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مــا زالوا يحاولون دس الســم يف العســل، عىس 
أن ترشبه محافظــة أبني، فتتهيأ لهــم الظروف التي 
يحاولون صناعتهــا لرضب الجنوبيني بعضهم ببعض، 
عرب ما يكتبونه وينرشونه من أفكار ومفاهيم مغلوطة 
لبث وترســيخ ثقافة الكراهية بني أبنــاء محافظات 
اإلخواين  السيايس  للمرشوع  يتســنى  الجنوب، حتى 
الشــايل - الداعم لتلك األقالم التي ترّبت عىل زراعة 
الفنت، مــن الذين تم تخصيصهم عــىل ذلك النوع من 

الكتابة والنرش - السيطرة عىل أرض الجنوب .
أبناء محافظة أبني األبية أدركوا أن بداخل ذلك العسل 
املعروض عليهم ليرشبوه سًا مدسوًسا، فلم يتذوقوا 
منه نطفة واحدة، وها هم إىل اليوم ورغم تعمد سلطة 
املعيشــية  رشعية اإلخــوان تصعيب ظروف حياتهم 
يعلنون والءهــم لالنتقايل الجنويب والثبات إىل جانبه 
حتى يتم تحقيــق النرص العظيم يف اســتعادة دولة 

الجنوب املستقلة.
املجلس االنتقايل الجنويب بقيادة الرئيس عيدروس 
الزبيــدي ومن منطلــق أهمية موقــع محافظة أبني 
كخارصة لدولة الجنوب، ودور أبنائها األبطال الذين كان 
لهم النصيب األكرب يف إنجاح مبدأ التصالح والتسامح 
الجنويب عىل مســتوى كل محافظــات الجنوب يف 
فرتة حركة النضال الســلمي الجنــويب، مل يهمل أبني 
وأبناؤها، حيث جعل أكرث اتجاهات االنتقايل السياسية 
والعسكرية واألمنية تتجه نحو أبني، سواء كان ذلك عرب 
تكليف قيادة االنتقايل الجنــويب يف املحافظة للقيام 
مبهامهم ومســؤولياتهم عىل أكمل وجه فيها، أو عرب 
إتاحة الفرصة للكثري من أبنائها املناضلني يف مناصب 
قيادية عليا يف هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب 
ويف مختلف هيئاته ودوائره، الذين وإىل جانب إخوانهم 
الجنوبيني املمثلني لكل محافظات الجنوب، كان ألبناء 
أبني دور ريــادي يف إبداء آرائهــم النضالية وصناعة 

القرار السيايس العام لالنتقايل الجنويب ودعمه.
ملــاذا مل يقبل أبنــاء محافظة أبني تلــك الدعوات 
املشوشة، والكتابات الناعقة يف تحريضهم ضد املجلس 

االنتقايل الجنويب؟ 
ألن الواقــع الســيايس والعســكري املوجود عىل 
الشمس، وهو  الجنوبية واضح لهم وضوح  الســاحة 
أن هناك وعىل ذلــك الواقع يوجد اتجاهان متضادان ال 
ميكن توحيدها والجمع بينهــا، حتى وإن كان ذلك 
تحت يافطة الدعوة إىل وحدة الجنوبيني، اتجاه سياسة 
االنتقايل الجنويب املنتهجة النضال نحو استعادة الدولة 
الجنوبية، واتجاه ما تسمى الرشعية اليمنية اإلخوانية 
العدواين  توجهها  االســتمرار يف  املنتهجة سياســة 
ضد الجنوب ومحاولة إعــادة احتالله، حتى وإن كان 
املوجودون عىل رأس سلطة الرشعية اليمنية اإلخوانية 
هم من بعض الجنوبيني، إال أنه ال ميكن التوافق بينها 
يف ظل متســك أولئك الجنوبيني باليمننة واســتمرار 

