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إن األمانة يشء عظيم تصان به حقوق الله 
وحقوق عباده وتحفظ بها األعامل من التفريط 
باملســؤولية يف جميع  قيام  إنهــا  واإلهامل، 
وجوهها لقوله عليه الصالة والسالم: )كلكم راع 
وكلكم مســؤول عن رعيته( إنها داخلة يف كل 
حق وممتدة يف الراعي والرعية يف  كل األعامل 
والتجارة  والتعليم  والرتبية  والسياســة  اإلدارة 
والصناعة والقضاء والجيش يف شؤون الحياة 
كلها فعنارص الوحي تشــبه عقاقري األدوية ال 
يتم الشفاء بها إال إذا أخذناها كام جاءت، أما إذا 
طرحنا عقارا وتناولنا آخر فلن يذهب لنا سقام. 
فمتى كانت األمة أمينة  يف عملها فسرتتفع 
شــأنها حتى عند عدوها حتى إنها تخلق مهابة 
لها، ومتى كانــت األمة غري مباليــة باألمانة 
ضحكت عليها األمم وصارت يف الحضيض بني 
الشعوب ألنها تركت ما تزيك به النفس يف كل 

أعاملها. 
 االلتزام باألمانة َيكســب العبــد رضا ربه 
عنه، ويكســب محبة اآلخرين لــه وثقتهم به 
املجتمع  أفــراد  ترابــط وتكاتف  مام يزيد من 

ويقّوي صالتهم ببعض، وباألمانة يشعر األفراد 
باألمــان عىل أموالهم وأنفســهم وأعراضهم 
مــام ُيقلل مــن نســبة حــدوث الكثري من 
وجرائم  الّسقة  كجرائم  واالنحرافات  الجرائم 
الكثري  من  األمانة  وتحــد  واالحتيال،  النصب 
من املشــاكل االجتامعّيــة والعائلّية كالغيبة 
والنميمة والتحدث عن أعراض الغري، واألمانة 
هي أفضل وسيلة لعالج الفساد املايل واإلداري 
يف املجتمعات، ومن خالل األمانة تسود الّثقة 
واملحبة والسالم واألُخّوة بني أفراد املجتمعات 
مــام يؤدي إىل وجــود مجتمعــات متحابة 
مرتابطة قوّية قادرة عىل مواجهة كل الظروف 
األّمة  األزمات فتعلو بذلك شأن  وتخّطي كافة 

وتتوّحد كلمتها.
األعامل  إتقان  إىل  تــؤدي  أن  األمانة هي 
ُكلِّف بها الشخص كان عامل أو مسؤول   التي 
ويصبح الفرد فاعاًل يف مجتمع منتجًا بدل أن 

يكون مستهلكًا كسواًل، ويؤدي التحيل باألمانة 
إىل إظهار األْكَفــاء وأصحاب الطاقات العالية، 

مام يزيد يف تقدم املجتمع والوطن. 

إن  األمانة صفٌة 
املجتمع  يف  ُوجدت 
معهــا  ســتنتفي 
جميــع الصفــات 
وأهم  عنه:  السيئة 
الصفات التي تنتفي 
األمانــة  بوجــود 
والغدر،  الخيانــة، 
والنفاق،  والكــذب، 
بالقول  والفحــش 
وغــري  العمــل،  أو 
الصفات  مــن  ذلك 
إّن  حيث  الســيئة، 
األمانة تدعو للتحيل 
الحميدة  باألخــالق 
ونبــذ الســيئ من 
وبها   والعمل  القول 
الشــعوب  تزهــوا 
واألوطــان فال تجد 
بخيانة  يقــوم  من 
من  وال  مجتمعــه 
وطنه  عــىل  يتآمر 
ويحــدث فيه الفنت والرصعــات وقتل األبرياء 
ويخالف أمر قيادته ألنه قد تحىل  بخلق األمانة 

التي بها ترتقي الشعوب واألوطان.

كتابات

لن تنالوا منه بكياناتكم الهشة فاالنتقالي صعد للقمة

صفة األمانة وارتقاء الشعوب

عىل مدى ســتة أعــوام ونحــن ننبه من 
خطورة التآمــر اإلخواين ضــد الجنوب أرضًا 
وإنســانًا، وهي التحذيرات ذاتهــا التي قابلها 

التحالف بأذن من طني وأخرى من عجني.
وحتى اليوم، ال نزال نهيب باألشقاء العرب 
من عواقب املســتقبل القريب يف ظل استمرار 
ســيطرة اإلخوان عىل املشــهدين الســيايس 
والعســكري يف الجنوب، وقد رأينا ذلك مؤخرا 
يف العزيزة شــبوة، وقريبا نراه فيام هو أبعد 

