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كتابات

تعكس  أن  ميكــن  ال  املحدبة  املرايا 
الصورة الحقيقية، وعىل من يريد النظر 
إىل الصورة الحقيقية للجنوب أن يتحراه 
فيام تعكسه املرايا املستوية لكونها املرآة 
الصادقة التي تعكــس املالمح بوضوٍح 
تاٍم من جميع االتجاهات بدون زيادة وال 

نقصان.
ومــن هذا املنطلق فقــد ظهر عىل 
املرآة  الجنوبية من يحمل طابع  الساحة 
للناظر جزًءا يسرًيا  التي تعكس  املحدبة 
مام يأمــل أن يراه فيهــا كامل املعامل 
والشكوك بني  اإلرباك  فتنتابه حالة من 

مصدق ومكذب ملا يرى. 
األشــخاص  هؤالء  أن  واملصيبــة 
يرتبعــون مناصــب عــىل مســتوى 
يف  أهمية  ذات  ملحافظــات  محافظني 
الله  والحمد  رحــل  أحدهم  الخارطــة، 
وانتقل إىل موقع وياليتهم ما قبلوه حتى 

املوقع  يلوث  ال 
الذي انتقل إليه، 
والثــاين ال زال 
نشاطه  ميارس 
الذكاء  بنوع من 
ظنًا  املفضــوح 
مرآته  أن  منــه 
التي  املحدبــة 
فيهــا قليل من 
ت  بيــا يجا إل ا
تحســن  التي 
مــن صورته عند البعض قد تشــفع له 
الســتمراره يف منصبــه، ومل يدرك أن 
القليلة  حسناته  ترصد  الجنوبية  األقالم 
التي فاحت رائحتها  الكثرية  وســيئاته 
يف اآلونــة األخرية، ومل يســتطع بعد 
اليوم أن يلمها تحت طاقية اإلخفاء التي 
عمد إليها فيام ســبق مبساعدة بعض 
املحافظ  املأجورين،  مــن  النفاق  أبواق 
الثالث ال يهــش وال ينش أليف يتعايش 
مع الطرفــني، لكن خطورتــه أقل من 
املحافظ الثاين، وبقاؤه يف منصبه يف 

القضية  هذه املرحلة خسارة كبرية عىل 
الجنوبيــة كون املرحلــة بحاجة لبديل 

فعال وناشط.
 سري السلحفاة سئمناه، نريد حركًة 
متســك  والتي  املثبطة  للوجوه  وتغيرًيا 
العصا من الوســط لعل وعىس أن يعود 
الحبيب األول يف ظل من الغامم يحمله 

بساط الريح إىل قرص معاشيق.
ما نريــده اآلن ويف هــذه املرحلة 
األشد خطرًا عىل حياة الناس التي تعاين 
من الجــوع يف وطن الرثوة التي تذهب 
بعيدًا وال تالمس الوضع املعييش - إبعاد  
األشــباح ومراياهم املحدبة، نريد رؤية 
الجنوب يف املرايا املستوية التي تصحح 
مسار الرؤية وتحدد املكان املراد إصالحه 
بكل صالبة وعنفوان تحت شعار "الرجل 
املناسب يف املكان املناسب" بدون تلكٍؤ 
وال مامطلــة ومحاباة، حتــى ال يظل 
املواطن محل انتظار للفاسد لعله يصلح 
فمن عايش الفســاد دهــرًا ال ميكن أن 
يصلح إال بعد دهر مامثل له يف السنني.

