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انترشت عىل نطاق واســع ظاهرة الســطو 
والبسط عىل األرايض والعقارات اململوكة لهيئات 
ومؤسسات وأفراد، واملوثقة رسميا لدى الجهات 
الباسطني  أن  املؤســف  ومن  املعنية،  الحكومية 
ميارسون ما يفعلونه من أعامٍل مشينة، بادعاء 
أنهم من املقاومة أو من أنصار املجلس االنتقايل، 
وال يتورع البعض عن رفع العلم الجنويب وارتداء 
البزة العسكرية أو األمنية الجنوبية، بل ويستخدم 
البعض املركبات املحســوبة عىل قوات املقاومة 

وأجهزة األمن والقوات الجنوبية.
خالل الفرتة منذ نهاية العام 2015 حتى بداية 
العــام 2017م انترشت ظاهرة نقــاط التقطع 
يدعي  البعض  وكان  والجبايات،  اإلتاوات  وفرض 
انتســابه إىل قوات املقاومة الجنوبية، وكنت قد 
أدنت هذه الظاهرة عرب مقالة تداولتها العديد من 
الصحف واملواقع اإللكرتونية الجنوبية، وقلنا إن 
هذه املامرسات ليســت من أخالق الثوار وال من 
قيم املقاومني الرشفاء، ومل تلبث تلك الظواهر إن 
اختفت بعد تعيــني األخ اللواء عيدروس الزبيدي 
محافظا ملحافظة عدن واللواء شــالل عيل شائع 

مديرا ألمنها.
)الظواهر(  الظاهــرة  هذه  أن  املؤســف  من 
اليوم ومبستوى مهني ومخجل لكل من  تجددت 
يؤمن بقيم املدنية وشعارات العمل من أجل بناء 
دولة النظام والقانون والدســتور، وكام قال أحد 
الزمالء إن الجنوب مل يهزم بالجحافل العسكرية 
وال بالعمليــات اإلرهابية، لكنــه ميكن أن ُيهزم 
عىل أيدي هؤالء املحســوبني ظلام عىل الجنوب 
ومقاومتــه األبية وقواته األمنية والعســكرية 

املحرتمة ومجلسه االنتقايل الرائد.
أعلم أن هؤالء البالطجة واملستهرتين ال عالقة 
لهم ال بالثورة وال باملقاومــة الجنوبيتني، حتى 
وإن كانــوا من آباء الشــهداء وذويهم أو تلفعوا 
بالعلم الجنويب، لكن هذا ال يعفي القامئني عىل 
أمر العاصمــة عدن وبقية املدن من التصدي لهذا 
السلوك واستئصاله من جذوره ومعاقبة أصحابه 
برصامة، ألن ما يفعله هــؤالء ال يقل خطرا عام 
يفعله اإلرهابيون واملعتدون والجواسيس والغزاة.

وال أمتنى أن أسمع من يقول بأن هذا البلطجي 
محمي مــن القائد فالن أو مقرب من املســؤول 
واملســتهرتين  العتاة  عــن  الدفاع  ألن  عــالن، 
وحاميتهم والتســرت عليهم هو مشاركة لهم يف 

سلوكهم املشني وأعاملهم املخجلة.
األرايض  إن معظم  بعض األصدقاء قــال يل 
واملنشآت املستوىل عليها هي ملستثمرين شامليني 
كانوا من أنصار نظام 7/7، وإنهم استولوا عليها 
عن طريق النهــب... هذا القول هو عذٌر أقبح من 
الذنب نفســه، ألن ما أُِخذ عن طريق النهب )عىل 
افرتاض صحة هذه الحجة( ال ميكن أن يســتعاد 
عن طريق النهب بل مــن خالل النظام والقانون 
وعرب املؤسســات الرسمية املعرتف بها، وما أخذ 
من أصحابه يجب أن يعاد إليهم وليس إىل ناهبني 
جنوبيني بدالء لناهبي 7/7، مع العلم أن عرشات 
املترضرين من هذا السلوك هم مواطنون بسطاء، 
ال عالقة لهم ال بالنهب واالســتيالء وال بنافذي 

.7/7
ومبا أننا نتحدث عــن دولة النظام والقانون، 
فإن جهــاز الدولة هو من يفرتض أن يتوىل هذه 
املهمة ويحسم يف جميع مالبساتها وتعقيداتها، 
كام إن هذا الســلوك هو نقيض مبارش ملفاهيم 
النظــام والقانــون، والحيــاة املدنيــة ودولة 

املؤسسات.
والتحية والسالم عىل الجميع.

