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كتابات

يختنقون شماًل ويتنفسون جنوًبا
شــامخٌة  تزالني  ال 
مل  محتســبة،  صابــرٌة 
وشموخِك  كربياءِك  يهز 
كبدك  فلذات  استشــهاد 

األربعة وزوجِك.
إنهــا أم الشــهداء، 
ومازن  وأنور  شــال  أم 
الشــوبجي،  ومحمــد 
وزوجــة أيب الشــهداء 
الشهيد يحيى الشوبحي.

أي عظمــة يف هذا 
الكبري!  الشوبجي  البيت 
مدرســة  كنتــم  لقــد 

للتضحية والفداء يف سبيل الوطن.
وأنــا أكتب مقايل هــذا تخنقني العــربات وتهتز 
مشاعري إجاال واحرتامًا لهذه األرسة األبية، لقد رسمت 

لنا طريق الحياة والتضحية والفداء من أجل الوطن.
أيُّ أمٍّ جنوبيٍة أنِت؟! أنجبِت هؤالء األبطال الشهداء 
األربعة، وزوجك أبو الشهداء، ماذا عسانا قدمنا مقارنة 
مبا قدمتيه؟! قدمــِت أوالدك األربعة وزوجك دفاعا عن 
الوطن، من الذي قدم مثل ما قدمِت؟ أجيبوين، هل هناك 
أحد منا قدم مثل ما قدمته هذه األم الضالعية الجنوبية 

العظيمة؟
يا من تستكرثون عىل الضالع ورجالها هذا املنصب 
أو هذا القائــد وتقولون: الضالع اســتحوذت عىل كل 
يشء، ماذا يســاوي هذا املنصــب أو ذاك أمام عظمة 

الضالع ورجالها األبطال؟
يا من تقولون عن أبناء الضالع أنهم أخذوا الرئاسة 
والقيادة، دعوين أرد عىل من يقول ذلك، وأقول لهم: ما 
حصل عليه أبناء الضالع من مناصب أو مراكز قيادية ال 
يساوي وال يعادل ما قدمته أرسة الشوبجي مبفردها »أم 
الشهداء« ناهيك عن تضحيات أبناء الضالع وهي كثرية 
ال تعد وال تحىص، إنها الضالع بوابة الجنوب الشامخة 

التي تأىب أن تنحني أو تنكرس.
ختاًما أدعــو كل املهتمني واإلعاميــني والكتاب 
واملناضلني إىل إطاق دعوة لتكريم »أم الشــهداء« األم 
الضالعية الجنوبيــة العظيمة، تكرمًيا يليق مبا قدمته، 
ليس حفل تكريم يف قاعة البرتاء أو قرص سبأ يحرضه 

مجموعة معينة فقط.
أدعو إلطاق دعوة ملليونية التكريم ألم الشــهداء 
يف ساحة العروض بالعاصمة عدن يحرضها كل أبناء 
الجنوب من املهــرة إىل باب املنــدب، مليونية تكريم 
يشــهدها اإلقليم والعامل ويرون بأم أعينهم ماذا تقدم 
األم الجنوبيــة دفاًعا عن الوطن، ويدركون أن شــعب 
الجنوب قدم الغايل والنفيس من أجل اســتعادة دولته، 
وما زال يقــدم ولن يفرط يف ذلك مطلًقا ولو يفنى عن 

بكرة أبية.

عندما أراد أهل الجنــوب »إدارة« مناطقهم، ويف توقيت صعب 
وشــاق، وّلعت الدنيا وتنادت األحزاب واألمصار وتصاعد الغبار وشق 
املهدي بياته الرسدايب، واقرتب ظهور البقرة األرثوذوكســية الحمراء 
تبــر بقدوم يوم الرب، و)تربطعت( قطعــان اإلعاميني الرّّحل بني 
البيانات بعبارات متناســخة مضجرة..  املضارب واملآرب، وضّجــت 
وأشهرت الحسينيات واملوالد حرساتها عىل مين الرفاهية واالستقرار. 
حتى الحزب االشــرتايك )املجفف( أصبح ال يسمع، ال يرى، ال يتكلم، 
إال حني توقظه )فرقة حســب الله( باتجاه عدن، فلم يتبَق يشء من 
ذاكرته سوى اّتباع حمية »اللقاء املشرتك« والحفاظ عىل املخ املغسول 
بنظرية البقاء املمكن يف حالة االنكــاش الحيوي، التي تقنعه بأن 

