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المقال االخير

التاريخ  الفقيد محمد أحمد يابيل  دخل منتدى 
عرص الجمعة 8 أكتوبر الجاري عندما استضاف حفل 
توقيع كتاب "أوراق من حصاد العمر" بأجزائه الثالثة 
بأجاميل 1200 صفحة وهي حصاد كل ما كتبه يف 
الصحف واملجالت والدوريات القانونية لكلية حقوق 
جامعة عدن وإضافة لكل مــا كتبه أرباب القلم يف 
الصحافــة، وانرشح صدري عندما قرأت كل كتابايت 
عن كتابات الدكتور سهل يف الصحف املحلية، إضافة 
إىل ما كتبته عن ســرته الذاتية يف "األيام" ضمن 

حلقات )رجال يف ذاكرة التاريخ(.
الدكتور يحيى قاسم سهل األستاذ املشارك يف 
كلية حقوق جامعة عدن مــن مواليد جعار يف 11 
فرباير 1960م، وتخرج يف حقوق جامعة عدن بدرجة 
بكالريوس عام 1985م، واملاجستر من جامعة بابل 
يف العراق عام 1998م، والدكتوراه من حقوق جامعة 

الجزائر بدرجة مرشفة جدا عام 2005م.
للدكتور ســهل حوايل 24 كتابــا منها املدخل 
لدراســة العلوم القانونية والسهل يف املالية العامة 
والترشيع الرضيبي .. والســهل يف تاريخ القانون 
اليمني والســهل يف  القانون  تاريخ  والســهل يف 
الترشيعــات املالية واملرصفية والســهل يف صناعة 
اليمن  واملوســيقى يف  والغناء  والعقود  االتفاقيات 
وألف كتبا عن الفنانني محمــد عبده زيدي وعوض 
أحمد وفضــل كريدي واألصوات الغنائية النســوية 
يف اليمــن 2000/1950م ومن مؤلفاته: الســهل 
يف القانون اإلداري ووثائق عن الكثري وســلطنتي 
القضائية  األحكام  تنفيذ  والفضل ومعوقات  العبادل 

يف اليمن والنظم السياسية والقانوين الدستوري.
ويف مجــال البحــوث التي قدمهــا الدكتور 
يحيى قاســم ســهل وهي كثرة : القضاء الدويل 
يف  العامة  والحريات  والحقــوق  الداخيل  والقضاء 
الدســتور اليمني ورد االعتبار يف القانون الجنايئ 
والتفويض اإلداري باالشــراك مــع د. محمد أحمد 
لكو والنظام القضايئ يف مســتعمرة عدن والنظام 
القانوين والقضايئ يف مستعمرة عدن ووالية اليمن 

1967/1889م.
 وللدكتور ســهل عدد من املساهامت العلمية 
ويف أنشــطة املجتمع املدين وشارك يحيى سهل يف 
مناقشة رسائل ماجستر ودكتوراه قدمها أصحابها 
إىل كلية الحقوق بجامعة عدن واستضافته مكونات 
اجتامعية وثقافية جديــدة يف عدد من املحافظات 
وأبرزها محافظة عدن وكرمته تلك املكونات بشهادات 

تقديرية.
قام الدكتور يحيى سهل بتوزيع االجزاء الثالثة 
من كتاب )أوراق من حصاد العمر( عىل املشــاركني 
يف الفعالية من رواد أو أصدقاء منتدى الفقيد محمد 

أحمد يابيل يف مديرية الشيخ عثامن.
عدد من كتب الدكتور سهل داخلة يف املقررات 
الدراســية يف كلية حقوق جامعة الحديدة وجامعة 
دار الســالم يف صنعاء وجامعة األحقاف يف تريم 
حرضمــوت وكلية الحقــوق بجامعة أبــني وكلية 
الحقــوق بجامعة إب كام اعتــربت إحدى جامعات 
اإلمارات كتاب املجتمع املدين للدكتور سهل أنه كتاب 

متميز.
شاءت الصدفة البحثة أن تتزامن هذه الفعالية 
املباركة مع الذكرى الثانية الستشــهاد الشاب معاد 
يحيى سهل، فلذة كبد الدكتور يحيى قاسم سهل وأمه 
الســيدة الجليلة إنتصار العراشة املدير العام السابق 

لرشكة النفط الوطنية.

جنيب محمد يابلي

الدكتور يحيى سهل 
في منتدى اليابلي

عالء عادل حن�ش

صورة وتعليق

إلى متى تستمر أزمة 
انقطاع المرتبات؟

القبض على مروج مخدرات ومصادرة أكثر من كيلو من الحشيش

 توكل وأخواتها يف فعالية أقامتها مبناسبة ذكرى تسلمها للجائزة...
لك الله يا شعب مقتول ومرشد وجائع وتوكل  تحتفل بجرحك!

