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المقال االخير

للمرة الثانية ورمبا الثالثة يقفز اســم الزميل الوزير والنائب 
واملحافظ محمد عيل يــارس إىل مقدمة عناوين الصحف واملواقع 
اإللكرتونية وصفحات التواصــل االجتامعي بعد تعيينه محافظًا 
ملحافظــة املهرة، وقد تبني أن قرار التعيني جــاء دون علم اللجنة 
الثالثيــة املكلفة باإلرشاف عىل تنفيذ "اتفــاق الرياض" وهو ما 
يربهــن أن أصحاب النفوذ يف الســلطة "الرشعيــة" ال يأبهون 
ملضمون ومتطلبات تنفيذ االتفاق، ورمبا اتخذوا من القرار بالون 
اختبــار لجدية تعامل بقيــة األطراف )املجلــس االنتقايل ودول 
التحالف الراعية التفاق الرياض( مع مواصلة الخروقات ليستأنفوا 
عمليــة الرضب عرض الحائط بكل مضامــني االتفاق ومتطلباته 
ومواصلة توجيه اإلهانات وسلوك االزدراء لدول التحالف العريب، 
أما املجلس االنتقايل فهم ينظرون إليه عىل أنه الخصم األول قبل 

الحركة الحوثية )إن كانوا ما يزالون يعتربونها خصاًم(.
لســنا متحفظني عىل اســم الزميل محمد عيل يارس الذي 
أعرفه )شــخصيا( من وحي عرشتنا وعملنا املشــرتك عندما كان 
مجلس النواب ما يزال ســاحة للنقاش )الحــر إىل حٍد ما( ومن 
تجربة الصداقة الشــخصية معه، فهو ميثل شخصية ال غبار عىل 
وطنيتها وال عىل مستواها األخالقي واملهني وعالقاتها االجتامعية 
واإلنســانية الرفيعة لكن االعرتاض هو عــىل طريقة التعيني يف 
ظروف يرفض فيها املسيطرون عىل )الرشعية( تنفيذ أبسط وأهم 
نقطة يف بنود "اتفاق الرياض" وهي تسليم رواتب املوظفني، أو 
إقناع قبييل من أبناء مأرب يك يسحب قواته القبلية من محافظة 

أبني أو من محافظة شبوة.
مراكز القوى ال تنشغل ال بتنفيذ اتفاق الرياض وال بالتنمية 
وال بتوفــر الخدمــات وال بالحالة األمنيــة وال حتى مبواجهة 
املــرشوع االنقاليب الذي تدعي بأنها تواجهه، لكنها تنشــغل كل 
االنشــغال بالهيمنة عىل نشــاط الوزراء واملحافظني والسلطات 
املحلية لتســخرها لألجندات الحزبية واآليديولوجية لتلك املراكز، 
وهذه قضية برهنتها عرشات الحاالت، وكم هي املرات التي حورب 
فيها وزراء ومحافظون ومدراء عامون ناجحون كل ذنبهم أنهم ال 
ينتمون إىل اللون السيايس واآليديولوجي الذي تتبناه تلك املراكز، 

وال ينصاعون لتوجيهات املرشد العام.
وليس نائب الرئيس ورئيس الوزراء الســابق األســتاذ خالد 
بحاح والوزراء د. محمد املخــاليف ود. خالد با جنيد واملحافظون 
عيل املعمري ونارص الرشيف واللواء حســني العوايض إال مناذج 
لعرشات الحاالت املشــابهة، ناهيك عــن الوزيرين هاين بن بريك 
ومراد الحاملي واملحافظني اللــواء عيدروس الزبيدي واللواء أحمد 
ســعيد بن بريك واللواء ســامل الســقطري و د. الخبجي وفضل 
الجعدي وغرهم، ممن جرت معاقبتهم عىل خلفية موقف سيايس 
يعرب عن قضية جوهرية يعرتف بها حتى أســاطني مراكز القوى 

