
وأنت تجيل النظر باملواقــع اإلخبارية ومحركات البحث 
وبالــذات التابعة لإلصالح وللرشعيــة عموما، وكذا التابعة 
الحوثيــة، ســتجد يف  للحركــة 
صفحاتــه - أعني اإلصــالح - أن 
مثة تراجعــا ملحوظا لخرب تغطية 
مقتل الســنباين قياســا مبا كان 
عليه الحال خالل الثالثة أو اليومني 
املاضيني، والسبب يف هذا الرتاجع 
أن أصحاب هــذه املواقع قد أدركوا 
شــيئا مهام غاب عنهم  يف خضم 
الوهلة  الحادثة من  تلك  استغاللهم 
أن هذه  للجرميــة، وهــو  األوىل 
قصد،  دون  أوجــدت  قــد  املواقع 
من خالل مبالغتهــا بقتامة وضع 
املواطن الشــاميل بالجنوب، حالة 
مــن الهلع عىل حياته من التوجه إىل الجنوب أو البقاء فيه، 
وهو األمر الــذي يعني بالرضورة تعميــق حالة االنفصال 
بالنفوس وتكريسها بني الشامل والجنوب، وهذا - بحسب 
أصحاب تلك املواقع- يصــب يف مصلحة املجلس االنتقايل 
ويقوض من فرصة بقاء خيط األمل الوحدوي قامئا، ولهذا 
كبحت هــذه املواقع من جموحها بعــض اليشء، وخففته 
بعد أن بدا التوظيف الســيايس املرجو من  هذه الواقعة يأيت 
بنتيجة عكســية وخطــرة عام أريد لــه بداية حني رفعت 

قميص السنباين.
 الحوثيــون من جانبهم اســتطاعوا بخبث أو قل بذكاء 

استثامر هذه الواقعة لتسجيل عدة نقاط، أهمها: 
أوال إعادة طرح موضــوع فتح مطار   -  
صنعاء إىل الواجهة أمــام املجتمع الدويل دون أية رشوط، 
وذلك  من خــالل مطالبتهم بأهمية فتحه عىل وجه الرسعة 
كرضورة طارئة وملحة للحفاظ عىل أرواح وســالمة أبناء 
الشــامل، وهو األمر الذي أزعج الحكومــة اليمنية القابعة 
بالرياض، وسارعت عىل لســان وزير إعالمها إىل التصدي 
لهذا الطلــب وتحميل الحوثيني مســئولية اإلغالق وأهمية 
اســتمرار إغالقه بوجه من وصفهم باالنقالبيني املدعومني 

من إيران. 
ثانيا إن هذه الحادثة- بحسب الحوثيني   -  
- تؤكد أن املناطق التي تحت ســيطرة خصومهم واملسامة 
باملحافظــات املحتلة هــي محافظات تســودها الفوىض 

والرعب بعكس محافظات الشامل. 
ثالثا، السلطة املسامة بالرشعية ومعها   -  
االنتقايل الجنويب - من منظور الحوثيني أيضا - قد فشلوا 
بخلق منوذج يتميز عن سلطتهم يف صنعاء وعموم الشامل.

شاهدُت وشــاهد الجميع الضجة غر العادية 
التي حدثت بسبب قضية الشــاب اليمني عبد امللك 
أنور أحمد السنباين، وكيف حرف البعض مسارها، 
وتحولت من قضية إنســانية إىل قضية سياسية 

بحتة، ومام هو معــروف أن القضايا 
اإلنســانية عندما تتحــول إىل قضايا 
تفقد  شك،  أدىن  بال  فإنها،  سياســية 
طابعهــا اإلنســاين، وهنــا ال يكون 
اللوم عىل الضحية، بل عىل من حاول 
استغاللها وحرف مسارها بكل فجاجة 

متناسني أمل أرسة الضحية.
)الجعاسيس(*  من  عدد  ظهر  لقد 
محاولني الظهــور مبظهر املدافع عن 
اإلنســانية، فكانوا تارة يقولون: يجب 
اليمنية صنعاء  العاصمــة  فتح مطار 
بداًل عن مطار العاصمة الجنوبية عدن، 
وهذا مطلب نحــن ال نقف ضده، لكن 