السحلية املستدامة هي حفيدة الدناصري املنقرضة.
كثريون أولئك الذين أدمنوا الصمت حني تحولت عدن إىل عاصمة 
للبرية البائســة اليائسة الزاحفة إليها من كل حدب وصوب، وحني 
تراكمــت املصائب عىل كاهلها وانطفأ رساجها وجّف ماؤها وســاد 
ظامهــا وتم تنضيب روحها ووجدانها وتزويــر حقائقها من خال 

ماكينات اإلعام املتوحش واملوجه لتربير املوت والفساد، وحني تحولت إىل خيمة سوداء 
تذروها رياح الخوف بعد أن ســيقت إليها فرق اإلرهاب وكتائب اإلعدام امليداين، وحني 
تحولت إىل عاصمة للحمّيات ومستودع الجوع والظأم ومخزن الرعود املنفلتة ومتسع 
للعواصف، وشــقت األخاديد وجهها الجميل، وتثاقل الزمن املقرف يف حارات صربها. 
وكانوا يعلمون أنها ُوضعت أمام خيارين: أن تحيا بقبضة اإلخوان وتنظيم القاعدة، عن 

طريق غزو القلعة من داخلها باسم الرعية، أو أن متوت بصفتها الجنوبية.
أليس هذا هو التطبيق العميل لشــعار »الوحدة أو املوت«؟ لقد مارســته حكومة 
اإلخوان بطريقة معلنة بهدف تحويل تضحيات الجنوب يف حرب ٢٠١٥م إىل وســيلة 
إلعادة تركيب تحالف حرب ٩٤م )مــع بعض تنزيات »الربيع«(، وكأن الجنوبيني بذلوا 

دماءهم هذه املرة لتحسني رشوط موتهم فقط!
كل ذلك مل يحرك الساســة الواعظني خال الســنني املوجعة التي مرت دون غيث 
حقيقي وإنصاف وإســناد، بل عوضــًا عن ذلك ذهبوا لتقبل األمــر الواقع يف صنعاء 
ومل يعد أحد منهم يتذكر الخطابات الشــائطة يف بداية الزّفة وكيف صيغت وتفاقمت 
ثم تكرست إىل حروف جارحة باتجاه عدن تتنقل بني حناجر املوهوبني يف الشــتائم 

والهزائم. 
حتى األحــرار واملثقفون والليرباليــون يصبحون أكرث شــجاعة وفصاحة ضد 
الجنوبيني حني يتخذون خطوة نحو اســتعادة حريتهم. فتدهشنا البيانات السياسية 

الخائفة عىل اليمن واســتقراره وجمهوريته! وحــني يأيت الحديث 
عن قتلهم والتنكيل بهم أو عــن حقهم الطبيعي يف االختيار يرتاجع 
الشجعان عن وضوح نربتهم فتظهر وظيفة »العقل املتجسد« يف وعاء 
خارج الجمجمة من خال اللغة امللتبسة مبجازاتها املشقلبة وعباراتها 

املدورة، ورطانة تضع القارئ وسط حقل من املرايا املتعاكسة.  
لقد تبنّي من مجريات هذه الحرب أن من ينهزم شااًل يبحث عن 
نرص يف الجنوب، ومن يختنق شــااًل ال يجرؤ أن يفتح هناك نوافذ 
للهواء الطلق بل يفكر كيف يتنفس جنوبًا، ومن يتعايش مع القبضة 
الحديدية وقواعد االقتصاد الحريب وتكميم األفواه يف صنعاء... يبحث 

يف عدن عن حريته غري املنقوصة.
أضاعوا اليمن يف صنعاء وذهبوا يبحثون عنه يف عدن.. أحرقوا 
الوحــدة للمرة الثانية وبشــكل نهايئ يف صنعــاء ويحاولون جمع 
دخاخينها وإعــادة نفخ روحها من عدن! ليس هذا فحســب، بل إن 
كًا منهــم ال يبحث عن )لياه املفرتضة( إال يف عدن. االشــرتاكيون 
والقوميون واإلساميون والليرباليون والربمائيون املتعددو املهارة يف 
الحركــة وكل من تهب رياحه وتياراته يرى يف أن تصبح عدن وعاًء ميلؤه مبشــاريعه 
ومنوذجًا يشــبع هواه وانتــاءه وأيديولوجيته، وتكون قادرة عــىل تلبية احتياجات 

