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طريق (عدن  -أبين) ..الكثبان
الرملية تهدد حياة المواطنين
عفاف سالم
قبل أسابيع كنا قد تطرقنا يف مقاالتنا إىل املشكلة التي تجعل منها
الجهات املعنية املعضلة ،أال وهي الكثبان الرملية التي تهدد حياة مرتادي
طريق (عدن – زنجبار).
وكنا قد شهدنا اســتجابة قبل أسابيع لكنها كانت آنية متثلت برفع
الكثبان الرملية ومخلفات البناء جهة العريش متهيد ًا لعمل الكورنيش،
وكذا اإلشــارة إىل أهمية اإلنارة لبعض النقاط األمنية التي اعتمدت يف
إنارتها عىل املصابيح اليدوية وكأننا مازلنا نعيش بالعصور البدائية!.
وبالعودة للكثبان الرملية ،يا رئيس الحكومة  ،ويا وزير األشــغال..
تريد حلو ًال جذرية وتعهدًا بالجدية أما عبث أصحاب الجرارات فحدّث وال
حرج يرفعها لبعد مرتين بالكثــر إن مل يكن أقل من ذلك؛ بل ويضعها
بنفس جهة الرفع وليس بالجهة األخرى لتعود بعد يومني أو ثالثة كام
كانت مجدد ًا  ،وهو ما يعد مضيعة للوقت وح ًال آني ًا مؤقت ًا وليس جذري ًا.
التغايض وغض الطرف أدى إىل طمر أحد خطوط الطريق اإلسفلتي
بالكامل يف أماكن معينة ومتناثرة ،وجيد أنكم تنزلون ملطاعم شــعبية
 ،كام ذكرت وســائل التواصل االجتامعي ،واألفضل منه القيام بجوالت
تفقدية للطريق الذي تغمره الكثبان الرملية و يفتقر لإلنارة الليلية.
وحقيقة نأســف لتخاذل محافظي املحافظتني عدن و أبني ألنهام
همل ،فمحافظ أبني تقيــم عائلته بعدن
رمبــا أكرث ارتياد ًا للطريــق املُ َ
وبالتــايل أكرث إدراك ًا للمخاطر الجمة ،ومحافظ عدن ج ّل أهله يف أبني
والشــك أنه يالحظ ذلك ،ومع ذلك ال هذه املحافظة تح ّملت مسؤوليتها
وال تلك ،وال أعلم ما دور القامئني عىل وزارة األشغال وال مدراء عمومها،
وال من يحرك ساكن ًا رغم الحوادث املتكررة التي أودت بحياة العباد.
نأمل التفاعل الجاد من وزارة األشــغال والطرقات التي أهملت مثل
هذه الطرقات وأن تتحمل مســؤوليتها ،ونكرر :األمر ليس مكلف ًا مادي ًا
بقدر مــا قد يتصوره لكم بعض املســرزقني وتكفي جولة عابرة غري
معلنة للتأكد من معاناة هذا الخط البائس.
وكــم نأمل أيض ًا أن نجد من الجهات املعنيــة األذن الصاغية وعمل
اللمســات التجميلية للخط املهمل بإنارة وتشجري وردم للحفر القليلة
واملتباعدة املتناثرة يف الطريق اإلســفلتية كون ذلك يف غاية الحيوية
واألهمية.

