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المقال االخير

طالعت الزميلــة "األمناء" الثالثاء املنرصم ويف 
الصفحة 8 واللقاء الذي اجراه الزميالن احمد حسن 
عقريب وقيرص ياســن مع املــرأة الحديدية أو قل 
تاترش مستشفى الصداقة الدكتورة كفاية الجازعي 
والجهد الكيل والنوعي الذي تقدمه مع فريق عملها 
يف ادخال خدمات كادت أن تنتهي وخدمات جديدة 
وفخرت ادارة املستشــفى ومعهــا كل املرىض من 
محافظة عدن ومحافظات مجاورة لها وعىل سبيل 

ال الحرص:
اإلنعاش  ونساًء( وقسم  )رجااًل  الباطني  القسم 

ومركز الغسيل الكلوي.
التاريخ  الذي دخل  العريق  املستشــفى  مشكلة 
معلام بارزا ليس عىل مستوى الجنوب وال الشامل 
وال الجزيرة وال الخليج بل وعىل مســتوى الوطن 
العريب الذي يعمل مبوازنة تشغيلية شهرية قدرها 
11 مليــون و800 الف ريال وهو رقم ال يتناســب 
التي يقدمها برسوم  النوعية  الخدمات  مع سلسلة 
رمزية يدفعها املريض البائس واملشــكل األكرب ان 
بعض املانحــن توقفوا عن الدعم فمنظمة الصحة 
العاملية كانت تساعد بدعم جزيئ عىل شكل مرتبات 
وحوافز وكــذا منظمة الهجــرة الدولية ومنظمة 
اليونيسيف وكل ذلك توقف يف ابريل 2020م  ومام 
يزيد الطن بله ان املنظامت األخرية )اليونيســيف( 
بالتزاماتها ألشــهر معدودات  الوفــاء  تتأخر عن 
والتأخــري غري مرغوب فيــه يف قضايا األجور او 

الحوافز.
ربطتني بهذا املستشفى عالقات طيبة يف أوقات 
سابقة وأذهلني مستوى الخدمات الطبية واملتنوعة 
يف مجاالت وتخصصات الطب وباملقابل يعاين من 
اختناقات وال ينبغي ذلك الن القضايا حساســة بل 

وبالغة الحساسية ألنها مسألة حياة أو موت .
أقول يف خامتة موضوعي: انني مع املستشفى 
املفخرة مستشفى الصداقة ومع امرأته الحديدية د. 

كفاية الجازعي.

جنيب محمد يابلي

مع مستشفى الصداقة 
والمرأة الحديدية كفاية 

الجازعي

اأحمد احلاج

البعض من قومنــا يبدو أن ذاكرتهم 
ضعيفة لهذا رسعان ما يتناسوا األحداث 
، البعض منها  مــرت عليه فرتة طويلة 

والبعض اآلخر فرتة وجيزة.
يف 2015 اجتــاح الحوثين الجنوب 
بإيعاز من الرئيس السابق  عيل عبدالله  
صالح وهو من قاد االجتياح يف صيف 
شــن   2019 أغســطس   28 ،ويف   94
عىل  الثالث  االجتياح  املسلمن  اإلخوان 
الجنوب وصلوا إىل مشــارف عدن وهم 
الطرف الثــاين يف اجتياح  الجنوب يف 
صيــف 94 وهذا يعطينــا مؤرش عىل 

ان االطــراف الشــاملية متوحدين ضد 
الجنوب ولألسف الزال بعض الجنوبين 
إلحراق  استخدامه  يتم  الذي  الوقود  هم 

الجنوب. 
واليوم الشــامل اصبح أضعف  مام 
تتصــوروا وأي حرب يف الشــامل  من 
مأرب وغريها فاســتمراها هو ملصلحة 
الجنوب  ويف كل االحوال فان استمرار 

الحرب شامال هي إلضعاف الشامل. 
واليوم  الزال الجنوب  يف خطر  من 
الحوثين  فــالزال  واإلخوان  الحوثين 
يف بوابــة الجنوب الشــاملية للضالع 

ن  ا خــو إل ا و
إىل  يحشدون 

شقرة. 
عــىل  و
بيــن  لجنو ا
يدركوا  أن  السياسية  انتامءاتهم  بجميع 
بــأن الجنوب وطــن وليــس انتقايل 
والتفريــط بالجنوب هــو تفريط بكل 
القيــم واملبــادئ وبــاألرض والعرض 
..فكونوا عنرصين ألجل الجنوب وليس 
لحزب او جامعة او فئة او تنظيم وبالله 

الحول والقول.

