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اليـمن �صار مينني ..والوحدة غلبها غلب الواقع
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كتب  /أحمد عبد العزيز اجلاراهلل

بات واضحــ ًا بعــد  29عام ًا عىل
توحيــد اليمنــن أن أي وحدة تقوم
ملنافع سياســية رصف ومفتعلة لن
تنجح ،وســيكتب لها الفشل ،فكيف
إذا كانت عىل شــاكلة الوحدة اليمنية
التي قامت عىل العواطف الشعاراتية
واملنافع السياسية لكلتا القيادتني يف
عدن وصنعاء؟
ما يجري يف جنوب اليمن حالي ًا هو
نتيجة طبيعية ملا حاول السياســيون
املنتفعون شام ًال وجنوب ًا تفاديه عرب
وحدة مزغولة قامئة عىل نزيف دائم
وغنب وخضوع من طرف إىل الطرف
اآلخر ،هذه هي الحقيقة التي ال ميكن
املفر منها ،إال إذا كان املقصود أن يغرق
اليمن كله يف بحار من الدماء من أجل
حفنة سياسيني يسعون إىل مراكمة
ثرواتهم عىل حساب شعبيهام.
القارئ لتاريخ الوحدة بني شطري
اليمن يدرك جدي ًا عدم رسوخها بدليل

أنه بعد أربع ســنوات مــن إعالنها
تعرضت ألول زلــزال عندما طالب يف
عــام  1993نائب رئيــس جمهورية
الوحدة عيل سامل البيض بحكم ذايت
للجنوب ،لتــأيت بعدها حرب  20مايو
عــام ،1994أي قبل يومني من ذكرى
إعــان الوحدة ،معــرة بوضوح عن
غضب الجنوبيني مام كانوا يتعرضون
له من إمالءات شاملية.
يف ســتينيات القرن املايض قامت
الثورة الشيوعية يف الجنوب ،وقبلها
كانت هناك مفاوضات بني ســاطني
املناطق الســبعة لتوحدهم يف دولة،
عرفت فيام بعــد باليمن الجنويب ،أو
الدميقراطــي ،غري أن هــذه الوحدة
مل تصــل إىل صنعاء يف الشــال،
ألن الواقع الثقــايف يختلف عام هو
يف الســاحل ،خصوص ًا أن الحركات
االنفصالية ال تزال تنشــط إىل يومنا
هذا ،ال ســيام يف صعدة ،إضافة إىل
الرصاعات السياســية الداخلية التي
عصفت بالشــال طــوال القرنني

عبداهلل جاحب
من يوقف هدير وأصوات الشعوب
الثائرة  ،ومن يســتطيع أن ويزحزح
أقدامنــا من عــى األرض  ،من ذاك
مبقدوره أن يصل هاماتنا التي تعانق
الســاء  ،وقبل كل ذلــك من يرفع
األيادي الثائرة من عىل زناد الحرية ،
وفوهة مدافع الحرية واالستقالل .
من ميلك تلــك القوة الفوالذية التي
توقف أقدام الحافه ،والسيول الجارفة
من ســهول ووديان وهضاب وجبال
وسواحل الجنوب الثائرة ،املتعطشة،
للدولة والهوية ،للوطن وتقبيل كل ذرة
ورملة تراب عىل سطحة .

محمد صالح عكاشة
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التاسع عرش والعرشين.
عنــد تبــدل الظروف السياســية
الدوليــة يف العقديــن األخريين من
القرن العرشين ،رأت قيادتا الشــال
والجنوب أن الحل ملشكالتهام الداخلية
يكمــن يف الوحدة بني الشــطرين،
خصوص ًا مع انتهــاء الحرب الباردة،
وانهيار االتحاد السوفيايت ،واشتداد
الرصاع عىل السلطة بني قادة الحزب
الحاكم يف عــدن ،لذلك كانت الوحدة
املخرج مــن تلك األزمــة يف جانب،
وجانب آخر تلبية للشــعار الوحدوي