األحزاب والطوائف والباحثني عن السلطة والوحدة والجمهورية. 
حتى الهواة والغواة ومن ال يظهر إال يف مهرجانات النحيب...  كٌل منهم )يفّصل( 
عدن عىل قدر خياله الســيايس ووفقًا ملصلحته، بل إن اإلخوان والحوثيني يف املقدمة 
يتسابقون عىل عدن ليس من أجل ما يقولونه يف خطابهم، وإمنا للظفر بها ليتم إهداء 
بحرها ملوالهم الذي يعيــد تدوير األمة ابتداًء من الصفر الفلــي نحو قيامة الخافة 

والوالية الجديدة يف عامل الرق. 
لهذا إخوتنا يف الشــال - قواه الوطنية وُنخبه ورشائحه املستنرية - بحاجة إىل 
مراجعات كثرية وإىل كرس طوق »املسلات السياسية« الخاطئة التي تحولت من فرط 
التلقني منذ عقود إىل صور ثابتــة يف محتويات الاوعي وأصبحت جزًءا من »قناعات 

راسخة ال تقبل التفكري بها« رغم مخالفتها ألحداث التاريخ والواقع والحياة.
الجنــوب اليوم يعيش مخاض الخروج التاريخي مــن أزماته بعد تجارب مرة منذ 
االستقال ولن يبحث مجددًا يف تفاصيل األيديولوجيات وال يف الرصاعات اإلقليمية عن 
مكانة وصفة، بل يبحث من خال تضحياته عن حريته واستعادة دولته، وعن الروابط 
الحقيقية النقية مع إخوته يف الشال، وعن مستقبل مشرتك يعيد تصحيح ما خربته 

أزمنة الوحدة القرسية وحروبها.  

ما  يحز األمل يف نفوســنا حقًا 
هــي ظاهرة إطــاق الرصاص الحي 
من  النارية  األلعاب  وكذلك  الهواء  يف 
مناسبات  وذلك يف  األحجام،  مختلف 
األعــراس واألعياد الدينيــة، وأحيانًا 
بدون مناســبة يف أغلب مناطق عدن 
إذا مل تكــن يف جميعها، ولألســف 
الشديد فإن مارســة تلكم الظاهرة 
الدخيلة من قبــل البعض ممن يحلو 
لهم مثل ذلك قد تحولت عدن الجميلة 
إىل ما يشــبه قرية نائيــة من قرى 
جنوبنا الحبيب، ومن املعروف أن تلكم 
الظاهــرة مل تعرف لها عدن مثيًا يف 

تاريخنا القديم والحديث.

وانطاقــًا من واجبنــا الوطني 
الصادق وحبنا العميق لعدن الجميلة، 
جوهــرة الجنوب، وعروســة البحر 
األحمر، عــدن التاريــخ والحضارة، 
أم املــدن واملدينة، نناشــد من خال 
موضوعنا هذا كافة الجهات املسؤولة 
يف محافظــة عدن بوضــع الحلول 
العاجلة باملنع القاطع واملطلق لظاهرة 
وكذلك  بالهواء  الحي  الرصاص  إطاق 
أحجامها  بجميــع  النارية  األلعــاب 
وأنواعهــا يف املناســبات أو غــري 
املناســبات، وهذا يف تقديري يتطلب 
إصدار قانون يجرِّم تلك الظاهرة وكل 
من ميارســها وتقدميــه للمحاكمة 

لينال جزاءه الرادع وفقًا للقانون مها 
يكون موقعه العســكري أو األمني أو 

السيايس أو املدين العادي.
األمنية  الجهــات  تتحمل  وبهذا 
يف عــدن مســؤولية املتابعة ورصد 
املخالفني أينا كانــوا، هنا أو هناك، 
اللجان  مــع  التنســيق  خــال  من 
يف  الحــارات  ومشــايخ  املجتمعية 
محافظة  يف  السكنية  األحياء  جميع 
عدن، وبذلك نســتطيع إعادة االعتبار 
لعدن الجميلة من خال خلوها الكامل 
من تلكم الظاهرة الدخيلة واملســيئة 
إىل عدن ومواطنيها الكرام، فهل يجد 
ما تناولناه يف ســياق موضوعنا هذا 

