
يخطئ من يضن بأن 
الرصاع املحتدم هذه األيام 
السعودية  العاصمة  يف 
املجلس  بــن  الريــاض 
الجنــويب  االنتقــايل 
الرشعيــة  وحكومــة 
أجل  مــن  هو  اليمنيــة 
تقاسم كرايس السلطة أو 
كام  الحكومية  املناصب 
يتم الرتويــج له من قبل 

مطابخ أعداء الجنوب .
للمتابع  ميكن  ال  إذ 
وراء  يذهب  أن  الحصيف 
والشــائعات  الطرح  هذا 
الجميــع  يــدرك  التــي 
مصدرهــا والهدف منها والتي ال شــك وأنها تأيت 
عقب النجاح الكبر والغــر متوقع الذي حققته 
الرياض والتي يقود دفتها  الجنوبية يف  السياسة 
الرئيس عيــدروس الزبيدي ومهندس السياســة 
الجنوبية األبرز د . نــارص الخبجي وباقي أعضاء 
الوفد التفاويض التابع للمجلس االنتقايل الجنويب 

.
الجنوبين ألجلها يف  التي يحــاور  القضية 
الريــاض أكرب من كريس أو حقيبــة وزارية كام 
يتصورها البعــض بل هي قضيــة وطن وهوية 
وقضية شعب قدم يف سبيلها قوافل من الشهداء 
والجرحى .. قضية ســوف ترســم مالمح الدولة 
املستقبلية  الحوار  وخطوط  املنشــودة  الجنوبية 

أمام املجتمع الدويل ..
نأمل أن يعــي الجنوبيون خطــورة املرحلة 
واملهام الجسيمة التي باتت قيادة املجلس االنتقايل 
الجنويب تتحملها وتناضل بشتى الطرق والوسائل 
املتاحــة لالنتصــار للجنوب وقضيتــه وتحقيق 
مكاسب سياســية يحاول الخصوم وبإمكانياتهم 
الطائلة وضع العراقيل أمامها والتي ال شــك بأن 
أمام حنكة  الفشــل واالندثار وستســقط  مآلها 

ودهاء وفدنا التفاويض  . 

ليــس هذا تفســرا ملعنــى الدولة 
الفاشلة ومعاير الفشل او عدمه، لكنني 
تذكرت حالة مــرت باليمن منذ نحو ثالثة 
عرش عامًا، أي بعد سنتن من االنتخابات 
الرئاســية اليمنيــة يف العــام ٢٠٠٦م، 
املقصود هنــا الفرتة بن عامي ٢٠٠٨م و 
٢٠١١م حينام كان كثرون ومنهم كاتب 
هذه السطور، يحذرون من ان البلد تسر 

نحو أن تغدو دولًة فاشلًة.
معايرها  لديها  الدوليــة  املنظامت 
الدقيقة والصارمة العتبار الدولة: مزدهرة 
او ناجحة، او مستقرة، او غر مستقرة، أو 
ضعيفة او هشــة او فاشلة، وهي معاير 
تتصــل باألداء الحكومــي ودور القانون 
والقضــاء والخدمات واألمن واملوقف من 
الفساد، ومســتوى التعاطي مع الحقوق 

والحريات العامة والفردية وغرها.
يف العــام ٢٠٠٩ صــدر تقرير  عن 
إحــدى املنظامت الدوليــة، صنف اليمن 

ة. كواحدة من الدول الهشَّ
يومهــا خرجت الصحــف  واملواقع 
بهذا  تحتفــل  الرســمية  اإللكرتونيــة 
التصنيف وتتشــفى بتحذيرات املعارضن 
الذين كانوا يقولون ان اليمن دولة فاشلة 
وتعترب تصنيف البلد كدولة هشــة دحضا 

وتفنيدا ملواقف املعارضن.
نــي اصحابنــا أن كل يشء ينمو 
وأن الهشاشــة هي مرحلــة من مراحل 
منو الفشــل وســرورته باتجاه النضح 