تــرز ما بني الحــني واآلخر، ويف 
محافظــات الجنــوب عامــة، ظاهرة 
الحصول عليهن  ويتم  الفتيات  اختطاف 
يف ظل جهود أجهزة األمن إما أشــالًء 
أو أحياًء لألســف الشــديد، وهذا مثل 
ما حدث يف منطقة البســاتني، والكل 
يعرف تفاصيلها، حيــث تم تنفيذ حكم 
آنذاك، واليوم تتكرر  الجناة  اإلعدام عىل 
مثل هــذه الجرمية يف منطقة التواهي 
واحًدا  الجاين كان شخًصا  بعدن، ولكن 
مــن الذئاب املتوحشــة البرشية، حيث 
أقدم عــىل اختطــاف واغتصاب وقتل 
طفلة بال ضمــري وال رحمة، األمر الذي 
يســتدعي إعدامه وتعزيره وصلبه أمام 
مرأى ومسمع الكل ليك يكون ِعرة ملن 
ال يعتر، وحتى تكون رادًعا ملن تسول له 

والتفكري  نفسه 
مثل  ارتكاب  يف 
التي  اآلثام  هذه 
مل يكــن يتوقع 
أحــد أن تنترش 
مدينــة  يف 
واملدنية  السلم 

والتحرض.
ترى  يا  إذن 
من يقــف وراء 
تفيش مثل هذه 
الظواهر املخيفة والخطرية التي ازدادت 
انتشــاًرا يف اآلونة األخرية؟ وأين يكمن 

الخلل؟
 لهذا نطالب برضورة وضع كامريات 
املراقبة عند مداخل ومخارج الشــوارع 
محافظات  كل  يف  األزقة  وحتى  العامة 
اليقظة والحيطة والحذر  الجنوب ورفع 
وتكثيف الجهود األمنية، وعليه ال بد ان 
تكون األمور تحت السيطرة وأن تتكاتف 

لكبح  أيضا  املواطنون  ويتعاون  الجهود 
جامح الجرمية قبل حدوثها.

واالحرتام  والتقديــر  الشــكر  كل 
لرشطة كريــرت واللجان املجتمعية عىل 
عثورهــم الفتــاة التي اختفــت فجأة 
وإعادتهــا إىل أهلها وهــذا إن دل عىل 
يشء فإمنا يدل عىل حــرص واهتامم 
واألمن  املجتمعية  واللجــان  املواطنني 
عىل رسعــة املتابعة والبحث يف كيفية 

الوصول والعثور عىل الفتاة.
والحذر  واالهتامم  الحرص  باب  من 
ونتيجــة تخلف وجهل بعض الشــباب 
املعتوهــني الذين يحلو لهم معاكســة 
الفتيــات أمام مدارســهم فــال بد من 
املدارس  بوابات  أمــام  كامريات  تركيب 
وذلك بهدف التعرف وكشــف املعاكسني 
املعتوهني وضبطهم فهذا يقع يف إطار 
وإدارات  الرتبية  بني  التنســيقي  العمل 

املدارس واألجهزة األمنية. 

ُتعد الرضبــات الحوثية عىل ميناء 
النفطية تجاوًزا  قنا يف محافظة شبوة 
كبرًيا مــن الجامعة عىل املوارد الخاصة 
بجنوبنــا وحرًبا تجــاوزت حدود هذي 
الجامعــة الكهنوتية املدعومــة إيرانيا 
لتغطية مــا يــدور يف كل املحافظات 
اإليرانيــة من خروج الطالب لســقوط 
نظام املاليل والتغطية عىل الجرائم التي 

يرتكبها أمام املتظاهرين.
فالجنوب ال ميكن أن يفرط بسيادته 
أن يعلم ذلك  التحالــف  وموارده، وعىل 
جيدًا، وال تريــر ألي مهادنة مع هذي 
القوة  إال  الجامعة فهــي ال تكرسهــا 
والعني الحمراء، فقد جربت معها الهدن 
ملدة ستة أشهر فكانت النتيجة هي عىل 

الواقع يف ما حدث يف ميناء قنا.
التحالــف اآلن أمــام واقع ال ميكن 
تجاوزه إما دعم القوات الجنوبية بسالح 
هجومي ودفاع جوي لحامية منشــآته 
يتمكن  حتــى  واالقتصادية  الحيويــة 
مــن القيام  مبنــاورات هجومية تجر 
مليشــيات الحويث للخضوع والرضوخ 
ألي  مبادرات سالم قادمة، وإما االستمرار 

