
 

اململكة  يف  املقيمني  اجلنوبيني  من  املئات  �شارك   
العربية ال�شعودية يف االحتفال الوطني الذي اقامته 

املمكلة احتفاال باليوم الوطني للمملكة.
 وقال مقيمون يف اململكة لـ)احلقيقة( ان " املئات من 
ابناء اجلنوب يف اململكة العربية ال�شعودية �شاركوا  
باليوم  اململكة  حكومة  اقامته  الذي  االحتفال  يف 

الوطني ,  يتقدمهم ال�شيخ عبدالعزيز
املهدمي  وبدر   , العولقي  فريد  والكاتب   املفلحي    
من  وغريهم    , العي�شائي  ووليد  العي�شائي  ومعتز 

القيادات اجلنوبية واملقيمني يف اململكة.

ي�شاركون  وهم  �شعادتهم  عن  اجلنوبيون  وعرب 
حكومة اململكة احتفالها باليوم الوطني معربين  عن 
حلكومة  اجلنوبي  اليمن  �شعب  عن  ونيابة  تهانيهم 

و�شعب املمكلة ال�شقيق.
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الرئي�ش هادي: ا�ستلمت دولة مفككة وجي�ش مق�ّسم وحمافظات خارج ال�سيطرة 
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اجلنوبيون ي�ساركون �سعب اململكة العربية ال�سعودية 
افـــراحــــه بـالـــيـــوم الــوطـــنــي الـــ )84(

لالإعالم  احلقيقة  م�ؤ�س�سة  تتقدم 
التربيكات  واأجمل  التهاين  باأرق 
والإ�سالمية  العربية  الأمتني   اىل 
قدوم  مبنا�سبة  ال�سيا�سية  والقيادة 

عيد الأ�سحى املبارك.
يعيده  اأن  وجل  عز  امل�ىل  �سائلني 
والربكات,  واليمن  باخلري  علينا 
�سالح  ومنكم  منا  اهلل  وتقبل 

الأعمال.
تعلن  املباركة  املنا�سبة  وبهذه 
�سحيفة  احلقيقة جلمه�رها الكرمي  
اأن  على  العدد  هذا  من  احتجابها 
العيد  اجازة  بعد  ال�سدور   تعاود 

وكل عام واأنتم بخري .

حدث  ما  اإن  هادي  من�شور  ربه  عبد  الرئي�س  فخامة  قال 
يف اليمن "موؤامرة كبرية اأعدت �شلفا وحتالفت فيها قوى 
خارجية وداخلية وجتاوزت حدود الوطن", وذلك يف اأول 
االأيام  يف  باليمن  ع�شفت  التي  االأحداث  عقب  له  ت�شريح 
املا�شية وانتهت ب�شيطرة جماعة احلوثي على العا�شمة 

�شنعاء.
الرئا�شة موجها  واأ�شاف هادي يف موؤمتر �شحفي يف مقر 
حديثه لليمنيني اأن "املوؤامرة كبرية, واأننا نحن ويف هذه 
اللحظة ن�شعر اأن هناك موؤامرة جتاوزت حدود الوطن", 
واتهم من و�شفهم بـ"االنتهازيني" من الداخل بامل�شاركة 

يف املوؤامرة على الوطن.
ونفى الرئي�س اليمني ما �شماها ال�شائعات التي تقول اإنه 

تخلى عن �شنعاء من اأجل اإعالن الدولة يف عدن.

اإىل  داعيا  م�شوؤولياته,  من  يتهرب  ال  اأنه  هادي  واأكد 
الكرمية  باحلياة  اليمنيني  حلم  ي�شيع  ال  حتى  التما�شك 

والدولة العادلة وال�شراكة ال�شيا�شية.
ي�شتلم  مل   2012 عام  البالد  ا�شتلم  عندما  اإنه  وقال 
يف  يتقاتل  مق�شم  وجي�س  مفككة,  ل�شلطة  دولة  �شبه  "اإال 
�شيطرة  خارج  عدة  وحمافظات  مق�شم,  واأمن  ال�شوارع, 

الدولة".
احل�شور  بع�س  قاطعه  -الذي  اليمني  الرئي�س  وتابع 
ذلك  كل  اإ�شالح  ممكنا  يكن  "مل  مرات-  عدة  بالت�شفيق 
احلروب",  ووقف  احلرائق  اإطفاء  يف  ق�شيتها  عامني  يف 
موؤكدا اأنه �شيم�شي يف حتقيق االأمن واال�شتقرار, وتنفيذ 

خمرجات احلوار الوطني".
حروبا  �شهدت  االأخرية  االأ�شهر  اأن  اإىل  اأي�شا  واأ�شار 
من  واتهم  �شنعاء,  اإىل  عمران  اإىل  دماج  من  وتوترات 
الإ�شقاط  "تكالبت  "قوى خارجية وداخلية" باأنها  �شماها 

التجربة اليمنية يف االنتقال ال�شلمي لل�شلطة", متعهدا باأن 
بالرغم من �شعف  البالد,  م�شتقبل  اأجل  ي�شت�شلم" من  ال 

اإمكانات الدولة.
تكون  اأن  ميكن  وال  ت�شقط,  لن  مل  "�شنعاء  اأن  واأردف 
اأحد", ودعا يف الوقت ذاته احلوثيني لت�شليم  حكرا على 
اليمنية  لل�شلطات  عليها  ا�شتولوا  التي  الدولة  موؤ�ش�شات 

املخت�شة.
يف  تفتي�س  نقاط  اأقاموا  احلوثي  جماعة  م�شلحو  واأقام 
دوريات  ت�شيري  بدوؤوا  كما  العا�شمة.  �شوارع  معظم 

م�شلحة يف ظل غياب تام لقوات اجلي�س واالأمن.
املا�شي,  االأحد  توقيعه  مت  الذي  االتفاق  ومبوجب 
االعت�شامات  خيام  وتفكيك  امل�شلحني  خروج  يفرت�س 
التي ن�شبها احلوثيون يف �شوارع املدينة خالل االأ�شابيع 

القليلة املا�شية.

" يقــعــ�ش   "ما  بـــرنـامج  حلقــــة   .  . " ع  بـــرَّ " اطلــعــوا 
اليــــوتيـــوبـــي اجلديــــدة

برعاية و اإنتاج فني من م�ؤ�س�سة )احلقيقة( لالإعالم :

الدويل املجتمع  نطالب  علي":  "بن 
مبـبادرة بــيـن ال�سـمال والـجنـوب

رئي�س  اأحمد  علي  حممد  املنا�شل   اأكد 
اجلنوب  ل�شعب  الوطني  املوؤمتر 
وهم  امل�شتقبل  عماد  هم  ال�شباب  باأن 
ال�شلمية  اجلنوب  �شعب  ثورة  وقود 
وفداء  �شحية  ال�شعب  فئات  واأكرث 
�شاكرا  الظروف,  هذه  يف  ومعاناة 
به  واالجتماع  احل�شور  على  حر�شهم 
على  واالإطالع  امل�شتجدات  ملناق�شة 
املت�شارعة  واملتغريات  التطورات  اآخر 

وتاأثريها على اجلنوب وق�شيته.
�س عليهم �شري اللقاءات  وا�شتعر 

اإقليم عدن                        علي الدرب:

اإقليم اآزال                       متابعات 

اإقليم اآزال                       خا�ص 

 (( موؤ�ش�شة  من  فني  اإنتاج  و  برعاية   
الربنامج  اأطلق  لالإعالم   )) احلقيقة 
الكوميدي  ال�شبابي  االجتماعي  الفني 
اليوم   )) ؟   ! يقع�س  ما   (( اليوتيوبي 
من  اخلمي�س  حلقته اجلديدة اخلام�شة 

مو�شمه الثاين 2014 م.

اإقليم عدن                        عيدرو�ص زكي:

الريا�ص

كتب رئي�ص التحرير

ال�شماد  و�شالح  مكاوي  يا�شني  بتعيني  جمهوري  قرار  االأربعاء  �شدر 
احلراك  عن  هادي,  من�شور  عبدربه  اجلمهورية  لرئي�س  م�شت�شارين 
الوطنية  وال�شراكة  ال�شلم  اتفاق  انطالقا من  اجلنوبي وجماعة احلوثي, 

املوقع يوم االأحد.
ال�شامل,  الوطني  احلوار  مبوؤمتر  اجلنوبي  احلراك  مكاوي  يا�شني  ومّثل 
احلوثي,  جماعة  يف  البارزة  القيادات  اأحد  ال�شماد  �شالح  يعترب  حني  يف 

وامل�شوؤول الثقايف للجماعة.

تعيني م�ست�سارين لرئي�ش اجلمهورية 
عن احلراك اجلنوبي واحلوثيني  اليمن ترتقب رئي�ش وزرائها اجلديد 

االإعالن  القادمة  ال�شاعات  خالل  اليمني  ال�شارع  يرتقب 
و�شفه  الذي  اجلديد  الوزراء  رئي�س  �شخ�شية  عن 
اأن  يجب  باأنه  واحلوثيني  الدولة  بني  املوقع  االتفاق 
ويتمتع  حزبية,  وغري  حمايدة  وطنية  �شخ�شية  يكون 
بدعم  ويحظى  النزاهة,  من  عالية  وبدرجة  بالكفاءة 
�شيا�شي وا�شع, وي�شدر رئي�س اجلمهورية قرارا رئا�شيا 
بتكليف رئي�س احلكومة اجلديد لت�شكيل حكومة جديدة.

يجري  اأن  على  ين�س  وقع  الذي  ال�شراكة  اتفاق  وكان 
و�شفافة مع جميع  �شاملة  م�شاورات  رئي�س اجلمهورية 
املكونات املمثلة يف موؤمتر احلوار الوطني ال�شامل فور 
اإىل ت�شكيل  توقيع هذا االتفاق, وتهدف هذه امل�شاورات 
اأق�شاها �شهر, وتكلف احلكومة  حكومة كفاءات يف مدة 
احلالية بت�شريف ال�شوؤون العامة العادية حتى ت�شكيل 
احلكومة اجلديدة, وتعتمد يف ت�شكيل احلكومة اجلديدة 

اأن  على  الوطنية,  وال�شراكة  والنزاهة  الكفاءة  مبادئ 
ت�شمن م�شاركة وا�شعة للمكونات ال�شيا�شية.

يكون  اأن  على  جديد  حكومة  رئي�س  تعيني  يتم  واأن 
�شخ�شية وطنية حمايدة وغري حزبية, ويتمتع بالكفاءة 
�شيا�شي  بدعم  ويحظى  النزاهة,  من  عالية  وبدرجة 
رئا�شيا  قرارا  اجلمهورية  رئي�س  االأخ  وي�شدر  وا�شع, 
بتكليف رئي�س احلكومة اجلديد لت�شكيل حكومة جديدة.

اإىل ذلك, نقلت �شحيفة »عكاظ« ال�شعودية عن م�شادرها 
:"اأن من �شمن املر�شحني ملن�شب رئي�س حكومة الوحدة 
العمل  منظمة  عام  مدير  لقمان  اأحمد  من  كال  الوطنية, 
ال�شابق  الرئي�س  حكومة  يف  ال�شابق  والوزير  العربي 
علي عبداهلل �شالح, اأحمد �شوفان نائب رئي�س الوزراء 
ال�شعبي,  املوؤمتر  يف  القيادي  دغر  بن  اأحمد  اليمني, 
مطهر  حممد  الدكتور  العا�شمة,  اأمني  هالل  عبدالقادر 
قيادات  اأحد  الكحالين   اأحمد  العايل,  التعليم  نائب وزير 
املر�شحني  اأكرث  من  اأن  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت  املوؤمتر. 

عام  اأمني  مبارك  بن  عو�س  اأحمد  الدكتور  هو  حظوظا 
االأممي  املبعوث  بدعم  يحظي  الذي  الوطني  احلوار 
جمال بن عمر كما اأن ابن مبارك تربطه عالقة جيدة مع 

الرئي�س اليمني ويحظى بثقته".
وين�س االتفاق الذي مت التوقيع عليه, اأن يجري الرئي�س 
يف  كفاءات«  »حكومة  ت�شكيل  اإىل  تف�شي  م�شاورات 
غ�شون �شهر, فيما ت�شتمر احلكومة احلالية التي ا�شتقال 
رئي�شها حممد �شامل با�شندوة يف وقت �شابق, يف ت�شريف 
ثالثة  غ�شون  يف  للوزراء  رئي�شا  هادي  ويعني  االأعمال, 
من  للرئي�س  �شيا�شيني  م�شت�شارين  تعيني  يتم  كما  اأيام, 

احلوثيني واحلراك اجلنوبي.
ويف اجلانب االأمني, ين�س االتفاق على اأن تت�شلم الدولة 
من  االحتجاجات  خميمات  تزال  واأن  احليوية  املن�شاآت 
�شنعاء وحميطها, على اأن يتم وقف جميع اأعمال العنف 

فورا يف �شنعاء.

خا�ص
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العطا�ش: رحيل الأ�سنج خ�سارة كبرية على الوطن 

بن عجرومة: تبقى �سراحة الفقيد "الأ�سنج" 
قواعد تدّر�ش يف اأكادمييات علوم ال�سيا�سة

موؤ�س�سة احلقيقة اخلريية توزع ك�سوة العيد لذوي الحتياجات اخلا�سة

وموا�شاة  عزاء  برقية  العطا�س  اأبوبكر  حيدر  الرئي�س  بعث 
عبداهلل  ال�شيا�شي  الكبري  الوطني  الفقيد  وذوي  اأ�شرة  اإىل 
املا�شي  االأربعاء  ليل  املنية  وافته  الذي  اال�شنج  عبداملجيد 

ال�شعودية. بالعربية  جدة  مدينة  يف 
 وقال العطا�س يف بيان عزاء بعثه لـ"احلقيقة"  اإن ” عبداهلل 

يعو�س”..  ال  رحيله  كبري  �شيا�شي  االأ�شنج  عبداملجيد 
م�شريا اإىل اأن رحيله يف هذه املرحلة يعد خ�شارة كبرية على 

الوطن“.
فتاريخه  ح�شرها  ميكن  ال  كثرية  الفقيد  ” مناقب  اإن  وقال   
موؤ�ش�شي  من  يعد  وهو  احل�شيف,  ال�شيا�شي  كان  باأنه  ي�شهد 
التاريخ  اإ�شهامات كبرية يف  العربي, وله  الوطن  النقابات يف 

والن�شايل“. الوطني 

والبالغة,  احلارة  تعازيه  عن  العطا�س  الرئي�س  عرّب  كما   
ومنال   , ومازن  حممد   , املخ�شرم  فقيدنا  وبنات  الأبناء 
اإ�شماعيل  ح�شن  نظرية  الفا�شلة  وزوجته   , ومريفت 
القدير  العلي  اهلل  داعيا  وحمبيه..  اأقاربه  وكل   , خدابخ�س 
ال�شرب  وذويه  اأهله  ويلهم  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن 
قوة  وال  حول  وال  راجعون  اإليه  واإنا  هلل  اإنا   ,  , وال�شلوان 

العظيم. باهلل  اإال 

جدة                        خا�ص:

جدة                        خا�ص:

لرابطة  العام  االأمني  عرب 
اأبوبكر  حممد  العربي  اجلنوب 
برقية  يف  العولقي  عجرومة  بن 
اأ�شرة  اإىل  بعثها  وموا�شاة  عزاء 
وال�شـــــيا�شي  الراحـــــل  الفقيد 
عبد  عبداهلل  الفقيد  املعروف 
عن  فيها  عرّب  اال�شنج  املجيد 
لرحيل  واأ�شاه  حزنه  بالغ 

ال�شيا�شي االأ�شنج.
برقية  يف  عجرومة  بن  وقال 

نعزيكم  :"اإننا  الفقيد  اأ�شرة  اإىل  املوجهة  العزاء 
كافة  العربي  اجلنوب  و�شعب  اأنف�شنا  ونعزي 
مبا  ورا�شني  اجللل  امل�شاب  بهذا 
مواقف  تبقى  و�شوف  اهلل  كتب 
العمل  يف  و�شراحته  الفقيد 
ال�شيا�شي قواعد وقوانني تدر�س يف 

اأكادمييات علوم ال�شيا�شة" .
راجيا املوىل جل يف عاله اأن يتغمد 
اأهله  ويلهم  رحمته  بوا�شع  الفقيد 
واإنا هلل  ال�شرب وال�شلوان  وحمبيه 

واإنا اإليه راجعون.

وزعت موؤ�ش�شة احلقيقة اخلريية التنموية يوم الثالثاء املا�شي ك�شوة العيد 
الأطفال ومربيات جمعية الفجر اجلديد للطفل املعاق ذهنينا باملعال, مبنا�شبة 

قدوم عيد االأ�شحى املبارك.
وقالت رئي�س جمعية الفجر اجلديدة للطفل املعاق ذهنياً, �شباح مده�س, اإن 
اهتمام اأي اأمة من االأمم بفئة ذوي االحتياجات اخلا�شة يعد من املوؤ�شرات 
هذا  يف  �شباق  �شالمي  االإ واملجتمع  احل�شاري,  وتقدمها  لرقيها  احلقيقية 
اهتمام  كان  هنا  ومن  وامل�شاواة,  االجتماعي  التكافل  من   انطالقا  امليدان 
وحر�س عدد من اخلريين على حقوق املعاقني جميعا يف التعليم والرعاية 

والت�شجيع ح�شب طاقاتهم وقدراتهم.
موؤكدة : باأن اجلمعية تعترب رافدا هاما من روافد حتقيق وتاأكيد التوا�شل 

والرتابط واالت�شال بني ذوي االحتياجات اخلا�شة.

اخلريية  احلقيقة  ملوؤ�ش�شة  واالمتنان  ال�شكر  جزيل  عن  مده�س  وعربت 
التنموية وفاعلة اخلري �شيده االأعمال داليا موايف التي تكفلت بتقدمي ك�شوة 

العيد لالأطفال املعاقني ذهنينا .

اإقليم عدن                       خا�ص:

بن علي 
اجلنوب  مكونات  وممثلي  قيادات  مع  والتوا�شل 
عنها  متخ�س  وما  واالجتماعية  الوطنية  احلراكية 
جمل�س  تاأ�شي�س  على  اجلميع  وتوافق  االتفاق  من 

اإنقاذ وطني جنوبي .
لتاأ�شي�س  خطواتنا  ت�شارعت  لقد  علي:  بن  وقال 
قبل  به  طالبنا  والذي  جنوبي  وطني  اإنقاذ  جمل�س 
 , اجلنوبي  القيادي  الت�شتت  جتاوز  اجل  من  �شهور 
وما ي�شببه من اإخفاق مل�شرية ثورة �شعبنا ال�شلمية 
حولنا  من  املت�شارعة  واملتغريات  الظروف  ونتيجة 
عدد  مع  املتوا�شلة  االجتماعات  من  �شل�شلة  عقدنا 
واحلزبية  احلراكية  املكونات  وممثلي  قيادات  من 
وناق�شنا  االأو�شاع  واملجتمعية اجلنوبية وتدار�شنا 
كثري من الق�شايا املهمة بالن�شبة لق�شيتنا اجلنوبية 
على  وانعكا�شاتها  ال�شمال  يف  االأزمة  وتداعيات 
اجلنوب وما هو دورنا وواجبنا جتاه اأي خماطر اأو 

م�شتجدات قادمة .
م�شتطردا "مت االتفاق والتوافق من قبل اجلميع على 
�شرعة تاأ�شي�س جمل�س اإنقاذ وطني جنوبي ك�شرورة 
اجل  من  جنوبي  وطني  وواجب  حتمية  وطنية 
�شتنتجه  ما  من  و�شعبا  اأر�شا  اجلنوب  عن  الدفاع 
هذه الظروف واملتغريات وت�شارعها والتي يجب ان 
ن�شتعد لها مهما كانت خدمة لثورتنا ال�شلمية وهدفنا 
جميعا يف احلرية وا�شتعادة دولتنا اجلنوبية احلرة 

امل�شتقلة كاملة ال�شيادة".
واأ�شاف : وتتويجا التفاق وتوافق جميع اخلريين 
من القيادات احلراكية واملدنية مت ت�شكيل جلنة من 
عدد من بع�س املكونات لتقوم باإعداد وثيقة االأ�ش�س 

واملبادئ لت�شكيل جمل�س االإنقاذ الوطني اجلنوبي .
وتابع : واأعدت هذه الوثيقة التي بني اأيديكم والذي 
يف  الفعالة  م�شاركته  من  معكم  اللقاء  هذا  نعترب 
مناق�شتها واقنائها باآرائكم , ونحن نعترب ال�شباب هم 
النواة الرئي�شية لتاأ�شي�س وت�شكيل قوام هذا املجل�س 
الذي �شي�شكل من كل مكونات وقوى اأطياف اجلنوب 
اجلنوب  حمافظات  كل  من  مت�شاوي  وطني  بتمثيل 

ال�شت .
م�شتوى  يف  اجلميع  يكون  اأن  على  تاأكيده  وكرر 
يف  �شعبنا  خلدمة  واالأمانة  الوطنية  امل�شوؤولية 
ثورتنا  ن�شرة  حتى  واحدا  �شفا  وال�شري  اجلنوب 
احلرية  وهو  جميعا  هدفنا  وحتقيق  ال�شلمية 
لقيامه  واال�شتعداد  اجلنوبية,  دولتنا  وا�شتعادة 

النظام  وانهيار  املتغريات  وت�شاعد  ت�شارع  حالة  يف 
الوطني  االإنقاذ  ومبجل�س  اأنية,  حالة  �شنعاء  يف 
على  قيادته  حتت  جميعا  �شيوحدنا  الذي  اجلنوبي 
اجلنوبية  دولتنا  ا�شتعادة  يف  هدفنا  وحدة  ا�شا�س 
املعرتف  بحدودها  ال�شيادة  كاملة  امل�شتقلة  احلرة 
ال�شعارات  تنوعت  مهما  1990م  مايو   21 حتى  بها 

وتعددت .
وقال "بذلك �شنثبت للعامل بان اأبناء اجلنوب قادرين 
تعاملهم  و�شنفر�س  دولتهم,  وقيادة  اإدارة  على 
االيجابي مع اجلنوب وق�شيته يف اأي ظروف جديدة 
اأي  عرب  دولتنا  وا�شتعادة  ق�شيتنا  حلل  وطريقة 

م�شروع دويل جديد اذا مل تتغري الظروف".
با�شم  احلوار  يف  �شارك  الذي  فريقنا  ان  خ�شو�شا 
وانت�شر  جنح  قد  اجلنوب  ل�شعب  الوطني  املوؤمتر 
التي  ال�شلبة  االأر�شية  لها  وا�ش�س  �شعب  لق�شية 
جتعلنا نوا�شل ن�شالنا ال�شلمي حتى الن�شر ونتم�شك 
حرة  اجلنوبية  دولتنا  وا�شتعادة  احلرية  يف  بحقنا 
م�شتقلة كاملة ال�شيادة هذا الهدف الذي �شاركنا على 
اأ�شا�شه يف احلوار وخرجنا متم�شكني به واأ�ش�شنا مبا 
قدمنا يف روؤية ال�شيا�شية وجذور الق�شية اجلنوبية 
هذه االأر�شية ال�شلبة التي �شتحمل وحملت ت�شاعد 
اخلا�شة  الوثائق  حملت  حيث  �شعبنا  ثورة  زخم 
منذ  ال�شمال  النظام  كل ممار�شات  بالروؤية واجلذور 
الظلم  توؤكد  التي  الرباهني  بكل  للجنوب  اجتياحه 
والتهمي�س  واالإق�شاء  والنهب  وال�شلب  والقهر 
الدولية  الراعية  االأطراف  لكل  الوثائق  و�شلمت 
اأعداء  اأزعجت  التي  الندية  وفر�شنا  واالإقليمية, 
الطرف  وف�شحت  ال�شلمية  �شعبنا  وثورة  ق�شيتنا 
واإطماعهم  واأعمالهم  والتقليدي  ال�شيا�شي  ال�شمايل 
على مراأى وم�شمع رئا�شة واأمانة احلوار ومندوبي 

الدول الراعية .
وكان نتيجة ذلك التاآمر على فريقنا الذي �شكت عليه 
اجلميع واحتفظنا مبا حققناه وعدنا اىل بني �شفوف 

�شعبنا ملوا�شلة الن�شال ال�شلمي حتى الن�شر . 
واليوم وانتم معنا ومعانا كل اخلرييني من القيادات 
اجلنوبي  القيادي  ال�شف  وحدة  على  �شنعمل 
وامل�شتعد يف حالة طلب من املجتمع الدويل مببادرة 
يف  ندي  ب�شكل  واجلنوب  ال�شمال  بني  خا�شة  دولية 
ا�شتعادة دولتنا  ا�شا�س حقنا يف  دولة خارجية على 

وحترير �شعبنا واأر�شنا .

