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اليمن ترتقب رئي�س وزرائها اجلديد
خا�ص

يرتقب ال�شارع اليمني خالل ال�ساعات القادمة الإعالن
عن �شخ�صية رئي�س الوزراء اجلديد الذي و�صفه
االتفاق املوقع بني الدولة واحلوثيني ب�أنه يجب �أن
يكون �شخ�صية وطنية حمايدة وغري حزبية ،ويتمتع
بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة ،ويحظى بدعم
�سيا�سي وا�سع ،وي�صدر رئي�س اجلمهورية قرارا رئا�سيا
بتكليف رئي�س احلكومة اجلديد لت�شكيل حكومة جديدة.
وكان اتفاق ال�شراكة الذي وقع ين�ص على �أن يجري
رئي�س اجلمهورية م�شاورات �شاملة و�شفافة مع جميع
املكونات املمثلة يف م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل فور
توقيع هذا االتفاق ،وتهدف هذه امل�شاورات �إىل ت�شكيل
حكومة كفاءات يف مدة �أق�صاها �شهر ،وتكلف احلكومة
احلالية بت�صريف ال�ش�ؤون العامة العادية حتى ت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،وتعتمد يف ت�شكيل احلكومة اجلديدة

مبادئ الكفاءة والنزاهة وال�شراكة الوطنية ،على �أن
ت�ضمن م�شاركة وا�سعة للمكونات ال�سيا�سية.
و�أن يتم تعيني رئي�س حكومة جديد على �أن يكون
�شخ�صية وطنية حمايدة وغري حزبية ،ويتمتع بالكفاءة
وبدرجة عالية من النزاهة ،ويحظى بدعم �سيا�سي
وا�سع ،وي�صدر الأخ رئي�س اجلمهورية قرارا رئا�سيا
بتكليف رئي�س احلكومة اجلديد لت�شكيل حكومة جديدة.
�إىل ذلك ،نقلت �صحيفة «عكاظ» ال�سعودية عن م�صادرها
�":أن من �ضمن املر�شحني ملن�صب رئي�س حكومة الوحدة
الوطنية ،كال من �أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل
العربي والوزير ال�سابق يف حكومة الرئي�س ال�سابق
علي عبداهلل �صالح� ،أحمد �صوفان نائب رئي�س الوزراء
اليمني� ،أحمد بن دغر القيادي يف امل�ؤمتر ال�شعبي،
عبدالقادر هالل �أمني العا�صمة ،الدكتور حممد مطهر
نائب وزير التعليم العايل� ،أحمد الكحالين �أحد قيادات
امل�ؤمتر .و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن من �أكرث املر�شحني

حظوظا هو الدكتور �أحمد عو�ض بن مبارك �أمني عام
احلوار الوطني الذي يحظي بدعم املبعوث الأممي
جمال بن عمر كما �أن ابن مبارك تربطه عالقة جيدة مع
الرئي�س اليمني ويحظى بثقته".
وين�ص االتفاق الذي مت التوقيع عليه� ،أن يجري الرئي�س
م�شاورات تف�ضي �إىل ت�شكيل «حكومة كفاءات» يف
غ�ضون �شهر ،فيما ت�ستمر احلكومة احلالية التي ا�ستقال
رئي�سها حممد �سامل با�سندوة يف وقت �سابق ،يف ت�صريف
الأعمال ،ويعني هادي رئي�سا للوزراء يف غ�ضون ثالثة
�أيام ،كما يتم تعيني م�ست�شارين �سيا�سيني للرئي�س من
احلوثيني واحلراك اجلنوبي.
ويف اجلانب الأمني ،ين�ص االتفاق على �أن تت�سلم الدولة
املن�ش�آت احليوية و�أن تزال خميمات االحتجاجات من
�صنعاء وحميطها ،على �أن يتم وقف جميع �أعمال العنف
فورا يف �صنعاء.