ء  ا ســتجد ال با
واملراضــاة مام 
املليشيات  يجعل 
ى  د تتــام
ر  ا رض إل بــا
لــح  ملصا با
ت  ملنشــئا ا و
بيــة  لجنو ا
الدول  ومصالح 
وكذا  املجــاورة 
يف  املالحــة 

البحر األحمر ومضيق باب املندب.
ليس من املعقول أن تتلقى املليشيات 
دعاًم من إيــران بصواريخ تصل مداها 
1200 كيلو ومســريات هجومية تحمل 
املليشــيات حيثام  مقذوفات تناور بها 
تريد، ومن يريد اختالع املليشــيا وقادر 
بإذن الله يحرم من طلقة كالشــنكوف! 
وهذا مــا ال يقبله عقــل أو دين. ويف 
الجنوبيون  الجانب اآلخــر فقد ســئم 
من الحكومة التي تشــتغل تحت مظلة 
العرقوبية  التحالف  التحالف ومن وعود 
تجاه شعبنا وقد وصل الشعب إىل حالة 
الغليان من هــذي الحكومة التي تحمل 
يف جوانبها الفقر واإلذالل لحياة املواطن 
فال رواتب مســتمرة شهريا وال حفاًظا 
عىل ســعر الدوالر ليك تستقر املعيشة 

التعامل  لكل مواطن، وكل ذلك بســبب 
غري املريض مــن الحكومة  التي تدارمن 

شخص ال يعرف أبجديات االقتصاد.
إن أمام التحالف أن  يثبت مصداقيته 
عىل الواقع امللمــوس يف كل الجوانب، 
أكانت عســكرية أو معيشــية، أما هذا 
الواقــع ال  يرتضيــه كل جنويب وكل 
قيادات لجنوب وهي تعرف كل ما يدور 
عىل الواقع وهــو الذي أوصل ببعضهم 

للتحدث عن اإلدارة الذاتية.
الوحدة  إىل  الشــامل  قــوة  تنظر 
اليمنيــة من باب الــرثوات التي ينهبها 
واالســتئثار  الجنوب  من  الشــامليون 
بها من قبل شــلة فاسدة أرادت الجنوب 
ومحافظاتــه أن يبقى مفتوحًا لرشاهة 
أطامعها وجشعها عىل حساب شعبنا، 
فمنذ 28 ســنة وأهــل الهضبة يأكلون 
ويرشبون ما لذ وطاب وكذا فتح رشكات 
عىل مســتوى رفيع وكل ذلك من موارد 
الجنــوب، ال يعقل! الحويث يســتهدف 
واآلخر ينهب، فإن  شعب الجنوب اليوم 
وصل إىل قناعة إمــا يكون أو ال يكون 
وعىل املجلس االنتقايل أن يحجم ويقزم 
كل األطراف التي تتغنى باســم الوحدة 
ويفرض الرشاكة اليوم حســب املناطق 
املحررة ليك يعرفــوا ويعودوا لوضعهم 

الحقيقي والطبيعي.

نظرتنا للجنوب يف املرايا املستوية

ظواهر خطيرة ومخيفة تغزو مجتمعنا

نكون أو ال نكون

عبداهلل الصاصي 

عبدالعزيز الدويلة

أحمد راشد اجلنيني الصبيحي

ضياء الهاشمي

بين الهبة األولى والثانية.. ما أشبه 
الليلة بالبارحة

الشيخ  العارشة الستشــهاد  الذكرى  أيام تفصلنا عن 
املقدم ســعد بن أحمد بن حريش، والــذي متت تصفيته 
واثنني من مرافقيه صبيحة الثاين من ديسمر2013 عند 
مدخل مدينة ســيئون وذلك بسبب املؤمتر الذي دعا له بن 

