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المقال االخير

الدراسات  "شــاتم هاوس" من أعظم مراكز 
عىل مســتوى العــامل، وموقعــه يف العاصمة 
الدراســات  عرشات  عنه  وصــدرت  الربيطانية، 
القيمة عن مناطق وقضايا ساخنة ومنها اليمن، 
ومن الدراسات الصادرة عنه: ماذا يدور يف اليمن؟ 
وعىل الغالف يظهر العنوان وتحت عبارات تشكل 

مدخال للدراسة وعدد صفحاتها 115 صفحة.
تحت العنوان الســالف الذكر هــذه العبارات: 
الفســاد – هروب رأس املال والسائقون الدوليون 

للرصاع.
الوضع برمته يسء للغاية بل ومل تشهد عدن 
يف تاريخها الحديث أوضاعا سيئة وحقرية كالتي 

شهدتها يف السنوات الخمس األخرية.
الوضع األمني بالغ السوء والرواتب محتجبة 
وخدمات الكهرباء واملاء ســيئة للغاية والشارع 
يف عدن يغمره البلطجة ومشاة وحفاة مسلحون 
وســيارات مدرعة وشــاصات عليها مدافع آلية 
)رصاص وقذائف( وال يوجد جيش نظامي ووزرة 
داخلية مســؤولة عن قوات أمن رســمية ألن ما 
تراه قوات ميليشيا تتبع أفرادا تحت مسمى ألوية 
مرقومة ومطار عدن الدويل الســمعة ال يخضع 
لدولة رســمية لوجوده عىل األرض، وميناء عدن 
الدويل يقف يف مرتبــة متخلفة جدا عن موانئ 
العامل، وسمعة اليمن الدميقراطية كانت متقدمة 
عىل ســمعة أي دولة مجــاورة للمنطقة فاألمن 
الداخــي محرتم للغاية واالنتشــار العســكري 
الســيادي عىل الحدود له هيبة، وتــوارت هذه 
الله  الخمس األخرية وخلق  السنوات  السمعة يف 
التالية: الرياض وطهران  منترشون يف العواصم 
وأنقــرة وأبوظبي، وهــذه العواصم هي صاحبة 
القرار ضمن الكوتا العامة، والخبري العليم وحده 

بحصة كل عاصمة من العواصم األربع.
رمضــان أعظم األشــهر عند اللــه وعباده 
الصالحني عىل األبواب وأوضاع البالد نتنة وعفنة 
ال تليق بهذا الشهر الفضيل، ويرحم الله أيام عدن 

يف الزمن الجميل التي عايشت الشهر الفضيل.
الله وحده األرحم بعباده الصالحني.. آمني.

جنيب محمد يابلي

رمضان أعظم األشهر 
وأحقر استقبال اإلصالح اإلخواين و ميليشياته يحوالن ضد استعادة الجنوبيني 

لدولتهم التي دخلت يف وحدة اندماجية مع اليمن الشــايل،أدت 
تلك الوحــدة إىل حرب العام1994,قادها الرئيس الراحل عي عبد 
اللــه صالح و شــارك فيها بقوة حزب اإلصــالح  جناح اإلخوان 
املســلمني يف اليمن.و تم فرض الوحدة عىل  إثر هزمية الجيش 

الجنويب
"الوحــدة أو املوت" عبارة تاريخية نطــق بها الرئيس الراحل 
عي عبد الله صالح خالل خطابه يف برملــان دولة الوحدة وهو 
يهدد القيادة الجنوبية ، ذلك الخطاب الذي تلته حرب 1994املدمرة 
للوحدة و كذلك للشعب الجنويب. عبارة تعطي االنطباع أن الرئيس 
الشايل متشبع بالوحدة،غري أن الواقع أنه كان مدركا أن الجنوب 
غني مبوارده الطبيعية، و ثرواته التي تم اإلســتيالء عليها ، و ال 

