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مركز عاملي �شنف اجلزيرة من اجلزر الع�شر الغنية يف العامل
ســعيد  »األمنــاء«  ســقطرى 

اجلدمهي - خاص:
تتنفس محافظة أرخبيل سقطرى 
الجنوبيــة الصعــداء يومــا عن يوم 
تأكيد  نحــو  ثابتة  بخطــى  ومتيض 
عامليتهــا كونهــا أضيفت مــن قبل 
مواقع  إىل   2008 العام  يف  اليونسكو 
الرتاث العاملي، فالجزيرة تجذب األنظار 
مبا متتلكه من مقومات طبيعية وبيئية 
ســاحرة ونادرة وأطلق عىل سقطرى 
أســاء عديدة منها: جزيــرة البخور 
األخوين  دم  وجزيــرة  اللبان  وجزيرة 
وقبلة  السياحية  الجنوبيني  وعاصمة 
الســياح ودرة البحــر واملحيط، ومن 
الجزيرة  طبيعة  من  املستمدة  األساء 
الساحرة: جزيرة النعيم وجزيرة الربكة 

وجزيرة اللؤلؤة.
بشــواطئ  ســقطرى  وتتميــز 
وســواحل فريدة وبيضاء إضافة إىل 
مواقع غطس تعد من األجمل يف العامل 
وعىل ســبيل الذكر ال الحرص نســلط 
الضوء يف هذا التقرير عىل النشــاط 
الســياحي الحايل يف محمية ديطوح 

ومن وجهة نظر املرأة السقطرية.
جبار  دور  الســقطرية  وللمــرأة 
الســياحة  انجــاح  يف  وملمــوس 
فالشيخة ســعدية عيىس التي تعيش 
يف محمية وســاحل ديطوح مبديرية 
إلينا  قلنسية تقول: “السياح يتدفقون 
من عمــوم املحافظات ومختلف الدول 

العربية والعاملية”.
األشــهر  هذه  خالل  إنه  وأضافت 
تزداد حركة السياح كون الجزيرة تكون 
للسائح  املفضل  والوقت  املوســم  يف 
لالســتمتاع بجال الطبيعــة والبحر 
أي  من  أكرث  مالمئــة  تكون  فاألجواء 

وقت آخر.
وذكرت الشيخة سعدية عيىس أنها 
النخيل  أنشأت غرفا صغرية من سعف 
اليوم مبخيم ســعدية  يعرف  ما  وهو 
وفيه تستقبل ضيوف الجزيرة وتحديدا 

الوافدين إىل محمية ديطوح.
العيش  أنها فضلت  إىل  وأشــارت 
يف املحمية عن غريها من األماكن يف 
مدينة قلنسية حيث أتاح لها هذا املكان 
صيد  وهي  الخاصة  هوايتها  مارسة 
األســاك ورعاية وتربية األغنام كا 
واالستقرار  بالهدوء  تتميز  ديطوح  إن 
والســياح يف هذا املــكان ال يكتفون 
بالزيارة فقط فهناك من يقيمون ألكرث 

من أسبوع.
أناس  وأهالها  سقطرى  أن  وأكدت 
مســاملون ومحبون للسالم والجزيرة 
تعيش يف وضع آمن ومستقر وتكون 
الرصاعات  عــن  بعيدا  يــرام  ما  عىل 
وغريها، وأن تدفق الســياح مســتمر 
وأنها ســعيدة بالعالقات التي تتحقق 
مع كل من يزور املكان سواء كان من 
داخــل البالد أو خارجهــا فهذا املكان 
حظي بزيارات متعددة من مســؤولني 
الدولة وفنانني وممثلني،  وقيادات يف 
وناشطني،  وإعالميني،  وكتاب  وأدباء 
ومجموعات من طــالب الجامعات أو 
املدارس أو العاملني يف املنظات، وأما 
مارسة  عشاق  من  فأغلبهم  األجانب 
الســباحة والغطس وتصوير األماكن 
الجميلــة وأيضا املهتمني باألشــجار 

والنباتات.
السنوات  خالل  الجريرة  وتعرضت 

نتيجة  اإلعصــارات  من  لعدد  املاضية 
إعصار  وتســبب  املناخية  التغــريات 
تشــاباال بــرر كبري عــىل طبيعة 
الجزيــرة وتنوعها الحيــوي وبفضل 
وارصار ابنــاء الجزيرة مازالت الجهود 
تبــذل نحــو التخلص مــن مخلفات 
األرخبيل  إقحــام  ومخلفات  اإلعصار 
بالرصاع الســيايس الذي شهدته قبل 
ســنتني وانعكس ســلبا عــىل واقع 

وطبيعة الجزيرة.
يشــار إىل أن املركز العاملي ملراقبة 
البيئة، ذكر يف تقرير سابق  شــؤون 
أن جزيــرة ســقطرى صنفت ضمن 
إحدى الجزر العرش الغنية يف العامل ملا 
تحتويه من تنوع حيوي متميز وفريد.