ع .. اطلعوا برَّ
كتب  التي   )) ؟   ! ع  برَّ اطلعوا    ((  : بعنوان   
ح�شن  و  عيدرو�س  حممد   : من  كلٍ   ن�شها 

يق . با�شدِّ
عن  املتعاظم  تفردها  بقوة  احللقة  ظهرت  و 
ثوب  و  بهية  بحلة  ال�شابقة  الربنامج  حلقات 

ق�شيب و قوام 
متيزت  اأنها  بيد  واحد  قالب  و  اآن  يف  ر�شيق 
اأتى  و  الربنامج  اإىل  جديدة  وجوه  بان�شمام 
الن�شوي  العن�شر  ال�شياق  ذلك  �شدارة  يف 
�شهد  كما   , اأنفال  الفنانة  باملوهبة  متثل  الذي 
اإىل  االإرياين  حممد  الفنان  ان�شمام  الربنامج 
يو�شف  املهند�س  اأدارة  حتت  املتاألقة   جوقته 
جمور ما دل اأن هناك جتديدا ً و تطويرا ً حدثا 

للربنامج .
الذي  باعواد  تامر  الفنان  الربنامج  غادر  فيما 
بع�س  يف   )) اأمينة  اخلالة   (( دور  فيه  ج�شد 
خا�شة  الأ�شباب  ال�شابقة  الربنامج  حلقات 
 (( وفاة  عن  االإعالن  ليتم  الفر�شة  ف�شُتنح 
هذه  خالل  من  الربنامج  يف   )) اأمينة  اخلالة 
الفنان  باعواد  تامر  الفنان  حمل  ليحل  احللقة 
 (( �شقيقة  دور  ج�شد  الذي  االإرياين  حممد 
اخلالة اأمينة (( الدور الذي متثل يف �شخ�شية 
ون (( التي جاءت من االإمارات اإىل  )) اخلالة اأمُّ

مدينة عدن الأداء واجب العزاء يف �شقيقتها .
يحدث  كما   )) ؟   ! ع  برَّ اطلعوا   (( حلقة 
باح�شوان  مقدمه  العري�س  الربنامج  جمهور 
عدة  اجتماعية  ق�شايا  اإىل  تطرقت  اأنفال  و 
الن�سء  تهم  موا�شيع  و  النا�س  حياة  مت�س 
العام  تد�شني  من  بدءا ً  ال�شباب  و  الطالب  و 
الدرا�شي اجلديد 2014 م ــ 2015 م بعودتهم 
فرتة  انق�شاء  بعد  اجلامعات  و  املدار�س  اإىل 
و  القائظ  احلر  ظل  يف  ال�شيفية  االإجازة 
املحافظات  و  عدن  عن  الكهربائي  التيار  ف�شل 
اجلنوبية ب�شكل دائم بينما الطالب حاولوا قدر 
امل�شتطاع قتل فراغ االإجازة يف االأكل و النوم 
و عر�شا ً يف  االأ�شواط طوال ً  و قطع  ال�شفر  و 

جممع )) عدن مول (( التجاري ! ؟ .
الطالب  متتع  اأهمية  احللقة  تناولت  و 

و  الدرا�شة  بداية  عند  الن�شاط  و  باحليوية 
اإىل  الطالبات  دعا  ال�شاخر  الربنامج  باأ�شلوب 
الواهية  باالأعذار  التذرع  و  الك�شل  عنهن  ترك 
الدرا�شية  �شفوفهم  تنظيفهن  يف  م�شاهمتهن  و 
الت�شابق  على  الطالب  حثت  كما   , ملدار�شهن 
يف  اإ�شرتاتيجية  باأماكن  اللحاق  اأجل  من 
حتت  باجللو�س  ظفرهم  �شيما  ال  و  ال�شفوف 
النافذة  بجانب  اأو  الكهربائية  ال�شقف  مروحة 
لك�شب ن�شمة هواء طبيعية عابرة تغنيهم عن 
ال  الذي  ال�شرمدي  مب�شل�شلها  الكهرباء  انطفاء 

نهاية له .
الربنامج  كامريا  ب�شحر   , احللقة  َعرَّجت  و 
اإبداع  يف  حرفيتها  تعود  التي  الت�شويرية 
خمرج  اد   حدَّ وليد  املهند�س  اإىل  الت�شوير 
الطالبة  اأناقة  يف  املبالغة  على   , الربنامج 
و  اجلامعي  احلرم  يف  ظهورها  و  اجلامعية 
على  املُعتِمد  العجيب  بال�شكل  الدرا�شة  قاعة 
التي  اجلمالية  امل�شتح�شرات  ا�شتخدامها 
اإليها  الناظر  املجتمع  ت�شاوؤل  على  يبعث 
امللفت  املظهر  بذلك  ظهورها  الأن  با�شتغراب 
اال�شتنكار  باأ�شهم  يرمقونها  االآخرين  جتعل 
قاعة  لي�س  و  اأعرا�س  قاعة  اإىل  ذاهبة  كاأنها  و 

درا�شة عليا ! ؟ .
احلال نف�شها �شرت على الطالب اجلامعي الذي 
يواكب هو االآخر اأحدث ال�شياكات و الق�شات 
املُقلد  اجلميل  ال�شكل  لوازم  و  ال�شبابية 
حتى  ال�شينما  جنوم  و  العامل  العبي  الأ�شهر 
اجلامعية  الدرا�شة  يف  زميلته  اإعجاب  ينال 
يف  خدماته  لها  تقدمي  خالل  من  عنه  ر�شاها  و 
عزائم الكافيترييا و طباعته للمالزم الدرا�شية 
�شاردة  كل  من  لها  االنتباه  و  الفتاة  اأجل  من 
املقرر  عن  الغري  ي�شاأله  حينما  و  واردة  و 

الدرا�شي ينتابه ال�شرع و العجم ! ؟ .
 )) ؟   ! يقع�س  ما   ((  : برنامج  ويوا�شل  هذا 
اإ�شرار  على  الواقفة  الثابتة  جناحاته  م�شوار 
و ع�شق متالزمني للمواهب التي ُوِهَبت ل�شبابه 
الواعي الَنريِّ و التي مت ا�شتثمارها و ا�شتغاللها 
بطريقة ُمثلى منهم يف خدمة املجتمع باأ�شلوب 

فني �شاخر مواكب و م�شاي
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وتاأتي �شيطرة احلوثيني على موؤ�ش�شات الدولة يف �شنعاء وب�شط 
نفوذها, امتدادا للتواجد االإيراين يف لبنان والعراق ومناو�شاتها يف 
�شوريا التي تريد اأن تتقا�شمها مع الغرب حتى يكتمل الهالل االإيراين 
العرب  بحر  اأق�شى  من  اخلليج  ودول  ال�شنية  الدول  يطوق  الذي 
ميكن  فال  طهران.  اإىل  ي�شل  حتى  والعراق  و�شوريا  بلبنان  مرورا 
للقوى  العامة  اأحداث �شنعاء مبعزل عن اال�شرتاتيجية  اإىل  النظر 

الكربى, واالأحداث املت�شارعة يف الدول العربية االأخرى.
التدخل االإيراين يف اليمن جتاوز م�شاندة االأقلية احلوثية ال�شيعية 
تنفيذ  �شبيل  يف  القتال  على  ملي�شياتها  وتدريب  باملال  واإغرائها 
قيام  على  م�شّجعة  علنا  تبدو  اأن  طهران  ا�شتطاعت  حتى  خططها, 
وكل  اخلليجية  املبادرة  ورف�س  احلكم  نظام  لقلب  جديدة  ثورة 
مامت التو�شل له عقب الثورة اليمنية التي اأطاحت بالرئي�س ال�شابق 
اأن  علي عبد اهلل �شالح, ور�شمت اخلطط التي ا�شتطاع احلوثيون 
لي�شبح   , اليمن حتى �شيطروا  �شا�شعة من  ي�شيطروا على مناطق 
اخلليج  ودول  ال�شعودية  خا�شرة  يف  اإيرانية  بلدة  اليمن  �شمال 
لتبقى طهران م�شاومة يف احلرب �شد )داع�س( وا�شتهداف النظام 
ال�شوري, عن طريق اإرباك امل�شهد وا�شتخدام اليمن كورقة لل�شغط 
املكا�شب  من  املزيد  وحتقيق  التفاو�س  يف  القوة  لها  يتحقق  حتى 

اجلغرافية وال�شيا�شية.
الذي  احلوثي  الطيف  من  ترحيبا  االإيرانية  التوجيهات  ووجدت 
تربطه مع اإيران روابط اأيديولوجية عقائدية, وظل مقاتلو احلوثي 
يرتيثون على تخوم �شنعاء خالل الفرتة القريبة لتلقي ر�شائل اأكرث 
تقييم  على  بناء  الت�شعيد  اإىل  �شراحة  تدعو  طهران  من  و�شوحا 
واإىل  عام,  ب�شكل  االأو�شط  ال�شرق  يف  لالأو�شاع  االإيرانيني  ال�شا�شة 

م�شتجدات املوقف االإيراين يف م�شاهد التفاو�شات االأخرية.

مطالب تبداأ بجرعة وتنتهي مبنفذ بحري
�شعت  احلوثي  وجماعة  احلكومة  بني  املفاو�شات  عمليات  خالل 

االأخرية اإىل اإطالة فرتة املفاو�شات من خالل املتغريات التي يقدمها 
احلوثيون واإ�شافة �شروط معلنة وغري معلنة بهدف توفري م�شاحة 
ميدانيا  او�شاعها  ترتيب  ا�شتكمال  على  اجلماعة  ت�شاعد  زمنية 
وتوفري العتاد الع�شكري الالزم, متعمدة طرح مطالب جديدة بني 

كل جلنة واأخرى وعند كل جولة مفاو�شات.
وا�شلوب  منهجية  يف  واخللل  الر�شمي  االرتباك  ا�شتغلت  اجلماعة 
اجنازات  لتحقيق  الرئا�شة  قبل  من  املكلفني  وتطلعات  التفاو�س 
تدفع بهم اىل مواقع ومنا�شب �شيادية, وهذا وفر جلماعة احلوثي 
م�شاحة للتالعب والتلكوؤ والتعجيز . الندية يف املفاو�شات تعتربه 
جماعة احلوثي �شعف ر�شمي - وهو كذلك - ومن ي�شعون ال�شعاف 
واملوؤثرين  املوجودين  اال�شخا�س  هم  التفاو�شي  الدولة  موقف 
�شمن دائرة التفاو�س , وا�شبحوا يهتمون باملغريات التي ت�شدر 
ا�شاراتها من جماعة احلوثي اكرث من اهتمامهم بالنتائج كمنظومة 
رجال  بع�س   . نهائي  اتفاق  اىل  والو�شول  اجنازها  يتم  �شاملة 
مع  ويذوبون  �شريعا  ي�شت�شلمون  الرئا�شة  من  املكلفني  التفاو�س 
بخياالتهم  وي�شبحون  احلوثي  جماعة  من  ت�شدر  التي  االغراءات 
ا�شبح طعما  الذي  رئا�شة احلكومة  اىل من�شب  الو�شول  اجل  من 

ومطمعا ملن يكلفون مبهمة التفاو�س مع جماعة احلوثي . 
 , اجلماعة  و�شروط  مطالب  ت�شاعدت  االرباك  لهذا  نتيجة 
احلكومة  رئي�س  ا�شم  على  موافقتها  �شرورة  على  وا�شرتاطها 
والوزارات ال�شيادية واالجهزة احل�شا�شة يك�شف مدى االنتهازية 
الدولة  موقف  وا�شعاف  بالتفاو�س  املكلفني  ورائها  يقف  التي 
قبل  من  االنحياز  مدى  تثبت  اال�شرتاطات  هذه  وان   , والرئي�س 
ولو   , الوطنية  امل�شلحة  على  والقفز  تطلعاتهم  لتحقيق  االع�شاء 
كان غري ذلك , مالذي �شيدفع بجماعة احلوثي ب�شرورة موافقتها 
على ا�شم رئي�س احلكومة والوزارات ال�شيادية؟! ال ميكن ان يكون 
ثمن  هو  اال�شرتاط  هذا  ان  واحلقيقة   ! م�شادفة  اال�شرتاط  هذا 
ملقاي�شة ت�شعى لها اجلماعة لتمرير ما تريده عرب هوؤالء الطاحمني 

واملهرولني بالوطن وق�شاياه امل�شريية . 
بع�س  تلبية  على  باملوافقة  والبلد  الرئي�س  توريط  ي�شتبعد  ال 

التعجيزية مثل املوافقة على منح اجلماعة منفذ  �شروط اجلماعة 
بحري الن�شاء ميناء خا�س بها , ومن جتاوزوا اخلطوط احلمراء 
من  انف�شهم  هم  عمران  حرب  اثناء  هادي  الرئي�س  عنها  اعلن  التي 
�شيتجاوزون اخلطوط احلمراء ل�شيادة وامن اليمن, وهم انف�شهم 
جلماعة  لت�شليمها  عمران  بزيارة  ودفعوه  الرئي�س  �شللوا  من 

احلوثي ر�شميا . 
وتهديدا  الدولة  ل�شيادة  انتهاك  هو  بجماعة  خا�س  ميناء  وجود 
المنها القومي , واال�شرار على منفذ بحري هو خدمة لدولة ايران 
حركة  على  الدولة  ورقابة  �شيطرة  عدم  �شمان  اجل  من  وتوابعها 
هذا  من  الهدف  هو  الع�شكرية  واملعدات  وال�شالح   , للميناء  النقل 
التي ت�شعى  التو�شعية اليران  ال�شيا�شة  امليناء خلدمة  املنفذ ومن 
متت  حال  ويف   , ال�شام  على  هيمنتها  بعد  املنطقة  على  للهيمنة 
املوافقة على �شرط جماعة احلوثي مبنحها منفذ بحري فلن يكون 
هناك مربر للحفاظ على ال�شيادة واالمن الن اليمن �شتعي�س حتت 

االنتهاك .
�سمت احلراك اجلن�بي حمريرّ ودول اخلليج 

تتجه اإىل تبني مطالبه 
لي�س هناك ما ي�شتثني الوجود احلوثي - ولو ب�شكل حمدود - يف 
وقد  املذهبي,  االختالف  من  الرغم  على  اجلنوبية,  املحافظات 
مدير  بينهم  حوثيني   8 اأ�شر  عن  االثنني  يوم  القاعدة  تنظيم  اأعلن 
فرع املخابرات بعد اأن فر�س احلوثيون ح�شارا على املنطقة ملنع 
احل�شار  ك�شر  من  التنظيم  عنا�شر  يتمكن  اأن  قبل  االأ�شرى  خروج 

م�شاء االأحد, واإخراج االأ�شرى, اإىل جهة مل يحددها البيان.
احلوثيني  حركة  زعيم  اأعلن  اجلاري,  العام  من  اإبريل  �شهر  يف 
مبحافظة  اأمريكية  ع�شكرية  قاعدة  وجود  عن  احلوثي  عبدامللك 
�شاأنه  من  الع�شكري  التواجد  ذلك  مثل  واأن  اليمن,  جنوب  حلج 

التاأثري على ال�شيادة اليمنية.
وقال احلوثي :»نحذر من م�شروع اأمريكي جديد يف اليمن يجرى يف 
اأمريكية  لبناء قاعدة ع�شكرية  منطقة خور عمرية مبحافظة حلج 
جديدة يف منطقة مينية مهمة ويوؤثر على القرار ال�شيادي للبالد«. 

حمافظات  يف  القاعدة(  )تنظيم  من  عنا�شر  انت�شار  »اإن  واأ�شاف 
لرغبة  تلبية  »ياأتي  )�شنعاء(  العا�شمة  و�شبوة  كاجلوف  مينية 
اليمن  يف  النافذة  القوى  طلبات  يلبي  ر�شمي,  وبر�شا  اأمريكية 

ومقابل ت�شهيالت كبرية لتحقيقهم م�شالح اأمريكية كبرية«.
جلي  هو  مما  اأكرث  "احلوثي"  قاله  ما  تف�شري  باالإمكان  يعد  مل 

ووا�شح.
لكن االأهم من ذلك, اأين دور اجلنوبيني مما يحدث يف �شنعاء؟, 

مل ال يتخذ قادة احلراك اجلنوبي مواقفا جادا م�شتغلني االأحداث 
مل  مَل  مطالبهم,  لتنفيذ  متهيدا  �شنعاء  ت�شهدها  التي  املت�شارعة 
ال�شراع  اأمنية حلماية مناطق اجلنوب من متدد  اأي تدابري  تتخذ 
خليجية  �شعودية  مواقف  هناك  واأن  خ�شو�شا  اإليها,  ال�شمال  يف 
ال�شعودية  العربية  فاململكة  اجلنوب,  يف  يحدث  ما  من  م�شتجدة 
مواقف  دعم  خالل  من  وا�شتقرارها  اأمنها  على  للحفاظ  �شت�شعى 
هيمنة  عن  بعيدا  الواقع  اأر�س  على  جت�شدت  اإذا  ما  اجلنوبيني 
القوى القبلية والع�شكرية والدينية يف ال�شمال, وينعك�س ذلك على 

كل دول االإقليم.
ب�شيطرة  ينتهي  ولن  م�شتمرا  �شراعه  �شيبقى  اليمن  �شمال   
احلوثيني, فهناك قبائل ت�شتجمع قواها و�شتعود ملقاتلة احلوثيني, 
ولن تكون هنالك دولة ما دامت ال�شراعات م�شتعلة, بعك�س مناخ 
ال�شتعادة  داعمة  اإىل  �شتتحول  اخلليج  ودول  اجلنوب,  يف  الدولة 
ا�شتغلوا هذه الظروف املواتية, فالكل  اجلنوبيني لدولتهم يف حال 
يبحث عن اأمنه وا�شتقراره بعيدا عن ال�شراعات القبلية والطائفية 

التي ال تنتهي.
مبادرة  بتبني  االإقليمي  للتدخل  بحاجة  بات  اجلنوب  يف  الو�شع 
جديدة باأي �شيغة لتحقيق ما يرمي اإليه اجلنوبيني, فبقاء الو�شع 
م�شطربا لي�س من م�شلحة اجلميع واأوالها دول اجلوار التي تبحث 
عن حماية حدودها وجلم التمدد ال�شيعي الراف�شي وحماية املنافذ 

البحرية التي ميتاز بها اجلنوب. 

يتمدد نحو اجلنوب ودول اخلليج 
فـي طريقها لتبني مطالب احلراك  احلوثي

- راأفت �سرف

قد تبدو مالمح الهدف الأكرب مللي�سات 
احل�ثي وا�سحة من خالل �سيطرتها 

على مفا�سل الدولة يف العا�سمة �سنعاء, 
باعتباره هذه احلالة جزٌء من حالة 
الف��سى املر�س�مة للمنطقة انطالقًا 

من اإدراك الغرب باأن اإيران هي املعادلة 
ال�سعبة يف ال�سرق الأو�سط واتخاذها 

كحليف ا�سرتاتيجي وزرع متددها يف 
جن�ب اجلزيرة العربية, مقابل م�ساركتها 

مع الغرب يف ر�سم اخلارطة اجلديدة؛ 
فيما ت�ؤدي اإيران دورها ب�سكل جيد 
كما اأدته م�سبقًا خالل غزو العراق 

واأفغان�ستان, والت�سهيالت التي تلقتها 
اأمريكا من اإيران يف حربها �سد �سدام 

ح�سني.
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وحيد ر�سيد: الفقيد عا�ص لعدن ولليمن
عبداهلل عبداملجيد االأ�شنج رحمه اهلل رحمة االأبرار, هامة وطنية �شامقة ورجل 

ن�شال ومواقف هامة, ومار�س ن�شاله الوطني حتى حلظاته االأخرية.
لقد عا�س لليمن,  وعا�شت عدن له القلب والفوؤاد واملكمن عا�شت عدن له القلب 
والفوؤاد وامل�شكن الذي ا�شتمّد منه حب اليمن واليمنيني يف كل مكان.. نفقده اليوم 
م له كل ما عنده  اأن اأعطى لهذا الوطن الكبري وقدَّ وقد انتقل اإىل جوار ربه بعد 
حتى  له  وعا�س  منه,  الوطن  �شكن  حيث  االأجل.  اإليها  �شبقه  التي  اللحظات  اإىل 

حلظاته االأخرية..
الراحل الكبري, من اأوائل من �شعوا مل�شرية التحرر الوطني من براثن اال�شتعمار 
الوطنية, ويعد رحيله خ�شارة  اأدوار متعددة يف احلركة  له  الربيطاين, وكانت 

لنا جميعا.
اأهله  لكل  وتعازينا  االأبرار,  رحمة  االأ�شنج  عبداملجيد  عبداهلل  الفقيد  اهلل  رحم 

وحمبيه يف كل مكان..
 املهند�س وحيد علي ر�شيد 

حبت�ر: الأ�سنج رحل وال�طن يف حاجة اإليه
 / معايل  الغايل  اليمن  فقيد  نودع  عميق  وحزٍن  دامعة  وعيون  مكلومة  بقلوٍب 
عبداهلل عبداملجيد االأ�شنج وزير اخلارجية االأ�شبق والزعيم ال�شيا�شي املخ�شرم 
اليوم  نودعه  واليمنية,  العدنية  الوطنية  احلركة  يف  كبرية  اأدواًرا  لعب  الذي 
واليمن يف اأم�س احلاجة اإليه, واإىل اأمثاله من احلكماء االأبرار الذين �شطروا يف 
�شفر التاريخ مالحم خالدة من االأعمال ال�شيا�شية والفكرة االإن�شانية. ن�شاأل اهلل 
َّا اإليه راجعون العلي القدير اأْن يتواله برحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.. اإنـَّا هلل واإنـ

الدكتور عبدالعزيز �شالح بن حبتور    

ال�سعيبي: �سيا�سي ُيندر اأن يك�ن له مثيل
االأ�شنج؟..  عبداملجيد  عبداهلل  الوالد  االأ�شتاذ  الفقيد  عن  اأقوَل  اأْن  ع�شاي  ماذا 
كان اأبـًا وقائًدا عظيمـًا بكل املعايري ع�شُت معه اأف�شل �شنوات العمر منذ نعومة 
اأ�شافري, كاأحد �شباب جبهة التحرير وكان �شديقـًا لوالدي وزعيم اأمة و�شيا�شي 

ُيندر اأن يكون له مثياًل.. رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته.
�شلطان حممد ال�شعيبي 

البكري:  حياة الفقيد حافلة بالعطاء 
لق�شية  حياته  �شخـَّر  وطنية,  �شخ�شية  االأ�شنج  عبداملجيد  عبداهلل  االأ�شتاذ/ 
�شعبه ب�شدق يف املواقف والت�شحية والبذل, كان �شاحب م�شروع حترري عمل 
التي  ال�شنوات  اأق�شي, و�ُشجن ومتت م�شايقته خالل  لقي ربه,  �شبيله حتى  يف 
عا�شها يف اجلنوب, لكنه مل يياأ�س, ومل يخنع ومل ي�شمت حتى وهو خارج البلد, 
ظل �شوته وطنيـًا وحدويـًا �شادقـًا يقدم الن�شيحة تلو الن�شيحة اإىل قيادة البلد 
املتعاقبة لعلها جتد �شدى يخرج البالد ما هي فيه, من م�شاكل ونكبات واأزمات. 
تدون  الكربى..  االأمة  لق�شايا  انت�شار  م�شرية  بالعطاء,  حافلة  حياة  لالأ�شنج 
نور,  من  باأحرف  ا�شمه  وي�شجل  الق�ش�س  اأجلد  من  وتكتب  املجلدات  اأجلد  من 
كيف ال, وهو ابن عدن البار وفخر عدن. تغمـَّد اهلل الفقيد املنا�شل الكبري عبداهلل 
عبداملجيد االأ�شنج بوا�شع رحمته واألهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.. اإنـَّا هلل 