كتابات

يف زمن مثل هذا  الذي منر فيه  أصبح 
املثقــف هو مــن يتشــاطح يف أحزاب 
ودكاكني، ويعمل ليل نهار  عىل  استعراض 
لها   التــي ال وجود  الوهمية  إنجازاتهــا 
أصــال يف الواقع ويف الحيــاة اليومية 
وتجده يسوق  نتائج ما تعرض له الوطن 
من انتكاســات سياســية ويحولها عىل 
أســاس أنها  إنجازات وهي يف األساس 
فشــل حقيقي  وهذا يعود  ألسباب عدة 
منها  انحيازه الســيايس املطلق.  ولهذا 

التأثري   تجــد 
األيديولوجــي 
لتعصــب  ا و
طاغًيا  األعمى 
الزمن  هذا  يف 
نعيشــه   الذي 
التمكن  وعدم 
يف  والتمعــن 
املشكلة  أصل 
وأبعادهــا من 
ثقايف  منظور 
منظور   ومــن 
مثقف مطلع بصورة عامة عىل املشــكلة 
وجذورها واإلســهام يف حلها  أو بلورة 

أبعادها ومخاطرها  عىل املجتمع وهذا ما 
أصبح فيه  املثقف املتشــدق سياسيا  ألن 
الحريص عىل وطنه   املثقف هو الشخص 
بعيــدا عن أي حزبية  يعمــل يف إطارها 

لتضليل الرأي العام من خالل أطروحاته .
ولهذا أصبحنا  نفتقد للمثقف الحقيقي 
واملصالح   املــادة  زمن  الزمــن..  هذا  يف 
واملناصب  وزمن الســباق عىل  املجاملة  
وتلميــع  األخطــاء والفشــل  وأصبح 
املثقف أداة بيد غــريه، وحقيقة  ال يوجد 
مثقف يرشــد األمة ويسهم يف إصالحها  
وتطورها والحــرص عىل إصالح املجتمع 
لهذا  األفضــل..   نحو  بصورة حقيقيــة 

افتقدنا للمثقف الحقيقي يف هذا الزمن.

للرتبوي القديــر املعروف "أخ العرب" 
سجل حافل بالعطاء والعمل اإلبداعي يف 
حقل الرتبية والتعليم، وهذا ما تجسد من 
خالل بداياتــه األوىل يف مهنة التدريس 
يف  وباألخص  عثامن  الشيخ  مدارس  يف 
مدرســة الفقيد عبدالله حاتم وانخراطه 
أيضا يف النشــاط االجتامعي واألنشطة 
املدرســية من خالل ملساته اإلبداعية يف 
الوســائل التعليمية حتى وصل به املقام 
التعليمية برتبية  الوســائل  لتحمل قسم 

عثامن  الشيخ 
دخوله  وبعــد 
األجلني  أحــد 
بتحمل  كلــف 
لية  و مســؤ
األرشيف  قسم 
ئــه  بقا إل
واالســتفادة 

منه.
اليــوم هذا 
تم  الرتبــوي 
مبساعدة  نقله 
أوالده إىل مستوصف الدرة بالشيخ عثامن 
بعد أن تراكمت عليه الحميات فتم فحصه 

والحمد الله ثــم عودته إىل منزله وأصبح 
طريح الفراش ال ينتظر ملن ميد له يد العون 
واملســاعدة وال يطالب بنداء أو مبناشدة 
للجهات املختصة واملعنية، ولكننا يف هذا 
الســياق نود فقط أن تكون هناك التفاتة 
كرمية من خالل القيــام بزيارة له تقديرا 
وعرفانا ملا قدمه هذا الرتبوي الجليل لهذه 
األجيال ، فزيــارة وكلمة طيبة صدقة يف 

هذا الزمن البخيل.
"أخ  الرتبوي  لزميلنــا  نقــول  وأخريا 
العرب" ما قاله الشــاعر العريب الفذ أبو 
الطيب املتنبي: "وإن أصابك عرس فانتظر 
فرجا .. فالعرس باليرس مقرون ومتصل".

بعد هــروب وتخٍف كالجبنــاء ألكرث من 6 
سنوات يظهر الشيخ حميد األحمر عىل الناس 
ليقول إنه وأنصاره قادر عىل دخول عدن خالل 

ساعات لوال طريان ودعم اململكة واإلمارات.
ونيس هــذا املعتوه أن حبتور وبحامســه 
املبالغ فيهــا قد قالها ذات يــوم ويف مؤمتر 
صحفي بأنهم سيدخلون عدن خالل يومني لوال 
طريان التحالف، وقد قال هذا يف الترصيح يك 
يبقى يف منصبه ولو تحت عبودية جامعة من 