الوحيد  املصدر  هو  "الراتب" 
يعتمد  والذي  البســيط،  للمواطن 
فيــه كلًيا عــىل حياتــه، وتوفر 
املأكل واملرشب لــه وألفراد أرسته، 
مصدر  انقطاع  يعنــي  وانقطاعه 
الوحيد، والــذي ُيصبح، مع  دخله 
انقطاعــه، بال دخل أو مصدر دخل 
شهري، األمر الذي يجعله يف حرة 
من أمره، بــل يجعلُه تائها ال يدري 

إىل أين يذهب.
املرتبات  انقطاع  ســبب  لقد 
حالة من الهيجان الشــعبي، فإىل 
ارتفعت  املرتبــات،  انقطاع  جانب 
أسعار املواد الغذائية، وغرها بفعل 
تدهــور العملة املحليــة، ما جعل 
يرىث  حالة  يف  يعيشون  املواطنني 

لها.
انقطاع  أزمــة  أمد  طال  لقد 
وأصبح  املواطنني،  عــىل  املرتبات 
لزاًمــا عــىل الجميع استشــعار 
املســؤولية الكاملة مبا فيهم دول 
التحالف العريب، والعمل عىل حلها 

يف أرسع وقت ممكن.
االنتقايل  املجلــس  وعــىل 
جميــع  أن  ُيــدرك  أن  الجنــويب 
املواطنــني وكافة فئات الشــعب 
الجنــويب يأملون منــه كل خر، 
بعد  يده،  عــىل  الفرج  وينتظرون 
الله تعاىل، فشعب الجنوب مل يكن 
يف يوم ينتظــر الفرج من رشعية 
اإلخوان  جامعة  قبل  من  ُمختطفة 
التــي ال ُتضمر أي خــر للجنوب 

وشعبه.
التي  املرحلة  حساسية  ُندرك 
وإقليمًيا  الجنوب محلًيــا  بها  مير 
ودولًيا، ومــدى تكالب األعداء ضد 
الجنوب وشــعبه وقواته املسلحة 
أن  يجب  لكن  الباســلة،  الجنوبية 
نعلم أن حــل أزمة انقطاع املرتبات 
وقصوى،  ُملحــة  أولوية  ُتعتــرب 
فحــرب املرتبــات هدفهــا رضب 
املجلــس االنتقــايل الجنويب وال 
غره، وذلك يعــود إىل أن الرشعية 
اليمنية، وكل أعداء الجنوب، أدركوا 
أن هزميــة الجنــوب ومجلســه 
االنتقــايل سياســًيا وعســكرًيا 
بل  للغاية،  صعًبا  بات  ودبلوماسًيا 
من سابع املســتحيالت، لذا لجؤوا 
الخدمات  ســالح  اســتخدام  إىل 
واملرتبات، فقطعــوا كل يشء عن 
املواطــن الجنويب، بهــدف تأليب 
االنتقايل  املجلــس  ضد  الشــارع 
العلم  يعلمون متام  الجنويب، وهم 
يتخىل عن  لن  الجنويب  الشارع  أن 
املجلــس االنتقــايل الجنويب بأي 
حال مــن األحوال، وهذا ما جعلهم 

ُيصابون مبقتل.
قادمة  قادمة  الجنوب  ودولة 
مهام كانت التحديات والصعوبات، 
هو  الجنويب  االنتقــايل  واملجلس 
التي ســنصل بها إىل بر  سفينتنا 

األمان بإذن الله.

األمناء / خاص :
قام الشــاب عبدالرحمن صالح من أبناء الضبيات يف 
للرئيس "عيدروس قاسم  محافظة الضالع بنقش صورة 
الزبيدي" رئيس املجلس االنتقايل الجنويب وشعار املجلس 

عىل صخرة كبرة

بفوز  تبتهــج  حرضموت 
الــروايئ عبدالــرزاق ســامل 
قرنح  بجائزة نوبل لآلداب هذا 
األكادميية  أعلنت  حيث  العام، 
الســويدية الخميــس فــوز 
بجائزة  قرنح  سامل  عبدالرزاق 

نوبل لآلداب.
الجدير بالذكــر أن الكاتب 
قرنــح ينتمــي إىل أب مــن 
حرضمية  وأم  الرشقية  الديس 
الشــحر وقد هاجرت إىل  من 
زنجبــار، ومنزل والده موجود 

إىل اآلن يف الديس الرشقية.

عدن / األمناء / خاص :

أعلنت قــوات الحزام األمنــي القبض عىل مروج 
مخــدرات يف مديرية املنصورة، حيث ضبطت بحوزته 
أكرث مــن  كيلوغرام من مادة الحشــيش املخدر كان 

بصدد الرويج لها.
 وأوضح املكتب اإلعالمي لقوات الحزام األمني يف 
العاصمة عدن أن القطاع الثامن بالتنســيق مع إدارة 
مكافحــة املخدرات يف أمن عــدن والعمليات املركزية 

لقوات الحزام األمني متكن، بعد متابعة ومراقبة، من 
إلقاء القبض عىل املشتبه به يف منزله. 

 وأضــاف البيان أنه ُعــرّث يف منزلِه عىل أكرث من 
كيلوغــرام من مادة الحشــيش املخدر، مشــرًا إىل 
املخدرة  املــواد  املتهــم )ث.ع.ث( اعرف بحيازته  أن 

وترويجها مقابل الحصول عىل مبالغ مادية.
 و ختم املكتب اإلعالمي بــأن التحقيقات ما زالت 
مستمرة مع املقبوض عليه لكشف كافة املتورطني يف 

القضية التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

شاب يقوم بنقش صورة الرئيس 
"عيدروس الزبيدي" على صخرة


