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األمناء / خاص :
شهد أرخبيل ســقطرى، يوم الجمعة، 
احتفاًل شــعبًيا يف ملعب الفقيد ســعد 
ســاملني مبدينة حديبو، بالعيــد الوطني 
الـــ 50 لدولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
عرفاًنا بدورها اإلنساين واإلغايث الحيوي 

بالجزيرة.
مختلف  من  غفرية  جامهري  شــاركت 
رشائح املجتمع يف الحتفال حاملني علمي 
والجنوب  املتحدة  العربيــة  اإلمارات  دولة 
العريب، ولفتات معربة عن التقدير الشعبي 

للجهود التنموية اإلماراتية يف األرخبيل.
وشــملت فقرات الحتفال مشــاركة 
العديد من  وإلقاء  الرتاثية،  الشعبية  الفرق 
الكلــامت من رموز األرخبيــل تعبرًيا عن 

األوارص القوية بني الجنوب واإلمارات.

تبني مســتقبلها عن  الشــعوب  إن 
أول  لبناء اإلنســان  التعليم وذلك  طريق 
كــام أن التعليــم الركيــزة األوىل لبناء 
الحضارات  فجميع  واملجتمعات  األجيال 
ركزت عىل النشء وتعليمه وأصبحت يف 

مقدمة األمم.
للتعليم  بامعبد  طالب مدرســة عني 
األســايس يتلقون تعليمهــم يف العراء 
وتحت أســقف الُعــَرش القدمية، ومن 
املعروف أن عني بامعبد منطقة ساحلية 
وحرارة الجو عالية جدا تؤثر عىل صحة 
التالميذ وهــي تعترب مكاًنا غري لئق ول 

مهيأ لتلقي العملية التعليمية .
والجديــر ذكــره أن منتجعــات برئ 
التعليمي  الــرح  عيل ل تبعد عن ذلك 
إل بضعة كيلومــرتات، ومديرية رضوم 
أكرب منشأة  شبوة منطقة حيوية متتلك 
وهي رشكة بالحــاف لتصدير الغاز وكذا 
ثروة سمكية كبرية.. فأين ذهبت التنمية 

ووضع التعليم يف الحضيض؟ 
الصورة تحيك واقع التنمية يف عهد 

بن عديو!

قرر أحمد باراس، مأمور مديرية دار سعد يف العاصمة عدن، تسمية 
جولة مدخل عدن من اتجاه محافظة لحج باسم الشهيد الصحفي نبيل 

القعيطي.
ووجه برسيان القرار، يوم الجمعة، بشــكل فوري وإلغاء التسمية 
السابقة، يف خطوة لتخليد اسم الشهيد، ضحية إرهاب تنظيم اإلخوان.

صورة نادرة يف عدن التواهي لسرتاحة نشوان  يف عهد جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشعبية.

حلج "األمناء" خاص:
أصدر مجلس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن، يوم الخميس، بياًنا أعلن فيه 
بدء اإلرضاب الشــامل يف كليات الجامعة ابتداًء من اليوم األحد، محدًدا سبعة 

من املطالب.
وحســب البيان فإن أبــرز املطالب هي إعادة راتب عضــو هيئة التدريس 
والتدريس املســاعدة إىل قيمته بالعملة الصعبة إىل مــا قبل 2015م، وردم 
الهوة بني راتب عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس املساعدة، ورسعة 
ا، وتســوية رواتبهم، وتوفري الشواغر الوظيفية  نقل أعضاء املعينني أكادمييًّ

للمعينني من غري وظائف.

المقال االخير

يضيع اإلنســان اليومي يف انتظار املجهول، ويقف ضجرًا 
مشوشًا أمام البيانات وتكرار الجتامعات وترديد الحكايات، لكن 
سؤاله يظل مثلام هو: إىل أين املسري؟ فالزمن ميوت يف النتظار 

بينام األيام تزيد رضاوتها كلام كرثت التفاصيل وتضاءل األفق.
فام أصل الحكاية؟

يف املايض تجمعت أجزاء من شيفرات عشوائية يف جينات 
نظام الستقالل آنذاك، مكونة شبح رهيب بداخله يرتاكم ويكرب 
ويســتبد بقناعات قادته وسلوكهم حتى أفصح الدهر عن ظلمة 

كانون املؤملة.
من هنا كان ميكن اإلجابة عىل ذلك الســؤال الحيوي: ما هو 
الدرس؟ وإىل أين املسري؟ ومن أي أفق ينهمر صبح آخر ليجد البلد 
بداية مختلفة مســنوًدا مبا تعلمه حتى تلك اللحظة إن كان قد 
تعلم؟ لكنهم مع كل ذلك اختاروا له الذهاب إىل )عمق الزجاجة( 
بدل من الخروج واتضحت املآلت بعــد أن أفرغت رصة األهداف 
محتوياتها يف متاهة دموية تســمى الوحدة املحاطة بســور 
تاريخي غليظ من املفاهيم امللتبســة، وأصبح عىل أهل الجنوب 

