
( )3-مصطلح األســتقالل = ال ينطبق
لحالة مصابنا؟

( )4-فــك األرتباط = هــذا هو مربط
فرسنا (الجنوب) ولكن من يفك رباطنا؟
....
القانون ال يحمــي املغفلون  ،النرص ال
يكفي !!
الظلم وقــع عىل الجنوب نعم ولكن كل
األنتهاكات غري موثقة وال حجم املمتلكات
التي نهبوها مبا يف ذلك األرشيف الوطني .
عىل الجنــوب ان يثبت وحــدة الكف
والصف والهدف بعد قيادة وطنية صادقة.
ما حقق ُه الجنوب مــن  2015اىل اآلن
مجرد نرص عىل االرهــاب واملجوس فقط
ومل يعرتف التحالف وال العامل بأن ُه تحرير
وطنــي وإمنــا يقرأونه مناطــق محررة
كمصطلح عمليايت عسكري !!
ُ
النرص والتضحيات املقدســة ساعدة
اآلخرين عىل تفهم مطالب الجنوب ولكنهم
يشريون بوفق القانون وهو مكسب يقربنا
من فك املربط ومن مثراته كانت ماييل :
السامح بأشــهار املجلس األنتقايل يف
ظل وجود حكومة رشعية مل يفصلهم عن
بعض سوى شارعني!؟
الصمت عن دعم هذا املجلس بالســاح
والعتاد واملوقف الســيايس  ،دول عظمى
سهلة ترتيب لقاء وفود املجلس االنتقايل
لتوضيــح قضيتــه وكان مقدمــة لعمل
دبلومايس ســيايس يخــدم مرشوع فك
األرتباط .
رضاهم بتوســع املجلــس األنتقايل
داخليا ومامرسة نشاطه خارجيا من خالل
السامح بفتح مكاتب متثلت بالخارج وتلك
خطوة تزلزل إتفاقية الوحدة وتهزها.

بأدوات الــراع األكرب روســيا والصني
وامللحقــات لتلــك القوى وبــن تحالق
الســعودية واإلمارات ومن خلفها القائدة
لعجلــة الــراع يف البســيطة الواليات
املتحــدة األمريكية وتوابعهــا الطفيلية
جميعهم يدفعون بطــريف النزاع لالقتتال
عن طريق الوكالة يف اليمن إلشعال النريان
واالستمرار يف الحرب.
وهذا مالحظ لكل مســتقيص لســر
الحرب اليمنية كيف ســمح للرئيس الفرار
وامتنــاع الحوثيني عن الحــاق الرضر به
كل ذلك من أجل اســتمرار واندفاعهم نحو
املحافظات الجنوبية وإال هل يعقل تفريط
الحوثيني به كرهينة تضعف صف الرشعية
وتجعلهم قادة انقالب عسكري خاصة وقد
انضم إليهم قادة عسكريني مواليني لنظام
عيل عبداللــه صالح متكنهــم من اعالن
الدولة دون منــازع واعرتاف األمم املتحدة
بهــم دولة كام حصل يف كثــر من البالد
العربية  ,لكن مدبري الحرب مل يكن بغيتهم
انهاء الرصاع بقدر إدارته حتى يســتغرق
أطول وقت ممكن يتمكنــون من تحقيق
مصالحهم عىل حســاب الشــعب اليمني
الذي عاىن ويالت الرصاعات الداخلية عىل
مستوى الشطرين أو حتى بعد الوحدة ألن
سياســة أقطاب الحرب تريد إدارة الحرب
ال إنهائها فطغت الخطط السياســية عىل
الربامج الحربية .
ان ظهــور صنافري صغــرة بالجنوب
ظاهرة صحية لصالح اســتمرار الوحلة
لن ترض الوطن ألن صحة ومناعة الجســد
ومحصن بشــعبة
الجنويب أقــوى منها ُ
ومساحته وعدالة قضيته.
الخارج يبحث عن ســلطة جادة تستلم
الجنوب لضامن أمن واســتقرار املنطقة
واملالحــة الدوليــة وحزم بقعــة خطرية
زرعتها ومألتها عصابــة الوحدة بإرهاب
ُمصطنع موايل لها  ،ولذلك ســمح العامل
للمجلس األنتقايل بالدور الوطني الحايل !!
العامل يــدرك إن (أبني وعــدن ولحج
وشبوة وحرضموت) بالذات كانت مزارع
تفقيس لالرهاب بســبب ســلوك عصابة
صنعاء التي وظفت (األمن القومي واألمن
املركزي والقاعــدة وداعش) معا ليرسحوا
وميرحــوا بزعزعة أمن تلــك املحافظات
بالبطاقة من واىل معسكر الدولة وعتادها
وســاحها  ،ومازال بعضها مستمر الحال
فيها
العامل كله ليــس مع تواجد األرهاب قد
تكون لهم مصلحــة إقتصادية إال االرهاب
األســامي فأنهم ال يثقون بــه !! وهذا
موقف بصالح الشعب الجنويب ..
ال تصدقوا ان هنــاك ُفرقة ومناطقية
وعداوة وكراهية بــن الجنوبيني امنا هو
نفس مسلسل الوحدة واالرهاب واألحتالل
وهذا لــن يتوقف طاملا بثه ومربط وطنكم
متصل بهم !!
املجلس األنتقايل هو األقرب للخطوة
الصحيحــة يف طريق الحريــة والكرامه
وهو امتداد لنضال الشعب والحراك الثوري
الجنويب وبداية ســليمة لفــك األرتباط
أنصحكم جميعا ان تكونوا عونا وسندا له
وســاهموا من أجل الوطن مبا تستطيعوا
من بذل املال والرجال فاملرحلة تتطلب منكم
ذلك.
فــك االرتبــاط قاب قوســن او أدىن
بتالحم الشــعب الجنــويب من الرشق اىل
الغرب  ..والله من وراء القصد .