ملــاذا اآلن طالبوا به؟ وملاذا عندما حدثت قضية يف 
الجنوب ظهر متشدقون بجلباب املالئكة، يف حني 
ظل الصمت ســيد املوقف أمام جرائم أشنع وأفظع 
ميارســها الحويث يف مناطق ســيطرته؟! كونوا 

عادلني فقط!
نحُن قلنا منذ اليوم األول إن جميع أبناء الجنوب 
الســنباين  الشــاب  أن جرمية مقتل  اتفقوا عىل 
من األشــقاء الشامليني غر إنســانية، ويجب أن 

كان،  مــن  كان  مرتكبها  ُيحاســب 
أبناء  لكن هناك من حاول شــيطنة 
الجنوب، وإظهارهم مبظهر الوحوش 
املفرتسة، متناسيني أن أبناء الجنوب 
تعرضوا ملا هو أبشع من القتل، فخًرا 
لك أن تقتل اإلنســان عىل أن تعرضه 
لصنوف التعذيب من إقصاء وتهميش 
وتنكيل وهو عىل قيــد الحياة، فهنا 

املوت يكون مرتني!
نعتب عىل أشــقائنا يف الشامل 
الجرائم  عــىل  املخزي  صمتهم  عىل 
التي تعرض لهــا أبناء الجنوب طيلة 
ثالثني عاًما مضت، ومل نســمع لهم صوتا يدين أي 
حادثة بشعة أو جرائم الحرب واإلبادة التي تعرض 

لها الجنوبيون.
أما فيام يخص بعض الذين تحدثوا عىل ضعف 
اإلعالم الجنويب أمام اإلعالم الشاميل، فمن املخطئ 
تصنيف األمر هكــذا، فلو قمنا بعملية حســابية 
بسيطة ألدركنا أن األمر ال يتعلق بضعف، بل بالكّم.

ســأقول لكم كيف: عدد سكان الشامل يتجاوز 

)30( مليون نسمة، فيام عدد سكان الجنوب يصل 
إىل )5( مليون نســمة، وهــذه إحصائية قدمية، 
لنفــرتض أن عدد مســتخدمّي وســائل التواصل 
االجتامعي بالشامل ربع السكان، أي سبعة مليون 
وخمسامئة شخص، فيام يف الجنوب ربع سكانه 

هو مليون ومائتان وخمسون شخًصا.
أمام هذه العملية الحسابية البسيطة سيتضح 
أنه، افرتاًضا، لو شــارك يف حملة مقتل الشــاب 
السنباين ربع سكان الشامل وربع سكان الجنوب، 
كم سيكون الفارق؟ مؤكًدا سيكون الفارق شاسًعا 
للغاية، لذا فاألمر ال يتعلــق بقوة إعالم الجنوب أو 
الشامل، بل بعدد السكان، وهو تكالب حدث لنا منُذ 

عام 1990م، وليس وليد اللحظة.
لكن لكن نقــول )رب ضارة نافعة(، نعم، فلقد 
الجنوب،  أبناء  الســنباين  الشــاب  قضية  وحدت 
وكشــفت لهم كيف يرتبص األعداء مبمثل قضية 
الجنــوب )املجلــس االنتقايل الجنــويب(، وكيف 
يحاولون تصيد األخطاء وتصويرها عىل أنها جرائم 

ال يفعلها أي أحد عىل كوكب األرض.
نقول "رب ضــارة نافعة"؛ ألن تلــك الحادثة 
أظهرت حجم الحقد الدفني عىل الجنوب وشــعبه 
وقضيته وقواته املســلحة الجنوبية، وأكدت لنا أن 
رص الصفــوف الجنوبيــة رضورة ُملحة ملواجهة 

التحديات الراهنة واملستقبلية.
*)الجعاسيس(: مفرد جعسوس، أي اللئيم.
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المقال االخير

الخميس 9 سبتمرب  يوم  الســواد  جلل 
2021م واهتز عــرش الرحمن لقتل أنفس 
بريئة عىل أيــدي حاقديــن مأواهم الدرك 
األسفل من جهنم، وذلك أن حاقدين ال رشف 
لهم وال إســالم أقدموا عىل قتــل عبدامللك 
السنباين يف إحدى النقاط األمنية، وانربى 
القائد عيدروس الزبيــدي - رئيس املجلس 
االنتقايل - وأمر بتوقيف أفراد القوة األمنية 
املختصة  الجهات  أمام  للمساءلة  وإحالتهم 

