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بعد أن تم مؤخــرًا فك االرتبــاط اإلعالمي من خالل 
استعادة اسم وكالة أنباء عدن فأعتقد أنه قد حان الوقت، 
إن مل يكــن الوقت قد تأخر فعال، للبدء بفك ارتباط ثقايف 
من خالل رسعة اســتعادة دور املتحف الوطني الجنويب 
ليكون  وإعادة ترتيبه وتنظيمه وتأهيله شكاًل ومضمونًا 
شــاهدا عىل مآثر املايض وبطوالت الحارض ويســتعيد 
دوره ليكون معلاًم من معامل العاصمة عدن يفاخر به كل 

جنويب.
االهتامم بهــذا الجانب هو ترس مــن تروس ماكنة 
اســتعادة الدولة الجنوبية وتأطري لتاريخ نضال شــعب 
الجنــوب منذ أواخر الخمســينيات وحتى حرب 2015م، 
ليكــون تاريخ الجنــوب يف مأمن من العبــث والتزوير 

واملغالطات وليحيك لألجيال القصة كاملة.
إضافة إىل أن اســتعادة املتحف له مدلوالت سياسية 
أخرى سرتبك الطرف اآلخر ولن يستطيع عمل يشء؛ ألن 
العمل مرشوع وال تســتطيع وزارة الثقافة وال وزيرها أن 
مينعوا هذا األمر أو حتــى يعرتضوا عىل ذلك فقد وصلوا 
إىل حالة الصفرية يف الضياع والتيه، ونحن شــعب يحب 

أن يحفظ تاريخ نضاله ليك ال تتوه األجيال.
بإمكان القيادة الرشيدة يف املجلس االنتقايل الجنويب 
االستعانة بفريق متخصص من الكوادر الجنوبية املؤهلة 
لهكذا عمل ثقــايف مجتمعي وقومي يعيــد الروح ليس 
للمتحف فحســب بل يعيد الروح للتاريخ الجنويب ككل، 
وباإلمكان كذلك تعويض كل ما تم نهبه خالل كل السنوات 
املاضية باالســتعاضة بعرض الصور واملجسامت الكبرية 
املعــرة عن األحداث وتحيك عن املآثر التي مرت يف حياة 

الشعب الجنويب.
بل إنه باإلمكان أن يتم جعل هذا املتحف مزارًا ورصحًا 
ثقافيًا يؤصل لتاريخ عــدن الجنوب ويعزز فكرة االنتامء 
إىل أرض لها تاريخ وموروث سيايس وثقايف واجتامعي 

يختلف باملطلق عن أي موروث سيايس أو ثقايف آخر .
استعادة املتحف وإعادة الروح فيه والعمل عىل إخراجه 
من جديد للمجتمع بصورة بهية وجديدة يحتاج إىل خطوة 
جريئة وقرار سديد للبدء بتشكيل فريق متكامل يقومون 
الداخيل  الخارجي والتقسيم  للشــكل  بإعداد تصور عام 

وتوزيع اإلضاءات وتنظيم املمرات.
الجنــوب وتحفظ لعدن  تاريخ  إنها خطوة تحفــظ 
األصيلة مكانتها الثقافية واالجتامعية وتحافظ عىل عدن 
القدميــة )كريرت( كمدينة عمقهــا التاريخي وانتامؤها 
الثقايف ضارب يف جذور التاريخ ولها حق علينا أن نحفظ 

لها هذا.

كتابات

تتواصل عملية حشد الحشود وتسليح 
الجنود وتجميع القوافل القتالية القادمة 
من مأرب وشــبوة وحتــى من صحراء 
مصداقا  واملهــرة،  حرضمــوت  ووادي 
ملــا قاله أحــد قادتهم ذات يــوم بأنهم 
املسلحة، وحدد  وبالقوة  سيدخلون عدن 

مناطق االنطالق ونقاط االتجاه.
يأيت هــذا يف حني تتواصــل عملية 
التشــاور، الذي ترعاه اململكــة العربية 
السعودية الشــقيقة، يف مدينة الرياض 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وفدي  بني 
وســلطة الرئيس هــادي الرشعية، مام 
يعنــي أن للرشعية رشعيــات )كام قلنا 
مــرارا( إحداها تحاور وأخــرى تتباىك 