َّا اإليه راجعون.. واإنـ
 نايف �شالح البكري 

ي اأنف�سنا برحيله  اأمان: نعزرّ
اليمن  يف  ال�شيا�شة  هامات  من  قامًة  نودع  ونحن  احلزينة,  اللحظات  هذه  يف 
اأنف�شنا فاإننا  الوالد / عبداهلل عبداملجيد االأ�شنج.. ويف الوقت الذي نعزي فيها 
اأبناء مدينة عدن  الفقيد واإىل جميع  اأ�شرة  اإىل  العزاء واملوا�شاة  نتقدم بخال�س 

َّا اإليه راجعون البا�شلة.. اإنـَّا هلل واإنـ
م / وحي اأمان 

باهارون: معلم يف مدر�سة الفكر وال�سيا�سة
اجل�شور  املنا�شل  واجلنوب  البار  عدن  وابن  البار  اليمن  وفقيد  فقيدنا  ننعي 
عبداهلل عبداملجيد االأ�شنج االأب واملعلم يف مدر�شة الفكر وال�شيا�شة. اإنَّ رحيله يف 
هذه املرحلة احلرجة موؤثًرا جًدا لكل اأبناء الوطن. رحم اهلل فقيدنا وفقيد الوطن 
ورجل عدن واجلنوب االأ�شتاذ عبداهلل االأ�شنج, واأ�شكنه ف�شيح جنانه واألهمنا 

َّا اإليه راجعون. وذويه ال�شرب وال�شلوان. اإنـَّا هلل واإنـ
علي ح�شن باهارون 

ى لنتهاكات علي عبداهلل �سالح  بن ح�سين�ن: ت�سدرّ
االأ�شنج  عبداملجيد  عبداهلل  العظيم  والرجل  الفقيد  الأ�شرة  االأثر  البالغ  عزائي 
لن  الذي  الرجل  الطيبني,  ونا�شها  وعدن  الوطن,  وفقده  جميعـًا  فقدناه  الذي 

اأن�شاه �شخ�شيـًا, والذي وقف معنا بكتاباته الناقدة لل�شيا�شة التي انتهجها نظام 
الغايل ه�شام  والفقيد  اأنا  اأثناء حماكمتي  بعد حرب 1994م  علي عبداهلل �شالح 
حممد علي با�شراحيل يف �شوء ما كتبته يف �شحيفة "االأيام" عام 1998م حول ما 
تعر�شت له عدن واأهلها من �شرقة ونهب للممتلكات العامة واخلا�شة. وا�شتمرت 

املحاكمة الأكرث من ثالثة اأعوام يف حمكمة عدن.
 اإنَّ وقوف عبداهلل االأ�شنج اإىل جانبنا وهو خارج الوطن كان له بالغ االأثر ومواقفه 
الوطنية ال ُتن�شى, رحم اهلل الفقيد واألهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.. اإنـَّا هلل 

َّا اإليه راجعون. واإنـ
 ح�شن بن ح�شينون

جنيب اليابلي: الأ�سنج.. قبلة للجميع
احلكيم عبداهلل االأ�شنج ناجت اأ�شرة علم وفقه واأدب و�شعر و�شيا�شة وقيم خلقية 
ه اأحمد االأ�شنج.. اأخواله اآل حميدان..  �شليمة.. والده عبداملجيد االأ�شنج.. عمَّ
فهو �شليل هذا اخلليط املتميز. عبداهلل االأ�شنج عام 1954م هو عبداهلل االأ�شنج 
عام 2014م.. موقف وثقافة.. فطنة.. نكتة .. وفاء وكل هذا وذاك جنده عنده 
بوفرة و�شفافية وبلهجة ع دنية.. انقطع الرجل عن عدن منذ منت�شف ال�شتينات, 
واإذا من رافقته يف بغداد اأو القاهرة اأو الريا�س اأو لندن اأو اإ�شالم اأباد �شيحدثك 
بالعدنية, واإذا علَّق ب�شخرية اأو �شخط عرب عن ذلك باللهجة العدنية: "ذحلني 
هذا ما له؟ اأي�س ما فتهملو�س؟ حمد برياجع عاره؟".. ثم يدعي على لقاء �شحفي 
اأو يعد مقااًل اأو كتابـًا جتد العربية عند اأرقى من عربية االأزهري, وال غرابة يف 
ذلك؛ الأنـَّه تتلمذ على يد العالمة حممد بن �شامل البيحاين؛ والأنَّ والده عبداملجيد 
االأ�شنج وقف يف مناظرة مع ال�شيخ عثمان االأزهري عام 1943م )اأي قبل 71 
عامـًا( يف زاوية ال�شيخ احلكيمي يف ال�شيخ عثمان ونقلتها "فتاة اجلزيرة" وكان 
راأيه اأنَّ ال�شالح يف الرعية اأواًل يف راأي ال�شيخ االأزهري, اأنَّ ال�شالح يكون اأواًل 
يف الراعي. اأحب اهلل عبداهلل االأ�شنج عندما اأطال عمره, لي�شبح قبلًة للجميع من 

الذين اختلفوا معه باالأم�س واأحبوه – )رحمه اهلل(. 
جنيب اليابلي

�سلطان: الفقيد مات واقفًا
االأ�شتاذ عبداهلل االأ�شنج رجل مل ي�شبق له �شبيه مبا يحمل من روح ثورية منذ 
ب من  ال�شبا, حيث قارع امل�شتعمر يف الوقت الذي كان كثريون يحاولون التقرُّ
موؤمن  واخلنوع  اال�شت�شالم  اأ�شكال  جلميع  راف�شـًا  �شلًبا,  منا�شاًل  امل�شتعمر 

�شرنى  الزمن  يف  باأننا  نعتقد  ال  ولالأمة.  للوطن  التحرري  امل�شروع  بانت�شار 
�شبيهـًا لهذه ال�شخ�شية الوطنية, ال�شيما واأن املر�س املنت�شر االآن كالو�شولية 
الوطنيني. رحل من كان �شبيه والده  ال�شرفاء  انقرا�س  الذاتية زمن  وامل�شالح 
يف الوطنية ومقارعة اال�شتعمار رحل و�شيبقى تاريخه خملًدا يف ذاكرة االأجيال. 
كانت تربطني فيه َعالقة قوية عرفته وهو على فرا�س املر�س م�شغول الفكر على 
م�شري الوطن, لقد كان ال يحب املجامالت ال�شيا�شية حري�س على وحدة ال�شف, 
ال�شيما قوى جبهة التحرير والتنظيم ال�شعبي, واأي�شـًا جتمد قلمه وبح �شوته 

لوحدة ال�شف الأبناء اجلنوب.. �شادق النوايا مع اجلميع.
وقفـًا"  ومات  �شم�شان  �شموخ  �شامخ  ثائًرا  "عا�س  االإخوة  اأحد  قال  وكما  رحل   
مع  جناته  ف�شيح  اهلل  اأ�شكنه  االأ�شنج  عبداهلل  الغايل  لفقيدنا  واملغفرة  الرحمة 
اإليه  َّا  واإنـ اإنـَّا هلل  االأخيار  االأبرار وامل�شطفني  ال�شاحلني وال�شديقني وال�شهداء 

راجعون.
 علي ح�شني �شلطان 

بركات: عن�ان بارز يف تاريخنا ال�طني 
احلركة  رموز  من  كبرًيا  تاريخيـًا  رمًزا  بعامة,  واليمن  بخا�شة,  عدن  فقدت 
الوطنية اليمنية, واأحد املوؤ�ش�شني االأوائل الكبار للحركة الوطنية والنقابية يف 
جنوب الوطن اليمني. وبوفاته, رحمه اهلل, تنطوي حقبة من تاريخنا الوطني 
وال�شيا�شيني  الوطنيني  اأنَّ  اإال  و�شلبياتها؛  باإيجابياتها  اليمن,  يف  وال�شيا�شي 
االأ�شنج,  عبداملجيد  عبداهلل  البارز  الوطني  القائد  اأمثال  من  الكبار,  اليمنيني 

�شيظلون عناوين بارزة لتاريخنا الوطني وال�شيا�شي اليمني النا�شع املجيد.
فريد بركات

باح�س�ان: واحد من جيل العمالقة 
لقد ترك الفقيد املنا�شل الكبري عبداهلل االأ�شنج اأثًرا كبرًيا يف نف�شي على الرغم من 
املعرفة الق�شرية ب�شخ�شه الكرمي. واأعتز اأميا اعتزاز بهذه املعرفة بواحٍد من 
جيل العمالقة الذين ت�شهد لهم هذه املدينة البا�شلة واأهلها الطيبني, وعلى مدى 
�شجَل  اإنَّ  خا�شوها.  التي  واملعرتكات  ون�شاالتهم  عطاءاتهم  الزمن,  من  عقوٍد 
املنا�شل عبداهلل االأ�شنج وم�شريته الن�شالية ال�شامية �شتظل يف ذاكرة االأجيال 
عبداهلل  لفقيدنا  واملغفرة  والر�شوان  الرحمة  ن�شاأله  تعاىل  واملوىل  املتعاقبة. 

َّا اإليه راجعون. االأ�شنج.. اإنـَّا هلل واإنـ
عيدرو�س باح�شوان 

باحبيب: حياته حافلة بالن�سال
حياتهم  م�شرية  �شطروا  والذين  االأبرار,  اأبنائه  اأحد  بفقدانه  الوطن  فجع  لقد 
احلافلة بالن�شال للدفاع عنه ومن اأجل حترره من اال�شتعمار الربيطاين وتقدمه 
وازدهاره. وبهذا امل�شاب اجللل نتوجه اإىل �شعبنا اليمني العظيم واأ�شرة الفقيد 
االأ�شتاذ عبداهلل االأ�شنج باأحر التعازي مبتهلني اإىل اهلل اأن يتقبله يف ال�شاحلني 

ويدخله ف�شيح جناته.
عبدالنا�رص باحبيب 

اب املراحل ال�سعبي: الأ�سنج.. عررّ
اب كل املراحل ق�شى االأ�شتاذ وال�شيا�شي الالمع عبداهلل عبداملجيد  االأ�شنج .. عرَّ
يف  طالبـًا  كان  اأن  منذ  ال�شيا�شي  العمل  غمار  يف  عامـًا  �شتني  يقارب  ما  االأ�شنج 
له  تنبوؤ  ون�شيطـًا,  ذكيـًا  طالبـًا  االأ�شنج  عرفوا  والذين  االإعدادية  عدن  مدار�س 
مب�شتقبٍل كبرٍي يف العمل ال�شيا�شي وهو ما كان.. اإذ يعد االأ�شنج واحًدا من اأملع 
مرحلة  من  ابتداًء  املراحل  كل  اب  عرَّ وهو  االإطالق  على  اليمنيني  ال�شيا�شيني 
الن�شال �شد اال�شتعمار الربيطاين, اإذ عرفه النا�س قائًدا نقابيـًا ونا�شطـًا �شيا�شيـًا 
بالكلمة  العطاء  يجزل  يزال  ما  وهو  اهلل  توفاه  اأْن  اإىل  غبار  له  ُي�شق  ال  حمنكـًا 
لكتابات  املتابع  والقارئ  االأمان.  بر  اإىل  اليمن  وطنه  اإخراج  �شبيل  يف  ال�شادقة 

االأ�شتاذ عبداهلل  وت�شريحات وحوارات 
بارعـًا  �شيا�شيـًا  يكت�شف  لن  االأ�شنج 
اأمته  ق�شايا  عا�س  مفكًرا  واإنـَّما  فح�شب 
فكانت  فل�شطني  اإىل  اليمن  من  وهمومها 
كلماته �شادقة ونابعة من حر�س �شديٍد 
وخوف على م�شتقبل االأمة العربية كلها. 
ال�شباب  ال�شيا�شيني  من  كثرًيا  اأ�شبح 
بعمق  االأ�شنج  عبداهلل  يقروؤوا  باأن 
وترٍو لعلهم يخرجون بعرب ودرو�س من 
ملغالبة  تنفعهم  الرثية,  الرجل  جتِربة 
االأ�شد  وق�شايا  ومراحله  امل�شتقبل 
واألف  الرجل..  لهذا  الفاحتة  تعقيًدا. 
اأن  اهلل  ون�شاأل  مماته.  يوم  له  حتية 

يتغمده بالرحمة والر�شوان..
با�شم ف�شل ال�شعبي 

ال�سقاف: اأ�ستاذ عظيم يف الن�سال
ا�شتقالل عدن واجلنوب ودبلوما�شي رفيع يف  اأجل  الن�شال من  اأ�شتاذ عظيم يف 

من�شبه كوزير للخارجية.. رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته..
 بروفي�شور / حممد علي ال�شقاف 

 
خد�سي: مات رجل ال�سيا�سة الأول يف اليمن

مات رجل ال�شيا�شة االأول لي�س يف اليمن, فح�شب بل يف املنطقة العربية برمتها.. 
مات ذلك الرجل الذي عرب من املحيط اإىل اخلليج, ال ل�شيء واإنـَّما لت�شيري اأمور 
هو  الرجل  ذلك  االأمان.  بر  اإىل  بها  للخروج  العربية,  ال�شيا�شة  دهاليز  يف  مهمة 
الذي ذاع  االأ�شنج..  البار عبداهلل عبداملجيد  ابن عدن  الكبري  الوطني  املنا�شل 
ات, ولكنه مل ميت  اأ�شقاع هذا العامل, املليء باملتغريِّ �شيته يف نواٍح �شتى من 
التواقة  الوطنية  املاآثر  تلك  يتذكرون  عاي�شوه  من  زال  وما  حيـًا  واأ�شبح  فينا, 

للحرية والدميقراطية.
عادل خد�شي 

رثاءرثاء

مادة خا�سة ب�سحيفة احلقيقة ال�رقية



الخميس - 25 سبتمرب 2014م - الموافق 1 ذوالحجة 1435هـ - العدد 38

www al-hakikah.com
من الخليج

م�ؤ�ص�س اململكة
6

نتقدم ببالغ االأ�شى واحلزن اإىل   
ال�سيخ طارق بن نا�سر الف�سلي

�سيخ م�سايخ اآل ف�سل
بوفاة زوجته �لفا�سلة )�أم حممد ( وجنله )�أ�سامة( 

�إثر حادث مروري �أليم
�شائلني املوىل جّل وعال اأن يتغمدهما بوا�شع رحمته ويلهم ذويهما ال�شرب وال�شلوان

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن
املعزون: ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي / فاروق نا�شر علي / االأمري / علي بن اأحمد الف�شلي /  اأمني النا�شري / فرا�س اليافعي / نا�شر ح�شني االإ�شرائيلي / علي 
هيثم الغريب / فوؤاد را�شد / �شالح ال�شقلدي / عدنان االعجم / با�شم ال�شعيبي / عبدالاله �ُشميح  / نا�شر الف�شلي / �شالح اأبو عوذل / موجني الف�شلي / حيدر الف�شلي / 
علي خالد الرتكي / ن�شوان عبد الواحد / ح�شام اجلعدين / اأديب العي�شي / و�شاح العو�شجي / نا�شر حنبلة / احلامد عو�س احلامد / معاذ احلاج / عبدال�شالم عارف / فريد 

العولقي / وائل ابو عليان / معتز العي�شائي  / عمر باعوم
وكافة منت�سبي م�ؤ�س�سة احلقيقة لالإعالم - و م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنم�ية

ِتي ( ًة َفاْدُخِلي فـي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ يَّ َيًة َمْر�سِ ِك َرا�سِ ُة اْرِجِعي اإِىَل َربِّ ْف�ُص امْلُْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ) َيا اأَيَّ
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شدق اهلل العظيم

ـ  ال�شعودية )1319  العربية  اململكة  ال�شعودية احلديثة، ملك  الدولة  موؤ�ش�س 
1373هـ( )1902 ـ 1953م(.

ن�سب امللك عبدالعزيز : 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�شل بن تركي بن عبداهلل بن حممد بن 
�شعود بن حممد بن مقرن بن مرخان بن اإبراهيم بن مو�شى بن ربيعة بن 
مانع بن ربيعة املريدي. وينتهي ن�شبه اإىل بكر بن وائل من بني اأ�شد بن 

ربيعة. وهو ملك اململكة العربية ال�شعودية االأول وموؤ�ش�شها. 

م�لدة وفرو�سيته وحياته :
ون�شاأ  1293هـ,1876م,  عام  الريا�س  مدينة  يف  عبدالعزيز  امللك  ولد 
اأ�شغر  في�شل  بن  عبدالرحمن  االإمام  هو  ووالده  والده,  رعاية  حتت 
اأبناء االإمام في�شل بن تركي بن عبداهلل اآل �شعود. واأمه هي �شارة بنت 
اأحمد بن حممد ال�شديري, من اأهل بلدة الغاط يف �شدير, بجوار الزلفي, 
خور�شيد  امل�شري  القائد  واله  وقد  با�شا,  اإبراهيم  حارب  ممن  واأبوها 
1254هـ/  عام  عبدالعزيز  بن  �شعود  بن  خالد  حكم  فرتة  يف  با�شا, 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  وتعلّم  االأح�شاء.  اإمارة  1838م, 
علماء  من  اخلرجي  عبداهلل  القا�شي  ال�شيخ  يد  على  والكتابة  القراءة 
يد  على  كله  قراأه  ثم  املجيد,  القراآن  �شور  من  بع�شاً  فحفظ  الريا�س 
ال�شيخ حممد بن م�شيبيح, كما در�س جانباً من اأ�شول الفقه والتوحيد 

على يد ال�شيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�شيخ. 
وكان  �شباه,  منذ  اخليل  وركوب  بالفرو�شية  عبدالعزيز  امللك  وملع 
حازماً ذكياً متفوقاً على اأترابه �شجاعاً جريئاً مقداماً, يتمتع بخلق قومي 
عبدالعزيز  امللك  �شحب  الروّية.  طويل  املطامح,  بعيد  نافذة,  واإرادة 
اأثرت حياة  الريا�س. وقد  البادية, بعد رحيلهما عن  اإىل  اأباه يف رحلته 
احلروب  جمال  يف  خا�شة  عبدالعزيز  �شخ�شية  يف  بعيد  حد  اإىل  التنقل 
وحتمل  واأخالق  و�شجاعة  قوة  من  فيها  مبا  البادية  حياة  تعود  فقد 

للم�شوؤولية. 
الر�شيد  اآل  �شيطرة  عقب  الكويت  يف  اأبيه  مع  عبدالعزيز  امللك  وا�شتقر 
�شيا�شية  بتجربة  بالكويت  اإقامته  خالل  ومّر  النجدية.  البالد  كل  على 

كبرية من خالل جمال�شة ال�شيوخ واالأمراء واحلكام ورجال الدولة. 
امللك  اأعمال  مقدمة  يف  ال�شعودية  العربية  البالد  توحيد  م�شروع  وكان 
1318هـ,  عام  الريا�س  دخول  حاول  فقد  ومنجزاته,  عبدالعزيز 
الكويت  ال�شباح �شيخ  ال�شيخ مبارك  الذي كان فيه  الوقت  1901م, يف 
ال�شريف  الر�شيد يف موقعة  ابن  ومعه عبدالرحمن بن في�شل يحاربان 
يف 26 ذي القعدة 1318هـ, 17 مار�س 1901م, وفيها انهزمت القوات 
ا�شرتداد  يف  �شعود  اآل  عبدالعزيز  امللك  هدف  يتحقق  ومل  الكويتية 

الريا�س )عا�شمة اآبائه واأجداده( من اآل الر�شيد. 
مرة  الريا�س  ا�شرتداد  عبدالعزيز  حاول  1902م,  1319هـ,  عام  يف 

اأخرى وقد جنح هذه املرة وا�شرتد الريا�س من عجالن اأمري اآل الر�شيد 
بعد قتله وا�شت�شالم احلامية الر�شيدية يف 5 �شوال 1319هـ, 15 يناير 
اآل �شعود. وبهذا احلدث  املُْلك هلل ثم لعبدالعزيز  باأن  1902م, ونودي 
ظهرت الدولة ال�شعودية احلديثة, وريثة �شرعية للدولتني ال�شعوديتني 
اآل �شعود بو�شفه  االأوىل والثانية, ومن ثم بداأ تاريخ امللك عبدالعزيز 

موؤ�ش�شاً اأول وحقيقياً لتلك الدولة. 

مقاليد احلكم وت�حيده للبالد :
االإمام  ت�شلّم امللك عبدالعزيز مقاليد احلكم واالإمامة بعد تنازل والده 
عبدالرحمن بن في�شل له عن احلكم واالإمامة يف اجتماع حافل ُعقد يف 

امل�شجد الكبري بالريا�س بعد �شالة اجلمعة. 
الفرتة  يف  فبداأ  تدريجياً  جند  مناطق  توحيد  عبدالعزيز  امللك  �شرع 
بعد  الريا�س  جنوب  الواقعة  املناطق  بتوحيد  1321هـ(  ـ  )1320هـ 
انت�شاره على ابن الر�شيد يف بلدة الدمل القريبة من اخلرج, فدانت له 
كل بلدان اجلنوب, اخلرج واحلريق واحلوطة واالأفالج وبلدان وادي 

الدوا�شر. 
ودخل  عليه  وانت�شر  الر�شيد  ابن  وحارب  الو�شم  منطقة  اإىل  توجه  ثم 
بلدة �شقراء ثم وا�شل زحفه �شوب بلدة ثادق فدخلها اأي�شاً, ثم توجه 
متكن  الع�شكري  اجلهد  وبهذا  املجمعة,  بلدة  ودخل  �شدير  منطقة  اإىل 
امللك عبدالعزيز من توحيد مناطق : الو�شم واملح�شل و�شدير و�شمها 

اإىل بوتقة الدولة ال�شعودية احلديثة. 
متكن امللك عبدالعزيز يف الفرتة )1321 ـ 1324هـ( من توحيد منطقة 
من  جمموعة  خا�س  اأن  بعد  ال�شعودية,  الدولة  اإىل  و�شمها  الق�شيم 
املعارك �شد ابن الر�شيد واأن�شاره العثمانيني, منها معركة الفي�شة يف 
18 ذي احلجة 1321هـ, 10 مار�س 1904م, ومعركة البكريية يف االأول 
 18 يف  ال�شنانة  ومعركة  1904م,  مايو   16 1322هـ,  الثاين  ربيع  من 
رجب 1322هـ, 29 �شبتمرب 1904م, وانت�شاره يف معركة رو�شة مهنا 
اأبريل 1906م, وهي اإحدى املعارك الكربى  يف 18 �شفر 1324هـ, 14 
اآل  عبداهلل  بن  متعب  بن  عبدالعزيز  االأمري  فيها  قتل  والتي  احلا�شمة, 

ر�شيد. 
امللك  ا�شتعاد  1913م,  اأبريل   13 1331هـ,  االأوىل  جمادى   5 ويف 
التي  العثمانية  احلاميات  ورّحل  بكاملها  االأح�شاء  منطقة  عبدالعزيز 
الواقع,  باالأمر  العثمانيون  واأقّر  الب�شرة,  اإىل  فيها  موجودة  كانت 
جند,  على  والّيا  ر�شمياً  به  واعرتفوا  عبدالعزيز  امللك  وفاو�شوا 
ورتبة  االأول,  العثماين  الني�شان  واأهدوه  االأح�شاء  على  ومت�شرفاً 
ب�شاحب  ولقبوه  1914م.  اأوائل  1332هـ,  عام  اأواخر  يف  البا�شوية 
الدولة. اإال اأن هذا االتفاق وهذا التقارب العثماين جتاه امللك عبدالعزيز 

مل يخرجا اإىل حيز التنفيذ, بل ظال جمرد حرب على ورق. 
دولته,  اإيل  االأح�شاء  منطقة  عودة  من  كثريًا  عبدالعزيز  امللك  واأفاد 

الأنه قد و�ّشع بذلك حدود دولته لت�شمل جزءًا مهماً من اجلزيرة 
العربية يطل علي �شاحل اخلليج العربي, وله اأهميته ال�شيا�شية 
اأخرجها  بحري  منفذ  للدولة  واأ�شبح  والتجارية,  واالقت�شادية 
امللك  واأ�شبح  النجدية,  االأرا�شي  داخل  وانغالقها  عزلتها  من 

عبدالعزيز وثيق ال�شلة بالدول الكربى. 
وامل�شاحات  عبدالعزيز  امللك  احتواء  بدهائها  بريطانيا  وحاولت 
جتد  اأن  من  تتمكن  مل  ولكنها  بالوالء,  له  تدين  التي  ال�شا�شعة 

لنف�شها موطئ قدم فيها. 
يف عام 1334هـ, 1915م, قام امللك عبدالعزيز باأول زيارة خارج 
بالده وكانت اإىل الكويت, قدم اأثناءها تعازيه ل�شيخ الكويت جابر 
بن مبارك ال�شباح يف وفاة اأبيه و�شارك يف موؤمتر عقدته بريطانيا 
يف الكويت يف 23 حمرم 1335هـ, 20 نوفمرب 1916م, للتباحث يف 

�شاأن املوقف العام للحرب العاملية االأوىل. 
ويف عام 1920م, متكن امللك عبدالعزيز من �شم منطقة ع�شري اإىل 

اأجزاء دولته بعد حروب طويلة مع حكامها اآل عائ�س. 
الريا�س ح�شره  اأي�شاً, 1920م, موؤمترًا يف  العام  وعقد يف نف�س 
وغريهم,  الع�شائر  و�شيوخ  الدولة  ورجال  والعلماء  االأمراء 

هو:  الر�شمي  عبدالعزيز  امللك  لقب  يكون  اأن  باالإجماع  فيه  قرروا 
)�شلطان جند وملحقاتها(. 