تعيني م�ست�شارين لرئي�س اجلمهورية
عن احلراك اجلنوبي واحلوثيني
�إقليم �آزال

خا�ص

�صدر الأربعاء قرار جمهوري بتعيني يا�سني مكاوي و�صالح ال�صماد
م�ست�شارين لرئي�س اجلمهورية عبدربه من�صور هادي ،عن احلراك
اجلنوبي وجماعة احلوثي ،انطالقا من اتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية
املوقع يوم الأحد.
وم ّثل يا�سني مكاوي احلراك اجلنوبي مب�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل،
يف حني يعترب �صالح ال�صماد �أحد القيادات البارزة يف جماعة احلوثي،
وامل�س�ؤول الثقايف للجماعة.

الرئي�س هادي :ا�ستلمت دولة مفككة وجي�ش ّ
مق�سم وحمافظات خارج ال�سيطرة
متابعات

�إقليم �آزال

قال فخامة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي �إن ما حدث
يف اليمن "م�ؤامرة كبرية �أعدت �سلفا وحتالفت فيها قوى
خارجية وداخلية وجتاوزت حدود الوطن" ،وذلك يف �أول
ت�صريح له عقب الأحداث التي ع�صفت باليمن يف الأيام
املا�ضية وانتهت ب�سيطرة جماعة احلوثي على العا�صمة
�صنعاء.
و�أ�ضاف هادي يف م�ؤمتر �صحفي يف مقر الرئا�سة موجها
حديثه لليمنيني �أن "امل�ؤامرة كبرية ،و�أننا نحن ويف هذه
اللحظة ن�شعر �أن هناك م�ؤامرة جتاوزت حدود الوطن"،
واتهم من و�صفهم بـ"االنتهازيني" من الداخل بامل�شاركة
يف امل�ؤامرة على الوطن.
ونفى الرئي�س اليمني ما �سماها ال�شائعات التي تقول �إنه
تخلى عن �صنعاء من �أجل �إعالن الدولة يف عدن.

اجلنوبيون ي�شاركون �شعب اململكة العربية ال�سعودية
افـــراحــــه بـالـــيـــوم الــوطـــنــي الـــ ()84
الريا�ض

�شارك املئات من اجلنوبيني املقيمني يف اململكة
العربية ال�سعودية 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�سعودية �شاركوا
يف االحتفال الذي اقامته حكومة اململكة باليوم
الوطني  ,يتقدمهم ال�شيخ عبدالعزيز
 املفلحي والكاتب فريد العولقي  ,وبدر املهدمي
ومعتز العي�سائي ووليد العي�سائي  ,وغريهم من
القيادات اجلنوبية واملقيمني يف اململكة.

وعرب اجلنوبيون عن �سعادتهم وهم ي�شاركون
حكومة اململكة احتفالها باليوم الوطني معربين عن
تهانيهم ونيابة عن �شعب اليمن اجلنوبي حلكومة
و�شعب املمكلة ال�شقيق.

فندق جراند عدن
Grand Aden Hotel

"بن علي" :نطالب املجتمع الدويل
مبـبادرة بــيـن ال�شـمال والـجنـوب
�إقليم عدن

علي الدرب:

�أكد املنا�ضل حممد علي �أحمد رئي�س
امل�ؤمتر الوطني ل�شعب اجلنوب
ب�أن ال�شباب هم عماد امل�ستقبل وهم
وقود ثورة �شعب اجلنوب ال�سلمية
و�أكرث فئات ال�شعب �ضحية وفداء
ومعاناة يف هذه الظروف� ،شاكرا
حر�صهم على احل�ضور واالجتماع به
ملناق�شة امل�ستجدات والإطالع على
�آخر التطورات واملتغريات املت�سارعة
وت�أثريها على اجلنوب وق�ضيته.
�ض عليهم �سري اللقاءات
وا�ستعر

تتقدم م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم
ب�أرق التهاين و�أجمل التربيكات
اىل الأمتني العربية والإ�سالمية
والقيادة ال�سيا�سية مبنا�سبة قدوم
عيد الأ�ضحى املبارك.
�سائلني املوىل عز وجل �أن يعيده
علينا باخلري واليمن والربكات,
وتقبل اهلل منا ومنكم �صالح
الأعمال.
وبهذه املنا�سبة املباركة تعلن
�صحيفة احلقيقة جلمهورها الكرمي
احتجابها من هذا العدد على �أن
تعاود ال�صدور بعد اجازة العيد
وكل عام و�أنتم بخري .