من  وتشــكو 
الطرف  متــرد 
 ، يب لجنــو ا
تخرق  وثالثة 
ق  تفــا ال ا
العدة  وتعــد 
الخطة  لتنفيذ 
مة  ســو ملر ا
للتخلــص من 
أرق هذا االتفاق 

الذي ال يدرون كيف تورطوا ووقعوه.
من أكرث األمــور التي أمقتها التباهي 
بالقتــال واملقاتلة والفــرح بقتل اآلخر، 
حتى لــو كان معاديا، وكام يعلم الجميع 
بأن الشعب الجنويب ليس مياال إىل إعالن 
الحرب عىل أحد، ناهيك عن أن يكون مياال 
إىل االعتداء عىل سواه، لكنه )أي الشعب 
الجنويب( عندما يجد نفسه مخريًا بني أن 
ميوت مســاملا أو مواجها فإنه سيضطر 

إىل اختيار املواجهــة، والذين مل يتعلموا 
من دروس العــام 2015، وما تالها من 
أحداث مؤســفة يف الســنوات األخرية، 
عليهم أن يعلمــوا أن املعتدي ال ميكن أن 
مير بســالم ويصل إىل مبتغــاه دون أن 
يدفع الرضيبة، لكن الرضيبة هذه املرة لن 
املقاتلني  أمهات  تكون كسابقاتها، فعىل 
الشــامليني الذين يســتغفلهم مصاصو 
دماء الشــعب أن يعددن ألبنائهن أكفانًا 
مناسبة ونعوشــًا تليق بحب األم البنها 
عندما يوارى الرثى، وليثقن أن من يلقون 
الوقت  يجدوا  لــن  املحرقة  إىل  بأبنائهن 
ليقدموا لهــن برقيات العــزاء ألنهم لن 
يفسدوا عىل أنفســهم متعة االسرتخاء 
تحت  الالزمة  الراحــة  عــىل  والحصول 
املكيفــات يف فنادقهــم األنيقة املزودة 
بالحاممات البخارية ووســائل الرفاهية 
الكرمية  الرعاية  ظل  يف  لوكس(  )الهاي 

لألشقاء.

احتالل شبوة من قبل القوات الشاملية 
ن  ُيعُد حدثا ضارا نافعا، مكَّ الثانية  للمرة 
املجتمع الشــبواين من إجــراء مقارنة 
النخبة الشــبوانية  حقيقية بــني حكم 
األول  )االحتالل  الشاملية  القوات  وحكم 
املؤمترية +  العفاشــية  القوات  قبل  من 
االحتالل الثاين من قبل القوات اإلصالحية 
اإلخوانية(. ففي عهد النخبة الشــبوانية 
تم تقديم منوذج رائع ألمن الدولة املدنية 
املنشــودة، إذ شــعر املجتمع الشبواين 
بالحرية واألمن واألمان وانحســار الثأر 
ومنع حمل الســالح باملدن الرئيسية، كل 

النخبة ينتمون  أن رجــال  ذلك يعود إىل 
إليها ومن إبنائها ومنها فيها، مل يبطشوا 
بأهلهــم ومل يقيــدوا حرية أحــد أكان  
شبوانيا أو جنوبيا أو حتى شامليا إال يف 
حاالت الجنايات الواضحة ، مل يســتفزوا 
أحدا ومل يصــادروا مال أحد ومل يقطعوا 

طريقًا قط.
 يف حــني قدمت القوات الشــاملية 
املرابطة عىل مداخل مدينة عتق واملنترشة 
يف أرجــاء محافظــة شــبوة منوذجًا 
أصحاب  اســتفزاز  يف  يتمثل  استبداديًا 
وقتلهم  واعتقالهــم  وإذاللهــم  األرض 
بدم بارد، ناهيك عن مامرســتها الحرابة 
وقطع الطريق، التي نهى عنها اإلســالم 
وكل رشائع األرض والسامء، وكان آخرها 
ما تعرض له  أعضــاء الجمعية الوطنية 
النتقــايل حرضموت مــن اختطاف يف 