يزال استغاللها اىل حدود كتابة هاته السطور.
و بعد مرور ربع قرن ونيف ال يزال قياديو حزب املؤمتر الشعبي 
املنتهي ، وحزب االصالح اإلخواين ، يتغنون بذات العبارة، إلضفاء 

الرشعية عىل نهب خريات و ثروات الشعب الجنويب 
حصــل جنوب اليمــن و عاصمته عدن عىل االســتقالل من 
اإلســتعار الربيطاين العام 1967 ، و تم اإلعالن عىل تأســيس 
جمهورية اليمن الدميوقراطية الشــعبية، اىل حدود العام1990 
حيث دخل مبوجب اتفاقية لوحدةاندماجية بني الشطر الشايل 
من اليمــن  عاصمته صنعاء و الشــطر الحنويب مــن اليمن و 

عاصمته عدن... 
- جنوب اليمن غني بأرضه و رجاله و تاريخه الحضاري، كا 
أنــه غني برثواته ، انطالقا من النفــط و الغازالطبيعي، و مرورا 
باملعــادن و الرثوة الســمكية ، وو صوال اىل املمــرات و املوانئ 

اإلسرتاتيجية.
- محافظة حرضموت تحتل املركز األول بني القطاعات النفطية 

شبوة  محافظة  اىل  إضافة  الجنوب  يف 
الغنية بالرثوة النفطية

أبني غنية جدا مبعدن  -منطقة لحج 
الذهب ، إضافة إىل جبال محافظة لحج 
التي تتوفر عىل الكثري من مناجم الذهب 
من  ميناء عدن  يعترب  -اســرتاتيجيا 
أهــم املوانئ يف العــامل، و ذلك ملوقعه 

اإلســرتاتيجي للتجارة العاملية، و إذا تم اســتثاره بشكل مهني 
عرصي سوف يعود بعائد ســنوي بعرشات املليارات من الدوالر، 
و يخلق فرص عمل ال تحىص.أمــا مضيق باب مندب الذي يتميز 
مبوقعه اإلســرتاتيجي، و مرور السفن التجارية العاملية قد يصل 

عائده السنوي اىل زهاء 200 مليار دوالر حسب تقدير الخرباء.
-كل املحافظات الجنوبيــه مطلةعىل خليج عدن وحرضموت 
واملهره عىل بحر العرب مع ارخبيل سقطرى والجزء الجنويب من 
سقطرى يطل عىل املحيط الهندي.عدا محافظة الضالع محافظة 

داخليه ال تطل عىل البحر
-ال ننىس الرثوة الســمكية، ألن الجنوب مرتبط و يطل عىل 
البحر العريب و البخر األحمر،لذلك فالجنوب ثروة ســمكية من 

شأنها أن تدعم االقتصاد الوطني و خزينته بالعملة الصعبة.
-الزراعة كذلك ميكن تطويرها مع اإلستغناء عن شجرة القات 
،التي أضحى الجميع مدرك لخطورتها و أبعادها الســلبية القاتلة 

عىل املجتمع الجنويب
لو أجمــع أهل الجنوب عــىل كلمة واحدة،لتغــريت املعادلة 
السياسية و العسكرية ، و الجيوسياسية. يف و ألصبحت عملية 

استعادة دولتهم عىل مرمى حجر .
*)إعالمي مغريب(

األمنــاء/ ســعيد ســالم ابووزير - 
محمد سعيد بن محيميد:

عمــت الفرحة نفوس أهــايل منطقتي 
الغريب  الساحل  دنوبان ومصاقيهن برشيط 
الكهربــايئ إىل مناطقهم  التيار  بعد دخول 
، وقد تــرك هــذا اإلفتتاح أصداء رســمية 
وشــعبية ومجتمعية كبــرية داخل وخارج 
الجزيرة كونه يأيت بدعم من مؤسسة خليفة 
لالعال اإلنسانية وتنفيذ رشكة ديكسم باور 
وتكنولوجيا املياه وذلك ضمن املرحلة األوىل 
من كهرباء الشيخ زايد 4 لعام التسامح عالمة 