يف النيابة العسكرية.
الســنباين،  امللك  الربيء عبد  الشــاب 
الجنسية،  األمرييك  األصل،  اليمني  املواطن 
كان قد وصل من الواليات املتحدة األمريكية 
بعد غياب ســبع ســنوات ونيف إىل مطار 
عدن، واستقل إحدى الحافالت املتوجهة إىل 
املحافظات الشــاملية عرب طورالباحة، وتم 
النقــاط ووجد مقتوال  احتجازه يف إحدى 
وقد صودر كل ما بحوزته، وكانت أرسته يف 
املهجر األمرييك تتابع ســر رحلته ساعة 

بساعة.
ويف نفس اليوم أقدم أعداء نبينا محمد 
بعد قتل عبدامللك الســنباين عىل قتل سامل 
عيل سامل - رئيس مجلس إدارة مدارس اقرأ 
- باملدينة التقنية )مبديرية الربيقة(، وعىل 
قتل عيل سامل لريض مدير فرع االتصاالت 

مبدينة القطن مبحافظة حرضموت.
شقيقة املغدور عبدامللك السنباين أعادت 
التواصل  "األيام" نرش منشورها يف شبكة 
يوم األربعاء 10 سبتمرب وأعادت نرشه يوم 
الخميس 11 سبتمرب 2021م، كتبت شقيقة 
أبدأ الكالم، ومل تكن يل  الســنباين: "كيف 
والحياة  أخ، كنت صديقــي وحبيبي  مجرد 
كلها، أخي يا وحيدنا.. يا سند أمي وأخوايت، 
كرست ظهري، لو بس خليتني أشوفك قبل 

ما تسر".
سبع  من  "أكرث  منشورها:  يف  وتابعت 
ســنوات وأنا منتظرة هــذه اللحظة، كنت 
اللحظة بفارغ الصرب، ســبع  منتظرة هذه 
ســنني وال قالت لك أمريــكا حاجة، وتجي 
قتلوك وموتوين".. حسب  ويقتلوك!  لبالدك 
ما نرشته صحيفة "العــريب الجديد" عىل 

اإلنرتنت يوم أمس.
من خــالل ما تقدم ســيالحظ القارئ 
أن وعاءنــا يختلف جذريا مــن وعاء األمم 
األخرى؛ ألن الوعاء عندنا يتكون من عرشات 
األنســجة )قبائل( ولذلك فحياتنا خالية من 
الحــس الوطني والحــس القومي والحس 
اإلســالمي؛ ألن نبينا محمد - صلوات ريب 
وســالمه عليه - صاحب أرقــى أممية يف 
التاريخ ركائزها: صهيب الرومي وســلامن 

الفاريس وبالل الحبيش.
 ريب أن هذا منكرا فأزله..

جنيب محمد يابلي

كالم شقيقة 
السنباني ال يستوعبه 

الحاقدون

بن عديــو يف بالحالف  برفقــة القيادة اإلماراتية وقيــادة النخبة 
الشــبوانية أثناء تخرج دفعة من قوات النخبة الشبوانية، فقبل أن يكون 
محافظا لشــبوة مل يَر اإلمارات والنخبة قوات احتالل، واليوم ميأل الدنيا 

ضجيجا ويصفهم باالحتالل.
أرأيتم الفارق؟!  قبل أن يكون محافًظا كان قراره بيده، وعندما أصبح 
محافًظا ُســلب القرار منه وأصبح ملًكا لغره، وعندما يكون قرارك ملًكا 
لك ترى األشياء بعينك، وعندما ُيسلب القرار منك ويصبح ملًكا لغرك ترى 

األشياء بعني غرك.

اللصوص،   حرضموت تنتفــض، فنفطها يذهب إىل جيــوب 
وأبناؤها فقراء ال يجدون مقومات الحياة الكرمية.

السياسة في حضرة الدم

رب ضارة نافعة

�سالح ال�سقلدي

عالء عادل حن�ش

من املفارقات العجيبة!

صورة وتعليق