أنفسهم.
أعود إىل الزميــل املحافظ )القديم الجديد( محمد عيل يارس 
ألشر إىل أن الوضع يف املهرة اليوم يختلف عنه عندما توىل هذه 
املهمة يف املرات السابقة، فالتحديات يف املهرة مختلفة ومتعددة 
وأهمها كيفية الحفاظ عىل االســتقرار يف هــذه املحافظة التي 
غزتها وصارت تتحكم يف حياة النــاس فيها مجاميع ال صلة لها 
ال باملهرة وال بهموم أبنائها، كام إن اتســاع شواطئ وحدود املهرة 
قد جعل منها منفذا ســهال لتهريب املمنوعات ونرشها يف اليمن 
وبعض الدول الشقيقة، وقد أكدت األحداث وصول أسلحة متطورة 
وثقيلة إىل جامعــة الحويث عن طريق منافــذ التهريب املتعددة 
ومنها شــواطئ ومنافذ املهرة الحدودية، والكثر من تلك األسلحة 
متر عرب النقاط التي تســيطر عليها قوات "الرشعية" أما مخالفة 
اتفاق الرياض فســيجعل الزميل محمد يارس يف محنة إضافية، 
فلو أن قرار تعيينه جاء بدراســة وموافقة من اللجنة الثالثية فال 
مشــكلة ويف ظني أن األطراف الثالثة ستوافق عىل هذا التعيني، 
لكن اســتغفال الزميل واتخــاذ منه كبش فــداء لتخريب اتفاق 
الرياض يضيف عقبة أخرى أمــام قيامه باملهامت املعقدة املناطة 
به يف هذه املحافظة الحساسة والفتية واملستحقة إلدارة محرتمة 
متنع تهريب األســلحة التي يشــرتك فيها العديــد من املحرتفني 
ومنهم "املهربون الرشعيون" )الذين يحصدون مئات املليارات من 
هذه التجارة القذرة(... إدارة تنهــض بأهل املحافظة وتنطلق من 
تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم املدنية والتنموية واألمنية والخدمية 
وتحرتم خياراتهم السياســية وحقهــم يف التعبر عن قناعاتهم 

ومطالبهم املرشوعة بالوسائل القانونية.

د. عيدروس النقيب

المهرة ومحافظها 
"الجديد القديم"

عدنان االعجم

د. جواد ح�سن مكاوي*

يف بداية انطالق الثــورة الجنوبية 
يف العــام 2007 كان نظام صنعاء يعلم 

بأنها لن تتوقف مطلقا.
لهذا عمل عــىل محاربتها وتفكيك 
الحــراك الجنــويب إىل مكونــات فكل 
األطراف يف صنعاء كانت تعلم أن وجود 
كيان يف الجنوب سيشكل صداعا مزمنا 

لهم .
وبعد انــدالع الحــرب الثانية عىل 
الجنوب وانتصار املقاومة الجنوبية عىل 
يعترب  الذي  اإلصالح  الحوثيني كان حزب 
أكرث تنظيام يف الســاحة اليمنية  يظن 

بأن الجنوب سيكون تحت سيطرته.
بــدأ اإلصالح يف محاولة تقســيم 
الذي مل يتوقعه  املقاومة الجنوبية ولكن 
حزب اإلصالح  ومل يحســب حسابه هو 
إعــالن الجنوبيني عن تشــكيل املجلس 
االنتقايل، الذي شكل صفعة للحزب الذي 
سخر  كل إمكانيات الرشعية التي يسيطر 
االنتقايل  عــىل  للقضاء  مفاصلها  عىل 

وتدمره.
ظل حزب اإلصالح يــردد االنتقايل 
املدعوم إماراتيا، وهو يعلم بأنه لوال الدعم 
القطري ما كانت حصلت ثورة الشــباب 

صنعــاء  يف  
ومــا وصل إىل 

الحكم.
م   ليــو ا
أصبح  أن  بعــد 
يل  نتقــا ال ا

يتوجب عىل  األرض  حقيقة وواقعا عىل 
كل جنويب مؤمن باستعادة دولة الجنوب   
الوقوف مع االنتقــايل  فالطريق ال زال 
وعًرا والخصوم  ميلكــون كل مقومات 
الــرش إلرباك املشــهد لكن بــإذن الله 

وبتكاتف الشعب الجنويب سننترص.

