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المقال االخير

اللواء/ علي حسن زكي

اإلفقار والتجويع 
واألمراض الخطيرة

بفعــل األوضاع املرتدية، الواقع شــعب الجنوب 
تحــت وطــأة معاناتهــا، ويف مقدمتهــا: الوضع 
االقتصادي، وسياسة اإلفقار والتجويع، وهبوط سعر 
تعبئة أسطوانة  األسعار، سعر  املحلية، وغالء  العملة 
بالحوطة  الخاصة  املحطــات  املنزيل يف  الطبخ  غاز 
١٢٠٠٠ ريال وعليه يكون القياس يا بالشــااااه! وما 
التغذية، وضعف  املعيشــة، وســوء  إليه أحوال  آلت 
املناعة وترنح الخدمات االجتامعية األساســية، ويف 
مقدمتها: املاء، والكهرباء، والصحة الوقائية، وطفح 
مياه الرصف الصحي، وتكدس القاممة، واملستنقعات، 
وانتشار البعوض وتخصيب الرتبة املزروعة بالخضار 
والفاكهة بالســامد الكياموي وإنضــاج مثارها قبل 

األوان.  
البطالة  الكليــات واملعاهد من  ومعاناة خريجي 
التقاعدي وموظفي  املعــاش  واملتقاعدين من ضالة 
الدولة ومؤسساتها من ضآلة الراتب، وما أنتجه وضع 

هكذا من معاناة وهم وقلق وتفكري مستمر.  
الخطرية ومضاعفاتها بصورة  األمراض  انترشت 
دمــوي، جلطات  إكتئــاب، ضغط  غري مســبوقة: 
دماغية، شــلل نصفي، شحنات كهربائية يف الدماغ، 
جلطات قلبية، ذبحات صدرية، انسداد رشايني القلب 
وصاممات القلب، فشــل كلوي، صفار، تليف الكبد، 
دوايل املريء، رسطانــات، التهابات املعدة وجرثومة 
املعدة، القولون، أمراض العيــون، مياه بيضاء ومياه 
روماتيزم،  نظــر،  وضعف  وقرنيه  وشــبكية  زرقاء 
التهابات املفاصل وهشاشــة العظام، أمراض جلديه، 
فقــر دم، والدة قيرصيــة، هزال الجنني، تســاقط 
األرضاس واألســنان املبكر... وما يرتتــب عليه من 
متاعب صارت كل أرسة تعاين منها، فضالُّ عن تكاليف 
الرقود والعالج وقســطرة القلب واملناظري، واألشعة 
وأسنان  أرضاس  وتركيب  العيون  وعمليات  املقطعية، 
وغريها مــن الفحوصات الطبية األخــرى، مبا فيه 

العالج الذي يتعاطاه املريض بصورة دامئة. 
لقد أثقلت كل تلك املعاناة والتكاليف كاهل املرىض 
وأرسهم مبا هم يعانون أيضاً من سوء أحوال املعيشة 

وتكاليفها وشحة ما باليد! ويا فصيح ملن تصيح؟! 
زاد األنني وبحت األصوات وال حياة ملن تنادي!

عباس السقاف:
ال شــك أن اختيــار قيادتنا ألبني يك تكون ســاحتها مكانًا 
لالحتفال بذكرى عيد االستقالل 30 نوفمرب فيه كثري من الدالالت 
التي يجب علينا أبناء أبني أن نضعها نصب أعيننا ونعملها خارطة 

طريق لنا يف األيام القليلة املتبقية من االحتفالية النوفمربية.
أوىل هــذه الدالالت هــو ترشيف أبني دون ســواها يف هذا 
الظرف الدقيق؛ ملا ألبني من رصيد نضايل مل تســتطع قوى الظلم  
واالحتالل وأدواتها أن تنال من ذلك الرصيد، وهذه لعمري مسؤولية 
كبرية تقع عىل عاتق كل مناضل من أبناء أبني أن نكون مبستوى 
الترشيف الذي وضعته قيادتنا يف العمل كٌل من موقعه يف إنجاح 
هذه الفعالية، فأي تقصــري ال تتحمله قيادة انتقايل أبني بقدر ما 