الذي كان يهيمن عىل أذهان العرب من
املحيط إىل الخليج.
بني عامــي  1994و 2011ظهرت
احتجاجــات كثرية عىل املامرســات
الشــالية يف الجنوب ،حتى جاءت
موجة مــا يســمى”الربيع العريب”
لتضع الجميع يف مواجهة الحقيقة،
ال ســيام بعدما انقلــب عيل صالح
والحوثيــون عىل املبــادرة الخليجية
التي كانت خشــبة الخالص للجميع،
ما أدى إىل اندالع الحرب األهلية ،بني
املكونات الشاملية بعضها ضد بعض،
ويف املقابــل حرب مع الجنوب بعدما
أعلنت مكوناته رغبتها يف العودة إىل
دولتها ،وفك االرتباط مع صنعاء التي
رأت يف ذلك فش ًال ملرشوعها.
لجأت قوات الحوثيني واالنقالبيني
إىل غــزو الجنوب بعد ذلــك ،وكانت
الحرب يف عام  2015لوقف املرشوع
التوســعي اإليراين عــر الحوثيني
الذين انقلبوا كالعــادة عىل حليفهم
االســايس”حزب املؤمتر الشــعبي

اقنعوا اجلدة �سنبلة !!..

كل ذلــك قــد يهون وقد يســهل
ومير  ،لكــن اخربوا املجتمع الدويل
ومجلس األمم  ،أرســلوا رسالة إىل
عاصمة مكان إقامــة الهاربون يف
حجر الفنادق  ،العاصمة العظمى يف
الخليج  ،العاصمة السعودية الرياض
 ،بأن يف دولة الجنوب عجوز طاعنة
يف الســن يف العقد ( التسعينات )
تدعى الجدة ( سنبلة )  ،من محافظة
أبني  ،ال تعرف املكر السياسية  ،وال

الخداع والدهــاء الدبلومايس  ،وال
تفهم يف قذارة " السياسة " يشء ال
من بعيد وال من قريب .
ال تعــرف أنصــاف الحلــول وال
تعرف منطقة وســط بــن التحرير
واالســتقالل ،وال تفقه يف متاهات
املناطق الرمادية .
تعرف قضية عادلــة  ،وتضحيات
وفداء  ،شــهداء وجرحــى  ،وطن،
هوية ،ارض ًا وأنسان .

تعرف دولة ونظام وقانون ترعرعت
بني احضانه  ،تعرف العدل واملساواة
والعادلــة االجتامعية  ،تعرف ان كل
يشء كان يسري مثل عقارب الساعة .
اقنعــوا لنــا الجدة ( ســنبلة ) ،
واعملوا لها غســيل " مخ " ومسح
و فرمتة معتقــدات وإميان بالقضية
والوطــن وحق العــودة وتقرير حق
املصري  ،وبعد ذلك لكل حادث حديث
يا عامل .

�سفينتنا فوالذية مالحوها مهرة

لســنا بحاجة إىل قوارب النجاة فسفينتنا
فوالذية  ،ربانها ومالحوها مهرة  ،فالســفن
املهرتئة هي التي بحاجــة إىل قوارب للنجاة
فجيشنا وشعبنا الجنويب األيب سيقاوم املوج
العايت بقيادة نخبة االفذاذ من خرية قيادات
الجنوب ســيوصلونها إىل بر األمان رغم كيد
الكائدين ومؤامرة القريب قبل البعيد ....
فأمــا القريب فقيادتنا قــادرة عىل جمع
فئات الضد املتناقضــة واملتباينة يف املواقف
ولن يعجزها ذلك طاملا وهي ترى يف الجنوب
متسعا لكل أبنائه يجمعهم سقف واحد ..
وأما البعيد فجيشــنا وأمننا وشعبنا كفيل
بإفشــال كل املؤامرات التي تحاك ضده رسا
وعلنا من عدو غاشم أو من صديق فاجر ...
التحــدي األكــر ليس الســيطرة بالقوة

