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كتب/ ياسر الشبوطي:

هل تعلم عزيزي القارئ أن ميناء عدن 
الثالثة بعد ميناءي نيويورك  يعد يف املرتبة 
وليفربول يف الخمسينات، وأن املعال أطول 
شارع يف الرشق األوسط يف الخمسينات، 
وأن )التواهي( أهــم منطقة اقتصادية يف 
الرشق األوســط يف الخمســينات،   وأنه 
هبطــت يف عــدن أول طائــرة عىل أرض 
الجزيــرة العربية عــام 1919م،  وأن أول 
معرض يف الرشق األوسط للطريان  الحريب 

أقيم يف مدينة عدن.
 وهل تعلــم عزيزي القــارئ أن من 
عدن أقلعــت أول رحلة طــريان مدين يف 

الجزيرة العربية وكان ذلــك يف يونيو 1941م،  وأنه يف 
عام 1962م مطار عــدن  قورن مبطار طوكيو من حيث 
حركة الطريان، حيث كان مطار طوكيو حينها يســتقبل  

)1060(  طائرة يف حني مطار عدن يستقبل 
1040( طائرة خالل أسبوًعا واحًدا فقط،   (
ثم هــل تعلم أيًضا أن يف عــدن تم افتتاح 
وتأسيس أول بنك يف الرشق األوسط وأول 
ناٍد ريايض يف الجزيــرة العربية، وأن يف 
عدن عاصمــة الجنوب العــريب صدر أول 
بــث إذاعي يف الجزيــرة العربية من خالل 
1950م، وأول تلفزيون يف  إذاعة عدن عام 
الجزيرة العربية ويف الرشق األوســط عام 
1964م، ويف عــدن صــدرت أول الصحف 
عىل أرض الجزيرة العربية وناطقة باللغتني 
العربيــة واإلنجليزيــة، ويف عدن عاصمة 

الجنــوب العــريب افتتــح أول مرسح  يف 
الجزيرة العربية، وأن يف عدن كذلك أنشئت أول دار عرض 
ســيناميئ يف الجزيرة العربية وتم تأســيس اول رشكة 
انتاج ألســطوانات الفيديو؛ إذن هذه هــي مدينة عدن 

عاصمة الجنوب العريب )األبدية( ملن ال يعرفونها. 
والســؤال الذي يطرح نفســه اليوم وبشــدة: أال 
يستوجب من األمم املتحدة ومن باقي املؤسسات الدولية 

األخرى  والتي متتلك من املعلومات الكافية والغزيرة عن 
مدينة عدن  ولديها  الدراية عن عراقة وثقافة هذه املدينة 
الحضارية وعن ثقافة وأصالة ورقي شــعبها الجنويب 
املتحرض ليك تســتعيد عدن املدينة والحضارة وعاصمة 
الجنوب األبديــة مكانتها الحقيقية بني مدن 
وعواصم وشعوب العامل؟! وهل آن األوان بأن 
املؤسسات  باقي  املتحدة ومعها  األمم  تتفهم 
الدولية لعدالة قضية شعب الجنوب السياسية 

والعادلة بامتياز ومظلوميتها. 
الحر والكريم  الشعب  وإن من حق هذا 
والصامد والصابر أن ينال حريته واستقالله، 
ومؤسســاتها  املتحدة  األمم  تزعــم  والني 
أجل  تناضــل من  أنها  املختلفــة  الدوليــة 
دفاعها املســتميت عن املبادئ األساســية 
لحقوق اإلنســان والتي صمــت آذان العامل 
بهــذه املفاهيم اإلنســانية وعــن إميانها 
مببادئ الدميقراطية والحرية والعدالة االجتامعية ويف 
منارصتها لحقوق الشعوب العادلة يف تقرير مصريها، 
أم أن تلك املؤسســات الدولية كاألمم  املتحدة واالتحاد 
األورويب ومنظامت حقوق اإلنســان الدولية تقول هذه 
املبادئ زيًفا وافرتاًء وخداًعا وال تفي بالتزاماتها الدولية 

وبتلك املبادئ وال تعمل بها؟!  

يعلن مكتب الشــؤون االجتامعية والعمل – 

التعاونية  للجمعية  التحضريية  واللجنة  عدن، 

الســكنية ملوظفــي صندوق صيانــة الطرق 

والجسور, بأنه تقرر عقد االجتامع التأسييس 

للجمعية التعاونية الســكنية ملوظفي صندوق 

صيانة والطرق والجســور, وذلك يوم األربعاء 

املوافــق 8 /2 /2023م, الســاعة العــارشة 

صباًحا بصندوق صيانة الطرق والجسور املركز 

الرئييس - مدينة إمناء.