واالكتامل وقد كان بعدها ما كان.
تذكرت هذا وأنا أتابع األزمة اللبنانية 
التي مل يكن حريق بروت األخر إال تجليًا 
ُيَخزَُّن  التي  مكتمال لفشل الدولة، فالدولة 
االقتصادية  مرافقهــا  أهم  من  واحد  يف 

مليونان   )املرفأ( 
ئة  ســبعام و
وخمســون ألف 
من  كيلوجــرام 
القابلة  املــواد 
ل  شــتعا لال
ودون  واالنفجار 
مراعــاة  أيــة 
األمان،  لرشوط 

وعىل مدى ســت ســنوات متتالية دون 
أن تتخذ إجــراًء أو تصدر تحذيرًا أو تطلب 
مســاعدة للحؤول دون حصــول الكارثة 
)التي حصلت(، يغدو وصفها بالفاشــلة 

ظلام للفشل وتجنيا يف حق الفاشلن.
لبنان وغرها  اليمن فقد سبقت  أما 
منذ قرابة عرش ســنوات لكن الساســة 
اليمنين يستمتعون بالفشل ويستثمرون 
فيه ويغدون مــع تناميه اكرث ثراًء وغنًى 
ويتمنون أن يطول عمر  هذا الفشــل، فال 
برملان يحاسب وال معارضة تنتقد  وشكاء 
متمردين عىل  إمــا  يجعلهم  املواطنــن 

الرشعية، أو متهمن بالعاملة. 
التي  الشــعوب  الله يف عون  وكان 
الفاشــلون وال يشــعرون بأي  يحكمها 
خجل أو حرج مام يســببونه من نكبات 

لشعوبهم.
كان الله يف عون الشــعوب التي ال 
بوايك لها وال منصٌف ينصفها وال خيارات 
أبســط بصيص من  لديها  تــزرع  بديلة 
الضــوء يف نهاية نفق املعاناة، ورساديب 

التيه.
ُمنَقَلٍب  أَيَّ  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ "َوَســَيْعَلُم 

َينَقلُِبوَن".

الدكتــور عبدالعزيز  الفقيد  شــغل 
الــدايل منصب وزير الصحــة يف اليمن 
الدميقراطــي  منذ عام ١٩٦٩ حتى ١٩77 
م بعد ان انهى دراســة طب االسنان عام 
١٩٦٦ م جامعة االسكندرية يف جمهورية 

مرص العربية. 
السوفييتي  االتحاد  لدى  سفرا  عن 

حتى عام ١٩٨٠، ويف عام ١٩٨١ شــغل 
وزيرا للخارجيــة  يف الجنوب  حتى عام 
١٩٩٠ ثم شغل منصب وزير دولة للشؤون 

الخارجية حتى عام ١٩٩4. 
برحيله خرست الدبلوماسية اليمنية 
بالكفاءة  لهم  املشهود  الدبلوماسين  احد 

االقتدار.

عدن / األمناء / خاص :
العاصمة عدن، فجر  رياح شــديدة  رضبت 
أمس االثنن، ُمســببًة أرضارًا جسيمة يف منازل 

ومحالت املواطنن.
بناء يعمل  أن  وذكر أهايل منطقة كريــرت، 
أعىل أحد املباين سقط عىل سيارة أحدى املواطنن 
جراء الرياح الشــديدة، ودمــرت الرياح عددًا من 

السيارات بشكل كبر.
الرياح سببت رضرا جسيام  أن  وأفاد شهود 
للكابالت واالسالك الكهربائية، مسببا قطع التيار 

الكهربايئ عىل عدد من املناطق داخل املحافظة.

www.alomanaa.net
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المقال االخير

بعد أن أثارت الرأي العــام قضية وجود مواد 
عدن،  الجنوبية  العاصمــة  مينــاء  داخل  متفجرة 
وادعاء بعض وســائل اإلعالم بوجود مواد متفجرة 
خطرة، تبينت، نوًعا ما، الحقيقة الكاملة، وســبب 
إثارة هذه القضيــة يف هذا التوقيت بالذات، ومآرب 

إثارتها.
مصادر موثوقــة أدلت مبعلومات خطرة عن 
القضية، حيث قالت أن "سبب اإلشاعات التي ظهرت 
األمونيوم"  "نــرتات  حاويات  وجــود  عن  مؤخًرا 
يف ميناء العاصمة الجنوبيــة عدن، يعود المتالك 
أحــد التجار النافذين مواد )ليســت خطرة( داخل 

الحاويات، ومل يستطع التاجر إخراجها لسببن:
*أولهام: رفضه دفع رسوم امليناء.

