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عدن »األمناء« خاص:
تتواصــل أعامل إعــادة تأهيل 
التاريخي  العبديل  الســلطان  قرص 
يف العاصمــة عــدن، والكائن يف 
خليج صرية األمامي، ويضم املتحف 
الوطنــي، والذي ينفــذه الصندوق 
االجتامعــي للتنميــة بدعــم من 
تتعرض  اليونســكو، حيث  منظمة 
اآلثار للنهب والتدمري يف ظل غياب 

االهتامم من قبل الدولة.
ونجا املتحف من عمليات النهب 
خــال الحــرب األخرية منــذ عام 
كافية  ملوازنة  يفتقر  أنه  إال  2015م 

إلعادته إىل العمل.
وكيــل الهيئــة العامــة لآلثار 
يف  اآلثار  ومديــر  واملخطوطــات 
العاصمــة عدن، محمد الســقاف، 
املتحف مغلق بسبب  أن  أشــار إىل 
بشكل  تســري  التي  التأهيل  عملية 
بطيء بســبب عــدم توفــر املواد 
األصلية التــي بني بها القرص ويتم 
الخارج، مشددا عىل  استريادها من 
رضورة أن تتــوىل الهيئــة عملية 
ترميم املبــاين التاريخية التي تقع 
املهمة  أن توكل  تحت مسؤوليتها ال 

لجهة أخرى.

موازنة تشغيلية ضعيفة
غيــاب  أن  الســقاف  وأكــد 

مؤسسات الدولة نتيجة الحرب التي 
أشعلتها ميليشــيا الحويث، إضافة 
للهيئة،  املالية  اإلمكانات  شحة  إىل 
الجهات  لكل  مناســبًا  مناخًا  وفرا 
التي تعمل عىل تهريب وبيع اآلثار، 
الفتا إىل أن مكتــب اآلثار يف عدن 
ريال  ألف   21 التشــغيلية  موازنته 

شهريا فقط ال غري.
وأوضــح أن هيئة اآلثــار بدأت 
برنامجــًا إلعادة تأهيــل املتاحف، 
مؤكدا أنه ال تتوافــر قاعدة بيانات 
ملا تم نهبه مــن قطع أثرية، إذ كان 
هناك مــروع لعمل قاعدة بيانات 
وطنية لكل ما تحتويه املتاحف، لكن 

هذا املروع مل يكتمل بسبب إشعال 
ميليشــيا الحويث الحرب، مؤكدًا أن 
بعض املتاحف تفتقر لقاعدة بيانات 
موثقة، لذلك ال تعرف حجم األرضار 
التي طالتها، يف حني أفاد بأن بعض 
ســجات  أو  بيانات  لديها  املتاحف 

بخط اليد.

ترضر 48 مبنى
»ترضر  أنه  السقاف  وأوضح 
تم  كام  الحــرب  خــال  املتحف 
مدينة عدن  مبنــى يف   48 رصد 
وحدهــا بعضها تــرضر ترضرًا 
تســويتها  متت  وبعضها  كامًا 
الحســينية  جامع  مثل  باألرض 
الخــاص بطائفــة البهــرة يف 
مديرية كريــر، واملتحف الحريب 
جزئيًا  تــرضرًا  ترضر  الذي  أيضًا 
يف الجهــة الرقية منه، إضافة 
)املتحف  العبديل  قرص  مبنى  إىل 
الوطني( الذي ترضر جزئيًا بسبب 
االشتباكات املسلحة التي حصلت 
يف مدينة عــدن، كام تعرضت 
الكثري من املباين لألرضار، مثل 
ميناء  السياح يف  مبنى رصيف 
التواهــي، ومبنى »كريســنت 
التاريخي  الفندق  وهو  هوتيل« 
للمدينة،  التاريخية  املعامل  ومن 
إليزابيث،  امللكة  فيه  نزلت  حيث 
الســياحة  مبنى  إىل  إضافــة 
يف مديرية التواهي، وكنيســة 
من  للتخريب  تعرضت  التي  البادري 
ورضيح  املتطرفة،  العنــارص  قبل 
الشاطري يف املعا، وكل هذا نتيجة 
الفكر الدخيــل الذي أثر تأثريًا كبريًا 

عىل الوضع«.