من  بروح  معه  والتعامل  صاغية  آذانًا 
املســؤولية الوطنيــة العالية ملا  فيه 
خدمة عدن وأمنها واستقرارها؟ نأمل 
اللهم فاشــهد،  بلغت  اللهم إين  ذلك، 

والله عىل ما نقول شهيد. 

�ضالح ال�ضالعي 

حممد �ضعيد الزعبلي 

عادل احلن�ضي

لتلك  أن نحصيه  عدد ال ميكــن 

واالقتصادية  السياســية  املتاعــب 

العســكرية  والحروب  والخدماتية 

والخيانات  اإلرهابيــة  واألعــال 

اإلنســانية التي تعرض لها الجنوب 

العــريب أرضــا وشــعبا، معها ال 

يســتطيع الجنوب أن يتحمل املزيد 

منها، وإذا تحمل إىل متى ســيطيق 

هذا التحمل؟!

عىل دولَتي السعودية واإلمارات 

مشــاورات  مخرجات  صنعت  التي 

الرياض بالتشاور مع قوى وكيانات 

وجنوبية  شــالية  وشــخصيات 

القيادة  مجلــس  عنها  املتمخــض 

العامل  الرئايس، وعىل جميــع دول 

التي أيدت مجلــس القيادة الرئايس 

هذا والتزمت بتقديم كامل الدعم له، 

عليها جميعا أن ال تتخذ من مشاعر 

شــعب الجنوب التواق إىل استعادة 

يف  وكرامة  بعــز  والعيش  دولتــه 

كنف دولة جنوبية مســتقلة ميداًنا 

ملارسة ألعاب سياسية أخرى تؤهل 

الجنوب إىل جولة رصاعات سياسية 

صناعة  إىل  أو  جديدة،  وعســكرية 

وخدمية  اقتصادية  وأزمات  مشاكل 

أكرب من تلك التي تم افتعالها مسبقا 

والتــي إىل اليــوم مل تــَر نور حل 

معضاتها.

هناك مــؤرشات خبيثــة تلوح 

الشــايل  الرصاع  أفــق فرقاء  يف 

اإلصاحــي والحــويث والعفايش، 

كل  إىل جمــع رش  يســعون  فيها 

ليرضبوا  واحــدة  كومة  يف  منها 

من  واحــدة،  رضبة  الجنــوب  بها 

إىل  الحوثيني  تحشــيد  إعادة  خال 

الجبهات مســتغلني الهدنة الحالية، 

وتصاعد وتــرية العمليات اإلرهابية 

من  وداعش  القاعدة  تنظيم  باســم 

قبل جاعة اإلخوان انتقاًما إلقصاء 

عيل محســن األحمر من املشهدين 

خال  ومن  والعســكري،  السيايس 

املجلس  العفاشــيني يف  تقاعــس 

مســؤولياتهم  أداء  عــن  الرئايس 

يف إصاح الخدمــات وحل األزمات 

واملشكات حقًدا عىل الجنوب.

الريرة  الشالية  الكومة  هذه   

أمام  وتنكرس  ســتتحطم  الله  بإذن 

اإلرادة الشعبية الجنوبية. 

املسؤولية  ُيســقط  ال  هذا  لكن 

الكبــرية امللقاة عىل عاتــق الدولة 

ملخرجات  الداعمة  والــدول  الراعية 

مشــاورات الرياض يف وضع كامل 

ناموســهم األخاقــي يف الدفــع 

دولتهم  اســتعادة  نحو  بالجنــوب 

املســتقلة للتخلص مــن جميع تلك 

يف  االستمرار  يطاق  ال  التي  املتاعب 

تحملها.

كم سيتحمل الجنوب؟ وإلى متى؟

عادل العبيدي

أيُّ أٍم جنوبية أنِت.. 
لّل درِك ما أعظمك!

لهذا صارت عدن قرية!