الجهلة.
وألن النــاس قــد عرفت عنــه عندما كان 
رئيســا للجامعة ومحافظا لعدن حتى هروبه 
إىل صنعــاء وارمتائه يف جامعــة أنصار الله 
وعفاش بأنه عاشــق مناصب وليس عاشــق 
وطن وشــعب ال يف الجنوب وال يف الشامل، 
لهذا أبقوه يف الســلطة جنوبا مع الرشعية ثم 
شــامال مع الحوثة وتبعه بعد ذلك جباري أيام 
التصادم األوسع بني قوات اإلخوان واالنتقايل 
عند محاولتها التقدم من شقرة إىل أبني ثم إىل 
تخوم عدن، حينها انربى جباري بترصيح شبيه 
بترصيح حميد األحمر ليقول إن قوات الرشعية 
قادرة عىل دخول عدن خالل ساعات وتناىس أن 
داره يف ذمار ومصالحه يف صنعاء بيد أنصار 

يتجرأ  ومل  اللــه 
جيش  إن  بالقول 
وعىل  الرشعية 
جباري  رأســه 
يش  ملقــد ا و
بكل  ســيقاتل 
أويت مــن  مــا 
يطرد  حتى  قوة 
مــن  الحــويث 
ذمــار وصنعاء، 
اآلخر  هو  وفشل 
الهراء  هذا  مبثل 
ألنه  الجنوب؛  عىل 
يعرف كام يعرف حبتــور وتعرف أنت يا حميد 
الجنوبيني ال يقاتلون من  أن  الطوق  مشــائخ 
أجل احتالل أرايض الغري وال من أجل االستيالء 
عىل حقوق إخوانهم يف الشامل حتى لو كانوا 
عىل خالف معهم حول الوحدة وشــكل الدولة 
القادم بني الشامل والجنوب، فهم يدافعون عن 
حقهــم يف الحرية والكرامة وعىل أرضهم وأن 
يكون قرار بناء السلطة الجديدة بأيديهم وليس 
رهيًنا لغريهم ولهذا دافعوا يف حروب 79-72-
2015 باستامتة ضد كل من حاول كرس إرادتهم 
وكرامتهم أو جعلهم درجة ثانية يف الســلطة 
والقرار ، لذا كانوا أشــداء ومحاربني شجعان 
ضد كل من حاول أو ســيحاول اليوم النيل من 
حقهــم املــرشوع يف بناء حياتهــم الجديدة 
بإرادتهم وبعيــدا عن وصاية املركز املقدس يف 

الشامل.
الذي  الشــيخ حميد  اليوم وببجاحة يظهر 
مل يســتطع حامية دياره يف عمران وصنعاء 
الهائلة وتعرض أهله وناســه لإلهانة  وأمواله 
من االنقالبيني وهيبة املشيخة التي كان يفاخر 
بها هو وإخوانه بأنهم من يضع الرؤســاء يف 
الحضيض  كرامتهم يف  وقد مترمطــت  اليمن 
وليقول للناس بال حياء وبال مالمة بأنه سيدخل 
عدن وخالل ساعات لوال دعم اململكة واإلمارات 

وطائراتهم.
هذا الشــيخ املعتوه تاجر األموال ورشكات 
النفط واالتصــاالت والفنادق يريــد أن يتاجر 
الشــامل  أبناء  الفقراء من  أبناء  بدماء وأرواح 
وهو وإخوانه هاربني يف تركيــا وبقية بلدان 
العامل ليحاربوا نيابة عنه ليك يعود للمشــيخة 
ويتجرب عىل الناس ولكنه سيفشــل كام فشل 
يف ســاحة التغيري مع الشباب عندما أوهمهم 
بالرصف عىل نشاطاتهم طوال فرتة األزمة مع 
عفاش ليك يركب املوجــة ويعتيل الثورة عىل 
حسابهم ولكنه حتام سيفشل كام فشل حبتور 
وجباري ألن إخواننا البســطاء يف الشامل قد 
عرفوا أن الدم من رأس القبييل والفائدة للشيخ 

وأمثاله من تجار السياسة.
ويف األخري نقول للشــيخ حميــد: اعقلها 
وتــوكل عىل الله وعد إىل مــأرب وحرر ديارك 
وأهلــك ممن اغتصــب أرضكم ومشــيختكم 

وبعدها فكر بالجنوب وأهله.

أين املثقف الحقيقي الحريص ىلع وطنه؟

هل من زيارة كريمة تجبر خاطر التربوي البرعي؟

يا شيخ حميد قالها حبتور وجباري قبلك وفشلوا

محمد أحمد ناصر الزامكي

عبدالعزيز الدويلة

عبداهلل سالم الديواني

د. عيدروس النقيب

ليس منا من يسطو على 
حقوق الغير