الحوثيون  يرفض 
اســتقبال  االن  حتى 
الدويل مارتن  املبعوث 
صنعاء  يف  جريفتش 
الرجــل  ان  بســبب 
وعود  عــن  تخــىل 
نفســه  عىل  قطعها 
لهم مثــل اعادة فتح 
مطار صنعــاء ورفع 
املفروض  الحصــار 
الحديدة..  ميناء  عىل 

كام يقولون.
ويتبع الحوثيون سياســة قطيعة مع إدارة 
املبعــوث الدويل، غري معلنــة كضغوط عىل 
االمم املتحدة، من خالل تحميلهم مســؤولية 

الوضع االنساين املتدهور يف اليمن...
وما تزال مســتمرة جهود املبعوث الدويل 
لرفع او إنهاء التحفظ الحويث، ومن اجل ذلك 
طرق كل األبواب، من طهران إىل موسكو اىل 
مســقط ومل يفلح يف كرس حائط الصد الذي 

وضعته جامعة الحويث حتى االن .
ملاذا مأرب لن تسقط...؟

املشــهد األكرث مقاربة راهنــا هو تنامي 
الجدل بشــان معركة مأرب التي يشــار اىل 
مقارنتها مبعركة صنعاء. فتلك مل تسقط وال 

هده ميكن ان تسقط...
هل يتكرر املشــهد يا تــرى إذ ان اصحاب 
الدويل، امريــكا وبريطانيا يف مطلع  القرار 
وهم  صنعاء،  إســقاط  عارضوا  الحرب،  هذه 
انفســهم يعارضــون اليوم اســقاط مأرب 

لألسباب نفسها...
ويف الحقيقة ليس األمــر هنا متعلقا مبا 
يراد ان يلفــت اليه االنتباه بحرص املشــكلة 
يف معــارك مــأرب اما كان اكــرث مصداقيه 
للدول الكربى ولألمــم املتحدة ان تتخذ موقفا 
واجراءات محرتمة تجاه املشــكلة الرئيســية 
وهي الحرب؟ ام هي تجزئة وتقسيط للكارثة 

االنسانية التي تعم اليمن.
هــذا بالطبع اســتنتاج شــخيص لهكذا 
مناقشات مع بعض الخرباء... واالصدقاء من 

دبلوماسين وصحفين أجانب ليس إال.

للتذكير أيها الجنوبيين ..

بيدي.. واآلمال التي أنعشها خيار االستفتاءمشهدان وموقٍف واحد
ُ
الرئيس الز

أعجميات

عدنان االعجم

القلم  بهذا 
التوقيع  سيتم 
استعادة  عىل 
الدولة إن شاء 

الله.

الُزبيدي  عيــدروس  الرئيس  طــرح  مّثل 
رئيــس املجلس االنتقايل الجنــويب بالدعوة 
إلجراء اســتفتاء عىل استعادة وفك االرتباط 
إنعاًشــا للكثري من اآلمال لــدى الجنوبين 
استعادة  يتأهبون ويحلمون وينشدون  الذين 

دولتهم.
صحيــٌح أّن الدعوة التــي قّدمها الرئيس 
الُزبيدي ال يزال من املبكــر الحكم عىل مدى 
اقتناع املجتمع الدويل بها وإمكانية االنخراط 
يف تنفيذهــا لكنها تشــّكل باكورة تحركات 
ينخــرط فيها املجلس االنتقــايل يف املرحلة 
املقبلــة إلحداث حلحلة منشــودة يف قضية 

الجنوب العادلة.
املجلس االنتقايل رمبــا ُيكّثف يف الفرتة 
املقبلة من جهوده السياســية والدبلوماسية 
حشــًدا نحو إنجاح هذه الخطوة املنشــودة 
التي متّثل لبنة أوىل وجرًسا مهاًم عىل طريق 

استعادة الدولة.
حّققها  التي  النجاحات  من  الكثري  وهناك 
الجنوبيون يف الفرتة املاضية ميكن أن تشكل 
وســيلة دفع نحو إنجاح هــذا التحرك، لعل 
أبرزها الكيان املؤســي الذي صنعه املجلس 

ًا عن الشــعب  االنتقايل يف فرتة وجيزة معربِّ
الجنــويب وحامل لواء قضيتــه العادلة عىل 

مختلف األصعدة.
أيًضــا ميتلك قوات مســلحة  الجنــوب 
اســتطاعت أن تبيل أعظم البالء فيام يتعلق 
بالعمل عىل مكافحــة اإلرهاب كام يجب أن 
يكون وتسطر أعظم البطوالت يف سبيل كرس 
هذه  قوبلت  وقد  املتطرفة،  التنظيامت  شوكة 
عىل  والتقدير  اإلشــادة  من  بالكثري  الجهود 

صعيد واسع.
ا، فإّن السياســة التي يجنح إليها  سياسيًّ
املجلس االنتقايل تقوم عىل رفع راية السالم، 
وتجىّل ذلك يف عديــد املواقف التي حافظت 
فيه القيادة السياســية عــىل ضبط النفس 
التزاًما بالعمل عىل إفســاح املجال أمام الحل 

السيايس يف مختلف القضايا.
وخيار االستفتاء ال شك أّنه خيار سيايس 
يجعل الكلمة الحاســمة للمواطنن، وال شك 
أّن الجنوبين ســيكون خيارهم هو استعادة 
الدولة، وذلك ألّنهم عرّبوا عن هذه الرغبة يف 
عديد املناســبات والفعاليات التي تعالت فيها 

أصواتهم لصالح مطلب استعادة الدولة.

صورة وتعليق