عبدالعزيز  امللك  ا�شتعاد  1921م,  نوفمرب   2 هـ,  �شفر1340   29 ويف 
منطقة جبل �شّمر ومدينة حائل بعد عدة مناو�شات مع قوات اآل الر�شيد. 
الدولة  مناطق  باقي  مع  احلجاز  منطقة  عبدالعزيز  امللك  وحد  كما 
ال�شعودية احلديثة بعد معارك خا�شتها القوات ال�شعودية �شد قوات 
االأ�شراف ومن هذه املعارك معركة تربة التي ُهِزَمت فيها قوات ال�شريف 
عام  1337هـ,  �شعبان   25 يف  ال�شعودية  القوات  اأمام  علي  بن  ح�شني 
مما  احلجاز,  مدن  باقي  اإىل  الطريق  مفتاح  تربة  بلدة  وُتعد  1919م, 
ي�شر �شم الطائف يف 7 �شفر 1343هـ, 7 �شبتمرب 1924م, وتنازل بعدها 
ال�شريف ح�شني بن علي البنه ال�شريف علي يف 4 ربيع االأول 1343هـ, 
املكرمة  مكة  باجتاه  زحفهم  ال�شعوديون  وا�شل  وقد  1924م,  عام 
فدخلوها �شلماً منك�شي اأ�شلحتهم وهم حمرمون يتقدمهم امللك عبدالعزيز 
مبالب�س اإحرامه وذلك يف 17 ربيع االأول 1343هـ, 17 اأكتوبر 1924م, 
ثم توجهت القوات ال�شعودية �شوب ما تبقى من مدن احلجاز وموانئه, 
كميناء رابغ, والقنفذة, وينبع وغريها, وقد ا�شت�شلمت حامية املدينة 
املنورة يف 19 جمادى االأوىل 1344هـ, 4 دي�شمرب 1925م, ومدينة جدة 
ا�شت�شلم  اأن  بعد  دي�شمرب 1925م.  الثانية 1344هـ, 22  قي 6 جمادى 
ال�شريف علي بن احل�شني وغادر البالد, وانتهى بذلك حكم االأ�شراف يف 

احلجاز. 
احلجاز  )ملك  بلقب  عبدالعزيز  امللك  لقب  1926م,  1345هـ,  عام  ويف 

وجند وملحقاتها(.
اإمارة  توحيد  من  عبدالعزيز  امللك  متكن  1932م,  1351هـ,  عام  ويف 
ال�شعودية  الدولة  اأ�شبحت جزءًا من  االأدار�شة يف منطقة ع�شري حيث 

احلديثة. 
كل  بتوحيد  ملكي  مر�شوم  �شدر  1351هـ,  االأوىل  جمادى   17 ويف 
العربية  "اململكة  هو  واحد  ا�شم  يف  احلديثة  ال�شعودية  الدولة  اأجزاء 
العربية  اململكة  "ملك  عبدالعزيز  امللك  لقب  ي�شبح  واأن  ال�شعودية", 
ال�شعودية". واختار جاللته ـ يف االأمر امللكي ـ يوم اخلمي�س, 21 جمادى 
توحيد  الإعالن  يوماً  امليزان  من  االأول  لليوم  املوافق  هـ,   1351 االأوىل 
الوطني  اليوم  هو  �شبتمرب   23 يوم  وُيعد  ال�شعودية.  العربية  اململكة 

للمملكة العربية ال�شعودية . 
اختارت الدولة ال�شعودية يف عهد امللك عبدالعزيز �شعار الدولة احلايل 
)�شيفان متقاطعان بينهما نخلة(. اأّما العلم فاأ�شبح لونه اأخ�شر م�شتطيل 
االأبي�س,  اهلل" باللون  ر�شول  حممد  اهلّل  اإاّل  اإله  "ال  و�شطه  ويف  ال�شكل, 
امللكي رقم  املر�شوم  االأبي�س. وقد ن�س بعد ذلك  باللون  �شيف  وحتتها 
م/3 وتاريخ 1393/3/10هـ, املوافق 1973/4/12م, يف عهد املغفور 
له باإذن اهلل امللك في�شل على اأنه ال يجوز تنكي�س العلم ال�شعودي وعدم 
مالم�شته ل�شطح االأر�س اأو املاء وذلك احرتاماً لل�شهادة املكتوبة عليه. 
امل�شتمدة  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  تطبيق  على  فيها  احلكم  ويقوم 
وتابعيهم,  ال�شحابة  عن  اأُثر  وما  النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  من 
وما اأجمع عليه االأئمة االأربعة و�شالح �شلف االأمة. وتطبق الدولة يف 

املعامالت واالأحوال ال�شخ�شية مذهب احلنابلة.

امللك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن اآل �سعود 
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 يقول عبدالرحمن ح�شن علي مدير قطاع امللح عدن: ظل ممالح عدن 
1994م  العام  قبل  حتى  و  م   1886 العام  يف  االإنتاج  بداية  منذ  و 
)مائة عام تقريباً( يعمل ب�شورة طبيعية و كانت املمالح خط اأحمر 
ال يتجراأ اأي فرد اأو جهة مهما كانت الب�شط اأو ال�شرف من اأرا�شيها 
و  طبيعية  حممية  و  بيئي  متنف�س  و  اقت�شادية  من�شاأة  باعتبارها 
اأنه و بعد العام 1994 م  اإاّل  رئة تتنف�س منها مدينة عدن احلبيبة 
تعر�شت لل�شطو و �شرف عقود يف اأربعة مواقع خمتلفة, و موؤخرا 
ت�شلمت جلنة معاجلة ق�شايا االأرا�شي يف املحافظات اجلنوبية ملف 
املرا�شالت  كافة  �شامل  الق�شية  هذه  عن  م   2013 مار�س  يف  متكامل 
و ال�شور و التوجيهات و التقارير الفنية و البيئية خلطورة ما هو 
حا�شل باملمالح و طالبنا جلنة االأرا�شي با�شتعادة اأرا�شي املمالح 
اإىل  االإنتاج  قنوات  و  امللح  اأحوا�س  و�شط  للع�شيمي  امل�شروفة 
املمالح كما كانت قبل العام 1994 م و العمل على تعوي�شه مبوقع 
بعيدا عن موقع املمالح اأو تعوي�شه مادياً و ذلك الإنهاء هذه الق�شية 
التي متثل اأكرب ق�شية ف�شاد اقت�شادي و بيئي يف حمافظة عدن علماً 
التي  و  تاأهيل  اإعادة  اإىل  للمالح بحاجة  ا�شتعادتها  بعد  املنطقة  باأن 
خمرجات  من  التلوث  حدوث  و  لظهور  نظرًا  كبرية  مبالغ  �شتكلف 

املن�شاآت التي اأقامها عليها.

 �سرف اأر�سي و�سط اأحوا�ش املمالح
عقارات  و  اأرا�شي  من  متليك  عقد  ب�شرف  املمالح  ادارة  تفاجات 
امللح  اأحوا�س  و�شط  يف  الع�شيمي  مقبل  اهلل  عبد   / لالأخ  الدولة 
امللح  الإنتاج  الرئي�شية  القناة  اأمام  و  للمالح  ال�شرقية  باملنطقة 
مب�شاحة تبلغ )47.500( مرت مربع و هي م�شاحة ال يقبلها العقل 
املن�شاآت  من  عدد  عليها  واأقام  احل�شا�شة  املنطقة  بهذه  املنطق  و 
حمطة  منها:  و  امللح  ل�شناعة  التدمري  و  التلوث  ت�شبب  كلها  و 
ال�شامة  املواد  من  تعترب  والتي  وديزل-  برتول  للمحروقات- 
امل�شتقات  تركيب  يف  الداخلة  الكيماوية  املواد  خلطورة  نظرًا 
اأنها ت�شبب �شرطان الدم  و غريها من  النفطية على االإن�شان حيث 
باإنتاج  الداخلة  املياه  مع  امتزاجها  عند  ذلك  و  االأخرى  االأمرا�س 
هناك  و  حالياً  املقامة  و  البرتول  حمطة  موقع  من  القريبة  امللح 
اأحوا�س  اإقامة مثل هذه املحطة بجانب  تقارير بيئية عن خطورة 
ملحة  �شرورة  املحطة  اإلغاء  و  عنها[  الناجتة  االأمرا�س  و  امللح 
خلطورتها, باال�شافة اىل خدمات ال�شيارات والقيام باأعمال البلوك 
عدد  واإقامة  البال�شتيك  وتدوير  اال�شمنت,  ا�شتخدام  و  )الربدين( 
املباين مع عدم وجود  فندق و مطعم و غريه من  ت�شمل  املباين  من 
�شرف �شحي بل بيارات و التي �شتوؤدي اإىل االختالط مبياه اإنتاج 

امللح و تلوثها.

 تلوث واتفاقيات معلقة
لقد  و  االإنتاج  ملياه  تلوث  و  للمالح خطرًا  املجاورة  املن�شاآت  ت�شكل 
�شعينا بكل الو�شائل و طرقنا كل االأبواب ووجهنا عدد من الر�شائل 
لكافة اجلهات و ا�شتلمنا توجيهات رئا�شية باعتبارها حممية طبيعية 
و م�شروع اقت�شادي مينع فيها اإقامة اأي من�شاآت اأو مباين اإاّل اأن احدًا 

مل ينفذ هذه التوجيهات.
ورغم توقيع بالدنا التفاقية رام�شار و التي تعني باالأرا�شي الرطبة 
حممية  و  املهاجرة  للطيور  ماأوى  اأنها  كما  منها  جزء  املمالح  و 
ا�شدار  ومت  لالتفاقية  االن�شمام   على  بالدنا  وافقت  قد  و  طبيعية 
القانون رقم )13( لعام 2006 م بهذا ال�شاأن بتاريخ 2006/05/24 
اأن املمالح ظل يعاين من عدم تنفيذ كل ما يوؤدي اإىل حمايته و  اإاّل  م 

احلفاظ عليه.
البيئة  و  املياه  وزارة  وكيل  برئا�شة  فريق  قام  م   2006 عام  ويف 
الأخذ  متخ�ش�س  كونه  امليداين  بالنزول  اجلنيد  ح�شني   / الدكتور 
هذه  م�شاهدة  كذا  و  املن�شاآت  هذه  موقع  يف  البحر  مياه  من  عينات 
املركزي  للمخترب  ر�شالة  وجه  و  عنها  جنمت  التي  البيئية  الكارثة 
التلوث  النتيجة بدء ظهور  البيئي( لفح�شها و كانت  التلوث  )ق�شم 
زيارته  عن  �شامل  فني  تقرير  وجه  و  اخلطرية  املعادن  ببع�س 
اإزالة  اقر  عدن,  املمالح  مبنطقة  اخلا�س  البيئي  ]التقييم  بعنوان 
جميع املن�شاآت املقامة امل�شببة للتلوث و اإعادة تاأهيل املنطقة التي 
اأقيمت فيها املن�شاآت اأعاله, وتعوي�س �شاحب املن�شاأة يف موقع اآخر 
بعيدًا عن املمالح اأو تعوي�شه مادياً و نحن نرى اأنها فر�شة منا�شبة 
معاجلة  جلنة  قبل  من  تو�شية  خالل  من  مادياً  تعوي�شه  يتم  باأن 
اأكرث من 20 عام دون حل,  ا�شتمرت  الق�شية  اأن هذه  االأر�س حيث 
تتم  مل  اإذا  بعدن  امللح  ل�شناعة  نهاية  تكون  اأن  من  خماوف  ظل  يف 

املعاجلة اجلذرية.
كافة  باإزالة  م   2008 العام  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ووجه 
التوجيهات,  هذه  تنفيذ  يتم  ومل  باملمالح,  متت  التي  اال�شتحداثات 
باال�شافة اىل توجيهات �شابقة من رئي�س اجلمهورية يف عام 2002م 
ملحافظ عدن ملنع اأي بناء يف ارا�شي املمالح بتاتا, اال ان قوة املال 

والنفوذ فر�شت االمر الوقع خملفة كارثة مدمرة. 

�سرف خمطط للحر�ش اجلمهوري
عمل  مت  فقد   ال�شحيفة:  عليها  ح�شلت  التي  املعلومات  وبح�شب 
مت  و   )Fi 61(رقم اجلوار  وحدة  يف  اجلمهوري  للحر�س  خمطط 
�شرف عقود من اأرا�شي و عقارات الدولة بها و يقع جزء منها بني 
اإنتاج امللح و جزء من  اخلزان الرئي�شي ال�شرقي للمياه و اأحوا�س 
هذا املخطط و ال�شرف يقع داخل و على ال�شوم احلامي للخزان و 
مل يتم مراعاة خدمات املجاري عند عمل هذا املخطط حيث �شيوؤدي 
اإىل حدوث تلوث ملياه اخلزان و اأحوا�س امللح وعددها )64( قطعة.

 ا�ستحداث بناء ب�سبب النفالت
مت التخطيط و ال�شرف لقطع ا�شتثمارية يف املنطقة الغربية بجوار 
امل�شخة الرئي�شية و اخلزان الرئي�شي الغربي لتموين مياه االإنتاج 
لعدد من االأفراد بالرغم اأن وحدة اجلوار رقم 61C3 حتدد باأن هذه 
املنطقة اأحوا�س للملح مينع البناء عليها و بالرغم من ذلك مل ي�شتطع 
الرئي�شي  الت�شوير يف هذه املنطقة حلماية اخلزان  ا�شتكمال  القطاع 
مما يهدد بالزحف و ا�شتقطاع اأجزاء من هذا اخلزان و بالفعل و نظرًا 
لالأو�شاع االأمنية املنفلتة عام 2011 م فقد قامت جمموعة بال�شطو 
على جزء من هذه املنطقة ومت ابالغ اإدارة اأمن حمافظة عدن و كذا 
نيابة االأموال العامة بعدن والتي اأر�شلت ر�شالة الأرا�شي و عقارات 
اإىل  النزول امليداين من قبلهم  الدولة بتحديد حدود املمالح و قد مت 
املوقع لتحديد القطع امل�شروفة و ح�شرها بداية �شهر مار�س 2013 
حلماية  الت�شوير  ا�شتكمال  و  حدودنا  اإي�شاح  على  مل�شاعدتنا  م  
القطاع ح�شب العقود امل�شروفة لنا من م�شلحة اأرا�شي  و عقارات 
الدولة و العمل على اإزالة اأي ا�شتحداثات اأو �شطو )املوقع مو�شح 

باخلارطة املرفقة(.
اأن  اإاّل  العامة  االأموال  نيابة  اأمام  حالياً  منظورة  الق�شية  اأن  ورغم 
املمالح  اأرا�شي  يف  بالبناء  قام  املمالح  اأرا�شي  على  املعتدين  اأحد 
م�شتغاًل االنفالت االأمني يف البلد بالرغم من توجيهات نيابة االأموال 
العامة للجهات االأمنية مبحافظة عدن و كذا توجيهات حمافظ عدن 
باإيقاف البناء و ترك الق�شية حتل عرب الق�شاء اإاّل اأن البناء م�شتمر 

حتى كتابة هذه االأ�شطر.
 

خمطط تعوي�سات بجوار امللح
منطقة  يف  للتعوي�شات  خمططات  �شرفت  فقد  امل�شادر  وبح�شب 
املحافظ  مع  االتفاق  مت  املخطط  هذا  و   )61E3( اجلوار  وحدة  
فيه  ملا  خ�شراء  منطقة  يكون  اأن  على  ال�شعيبي  يحيى  د/  حينها 
ذلك تخطيطها من جديد و �شرفت  بعد  اأنه مت  اإاّل  العامة  امل�شلحة 
كتعوي�شات الآخرين  و هذه املنطقة �شيقة جدًا و تقع بني ) طريق 
الت�شعني ( و اأحوا�س امللح مما �شيوؤدي اإىل م�شكلة كبرية يف ال�شرف 
اإىل تلوث  اأو عند عمل بيارات و �شوف توؤدي  ال�شحي ) املجاري ( 

االأحوا�س مبياه املجاري و ال ت�شلح لل�شكن .
قرارات  التخاذ  االأرا�شي  ق�شايا  جلنة  على  معقودا  االمل  ويبقى 
حا�شمة باإزالة اال�شتحداثات و الب�شط و ال�شرف الذي مت باأرا�شي 
ممالح عدن بعد العام 1994 م و اإعادة االأمور كما كانت قبل العام 

1994 م.

-  وائل القباطي

يف العام 1886 عرفت عدن �شناعة امللح عقب ان�شاء �رشكة امللح االإيطالية، والتي مت دجمها الحقا يف العام 1970 م 
عقب �شدور القرار اجلمه�ري رقم )11( لعام 1970 م ب�شاأن اإن�شاء امل�ؤ�ش�شة العامة للملح التي تعد من اأف�شل ال�رشكات املحلية 

يف املنطقة، والتي مت �شمها يف يناير 2006 م للم��ش�شة االقت�شادية اليمنية بت�جيهات من رئي�س اجلمه�رية حينها و ذلك 
البعادها عن اخل�ش�شة و ا�شتمرار ن�شاطها االقت�شادي ومت مب�جبه اإن�شاء )قطاع امللح / عدن(، لكن طال م�شاحتها ا�شتقطاع اجزاء 
كبرية وبناء من�شاءات خدمات برتولية و�شناعية وه� ما خلف تل�ث هائال يف اجزاء كبرية من اح�ا�س امللح، وم�ؤخرا قدمت ادارة 

القطاع طالب للجنة معاجلة ق�شايا االرا�شي ال�شتعادة ارا�شي املمالح التي �رشفت للع�شيمي  عقب حرب 94م .



الخميس - 25 سبتمرب 2014م - الموافق 1 ذوالحجة 1435هـ - العدد 38

www al-hakikah.com
الخميس - 25 سبتمرب 2014م - الموافق 1 ذوالحجة 1435هـ - العدد 38

www al-hakikah.com 89

الفقيد  وفاة  يف  عزاء  مرا�شيم  املا�شي  اخلمي�س  ع�شر  اأقيمت 
اليمن  خارجية  وزير  االأ�شنج,  عبداملجيد  بن  عبداهلل  الكبري 

االأ�شبق , بقاعة عدن مول مبدينة كريرت.
حمافظة  حمافظ  االأول,  يومه  يف  العزاء   مرا�شيم  وح�شر 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  عدد  و  ر�شيد  وحيد  املهند�س  عدن 
اإىل جانب توافد عدد من قيادات احلراك  وم�شوؤويل املحافظة, 
والرعيل  الفقيد  وزمالء  عدن  اأبناء  من  غفري  وجمع  اجلنوبي 
والكتاب  املثقفني  من  وجمموعة  النقابات  رواد  من  االأول 

واالأدباء.
وتاريخه  ون�شاله  الفقيد  مناقب  عن  احلا�شرون  وحتدث 

ال�شيا�شي والوطني, و�شط اأجواء مكلومة ميلوؤها احلزن.
يومي  االأ�شنج  عبداهلل  االأ�شتاذ  الفقيد  حواري  واحت�شنت 
ال�شيخ  مبدينة  االأفراح  ق�شر  قاعة  يف  والثالث  الثاين  العزاء 

عثمان, و�شط ح�شور كثيف من كافة �شرائح املجتمع.
وكان ال�شيا�شي الكبري وزير خارجية اليمن ال�شابق االأ�شتاذ/ 
عبد اهلل بن عبد املجيد اال�شنج قد تويف �شباح االأربعاء )17 
جدة  مبدينة  الع�شكري  فهد  امللك  م�شفى  يف  �شبتمرب2014م(, 
حلظة  عائلته  باأفراد  حماطا  ال�شعودية,  العربية  باململكة 

الوفاة, عن عمر ناهز 83 عاماً.
املعروف  القيادي  ا�شتقبل  ال�شعودية,  العربية  اململكة  ويف 

مدينة  يف  مبنزلة  املفلحي  احلميد  عبد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ 
ال�شيا�شي  الكبري  الوطن  فقيد  برحيل  املعزين  جموع  الريا�س 
الفقيد يحي  املخ�شرم عبد اهلل بن عبد املجيد اال�شنج وعزاء 

عبد الرحمن �شالح املفلحي ..
تعازيهم  اململكة  يف  املغرتبني  اجلنوب  اأبناء  من  عدد  وقدم 
من  عدد  العزاء  مرا�شيم  حظر  كما  اال�شنج  ال�شيا�شي  برحيل 
ال�شخ�شيات ال�شيا�شية اجلنوبية ورجال املال واالأعمال وعدد 
العزاء  واجب  لتقدمي  قدموا  الذين  ال�شعوديني  االأ�شقاء  من 

.ح�شر العزاء ال�شخ�شية املعروفة د عمر باحم�شون .