إما الدخول يف حمى املوت البطيء أو الخروج إىل طريق آخر.
عــرف الجنوبيون وطنهــم ألول مرة بعد الشــدائد العظام 
واتضحــت لهم بصورة مختلفــة أرضه وســامه وبحاره وكل 
تضاريســه وتبينت أهميــة بلدهم الذي اعتــربوه قبل الوحدة 
مجرد ســاحات للهتافات املشتعلة ومنصة للمشاريع الوحدوية 
والقومية والشرتاكية. كانت األرض والسامء واإلنسان مرشوًعا 
قومًيا لبناء "دولــة الوحدة" دون متهــل أو إدراك بأن األحالم 
األيديولوجية التي تقفز عىل الواقع ما هي إل طريق متوحشــة 

مجهولة املآلت.
تجلت عالقة اإلنســان باألرض، وفهــم الجنوبيون أن هناك 
رباط رسمدي ل ميكن أن متحوه مشــاريع سياسية أو شعارات 
أو حتى رصاعات داخلية، وقــد فهم الداخل والخارج أن الجنوب 
لن يكون من حصة أحد مهام كان، فهو ألهله حتى تذهب األرض 

ومن عليها.
حسنًا هذا األمر األكرث حيوية أصبح بديهًيا اآلن، لكن الحكاية 
ما تزال غــري مكتملة خاصة وأن الحرب تبذر الخوف والقهر يف 

نفوس الناس الذين ينتظرون تطورًا مفاجئًا يف حبكتها.
أولئك )الناظرون لغدهم( يفهمون بالتأكيد تعقيدات الحرب 
التحالف  بأولويات  وجذورها ومســاراتها وأصبحوا عىل دراية 
وأدائه وأدواتــه وموقف العامل ويعلمون خطر الحويث واإلخوان 
واإلرهاب وداعميهم.. ويدركون أيضا أنهم مع ذلك واقفون عىل 
رشفات الصرب لعل صبحًا يطل من نصوص البيانات والخطابات 
والوعــود املتكررة مثلام كانــوا دومًا، بينــام األحداث متيض 

عاصفًة.
مثة حقيقة ناصعة يف الراعــات الدائرة وهي أن هزمية 
الحوثيني أو إضعافهم بصورة دامئة، بالنســبة للمملكة، أولوية 
حيوية ولن تدخر أي وســيلة لتحقيق هدفها لكنها حتى اآلن مل 
تحقق ســوى ما جعل الحوثيني أكرث قوة. أما أولوية الجنوبيني 
وقضيتهم الكربى يف املقابل فتكمن يف امليض نحو اســتعادة 
دولتهم. ومن أجل ذلك قدموا ويقدمون دماء عزيزة ل يستحقها 
أي "مرشوع عريب" إن مل تكن عودة الجنوب يف صميمه. وهكذا 
تتبلور منطقــة الوهن الحرجة يف عالقة اململكة بالجنوب وهي 
الزاويــة املظلمة التي يتم التأرجح حولهــا دون أن تدركها عني 
الواقعية التي انطفأت عشية يوم تاريخي وما تزال ترقب ضوءًا 

يلمع يف ظلمتها.
الرشعية يقودها اإلخوان، ول أمــل يف أن تصلح أو تصبح 
رشيكة حقيقية حتى عىل الورق، ورؤية اململكة حول الراع يف 
اليمن تتجاوز الحالة الجنوبية إىل تثبيت معادلة خطرة: اإلخوان 
وقبائلهم يف مواجهة الحــويث وقبائله، طائفة ضد طائفة، ول 
يبدو أن درس اإلخوان قد استوعبه الجريان، بينام البلد يرتدى يف 

مهاوي الحرب والفقر والضياع.
كل يشء غامض أيها "القادة الجنوبيون" بكل مســمياتكم 
وأطيافكم، إل الدماء واألشــالء املتناثرة، فإنهــا أكرث وضوًحا 
تظل طرية ل متضغها األرض، والســالم عليها، وإمنا ُتزرع فيها 
وتنمو وتزهر جراحًا وذاكرة مشــتعلة. لهــذا عليكم أل تكرروا 
"الصمت" تجاه مشــهد ضبايب قبل أن تطول املراحل وتتشعب 
دهاليز الراعات أكرث ويضيع الجميع يف متاهة دموية جديدة. 
تدارســوا و تداركوا الفصل األخري من الحكاية و مللموا جراحكم 
وصفوفكم وكونوا لشعبكم قدوة نزيهة وصادقة ول تذهبوا إىل 

حروب ل نهائية كام يريدها اآلخرون.

د. أحمد عبد الاله

نوفمبر.. أصل 
الحكاية

ابتهاج شعبي في سقطرى 
بالعيد الوطني اإلماراتي

إطالق اسم الشهيد القعيطي على جولة مدخل عدن

حال التنمية في عهد بن عديو!

اليوم.. بدء اإلضراب الشامل بكليات جامعة عدن

من ذاكرة الجنوب