اســتمرارية تعند الرشعية البلطجية 
بتنفيذ  االلتزام  بعــدم  فاضحة  بخروقات 
بنود اتفاق الريــاض دون حياء وال خجل 
بل تتباهى بقرارات رئاســية جديدة تعزز 
ذلك.. هذه فرصة ذهبية للمجلس االنتقايل 
باســتخدام كــرت أصفر شــديد اللهجة 
السياسية والعســكرية يف وجه الرشعية 
والدويل  اإلقليمــي  املجتمع  طريــق  عن 
وجامعة الــدول العربية واألمــم املتحدة 
واملنظامت الحقوقية واإلنســانية الدولية 
وكذلك السفراء العرب واألجانب، ورشح تلك 

السلوكيات الســلبية والخبيثة وتضع لهم 
التي تحاول  املتاهة  حلوال للخروج من تلك 
االنتقايل  املجلس  أن تضع وتقيد  الرشعية 
فيه، وتدفعه ليترصف بأسلوب ساذج لخرق 
االتفاقية يصب يف مصلحة الرشعية، وهذا 
بعيد عليها؛ ألن قيادة االنتقايل مستوعبة 
الرخيصــة والقدمية، ولن  اللعبــة  متامًا 
يرفع االنتقايل الكرت األحمر إال عن طريق 
والتي  والدبلوماسية  والسياســة  الحكمة 
ستجعل املجتمع اإلقليمي والدويل هو من 
يرفع ذلك الكــرت التاريخي بوجه وقاحة 

الذي  الرشعيــة، 
ينتظــره شــعب 
والذي  الجنــوب 
الستقالل  يهدف 
دولة  واســتعادة 
دولة  الجنــوب، 
مســتقلة  حــرة 

الدولة  الســيادة عــىل كل أرايض  كاملة 
الجنوبية قبل عــام ١٩٩0، وإن غد لناظره 

لقريب وقريب جدًا.
* ناشط سيايس

صورة نادرة من مراسيم إعالن تشغيل 
وافتتاح كهرباء عدن يف عام ١٩26م، قبل 

حوايل ٩0 عاما.
مع العلم أنها كانت أول كهرباء تدشن 

يف شبه الجزيرة العربية .
عدن  شــهدت  ١٩26م  العــام  ففي 
إنشــاء أول محطة كهرباء يف بالدنا وذلك 
إبان االحتالل الربيطــاين، وكانت املحطة 
تعمل بقدرة 3 ميجــاوات فقط، ووصلت 
قدرتها عام ١٩65م إىل 67 ميجاوات، كام 
عرفــت حرضموت ولحــج وأبني وغرها 
مــن الســلطنات واملشــيخات الجنوبية 

والرشقية آنــذاك الكهرباء من خالل 
يف  تعمل  كانــت  صغــرة  مولدات 
وبعض  واملشــائخ  السالطني  بيوت 
امليســورين.. ففي عــام ١٩75م تم 
إنشــاء محطة خورمكرس بقدرة 25 
ميجاوات، وتبعتها توســعة إضافية 
بقدرة ١6 ميجاوات الحقا، ويف عام 
١٩82م، أنشــئت محطــة املنصورة 
واســتمر  ميجــاوات،   65 بقــدرة 
الثاين  النصــف  حتى  كذلــك  الحال 
من الثامنينات حني تــم بناء محكة 

تعمل بقدرة ١25 ميجاوات.الحســوة الكهروحراريــة التي كانت 

رسالة لمن يريد أن يفهم

الخروج من المتاهة بكرتي األصفر واألحمر

صورة نادرة إلعالن تشغيل وافتتاح كهرباء عدن قبل 90 عاما

اعجميات


