
حني قتلت قوات األمن املركزي الشاب محمد الجنيدي يف عدن 
بدم بارد - وغريه ُكـــر من الضحايا- كان خالد الرويشان وغري 
الرويشان يبلعون ألسنتهم: ال أسمع ال 

أرى ال أستنكر. 
وإدانة  الضحايــا  مــع  التضامن 
الجناة مــش تخوار يا خربة، هذا األمر 
يجــب أن تحكمه أخــاق متجردة من 
أدران السياســة وضغائــن الجغرافيا 

وأحقاد املايض.
البعض قبــل أن يحدد موقفه من 
موضــوع معني، وبالــذات املواضيع 
الرأي  تثري  والتي  والحساسة  الخطرية 
ينظر  فهو  واالنتهاكات،  كالقتل  العام 
أوال مينــة ويرسة ويقــول يف رسه:  
التي  الضحية  ترى من تكــون هــذه 
الدنيا ومل تقعد؟ وما هو  قامت عليها 
انتامؤها السيايس والجهوي والحزيب 
وموقفها من الوحدة اليمنيــة ومن االنقابيني؟  ومن هي الجهة 
األخرى؟ أهي من حزيب وعشــيىريت األقربني ألغض عنها الطرف 
وأبرر لها فعلتها؟ أم هــي من الجهة املقابلة ألدينها وأجلدها نقدا 

وتشهريا؟
 هكذا ينتقــي بعضهم تضامه مع الضحايــا، وتتأرجح معه 
أخاقــه صعودا وهبوطا، وهكذا يحــدد مواقفه من الجناة، عىل 
حســب الطقس الســيايس والجغرايف والجهوي ورمبا الفكري 
والوحدوي، وقبل هذا وذاك عىل حســب مــؤرش بوصلة املصالح 

النفعية.
كن إنسانًا وحسب يا هذا.

الحج/ األمناء :
الرياضية يف  األوساط  نعت 
لحج رحيل الكابنت رشاد مشبح، 
العب االتحاد اللحجي قبل الدمج.

ويعد الكابنت مشبح من أبرز 
الرياضيــني الذين أثروا الرياضة 
الفنيــة  باملهــارات  لحــج  يف 

املتعددة.
وكان مشــبح قــد شــغل 
أول رئيــس لنــادي الطليعة م/

لحج باإلضافة إىل إســهامه يف 
الرياضية  املسؤوليات  من  العديد 

املختلفة، قبــل أن يوافيه األجل صباح الجمعة 10 ســبتمرب بعد 
مشوار حافل بالعطاء الريايض.

عيل محسن األحمر مسؤول ملف 
تصدير النفط يف املسيلة.

شوقي املخايف  العولقي الكثريي 
املســؤول التنفيذي عن تصدير النفط 

من حقول حرضموت وشبوة .
أبو العوجاء  بايعشــوت  مسؤول 
حامية الحقول النفطية يف حرضموت 

ومعه جميع الضباط من حاشد.
هاشــم األحمر  باحاج عىل الرغم 
السادســة  للمنطقة  من تعيينه قائًدا 
يف الجوف إال أنه ال يزال مسؤول منفذ 

الوديعة.
أريــد مــن بعــض املدافعني عن 
املــروع االتحادي من أبنــاء جلدتنا أن يفرسوا  هــذا، وما هو 
الجديــد يف زمن عفاش "الوحدة أو املــوت"، ويف عهد الرعية 
اليمن االتحادي أو الهاك ال زال حاشد املهزوم شامال  منترصا عىل 

ثرواتنا!
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المقال االخير

ال يختلــف اثنــان يف الجنــوب أن 
أوضاع عدن منذ هــروب هادي من عدن 
الرياض يوم 26 مارس 2015م، )أي  إىل 
منذ ست سنوات( يف الحضيض وكل ما 
انتسب لعدن يف التاريخ أصبح يف حكم 
اآليت: تلفزيون عدن  -- إذاعة عدن – أمن 
عدن – صحيفة 14 أكتوبر – مطار عدن 
– ميناء عدن، وباملخترص املفيد ال وجود 
للدولــة وال وجود للحكومــة وال وجود 