عزاءعزاء

م�ساركة وا�سعة فـي مرا�سيم عزاء الفقيد الكبري عبداهلل الأ�سنج باليمن وال�سعودية

- اإقليم عدن - الريا�ص 
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احلوثي  جماعة  �شد  معاركه  القاعدة  تنظيم  د�شن 
ال�شيعية بتفجري انتحاري ا�شتهدف جتمعات للحوثيني 
ع�شكري  م�شدر  وقال  اليمن.  �شمال  �شعدة  حمافظة  يف 
يف  م�شرعهم  لقوا  احلوثيني  من   8  " اإن  لـ)احلقيقة( 
البقع  منطقة  يف  جتمع  على  ملغومة  ب�شيارة  هجوم 

ب�شعدة �شمال اليمن م�شاء االثنني.
ملغومة  �شيارة  يقود  كان  انتحاري  فجر  �شنعاء  ويف 
لل�شيعة كانوا عائدين  , م�شتهدفا جتمعا  م�شاء الثالثاء 
من احتفال القى فيه زعيم املتمردين كلمة بثته عرب  قناة 

امل�شرية التابعة للجماعة.
 وقال �شاهد عيان اإن " ع�شرات القتلى واجلرحى �شقطوا 
اىل  تهرع  االإ�شعاف  �شيارات  �شوهد  وانه  االنفجار,  اثر 

مكان احلادث.
على  الهجوم  القاعدة  تنظيم  تبنى  احلادث  وعقب   
احلوثيني.. حيث و�شف مغرد من اجلماعة على موقع 
توتري ان " ا�شت�شهادي كان يقود �شيارة مفخخة فجرها 

يف جتمع للرواف�س ال�شيعة يف �شنعاء".
وتوقع مراقبون اأن ت�شقط �شنعاء يف فخ حرب طائفية 
عمليتني  عن  م�شئوليته  القاعدة  تنظيم  اأعلن  اأن  بعد 
يف  واالأخرى  االثنني  �شعدة  يف  احدهما  انتحاريتني 
عدد  واختيال  خطف  اإىل  باالإ�شافة   , العا�شمة  �شنعاء 

من العنا�شر يف جنوبي اليمن.
ك�شف   , �شنعاء  يف  احلوثيني  املتمردين  حرب  وعن 
مواطنون  عن قيام جماعة احلوثي بنهب منازل مدنيني 
يوم  املعارك  اندالع  اإثناء  منها  االأخريين  نزح  اأن  بعد 

االأربعاء املا�شي.
وقد اأثارت عمليات اقتحام قام بها املتمردون احلوثيون 
�شيطرة  عملية  عقب  املدنيني  منازل  من  لعدد  االأ�شبوع 
احلكومية  املقرات  بع�س  على  اجلماعة  مل�شلحي 
الذي  البلد  يف  اجلدل  من  حالة  �شنعاء  يف  والع�شكرية 
ي�شهد حالة من اال�شطرابات االأمنية , واإ�شرار جماعة 

احلوثي املوالية الإيران على اإف�شال الدولة اليمنية.
 وقال �شكان حمليون يف العا�شمة �شنعاء لـ)احلقيقية( 
املتمردين  قبل  من  لالقتحام  تعر�شت  منازلهم   " ان 

احلوثيني , بعد ان تركوها ونزحوا بحثا عن االآمان".. 
يرتكوا  ومل  للنهب  تعر�شت  " منازلهم  ان  اىل  م�شريين 

فيها اأي �شيء  اإال ونهبوه".
ملنزلها  �شورا  كرمان  توكل  اليمنية  النا�شطة  ون�شرت 
وهو قد مت نهبه من قبل املتمردين احلوثيني , وقد اثارت 
تلك العملية ردود افعال خمتلفة , حيث قال نا�شطون ان 
للنهب  جماعة  بانهم  قناعهم  عن  ك�شفوا  قد  احلوثيني 

وال�شلب.
احلوثي  ميل�شيات  ان  مينية  اعالم  و�شائل  وذكرت 
 .. كرمان  توكل  النا�شطة  منزل  اقتحمت  امل�شلحة 
مو�شحة ان " ما يقارب 15 م�شلحاً من عنا�شر جماعة 
احلوثي هاجموا منزلها  م�شاء االحد  والذي يقع بالقرب 
منطقة  نف�س  يف  مدرع   االوىل  الفرقة  قيادة  مقر  من  
جامعة  االميان التي  درات فيه املواجهات  , حيث قام 
امل�شلحون باأطالق النار على ابواب املنزل وحتطيمه ,    
 واعتربوا م�شئولون اقتحام املتمردين احلوثيني ملنازل 
املدنيني يف �شنعاء ونهبها , باأنه د�شينا لدولتهم املدنية 

التي كانوا يوعوا  اليمنيني بها.
ل�شنعاء  احلوثيني  اقتحام  عرب   �شيا�شيون  واعترب 
خطر  بداية  بانه  احلكومية  املرافق  ونهب  واحتاللها 
على اليمن واملنطقة العربية , ودعوا اىل ردع املتمردين  
انها  قالوا  التي  اال�شالمية  ايران  جلمهورية  والت�شدي 

باتت تثري القالقل يف املنطقة واخلليج.
وقال اإعالمي م�شري بارز  ان احلوثيني يحكمون �شنعاء 

بالقوة  وي�شعون اىل حتويلها اىل حمافظة اإيرانية.
احلوثيني  اأن�شار  اأن  امل�شلماين  اأحمد  االإعالمي  وقال 
�شيطروا علي �شنعاء وعلي جميع مراكز القوة بها وهي 
واملالية  واخلارجية  الداخلية  ووزارة  الدفاع  وزارة 
ايران  موقف  اأن  م�شيفا  واالذاعة,  املركزي  والبنك 
�شعب للغاية بعد �شيطرت احلوثيني علي رجال ايران 
الذين  القاعدة  وتنظيم  امل�شلمني  واالإخوان  اليمن  يف 

ميثلون اليمن و�شد احلوثيني.
�شوت   " برنامج  تقدمية  خالل  "امل�شلماين"  واأ�شاف 
, ان  " احلياة" امل�شرية  القاهرة" املذاع عرب ف�شائية 
االأمم املتحده قامت باأن�شاء اتفاق مذل للحكومة اليمنية 
الآنه مت حتت تهديد ال�شالح وخالل توجيه ال�شالح بوجه 
الإقامة  ي�شعون  " احلوثيني  ان  موؤكدا  اليمنية..  الدولة 

دولة �شيعية يف اليمن.
بتنظيم  املرتبطة  ال�شريعة  اأن�شار  جماعة  واأكدت 
انتحاريا  هجوما  نفذت  اأنها  العرب  جزيرة  يف  القاعدة 
جماعة  فيه  اأطبقت  وقت  يف  �شعدة,  يف  احلوثيني  �شد 
ع�شكرية  مواقع  على  �شيطرتها  احلوثية  اهلل  اأن�شار 

وحكومية يف العا�شمة �شنعاء.
اأن�شار  جماعة  اأعلنت  فقد  انباء  وكاالت  وبح�شب   
 , االثنني  م�شاء  القاعدة  لتنظيم  التابعة  ال�شريعة 
عنا�شر  ا�شتهدفت  التي  االنتحارية  للعملية  تبنيها 
اأن�شار اهلل )احلوثيني( يف مديرية البقع  تابعة جلماعة 
�شقوط  عن  واأ�شفرت  العا�شمة,  �شمال  �شعدة  حمافظة 

الع�شرات مابني قتيل وجريح.
ع�شرات  باأن  تويرت  يف  ح�شابها  على  اجلماعة  وقالت 
احلوثيني �شقطوا مابني قتيل وجريح يف حمافظة �شعدة 
من  انتحاري  يقودها  مفخخة  ب�شيارة  ا�شتهدافهم  اإثر 

واأ�شافت  ال�شنعاين.  معاوية  يدعى  ال�شريعة  اأن�شار 
اجلماعة اأن احل�شيلة االأولية للعملية بلغت 100 قتيل 
من  متكنت  اأنها  وتابعت  حوثيون.  قادة  بينهم  وجريح 
ك�شر ح�شار فر�شه عليها م�شلحون حوثيون يف منطقة 
االأحد,  يوم  اليمن  جنوب  ال�شالع  حمافظة  يف  دمت 
ثمانية  اأ�شر  من  اجلماعة  متكن  حول  ن�شر  ما  موؤكدة 

حوثيني يف مديرية دمت.
ومل  احلوثيني  جماعة  معقل  �شعدة  حمافظة  وتعترب 
ي�شبق لتنظيم القاعدة اأن نفذ عمليات تفجري داخل نطاق 

املحافظة.
فيه  �شقطت  الذي  الوقت  يف  االأحداث  هذه  وتاأتي 
العا�شمة �شنعاء يف قب�شة جماعة احلوثيني ب�شيطرتهم 
على خمتلف املوؤ�ش�شات احليوية فيها, واأبرزها جمل�س 
الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى االإذاعة والتلفزيون.

يف  ال�شريعة"  "اأن�شار  تنظيم  اأعلن  اليمن  جنوب  ويف 
اأن  االإثنني,  القاعدة,  تنظيم  على  املح�شوب  اليمن, 
فرع  مدير  بينهم  حوثيني,   8 اأ�شر  من  متكنوا  مقاتليه 
اليمن  جنوبي  ال�شالع  حمافظة  يف  اليمنية  املخابرات 

االأحد.
واأ�شاف التنظيم, يف بيان على ح�شاب مرتبط به يف موقع 
التوا�شل االجتماعي تويرت اأن مقاتليه متكنوا االأحد من 
اأ�شر ثمانية حوثيني, بينهم مدير فرع املخابرات اليمنية 
يف مدينة دمت مبحافظة ال�شالع, حممد طاهر ال�شامي, 

وولداه.
على  ح�شارًا  فر�شوا  املدينة  يف  احلوثيني  اأن  وتابع 
عنا�شر  يتمكن  اأن  قبل  االأ�شرى  خروج  ملنع  املنطقة 
واإخراج  االأحد,  م�شاء  احل�شار  ك�شر  من  التنظيم 

االأ�شرى, اإىل جهة مل يحددها البيان.
انه مل  اأوردت اخلرب  التي  االخبارية  اآرم  �شبكة  وقالت 
يت�شن احل�شول على تعقيب فوري من جماعة احلوثي 

ب�شاأن ما ذكره التنظيم.
�شنعاء,  العا�شمة  فيه  �شقطت  وقت  يف  ذلك  وياأتي 
معظم  على  ب�شيطرتهم  احلوثي  م�شلحي  قب�شة  يف 
الوزراء  جمل�س  �شيما  وال  فيها,  احليوية  املوؤ�ش�شات 
يف  والتلفزيون,  االإذاعة  ومبنى  الدفاع  وزارة  ومقر 
باإ�شقاط  تطالب  حوثية  احتجاجات  من  اأ�شابيع  ذروة 

احلكومة والرتاجع عن رفع الدعم عن الوقود.
اليمنية,  وال�شكان  العامة  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 
200 جثة من االأحياء التي  اأن فرقها انت�شلت  االإثنني, 
املا�شية, ف�شاًل  االأيام  �شهدت مواجهات ب�شنعاء خالل 

عن اإ�شعاف 461 م�شاباً.
الرئي�س  وقع  الع�شكري,  االجتياح  هذا  وطاأة  وحتت 
احلوثي,  جماعة  مع  اتفاق  على  االأحد,  م�شاء  اليمني, 
بح�شور مبعوث االأمم املتحدة اإىل اليمن, جمال بن عمر, 
ومندوبي احلوثيني, وبع�س القوى ال�شيا�شية اليمنية.

اأبرز بنود هذا االتفاق, ت�شكيل حكومة كفاءات يف  ومن 
مدة اأق�شاها �شهر, وتعيني م�شت�شار لرئي�س اجلمهورية 

من احلوثيني واآخر من احلراك اجلنوبي ال�شلمي.
لالتفاق  اأمني  ملحق  على  التوقيع  احلوثيون  ورف�س 

ين�س من بني بنوده على �شحب مقاتليهم من �شنعاء.
ون�شاأت جماعة احلوثي, التي تنتمي اإىل املذهب الزيدي 
احلوثي,  بدر  ح�شني  يد  على   1992 عام  ال�شيعي, 
2004؛  عام  منت�شف  احلكومية  القوات  قتلته  الذي 
2004 و2010(,  6 حروب )بني عامي  اليمن  لي�شهد 
والقوات  )�شمال(,  �شعدة  يف  املتمركزة  اجلماعة  بني 

احلكومية؛ خلفت اآالف القتلى من اجلانبني.
اإعادة  اإىل  بال�شعي  احلوثي  جماعة  منتقدون  ويتهم 
اأن  قبل  اليمن  �شمال  يف  �شائدًا  كان  الذي  امللكي  احلكم 

تطيح به ثورة 26 �شبتمرب/ اأيلول 1962.
لتواجد  رف�شها  اجلنوبي  احلراك  يف  قيادات  واأعلنت 
عنا�شر التمرد احلوثيني , حيث قالت قيادات باحلراك 
ت�شمح  لن  انها   : لـ)احلقيقة(  ت�شريحات  يف  اجلنوبي 
الكف  احلوثي  على  وان  اجلنوب  اىل  بالتمدد  للحوثيني 
جرائم  انها  القيادات  تقول  ما  ممار�شة  عن  والتوقف 

وح�شية �شد املدنيني".
دويل  م�شروع  يحمل  احلوثي  ان  القيادات  تلك  وقالت   

واإقليمي , ويخدم اأطماع دولة اإقليمية.
اليمن  جتاه  وعوده  عن  تن�شل  قد  احلوثي  ان  واأكدوا   
حلق  تبنية  حوثية  قيادات  اأعلنت  حيث   , اجلنوبي 
تقرير امل�شري للجنوب , اإال انه وعقب احتاللهم �شنعاء 

, تخلفوا عن الوفاء بتلك الوعود.

م�صلح�ن يختطف�ن عددًا من احل�ثيني يف و�صط اليمن والقاعدة تفتتح معاركها يف �صنعاء و�صعدة..

احلوثيون يد�سنون دولتهم بنهب منازل املدنيني يف عا�سمة اليمن

فرا�ص اليافعي :
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اليمن  واأحزان..  ولوعة  غربة  كفى  تغيبوا,  "ال 
الفنان  يقول  هكذا  باالأح�شان",  حبايب  يا  ينتظركم 
اأواخر  اأطلقها  دعوة  يف  طار�س  اأيوب  الكبري  اليمني 
يّحث  املفارق" التي  "حنني  اأغنيته  يف  املا�شي  القرن 
فيها املغرتبني اليمنيني اإىل العودة وامل�شاهمة يف بناء 
الفنانني  هجرة  فيه  تزداد  الذي  الوقت  يف  وطنهم, 
اليمنيني اإىل خارج البلد بحثا عن اإيجاد الفر�س الفنّية 

يف وطن اآخر ال ُيّكرم املبدعني اإال بعد وفاتهم.
االغرتاب  قطار  يزال  ما  املا�شي  القرن  اأواخر  ومنذ 
ذاع  التي  اليمنية  االأغنية  �شماء  من  املبدعني  ي�شرق 
اليمن  تعد  ومل  عموما,  العربي  الوطن  يف  �شيتها 
املجاورة,  الدول  اإىل  اأغانيها  بت�شدير  ُعرفت  كما 
واأ�شبحت تدفع فنانيها للهجرة نظرا ملا يقا�شونه من 

اإهمال ر�شمي يف وطنهم.
دوافع املغادرة

التي  والفنية  واالقت�شادية  االأمنية  الظروف  كانت 
هي  ما�شية,  زمنية  حقب  مدار  على  البلد  ت�شهدها 
اإىل خلو  اإ�شافة  الفنانني,  االأكرب وراء هجرة  ال�شبب 
من  االأخرية  االأعوام  خالل  اليمن  يف  الفنية  ال�شاحة 
من  مزيد  اإىل  الفنان  حتّفز  التي  الغنائية  االأن�شطة 
ال�شعيد( وطٌن  )اليمن  اأ�شبح  والتاألق, حتى  االنتاج 

اآخر, فيما مل تعد ال�شاحة الغنائية يف اليمن تنتج اأغان 
ي�شتهلكون  اجُلدد  فنانيها  من  الكثري  واأ�شبح  جديدة 
متتلكه  ما  اإىل  االإ�شافة  دون  الرتاثي,  املا�شي  ر�شيد 

البالد من اإر�شيف غنائي هائل.
مبغادرة  اليمن  يف  الفني  الو�شط  فوجئ  موؤخرا, 
الدوحة  القطرية  العا�شمة  اإىل  الكب�شي  فوؤاد  الفنان 
اأ�شاب  الذي  الركود  ب�شبب  دائم,  ب�شكل  فيها  لالإقامة 
ال�شاحة الفنية اليمنية يف ال�شنوات االأخرية, واأ�شاب 
ما  بح�شب  واالإحباط,  بالياأ�س  اليمنيني  الفنانني  كل 

اأوردته �شحيفة "الثورة" الر�شمية.
و�شكا الفنان الكب�شي من غياب املحافظة على احلقوق 
امللكية والفكرية يف اليمن, وعدم �شيانة حقوق الفنان 
الذي    mp3الـ جهاز  ظهور  اإىل  اإ�شافة  واملنتج, 
يكتفون  كانوا  الذين  الفنانني  اآمال  يحطم  اأ�شبح 
واالأخرى,  الفينة  بني  واألبوماتهم  اأغانيهم  بت�شجيل 
اإىل جوار عدم وجود احلفالت الغنائية واملهرجانات 
مع  التوا�شل  للفنان  تتيح  التي  االأخرى  والفعاليات 

جمهوره.
حممد  الكبري  الفنان  تويف  املن�شرم,  العام  مطلع  ويف 
مر�شد ناجي ومنعت اأ�شرته وزير الثقافة من ح�شور 
للحكومة  تواجد  باأي  مرحبة  غري  الت�شييع,  مرا�شم 

الر�شمي,  التلفزيون  وم�شوري  وممثليها  اليمنية 
خالل  للفنان  الر�شمية  اجلهات  اإهمال  على  احتجاجا 

�شراعه مع املر�س, مقارنة مبا قدمه للوطن.
حالة اإحباط

املتّوج  املقبلي,  جنيب  ال�شاب  اليمني  الفنان  ولعل 
بقلب جنم اخلليج يف العام 2011م, قد اأوجز حجم 
"الفنان  اإن  قال  التي يواجهها زمالوؤه, حيث  املعاناة 
اإاّل بعد موته  يكّرم  الكثري لوطنه, وال  يقّدم  اليمن  يف 
من  الكثري  يزال  ما  ذلك,  من  الرغم  وعلى  لالأ�شف, 
واأعدادهم  الوطن  اأرا�شي  داخل  املبدعني  الفنانني 
الفنية  م�شتوياتهم  تكون  ولرمبا  املهاجرين,  اأ�شعاف 
�شهرة  ينالوا  مل  لكنهم  وملعوا,  غادروا  ممن  اأكرب 

وا�شعة مقارنة باأعمالهم الفنية, وهذا اأمر حمبط".
العربية  االإمارات  دولة  يف  املقيم  املقبلي  وي�شيف 
وزارة  قبل  من  االهتمام  وعدم  :"االإهمال  املتحدة 
اأ�شهم ب�شكل  الثقافة يف املقام االأول, ووزارة االإعالم 
البلد,  من  الكبار  الفنانني  من  العديد  هجرة  يف  كبري 
ت�شارك  التي  اخلارجية  بامل�شاركات  ا�شتدللنا  ولو 
مدار  على  الثقافة  وزارة  اأن  ف�شنجد  اليمن,  فيها 
تعاقب الوزراء فيها, ال جتيد انتقاء من ميثلوا البلد 
يف  العظيم,  الفني  برتاثها  مقارنة  ت�شتحقها,  ب�شورة 

ت�شادف  التي  امل�شاكل  معظم  االإعالم  يتجاهل  حني 
الالئقة, وهذا  بال�شورة  الكبار, وال يربزهم  الفنانني 
يدفعها  القادمة,  الفنية  لالأجيال  �شيئا  منوذجا  يكون 

نحو البحث عن فر�س متاحة خارج الوطن".
روتانا,  �شركة  مع  فني  بعقد  املقبلي  الفنان  وحظي 
اخلليج  جنم  التلفزيوين  الربنامج  بلقب  فوزه  بعد 
اأنه  غري  فقط,  عام  من  اأكرث  منه  م�شى  عامني,  قبل 
اليمن من عدمها ملوا�شلة  اإىل  العودة  يفكر بعد يف  مل 
"اأفكر االن يف  م�شواره الفني بعد انتهاء العقد, وقال 
اإنهاء عقدي مع روتانا بنجاح, خ�شو�شا بعد �شدور 

األبومي االأول قبل فرتة وجيزة".
اإ�سهامات اإيجابية

وال�شحفي  الفني  الناقد  يرى  االآخر؛  اجلانب  على 
اإىل اخلارج منحت  الفنانني  "هجرة  اإن  جميل حم�شن 
االأغنية اليمنية رواجا اأكرث من الداخل, واأ�شهمت يف 
انت�شار الغناء اليمني باألوانه يف ربوع الوطن العربي 
الفنان  اإن  القول  االأفريقية, وميكن  البلدان  وعدد من 
للفنانة  ميني  حلن  �شّدر  من  اأول  هو  خليفة  فر�شان 
ال�شغري(,  )اأخي  اأغنيتها  يف  اأحمد  فائزة  ال�شورية 
يف   - اأي�شا   – اأ�شهموا  الفنانني  من  الكثري  اأن  اإال 
االإذاعية  ت�شجيالتهم  خالل  من  اليمنية  االأغنية  ن�شر 
كالفنان  ال�شتينيات,  فرتة  يف  العربية  والتلفزيونية 
اإىل  عبداهلل  �شعد  حممد  والفنان  بلفقيه  �شامل  اأبوبكر 
تاأليف  اإىل  ليتجهوا بعدها  اأحمد,  الفنان عو�س  جوار 
وهناك  العرب,  الفنانني  من  للعديد  االأغاين  وتلحني 
ح�شرها  اأ�شتطيع  ال  الفنية  االإ�شهامات  من  العديد 

هنا".
الذي  الفنانني  معظم  اأن  اإىل  حديثه  يف  حم�شن  واأ�شار 
واأوائل  ال�شبعينيات  اأواخر  خالل  البلد  غادروا 
الثمانينيات من القرن املا�شي, �شّد بع�س الرحال اإىل 
اأمنية, بينما اختار  اخلليج والوطن العربي الأ�شباب 
جوالت  خالل  اأخرى  بلدان  يف  اأغانيهم  ن�شر  البع�س 
فنية تنتهي بعودتهم اإىل الوطن, مو�شحا اأن االأغنية 
رواد  رحيل  بعد  ون�شرها  اإبداعها  توّقف  اليمنية 
"هناك حماوالت غنائية فردية  اليمنية, واأن  االأغنية 

ال تذكر".

فيما االأغنية املحلية ت�صاب بال�صلل..

هجرة الفنانني اليمنيني تتوا�سل
اإقليم عدن                         عبدالاله �ُسميح:

تقرير
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ظننت اأن رحلة يوم واحد كفيلة بالتعرف على معظم اأجزاء 
جباله  وكرثة  م�شاحاته  و�شعة  اأطرافه  تباعد  لكن  كلد, 
تقت�شر  بال�شكان جعلت رحلتنا  املاأهولة  واأوديته  ال�شاخمة 
على املرور – مر الكرام – على بع�س مناطق وادي رخمة, 
جبال  اأكرب  وهو  ال�شهري  )موفجة(  جبل  اإىل  ال�شعود  ثم 
كلد, وتتوزع يف قممه وعلى جوانبه قرى كثرية حتيط بها 
ال�شيف,  مو�شم  يف  خا�شة  اخل�شراء,  الزراعية  املدرجات 
وكان مقررا, ح�شبما اتفقنا مع رفيق الرحلة ال�شاب اخللوق 
علي(  اأهل  )جبل  قمة  اإىل  الو�شول  حم�شن,  علي  �شرحان 
الذي ي�شكل امتدادا جلبل موفجة من جهة ال�شرق, لت�شوير 
احلاج  كم�شجد  القدمية,  وامل�شاجد  املعمارية  احل�شون 
وبقايا  احلجرية,  واأعمدته  االأربع  بقبابه  علي  بن  �شعيد 
ب�شبب  لنا  ي�شمح  مل  الوقت  لكن  هناك,  واالآثار  اخلرائب 
االأودية  مب�شاهدة  لال�شتمتاع  وتوقفنا  الطريق  �شعوبة 
الزراعية  مبدرجاتها  اجلبل  حتت  املتفرعة  اخل�شراء 
منها  فيها,  املتناثرة  والقرى  الروماين  بامل�شرح  ال�شبيهة 
)اأهل  و�شعاب  و)احمبلة(  و)�شخاعة(  ة(  )�َشَق�شَ اأودية 
يف  ن�شل  اأن  االأمل  ويظل  العديدة,  �شرار  ومناطق  �ُشنيد( 
الذي  علي(  اأهل  و)جبل  ُدخان(  )جبل  اآثار  اإىل  قادمه  مرة 
ال�شفاأة  وادي  قرى  اإىل  الوطني  اال�شتقالل  بعد  �شكانه  نزح 
يف ال�شهل املنب�شط وبقيت �شواهدهم املعمارية وم�شاجدهم 
يتعهدها  من  اإىل  بح�شرة  تنظر  القمم,  يف  �شاخمة  القدمية 

لتوثيقها اأو ينقذها من االإهمال.
يف �شباح اليوم االأخري لزيارتنا ملديرية ُر�شد – يافع, كنت 
منطقة  اإىل  �شريعة  لزيارة  �شرحان  ال�شديق  مع  موعد  على 
ال�شفاأة يف كلد, للتعرف على م�شجد عي�شى بن اأحمد االأثري 
وظننت  احلجري,  و�شقفه  ال�شتة  احلجرية  بعقوده  القدمي 
العني  تخطئه  ال  بحيث  ال�شخامة  من  اأنه  و�شفه-  من   –
من بعيد ومن الوهلة االأوىل, وحينما و�شلنا اإىل مقربة منه 
راأيت مبنى عاديا, ال يثري اأي اهتمام, ومن مظهره اخلارجي 
املتوا�شع ظننت اأنه من بقايا املن�شاآت اخلدمية التي ي�شيدها 
الزمن  التي فعل  اأطراف م�شاكنهم وقراهم,  اليافعيون على 

بها فعلته, وُتركت عر�شة لالإهمال.
حجرة  انهارت  رمبا  التي  املتوا�شعة  بوابته  اأمام  توقفنا 
من دعامتها اليمنى, وهو ما يبدو وا�شحا للعيان من ميالن 
املدماك العلوي للبوابة اإىل جهة اليمني, كما َحلَّ باب حديدي 
حديث حمل الباب اخل�شبي القدمي الذي كان يحكم اإغالقه, 
بالده�شة واحل�شرة  اأ�شبت  الداخل حتى  اإىل  اأن وجلنا  وما 

يف اآن واحد.
و�شببها  منده�شا  اأقف  وجعلتني  اعرتتني  التي  الده�شة 
اإذ  االأب�شار,  تبهر  التي  الداخل  من  البناء  وعظمة  روعة 
على  حممولة  حجرية  عقود  �شتة  امل�شجد  داخل  تنت�شب 
اأعمدة حجرية م�شتطيلة, كل ثالثة عقود منها يف �شف واحد, 
قرابة  طوله  يبلغ  الذي  امل�شتطيل  امل�شجد  و�شكل  تتنا�شب 
ع�شرة اأمتار وعر�شة �شتة اأمتار تقريبا, فيما يبلغ العر�س 
الرئي�شي لالأعمدة احلاملة للعقود احلجرية ذراعني ونيف, 
االأفاريز  متدرج  حمراب  وللم�شجد  وربع.  ذراع  وعر�شها 
التن�شيق  املتقنة  البارزة  احلجارة  من  بت�شكيلة  موؤطر   ,

من  ال�شقف  ويتكون  اأعلى,  من  مرتفعني  ب�شكلني  وينتهي 
يف  متجاورة  )�َشَحابيل(  �شخمة  م�شتطيلة  حجرية  اأعمدة 
تو�شل  الأ(  �شخمة)�شَ حجرية  وب�شفائح  ال�شقف,  من  جهة 
االأعمدة  هذه  وحلت  ال�شتة,  العقود  بني  ال�شحابيل  مع 
ال�شقف,  يف  االأخ�شاب  حمل  ال�شخمة  احلجرية  وال�شفائح 
ومل  وال�شقوف  اجلدران  يف  احلجر  من  كتلة  امل�شجد  فبدا 

ُت�شتخدم اأي قطعة خ�شبية يف جدرانه و�شقوفه اأو يف نوافذه 
ال�شغرية )الّلُهوج( وهي �شت فتحات اثنتان يف كل من جهة 
وجود  فال  االأمامية,  اجلهة  اأما  واخللف,  والي�شار  اليمني 
املحراب  جانبي  على  توجد  منها  وبدال  الفتحات,  هذه  ملثل 
يف  موجلة  مربعة  فتحة  عن  عبارة  ة(  وجَلَ َوجَلَتان)مفرها: 
الكرمي,  القراآن  ن�شخ  حلفظ  ت�شتخدم  كانت  املدماك,  عمق 

وم�شابيح االإ�شاءة الزيتية ونحو ذلك.
فمبعثها  الده�شة,  ونغ�شت  انتابتني,  التي  احل�شرة  اأما 
بدت  فقد  الزمن,  مبرور  امل�شجد  له  تعر�س  الذي  االإهمال 
جدرانه وحمرابه واأعمدته عارية من املالط الطيني, واأثرت 
ياح, حيث  فيها بو�شوح عوامل التَّْعرية, كمياه االأمطار والرِّ
اأدت اإىل تاآكل وتهدم بع�س حجارة جدرانه وانهيار جزء من 
�شقفه املتني, وتظهر يف �شفائح ال�شقف احلجري من الداخل 
اآثار االأمطار املت�شربة وبع�س االأمالح, ورغم كل ذلك بقيت 
حجارته  �شخامة  ولوال  الزمن,  تقاوم  متما�شكة  جدرانه 

واأعمدة �شقفه احلجرية وخلوه من وجود االأخ�شاب الأنهار 
كامال والأ�شبح يف خرب كان منذ زمن بعيد.

