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المقال االخير

صالح شائف

إنقاذ الرئاسي بالتعديل 
والتغيير لمنع انهياره

اإلمارات ترسل طائرة محملة 
بالمواد الغذائية إلى موريتانيا

بيدي ينعي 
ُ
الرئيس الز

اإلعالمي الراحل بامدهف

باحث جنوبي يبتكر 
تصميًما جديًدا لتحلية 

ومعالجة المياه

دار العلوي التاريخي

نقول بوضوح وباملخترص املفيد ووفقاً ملا سارت 
عليه األمور منذ سبعة أبريل املايض وحتى اليوم، بأن 
نقل الســلطة من رئيس واحد إىل مجلس مكون من 
رئيس وسبعة نواب حالة غري مسبوقة يف التاريخ، 
وبخلفيات مختلفة وأهداف ومشــاريع سياســية 
متناقضة، ومبخزون نفيس متنافر بل ومشــحون 
بالعداء والكراهية وعدم استمزاج الجلوس جنباً إىل 
جنــب يف مجلس مطلوب منه أن يقود البالد والعباد 

ويف ظروف استثنائية معقدة للغاية.
لقد كان ذلك يف تقديرنا نتاج )طبخة سياسية( 
مشرتكة ألكرث من )طباخ( وقدمت إىل مائدة املشهد 
السيايس اليمني وهي غري مكتملة النضوج، ولكنها 
مشبعة بالبهارات والروائح الجاذبة واأللوان املطلوبة 
ليستحســن مذاقها كل من قبلوا الجلوس عىل تلك 
املائدة، وهو ما يعني بأن القرار كان مستعجالً وتحت 
ضغط الظروف وبدوافع وأهــداف غامضة، حتى ال 

يغادر )املعزومني( ويرتكون مائدة الدعوة.
لذلك نرى بأنه ال مفــر من إعادة النظر يف األمر 
جديــاً والتوافق عــىل التعديل والتغيري املناســبني 
ملرحلــة اســتثنائية تتداخل فيها املهــات الصعبة 
اتخاذها  ينبغي  التــي  املتطلبات واإلجراءات  وتتعدد 
ملعالجة قضايا النــاس وهمومهم الكثرية، بالتوازي 
مع االســتعداد الجاد إلسقاط االنقالب بالحرب دون 
سواها، وبغري ذلك ستبقى ســلطة االنقالب قامئة 
كأمر واقع ولن يطول الوقت حتى يتم االعرتاف بذلك 
من قبل املجتمع اإلقليمــي والدويل واملؤرشات عىل 
هذا األمر كثرية، بعد أن سلم أغلب سكان الشال بذلك 
وال من مقاومة تذكر ضد من يحكمون صنعاء اليوم؛ 
وال اســتعداد حقيقي أيضاً للجيش )الوطني( للقيام 
باملهمة حتى اآلن واألســباب واملربرات معروفه، ومل 
يتم تنفيذ اتفاق الرياض بشأن نقل القوات الشالية 
مــن الجنوب إىل جبهــات القتال ضــد االنقالبيني 

وألهداف مل تعد مجهولة.
فالتعديل والتغيري رضورة ملحة للغاية ملنع انهيار 
أعىل ســلطة ســيادية يف هرم الرشعية، ويلبي يف 
نفس الوقت الحاجة لوجود تفاهم وتناغم وانسجام 
ولو بالحد األدىن يف رئاســة الدولة، وينسجم أيضاً 
مــع املعطيات والحقائق عــىل األرض، ويأخذ بعني 
الجنوبية كحقيقة  الوطنية  القضية  االعتبار حضور 
تاريخية قامئة يف املشــهد الســيايس العام، ومبا 
ميكن الجنوبيني من تهيئة أنفسهم وإعداد ممثليهم  
للذهاب إىل التسوية الشــاملة كطرف فاعل رئييس 
ال كملحــق بغريه؛ ألن قضيتهم جوهرية ورئيســية 
أي  وليست هامشــية، وميكنهم ودون ضغوط من 
طــرف كان من التعبــري والدفاع عن اســتحقاقات 
شــعبهم الوطنية الغري قابلة للمســاومة أو القفز 
عليها، ووفقاً آللية مناسبة يتم التوافق عليها من قبل 
األطراف اإلقليميــة والدولية الراعية واملنظمة ملؤمتر 

التسوية املنتظرة وبرعاية األمم املتحدة.
الحلول ومساومة االنقالبيني وتقديم  أما ترحيل 
التنازالت املتتالية لهم وفقاً لرشوطهم املتجددة عىل 
الدوام؛ فال يعني ذلك بالنســبة للجنوبينب غري التآمر 
الفاضح عىل قضيتهم، وهو ما سيدفع بهم ويجعلهم 
مجربين عىل اتخاذ القرارات املصريية الصعبة للدفاع 
عن أنفســهم ومســتقبلهم وحقهــم املرشوع يف 
اســتعادة دولتهم الوطنية الجنوبية كاملة السيادة، 
التحديات وتنوعت  ذلك مها كانت  لهم  وســيكون 

مصادرها.