اإلخوان يعطلون التنمية
خالل  ســقطرى  جزيرة  وشهدت 
األعوام األخرية نهضة تنموية يف كافة 
الجوانب، بعد عزلة اســتمرت لسنوات 
طويلــة أحرمت املواطنــني فيها من 

أبسط حقوقهم.
حيــث ظلــت الجزيرة لســنوات 
والحرمان  التهميش  من  تعاين  طويلة 
والخدمات  التنمويــة  املشــاريع  من 
األساسية مثل الكهرباء وشق الطرقات 
واملرأة، وهو  بالتعليم  االهتام  وغياب 
العامل وأهلها  ما جعلها معزولة عــن 

يعانون ظروف صعبة.
الســنوات األخرية شهدت  وخالل 
الجزيرة عددا من املشــاريع التنموية، 
الخدميــة  املجــاالت  مختلــف  يف 

والتعليمية والبنية التحتية ما كان له 
يف  الناس  حياة  عىل  إيجايب  انعكاس 

الجزيرة.
إخوان  أثار حفيظــة  األمــر  هذا 
اليمن الذين يســيطرون عىل الرشعية 
وقرارها، لذلك سعوا إىل تعطيل التنمية 
لتحقيق  الجزيــرة  أدواتهــم يف  عرب 
أبناء  مكاسب سياســية عىل حساب 

الجزيرة.
ومل يكتفــوا بذلك بل ســعوا إىل 
زرع الفتنة ورضب املجتمع السقطري 
ببعضــه، عن طريق نرش اإلشــاعات 
واألخبار الكاذبة يف وســائل إعالمهم 
إحداث  بهدف  والذمم،  الوالءات  ورشاء 
فوىض مجتمعية يف الجزيرة للسيطرة 

عليها.

جزيرة  لعــزل  مســاعيهم  وآخر 
وصول  ملنع  تدخلهم  كان  ســقطرى، 
الطريان إىل الجزيــرة، وهو ما يعني 
خنق الجزيرة وحرمان أهلها من أبسط 
حقوقهــم، ال ســيا أن الطريان هو 
الجزيرة  لرطب  األوىل  النقل  وســيلة 
مع العامل، ونقل املرىض واملســافرين 
والطــالب من وإىل الجزيــرة، وكذلك 
تشجيع السياحة التي تعد مصدر رزق 

مهم ألبناء الجزيرة.
مراقبون قالــوا إن اإلخوان أرادوا 
وشــبوة  عدن  يف  تجربتهم  تكــرار 
ونقلها إىل ســقطرى، ولكنهم فشلوا 
بسبب وعي أبناء الجزيرة وصمودهم.

اإلخوان  أن كل محاوالت  وأضافوا 
املدعومــة من قطــر وتركيــا إلثارة 
الفوىض يف الجزيرة فشلت، ألن أبناء 
ســقطرى جربوا هذه القوى لسنوات 
طويلة ومل يقدموا ألبناء الجزيرة شيئا 
يذكر حتى يف األزمات التي حدثت يف 

الجزيرة ومنها كوارث األعاصري.
شــفيق  الســيايس  الناشــط 
السقطري قال إن أبناء الجزيرة يدركون 
عدوهــم مــن صديقهــم، وأن األيام 
علمتهم دروســا اكتشــفوا فيها من 
يتاجر مبعاناتهم ويســتغلها لتحقيق 
مكاسب سياســية، ومن يقف معهم 
يخفف معاناتهم من خالل املشــاريع 

التنموية التي تعيشها الجزيرة اليوم.
اإلصالح  حزب  تدخالت  أن  واعترب 
اليمــن” يف الجزيرة مل يكن  “إخوان 
والتخفيف  وتنميتــه  املواطن  هدفها 
الســيطرة  هدفها  بل  معاناتــه،  من 
الفوىض  نرش  خالل  من  الجزيرة  عىل 
يجعلها  ما  املجتمعية،  واالنقسامات 
فريسة سهلة ألطاع تركيا وقطر يف 

املنطقة.
وأضــاف أن وعي أبنــاء الجزيرة 
افشل كل تلك الخطط وآخرها التكاتف 
ومشــائخ  مقادمة  بــني  ظهر  الذي 
الجزيرة، للتصــدي لقرار منع وصول 
أبناء ســقطرى  الطريان، حيث متكن 
من إفشــال هــذا القرار وشــاهدنا 
الطريان يعــود من جديد لنقل املرىض 
إىل  الجزيرة  من  والطالب  واملسافرين 

الخارج.

تعطيل التنمية ب�شقطرى هدف الإخوان لل�شيطرة عليها

مراقبون: كل حماولت الإخوان لإثارة الفو�شى 
ب�شقطرى ف�شلت ب�شبب وعي اأبنائها

تتميز بشواطئ وسواحل بيضاء فريدة ومواقع غطس هي األجمل في العالم..