موجودة  التاجر  حاويات  قضية  أن  *ثانيهام: 
يف )املحكمة التجاريــة االبتدائية بعدن(، وفرضت 
املحكمــة عىل ذلــك التاجر النافــذ غرامات كبرة 
وغرهــا، مام جعــل ذلــك التاجر يلجــأ لبعض 
الصحافين ووسائل اإلعالم للرتويج بأن الحاويات 
فيها مواد "نــرتات األمونيوم"، وأن املواد املوجودة 
مبيناء عدن أكرث بكثر مــام كان يف مرفأ بروت 
بلبنان، ما يعني بأن الكارثة ســتكون أكرب، بغرض 

إثارة عاطفة الشعب.
وفعاًل نجــح الرتويج بذلــك، وحدثت ضجة 
إعالمية، وتخوف الجميــع، وأصبح الجميع يطالب 
بإخــراج الحاويات بــأي طريقة، وبغــض النظر 
عن ماذا يوجد فيها، لــوال ردة الفعل الرسيعة من 
العاصمة  مليناء  اإلعالميــة  والدائرة  أمن،  إدارة  قبِل 
الجنوبية عدن لكان الشــعب خرج يطالب بإخراج 
حاويات ليس فيها مواد متفجرة، واملستفيد التاجر، 
من حيــث خروج بضاعته دون أي خســارة مالية، 
باإلضافة الســتفادة تلك الوســائل اإلعالمية التي 

روجت لحاويات ذلك التاجر.
املصادر املوثوقة تحفظت عىل اســم التاجر، 
أنها  الحاويات، غر  البضاعة املوجــودة يف  ونوع 
أكدت أن إثارة القضية يف هذا الوقت غرضه الضغط، 
وإجبــار امليناء عىل اخــراج البضائــع املتواجدة 

بالحاويات بدون أي اجراءات أو رسوم.
البلبلة فهي  أما بخصوص مــن يقــف وراء 
وســائل اإلعالم التي روجت لذلــك بطلب من ذلك 
التاجــر، أما ســبب ظهور أمــر الحاويات يف هذا 
التوقيت بالــذات رغم تواجد الحاويــات منُذ ثالث 
ســنوات، فيعود الســتغالل حادثة لبنان، وربطها 
بالقضية لتكون ذات تأثر قوي، باإلضافة لحصول 
التاجر عىل بضاعته دون دفعــه أي غرامات.. وإال 
ملاذا تم أثارة هذا املوضوع يف هذا التوقيت بالذات؟ 
وأين كان التاجــر )صاحب البضاعــة( منُذ ثالثة 
سنوات؟ وأين كانت وسائل اإلعالم عن ذلك منذ تلك 

الفرتة الطويلة؟
لكن، ورغم كل ذلك، نطالب برسعة تشــكيل 
لجنة أمنية للنــزول مليناء عدن، وفحص الحاويات، 
لضامن ســالمة مدينة عدن من أي كارثة، فاملدينة 
الســاحلية مل يعد مبقدورها تحمل مآيس أكرث مام 

تحملته.
كــام يجب محاســبة ذلــك التاجــر )مالك 
البضاعــة( أن اتضــح أنها بضاعــة عادية، وغر 
خطرة، باإلضافة إىل محاسبة وسائل اإلعالم التي 

روجت لذلك، واقلقت السكينة العامة.

عالء عادل حنش

حقيقة ما يوجد في 
ميناء عدن

غازي العلــوي 

د. عيدرو�س النقيب

القضية أكبر من صراع المناصب

رحل مهندس السياسة الخارجية في الجنوب

سبب أضرارًا بالغة
ُ
رياح شديدة تضرب عدن وت

الدولة الفاشلة