شبوة  أثناء عودتهم من عدن.
 ومهام حاول االحتالل الشــاميل إن 
يذر الرمــاد عىل العيــون ويغطي عىل 
جرامئه برشــوة بعض شيوخ شبوة من 
ثروات شــبوة، ومهام حاول االحتالل إن 
يقدم املحافظ بن عديــو كديكور يخفي 
خلفه السلوك االســتعامري االستبدادي 
لالحتالل من خالل تبنيه لبعض املشاريع 
الديكورية ذات النمط االســتهاليك التي 
تصب أخريا يف خدمة االحتالل ذاته ، فلن 
يستطيع تزييف وعي أبناء شبوة ، ستظل 
واألصالة  والحضارة  التاريخ  بلد   - شبوة 
-  عصيــة عىل الغــزاة، جنوبية الهوى 
الفاصلة  , وســتقول كلمتهــا  والهوية 
يف طــرد االحتالل تحت قيــادة النخبة 

الشبوانية قريبًا إن شاء الله.  

الدخول،  عىل  الثامن  الشــهر  يوشــك 
وجنود وضبــاط  وزارة الدفــاع )وبالذات 
املنطقة العســكرية الرابعة عــدن( ووزارة 

الداخلية، واألمن دون رواتب. 
رواتب أصبحت أساسا ُفــــتات تذروها 
وتبعرثها خالل ســاعات  األســعار،  رياح 
عواصف االنهيار االقتصادي واملايل العاتية، 
وأضحت معها الحالة املعيشة لهؤالء بائسة 
إىل درجة أنه أصبح ال يـــــمرُّ يوم دون أن 
نســمع عن حالة انتحار لضابط أو لجندي، 
وجرمية تــــقرتف بحق أرسة بكاملها من 
تطالهم  اجتامعيــة  وكارثة  عائلهــا،  قبل 
وتطال أرسهم، والسبب حالة الفقر والعوز ، 
بل إن مثة بعض عائالت عزيزة كرمية تقتات 
ِخـــــلسة من مكّبـــات املخلفات، أو يف 
أحسن حال تتوســل املساعدات  عىل أبواب 
أهل الخري، وعىل عتبات منظامت املساعدات 
اإلنســانية، أما حــاالت املــرض والعرض 

فمصريها املوت واإلذالل، فمن يأبه لهم! 
      كام أننا حني نتحدث عن مأساة أفراد 

وضبــاط هذه املؤسســات 
العســكرية واألمنية فنحن  
بالرضورة نتحدث عن انهيار 
الصعيدين:  يــرضب  مريع 
وليس   - والعسكري  األمني 
مجرد ضبــاط وجنود رضر 
عاديني-  موظفــني  يطال 
يفرتض  اللــذان  الصعيدان 
أن يظـــال بحالة أفضل من 
القطاعات  مــن  غريهــام 
األخــرى ألهميــة دورهام، 
ظــروف  يف  خصوصــا 

اســتثنائية كهذه التي منــر بها، وحتى يف 
أن يظال كذلك  الطبيعية يفــرتض  الظروف 
لعَظــــمة وأهميــة دورهام، وملا يشــكل 
غيابهــام كارثة عــىل الــكل وليس فقط 
منتســبيهام، كام أننا يف ذات الوقت ونحن 
نتحــدث عن هذه املأســاة فنحن ال نتحدث 
فقط عن عرشات اآلالف من الضحايا بل عن 

ماليني، يعتمدون كليا عىل رواتب هؤالء.
  مؤســف أن نرى كل هذا الوجع الدامي 
املعنيــة - رشعية  للجهات  أن تهتــز  دون 
وانتقــايل وتحالــف- شــعرة، وال تحرك 
الجهات  هذه  ســتكرتث  ملاذا  ولكن  ساكنا. 
ملأساة ال تطالها رشرها وال ينالها رضرها؟ 

يف  الجهات  هــذه  فرجال 
العيش ســواء يف  رغيــد 
فنــادق  يف  أو  الداخــل 
وشــاليهات  الخليــج، 
مــر، وكباريهات أوروبا 
الفارهة.   تركيا  ومنتجعات 
الجهــات  كــام أن هــذه 
ورموزها هي أصال ســبب 
املأســاة وجذر املعناة فمن 
كان سببا يف نشوء املشكلة 
حلها،  عوامل  من  يكون  لن 
بؤس  من   جعلــت  أن  بعد 
الخدمات  من  حياتهــم  ورضوريات  الناس 
أوراقا سياســية فوق طاولة  واملعاشــات 

