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المقال االخير

عدن األســرة واملفرتى عليها بــدًءا من 30 
نوفمرب 1967م، عانت الويالت واملتاعب الشــديدة 
جراء سياسات خاطئة ال تتفق مع طبيعتها املدنية 
وجراء موارد آلت لها، صادرتها قوى محسوبة عىل 

السلطة.
الشبهة  الطيبة دخلت يف سنوات  املدينة  هذه 
بعد عام 2015م، عندما خيــم عليها ضباب كثيف 
لشــبح من مخططات اســتخبارية دولية يجري 
تنفيذها عــرب وكالء إقليميــني ومرتزقة محليني 
وبلغــت ذروة كوارث عدن عندما دخلت شــبهات 

املاليني.
رجل الشارع يف عدن عىل يقني أن ما يزيد عن 
أربعة ماليني من البرش وما يزيد عن أربعة ماليني 
سيارة نزحت إىل عدن، فبالنسبة للبرش فقد قدموا 
من الشــال والجنوب والرشق األفريقي )صومال 
وأورمو( أما الســيارات فقد وصلــت من الجنوب 
والشال، حيث تحولت الشوارع الداخلية يف عدن 
الطرقات  إىل طرقات رئيسية وتســاوت يف عدن 
واألرصفة يف استخدام الســيارات لها، حيث ترى 
ســيارات تنزل من األرصفة إىل الطرقات وسيارات 
تصعد مــن الطرقات إىل األرصفة وهي مشــاهد 

معتادة يوميا!
ترى املاليني يف األســاك مثال حيث تشرتي 
ثالثــة حيتــان صغرة مــن الثمد مثــال مبليون 
وخمسائة ألف ريال ويا سبحان الله كان اإلنسان 
يف عدن يشرتي من ســوق الصيد "السهم" )أربع 
قطع من السمك( بشــلن واحد! وإذا كان الحال ما 
يحمل تأخذ نصف ســهم بنصف شــلن وقد صدق 
شيخ اإلسالم بن تيمية القائل: "ينرص الله الحاكم 
الله الحاكم املسلم الظامل!  الكافر العادل وال ينرص 
وقيل له: كيف يكون ذلــك كذلك يا إمام؟ هذا كافر 
وذاك مسلم؟! فقال: قد يستقيم العدل مع الكفر إال 
أن اإلسالم ال يستقيم مطلقا مع الظلم". واستنادا 
لهــذه القاعدة فإن واقعنا املعــاش مجردا من قيم 

اإلسالم.
يدور الحديــث يف عدن هذه األيــام عن هذا 
البيــت أو ذاك الحوش بأنه قد بيــع مبليون ريال 
الحوش اآلخر بثالثة ماليني ريال  ســعودي وبيع 
ســعودي، أي أن األول بيع مقابل 247 مليون ريال 
ميني والثاين بيع مقابــل 731 مليون ريال ميني 
وتصوروا ان عمليــات ماثلة تجري يف عدن عىل 
نطاق واسع وتشــعر أنك يف بلد مستباح إىل آخر 
حدود االستباحة وال تعرف من يحكمها وإذا قلت: 

هذا واقع غريب.. قالوا لك: ما غريب إال الشيطان!
ال أرى أي مخرج وما أراه أن الســاعة قد أزفت 
وأن النار ســتخرج من ثغر عــدن لتحرش العرابدة 

والصامتني عىل حد سواء.

جنيب محمد يابلي

عدن األسيرة في 
شبهات الماليين

رجل املرور "نائل" هكذا يناديه أهايل حي شــارع كريرت بالعاصمة عدن، 
يعرفه الجميع ويشــاهدونه كل يوم وهو يؤدي واجبه بــكل تفاٍن وإخالص 
ضاربا أروع األمثلة يف حب العمل والتزامه بزيه العســكري النظيف واملرتب، 
حيث يعمل "نائل" عىل تســهيل حركة السر واالبتســامة تبدو عىل محياه.. 
ورغم الظروف الصعبة التي مير بها رجل املرور إال أن هذا الرجل قد جسد معنى 
الوطنية والنزاهة ومل ميد يده البتزاز أحد من السائقني والكل يف شارع كريرت 

يشهد بذلك.
نرجــو من قيادة رشطة املرور املتمثلة بالعقيد جال ديان أن تقوم بتكريم 

هذا الرجل وأمثاله من الرجال املخلصني واملتفانني بعملهم.

مراد محمد سعيد

سقطرى / األمناء:
وزعت مؤسســة خليفة بــن زايد لألعال 
اإلنسانية، 20 ألف شتلة زراعية عىل املستفيدين 
يف أرخبيل سقطرى للموسم الرابع عىل التوايل.

اإلماراتية  اإلغاثية  املؤسسة  وتهدف مبادرة 
إىل تشــجيع املواطنني عىل االنخراط يف قطاع 
الزراعة، وتحقيق االكتفاء الذايت من الخرضوات 
عن طريــق زراعة الحدائق املنزلية لتأمني الغذاء 

الصحي ألرس األرخبيل.
وتنوعــت الدفعة األوىل من الشــتالت بني 
الطاطم والفلفل، ومزروعات أخرى، مع جهود 
لتوزيع دفعة ثانية عىل قرى الجزيرة خالل األيام 

املقبلة.
أرخبيل ســقطرى  املواطنون يف  ورحــب 
مببادرة مؤسســة خليفة اإلنســانية، ملساعدة 
مئات األرس عىل الزراعة وتأسيس حدائق منزلية 

تعود بالنفع والفائدة عىل الجميع.

يف عهد محافظ شــبوة الســابق  أحمد مللس تم تحرير 
بيحان.. ويف عهد محافظ شــبوة الحايل  بن عديو تم بيع 

بيحان.
مديريات  أربع  سلمنا  الزنداين: 

دفعة واحدة للحويث!

قوات االحتالل اليمني تحول املساجد يف وادي حرضموت 
إىل متارس وثكنات عسكرية ولوكندات لتعاطي القات، من 
مل يقدس بيوت الله لن يحمي الشعب أو يحارب الحويث الذي 

يسب الصحابة!
وما يحدث يف املسجد ال يريض الله وال رسوله وال أبناء 

حرضموت خاصة واملسلمني عامة.

صورة وتعليق

كارثة الخيانة 

مرص  من  صورة 
لصاحب أكرب أرشيف 
جنــويب يعمل بائعا 

متجوال!

ارشيف الجنوب

  سجل أيها التاريخ

تحية 
لرجل 
المرور

خليفة اإلنسانية توزع 20 ألف شتلة زراعية بسقطرى