ينعكس عىل أبناء أبني الذين يحملون مرشوع استعادة الدولة.
صحيــح أن قيادة انتقــايل أبني هي املســؤولة من الناحية 
التنظيمية عن نجاح العمل لكن نجاحها يتوقف عىل فهم الدالالت  
والرســائل التي يحملها هــذا الحفل لإلخــوة يف اليمن واإلقليم 
والعامل من  قبلنا أبناء أبني وهو مــا يتطلب من جميع أبناء أبني 
العمل كخلية نحل ليالً ونهاًرا وحشد كل أبناء أبني ونكون مبستوى 
الحدث ونرتفــع عن كل قصور أو نواقص ليكون همنا فيام  تبقى 
مــن قالئل األيام إظهار أبني يف الصــورة النضالية التي ترانا بها 
قيادتنا السياســية، وثقتنا عالية أن أبناء أبــني وقيادتها املحلية 

ستكون عند مستوى الحدث.

الحليف الذي يفرض احرتامه

األمناء / خاص :
اختري الزميــل الكاتب والصحايف عالء 
عادل حنــش - مدير تحريــر صحيفة "4 
مايو"، ومسؤول قسم التقارير يف صحيفة 
 )100( أفضــل  "األمنــاء" - ضمن قامئة 
شــخصية أدبية عربية خــالل عام 2022م 
إثراء الســاحة األدبية بأعامل  ساهمت يف 

إبداعية ُمتميزة.
وأعلنت مســاء يوم االثنني 21 نوفمرب 
2022م، إدارة املوســوعة الحديثة للشعراء 
واألدباء العرب عن قامئة تضم أفضل )100( 
2022م،  أدبية عربية خالل عام  شــخصية 
إثراء الســاحة األدبية بأعامل  ساهمت يف 

إبداعية ُمتميزة.
وعلق الزميــل عالء حنش عىل التكريم 
قائــاًل: "تفاجأت كثريًا للغايــة فور رؤيتي 
إشــعاًرا من قبل إدارة املوســوعة الحديثة 
للشــعراء واألدباء العرب بأنني ضمن قامئة 
أفضل )100( شــخصية أدبية عربية خالل 
عام 2022م، ســاهمت يف إثراء الســاحة 

األدبية بأعامل إبداعية ُمتميزة".
بذلك  أخفي مدى سعاديت  وأضاف: "ال 
التكريم العظيم، رغم أنني أرى أن املســتوى 
الذي أمتناه وأرجــوه مل أصل إليه بعد حتى 
أحصل عىل هكذا تكريم رائع ومدعاة للفخر 

واالعتزاز".
واختتم: "أشكر إدارة املوسوعة الحديثة 
للشــعراء واألدباء العرب عىل هذا االختيار، 

وال أدري ما أقوله.. شكًرا من األعامق".
ويعترب حصول الزميل عالء حنش عىل 
شهادة ضمن قامئة أفضل )100( شخصية 
أدبية عربية خالل عــام 2022م إنجاًزا أدبًيا 

جنوبًيا عظياًم.

الصورة لشارع  املعال الرئييس  عدن  يف منتصف القرن املايض.
حني كانت عدن أفضل من دول الخليج، ولكن الزمن جار عليها. 

الزميل عالء حنش ضمن 
قائمة أفضل )100( شخصية 

أدبية عربية في 2022م

األعامل اإلنســانية عنوانها اإلمــارات، املواقف 
البطوليــة لها عنــوان عريض  باســم اإلمارات، 
األصدقاء  قبل  الخصوم  بأخالق بشــهادة  التعامل 
هم اإلماراتيــون، يقدمون وال ينتظرون مقاباًل وال 

يردون اإلساءة باملثل. 

الوفاء قانون دائم يف اإلمارات، تأســس عىل يد 
شــيخ العرب املغفور له الشــيخ  زايد، وما قدمته 
اإلمــارات يف الجنوب وال زالت تقدمه لن ينســاه 
التاريخ وســُيذكر جيال بعد جيل، وعند الشدائد لن 

تجد إال أوالد زايد.

من ذاكرة الجنوب

صــورة من مدرجــات كأس العامل بقطر، 
يظهر علم الجنوب مرفوًعا ويف كل املحافل.. 
نتمنــى أن يظل مرفوعا دامئــا.. فتحية من 
العلم  رفعــوا  الذين  الشــباب  لهؤالء  القلب 

الجنويب.

أبين ومليونية 30 نوفمبر