حريش يف شهر يوليو من نفس العام 2013.
 املؤمتــر الذي جمــع كرى قبائل وفخائذ وعشــائر 
ومشايخ وسادة حرضموت، حيث تم التوقيع عىل وثيقة 
حلف قبائل حرضموت )دفاع مشرتك( لالصطفاف والدفاع 
عن أبناء حرضموت الذين تعرضوا ألكرث من عقدين حينها 
واملطاردات  التعسفية  واالعتقاالت  الجســدية  للتصفيات 
للكوادر األمنية والعســكرية والسياســية والتي ناهضت 
املامرسات الوحشية والنهب للرثوة وثقافة الفيد والبسط 
عىل األرايض، وحرم أبناء حرضموت - ساحل ووادي - من 
خرياتها كل خرياتها وتجويعهم ومحاولة إذاللهم وجعلهم 
يعملون كحراســات فقط لرشكات تعمل عىل اســتخراج 
الذهب األســود من األرض التي ينتمون إليها وغريهم يتم 
جلبه من الشــامل ليتصدر الوظائف ذات املستوى والراتب 

املرتفع وبالعملة الصعبة.
بن حريش رحل ولكن برحيلــه تفجرت براكني الهبة 
الحرضمية األوىل والتي كانت يف الـ20 من ديسمر 2013 

أي بعد 18 يوما من استشهاده.
حرضموت اليوم تستعد الســتكامل الهبة الحرضمية 
الثانيــة والتي تعتر امتداًدا للهبة األوىل والتي أســمعت 
صوت  الحضارم كل من به صمم عن التصفيات الجسدية 
لكل من يقف يف وجه سارقي قوت أبناء حرضموت، ناهيك 
عن التدمري املمنهج لإلنســان الحرضمي الذي تكتب مآثره 

وتاريخه بأحرف من نور.
ما أشبه اليوم باألمس! اليوم وبعد قرابة عرش سنوات 
حرضمــوت ما زالت يف أعينهم األرض الغنية بالرثوة التي 
خصصوا لحامية هذه الرثوة قوة عســكرية هائلة وبنوا 

األسوار حتى ال ُيرى ما وراءها من نهب.
اليوم ترصح وســائل إعالم اإلخوان وهم ليســوا من 
أبناء حرضمــوت وال حتى من أبنــاء الجنوب أصال، حني 
الحضارم اصطفوا مجدًدا  استشــعروا بقرب زوالهم وأن 
صًفا واحــًد وأجمعوا عــىل اقتالعهم مــن حرضموت، 
واصفني الهبة الحرضميــة الثانية بأنها عبارة عن تصعيد 
خطري وأنها ســتقابل بتصعيد مضاد من أبناء حرضموت 
وقبائلها، متناســني أن خروج املنطقة األوىل بند من بنود 
اتفاق الرياض، والذي يقتــي أن تكون عىل رأس القوة 
لتحرير األرض من مليشيا الحويث الطائفية، وأن تواجدها 

غري مرحب به شعبيا.
 فاالقتتــال املقصود به هو أن جنــود املنطقة األوىل 
سيلبسون اللبس املدين وسريفعون أعالم اليمن وسريكبون 
اآللة العســكرية لقتال أبناء حرضموت األصليني وتصوير 
املشهد عىل أنه اقتتال حرضمي حرضمي، فهذا عهدهم منذ 
أيام الثورة الجنوبية الســلمية إىل يومنا هذا، حتى الذين 
خرجوا يطالبون بفصل حرضموت عبارة عن جنود لبسوا 
الزي الحرضمي ورفعوا الراية وصوروهم عىل أساس أنهم 
حضارم، وإن كان هنــاك توجد أصوات لهذا املرشوع فهي 
أصوات ال يســمع لها إال الصدى يف ظــل الزخم التحرري 

الستعادة الدولة وبناء دولة جنوبية فدرالية.
وما هذه الترصيحات من إعالم اإلخوان إال لتغطية ما 
يدور يف املنطقة العسكرية األوىل من انشقاقات وخروج 
جامعي للجند الذين أدركوا أن األرض ليســت أرضهم وأن 
الجنويب إذا دخل معركة لن يخرج منها إال منترصا، فتاريخ 
صمود وثبات املقاوم الجنــويب عرة وتاريخ ودروس ملن 

سبق وملن سيلحق.
 سيخرس وســيطرد من أرض الجنوب كل من يحلم أن 

يجعل الجنوب وطنا بديال له.