للسلطة املحلية.
أبشع مظاهر االحتقار أن العسكريني 
واألمنيني أصبحوا دونيني عند مقارنتهم 
باملدنيــني وال أتصور أن الريــال اليمني 
ينحدر يوما عن يوم واألســعار بشــكل 
عام أصبحــت يف أعىل ســقف ولو أن 
املدنيون  لخــرج  بانتظام  تدفع  الرواتب 
والعســكريون يطالبون برفــع الرواتب 
مبا ال يقل عــن 50% وهذا لو كانت هناك 
رواتب تدفــع بانتظام فام بالك والرواتب 

منقطعة للشهر الثامن عىل التوايل.
اجتاحت  الغاء  أن موجة  يتصور  من 
كل العائــات يف هــذه املدينــة الطيبة 
ال  الحياة  وأصبحت  منقطعــة  والرواتب 
وأضيفت  واملاء  الكهرباء  بانقطاع  تطاق 
املجــاري إىل قامئة املحظورات وأصبحنا 
نرى شــوارع مديريات محافظة عدن قد 

طفحت باملجاري.
مجريات  عن  تامة  غفلة  يف  املجتمع 
األمور، حيث غرقت الباد يف بحر الدعارة 
السياسية واألخاقية واملالية، حيث تورد 
عائــدات النفط من حقــول حرضموت 
وشــبوة إىل البنك األهــيل يف الرياض 

عاصمة السعودية والرعية.
لو حولت العوائــد النفطية إىل البنك 
املركزي بعدن لتحولــت العوائد إىل مركز 
دفاع عن الريــال اليمني ولتوفرت موارد 
ماليــة ضخمة ملواجهــة رواتب القوات 
قروضا  ولتوفــرت  واألمــن  املســلحة 
والصغرية  املتوســطة  األعامل  ألصحاب 
ملواجهة مشــكلة البطالة املستفعلة منذ 

سنوات طويلة.
عوائد  تحويات  إجاميل  معرفة  نريد 
النفط الجنويب من حرضموت وشــبوة 
إىل البنك األهيل يف الرياض؟ وكم كانت 
صدورنا ســتنرح لو أن العوائد حولت 

إىل البنك األهيل يف عدن.
أيــن الرفاء والغيــورون عىل املال 
العــام واملتعاطفون مع قــوات الجيش 
منذ  الرواتب  عنهــم  املنطقعــة  واألمن 

مثانية أشهر؟

جنيب محمد يابلي

موارد نفط حضرموت 
وشبوة في البنك األهلي 

في الرياض

أعجمياتأعجميات

عدنان االعجم

أبطال  من عىل رؤوس جبال الشامخة حرضموت.. 
النخبــة ينظرون إىل الــوادي والصحــراء يقولون: يا 
أهلنا نحــن جاهزون وحان موعد تحريركم من جحافل 

االحتال اليمني..

األمناء/وكاالت:
استنكرت دولة اإلمارات العربية املتحدة محاوالت مليشيا الحويث 
اإلرهابية اســتهداف املدنيــني واألعيان املدنية يف خميس مشــيط 
بالسعودية عرب طائرات دون طيار مفخخة، اعرتضتها قوات التحالف.
ونبهــت وزارة الخارجية اإلماراتية، يف بيــان، الخميس، إىل أن 
استمرار هذه الهجامت اإلرهابية للمليشيا املدعومة من إيران، يعكس 
تحديها الســافر للمجتمع الــدويل واســتخفافها بجميع القوانني 

واألعراف الدولية.

للتذكير حتى ال تتزهمر 
ذاكرة البعض

اإلمارات تستنكر استمرار 
الهجمات الحوثية اإلرهابية

وفاة كابتن أقدم فريق 
رياضي في لحج

تعريف اليمن االتحادي: 

�سالح ال�سقلدي

صورة وتعليق