  سقطرى »األمناء« خاص:

حلــت الذكرى الســنوية األوىل 
لتحرير محافظة أرخبيل ســقطرى 
من مليشــيا الرعية اإلخوانية يف 
أجواء ليســت مختلفــة، بالنظر ملا 
اســتهداف  من  الجنوب  له  يتعرض 
من ِقبل االحتال اليمني الساعي إىل 
مصادرة حــق الجنوبيني يف تقرير 

مصريهم واستعادة دولتهم.
وقبــل عــام، متكنــت القوات 
املسلحة الجنوبية من تسطري ماحم 
بطوليــة أنجزت بتطهري ســقطرى 
مــن براثن اإلرهاب اإلخــواين، بعد 
والتنكيل لرسيخ  القمع  سنوات من 
احتــال الجزيــرة الغنيــة برثوات 
ضخمة وضعتها الرعية عىل أجندة 

االستهداف.

فيه  شــارك  ســقطرى  تحرير 
أبناؤهــا، بداية من قوات مســلحة 
أجل  والنفيــس من  الغــايل  قّدمت 
حسم املعركة، وشعب جنويب تاحم 
وراء قيادته، ونشــطاء وسياسيون 
ومفكــرون دعموا املعركــة ووثقوا 

رضورة حسمها.
بعملية  التحرير  عملية  واقرنت 
بدولة  واجبة  اإلشادة  وهنا  التعمري، 
اإلمارات العربيــة املتحدة التي لعبت 
دوًرا لن ينســاه التاريــخ يف إعادة 
إعامر املنشــآت عىل كافة األصعدة، 
سواء التعليمية أو الصحية أو األمنية، 
وهو ما وضع سقطرى عىل الطريق 

الصحيح.
نــرًصا  حّققــوا  الجنوبيــون 
ا، وطردوا املليشيات  ملهاًم عســكريًّ
اإلخوانية املحتلة كام يجب أن ُتطرد، 

لكن وقائع امليــدان كانت جولة من 
حــرٍب، فصولها طويلــة وأوجهها 

متعددة.
السبل  بشــتى  تحاول  الرعية 
ســقطرى،  عىل  ســطوتها  فرض 
باعتبارها ممًرا اســراتيجيا يسعى 
تنظيــم اإلخــوان الســتغاله يف 
تهريب العنارص اإلرهابية من القرن 
األفريقي، وتحديًدا الصومال، وإلحاق 
هذه العنارص ضمن مليشيا الرعية، 

املعروفة زيًفا بـ«الجيش الوطني«.
ُلفِظت  قد  الرعيــة  كانت  وإذا 
ا مــن ســقطرى، فهي ال  عســكريًّ
تــزال تتعرض لحرب مــن نوع آخر 
تتعمد  إذ  الخدمات،  تردي  تقوم عىل 
ا،  السلطة اإلخوانية، املحتلة لها إداريًّ
صناعة أكرب قدر من األعباء واألزمات 

التي ال ُتطاق.

أن اإلمــارات ال تزال  الافت هنا 
إنقاذ  تخــوض حربها مــن أجــل 
جهودها  تكثيــف  عرب  اإلنســانية، 
اإلغاثية ملواطني األرخبيل الذي يتكبد 

مواطنوه آثار جرائم اإلخوان.
ولعل أحــدث الجهــود اإلغاثية 
التي قدمتهــا اإلمارات هي نقل آالف 
الجرعــات مــن لقاحــات كورونا؛ 
تحصيًنا وحاميــة ملواطني األرخبيل 

من أن ينال منهم الفريوس املميت.

ذكرى النــرص الكبري وامللهم يف 
الجنوبيني  عزمية  تجدد  ســقطرى 
ويلهب حامستهم ويعزز من قدرتهم 
عىل هزمية التحديات واملؤامرات التي 
تنفذها الرعية بغية رضب الجنوب 
وقضيتــه، فالقوات املســلحة التي 
دحرت إرهاب اإلخوان يف ســقطرى 
ستظل ركن الجنوب نحو فرض حالة 
كاملة من األمن واالستقرار يف كافة 

أرجاء الوطن املسلوب.

تفا�صيل اإهمال يطال اآثاًرا ال ُتقدر بثمن يف متحف العا�صمة عدن

بعد �صنوات من القمع والتنكيل االإخواين..

تضرر )48( مبنى يف عدن خالل حرب 2015
ال توجد قاعدة بيانات ملا مت نهبه من قطع أثرية

ال�سق�ف: املتحف مغلق ب�سبب عملية الت�أهيل البطيئة

�سقطرى حتتفي ب�لذكرى الأوىل لتحريره�
سطرت القوات املسلحة اجلنوبية مالحم بطولية 

لتطهير سقطرى من براثن إرهاب اإلخوان