برعاية و �إنتاج فني من م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم :

" اطلــعــوا بـــ َّرع "  . .حلقــــة بـــرنـامج "ما يقــعــ�ش "
اليــــوتيـــوبـــي اجلديــــدة
�إقليم عدن

خورمكسر -عدن  -هاتف 009672272000 :

و�أكد هادي �أنه ال يتهرب من م�س�ؤولياته ،داعيا �إىل
التما�سك حتى ال ي�ضيع حلم اليمنيني باحلياة الكرمية
والدولة العادلة وال�شراكة ال�سيا�سية.
وقال �إنه عندما ا�ستلم البالد عام  2012مل ي�ستلم
"�إال �شبه دولة ل�سلطة مفككة ،وجي�ش مق�سم يتقاتل يف
ال�شوارع ،و�أمن مق�سم ،وحمافظات عدة خارج �سيطرة
الدولة".
وتابع الرئي�س اليمني -الذي قاطعه بع�ض احل�ضور
بالت�صفيق عدة مرات" -مل يكن ممكنا �إ�صالح كل ذلك
يف عامني ق�ضيتها يف �إطفاء احلرائق ووقف احلروب"،
م�ؤكدا �أنه �سيم�ضي يف حتقيق الأمن واال�ستقرار ،وتنفيذ
خمرجات احلوار الوطني".
و�أ�شار �أي�ضا �إىل �أن الأ�شهر الأخرية �شهدت حروبا
وتوترات من دماج �إىل عمران �إىل �صنعاء ،واتهم من
�سماها "قوى خارجية وداخلية" ب�أنها "تكالبت لإ�سقاط

التجربة اليمنية يف االنتقال ال�سلمي لل�سلطة" ،متعهدا ب�أن
ال ي�ست�سلم" من �أجل م�ستقبل البالد ،بالرغم من �ضعف
�إمكانات الدولة.
و�أردف �أن "�صنعاء مل لن ت�سقط ،وال ميكن �أن تكون
حكرا على �أحد" ،ودعا يف الوقت ذاته احلوثيني لت�سليم
م�ؤ�س�سات الدولة التي ا�ستولوا عليها لل�سلطات اليمنية
املخت�صة.
و�أقام م�سلحو جماعة احلوثي �أقاموا نقاط تفتي�ش يف
معظم �شوارع العا�صمة .كما بد�ؤوا ت�سيري دوريات
م�سلحة يف ظل غياب تام لقوات اجلي�ش والأمن.
ومبوجب االتفاق الذي مت توقيعه الأحد املا�ضي،
يفرت�ض خروج امل�سلحني وتفكيك خيام االعت�صامات
التي ن�صبها احلوثيون يف �شوارع املدينة خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية.

عيدرو�س زكي:

برعاية و �إنتاج فني من م�ؤ�س�سة ((
احلقيقة )) للإعالم �أطلق الربنامج
الفني االجتماعي ال�شبابي الكوميدي
اليوتيوبي (( ما يقع�ش ! ؟ )) اليوم
اخلمي�س حلقته اجلديدة اخلام�سة من
مو�سمه الثاين  2014م.

كتب رئي�س التحرير
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أخبار

العطا�س :رحيل الأ�صنج خ�سارة كبرية على الوطن
جدة

خا�ص:

بعث الرئي�س حيدر �أبوبكر العطا�س برقية عزاء وموا�ساة
�إىل �أ�سرة وذوي الفقيد الوطني الكبري ال�سيا�سي عبداهلل
عبداملجيد اال�صنج الذي وافته املنية ليل الأربعاء املا�ضي
يف مدينة جدة بالعربية ال�سعودية.
وقال العطا�س يف بيان عزاء بعثه لـ"احلقيقة" �إن ” عبداهلل

عبداملجيد الأ�صنج �سيا�سي كبري رحيله ال يعو�ض”..
م�شريا �إىل �أن رحيله يف هذه املرحلة يعد خ�سارة كبرية على
الوطن“.
وقال �إن ” مناقب الفقيد كثرية ال ميكن ح�صرها فتاريخه
ي�شهد ب�أنه كان ال�سيا�سي احل�صيف ,وهو يعد من م�ؤ�س�سي
النقابات يف الوطن العربي ,وله �إ�سهامات كبرية يف التاريخ
الوطني والن�ضايل“.