اإعالن اجتم�ع ت�أ�ضي�ضي للجنة التح�ضريية

تقرير/ هاشم بحر:

تعددت أوجــه املقارنة وال ســبيل لها 
يف حني نقــارن بني الجنــوب، وخصوًصا 
عدن، وصنعاء، فالفــرق واضح وما بينهام 
هو بون شاســع جــًدا، فعــىل الرغم من 
الذي يتعرض  املعاناة واإلجحاف والجحــود 
لــه األهايل مــن قبل مليشــيات الجربوت 
الكهنوتية الشــيطانية والبطش واإلذالل إال 
أن هنــاك منهم من يرتفع بســخط مصوبا 
أنظاره باتجاه جنوبنــا الحبيب واللهث وراء 
العون واملساعدة  الرثوات واالستجداء بطلب 
يف تحرير أرضــه دون االعتامد عىل النفس 
وااللتحام وتوحيد الصف يف مواجهة العدو.

فالحقيقــة واضحــة، وال مناص من 
الهروب منها يف أن الشامل مات بيد الحويث، 
والكربياء  للرتفــع  دواٍع  مــن  هناك  وليس 
والتعايل وعــدم االقتنــاع بالواقع املرهون 
الشــيطانية  الطائفية  برشيعة  املســلطن 
وخنجــر الدم، فآالف من النســاء واألطفال 
والشــباب والكهول من الشامليني يتجولون 
يف مدن الجنوب ويطرقون أبواب مساجدها 
وبيوتها يسألون الناس إلحافًا عن كيلو دقيق 

أو ما يسدون به رمق جوع أرسهم وإيجارات 
بيوتهم ويأتيك مدلس ليقنعك أن الشــامل مل 

ميت.
وآالف  والجرحى  القتىل  من  اآلالف  مئات 
املقابر هي ما قدمته مليشيات الحويث للشامل 
من إنجازات طوال الثامين سنوات ويطل علينا 

متحٍد أن الشامل مل ميت.
للحريات  انتهــاك لألعراض ومصــادرة 
وســجن وإعدام ملن يغرد بكلمة تنتقد بطش 
وجربوت مليشيات الحويث يف الشامل ويأيت 

دجال ليقنعك أن الشامل مل ميت.
ماليني مــن براميل نفــط الجنوب تباع 

شــهريًا، لترصف عىل مرشدي الشــامل يف 
أصقاع املعمورة ويأيت من يحاول أن يستغفلك 

أن الشامل يف غنى عن ثروات الجنوب.
جيش شاميل خالص مدجج بكافة أنواع 
األسلحة وليس له مهمة إال املرابطة يف منابع 
وحقــول النفط الجنوبيــة واملنافذ الحدودية 

ويوجه فوهة بندقيتــه ورصاصه تجاه أبناء 
املليشــيات  النفطية وليس تجاه  املناطق  تلك 
تلو  الشامل واحدة  التي قضمت مدن  الحوثية 
األخرى أمام ناظريه دون أن يحرك ساكنًا يف 
الدفاع عن أرضه وعرضه واســتعادة كرامته، 
فهكذا هي أوجه املقارنــة بيننا وبينهم مهام 

تعددت مسمياتها .
وهناك دالئل وحقائق ملدى بشاعة الحويث 
ابناء الشامل  الجرائم الجسيمة بحق  وارتكابه 
قيامه  ومنها  الواقعة تحت سيطرته  واملناطق 
بتحويل حواجز ونقاط التفتيش يف اليمن إىل 
األرواح  مئات  بعد حصدهــا  للموت  محطات 
والتسبب يف اختطاف اآلالف وإخفائهم قرسيا 

بالسجون الحوثية.
وكشف تقرير حقوقي حديث عن تشييد 
 1907 من  أكرث  الحويث  الكهنوت  مليشــيات 
األســفلتية  الخطوط  بطــول  تفتيش  نقاط 
والعاصمة عدن  العاصمة صنعاء  الرابطة بني 
جنوبًا ومحافظــات الحديدة ورمية وعمران، 

والجوف، وأخريا صعدة شاماًل.
ووثــق التقريــر الصادر عــن »منظمة 
رايتس رادار لحقوق اإلنسان«، غري الحكومية، 
13574 انتهاكًا بحق املسافرين واملتنقلني بني 
املحافظات اليمنية وذلك منذ انقالب مليشيات 

الحويث وحتى نهاية عام 2021.
وسجل التقرير املعنون بـ »نقاط املوت« 
تعــرض 1952 مدنًيــا للقتــل واإلصابة يف 
مليشيات  ارتكبتها  غالبيتهم  التفتيش  حواجز 
االنتهاكات  تنوعت  اإلرهابية، حيــث  الحويث 
بني الجســدي واالختطاف واإلخفاء القرسي 

والتعذيب.
واليزال الكهنوت الحويث يتحدى اتفاقيات 
الهدنه ويزيد من حشــده العســكري بشكل 
مســتمر فبينام هو القاتل لصنعاء غري أنه ال 

يزال بنظر الجنوب وعدن امليت منذ والدته. 

تعددت امل�ضمي�ت وال وجه للمق�رنة بينهم�
صنعاء واجلنوب والبون الشاسع

ال�ضم�ل م�ت بيد احلوثي

 للجمعيــة التعاونية  الســكنية ملوظفي 
صندوق صيانة الطرق واجلسور

عندم� ك�نت عدن من�رة جزيرة العرب ولوؤلوؤة ال�ضرق االأو�ضط