منها بكثري، ورمبا يف عقر دول التحالف.
تخص  أجنــدات  وفق  يعمــل  فاإلخواين 
الذي تتحكم بــه قطر وتركيا،  الدويل  تنظيمه 
وال يؤمن بأي مشاريع قومية يف املنطقة، مبا 
فيها املــروع العريب، وتواجده ضمن صفوف 
التحالــف مجرد إنــذار آخر بهزميــة التحالف 
املرؤوس من قبل اململكــة، إال يف حال تداركت 

األخرية األمر وأقصت خصومها من الواجهة.
باملوقف  املحيطــة  التجاهل  لكن موجــة 
الرســمي للتحالــف تجعله – ومعــه حلفائه 
املحليني – يف مهب خطورة وشــيكة، ورضبة 
قاصمة لصالح حلفاء طهران، ســيام واألخرية 
تكرتث بقوة لرصخــات أنصارها، وتعمل عىل 
تعزيزهم باملال والسالح عىل مدار الساعة، فيام 
يتسلط اإلخوان منذ انطالق عاصفة الحزم عىل 
كامل الدعم املايل والعســكري املناهض لتقدم 

الحوثيني.
إرصار التحالــف عىل التمســك باإلخوان 
رغم ملف الخيانــات املتعاظم من قبلهم، يضع 
التحالــف يف موقع حرج، ويكشــف أن جانبًا 
كبريًا من قيادتــه يعمل وفق أجنــدات أخرى 
العرب  مبروع  هزمية  إللحاق  تسعى  مناوئة، 

األخري يف جزيرتهم.
ويبقى التساؤل: إذا كان التحالف متمسكًا 
مبروع اإلخوان فلصالح مــن كل تلك الدماء 
التــي أزهقــت يف مواجهة الحوثيــني، طاملا 

واالنتصار سيكون من نصيبهم؟
يبــدو كأن التحالف أىت فقط ليســتنزف 
الحوثيــني، ال ليقتلعهم، ما يؤكــد تفوق تلك 
العصابة عىل ذلك التحالف العســكري الضخم، 
رغم الفارق يف التسليح والعتاد واألموال الهائلة 

التي رافقت عملياته منذ 26 مارس 2015.

إلى متى الرهان على 
إخوان الغدر؟

املصداقيــة مــع الله ومع شــعب 
أودعها  التي  الخارقة  القوة  الجنوب هي 
وجدان  يف  االنتقــايل  املجلــس  كيان 
أحرار الجنوب، ذلــك التوغل يف القلوب 
والسيان املرافق للدم يف رشايني املاليني 
من الجنوبيني يوحي أن القلوب الصافية 
تلتقي عىل ما يصلح شــأن شعب عزيز 
عبثت به شلة ال تعرف بأصالته وبائسة 

حني ينتفض.
انتفض شــعب الجنــوب يف العام 
الزيدي  االحتالل  مبقارعة  وقام  2007م 
الهمجي وقتلت قوات االحتالل وسجنت 
ورشدت مــا يصعب علينا رسده لكم يف 
هذه العجالــة، ورغم ما جــرى وصار 
لشــعب الجنوب مل يجري عىل شعوب 

األمصار يف ظل حكم التتار.
لكن األمل والصرب الذي تحىل به كان ناقوس يرن 
يف مســامع املحتل إىل أن رحل وترك عصاه عىل أمل 
أن يستخدمها أصحاب األنفس الرخيصة ضد إخوانهم 
الجنوبيني ليستمر العبث يف الوطن الجنويب ليرتحم 
شــعبه عىل ذلك االحتالل ليصوره ويجمله بأنه أفضل 

من االستقالل وفض الراكة.
ويف الفرتة املمتدة مــن 2007م إىل اليوم ظهرت 
عىل الســاحة الجنوبية كيانات منهــا من عاهد الله 

وصدق مع شــعب الجنوب ومنها 
باســم  املوجة وتســلق  من ركب 
القضيــة الجنوبية ونــادى وزعم 
النوادي  يف  واالســتقالل  الحرية 
واملؤمترات ظاهــرًا ولكن جوفه ال 
يخلو من األنانية وحب الذات، وهذا 
نواياه  تظهر  مــا  رسعان  الجنس 
فينفض  فلكه  عىل  مىش  من  أمام 
الجميــع من حوله فيســقط ذلك 

الكيان وال يلتفت إليه أحد.
والتنافس  املضامر  نفس  ويف 
أفلست  بصعوده  الذي  الكيان  وجد 
كل الكيانات واندثرت بكل ما أوتيت 
دعــم وبهرجــات وصناعات  من 
كيدية مبجرد صعود نجم االنتقايل 
الجنوب  شــعب  فيه  ملــس  كيان 
املصداقيــة يف حب األرض والشــعب الذي مييز بني 