منذ زمن طويل,  االإهمال,  ب�شبب  فقد  االأثري  امل�شجد  وهذا 
كان  الذي  احلجري  الذي  احلزام  بتهدم  اخلارجية  هيئته 
ال�شغرية  الهرمية  الت�شاريف  وكذا  االأعلى  من  به  يحيط 
)الق�شقا�س(  النورة  وفقدان  القدمية,  امل�شاجد  متيز  التي 

واجهة  يف  ب�شيط  جزء  �شوى  منها  يتبق  ومل  �شقفه,  يف 
عن  عبارة  وهي  )ال�ّشاحية(  ت�شمى  فيما  الي�شرى,  اجلهة 
االأر�شي  اخلزان  اإىل  امل�شجد  �شطح  من  املاء  لت�شريب  قناة 
)الِهجرة( اخلا�س بالو�شوء والذي طمرته االأتربة و�شوته 

باالأر�س.
ُبني  التي  الدينية  وظيفته  فقد  امل�شجد  اأن  اأكرث  واملوؤ�شف 
وقد�شيته  حرمته  وانُتهكت  ال�شنني,  مئات  قبل  اأجلها  من 
الداخل  من  حتول  حيث  اهلل,  بيوت  من  كبيت  وروحانيته 
وماأوى  االأ�شياء,  من  وغريها  لالأعالف  مبخزن  اأ�شبه  اإىل 
اآثار  بوابته  بداخله وبجانب  اإذ وجدنا  ال�شالة,  للحيوانات 

بعر وروث حيوانات.
تدل  الِقَدم,  يف  موغلة  كبرية,  مقربة  بقايا  بامل�شجد  حتيط 
على اأنه �شكن حوله وبالقرب منه اأقوام كثريون, وقد زرنا 
 , جنوبا  امل�شجد  على  يطل  الذي  )ترمي(  اجلبلي  املرتفع 
و�شريح  م�شجد  يوجد  وهناك  و�شدود,  خرائب  بقايا  وفيه 

ال�شكان  لهما )م�شجد عبدال�شمد(. ويتناقل  متجاوران يقال 
املحليون, رواية مفادها ح�شبما روى يل مرافقي �شرحان اأنه 
)امل�شينعة(  يف  ومثلهم  )ترمي(  مرتفع  يف  �شكان  هناك  كان 
االأمر  وفاقم  و�شحناء  خ�شام  بينهم  وحدث  امل�شجد,  �شمال 
ذهبت  امل�شينعة  من  عجوز  قبل  من  بالد�شي�شة  طفل  مقتل 
اإىل امراأة ال�شيخ يف ترمي وجل�شت عندها, ثم ا�شتغلت خروج 
باالآ�س  وغطتها  ابرة  الطفل  راأ�س  و�شط  يف  فغر�شت  االأم 
�شكت  ملا  هروبها  ولوال  روؤيتها,  ميكن  ال  بحيث  )الهد�س( 
االأم يف اأمر وفاته, حيث وجدت االبرة مغرو�شة عند غ�شله, 
بداية  وكانت  الطرفني,  بني  االقتتال  تفاقم  ذلك  وب�شبب 
اآل  بهزمية  وانتهت  اأحمد  واأهل  كلد  بني  الظرو�س  احلرب 
اأحمد وطرد من تبقى منهم, وكان عدد القتلى يف هذه احلرب 
ال يح�شى لكرثتهم, وال دليل على هذه الرواية �شوى كرثة 
املقابر الكثرية املحيطة بهذا امل�شجد ويف اأماكن خمتلفة من 

كلد.
وانتهز هذه الفر�شة الأوجه الدعوة اإىل اأهايل املنطقة و�شبابها 
الغيورين على مثل هذه املعامل التاريخية, خا�شة يف القرى 
الإعادة  حملة  لتنظيم  منه,  القريبة  ال�شكانية  والتجمعات 
ترميمه  اإىل  تهدف  القدمي,  االأثري  امل�شجد  هذا  اإىل  احلياة 
بطريقة متقنة ال ت�شوه �شكله االأ�شلي من الداخل واخلارج, 
واإعادة  اليمنى,  زاويته  يف  بداخله  املوجود  القرب  واإخراج 
احلجرية  االأعمدة  حجم  بنف�س  ال�شقف  من  املهدم  اجلزء 
اجلدار  م�شتوى  ورفع  وال�شالأ(  )ال�ّشَحابيل  امل�شتطيلة 
ال�شغرية  الهرمية  االأ�شكال  و�شع  مع  بال�شقف,  املحيط 
املماثلة  االأثرية  امل�شاجد  ن�شق  على  امل�شجد,  اأركان  لتزيني 
بني  الفراغات  وتغطية  االأبي�س,  واللون  باالإ�شمنت  وطليها 
حجارة اجلدران الداخلية واخلارجية باحلجارة ال�شغرية 
)املياظري( ومن الداخل ميكن تكحيل الفراغات بني احلجارة 
مظهره  على  حمافظا  ليظل  اال�شمنت  من  خفيفة  مبادة 
اجلميل, يحكي تاريخ اأجيال م�شت, بعد اأن تركت ب�شماتها 

احل�شارية يف هذه التحفة املعمارية الرائعة.
وي�شاف اإىل ذلك ت�شوير �شاحية امل�شجد وامل�شاحة املجاورة 
االإنارة  واإدخال  املاء,  خزان  وتو�شيع  حفر  وجتديد 
تعاد  بحيث  باأ�شالته,  مت�س  ال  التي  ال�شرورية  واخلدمات 
له حرمته وقد�شيته الدينية وتوؤدى فيه ال�شلوات, كما كان 
املتعاقبة  االأجيال  باإح�شان من  يفعل موؤ�ش�شوه ومن تبعهم 
كما  امل�شجد,  ُعمر  هي  قرون,  �شتة  اأو  خم�شة  من  اأكرث  منذ 
ال�شخمة  واأعمدته  حجارته  من  يتبني  وكما  االأهايل,  يروي 

الناطقة التي يفوح منها عبق التاريخ املجيد.
ن�رص يف موقع )احلقيقة بر�س( الإخباري 

كتب / علي �سالح اخلالقي

م�سجد عي�سى 
بن اأحمد بيافع 

ي�ستغيث لرتميمه 
واإعادة وظيفته 

الدينية 

ل اإىل ماأوى للحي�انات ال�سالة بعد مرور  مئات الأع�ام على ت�سييده.. حت�رّ
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اليمن..
للخلف ُدْر

وطن عظيم

مقاالت

عزيزة  ذكرى  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  اإن 
العظيم  الوطن  هذا  اأبناء  منها  وي�شتلهم   , عام  كل  بها  نحتفل 
ال�شادق  واالإميان  واالأخوة  التالحم  لقيم  والدرو�س  العرب 
رحمه   – �شعود  بن  حممد  االأمام  عهد  منذ  التوحيد  مل�شرية 
املوؤ�ش�س  امللك  عهد  وحتى  االأوىل  ال�شعودية  الدولة  – يف  اهلل 
 – ثراه  اهلل  طيب   – �شعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد 
الذي ا�شتطاع باإميانه الرا�شخ باهلل عز وجل واأهدافه ال�شامية 
اأركان  ال�شتات ويوحد  يلم  اأن  النافذة  النري وب�شريته  وفكره 
هذا الوطن وي�شع قواعد هذا الكيان ال�شامخ ويدح�س البدع 
و�شنة  اهلل  كتاب  ويتخذ  والعن�شرية  والتع�شب  واخلرافات 
وهلل  فتمت  ونربا�شاً,  د�شتورًا  ال�شالح  ال�شلف  نهج  على  نبيه 
يومنا  حتى  والرخاء  واال�شتقرار  واالأمان  االأمن  نعمة  احلمد 
اأبناوؤه امللوك الربرة بجهود  هذا, و�شار على خطاه من بعده 
مباركة وخمل�شة يف رفع راية التوحيد وقيادة م�شرية التنمية 
احلياة  جماالت  جميع  يف  واالزدهار  التقدم  من  مراتب  اإىل 
احلرمني  خادم  �شيدي  عهد  الزاهر  العهد  هذا  اإىل  و�شواًل 
– اأيده اهلل  اآل �شعود  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  ال�شريفني 
القائد املخل�س لدينه ووطنه والذي فتح قلبه  – امللك االإمام 
للجميع, ويحب اخلري ل�شعبه واأمته, وي�شعى دائماً لكل ما من 

�شانه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة املواطن.
ياأتي هذا اليوم مبعانيه اخلالدة ليتوا�شل فيه املا�شي التليد 
باحلا�شر املجيد امل�شرق ليبث روح الطموح وليجدد العهد يف 
نفو�س اأبناء الوطن ال�شامخ على املزيد من التكاتف والتالحم 
وطننا  جتاه  امل�شوؤولية  حتمل  يف  واإخال�س  باأمانة  والعمل 
قوية  واإرادة  بعزمية  قدماً  وامل�شي  العظيمة,  ومقد�شاتنا 
امل�شتقبل,  بناء  يف  النبيلة  ال�شامية  باالأهداف  را�شخ  واإميان 
الكرام  االأمر  لوالة  والوالء  ال�شليمة  بالعقيدة  مت�شلحني 
الك�شل  اأو  للجهل  جمال  وال  التطرف  اأو  للغلو  بينهم  مكان  فال 

مقد�شاته  على  احلاقدين  احلا�شدين  يحيكه  ما  مدركني 
والطامعني يف خرياته, م�شتلهمني من االآباء واالأجداد روح 
العطاء واالإقدام والت�شحية لوطن ي�شتحق منا ذلك يف ظل ما 

ي�شهده العامل من فنت وقالقل.
اليوم ونحن يف ظل عهد امللك االإمام ال�شالح  مير علينا هذا 
اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
�شعود – يحفظه اهلل – , قائد عادل فذ, حقق اإجنازات رائدة 
امل�شاريع  فهذه  والقريب  البعيد  بها  �شهد  قيا�شي  زمن  يف 
العمالقة لتو�شعة احلرمني ال�شريفني وتطوير امل�شاعر التي 
واملعتمرين  احلجاج  راحة  لتحقق  التاريخ  يف  االأكرب  تعد 
فانت�شرت  ونوعاً  كماً  التعليم  تطوير  يف  والتو�شع  والزوار, 
الأرقى  االبتعاث  وبرامج  الوطن  اأرجاء  �شتى  يف  اجلامعات 
وامل�شت�شفيات  الطبية  املدن  و�شيدت  العاملية,  اجلامعات 
وتطوير  وال�شناعية  االقت�شادية  واملدن  ال�شحية  واملراكز 
احلثيث  وال�شعي  احلوار,  ثقافة  ون�شر  الق�شاء  مرافق 
املوؤ�ش�شات  ودعم  مواطن,  لكل  املنا�شب  ال�شكن  لتاأمني 

وال�شنة  الكرمي  القراآن  حلفظ  العاملية  واجلوائز  اخلريية, 
النبوية وترجمة العلوم النافعة, واملبادرات العاملية يف اإبراز 
�شمو ر�شالة االإ�شالم عاملياً وجهوده حفظه اهلل يف حفظ االأمن 

وحماربة االإرهاب والتطرف واالأفكار الهدامة.
ذكرى اليوم الوطني التي نعتز بها جميعاً هي دعوة خمل�شة 
مقد�شات  على  للحفاظ  مكانه,  يف  كل  اجلاد  للعمل  و�شادقة 
ووحدة  وا�شتقراره  اأمنه  عن  والذود  الوطن  هذا  ومكت�شبات 
لوالة  والطاعة  وال�شمع  بالعقيدة  والتم�شك  والكلمة  ال�شف 
اأن  القريب  قبل  والبعيد  ال�شديق  قبل  العدو  وليعلم  االأمر, 
االأ�شالب واالأرحام التي اأجنبت االأبطال ال�شرفاء الذي عاهدوا 
 – الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  املوؤ�ش�س  قائدهم  ثم  اهلل 
طيب اهلل ثراه – وقدموا الت�شحيات من اأجل اإقامة هذا الوطن 

اأن  اإال  اأحفادهم  واأ�شالب  اأرحام  تاأبى  التوحيد  راية  ورفع 
تنجب اأمثالهم اأبطااًل �شرفاء بقيمهم العربية االأ�شيلة ومبادئهم 
االإ�شالمية النبيلة, ي�شريون على خطاهم يف دينهم ومقد�شاتهم 

والتم�شك بقيادتهم واحلفاظ على وطنهم .
به من خري  ما ينعمون  اأن  الوطن جميعاً  اأبناء  اأن يعي  يجب 
ثم اجلهود اجلبارة  لوال توفيق اهلل عز وجل  ليتحقق  يكن  مل 
لياًل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  حكومة  تبذلها  التي  امل�شتمرة 
وازدهاره  وتقدمه  الوطن  هذا  ورفعة  وا�شتقرار  الأمن  ونهارًا 
حتى اأ�شبحت بالد احلرمني ال�شريفني املحافظة على ثوابتها 
دولة   – واملنة  احلمد  وهلل   – العربية  واأ�شالتها  االإ�شالمية 

رائدة تقوم بدورها احل�شاري بني االأمم.
ورفع �شموه بهذه املنا�شبة التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود ول�شمو ويل عهده االأمني 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبد العزيز و�شمو ويل 
ويل العهد �شاحب ال�شمو االأمري مقرن بن عبد العزيز – حفظهم 
ال�شعودي  ال�شعب  اأبناء  املالكة وكافة  االأ�شرة  – وجميع  اهلل 
بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا التي تتج�شد فيها ما حتقق من 
اإجنازات �شابقة الزمن وعمت اأرجاء الوطن الغايل حتى اأ�شبح 
العربي  ال�شعودية مكانة مرموقة يف املجتمع  العربية  للمملكة 

واالإ�شالمية والدويل.
ويزيد  وقادتنا  عقيدتنا  لنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  ا�شاأل 
وطننا عزًا و�شموخاً وفخرًا ويدمي االأمن واال�شتقرار والرخاء 
واأن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات والة اأمرنا الكرام واأبناء 
هذا الوطن الغايل, حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني قائد االأمة 
ومتعه بال�شحة والعافية واأبقاه ذخرًا لالإ�شالم وامل�شلمني وكل 

عام والوطن بخري. .

على  لل�شيطرة  دامية  م�شتقبلية  ملعارك  احلوثيون  يحتاج  ال 
العا�شمة �شنعاء. التطورات اخلطرية التي مير بها اليمن الفرتة 
احلالية ت�شري اإىل تقدم �شاحق للحوثيني ب�شكل عجيب.ال جي�س وال 
اليمنية,  القبائل  اأكرب  حتى  املقاومة.  لها  ميكن  الدولة  موؤ�ش�شات 
حا�شد, مل تقَو على مواجهتهم. اأي�شا القوى االأخرى اأفرغت الدولة 

من مكوناتها ل�شالح احلوثيني. الكل م�شتفيد.الدولة خا�شرة.
من الوا�شح اأن احلوثي متحالف مع قوى رئي�شية من نظام الرئي�س 
ال�شكل  بهذا  �شيطرته  يف  اأ�شهمت  �شالح,  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 
ال�شريع على العا�شمة. من الوا�شح اأنه ا�شتغل كل الثغرات التي 
اأوجدها نظام �شالح يف موؤ�ش�شات ونظام الدولة. احلوثي ي�شعى 
لت�شعيد مطالبه من ميناء بحري, وا�شتقاللية يف القرار,واملحافظة 
ال�شيادية,  الوزارات  يف  براأيه  اال�شتئنا�س  وكذلك  ال�شالح,  على 
التفاو�س  له  ميكن  دراماتيكي,  ب�شكل  االأحداث  تطورت  اإذا  حتى 
�شيقف  من  فعلها  لو  ترى  يا  �شيعية.  حوثية  دولة  على  ب�شهولة 
بيت  وحتالفاته,اإىل  احلوثي  بف�شل  اليمن,  حتول  وهل  اأمامه؟ 

م�شكون وروح �شريرة؟
الرتكة التي خلفها �شالح ل�شلفه هادي كانت مثل الطريق يف اجتاه 
واحد نحو تفكك الدولة بعدة اأ�شكال, خا�شة مع�شبه انهيار ل�شلطة 
الدولة وانعدام وجودها, مما ت�شبب يف ا�شتقواء اأحزاب وجماعات 
على هيبة الدولة وقوتها. ميكن القول, اإن �شلطة احلوثي واأدواته 
التي  تلك  من  اأكرب  االأر�س,  على  ومكا�شبه  وحتالفاته,  املتعددة 
�شافرة  بانتظار  تتفرج  فهي  القاعدة  اأما  اليمنية.  الدولة  متتلكها 
احلكم ونهاية املباراة حتى تبداأ لعبتها مع الطرف املنت�شر,والذي 
من  احلوثيني  �شيطرة  فقط  القوى.لنتخيل  منهك  �شيكون  حينها 
جهة, والقاعدة من جهة اأخرى, وموؤيدي االنف�شال يف اجلنوب من 

جهة ثالثة, مع غياب للدولة بالكامل.
فهذا  بنعمر,  جمال  اليمن,  يف  اخلا�س  املتحدة  االأمم  ممثل  اأما 
تقريًبا,واإجنازاته  اأعوام  ثالثة  قبل  تعيينه  فمنذ  اأخرى؛  ق�شة 
على الورق فقط, اأما الواقع فال وجود له. الرئي�س اليمني يعترب 
ال  فهو  بنعمر  اأما  م�شلح,  متمردين ويخططون النقالب  احلوثيني 

يراهم كذلك.مل ياأخذ منهم تنازاًل واحًدا, وما اأكرث تنازالت الدولة 
مقا�س  على  ل  ُف�شِّ االأخري  الغام�س  االتفاق  حتى  طريقه,  عن 
احلوثيني.فاملعارك باالأ�شلحة الثقيلة التي جتري حالًيا ال تنبئعن 
يف  با�شتمرارهم  ناهيك  اتفاق,  باأي  احلوثيني  املتمردين  التزام 
حربهم �شد الدولة, على الرغم من االإعالن عن التو�شل التفاق.من 
القاعدة..  اليوم يتفاو�س بنعمر مع احلوثيني, وغًدا مع  يدري.. 

فعاًل اأمم متحدة.
ثالث  احلوثيون  ي�شتخدم  الدولة,  على  لال�شتيالء  غايتهم  يف 
قرار �شعب ويخال�س عرب  االأوىل  لها؛  ما  ال�شعبية  لها من  و�شائل 
بع�س  عن  الدعم  رفعت  التي  ال�شعرية  اجلرعة  باإلغاء  املطالبة 
ال�شلع االأ�شا�شية, والثانية االعت�شامات ال�شلمية, وهي كلمة حق 
اإىل  لتتحول  تطورت  �شلمية,ثم  فعاًل  البداية  باطل.كانت  بها  اأريد 
واحتالل  والتلفزيون  االإذاعة  ملبنى  وق�شف  ودبابات  �شواريخ 
ا�شتغلها  التي  الثالثة  الو�شيلة  اأما  واجلامعات,  الوزراء  جمل�س 
احلوثيون فهي النغمة االأكرث �شعبية االإ�شالح,ويف هذا فليتناف�س 
دولة  احتالل  حقيقته  يف  االإ�شالح  كان  لو  حتى  املتناف�شون, 
الراعي  من  االأمر  ي�شدر  حتى  الر�شمي  االإعالن  وتاأجيل  بالكامل, 

الر�شمي القابع يف طهران.
هم  وخطورة,  حرًجا  مراحله  اأكرث  يف  اليمن  يخون  من  لالأ�شف, 
ا�شتقرار  يف  الف�شل  لها  كان  التي  االآخرون.القبائل  ولي�س  اأبناوؤه 
الدولة ونا�شبت احلوثيني العداء طوياًل وحاربته كثرًيا ثم فجاأة 
الذين  الع�شكريون  والقادة  مينية,  قبائل  عدوها,هي  مع  حتالفت 
�شرية  اتفاقات  وعقدوا  احلوثيني  مهمة  و�شّهلوا  بدولتهم  غدروا 
معهم, هم قادة ع�شكريون مينيون, وحتى منا نخدعوا ب�شعارات 
مواطنون  هم  ال�شلمية,  م�شرياتهم  يف  و�شاروا  الرباقة  احلوثيني 

مينيون اأي�ًشا.
�شحيح, هناك عدو خارجي تواطاأ جلعل اليمن اأداة بيد احلوثيني, 
لكن اليمنيني هممن فعلها اأواًل. ماذا ينتظرك اأيها اليمن الذي كنت 

�شعيًدا؟

املواطنني  جميع  واأق�شد  ــ  تاأكيد  بكل  •• نحن 
بالوطن..  نحتفي  الذي  اليوم  بهذا  �شعداء  ــ 
اأننا ن�شتحق العي�س فيه..  ونوؤكد فيه من جديد 

ونتحمل م�شوؤولية حمايته واحلفاظ عليه..
بها اجلميع وال يختلف  •• هذه احلقيقة يح�س 
اأو ترباأ منه..  الوطن  اإال من رف�شه  عليها معنا 
اأو  ب�شلة..  اإليه  ميت  ال  لفكر  تابعا  كان  اأو 
حم�شوبا على تيار من التيارات التي ال تعرتف 
ارتهانها  قدر  اأبنائها..  على  االأوطان  بحقوق 
منوذج  وذلك  بها..  اخلا�شة  وروؤاها  مل�شاحلها 
اهلل..  قد�شه  بلد  يف  و�شئيل  وحمدود  نادر.. 
وبارك فيه.. واأنعم عليه بالكثري من اخلريات.. 
ووهبه ملكا وقائدا اأحبه النا�س ل�شدقه.. ونقائه 

وتعبه من اأجلنا جميعا..
اإن  القول  من  متنع  ال  احلقيقة  هذه  لكن   ••
الوطن..  هذا  جتاه  منا  كبريا  ق�شورا  هناك 
امل�شجد  واإمام  اجلامعة  واأ�شتاذ  فاملعلم 
امل�شوؤولية  دائرة  خارج  يفكر  الذي  والداعية.. 
مفاهيمه..  داخل  متقوقعا  ويظل  الوطنية 
اإىل  بحاجة  املحدود..  فكره  ونطاق  وقناعاته.. 
ويف  فيه  ويفكر  عينيه..  اأمام  الوطن  ي�شع  اأن 
ويراجع  جيدا..  اأبنائه  وم�شتقبل  م�شتقبله.. 
مفاهيم  وي�شحح  والنا�س..  احلياة  اإىل  نظرته 
ال�شائب  العمل  طريق  ويتلم�س  لديه..  اجلهاد 
»التدرع«  من  بدال  املن�شود..  لالإ�شالح  حتقيقا 
عدو  اإىل  االإن�شان  معها  يتحول  �شوداء..  باأفكار 

للوطن.. ومنا�شر لكل من يحاولون هدمه..