والتي تقدر بسعة واحد ونص ميجاوات.
مسعد  املهندس  الكهرباء  مستشار  وقال 
كــرم، ان أفتتــاح كهرباء ملناطــق دنوبان 
وخطط  حــرص  ضمن  يــأيت  ومصاقيهن 
حيث  اإلنسانية،  لألعال  خليفة  مؤسســة 

تعمل رشكة ديكسم باور وتكنولوجيا 
املياه بوترية عالية ألســتكال التيار 
الســاحي  الرشيط  مناطق  لبقيــة 
الغــريب وأن القيادة مهتمة لتنفيذ ما 

تبقى من املناطق . 
عاشت  األخبارية  سقطرى  بوابة 
الكهربــايئ ورصدت  التيار  افتتــاح 
أصــداء فرحة هذا اإلنجــاز الخدمي 
الغريب  الســاحل  رشيط  ألبناء  املهم 
وقدم املعرف محمد عبدالله الدكسمي، 
شكره وامتنانه لدولة اإلمارات العربية 
اإلنسانية  املتحدة وملؤسســة خليفة 
عىل إسعاد املواطنني يف سقطرى من 
خالل الخدمات األساســية والحياتية 
، موضحــًا: أننا نشــهد اليوم افتتاح 

كهربــاء الرشيط الســاحي الغريب ملناطق 
التيار  أستكال  وبصدد  ومصاقبهن  دنوبان 

لبقية املناطق.

منحدر جبي ترتكز فوقه مساكن ملواطنني يقع 
خلف املؤسسة الوطنية ألورام الرسطان يف مديرية 
صرية، ويفرق بينها ممر بسيط، وهو املدخل إىل 
بوابة املؤسسة، ومير فيه موظفو املؤسسة واألطقم 
الطبية للمؤسسة، ناهيك عن املواطنني املرىض من  
مختلف األعار الذين يحتاجون املســاعدة وعالج 

الرسطان الذي  تقدمه لهم املؤسسة. 
وموضوعنا  يف هــذه الصورة هو ترسب املياه 
بشــكل يومي من تحت املســاكن ومتر فوق هذا 
املنحدر لتشــكل تساقط أتربة وأحجار صغرية تنذر 
بوقوع  كارثة – ال سمح الله – ما مل ترسع الجهات 
املســؤولة يف مؤسســة املياه  والرصف الصحي 
ملعالجة األمــر وإزالة  الخطر القــادم قبل أن يقع 

الفأس عىل الرأس.

األمناء/خاص:
أقدم مســن من أبنــاء محافظة إب الخاضعة لســيطرة 
ميليشــيا الحويث اإلرهابية عىل إحراق نفســه تنديدا بظلم 
وفســاد القضاء وعدم إنصافه واإلفراج عنه ولده الذي سجن 

ظلًا.
وقالت مصادر محلية أن املواطنــني تفاجؤوا بقيام أحد 
املسنني بإحراق جسده أمام مبنى محكمة رشق إب الخاضعة 
لســيطرة ميليشــيا الحويث اإلرهابية، الفتا إىل أن املواطنني 
هرعوا إىل املســن ورشعوا بإطفاء النريان التي بدأت بالتهام 

جسده.
وأضافت املصــادر أن املنقذين متكنوا من إنقاذ املســن 
وإسعافه إىل أحد املستشفيات مبدينة إب، موضحة أن املسن 
كان يردد شعارات بأن ابنه سجن ظلًا دون ذنب وأن القضاء 

فاسد.

ثروات الجنوب هي السبب ياسادة

احتفاء شعبي بافتتاح كهرباء منطقتي دنوبان ومصاقبهن غرب سقطرى بدعم إماراتي

ا بإبقبل أن يقع الفأس على الرأس
ً

ُمسن يحاول االنتحار حرق

توفيق جزوليت *


