
ثالثون عامًا منذ تأســس حــزب اإلصالح 
اليمنــي )إخوان اليمــن(، أي ثالثــة عقود 
من التآمرات، وإشــعال الحرائــق واألزمات، 
ومامرسة اإلرهاب، الذي مل يِصب ومل يستهدف 
إالّ كوادر الجنوب، املدنية والعسكرية، وعلامء 
الدين يف الجنــوب، من خالل إطالق الفتاوى 
لجامعاته ومليشياته املتطرفة، للقتل جامعي 

وفرادي لخرية أبناء الجنوب.
ثالثون عامًا من اإلرهاب الفكري اإلخونجي 
التابعون لحزب  الدين  الذي ميارسه شــيوخ 
التحريض  اإلخونجي، من خــالل  اإلصــالح 
بالخطاب  السياسيني،  املخالفني  املمنهج ضد 
الدينــي، والدروس والحلقــات يف الجوامع، 
التكفــري وإصدار  املنابــر، إىل  ومن فــوق 

املخالفني  لقتال  والدعوة  الفتاوى، 
إىل  واملذهبي،  الســيايس  ملنهجه 
تحريض قوات الجيش والقبائل يف 
وامللتقيات، وتجييش  املعســكرات 
)األفغان العرب( لغزو الجنوب كام 

حصل يف عام 94م.
التحريض  زال  وما  عامًا  ثالثون 
العلني لحــزب اإلصالح اإلخونجي 
الجنوب  وشــعب  الجنــوب  ضد 
وضد تطلعاته مســتمرًا، من خالل 
والتي  املنترشة  الفضائيــة  قنواته 
تذاع مــن قطر ومــن تركيا، تبث 

شعب  ضد  املمنهج  التحريض  ومتارس  الفنت 
الجنوب، رافعة شــعار الرتهيــب اإلخونجي 

)الوحــدة أو املوت( الــذي ال زال 
الشــعار الديني السيايس املقدس 
لهذا الحزب التكفريي الذي يجّيش 
اإلرهابية يف  ويسلّح مليشــياته 
شــقرة، ويأمرها لتشــن الحرب 
عىل القوات الجنوبية بشتى أنواع 
األســلحة، يف محاوالتــه لغزو 
وإثارة  عــدن  والعاصمة  زنجبار 
تحت  مجازر  وارتــكاب  الفوىض 
شــعار الحفاظ عىل وحدة القهر 

واالستعباد.
ثالثون عامًا مــن إرهاب حزب 

اإلصالح اإلخونجي.
أما نهاية لهذا اإلرهاب املدمر؟!

األمناء/خاص:
أبلغ ناشــط إعالمي جنويب عن ظهور شجرة أو نبتة غريبة وسامة يف 

مدينة الضالع .
وقال اإلعالمي عبدالرقيب الجعدي يف منشــور عىل صفحته بفيسبوك: 
"إن نبتة غريبة وغــري مألوفة انترشت  يف مدينــة الضالع، وبالذات يف 
منطقة عقارب منذ العام املايض، نبتــة دامئة الخرضة عىل مدار العام وال 
تعمر غري عام واحد فقط، وامللفت أن الحيوانات ال تســتطيع املساس بهذه 

النبتة".
وأضاف: "وبعد البحث عــن هذه النبتة تأكد لنا أنهــا نبتة التبغ األزرق 

السامة عىل اإلنسان والحيوان".
وأوضح الجعدي أن هــذه النبتة "قد انترشت يف بعــض الدول العربية 
كسوريا والســعودية، واتخذت الجهات املعنية يف تلك الدولتني اإلجراءات 
الالزمة ملكافحتها وإزالتهــا وحرقها لخطورتها عىل اإلنســان والحيوان 

وانتشارها الرسيع".
وأثار املوضوع اهتامم الكثريين عىل منصات التواصل االجتامعي، الذين 
دشنوا حملة توعية من خطر هذه النبتة، يف حني أكد آخرون أن هذه النبتة 

تنترش يف كثري من املناطق واملحافظات.

صورة نادرة لحدائق الشــيخ عثامن الجميلة يف الفرتة 
الذهبية لتاريخ عدن قدميا إبان االستعامر الربيطاين.