العام” واغتيال رئيســه عيل عبدالله
صالــح ،غــر أن التحالــف العريب
واملقاومة الجنوبية والجيش الوطني
دحروا الغزاة من مســاحات واسعة
من اليمن عمومــ ًا ،وتحرير الجنوب
خصوص ًا.
هــذه املحصلة التاريخيــة كان ال
بد لهــا أن تنتج إعالنــ ًا رصيح ًا بفك
االرتباط القائم عىل العواطف واملنافع
الشخصية أكرث منه عىل وحدة وطنية
حقيقيــة ،لذلك ما يجــري اليوم من
سعي جنويب إىل التخلص من الفاتورة
الباهظة التي تكبدوها باالرتباط مع
الشامل هو أمر طبيعي ،ولن تستطيع
أي دولــة يف العــامل ،أو تحالفات أن
متنعهم من تقرير مصريهم ،لذا فان
التظاهــرات املليونية التي تشــهدها
عــدن حالي ًا ستســتمر حتى يحصل
الجنوبيون عىل دولتهم التي خرسوها
يف لحظــة تبدالت سياســية دولية،
وبضغط الرغبات الشــخصية لبعض
قادتهم.

العســكرية بل اســتتباب الوضع املعييش
والخدمي لعامة الشــعب  ،فلينطلق الشعب
الجنــويب إىل العمــل وكله ثقــة بقيادته
الحكيمة والتــي يجب أن تحصــن الجنوب
داخليا وخارجيا من كل املؤامرات واملكائد...
الجامهري بعد املعانــاة الطويلة من مرض
عضال اسمه الرشعية االخونجية التي أحالت
حياة املواطن الجنــويب إىل كابوس  ،ينتظر
منكم جــرأة يف معالجة الوضــع املعييش
والخدمي فمسألة املرتبات لجميع املوظفني
هي الغاية القصوى التي يتمناها كل موظف
بعــد أن نفض عن كاهله غبار ســنني الذل
والهوان بفضل الكفاح الطويل العنيد..
فال تظنوا أن الرشعية االخونجية وكل قوى
االحتالل الزيدي سيرتكون الجنوبيني ينعمون
بالراحة ودفئ األرض التي يلتحفون سامئها
ويفرتشون رمالها طاملا والعدو غايته األرض
والرثوة ومل يكن طيلة ثالثون عاما يويل أدىن
اهتامم باإلنســان الجنويب فليس حتى يف

آخر إهتاممات االحتالل.
قد يصرب الشعب لشهرين أو ثالثة فالحياة
املعيشــية يصعب الصرب معها وتعطي حالة
من الغليان ونزع الثقــة وهذا ما تبحث عنه
الرشعية االخونجية وقد بدأت حربها بتوقيف
عمل الــوزارات واملصالــح الحكومية وهي
نفسها من كانت تحارب الشعب الجنويب يف
حياته وراحته ومنامه وقطرة ماء يروي بها
عطشــه وتيار كهربايئ مقطوع يف صيف
حار الذع وهي يف أشــد قوتهــا ولها مكان
ونفوذ فام بالكم اليوم بعد أن إنتهاء نفوذها.
املارد الجنويب خرج مــن القمقم بالقوة
والسيطرة عىل الوضع عســكريا فيجب أن
يتجســد مع القوة األخرى التي لن تعود بنا
اىل الــوراء وهي القــوة االقتصادية وتوفري
ســبل العيش الكريم بعد أن انتزع الحق من
تحت قبضة لفيف مــن العصابات اإلجرامية
واللصــوص الذيــن مل يروا مــن حكمهم
وإداراتهم إال وسيلة للتكسب وزيادة أرصدتهم

وتنمية مشاريعهم يف الخارج أوىل من رعاية
طفل يتيم يتضور جوعا أو أرملة شهيد فقدت
معيلها تبحث وتستجدي العطف عمن يطعم
أطفالها.
من هنا تكون ســفينتنا قوية بالسيطرة
عىل الوضع االقتصادي وانتشال الشعب من
حالة الفقر واليأس التي اوصلته يف تفكريه
أن ال صالح بوجود حكومة الرش االخونجية ..
وامتنــى ان ال يعود الشــعب إىل التفكري
الســابق واإلحباط يف ظل وجــود املجلس
االنتقايل...
فالعمل الجبار الــذي ينبغي عىل املجلس
االنتقايل القيام به هو هنا حيث يريد الشعب
الراحــة واألمــان وحتى ال تســوء األعامل
بالخواتيــم يجب أن تكــون البداية تصحيح
لكل األخطاء املتعمدة والفساد وضياع القيم
واألخــاق ولن يكافح ذلك إال الشــدة وعدم
مهادنة املجرمني.