االأمر  ويل  و�شع  الذي  امل�شوؤولية  •• و�شاحب 
عن  وابتعد  عليها..  اأمينا  يكن  ومل  فيه..  ثقته 
خمافة اهلل.. وا�شتغل موقعه و�شعى اإىل حتقيق 
م�شاحله على ح�شاب الوطن واملواطن بحاجة 

اإىل مراجعة نف�شه يف مثل هذا اليوم..
حقوق  على  يعتدي  الذي  الظامل  •• واالإن�شان 
ــ يف  الوطن واأبنائه وي�شتغل نفوذه.. هو االآخر 
اهلل  اأمام  الوقوف  اإىل  بحاجة  ــ  اليوم  هذا  مثل 
للنا�س  ظلمه  عن  يتوقف  لكي  �شمريه..  اأمام  ثم 

وللوطن..
ما  على  يح�شل  اأو  يغ�س..  الذي  والتاجر   ••
اهلل  اأعطاه  ما  له.. وال يعطي وطنه بع�س  لي�س 
من نعمه وثرواته.. هو ال يظلم نف�شه فح�شب.. 

واإمنا يظلم الوطن ويخون �شمريه..
بيتها  يف  اأمانتها  ترعى  ال  التي  واالإن�شانة   ••
اإمنا  زوجها..  ظهر  وراء  ومن  اأوالدها  ومع 
رقبتها..  يف  و�شعها  التي  اهلل  اأمانة  تخون 
ال�شمري  اإىل  وترجع  اإليه..  تعود  اأن  وعليها 

احلي وتتخل�س من كل ما �شاب حياتها..
ننطلق  اأن  اإىل  بحاجة  جميعا  نحن  •• وهكذا.. 
احل�شاب  حالة  اإىل  بالوطن  الفرح  حالة  من 
حياتنا..  م�شار  وت�شحيح  للنف�س  واملراجعة 
وطننا..  على  واخلوف  اأخطائنا..  ومعاجلة 
بدل الرتاخي يف اأداء املهام املنوطة بنا جتاهه.. 

ف�شال عن اأن نعمل على خدمة اأعدائه..
خري. األف  باألف  وال�طن  عام  •• وكل 

رئي�ص حترير عكاظ
رئي�ص حترير جريدة)ال�سرق الأو�سط( 
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ع�شكرية  معركة  اأو  �شيا�شي  �شراع  لكل  اأن  �شك  من  ما 
وخ�شائر  ظاهرة  ومكا�شب  خفية  ومكا�شب  ظاهرة  خ�شائر 
اأن  اأحداث �شنعاء االأخرية ال ي�شتطيع  خفية, واملتاأمل يف 
يو�شف ما جرى باملعركة احلقيقية كوننا راأينا طرفاً واحدا 
ي�شيطر وبقية االأطراف تتفرج وال حترك �شاكنا .. فالطرف 
"اأن�شار اهلل احلوثي" يتهم حزب االإ�شالح اليمني  املهاجم 
اأنه اخل�شم الذي يجب التخل�س منه بينما حزب االإ�شالح 
اليمني ال يدافع بل اأن ممثلة يف وزارة الداخلية دعا جنوده 

مل�شاندة اأن�شار اهلل يف حفظ االأمن !
ملعرفة  حرية  يف  املتابع  جعل  امل�شهد  هذا        
اأطراف ال�شراع ال�شيا�شي والهدف احلقيقي من 
احلكومية  املقار  على  متطر  التي  النريان  هذه 
اخلا�شة  املباين  وبع�س  الع�شكرية  واملواقع 
علميا  مركزا  تعد  التي  االأميان  جامعة  ومنها 
لل�شيخ الزنداين ويعتربها املجتمع الدويل م�شنعاً 

لالإرهاب .
املواقع  يف  املحلل  هدف  �شيكون  ولذلك         
للطرف  واخل�شائر  املكا�شب  وحتديد  امل�شتهدفة 
 .. بها  يقوم  وعملية  �شيطرة  كل  عن  املهاجم 
و�شنبداأ بجامعة االأميان التي زوالها مطلب دويل 
كونهم  للحوثيني  بالن�شبة  ثانياً  وعقائدي  اأواًل 

يعتربوه مركزا للتكفرييني .
       اإن التخل�س من جامعة االأميان لي�س باالأمر 
بحاجة  العملية  وتلك  اليمن  يف  خا�شة  الهني 
فلن  تنفذه  مينية  اإ�شالمية  عقائدية  ملجموعة 
اأن�شار  جماعة  من  اأف�شل  الدويل  املجتمع  يلقى 
 .. لذلك  امل�شتخدمة  االأداة  ليكون  احلوثي  اهلل 
فاظهر املجتمع الدويل ر�شاءه على احلوثيني من 

ل�شعدة  عمر  بن  جمال  املتحدة  االأمم  مبعوث  زيارة  خالل 
ظاهرة ذلك الر�شا باخلنوع الأن�شار اهلل من خالل �شكرترية 
املبعوث اأالأممي التي ظهرت باحلجاب واجللباب االإ�شالمي 
خا�س  ب�شكل  اليمني  للمجتمع  ر�شالة  لرت�شل  �شعدة  يف 
واملجتمع االإ�شالمي ب�شكل عام مفادها اإن اأن�شار اهلل وقائدهم 
فر�شت  فريدة  ب�شفات  القراآنية" يتمتعون  امل�شرية  "قائد 
�شكرترية  ظهرت  ولذلك  االإ�شالمي  الدين  احرتام  عليهم 
واأن  االإ�شالمي  اللبا�س  مرتدية  �شعدة  يف  اأالأممي  املبعوث 
ا�شتطاع  وبعدها   .. وال�شنة  للقراآن  اأن�شارا  هم  اهلل  اأن�شار 

وبثقة  اأهدافهم  نحو  اهلل  اأن�شار  يتقدم  اأن  �شهولة  وبكل 
املوؤمن القوي الذي فر�س على االأمم املتحدة �شروطه قبل 
ُتعد  العملية  هذه  اإن   .. اليمنية  احلكومة  على  يفر�شها  اأن 
فهي  العك�س  وعلى   .. احلوثي  اهلل  الأن�شار  عقائديا  مك�شباً 
ال�شالح  ا�شتخدام  عملية  كون  املتحدة  لالأمم  زمني  مك�شب 
القوى  باقي  اأمام  الطريق  �شيفتح  العملية  هذه  يف  مت  الذي 
اليمنية لتكراره وما اأكرث القوى التي �شت�شتخدمه يف القريب 

العاجل .
مكا�سب ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات الدولة :

الدولة  موؤ�ش�شات  اأغلب  ال�شيطرة على  اهلل يف  اأن�شار  جنح 
اأمنية وم�شت�شفيات حكومية  العا�شمة �شنعاء من مقار  يف 

مقاومة  دون  ال�شيطرة  هذه  ومتت  املركزي  للبنك  و�شواًل 
تلك  وحماية  بتاأمني  املكلفة  االأمنية  القوة  من  تذكر 
املوؤ�ش�شات حتى اأن وزير الداخلية املح�شوب على االإ�شالح 
اأن�شار  مع  والتعاون  املقاومة  بعدم  االأمنية  القوة  نا�شد 
ح�شبان  يف  تكن  مل  الأنها  اإرباك  �شببت  العملية  هذه   .. اهلل 
بهذا املوقف  اأنف�شهم تفاجئ  اأن�شار اهلل احلوثي  اأحد حتى 
وجد  اليمني  التلفزيون  مقر  على  �شيطرته  فعند  امل�شتجد 
على  املوقف  بخطورة  �شعر  وعندها  الب�شيطة  املقاومة 
متميزة  اإدارة  يتبعها  اأن  ال�شيطرة البد  .. كون  اأواًل  نف�شه 

ولكن عينية  �شيطر  يفكر كثريًا يف من  ال  الب�شيط  فاملواطن 
ماذا �شيقدم امل�شيطر من خدمات .

لقوى  عليه  �شيطروا  ما  ت�شليم  احلوثي  اهلل  اأن�شار  فقرر 
اأمنية اآخرى ال يرون فيها عدوًا لهم وخ�شوا بالت�شليم من 
من  الظاهر  اإن   .. مبا�شرة  للرئي�س  موالني  اإنهم  يعتقدوا 
ال�شيطرة مك�شباً كبريًا الأن�شار اهلل ولكن ذلك املك�شب زمني 
فقط .. وتورط اأن�شار اهلل من حيث ال يعلم .. كون ال�شيطرة 
خدمات  وتقدمي  املواقع  حماية  �شيتبعها  االآن  االأمنية 
باملباين  احلوثي  اهلل  اأن�شار  �شين�شغل  لذلك   .. للمواطن 
واالأحياء لوقت لي�س بالق�شري يف �شنعاء فاملجموعات التي 
انتقلت من �شعدة اإىل �شنعاء �شتبقى فيها ل�شرورات توفري 

 .. عليها  ال�شيطرة  مت  التي  للموؤ�ش�شات  االأمنية  احلماية 
اأنزاح  قد  يكون  اليمني  االإ�شالح  حزب  املقابل  الطرف  ويف 
اأفقدته  التي  املوؤ�ش�شات و�شوارع �شنعاء  تاأمني  كاهله  عن 
الظاهرة  االإ�شالح  خ�شارة  فاأن  لذلك   .. عمران  يف  التوازن 
لهم  احلوثيني  ومك�شب  م�شتقبال  لهم  كبريا  مك�شباً  اليوم 
خ�شارة م�شتقباًل .. كون املعارك القادمة �شتنتقل اإىل عمران 
اأوكار  اإىل  �شينتقلوا  �شنعاء  يف  االإ�شالح  وجند  و�شعدة 
احلوثيني .. لذلك �شيعمل االإ�شالح يف �شنعاء على زعزعة 
االإ�شالح يف  بتامني مقار ومنازل  واإ�شغال احلوثيني  االأمن 

�شنعاء بينما �شيوعز لرجالة بدك مقار ومنازل احلوثيني يف 
�شعدة وعمران واجلوف .

تفكيك احل�ثيني وحتالفاته :
الفرتات  خالل  عمدوا  احلوثي  اهلل  اأن�شار  اأن  الوا�شح  من 
على  وعمدوا  خ�شومهم  حتالفات  اإ�شعاف  على  ال�شابقة 
الظاهر  ومن  و�شعوه  ت�شل�شل  بح�شب  اأعدائهم  مواجهة 
علي  االأول  للعدو  اجتهوا  ال�شابقة  املرحلة  اأن  للجميع 
وبتعاون  �شنعاء  �شوارع  يف  طاردوه  الذي  �شالح  حم�شن 
دولية  ومب�شاندة  والقبلية  ال�شيا�شية  القوى  اأغلب  مع 
�شده  التحالفات  تلك  جتاه  �شالح  حم�شن  علي  اأن  اإال 
والهروب  قواه  على  املحافظة  يف  ال�شعيف  حليلة  اإلتجئ 
وبقى   .. الهزمية  حتا�شى  وبذلك  املواجهة  من 
اإنت�شار احلوثي جمرد �شراب واإن اأراد موا�شلة 
هجومه اليوم �شد علي حم�شن �شالح �شيكون يف 
مواجهة مبا�شرة مع حليفة علي �شالح واأحزاب 
اللقاء امل�شرتك وكل من عمل مع �شالح .. وهذا 
من  اإليه  الو�شول  اجلزيرة  قناة  ا�شتطاعت  ما 
الأن�شار اهلل حممد  الر�شمي  الناطق  اإجبار  خالل 
من  موقفهم  حول  بت�شريح  االإدالء  عبدال�شالم 
قرار منح احل�شانة التي يتمتع بها علي حم�شن 
اأطراف  ل�شنا  اإننا  عبدال�شالم  وقال   .. �شالح 
فال  احل�شانة  منح  ويف  اخلليجية  املبادرة  يف 
اأن  �شاأنه  من  الت�شريح  وهذا   .. للقتلة  ح�شانة 
يظهر احلوثيني يف موقع املواجهة مع كافة القوى 
التقليدية يف اليمن .. وهذه امليزة يف عدم التوقيع 
على املبادرة اخلليجية واحل�شانة ال يتمتع بها 
اإال طريف من املعادلة ال�شيا�شية يف اليمن اأن�شار 
اهلل واحلراك اجلنوبي اأو ما ي�شمى اليوم الهيئة 
عند  اهلل  فاأن�شار   .. اجلنوب  لتحرير  التن�شيقية 
توقيعه على وثيقة ال�شراكة الوطنية التي نفذها 
الذي  وم�شتنقعه  مربعه  اإىل  احلراك  جــر  اأراد  ب�شروطه 
ال�شراكة  يف  اجلنوبي  احلراك  ا�شم  اإدراج  خالل  من  دخلة 
احلراك  مكونات  عليه  توافق  اأن  امل�شتحيل  من  وهذا   ..
املن�شحبة  اأو  احلراك  موؤمتر  يف  ت�شارك  مل  التي  اجلنوبي 
من املوؤمتر ذاته .. وهو ما من �شاأنه اأن يعود احلراك لقول 
كلمته املعتادة ال يعنينا ما يفعله اأن�شار اهلل ليبقى وحيدًا 
ويخ�شر  احل�شانة  منح  يف  ي�شارك  اأو  اجلميع  مواجهة  يف 
عليهم  لتو�شم  القراآنية  امل�شرية  وقائد  اهلل  اأن�شار  �شفات 

اأن�شار االأقوياء وقائد امل�شرية اخلليجية .
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مكا�صب وخ�صائر جماعة احل�ثي من اأحداث �صنعاء االأخرية
تحليل

ينت�سر ال�سعيف اإذا مل ينهزم  وينهزم القوي اإذا مل ينت�سر
عبداهلل احل�سرمي - خا�ص :

ال�شلب  الأعمال  "احلقيقة" اإح�شائية  �شحيفة  يف  التحقيقات  ق�شم  اأجرى      
من  لعدد  احلوثي  املتمرد  جماعة  بها  قامت  التي  واالقتحامات  والنهب 
العا�شمة  اقتحامها  اأثناء  واملدنية  احلكومة  املن�شئات  الدولة  موؤ�ش�شات 
اليمنية �شنعاء خالل االأيام القليلة املا�شية, وهي اإح�شائية قابلة  للتحديث 

متا�شياً مع م�شتجدات االأو�شاع يف العا�شمة.
ع�شكرية  واأطقم  دبابة  خم�شني  من  اأكرث  امل�شلحة  احلوثي  ملي�شيات  ونهبت 

واأجهزة اإت�شاالت وت�شليح وذخائر من مقر املنطقة الع�شكرية ال�شاد�شة. 
اقتحام مقر التلفزي�ن الر�سمي ونهب14دبابة و 9م�سفحات و15طقم 

و5بي ام بي.
متط�رة  دبابات  ونهب  الرابع  الرئا�سي  احلر�ص  ل�اء  مقر  اقتحام 

ومعدات ع�سكرية. 
ومعدات  اأ�سلحة  ونهب  امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  مقر  اقتحام 

وثائق ع�سكرية �سرية. 
على  ال�سيطرة  وكذلك  املعن�ي,  والت�جيه  الدفاع  وزارة  مقر  اقتحام 

م�قع 26 �سبتمرب الناطق با�سم اجلي�ص اليمني. 
البث  اأجهزة  على  وال�سيطرة  الع�سكري(  العر�سي  )جممع  اقتحام 

الإعالمية البديلة لقناة اليمن الر�سمية 
اقتحام مبنى م�ست�سفى جامعة العل�م والتكن�ل�جيا ونهب جمم�عة من 

معداته واأدواته. 
اقتحام مئات املنازل اخلا�سة بامل�اطنني مثل منزل الل�اء علي حم�سن 
الأحمر والنا�سطة ت�كل كرمان وحميد الأحمر وع�س� جمل�ص الن�اب 
ال�سيا�سي  ومنزل  العمراين  ال�سابق  الإعالم  وزير  ومنزل  ال�سنباين 
النه�سة ومنازل يف حارة  حممد قحطان واأكرث من مائة منزل يف حي 
الليل وال�سم والبكم و�سمالن وحي الأندل�ص ويف املدينة الليبية و�سارع 
ويف  ماأرب  و�سارع  مذبح  من  وا�سعة  ومناطق  الأعناب  وحي  الثالثني 

مناطق عدة. 

الإر�سال  واأجهزة  البث  معدات  ونهب  الف�سائية  �سهيل  قناة  اقتحام 
وم�سادرتها على منت ناقالت خا�سة بالأمن املركزي واحتجاز العاملني 

يف القناة والتحقيق معهم. 
مدر�سة  يف  ال�سعبية  واللجان  اجلي�ص  اأفراد  من  جمم�عة  اختطاف 
هذا  كتابة  �ساعة  اإىل  خمتطفني  ولزال�ا  الثالثني  ب�سارع  ال�سداقة 

التقرير. 
واملكتب  لالإ�سالح  اليمني  للتجمع  العامة  الأمانة  مبنى  اقتحام 
اأدواتهما  من  جمم�عة  ونهب  �سنعاء  مبحافظة  لالإ�سالح  التنفيذي 

والعبث مبحت�ياتهما. 
ومبنى  للطريان  العامة  الهيئة  كمبنى  مدنية  حك�مية  مباين  اقتحام 
ع�سرات  اإىل  بالإ�سافة  ال�زراء  ورئا�سة  الن�اب  وجمل�ص  الإذاعة 

املدار�ص واملن�ساآت احلك�مية. 
القاعات  وحمت�يات  الإميان  جامعة  حافالت  من  حافلة   50 نهب 

الدرا�سية و�سكن الطالب وامل�سائخ. 

بينها ع�رشات الدبابات واالآليات واملعدات الع�صكرية 
اإح�سائية ملنهوبات موؤ�س�سات الدولة من قبل ملي�سيات احلوثي ب�سنعاء 

اإقليم اآزال                       خا�ص:
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بداأت الق�شة يف حماولة بحثية متوا�شعة مني 
"باءت بالف�شل" حول اأمكانية وجود درا�شات 
التوا�شل  مواقع  عن  العربي  عاملنا  يف  علمية 
التعرف على  االجتماعي ن�شتطيع من خاللها 
�شلوكيات االأفراد م�شتخدمي املواقع وكيفية 
على  والتعرف  قبلهم,  من  معها  التعامل 
,ومعرفة  عليها  لالإقبال  النف�شية  الدوافع 
لدى  النف�شية  احلالة  على  املبا�شرة  تاثريتها 
الذات  الر�شا عن  , وحالة  االأ�شخا�س  هوؤالء 
خالل  من  امل�شتخدمني  ترافق  التي  عدمه  او 
الفعل  ردود  خالل  من  او  بن�شره  يقومون  ما 
و�شورهم  نظرهم  ووجهات  اأرائهم  على 

وتعليقاتهم !
من  تظهر  بداأت  يومية  م�شتفزة  مالحظات 
االرتفاع  اأخرها  كان  بوك  الفي�س  ا�شتخدام 
الو�شيعة  االأ�شاليب  ا�شتخدام  يف  الوا�شح 
املعجبني  من  اكرب  اأعداد  على  للح�شول 
الفي�شبوك  �شفحات  الأ�شحاب  واملروجني 
للم�شاعر  مثرية  عبارات  ا�شتخدام  خالل  من 
الدينية مثل  " معقول ت�شوف �شورة الكعبة 
وما تعمل اليك" "اهلل ال ي�شاحمك اذا ما عملت 
�شري" "امانة يف عنقك ليوم الدينان تن�شرها" 
"م�شان اهلل اعمل  اىل عبارات الرجاء التو�شل 
اليك" ولت�شل  اعمل  النبي  اليك" "اذابتحب 
يف حاالت اخرى الكرث من التو�شل لت�شل اىل 
جمل ال اأخالقية مثل "اذا عندك �شرف ا�شغط 
اليك"!  ناهيك عن الطابع العن�شري امل�شاف 
الب�شرة  داكن  طفل  �شورة  و�شع  خالل  من 
ومكتوب حتت ال�شورة عبارة"انا اعرف انك 
لن ت�شغط اليك الأنك عن�شري " ! فعال اي�شي 

ي�شغط !
فاأ�شئلة  العن�شرية  عن  احلديث  وعند 
اأال  اخليار  لك  ترتك  ال  بوك  الفي�س  �شفحات 
اأ�شئلة  تكون عن�شري وبامتياز من خالل  اأن 
حول اأجمل لهجة "عراقية , م�شرية, اأردنية 
او , �شورية " او من خالل اأنت مع اي فريق 
كم  لرنى  او   " مدريد  ريال  وال  "بر�شلونة 
م�شلم او م�شيحي على الفي�س بوك والدخول 
 , "عمان  انت  حمافظة  اي  من  بتق�شيمات 
يق�شم  ما  كل  على  "والت�شويت  اربد  ال�شلط, 
حم�شورة  دائرة  يف  االإن�شان  وي�شع  ويفرق 
ومفردات  �شيا�شية  وفكرة  ومنطقة  بدين 

حمددة !
مل اعد ادري فعليا ماذا نعني بال�شغط على 
اليك اأو اأعجبني ففي حاالت الوفاة نرى اليك 
ويف حالة املر�س نرى اليك اأخرى ويف حاالت 
واحلديث  والكره  واحلب  وال�شفر  الزواج 
التي  العقيمة  االيك  ذات  اليوم هي  عن طبق 
ال ن�شتطيع منها قراءة هل هي جماملة ام هي 
تعني اإنني مررت هنا ام اإنني اتفق معك فيما 

تقول اأو اأن فعال ما قراه قد اأعجبني!
على  والاليك  ال�شري  فكرة  عديدة  حاالت  يف 
الفي�س بوك �شارت مثل ال�شلف والدين ! ففي 

الفي�س  اأن�شاء ح�شابي على  العام 2007 عند 
بوك  اذكر جيدا بان وجود5 اليك على �شورة 
او راأي او اي �شيء من�شور بعد اإ�شافة االيك 
الحقا هو رقم جيد. لرتتفع االأرقام اأالن ب�شكل 
واملائة   وال�شبعني  اخلم�شني  للتجاوز  مثري 
لت�شبح   عديدة  حاالت  يف  اأعجبني  او  الأيك 
�شكال من اإ�شكال الدعم النف�شي الأ�شحابها من 
الدعم  هذا  يظهر  حيث   ! وموؤيديهم  حمبيهم 
ال�شخ�شي من خالل نوعية ال�شور واالأخبار 
التي حت�شد هذه االأيكات . ف�شورة بروفايل 
االهتمام   هذا  على  للح�شول  تكفي  جديدة 
مهم  مقال  او  عاجل  خرب  عجز  مقابل  الكايف 
او �شورة ملوقع جميل عن احل�شول على 8 

اليك !!!
ال�شرقة مباحة فمن خالل كلمة  الفي�شبوك  يف 
تريد  ما  اخذ  ت�شتطيع  فاأنت  �شارك  او  �شري 
بازالة  اخليار  ولك  والكتابات  ال�شور  من 
من  جديد  كنوع  عليه  احلفاظ  او  امل�شدر 
والتي  �شهولة  وبكل  املتاحة  الفكرية  ال�شرقة 
مدعي  من  العديد  ظهور  اإىل  اأدت  لالأ�شف 
الوطنية  بالق�شايا  االهتمام  ومدعي  الثقافة 
االإن�شانية  باالأمور  االهتمام  يدعون  والذين 
واإعادة  االآخرين  يكتبه  ما  متابعة  خالل  من 
ب�شكل  للظهور  او  املهتم  ب�شكل  للظهور  ن�شره 
اأكرث عمقا ! فبنقرة ن�شخ متبوعة بنقرة ل�شق 
يف العامل االفرتا�شي او نقرة �شري تكفي الن 

تظهر كما تريد ولي�س كما انت !
االإ�شاعات  لن�شر  متميز  مكان  الفي�شبوك 
بدوره   ليتناف�س  االأخبار غري احلقيقة  ون�شر 
وبقوة مع عدد كبري من املواقع ليكون م�شدر 
والتي  امللفقة  وال�شورة  الوهمية  الق�ش�س 
حماوالتنا  قلة  مع  ن�شرها  يتنا�شب  لالأ�شف 
اأحيانا  وك�شلنا  احلقيقة  لتحري  الدائمة 
والتي  الت�شاوؤل  عملية  ممار�شة  يف  كثرية 
بان  واالأميان  بامل�شلمات  االأخذ  عن  تبعدنا 
هنالك لكل كلمة تقال وكل �شورة تن�شر هدف 
قد يكون نبيال وحقيقيا واإن�شاين اوقد ال يكون 

!
االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  الفي�شبوك  يف 
يالحظ االرتفاع الوا�شح يف م�شتوى احلريات 
ولكن لالأ�شف امل�شحوب باال م�شوؤولية فرنى 
ن�شي  قد  امل�شتخدمني  من  منه  با�س  ال  عددا 
تبداأ  عندما  تنتهي  حريته  باأنه  تنا�شى  اأو 
والتعبري  الراأي  حرية  وان  االآخرين  حرية 
و�شمن كل املعايري االأخالقية هي �شد خطاب 
الكراهية والذي اأ�شبح منت�شرا ب�شكل وا�شح 
من خالل ت�شويه �شورة االآخرين وعدم قبول 
الراأي االأخر وال�شتم وال�شب لكل من يختلف 

معنا او ال يوؤمن باحلقيقة التي نراها !
ما كتب اأعاله لي�س مقال اأو خاطرة هو لي�س 

اأكرث من ف�شه غل
االإعالم  ل�شبكة  التابع   ) )البلد  راديو  مدير 

املجتمعي*

م/رندا حممد �صامل عليروان جي��صي

)الفي�ش بوك( 
�سلف ودين !!