الغثاء وما ينفع الناس .
صعــود املجلس االنتقــايل إىل القمة مل يأِت من 
فراق ومن خطب إعالمية عىل املنابر، بل أىت من عمل 
وجهــد عىل األرض، رواده من الذيــن عانوا ما عاناه 
عامة الشعب الجنويب، ومثل هكذا قيادة وجد الشعب 

فيها نعمة الشعور بهم والتواضع واألخالق النبيلة .
ســمة األخالق مع الشــعب وقــوة البأس عىل 

العدو الغازي هي العنوان لقيــادة املجلس االنتقايل، 
هــذه الحجة القوية التي بها أفحمــت باقي الكيانات 
الكرتونيــة فتهاوت رغم ما أنفق عىل تشــكيلها من 
أموال حني وجدت لشــق الصف الجنــويب ال لهدف 
التحرير واالستقالل، فمهام تقّولوا ونطقوا مبا تخفيه 
أكاذيب فاأليام كفيلة بفضحهم، وكلام  صدورهم من 
أخفاه القلب أظهره اللســان بزلة يزلها املتصنع تخرج 
ال إرادية فتطيح به وبكيانه وتصبح فضيحته بجالجل 

فال يستطيع مللمتها .
الرونق  النوايا لقيادة املجلس االنتقايل هي  صدق 
الذي زرعته يف وجــدان الجامهري الجنوبية  األصيل 
وصعب عىل من يحاول انتزاعه بإيجاد مكون شــبيه 
صعب عىل أي مكون أن يكون ند، ومع األسف لبعض 
كبار السن وال تزال كلامت عطروش تزن يف أسامعهم 
)أبيك عىل ذي قىض عمره يعبــد الدينار( ومل يتعظ 
فيمــن تخادم مع املســتعمر الربيطاين وكيف أصبح 

مصريه.
الخالصة أن كيان املجلــس االنتقايل أصبح رقام 
صعبا ال ميكن تجاوزه بعد تشــكيل القوات املسلحة 
الجنوبية صامم أمان للجنوب وبعد أن وصلت القضية 
الجنوبيــة إىل املحافل الدولية بفضل الله وجهد قيادة 
االنتقــايل، ونصيحتي لباقي املكونــات أن تصعد يف 

سفينة االنتقايل ويف ذلك خري لهم.

عبداهلل ال�صا�صي

اأحمد را�صد ال�صبيحي

جهاد احلجري

مالمــح املجاعة العامة يف البلــد تتبدى منذ 
أشــهر ورمبا منذ ســنوات، عقب هجرة الرعية 
إىل الخارج وتخليها عــن أية وظيفة من وظائفها 
التنفيذية والخدمية والقضائية والنيابية، بل  وحتى 
األمنية والدفاعية، دعكم من مسحيات هنا وهناك 
ينفذها بعض املســؤولني اللتقــاط الصور، وهذا 
بطبيعة الحــال ال ينفي األدوار البطولية التي يقوم 
بها املقاومــون املتطوعون من أبناء املديريات التي 
تواجه املروع اإليراين املقيت يف بعض مديريات 
مأرب والبيضــاء والحديدة، إىل جانــب املقاومة 
الجنوبية يف مناطق الضالع واملسيمري والصبيحة 
الســطو عليها  يتم  انتصارات  ولودر والتي تحقق 
الوطني«  انتصارات لـ«الجيش  إنها  وتقدميها عىل 

الغائب دومًا.
ليس هذا موضوعنا، نحن نتحدث عن مجاعة 
جامعية أخذت يف التفاقم خالل األشــهر األخرية 
الفئات االجتامعية باستثناء  وتوشك أن تشمل كل 
كبار املالك وأصحاب املداخيل العالية املروع منها 
وغالبا غري املروع، وهؤالِء ال يشــكلون %5 من 

املجتمع.
أحد املوظفني الحكوميني من عدن قام بعملية 
حســابية لخــص مضمونها أنه لو قــرر اقتصار 
)الرويت( واملاء  الخبــز  طعامه وأفراد أرسته عىل 
للوجبات الثالث يوميا فإنه يحتاج إىل 65 ألف رياٍل 
ميني يف حني راتبه الشهري ستني ألفًا )ومنقطع 
منذ عرة أشهر(، ما يعني أنه استثنى من الحساب 

والبنات  لــأوالد  املدرســة  ولوازم  الــدواء  قيمة 
واملواصالت لو أراد التنقــل داخل عدن فقط أما لو 
نزل عليه ضيف من أصدقائــه أو أهله فإن الكارثة 
ستحل عليه بنهاية الشهر، .  .  . وملاذا نهاية الشهر 