عدوانيتهم يف دحر مرشوع استقالل الجنوب .
أبناء محافظة أبني ومن خالل ما لديهم من خربات 
وتجارب نضالية وعسكرية، وفهم غزير يف السياسة، 
ال تســتطيع أيٌّ من تلــك األباطيل املبثوثــة خداعهم 
ومغالطتهم ورسقــة بديهيتهم وفطنتهم، لهذا نجدهم 
وبكل ما أوتوا من قوة يقفون مع سياســة االنتقايل 

وإىل جانبه.
مواقف محافظــة أبني كثرية، أمام تلك املشــاريع 
استهداف  حاولت  التي  واألمنية  والعسكرية  السياسية 
خارصتهــا الجنوبية ومالمح حبها الشــديد للتصالح 
املحافظة  اســتطاعت هذه  الجنويب، حيث  والتسامح 
الوطني  ومرشوعــه  للجنــوب  االنتصار  الشــجاعة 
يف عودة الســيادة الجنوبية املســتقلة، يف كثري من 
املنعطفــات التي مر بهــا الجنوب، فقد اســتطاعت 
االنتصار ضد الجاعات اإلرهابية من القاعدة وداعش 
واإلخوان، واســتطاعت االنتصار للجنــوب بالوقوف 
متوحدين ضد املشــاريع السياسية التي حاولت جذب 
وإبعاد محافظة أبــني وأبنائها عن محيطهم الجنويب 
العام، كالتي سميت تحت يافطة تجمع قبائلهم، وكالتي 
ســميت باالئتالف الوطني الجنويب، وكالتي ســميت 
باســم رشعية الرئيس هادي، وكحرب خيرب يف شقرة، 
وضــد الكثري من املؤامرات التــي جعلوا من أرض أبني 

منطلق لها ضد عدن خاصة والجنوب عامة.
صولوا وجولوا يف بث ثقافــة املناطقية والكراهية 
بني أبناء الشــعب الجنويب، لن ولن تجدوا من أبني غري 
التي وجدتم منها سابقا، وكلا زاد بثكم ذاك زادت أبني 

شدة عليكم وضدكم.

كتابات

ركام  تفتيت  الــرضورة  تقتيض   
املتكلّســة يف جدران  ثقافة األمس 
الزّمن طوى  ذاكرتنا ووعينــا، وألّن 
اللحظة  مســافات فلكّية مبقاييس 
والعرص، وهي َجرفت أحداثًا وموروثًا 
، بل  إلخ   .. وقوالب فكٍر ومارسات 
غرّيت عوامل من حولنا ِجذريًا ، حتى 
صبغتها  اإلنســانية  العالقات  شكل 
بألوان طيــف ُمغاير ملا عهدناه، لكن 
نلقي مرســاتنا  انفككنا  نحن مــا 
وأســلوب  البقعة  نفس  يف  الثقيلة 

الّتفكري والخطاب! 
نحُن نســتجر املــايض بطريقة 
عرض امَللهاة التي تهٌز الكوامن لكنها 
تدعو للبكاء، وهي َملهاة أصاًل ، كأن 
يقول أحدنا مثاًل : كان كيلو البطاطا 
ب ٣ شــلن أيام الحزب ، وكان وكان 
بزفرات  ذلك مصحوبــًا  ، نســتعيُد 
كان،  زمٍن  عىل  دواخلنا  من  الحرسة 
أّن مفــردات ومعطيات وقائعه  مع 
ُمغايرة متامــًا ملا نحن فيه اللحظة ، 
يبدي  أن  البعض من  ولذلك ال يخجل 

ُحزنه عىل رحيل بريطانيا ! 
ميكن أن يكون هــذا مقبوال من 

لكن  عاّمي، 
مــك  يصد
نفــس  أن 
لدى  املنطق 
 ، كثرييــن 
فيهم  مبــا 
مؤثرون يف 
 ، محيطنــا 
هؤالء  ومن 
يطالبك  من 
بالّصمت وأنــت تبدي اعرتاضا عىل 
هذا املنطق األعــرج ، أو أن ميارس 
املنافحة الســخيفة مبنطقِه األرعن 
 ، التواصل  وســائل  جروبــات  يف 
وما أكرث هــذا ، أو حتى يحظر عليك 
بهذا  الواقعية  وإنتقاداتك  رؤاك  نرش 
الّصــدد ، أو أن ترسد نقدا موضوعيًا 
االعوجاج  وإصــالح  التقويم  غايته 
أو النواقــص! هــذا ُيذكرين بحقبة 
وفيها  والثانينيات،  الســبعينيات 
أّلهنا الحزب والسلطة ، واعتربناها 