مرثية اإىل القائد واملعلم عبداهلل الأ�سنج
الذهول   عن  تعرب  اأن  الكلمات  ت�شتطيع  لن 

الذي اأحدثه خرب رحيلك.
الفاجعة  ت�شوير  على  البيان  يقدر  ولن 
التي حلت ببني قومك واأنت تفارق �شاحات 
اإىل  احلاجة  فيه  ا�شتدت  وقت  يف  ال�شدام 
مواجهة  يف  وعنفوانك  و�شجاعتك  �شمودك 

اخل�شم .
اإن االآمال الكبار التي خفق بها قلبك الكبري 
قومك  هموم  كانت  القويان  منكباك  وحملها 

واأحالمهم .
لقد اأحببناك واحبك �شعبك والتف من حولك 
يف ال�شدائد يعطيك من ثقته وتاأييدهما يعز 
اأيها  لفقدانك  ت�شعق  اليوم  هي  وها  نظريه 

القائد واملعلم.
ولكنك مل ترحل يا فار�س ال�شيا�شة وعا�شقها 

و�شانع فنونها يف عاملنا.
ترحل  ومل  الفانية,  هذه  عن  ج�شدًا  رحلت 
اأفكارك مازالت ت�شع  عن وجداننا وقناديل 
م�شوار  مل�شارات  ال�شوء  تبعث  بداخلنا 
ورفاقك  اأنت  ر�شمته  الذي  الطويل  الن�شال 

منذ اأكرث من ن�شف قرن.
بواكريه  احت�شنت  الذي  امل�شوار  ذلك 
اأنت  فيها,  تفتقت  عدن,  غاليتنا  �شوارع 
يف  �شبية  وانتم  اأحالمكم  بذور  ورفاقك, 
 .. واأهدافكم  طموحاتكم  يف  وكبار  العمر 
بحما�شكم   .. والهامات  الروؤو�س  �شاخمي 
كنتم  حني  العزة  بكربياء  امل�شفوع  العايل 
تر�شمون مالمح عهد كفاح �شد الظلم والقهر 
ترفعكم  واال�شتقالل..  التحرر  يف  والرغبة 
وتزيدها   .. عالياً  �شعبكم  اأبناء  �شواعد 

واملعلم  القائد  اأيها  اأنت  خطاباتك  حما�شة 
ياألفها  مل  جديدة  روؤى  و  مبفاهيم  املفعمة 

�شعبك من قبل وكنت اأنت املوؤ�ش�س لها.
حلمك  خ�شوم  تهديدات  اأبدًا  تثنيك  مل 
تقارعهم  فم�شيت  املت�شاعد..  ووعيدهم 
تاأخذك راحلتك اإىل كافة اأ�شقاع الدنيا حتى 
اإحدى  على  قلبك  حتمل   .. دارهم  قعر  اإىل 
يديك وباالأخرى مطالب �شعبك .. " احلرية, 
احلرية, احلرية.. فال كرامة بدون حرية " 

..
يقظ  الذي  والكابو�س  الهاج�س  دائما  كنت 
عناء  وحتملت  احلرية,  اأعداء  م�شاجع 
طيلة  د�شائ�شهم  م�شقة  وتكبدت  مواجهتهم 
حياتك.. وظل االإ�شرار عنوانك واالنت�شار 
عنه,  حتيد  ال  هدفاً  العادلة  �شعبك  لق�شية 
فتكالبوا عليك مبكرهم فلم جتزع, وحتايلوا 
تركع..  منك ومن حلمك ومل  للنيل  بخبثهم 
هكذا اأنت اأيها القائد ال�شجاع لكنهم, هم مل 
يعرفك  كان  �شعبك  اأن  وح�شبي  يعرفوك, 

ولهذا كان وحده يثق بك.
اأنت  كنت  عرفتك..  الدنيا  اأنا  وعيت  ومنذ 
زمياًل  عليه(,  اهلل  )رحمة  لوالدي  االأقرب 
الن�شال..  درب  يف  ورفيقا  الدرا�شة  يف 
عدن  يف  ال�شعب  رفاقكم  بقية  مع  عرفكم 
اليمن.. �شركاء امل�شروع  واجلنوب وعموم 
الهدف  فيكم  توحد  الوطني,  واحللم 
امل�شتعمر  بط�س  من  معاناتكم  ذلك  فوحد 
وحماكماته ومعتقالته .. وحد فيكم مالحقة 
اخل�شوم واالإق�شاء والعي�س يف املنايف بعد 
اال�شتقالل. وكنت اآخر من األقى نظرة وداع 

ملالقاة  يغت�شل  م�شجى  وهو  ويعطره  عليه 
ربه.

بعد وفاة والدي  الويف  اأنا �شخ�شياً  عرفتك 
من  اأول  ووجدتك   .. عني  الدائم  ب�شوؤالك 
مولودي  اأ�شع  واأنا  جانبي  اإىل  يح�شر 
تدفعني  واأنت  املعلم  وعرفتك  )حممد(, 
وال�شيا�شي  املدين  الن�شاط  معرتك  اإىل 
واملحظورات,  ال�شرورات  اإىل  وتر�شدين 
جميعا  لنا  تر�شم  واأنت  القائد  وعرفتك 
املراحل   الوطني يف  العمل  اأ�ش�س وخطوات 

القادمة.
ال�شيا�شي  تاريخنا  كتب  اأقلب  واأنا  عرفتك, 
حمطاته,  كل  يف  فاعاًل  عن�شرًا  املعا�شر, 
و�شلباً  االأداء  يف  وحمنكاً  القرار  يف  حكيماً 

و�شجاعاً يف املواقف.
اأو تغيب  اأن تغادرنا  فكيف لك بعد كل هذا 

عنا.!!!
ع�شوه جلنة �شياغة الد�شتور

اأما لهذا الليل من اآخر؟!!
من  الكيل  فا�س  لقد  ياعامل  اأفهموا 
الثوار  من  اأنه  يدعي  الذي  امللوثة  الثورة 
وي�شتعر�س ع�شالته و�شالحه على مواطن 
م�شكني يطلب رزقه لي�شد جوع اأولده من 
دكان ب�شيط اأو حتى متجر متو�شط اأو كبري 
رغم  نظري  وجهة  ومن  مفهومي  يف  هو   ،
جبان  مرتزق   ( جمرد  كله  اجلنوب  اأنف 
ورعديد وعميل ( ول عزاء ملن ل يفهم ، ول 

عزاء لأنذال الزمن الأغرب !!
***

فكر  لو   , حممد  ورب  واهلل   ... اأقول 
املزايدين  فحيح  عن  بعيدًا  ال�شرفاء 
الغفران,  �شكوك  بائعي  ب�شملة  وعن 
وعن اأ�شحاب ال�شرف املثخم , الأدركوا 
اأن الباطل الذي يلحقه باطل وراء باطل 
 , امل�شتنقع  اأعماق  يف  جميعا  �شي�شعنا 
وا�شحة  العيون  اأمام  احللول  اأن  مع 
ال�شوؤال  يخرج  وهنا  ال�شم�س,  و�شوح 
الذي ال يحتاج مني لتف�شري الأنه وا�شح 

: اأما لهذا  الليل من اآخر ؟؟!!
***

�شوؤال ُمّر اأطرحه الأهل املوؤمتر اجلنوبي 
اجلامع, وهو �شوؤال يتفرع منه ت�شاوؤالت 
الذي يجعلكم تقدمون خطوة  ما   : مره 
لالأمام وخطوتني للخلف ؟ من هي اجلهة 

الت�شمية؟  �شر؟ هل  التي جعلتكم حملك 
يلتف حولكم ومعكم  اأن  الرغبة  هل هي 
يف  البقاء  تريدون  هل  الراف�شني؟  كل 
واالإتهامات  للت�شاوؤالت  املتلقي  دائرة 
بالرغم  يعقوب؟  نف�س  يف  لغر�س  معاً 
ينتظرون  ال�شرفاء  من  الكثري  كون  من 
نتائج اللقاء املرتقب ؟! هل الت�شمية مل 
تعد تعجبكم ؟ ال باأ�س �شموه " املوؤمتر 
بال�شرورة  ولي�س   " املوحد  اجلنوبي 
واحليات  الثعابني  بقية  اإليكم  تاأتي  اأن 
العزم  اأعقدوا   . والتما�شيح  واالأفاعي 
كما  اأرحلوا  اأو   , اأهله  من  كنتم  اإن 
وراء  ال�شاعني  املن�شات  ع�شاق  رحل 
املنا�شب واملكا�شب ؟ لكني اأعود للقول 
الواعي  ال�شباب  يف  العيب  كل  العيب 
االأفاعي  اأن  يدركون  ال  الذين  املثقف 
وكل  والتما�شيح  والثعابني  واحليات 
واأنتم  م�شتقبلكم  يبيعون  االأقنعة  اأهل 
العيب  النظري,  منقطع  بغباء  ت�شفقون 
و�شمتكم   , الق�شية  اأهل  الأنكم  فيكم 
دليل على اأنكم ال تعرفون امل�شري , مع 

حتياتي فقد طفح الكيل من اجلميع !!.
*من�شورات من �شفحة الكاتب على موقع 

في�س بوك

مقاالت

مديرة رادي� البلد
ع�س�ة احل�ار ال�طني

فاروق نا�رش علي
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حملة مكافحة
التحالف الحوفاشي ) المخلوع عفاش+ المتمرد الحوثي (

�سلى" رجاله..  قلة  "من 

مديرة  جيو�شي  روان  املعروفة  االأردنية   االإعالمية 
خالل  املجتمعي,  االإعالم  ل�شبكة  التابع  البلد  راديو 

تواجدها  بعدن ..
احلرية  ل�شحيفة  تنفيذي  كمدير  اجليو�شي  عملت 
اأكرث  يف  برامج  ومعدة  كمذيعة  و  االإن�شان  حلقوق 
ام  اف  الريموك  وهي  وخا�شة,  جمتمعية  اإذاعة  من 

واإذاعة وطن واأخريا راديو البلد .

مديرة راديو البلد تت�سفح جريدة )              ( 
خــــالل زيــارتــهــا  اإلـــى عــدن

اململكة قدمت للعامل جتربة
 رائدة فـي مكافحة الإرهاب

 خا�ص:

العربية  اململكة  على  حتل  كرمية  منا�شبة  الوطني  اليوم  اإن 
والع�شرين  الثامن  يوم  يف  ومواطنا,  ووطنا  قيادة  ال�شعودية, 
يوم  ذكرى  لتعي�س  هـ,   1435 العام  لهذا  القعدة  ذي  �شهر  من 
الكبري  االإ�شالمي  الكيان  هذا  موؤ�ش�س  فيه  اأعلن  جميد  وطني 
اهلل  طيب   - الفي�شل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  جاللة 
واالإميان  االأمن  دولة  والتوحد  الوحدة  دولة  قيام   - ثراه 
من  متني  اأ�شا�س  على  ال�شعودية,  العربية  اململكة  وال�شالم, 
كتاب اهلل الكرمي و�شنة ر�شوله االأمني عليه اأف�شل ال�شالة واأمت 
الت�شليم, ليتوطد بذلك اأمنها بعد اخلوف, واجتماع �شملها بعد 
والتناحر,  العداوة  بعد  اأبنائها  وتالحم  واالنق�شام,  الفرقة 
والظالم,  اجلهل  من  عهود  بعد  واملعرفة  العلم  فجر  وبزوغ 
حينه  يف  االإجناز  بذلك  للعامل   - اهلل  رحمه   - املوؤ�ش�س  وليقدم 
ميالد دولة اإ�شالمية كربى ت�شون املقد�شات االإ�شالمية وت�شرف 
ورعاية  بتو�شعتهما  وتعنى  ال�شريفني  احلرمني  �شوؤون  على 
قا�شديهما من احلجاج والزوار واملعتمرين, وت�شهم يف حتقيق 
وعزة  االإ�شالم  خدمة  على  وتعمل  الدوليني  وال�شالم  االأمن 
امل�شلمني وت�شامنهم ووحدة كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم 

وتعزيز روح التاآخي والتاآزر فيما بينهم. وحمل هذه االأمانة بكل 
عزمية واقتدار اأبناوؤه من بعده, اإىل اأن اآل االأمر خلادم احلرمني 
الذي �شهدت  اآل �شعود  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  ال�شريفني 
ياأتي  م�شبوقة,  تاريخية غري  اإجنازات  الزاهر  اململكة يف عهده 
يف مقدمتها تو�شعة احلرمني ال�شريفني على نحو يفوق ما طراأ 
يجعل  ومبا  الطويل,  تاريخهما  عرب  تو�شعة  اأعمال  من  عليهما 
خدمة  جمال  يف  فريد  تاريخي  اإجناز  اأكرب  التو�شعة  هذه  من 
يف  اململكة  �شهدت  كما  قا�شديها.  ورعاية  االإ�شالمية  املقد�شات 
على  م�شهودة  تعليمية  نه�شة  ال�شريفني  احلرمني  خادم  عهد 
العلوم  جماالت  خمتلف  ويف  واجلامعي  العام  التعليم  م�شتوى 
املعارف  بفنون  للتزود  اخلارج  اإىل  البعثات  واإيفاد  واملعرفة 
قيادته  جانب  اإىل  واملواطن,  الوطن  يحتاجها  التي  والتقنية 
وال�شحية  االقت�شادية  املجاالت  يف  �شاملة  تنموية  مل�شرية 
اململكة,  وحمافظات  مناطق  خمتلف  يف  واملعي�شية  وال�شكنية 
بف�شل  ثم  اهلل  بف�شل  متميز حتقق  اأمني  مناخ  ذلك يف ظل  وكل 
اأجهزة  ال�شريفني جلهود  رعاية وتوجيه ودعم خادم احلرمني 
االأمن ورجاله املخل�شني يف كافة ميادين العمل االأمني وتنمية 

قدراتهم واإمكاناتهم على نحو مكنهم بعد توفيق اهلل من الت�شدي 
التي  ال�شر�شة  االإرهابية  للهجمات  ومهارة  وقدرة  �شجاعة  بكل 
وتعطيل  وا�شتقرارها  اأمنها  وت�شتهدف  اململكة  لها  تتعر�س 

م�شريتها التنموية ودورها املوؤثر اإقليميا وعامليا.
يف  رائدة  �شعودية  جتربة  للعامل  تقدم  اأن  ا�شتطاعت  بالدنا 
مكافحة االإرهاب واالإرهابيني هي حمل اإعجاب وتقدير اجلميع, 
مكافحة  جتاه  جهودها  يف  الدول  من  العديد  منها  وا�شتفاد 

االإرهاب والفكر املتطرف.
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ملقام  نرفع 
العهد  ويل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  ولالأمري  �شعود,  اآل  العزيز 
بن  مقرن  واالأمري  الدفاع,  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
عبد العزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 
امل�شت�شار واملبعوث اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني, اأ�شمى 
العلي  التهاين و�شادق م�شاعر الوالء والعرفان �شائال اهلل  اآيات 
اأمنه وا�شتقراره و�شعادته وازدهاره يف  لهذا الوطن  اأن يحفظ 
ظل قيادته الر�شيدة وترابط �شعبه الكرمي, اإنه ويل ذلك والقادر 

عليه.

البكالوريو�س يف  �شهادة  نالت  راقية عبدالقادر حميدان..  املحامية 
اأتبعتها بدرجة املاج�شتري  القانون من جامعة لندن عام 1971 ثم 
وال�شيا�شية..  االقت�شادية  للعلوم  لندن  جامعة  من  التايل  العام  يف 
تزاول مهنة املحاماة منذ مار�س 1980م وتعترب من اأوائل الن�شاء 

الالتي امتهن املحاماة يف اليمن وعموم اجلزيرة.
التي  دهم�س  حماكمة  راقية,  بها  ا�شتهرت  التي  املحاكمات  اأهم  من 
يف  تر�شحت  دهم�س"..  يا  معي  "ركز  ال�شهرية  العبارة  فيها  قالت 

العام 2005 �شمن 1000 امراأة يف العامل جلائزة نوبل لل�شالم..

االأمري حممد بن نايف - وزير الداخلية ال�صع�دي

لينا احل�صني

منذ �شنوات واأنا ا�شمع  هذا املثل )من قلة رجاله �شلى ( واتداوله 
اأنا ا�شرب  البال  لتف�شري حالة ما ول�شرحها لكن مل يدر يف  اأحيانا 

هذا املثل بحال الوطن .
يبدو اأننا �شنكرث من ال�شالة والدعاء فقط حني ال يكون لنا موقف 
االأزمات  واحلروب وحني ال يهب رجال  ينقذنا من  موحد وفعل 
قاده  ي�شتغل  مل  يعانيه..  ما  هول  من  وانت�شاله  الإنقاذه  الوطن 
اجلنوب الذين داأبوا على تعزيز الفرقة والفنت اأن �شح القول بني 
اأمامهم الإنقاذه واحلفاظ على ما  اأتيحت  التي  الفر�س  اأبنائه  كل 
تبقي منه وبدل عن ذلك اأ�شبحوا يت�شلون مبا يرونه من �شراعات 
من  االأفعال  ردود  ويرقبون  امليدان  يف  وحلفائهم  اأن�شارهم  بني 
على منابرهم يف اخلارج ومن وراء حجاب فهم ال يجروؤون على 

اخلروج من اأوكارهم املختبئون فيها لعقود خلت .
يقف  غريب  بت�شارع  حدثت  التي  املذهلة  التغريات  ومع  اليوم 
قادر  مّر فال هو  اأحالهما  نارين وبني خيارين  اجلنوب حائرا بني 
�شوته  يو�شل  ان  قادر  وال  املعمعة  هذه  من  بنف�شه  النجاة  على 
الأن�شافهم  الدويل  للمجتمع  ال�شحيح  بال�شكل  وق�شيتهم  اأبنائه 
واالأنانية  االختالفات  لهذا  الرئي�شي  وال�شبب  يعانوه  ما  ويل  من 
منها  اخلارجية  اجلنوبية   القيادات  منها  يعاين  التي  املفرطة 
القات  جمال�س  قيادات  ام  اخلارج  )قيادات  كانت  �شواء  واملحلية 

( فهم وجهان لعمله واحده .
يف  واإمنا  فقط  مقاماتهم  يف  لي�س  الكبار  اجلنوبيني  يتفق  ولن  لن 
وحروب  حياتيه  جتارب  من  خا�شوه  ما  برغم  اأي�شا  اأعمارهم 
فهم  ال�شماء  من  معجزه  اأتت  اإذا  اإال  االأزل  منذ  البلد  بها  ورطوا 
اأبناء اجلنوب املعلقني امالهم الكبرية على تلك  مل ينظروا حلال 
الطرف االخر يراهن على تفرق اجلنوبيني وعدم  بينما  القيادات 
من  املزيد  وا�شتحداث  التفوق  على   ي�شاعدهم  ما  وهذا  اتفاقهم 

املظامل .
بعد كل االأحداث الدائرة هنا وهناك  على ات�شاع اجلنوب ..انفالت 
امني ,اغتياالت ,تفجريات تف�شي املخدرات ,اختطافات هل �شرنى 
لنا  يعيد  اأمل  ب�شي�س  حتى  اأو  جنوبي  جنوبي  اتفاق  بوادر  اأي 
اإنهم  احلياة يف هذا الو�شع املظلم .هل �شيثبت اجلنوبيني للعامل 
اأ�شحاب ق�شية عادلة وحراك �شلمي  ولي�شوا كما يروج انهم حراك 

م�شلح ومرتزقة وقاطعي طرق ال اأكرث.
عن   بعيد  امليدان  يف  بيد  يدا  وقياداته  اجلنوب  رجال  �شرنى  هل 
التي  الليلية  والكائنات  الفي�شبوك  �شا�شات  عن  وبعيد  �شطحاتهم 
اأننا �شنعاود ال�شالة والدعاء فقط عمال  اأم  تفرق اأكرث مما جتمع 
وحدها  القادمة  االأيام   ..) �شلي  رجاله  قلة  من   ( اأعاله  باملثل 

الكفيلة باالإجابة ..واإنا ملنتظرون..

اإقليم عدن                      خا�ص:

مـــوؤ�س�سة                        تــ�ســـارك ال�سعـــوديــيــن 
احــتــفـــالتــــهــــم بالــــيـــوم الــوطـــنـــي

ت�شارك موؤ�ش�شة احلقيقة لالإعالم وعدد من املغرتبني اجلنوبيني 
احتفاالتها  العظيم  و�شعبها  ال�شعودية  العربية  اململكة  قيادة 

باليوم الوطني الرابع والثمانون بعدن, االأ�شبوع املقبل.
ويقام هذا االحتفال باليوم الوطني ال�شعودي الأول مرة يف اليمن, 
ليعمق العالقات بني ال�شعبني ال�شعودي واليمني املج�شدة الأروع 
به يف  يحتذى  لت�شبح منوذجاً  العربي,  والتعاون  التالحم  �شور 

حكومة  بني  واملودة  االإخاء  روح  عن  املعرّبة  العربية  العالقات 
البلدين و�شعبيها.

من  عدد  الوطني  باليوم  ال�شعودية  االحتفاالت  يف  وي�شارك 
اإىل  اليمن,  يف  والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 
اململكة  يف  اجلنوبيني  املغرتبني  قبل  من  فاعلة  م�شاركة  جانب 

العربية ال�شعودية.