بعث صدى خرب فتح أبواب املدارس، استعدادا 
لعودة الطالب والتالميذ إىل مدارسهم بعد انتهاء 
اإلجازة الصيفيــة، بارقة أمل يف نفوس الناس 
املتواصلة، وخيبات  وسط دوامة االنكســارات 
األمل الطويلة، واملحن املتوالية التي غرقت فيها 
عدن، ولســنوات ليســت بالقليلة، وقد تصاعد 
منســوبها يف زمن الحــرب الطويلة واملدمرة، 
وشــجعت  واليابس،  األخرض  عــىل  أتت  التي 
املحلية، وغياب وتساهل  السلطات  تراخي  عىل 
الحكومة، وســمحت باتساع بؤرة الفساد الذي 
شوه كل جميل، وقد انعكس ذلك البالء والقصور 
بصورة ســلبية عىل حياة املواطن، فخلق كثرًيا 
العوائق واملصاعــب والعرثات يف طريقه،  من 

مثل: 
التدهور الرسيــع يف الخدمات الرضورية، 
إىل حّد انهيــار مخيف لبعضهــا، ورمبا ينذر 

بزوالها. 
أنتج  العملة والذي  انحدار  االستمرارية يف 
عناء دامئا للمواطن، ويهدد بكارثة حقيقية عىل 
استقرار معيشته، وعىل حياته التي بدأت تجف. 
التــامدي يف اإلحجام عــن رصف بعض 
الرواتــب وعــىل وجــه الخصــوص رواتب 
العســكريني من جيش وأمن، الذين ضاق بهم 
الحــال، بعد تعرث رصف رواتب أشــهر عديدة، 
فخرجوا للتعبري عام يعانونه، ولكن ولألسف مل 

يجدوا آذانا صاغية، ال من حكومة وال من قيادة 
التحالف! 

البقاء عىل املظاهر املسلحة ترسح ومترح 
يف أســواق وشــوارع وطرقات عــدن، والتي 

خطفت جو اإلحساس باألمان.
 البســط عىل األرايض واملتنفسات والبناء 
العشــوايئ الذي خدش مظهر عدن الحضاري 

وشوه جاملها.
لقد جاء نبأ عودة الطــالب للمدارس، بعد 
إعالن نقابة املعلمــني الجنوبيني، رفع إرضاب 
املعلمني الذي دعــت إليه العام املايض ورشعت 
الدراســة من بداية هذا  يف مواصلته وتوقيف 
العــام الدرايس الجديد، مــن أجل الضغط عىل 
الحكومــة ودفعها ملنح املعلــم بعض العالوات 
واملســتحقات املتجمدة، لتعزيز مستوى الدخل 
املادي للمعلم والذي انخفض بل هرول مع نكبة 
انهيــار العملة، ولكن ولألســف خلق اإلرضاب 
العلمي،  الطالب ومستقبلهم  أخرى مست  نكبة 
لذلك كان قرار رفع اإلرضاب قرارا حكيام ونابعا 
عن إحساس وطني أحاطا باألخ املحافظ الجديد 

والنقابة معا.
مام ال شــك فيه أن األخ املحافظ اســتهل 
تحمله ملنصبه الجديد والهام بحل قضية إرضاب 
املعلمني، وإن كان الحل مرشوًطا بتنفيذ وعوده  
بتلبية بعض املطالب الحقوقية للمعلمني سواء 

من خالل انتزاعها من 
أو  الجديدة  الحكومة 
مكتب  سيقدمه  مبا 
دعم  من  املحافظــة 

متواضع للمعلمني.
عدن  ابتليت  لقد 
بنكبــات موجعــة، 
واليوم وهي تستقبل 
الجديد،  محافظهــا 

والذي دشن تحمله لهذا املنصب، مببادرة خرية، 
أفضت لرفع إرضاب املعلمني، ذلك اإلرضاب الذي 
عكر صفو حيــاة أولياء أمور الطالب والتالميذ، 
وحّمل املعلمني عبء تعطيل الدراسة، الذي كان 
ثقيل الوطــأة عىل نفوســهم، ولكن الظروف 
املعيشــية الصعبة التي دفعتهم لسلوكه، فرفع 
اإلرضاب أزاح الحمــل الثقيل عن املعلم، والقلق 
عن أرس الطالب، فتحية للمعلم وتحية لألستاذ 
أحمــد حامد مللس، الذي يعلــق عليه أبناء عدن 
التحديات وحل  إنقاذ مدينتهم وخوض غــامر 
كوم من امللفــات والقضايا التي أرهقت وأثارت 
قلق وحرسة ســكان العاصمة عدن، ولكن من 
الصعوبــة مبكان إنجــازه كل ذلك، مهام متتع 
بقدرات ومزايا فردية، دون مســاندة الحكومة 
الجديدة التي ينتظــر انبثاقها قريبا، وعدن يف 

االنتظار للفرج القريب إن شاء الله تعاىل.
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المقال االخير

مبناسبة الذكرى الخمســني لتأسيس جامعة عدن ) 
1970-2020م(، نظم مركز العلوم والتكنولوجيا بالتعاون 
مع هيئة املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية – عدن، 
ندوة علمية موسومة )جيولوجية ومورفولوجية عدن(، 
خالل يومي الثالثاء واألربعاء 8و9 سبتمرب 2020م، يف 
قاعة الفقيد األســتاذ الدكتور أحمد صالح منرص بكلية 
طب األســنان بجامعة عدن، ورشفتنــي الهيئة املنظمة 
بدعوة الحضور وســعدت كثرًيا بالحضور؛ ألن عدن هي 