وهو يعيش أصال حياًة كارثيًة كل يوم!!؟
املجاعة مل تعد قادمة، بل لقد اكتســحت كل 
البيوت، وصار من يفــوز بلقمة عيش خفيفة يف 
اليوم محظوظــًا وعام قريب لن يعــود مبقدور 
الذين يتضورون جوعًا الســكوت عىل حالهم وهم 
يرون املليــارات تتدفق عىل القلــة القليلة املقيمة 
يف الخــارج، ممن يتحكمــون يف صناعة القرار 
املهولة  املرتبات  الرثوات وتقايض  السيايس ونهب 
بالعملة األجنبية، والتعيش واإلثراء عىل حســاب 

جوع ومعاناة هؤالء املعدمني.
قيل قدميــًا »الجوع يصنع الّتمــرُّد والثورة« 
وكان ذلك قبل ثورة املعلومات وشــبكات التواصل 
االجتامعي التــي جعلت املعلومة تنقل خالل ثواين 
من حصول الحدث، وقد تعلم الجوعى يف هذا البلد 
الذيــن ينعمون بالرفاه  أن طعامهم يأكله قادتهم 
الفائض عىل التصور، وينفقون عرات اآلالف من 

الدوالرات وتذاكر الســفر واإلقامة املجانية لعالج 
وجع األســنان أو بدايات البواسري، فهل هناك من 
مغفل يعتقد أن ماليني الجوعى سيســكتون عىل 

جوعهم إىل األبد؟
باألمس قرأت تغريــدة مخترصة ولكن مؤملة  
املحرتمني وكان  أعرق صحافيي عدن  لصحفي من 
ذات يــوم نقيب الصحفيــني يف العاصمة، يقول 
فيها: »إننا منوت جوعًا«، مل يشــكُ الرجل انقطاع 
الكهرباء، الذي صار روتينا يوميًا، وال انعدام الدواء 
الذي صار من عالمات البذخ والفخفخة، وال ارتقاع 
أســعار الوقود الذي أصبح صداعًا يوميًا ألصحاب 
املركبات وأكرث منهم للركاب املضطرين للتنقل، كل 
هذه األمــور ميكن للمرء أن يتحمل آالمها وتبعاتها 
املوجعة، لكن كيف يتحمــل انعدام الطعام ويتغري 

مع الجوع وإىل متى؟
املظاهرات التي شهدتها بعض املدن الجنوبية 
منذ أسابيع خلت مل تكن مؤامرًة من أحد، وإن تسلل 
إىل بعضها قلة من املوتورين وهواة التخريب، لكن 
املواطن الجائع ال يهمه موضوع التسلل من عدمه 
فله نظرته وفلسفته التي لأسف ال يفهمها معظم 

السياسيني الجهلة واملغرورين.
ليس مخيفًا أن ينتفض أو يثور الجياع سلميًا 
ويطالبون بحقوقهــم ويجربون من يسق اللقمة 

من أفواههم عىل إعــادة هذه اللقمة إىل صاحبها، 
لكن املخيف، لكل ذي ضمري حي، وما زلنا نفرتض 
أن سياســيينا ما يزال لديهم بقايا ضمري، أقول أن 
املخيف أن تتحول تلك االنتفاضة إىل حالة من التمرد 
الخارج عن السيطرة، وهنا سيختلط الحابل بالنابل 
وستعم الفوىض  وستسيل الدماء وستزهق أرواٌح 
بريئة، وقد تقفز إىل الواجهــة جامعات منحرفة 
ومتطرفة ورمبا فوضوية أو مســتخدمة من قبل 
قوى خارجية ال تريد خريًا لهذا البلد الكريم العفيف 

الزاهد أهله.
وتبادل  املامحكــة  دعــوا  القرار  صنــاع  يا 
االتهامــات وتداركوا األمر قبــل أن يفلت من أيدي 
الجميع، فالطوفان إذا ما انطلق ســيجرف الجميع 
وســيصل إىل قصور النازحــني وفنادقهم الراقية 
وأرصدتهم املودعة يف بنوك أوروبا وآسيا وأمريكا.

للتذكري:
مل تكن حركة طالبان لتعود إىل كابول وتستلم 
إدارة حكم أفغانســتان من جديد لوال فساد وعجز 
وشــيخوخة حكومة أرشف غني التي ظلت تتغذى 
عــىل »الدريب« األمرييك، )مع إنهــا بقيت داخل 
كابول ومل تهاجر كام فعل أصحابنا( وعندما سحب 
األمريكيــون أنبوب التغذية، خــارت عىل األرض 
ميتًة، ودخلت طالبان بكل ما ستجلبه عىل الشعب 
األفغاين وعىل العامل من رشور وبالوي قد ال تخطر 
عىل بال الكثريين من سياســيينا )الفحول(. والله 

من وراء القصد.

احذروا ثورة الجياع

د. عيدرو�س النقيب


