
www.alomanaa.net
الثالثاء 19 أكتوبر 2021م - املوافق 13 ربيع األول 1443هـ - العدد 1305

المقال االخير

يقولون اليشء باليشء يذكر، حيث وقفت 
أمام تحفة فنية رائعة موسومة بـ "عطر نسيم 
الصبا" للقايض شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
محسن الكوكباين، وعىل الفور ذكرت كوكبانيا 
آخر وهــي الدكتورة ناديــة الكوكباين، األديبة 

واألكادميية والناشطة السياسية والحقوقية.
القايض شهاب الدين الكوكباين من مواليد 
شــبام كوكبان عام 1073م وينتهي نسبه إىل 
العالمة القايض نشــوان بن ســعيد الحمريي، 
وأخذ العلم يف البداية من والده القايض محمد 
بن محســن الكوكباين ثم أخــذ العلم من كبار 
علامء شــبام كوكبان وتظافرت عدة عوامل يف 

تكوين شخصيته األدبية والعلمية.
كانت وفاته يف صنعــاء عام 1150م بعد 
عطاء سخي بلغ أكرث من أربعني كتابا تصدرها 
"عطر نسيم الصبا" الذي شمل 30 فصال منها: 
النسيم، الحاممة، الغدير، وصف الشاب، ووصف 
البعد والنوى،  العتاب،  الشابة، القرب والوصال، 
الشــكوى، األدب، العزلة والخمــول، النصائح 

والحكم وغريها .

الدكتورة نادية الكوكباني:
الدكتورة ناديــة الكوكباين من مواليد تعز 
عام 1968م، 53 عاما ، درست الهندسة املعامرية 
يف جامعة صنعــاء وحصلت عىل البكالريوس 
وأخذت الدكتوراه يف نفس التخصص من جامعة 
القاهرة عام 2008م، وعادت إىل صنعاء وعينت 

مدرسة يف كلية الهندسة تخصص معامر.
برزت الدكتورة نادية أيضا يف مجال األدب 
ونرشت قصصها القصــرية يف صحيفة الثورة 
واملوســومة بـ )زهرة الياسمني( أما أول رواية 
)حب ليــس إال( التي نرشت عــام 2001م ثم 
رواية )عقيالت( عــام 2009م، وتدور حول 19 
امــرأة مينية يف حبكة روائية بديعة ويف نفس 
العام شكلت مع عيل املقري وسمري عبدالفتاح 

ووجدي األهدل مجموعة )نلتقي أمس(.
عددا  الكوكباين  ناديــة  الدكتورة  حصدت 
كبريا من الجوائز يف الداخل والخارج يف مجال 
الرواية إال أنها متيزت وتفوقت كعادتها أستاذة 
يف كلية الهندســة واألدب، حيــث دخلت دائرة 
الضوء كناشطة سياســية وحقوقية ورأينا لها 
عدة صور منها لقاؤها مع عدة زميالت املبعوث 

الدويل جريفيث.
الكوكباين  ناديــة  الدكتورة  دخلــت  كام 
التاريخ من أوســع أبوابه كمديرة برامج منتدى 
التنمية السياســية PDF مع األستاذ عيل سيف 
العطر الذكر يف العمل السيايس والحزيب وهو 
رئيس املنتدى الطيب الذكر ومسريته يف مجوعة 
عــدن األســتاذة  رضية شمشــري أو قل هدى 

شعراوي عدن.
بالروح  الكوكباين  نادية  الدكتورة  اتسمت 
الدميقراطية أثناء املناقشــات وهي روح عالية 

مشهود لها عند كل أكادميي أو حقوقي.
رحم الله القايض شهاب الدين الكوكباين، 

وحفظ الله الدكتورة نادية الكوكباين.

جنيب محمد يابلي

الكوكبانيان: القاضي 
شهاب الدين 

والدكتورة نادية

أعجمياتأعجميات

غـــازي العلــــــوي 

منذ نحو خمسة عرش عاما مضت وأنا أتابع 
وبشغف ما تجود به أنامل الكاتب الجنويب والثائر 
الوطني نجيب محمد يابيل من كتابات حرصُت عىل 
متابعتها ملا تحمل بني ثناياها من أفكار ومفاهيم 
غاية يف األهمية تصب مبجملها يف خدمة الجنوب 
وقضية شــعبه، أكانت من حيــث مقاومة الظلم 
واالستبداد الذي يتعرض له الجنوبيون من قبل آلة 
النظــام القمعية أو من حيــث الدفاع عن الحقوق 
والحريات أو من حيث نفض الغبار عن الشخصيات 

واملعامل التاريخية يف جنوبنا الحبيب.
لسنوات عجاف ظل "أبو جهاد" يقارع بقلمه 
وموقفه الثابت وبنضاله الوطني الذي ال يشــق له 
غبار يف بــالط صاحبة الجاللة آلة النظام القمعية 
تعــرض خاللها لشــتى صنــوف األذى من خالل 
املالحقة والتنكيل وحرمانه من أبســط الحقوق بل 
ووصلت إىل االعتداء عليه ومحاولة اقتحام منزله 
ومنتداه الثقايف ألكرث من مرة وكل ذلك مل يثِنه عن 
مواصلة نضاله الوطني وموقفه الثابت من قضية 

شعبه.
منذ ســنوات مضت حرص "أبــو جهاد" أن 
ميد قــراء ومتابعي صحيفــة "األمناء" وموقعها 
اإللكرتوين "األمناء نت" مبقاالت شبه يومية قلام 
يحرص كاتب صحفي أو ناشط أو سيايس االنتظام 

يف الكتابة اليومية مثلام يحــرص "أبو جهاد" - 
أطال الله يف عمره ومتعه بالصحة والســعادة - 
حيث اعتدنا يف "األمناء" وبتوجيهات من املرشف 
العام ورئيــس التحرير عىل إعطــاء الحيز الالزم 
ويف الصفحــة األخرية ملقــاالت اليابيل ملا لها من 
أهمية وتقديرا للجهد والدور الوطني الذي يقوم به 

"أبو جهــاد" يف خدمة 
القضية الجنوبية.