(من حمل أخوه
ما أثقله)
فضل معبد
مثل ومقالة وحكمة قالها أســافنا لتكون لنــا قاعدة نعود إليها
لبقاء لحمتنا متامسكة وقوتنا ظاهرة ..ونستأنس بها ونح ّملها إيثارنا
وصربنا وتجاوزنــا ألخطاء إخواننا الذين تربطنا بهم عالقات وجودية
وماض
ومصالــح وحقوق خاصة وعامــة وتاريخ وثقافــة وهوية
ٍ
وحارض ومستقبل يف إطار وطن واحد جريح محاط مبؤامرات وأطامع
احتاللية محدقة تستهدفنا جميعا وال تعري لنا جميعا اهتامم ًا وال با ًال.
فأنا جنويب وأنــت جنويب  ..أنا أخوك وأنت أخــي ،من أينام كنا..
والجنوب جنوبنا جميعا ..فال أنا أملك الحق يف سلب حقك منك وال أنت
متلك حق سلب حقي مني كذلك.
فمهــا اختلفنــا يف اآلراء ،وتباينــا يف االنتامءات السياســية
واملناطقية الجنوبية ،ومهام اختلت عدالة توزيع السلطة (القيادة) يف
فرتة معينة ،ومهام بلغت درجة ظلم أحدنا لآلخر ،ومهام ..ومهام حصل
بيننا ..فإن ذلك ال يعطينا الحجة الوافية لتسليمه لطرف غري جنويب أو
إعانته عىل احتالله وإقصاء إخواين يف الطرف الجنويب اآلخر.
ألن األصل أننا نحن دون غرينا من يصلح ذات بيننا ،ونحل مشاكلنا
البينية بأنفســنا بالحوار الحكيم واملنطق السديد واملسؤول ،ولو تطلب
ذلك األمر إىل تقديم التنازالت الكبــرة لبعضنا البعض كإخوة ،وإيثار
املبادرات الشــخصية والجامعية لتقريب اختالفاتنا من أجل استمرار
وحدة نســيجنا االجتامعي وقوة إرادتنا الخالقة التي بها نحقق أسباب
عيشنا الكريم والحر املستقل عىل تراب وطننا جميعا.
فمن استعان بغريه أو أعان غريه عىل احتالل وطنه أو استغالل أخيه
مهام كان خطؤه عليه أو اختالفــه معه فهو كـ(الديوث) الذي يرىض
بالفاحشة يف أهله.
أمتنى أن تكون الرســالة وصلت للجميع ،وفهمت من قبل الجميع،
ويستفيد منها الجميع و(من حمل أخوه ما أثقله).
اللهم أ ِّلف بني قلوبنا ،واجمــع كلمتنا ،ووحد صفنا ،وأنت عىل كل
يشء قدير..
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مالئكة الرحمة بدارسعد تحيد عن مسارها الحقيقي
أيعقــل أن معدومي الدخل أو ذوي الدخل
املحدود غري مدرجني يف كشوفات املنظامت
اإلغاثية واملساعدات اإلنسانية؟!.
إن الذي يثري الدهشــة والتعجب أن تجد
كشــوفات املنظامت اإلغاثية واإلنســانية
متتلئ بأسامء أشخاص أغلبيتهم موظفني
حكوميني وأصحاب وظائف متعددة الدخل
ليسوا بحاجة لإلغاثة اإلنسانية.
نحن نريد أن نعرف ماهي طريقة التعامل
التي تعتمد عىل ضوئها املنظامت اإلنسانية
يف منطقة دار ســعد عىل وجه الخصوص
من خالل املسح للحاالت املستحقة لإلغاثة.
إن من الظلــم أن املنظامت اإلنســانية
تعتمد عــى مندوبني لهــا يف منطقه دار
سعد يتعاملون مع الناس مبنظور الوساطة
واملحاباة.

ومع ذلك هناك اعتامدات لعقال
الحارات والقامئــن عىل اإلغاثة
برفع بعض األسامء التي تتناسب
مــع أهــواء العاقل بينــا أغلب
املحتاجني ال تدرج أســاءهم يف
كشــوفاتهم ويتــم تجاهلهم من
قبل العقال و منــدويب املنظامت
اإلنسانية.
نرفع أصواتنا إىل من يهمه أمرنا
من مســؤويل املنظامت اإلغاثية
والجهات املعنية بهذا الخصوص أن
ينظروا بشــفافية إىل وضعنا وأن
يوقفوا هذا العبــث الذي يقوم به
مسؤولو املنظمة يف دارسعد.
كــا نتمنى منهــم أن يعيدوا املســح
الحقيقي للمنطقة وســيجدون أن من يف

كشــوفاتهم أغلبيتهم
من أصحــاب الوظائف
املزدوجــة وميســوري
الحال.
ما يســعنا أن نقول:
راجعــوا ضامئركــم يا
إخواننــا القامئني عىل
املنظامت اإلنسانية يف
دار سعد وأعيدوا املسح
امليــداين مبصداقيــة
وأمانة.
ختام ًا ..عندما يتجرد
اإلنســان مــن معاين
اإلنسانية تصبح الحياة أشبه بالغابة يأكل
القوي فيها الضعيف ،وحســبنا الله ونعم
الوكيل.