فوق كل نقد، وكان ما كان بحّقنا . 
رشيحة كبرية يف مجتمعنا تتلّذذ 
حتى اللحظة بالتصنيفات املناطقية، 
وهم يزكــون ذلك بالوعيد بالثارات ، 
واألدهى أنهم يغرســون هذا املنطق 
 ، البض  الجيل  أذهــان  البغيض يف 

هؤالء اليتوّرعون عــن تصنيف هذا 
واآلخر  بالبــدوي  وذلك  باليافعــي 
والحرضمي  والضالعي  بالشــبواين 
 .. وعرب ٤٨ والهنــدي والصومايل 
البرشي  للنســيج  مقيتة  قراءة  إلخ 
الجنويب، خصوصًا للجنوبيني الذين 
يــذودون عن جنوبنا ويســتميتون 
مثل  يحدث  وملــاذا  وقضيته،  ألجله 
هذا؟ ألّن هؤالء يشعرون بأّن الجنوب 
وحدهم  بهم  خاصة  إقطاعية  مجرّد 
وحســب ، مع أنهم مل يصنعوا شيئًا 
البّتــة يف مســار تأريــخ الجنوب 
وتطوره وثقافتــه وفنونه وعمرانه 
جزيرتنا  كل  عــن  ســابقًا  وتفرده 

العربية.
كل هــؤالء يتّشــدقون برثاثــة 
االســتقراء الذي ُيدلل عــىل دونّية 
والوعــي، وأيضًا  الثقافة  وتخلــف 
العصــور  منطــق  إىل  االرتهــان 
البرشية منذ  التي غادرتها  الّسحيقة 
أمٍد، ولذلك هذه الشعوب يف الطليعة 
اليوم، ويرفلــون يف نعيم الّتعايش 
املتســامح والراقي سلوكًا ومعيشة 
و.. و.. ونحــن مــا انفككنا نطحُن 
يف بعضنا، بل وبقسوٍة أيضًا، أليس 

كذلك؟!

هكذا هي السياســة، ال تعرف شــيئا 
اسمه الوطن أوال، وثانيا السياسة هي فن 
املمكن، وهي االخــرتاق لتحقيق مصالح 
ومنافع سياســية خالصــة، ويف عامل 
السياســة كل يشء ممكن ومباح، ومثل 
إنها  اليوم،  ما قالوا أعداء األمس أصدقاء 
املصالــح واملنافع  التي ال تعمل  وال تقدر  

دور الشعوب فيها. 
نتذكر شــعارات  إخواننا يف الشال، 
وبالذات  صنــاع  وحــدة  الفيد والضم 
واإللحــاق،  وأصحاب  شــعار  الوحدة 
أو املــوت، نتذكر  تلك املــآيس التي حلت 
بشــعب الجنوب ووحــدة  الفيد  والضم  
وحــده الغنائم  يف عــام 199٤وتحديدا  
199٤/7/7، نتذكر  كيف تم االســتحواذ 
عىل كل مقدرات الجنوب وشــعبه  تحت 
شــعار الوحدة  أو املوت، نتذكر الفتاوى  
الدينية عىل الجنــوب وكيف تم التحالف 
بني  اإلســالم الســيايس  وعفاش عىل 
املؤسسات  الجنوب، وكيف تم حل جميع 