لعبتها السياسية السخيفة. 
-  فالرشعيــة تتحدث عــن أوامر من 
املعنية  للجهــات  موجهة  هــادي  الرئيس 
ومنها البنك املركــزي برسعة رصف رواتب 
املذكورين، ولكنها يف الوقت عينه، وبشكل 
غريب تقول إن هذه التوجيهات  يتم رفضها 
من البنك املركزي وتحديدا من نائب املحافظ. 
والبنك بدوره يتذرع بذرائع واهية يستعيص 
عىل إنســان عاقل تصديقها. فهل يعقل أن 
الرشعية بجاللة قدرها وهيلامن ســلطانها 
لخدمتها  املُــــسّخر  السعودية  وصولجان 

تقف عاجزة أمام  ما تســميه بتعنت البنك 
املركزي ونائبه ومحافظه وهي أي الرشعية 
التي عّيــــنت هذا املحافظ ونائبه، بقرارات 
جمهورية، وبوسعها أن تطّيــــر بهام من 
أيضا وتأيت  كرســيهام بقرارات جمهورية 
بغريهام إن  هــي أرادت لتوجيهاتها حقا أن 

ُتــحرتم ،وللمظاليم أن ُيــَنــصفوا؟
    - أمــا مررات البنك املركزي فهي كام 
أسلفنا مررات ركيكة تستخف بعقول الناس 
قبل بطونهم. فعىل سبيل املثال يقول إن من 
املؤسسات  أسباب تأخر رصف مرتبات هذه 
يعــود اىل عدم توفــر أمــوال ، وإن موارد 
املحافظات ال تورّد إليه، وإن آلية الرف غري 
الكشوفات.  الشك بنزاهة  واضحة ويشوبها 
فيام مئــات املاليني تخرج مــن داخله اىل 
الدوالرات تذهب  جهات مجهولة وماليــني 
تحت جنــح الظالم اىل رصافــة املضاربة 
بالعمــالت, وبعضهــا إىل خلــف الحدود. 
كــام  أن محافظة عــدن - التي يقع ضمن 
"املنطقة  الجيش  أفــراد  معظم  جغرافيتها 
الرابعة" واألمن والداخلية - هي الوحيدة من 
وشهريا  يوميا  ُتــورِد  التي  املحافظات  بني 
كل ريال مــن مواردها املالية إىل خزائن هذا 
البنــك. ثم أين تذهب الحاويــات التي تصل 
تباعا من روسيا وهي تحمل تريليونات من 

الريــاالت اليمنية )طبعــات جديدة( كالتي 
وصلت قبل أســبوعني إىل البنك، بحســب 
مصــادر من الرشعية نفســها؟ ونحن هنا 

نفند حكاية غياب السيولة النقدية.
            ... وللتوضيــح عــن مغالطات 
البنك املركزي وضعف ذرائعه وبالذات ذريعة 
الِشــعر  النقدية نزيدكم من  السيولة  غياب 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  اتخذ  بيتا: فحني 
الذاتيــة القايض بحجب موارد  قرار اإلدارة 
العاصمــة عدن عــن البنك املركــزي كانت 
أصوات داخل هذا البنك  وخارجه تتحدث عن 
أموال طائلة ال ُتــعد وال تحىص  يستأثر بها 

االنتقايل لنفسه.
         قبــل أربعة أيام علّــــَق املجلس 
االنتقايل الجنويب مشاوراته التي يخوضها 
استئناف  الرشعية بشــأن  الرياض مع  يف 
الرياض، والســبب  أن عددًا  أتفــاق  تنفيذ 
القادمة من  الوطنية  من قيادات جمعيتــه 
حرضموت وشبوة باتجاه عدن تم اعتقالهم 
من قبل ســلطات محافظة شبوة. تضامن 
وموقف يشــكر عليه االنتقــايل، ولكن أال 
يســتحق ماليني الجياع املســحوقة بسبب 
توقيف مرتبــات معليهم من الجيش واألمن 
منذ قرابة عــام ذات املوقف وذات التضامن 

من املجلس االنتقايل الجنويب؟ 

ملن كل هذه الحشود؟

احتالل ضار نافع

تجويع وإذالل عائالت ضباط وجنود الجيش واألمن.. من املسؤول؟

د. عيدروس النقيب

أ.د. خالد مثنى حبيب

صالح السقلدي

عبدالقادر القاضي

هندسة فك 
االرتباط