�سامي العلوي

ذكرى نكبة 11فبراير
ماهر عبداحلكيم احلاملي
عن أي ثورة نتذكــر ونتحدث عنها وهي
مل تكن ثورة لليمنيني ولوطنهم وملصالحهم
بقدر ما هي كانت ثورة لإلخوان املسلمني،
ملصالحهم السياسية والشــخصية ،أقاموا
ثورة للبسط عىل مواقع الرثوة النفطية يف
الجنوب ،من خالل مرشوع األقلمة ،والهدف
األول هــو متكن حركة اإلخوان املســلمني
لبســط نفوذهم برشق املناطــق الجنوبية
لتتمكــن من تشــكيل حزام قــوي جنوب
اململكة العربية السعودية ،وإلسقاط خيار
استعادة دولتنا الجنوبية عن الشامل.
ً
شامل وجنو ًبا ،ولهدف
ثورة قسمت اليمن
السيطرة فقط عىل املرشوع اإلقليم الرشقي
الجزء الغنــي بالرثوات من الجنوب العريب،
ليدخل تحت حكم الحركة اإلخوانية ،وحينها
ســيفرض اإلخوان رؤيتهم ،وسيحاولون
زعزعة األمن يف شــبه الجزيــرة العربية،
وســتكون اليمن حاضنــ ًا لواحدة من أكرث
األفكار املتصلبة والتي لن تعطي مســتقبال
مستقرا يف شبه جزيرة العرب.
ثورة  11فرباير كانت فقط للسيطرة عىل
اليمن الجنويب الستمرار اإلخوان املسلمني
يف مرشوعهم الفكري واأليدلوجي ،وعندما
فشل اإلخوان يف احتواء الجنوبيني وفشل
مرشوعهــم بالجنوب ،وفشــلت ثورة 11
فرباير وذهبت يف أدراج رياحها ،فتحالفوا
مــع الحوثيني ،تصــوروا إىل أن وصل بهم
الحال أن يتحالفوا مــع الحوثيني من أجل

مصالحهم وأجنداتهم الخبيثة.
(وهْ م) والشعور بتحقيق
ثورة  11فربير َ
(وهْ م)
األهداف ال يعــد إال انجرار عاطفي َ ،
الثورة الشــعور باإلنجاز وال إنجاز ،الشعور
باالنتصــار وال معركة  ،الشــعور بتحقيق
األهداف وقطــع املراحل واألمــر ال ُيعد إال
انجرار عاطفي ووهْ م ثوري ال غري.
فأين قيادات ثوار  11فرباير قيادة التغيري
اليوم؟ وأين أهدافكم اليوم يف الواقع؟ أين
مرشوعكم املدين اليوم؟.
شــباب ثورة  11فرباير فص ملح وذاب،
ثورة  11فرباير هــي أبو عيل الحاكم وعيل
محســن األحمر وصادق األحمــر وهنا ال
ميكن أن نعرتف بأنها ثــورة ومل تكن ثورة
أساس ًا.
ثورة  11فرباير ضيعت اليمنيني وضاعت
بالدهم وأصبحوا اليــوم يبحثون عن اليمن
يف الذكريات ويف التسجيالت املرئية.
أصعب األشياء أن يتحول املايض هو حلم
مستقبل الحارض وهذا ما يحدث يف اليمن
اليوم فال يزدهر إال املايض.
ال يتحدث ساســة ثورة  11فرباير إال عن
األوهــام ويرتكون الناس تجــري بعد هذه
األوهام ليعودون الحقا للبحث عن املايض
ً
مســتقبل
ولحظتهــا ال يكون لليمنيني ال
قادما وال ماضي ًا باقي ًا.
ً
ثورة  2011اإلخونجية دمرت البلد ،كذبوا
علينا حني قالوا أن الغد ســيكون أفضل من
اليوم ،هاجموا املعسكرات ودمروا الطرقات
ونهبوا املؤسسات.
قالت لهــم توكل كرمان يومها أنهم كلام

زاد قتيل رسموا طريقا صوب املستقبل ،ولو
أنهم سألوا أنفســهم أي مستقبل وأي طن
مزدهر يبنى بكل هذا الخراب؟!.
وســاد الخراب ومل يتغري اليمن ،تغريت
"كرمــان" و"العليمــي" والعــرات من
أمثالهام فقط  ،صــارت حياتهم مرفهة أما
اليمن كانت تنزف وتنزف.
صارت "كرمان" من ســيدات األعامل،
وصار "العليمي" رئيس الجمهورية اليمنية
وصار الشعب كله فقري!.
كانت كذبــة حينام خرجت قيادات حزب
التجمع اإلصالح اليمني إىل الساحات واعدة
الناس بعودة املايض.
قالوا للناس" :ســنعيد لكم املايض" ..مل
يسأل الناس كيف ســيعود املايض؟ وكيف
يعود ما مىض؟! ..خرج الناس توق ًا للاميض
الذي قالوا لهم إ ّن ُه ســيعود ،ليكتشفوا بعد
ســنوات طويلة أن املتحدثــن عن الحرية
واألمــن واالســتقرار صاروا ســجانني
وإرهابيني وأن املتحدثني عن النزاهة صاروا
لصوصــا وأن الوطن املوعــود صار خرابة
كبــرة وأن املايض ال يعــود إال يف روايات
األطفال.
كذب "اإلخوان املسلمون" عىل أنصارهم
واعديــن إياهم بالعيش الرغيــد وصدّقهم
الشعب املغلوب عىل أمره.
فكانت ثــورة  11فرباير خنج ًرا يغرز يف
جســد هذه املسكينة (اليمن)  ..وبعد سنني
طويلــة طويلة أفاق اليمنيــون عىل  3من
املآيس ،ال ثورة شــباب أزهــرت اليمن ومل
يصدقوا بوعدهم..