هامشنا املشرتك.
اعتزت عدن وسكان عدن بأصحاب أوراق العمل وأشري 

إىل أسامئهم، وهم :
د. محمــد الحــداد، واملهندس/ ريــاض الرسوري، 
واملهندس/ نادر باسنيد، و أ.د. رخصانة محمد إسامعيل، 
و د.فؤاد الصبيحــي، و د. فواز باحميــش، و د. جامل 

باوزير، و م. معروف عقبة، و م. إبراهيم أحمد سعيد.
كام ينبغي أن أشــري إىل مداخــالت هادفة قدمتها د. 
ياسمني العوايض، وكيلة وزارة اإلنشاءات، حيث أشارت، 
ضمن ما أشارت، أنها وقفت أمام مامرسات ضارة بالبيئة 
يف حينها، ولكن أهل الحــل والعقد وضعوا كل ما قالته 

وكتبته يف األدراج؛ ألن الكل كان عىل علم مبا يجري.
تطرقــت األوراق إىل الزحف العشــوايئ عىل األرض 
والسواحل والجبال عىل مدار الساعة حتى مخزون مياه 
عدن يتعرض للنهب يف سائلة كريرت، حيث تم حفر ثالثة 
آبار، وهناك من يتواصل مع الســلطة املختصة لفتح برئ 
رابع، ومــن يتصور أن 200 بوزة تشــفط آبار عدن يف 
وضح النهار وعىل مرأى ومســمع من كبار املسؤولني 

وصغارهم؟!
وقفنا أمــام مؤرشات مفزعة نتيجــة الحرب املدمرة 
التي تشــهدها عدن أرضا وجبال وبحرا، عرضت وتعرض 
جيولوجيا ومورفولوجية عدن ملخاطر جســيمة ال يعلم 
عقباهــا إال الله وحده، ويتضح أن كبار املســؤولني من 
مدنيني وعسكريني ال ينتمون لعدن بل وال ينتمون لوطن؛ 
ألن النســيج ليس واحًدا وإمنا متعدد، فالوطن عند هذا 
املستوى املدين أو ذاك العسكري ينتمي إىل مرابع قبيلته، 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون هذا املســؤول 
املدين أو ذاك العسكري ضالعا يف عدد من الجرائم ممثلة 
يف التعديات عىل األرض والســواحل والجبال باعتباره 
املســتفيد املبارش أو املســتفيد غري املبــارش من خالل 

حاميته لقراصنة البحر والرب والجبل.
هناك 169 نوعا مــن الطيور و 250 نباتا، بعضه نادر 
مهدد باالنقراض نتيجة االعتداء الغاشــم واملتخلف عىل 
األرض والبحر والجبل، وبــات معروفا للقايص والداين 
أن كل جبال عدن تعرضت وتتعرض للعدوان يف عمليات 
للبيان  الجبال" باملخالفــة الرصيحة  معروفة بـ "نحت 
القرآين )وجعلنــا الجبال أوتادا( وقــد ُعرفت عدن يف 
التاريخ القديم بالربكان فهل ستشــهد عدن بركانا ثانيا 
نتيجة نحت الجبال؟! ونســبة كبــرية من نحايت الجبال 
نازحون من الجنوب والشامل وعدن وأهل عدن يدفعون 

الثمن.
املطلوب ترجمة لتلك األخطار إىل الفتات ورقية تعلق 
يف كل مكان عام أو خاص يشار فيها إىل الجرائم اآلمثة 
التي تتعرض لها عدن وصمت القيــادات، والتلويح بأن 
األخطار قادمة ســتدفع بالســكان إىل توجيه الدعوة 
إىل املنظامت املجتمعية املختصــة وإىل املانحني بوقف 
املساعدات للدولة عىل أن تستفيد منها عدن يف إجراءات 

قادمة للدفاع عن مستقبل عدن من املخاطر القادمة.
ما العمل يــا جامعات الضغط ملواجهة الربابرة الجدد؛ 
ألن املخاطر قادمة ســتطال ســكان عدن وســيتحمل 

مسؤوليته أبناء عدن وسيدفعون مثن صمتهم؟!
a.اآلن اآلن يا أبناء عدن وليس غًدا

جنيب محمد يابلي

طب أسنان عدن 
يقرع أجراس 

الخطر

من ذاكرة الجنوب

تحية للمحافظ وتحية للمعلم

ثالثون عاًما من اإلرهاب الممنهج

ظهور نبتة غريبة وسامة في الضالع

عبداهلل نا�صر العولقي

اأحمد الربيزي