األمناء / خاص :
الُزبيدي،  عيــدروس  الرئيــس  نعى 
رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، رحيل 
اإلعالمي والرتبــوي القدير عوض محمد 
بامدهــف، يف برقية بعثها مســاء يوم 

الجمعة إىل ذويه.
وانتقل اإلعالمي الراحل إىل جوار ربه 
بعد حياة حافلــة بالعطاء، ورصاع طويل 

مع املرض.
وتوجــه الرئيس الُزبيــدي  إىل نجل 
وإخوانه،  بامدهف  عــوض  أحمد  الفقيد 
وأفراد أرستــه، ومحبيــه وزمالئه كافة 

باملواساة يف املصاب األليم.
إىل  برقيتــه  يف  الرئيــس  وأشــار 
اإلسهامات املشهودة للفقيد طوال مشوار 
بالعطاء، يف مجال اإلعالم  الحافل  حياته 
الريايض يف الجنوب، باعتباره أحد رواده، 
ومن صحفيي الرعيــل األول الذين خلّدوا 
أســاءهم بأحرف من نور يف صفحات 

بالط صاحبة الجاللة.

األمناء/خاص:
زياد  املهندس  الجنويب  الباحث  ابتكر 
أحمد الســقاف، أثناء دراسته للاجستري 
يف جامعة عدن، تصميم وتنفيذ منظومة 
املياه  ومعالجة  لتحليــة  ومبتكرة  جديدة 
)ميــاه البحر واملياه الجوفيــة( بالطاقة 
الشمسية بالطريقة املبارشة غري النشطة، 
الطاقة  تدوير  إعــادة  نظام  أضاف  حيث 
الكفاءة ورفع  املفقودة بغرض تحســني 
القدرة اإلنتاجية ألنظمة التحلية الشمسية 

املبارشة التقليدية.
هذا وقد تحصــل الباحث عىل نتائج 
إيجابية، حيث تم رفــع القدرة اإلنتاجية 
مبا يعادل ٪80 مقارنة باألنظمة التقليدية 
املشــابهة، ما يفتح املجــال للعديد من 
األبحاث والدراسات التطويرية للمنظومة 

املبتكرة.
التحلية  أنظمــة  أن  بالذكر  الجديــر 
الشمسية بالطريقة املبارشة غري النشطة 
مالمئــة لالســتخدام يف اليمــن، حيث 
النائية ومخيات  القرى  العديد من  توجد 
النازحني التــي تفتقر إىل مصادر الطاقة 
ومياه الرشب، ما قد يساهم يف تحسني 

األوضاع اإلنسانية يف اليمن.

صورة وتعليق

األمناء/ وكاالت:
قامت دولة اإلمارات، الجمعة، بإرســال طائرة تحمل مــواد غذائية إلغاثة العديد من 

املدن والقرى املترضرة من جراء السيول التي رضبت موريتانيا.
وقال سفري دولة اإلمارات لدى الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، حمد غانم املهريي، 

إن هذه اإلمدادات تأيت يف إطار العالقات األخوية الوطيدة بني البلدين الشقيقني.
وأضاف أن هذه اإلمدادات تأيت أيضا ضمن الدور اإلنساين الذي تقوم به دولة اإلمارات 

يف إغاثة املحتاجني واملترضرين من الكوارث املختلفة التي تهدد األمن الغذايئ.

لفــت انتبهي يف الصــورة التي تم 
التقاطهــا عــام 2015 ويظهر بالصور 
الرئيــس عيــدروس الزبيــدي وخلفه 
مبارشة أحد الكــوادر الجنوبية الكبرية 
املناضل/  العميد  املشــهد،  عن  واملغيبة 
محمد هــزاع الهبــوب الصبيحي، قائد 
الوحدة،  الجنويب قبل  البحري  األسطول 
واحد مــن أبطال حــرب 1994، كان له 
مواقف بطوليــة يف كل املراحل الصعبة 
الحبيب حتى  التي مــرت يف جنوبنــا 
انطالق الثــورة كان أحد أبطالها، والذي 
ُغيب هو وأمثاله عن املشهد اليوم ولكن 

تاريخه البطويل يجربك عىل ذكراه. 
أمثالك  من  والكثري  أنت  الله  حفظك 
املناضلني الذين كانوا لنا جرس النرص يف 

ثورتنا الجنوبية.

األمناء/ الباحث/ شايف احلدي:
الشــيخ صالح بــن صائل بن  دار 
حسني بن صالح العلوي، شيخ مشيخة 
ردفان،  القشعة  العلوي يف منطقة  بالد 
والذي بني عام 1939م، حيُث تمَّ ترميمه 
مؤخًرا عىل حســاب أبناء الشيخ صالح 
تاريخي  مــزاٍر  إىل  وتحويلــه  العلوي 

وسياحي.
وتقع مشــيخة العلوي إىل الشال 
مــن محمية عدن ســابًقا، وهي إحدى 
املشيخات التســع الجنوبيَّة التي وقعت 
اتفاقيــات حايــة مــع حكومة عدن 
الربيطانية والتي مبوجبها أصبحت جزء 
العلوي  من محمية عدن، ويحّد مشيخة 
من الجهة الجنوبيَّة ســلطنة الحواشب، 
والضنربي، ومن الجهة الشــالية بالد 
األمريي الضالع، ومن الرشق بالد ردفان، 

وغربًا سلطنة الحواشب أيًضا.
الوثائقية  املكتبــة  - من أرشــيف 

األمريية ـ الضالع.