مساعي مشكورة ولكن
املساعي التي تقوم بها إدارة وعامل املكتب
املحيل ملديرية الشيخ عثامن من أعامل إزالة
العشوائيات واإلحداثيات العمرانية التي قام
بها كثري من أصحــاب املحال التجارية عىل
حساب الشوارع العامة التي هي طريق عام
للسيارات واملارة عىل الســواء  ،ومتنفسا
للمواطنني ومظهر جــايل للمدينة ـ وكل
ذلك كان مطلب كل مواطن أصبح يشــعره
ذلك املنظر العشــوايئ بالضيق والفوىض
كلام مر بالشوارع العامة.
لكن السؤال هل سيســتمر ذلك املسعى
يف التنظيم ولن يكون اّين ووقتي والغرض
منه االستعراض أو لغرض االبتزاز والكسب
من خــال الضغط عىل الباعــة املتجولني
وكذا أصحــاب املحالت التجارية وســحب
مــا يف الجيــب مبجرد اإلشــارة مبنحهم
بعض التسهيالت وترك الفرصة لهم لبسط
بضاعتهم يف الشــوارع ويبقى االمر بني
الشــد والجذب حتى يبقى الوصال ما بني
جيوب التجــار وأيدي املوظفــن جامعو
اإلتاوات
تم تنظيف الشــوارع وتنظيمها بالحملة
التي اســتهدفت إزالــة االضافــات التي
اســتقطعها أصحاب املحــال التجارية إما
بالبنــاء أمام محالتهــم أو بفرش وعرض
بضاعتهم حــول محالتهم عىل حســاب
الشارع العام وكذا مزاحمة املارة والسيارات

يف طريقهم.
لكن رسعان ما تالشــت نتائج
الحملة وعاد الباسطون يفرتشون
الطرقات بــل متادى بعضهم ببناء
أكشاك بعد هدمها كام هو حاصل
يف حديقة الشــيخ عثامن بجانب
مســجد النور هذه الحديقة التي
تتقاذفها القرارات العشوائية بني
بنائها واعامرهــا تارة وبني الهدم
والتهميش تارة أخرى.
حديقــة النور التــي هي قلب
الشيخ عثامن وقلبها النابض التي
يجب االهتامم بها ومنحها لفتات
كرمية واخراجها من حالة االهامل تحولت
اليوم وألســباب رمبا بعضها جيل ومعلوم
وبعضها األخر مازال مخفي تحت أســتار
التعتيم ومن جملة تلك األسباب التي أضحت
هذه الحديقة التي تتوســط مدينة الشيخ
عثامن القدميــة مقلب للقاممــة ومنظر
مشــوه لجامل املدينة الضاربة يف االنشاء
والتكويــن العمراين ألكرث من مائة ســنة
وهي خارصة محافظة عــدن التي تربطها
بباقي محافظات الجمهورية.
إن وضع الحديقة بهذه الكيفية القامئة
يجعلهــا عرضة للنهب عن طريق البســط
فهي لقمة ســائغة لكل من تسول له نفسه
العبث والسيطرة عىل ملك من أمالك الدولة

التي ملك الشعب.
أما اّن ألبناء مديرية
الشيخ عثامن من أطفال
وشباب وكبار أن ينعموا
مبناظر جميلة وقضاء
أوقات اللعب والتنزه يف
حديقة تتوسط مدينتهم
خاصــة وأن الحديقــة
تتوسط املحال التجارية
لو تحولت هذه الساحة
املهملة التــي أصبحت
تشوه جامل املدينة إىل
حديقة نابضة بالخرضة
والجامل وبعــض األلعاب التي ســتمتع
الزائرين من فئــات عمرية مختلفة قبل أن
متتد إليهــا األيدي العابثة التي تســتحوذ
عىل كل ما هو جميل وغايل وتجعله أمالك
خاصة وال يهمه إال الكســب املادي وتعبئة
الجيوب ولو كان ألمالك الشــعب الذي بات
محروم من حقوقه يسلبها بعض اللصوص
املتسلقني الراغبني يف جمع املال من حالل
أم حرام أي ًا كانت مواقعهم وصفاتهم.
فهل يفقه القامئــون عىل إدارة املديرية
وتتحول األقــوال إىل افعال ونرى الحديقة
تنطق باســمها مزينة وجاذبة للزائرين من
أبناء املديريــة وغريهم من الزائرين وتكون
أسم عىل مسمى حديقة النور.
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