ما ال يدركه الكثري 
بأن  الجنوب  أبنــاء  من 
الرغم  "أبا جهاد" وعىل 
من تطــور التكنولوجيا 
إال  الحديثة  والتقنيــات 

أنه ما زال يتعامل بكتاباته مع القلم والورق، ويبذل 
مجهودا كبــريا يف كتاباته رغــم حالته الصحية 
وتقدمــه يف العمر، ويحرص عىل إرســالها حال 
االنتهاء من كتابتها بعد منتصف الليل بعد أن يقوم 

بتصويرها بعدسة جواله.
لن نســتطيع أن نفي حبيبنــا الغايل نجيب 
اليابــيل "أبو جهاد" حقــه يف الكتابة عنه وعام 
قام ويقوم به من دور وطني وتنويري يف محراب 
القضيــة الجنوبية ومقارعته لكل أشــكال الظلم 
ودفاعه وباستامتة عن حقوق املقهورين من أبناء 
شعبنا وكل من طرق باب منزله إلنصافه والكتابة 

عن مظلوميته.
نسأل الله تعاىل بأن ميتع "أبا جهاد" مبوفور 
الصحة ويطيل يف عمره حتى ينال جنوبنا الحبيب 
استقالله الناجز عىل كامل ترابه وبحدوده املتعارف 

عليها قبل عام 1990م .

تسلم اإلخوان مأرب عىل 
طبق مــن ذهــب يف 2015، 
وانرصفوا  الحــرب،  فنســوا 

لرتتيب أوضاعهم.
احتكروا السلطة والرثوة 
والوظيفة، عىل حســاب أبناء 
األرض، واشــرتوا العقــارات 
وبنوا املنازل، وفتحوا مشاريع 

استثامرية.
توهمــوا أنهــا أصبحت 
عاصمة أبديــة لدولة الخالفة، 
الحويث  أن  لحظة  يفكروا  ومل 

قد يعود ويضيع كل يشء.
وحني عاد ســارعوا إىل 
املغــادرة، وتركوا مأرب تواجه 

مصريها وحيدة.

الرشعيــة  مفارقــات  مــن 
وبؤســها وخيبتهــا ومهازلها، أن 
اليمنية تحولوا  الحكومة  وزراء يف 
أو مناطــق  إىل وزراء ملناطقهــم 
هاجــروا إليها من عدن بعد فرارهم 
بســبب االحتجاجات الشعبية التي 
حدثت قبل عدة أشــهر. ومع عودة 
كان  عــدن  إىل  الحكومة  رئيــس 
الوزراء  بقية  إليها  يعود  أن  متوقعا 
الداخلية  وزيــر  مقدمتهــم  ويف 
الوادي والصحراء ووزير  لشــؤون 
الكهرباء لشؤون املهرة. ويف الوقت 
الذي يحارص فيــه الحوثيون مأرب 
محافظة   لبقية  بالتوغل  ويهددون 
شــبوة، فإن وزيــر داخلية الوادي 
الــذي يحل فيهــا بضيافة املنطقة 
العســكرية األوىل التــي ال تعنيها 
الحرب مع املليشيات االنقالبية، قرر 
لتأسيس عاصمة  النضال من هناك 
التكليف  حســب  لعدن  بديلة  ثالثة 

الرشعي والدستوري  والقانوين.
واملعيب  الشــاذ  الوضع  هذا 
يظهــر أن حكومة معني ووزراءها 
ال تأمتــر بأمره ولكنهــا عبارة عن 
جيوب وتكتــالت مبعرثة ال يربطها 

رابط غري اســتالم املرتبات بالدوالر 
وتنفيذ  أوامــر لجهات نافذة خارج 
قد  وبعضهم  وحواشيها،  الحكومة 
أمن لنفســه وعائلته أوطانا بديلة 

بخريات كثرية. 

املضحك واملبيك أن وزراء من 
عىل  يرصون  الزاجــل  الحامم  فئة 
فوزير  مــن عدن،  والهروب  الفرار 
الداخلية يناقــش الهيكل التنظيمي 
لوزارة الداخلية وهو يف ســيئون، 
عىل  سيفســد  وعظيم  جبار  عمل 
بانتصاراتهم  فرحتهــم  الحوثيني 
ويعلمهم دروســا يف كيفية البناء 
املؤســي لــوزارات ال يلتزم فيها 
وزراء لرئيس الــوزراء يف حكومة 
)الضامنة  الرشعية  حكومة  تسمى 
والراعية للدستور والقانون( مهازل 
آخر زمان وقدر الشعب املغلوب عىل 
أمــره، وال عتب عىل وزير الكهرباء 
املهرة  باالســتقرار يف  قام هو  إن 
فرمبا أن وجوده هناك  سيكون أكرث 
الكهرباء يف عدن  رحمة مبؤسسة 
ومهندســيها، بعد أن أصبحنا اليوم 
فيه منطق  يغلــب  زمن  نعيش يف 

العجول عىل منطق العقول!  

كفاح اليابلي "أبو جهاد" في محراب القضية الجنوبية

وزير داخلية لشؤون الوادي ووزير كهرباء لشؤون المهرة

 خفافيش الظالم واإلرهاب 
ألنك  اغتيالك  أرادوا  والفســاد 
واملدنية  الدولة  مرشوع  تحمل 

والحداثة وروح التسامح.