نيــة  ملد ا
ية  لعسكر ا و
منيــة   أل ا و
بيــة   لجنو ا
وكيــف تــم 
يــل  تحو
ب  لجنــو ا
غنيمــة   إىل 
دينية   بفتوى 
عفاش  بــني 
جاعة  املســلمني،  اإلخــوان  وجاعة 
اإلســالم الســيايس، وأيضا نتذكر كيف  
تم  تحويــل  الوحدة إىل مصالح ومنافع  
لهؤالء املتحالفني  حينها  قوى الشــال  
وكيف تقاسموا الجنوب  كبلوكات خاصة 
بالرثوة، وكيف تقاسموا السلطة والرثوة 
وحولوهــا إىل غنائــم لصالحهم فقط،  
وكيف رفعوا شعار الوحدة أو املوت حينها  
وكيف يكــون الخروج عن هذا الشــعار  
ومــاذا يكون مصري من يخرج عنه  وهذا 
السياســية  ما حصل  فعال يف قاموس 

اليمنية الشالية. 

وكلنا نتذكر ذلــك متاما، ومثل ما قلنا 
يف عامل السياســة كل يشء ممكن وفن 
املمكن، وهذا يســمى يف عامل السياسة 
نوع من الشــطارة السياسية أو االخرتاق 
له فقط  املصالح  إال  السيايس، وال يعرف 
واليوم  نشــهد مشــهدا جديدا يف عامل 
مشهدا  الشــايل،  اليمني   السياســية 
يحمل لنــا جديدا  ويقــول أعداء األمس  
أصدقاء اليوم، كيف؟  ال نعلم كيف! ونحن 
العريب  الجنوب  من نحلم بوطن اســمه 
السياسة  لكن  واألول   الســامي  وهدفنا 
تفعل  فعلتها  وهي مثل ما يقولوا هي فن 

املمكن وهي أساسا املمكن بعينه.  
 ونقول يف آخر  املقال هذا إننا  نبحث 
عن وطن  اســمه الجنوب العريب، وطن 
أرض وإنســان  وثــروة  ودولة، وال نريد  
ســواه،  ونخىش عىل مســتقبل  بلدنا 
ووطن الجنوب من أي تحالفات، ونتمنى 
املايض   من  االستفادة  الجنوبيني  كل  من 
وأخذ العــربة  وتحقيق أهداف شــعبهم 
الجنــويب الصابر واملناضــل، يف األخري  

السالم ختام.

واألخرى  الفينــة  بــني  أالحــظ 
يافع وأبطالها  التقليل والسخرية من 
نفيس  يف  يحز  ما  وهذا  وتاريخها، 

رصاحًة.
فالالفت أن عند هؤالء عقدة نقص 
القدمية  حضاراتنا  مهد  من  يافع  من 
وإال لقلدوا حتى نص تاريخها، ويبدو 
من غري الالئــق بنا الصمت ملن ميعن 
املخلصني،  وأبنائهــا  باســتهدافها 

يــخ  ر فتا
يافع مرشف 
ولهم  لنــا 
وللجميــع، 
أن  ولنفهم 
حديــث  أي 
عنهم يرضنا 
كــا  ككل 
 ، هــم يرض
نراه   ومــن 
يقلل من دورهم املفرتض ال نســكت 
عنه ونخربه أنه جاحد وناكر للجميل 

ويغالط نفسه فقط، أما يافع معروفة 
فهي من قبائلنا العربية العريقة.

 فمنذ أن دقت طبول الحرب الظاملة 
عىل عدن كانت يافع من أول ساعاتها 
وال زالت تقدم مــا ميكن تقدميه من 
رجالها وما متلكــه، وليس إال دفاعًا 
عن النفس والدين والوطن، وقد يقول 
البعــض: يافع مثلها مثــل أي قبيلة 
لكن  الوطن، صحيح،  تذود عن  أخرى 
من العيب أن يــأيت اليوم من يتجنى 
عىل أبطالها أو يسخر منها  بعد كل ما 

قدمته مع الوطن من تضحيات.

حلحلة امُلتكّلس يف وعينا الجنوبي

شعار الوحدة أو املوت وفن املمكن يف السياسة

يافع.. تاريخ مشرف

علي ثابت القضيبي

 محمد أحمد ناصر الزامكي

أحمد الليثي

عادل العبيدي

أبين.. خاصرة الجنوب 
ومحافظة التصالح 
والتسامح الجنوبي