بن عجرومة :تبقى �صراحة الفقيد "الأ�صنج"
قواعد تد ّر�س يف �أكادمييات علوم ال�سيا�سة
جدة

خا�ص:

عرب الأمني العام لرابطة
اجلنوب العربي حممد �أبوبكر
بن عجرومة العولقي يف برقية
عزاء وموا�ساة بعثها �إىل �أ�سرة
الفقيد الراحـــــل وال�ســـــيا�سي
املعروف الفقيد عبداهلل عبد
املجيد اال�صنج عبرّ فيها عن
بالغ حزنه و�أ�ساه لرحيل
ال�سيا�سي الأ�صنج.
وقال بن عجرومة يف برقية

العزاء املوجهة �إىل �أ�سرة الفقيد �":إننا نعزيكم
ونعزي �أنف�سنا و�شعب اجلنوب العربي كافة
بهذا امل�صاب اجللل ورا�ضني مبا
كتب اهلل و�سوف تبقى مواقف
الفقيد و�صراحته يف العمل
ال�سيا�سي قواعد وقوانني تدر�س يف
�أكادمييات علوم ال�سيا�سة" .
راجيا املوىل جل يف عاله �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله
وحمبيه ال�صرب وال�سلوان و�إنا هلل
و�إنا �إليه راجعون.

كما عبرّ الرئي�س العطا�س عن تعازيه احلارة والبالغة،
لأبناء وبنات فقيدنا املخ�ضرم  ،حممد ومازن  ،ومنال
ومريفت  ،وزوجته الفا�ضلة نظرية ح�سن �إ�سماعيل
خدابخ�ش  ،وكل �أقاربه وحمبيه ..داعيا اهلل العلي القدير
�أن يتغمده بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان � ، ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وال حول وال قوة
�إال باهلل العظيم.

م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية توزع ك�سوة العيد لذوي االحتياجات اخلا�صة
�إقليم عدن

خا�ص:

وزعت م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية يوم الثالثاء املا�ضي ك�سوة العيد
لأطفال ومربيات جمعية الفجر اجلديد للطفل املعاق ذهنينا باملعال ،مبنا�سبة
قدوم عيد الأ�ضحى املبارك.
وقالت رئي�س جمعية الفجر اجلديدة للطفل املعاق ذهنياً� ،صباح مده�ش� ،إن
اهتمام �أي �أمة من الأمم بفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻤﻟ�ؤ�ﺷﺮﺍﺕ
ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺮﻗﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﺤﻟ�ﻀﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺍ�ﻹ �ﺳﻼﻣﻲ �ﺳﺒﺎﻕ ﻲﻓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻤﻟﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺣﺮ�ﺹ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﺨﻟﺮﻴﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘ�ﺸﺠﻴﻊ ﺣ�ﺴﺐ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ.
ﻣ�ؤﻛﺪﺓ  :ﺑ�أﻥ ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮﺒ ﺭﺍﻓﺪﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺤﺗﻘﻴﻖ ﻭﺗ�ﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍ�ﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺮﺘﺍﺑﻂ ﻭﺍﻻﺗ�ﺼﺎﻝ ﺑﻦﻴ ذوي االحتياجات اخلا�صة.

وعربت مده�ش عن جزيل ال�شكر واالمتنان مل�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية
التنموية وفاعلة اخلري �سيده الأعمال داليا موايف التي تكفلت بتقدمي ك�سوة
العيد للأطفال املعاقني ذهنينا .

تتمة من �صفحة 1
بن علي

والتوا�صل مع قيادات وممثلي مكونات اجلنوب
احلراكية الوطنية واالجتماعية وما متخ�ض عنها
من االتفاق وتوافق اجلميع على ت�أ�سي�س جمل�س
�إنقاذ وطني جنوبي .
وقال بن علي :لقد ت�سارعت خطواتنا لت�أ�سي�س
جمل�س �إنقاذ وطني جنوبي والذي طالبنا به قبل
�شهور من اجل جتاوز الت�شتت القيادي اجلنوبي ,
وما ي�سببه من �إخفاق مل�سرية ثورة �شعبنا ال�سلمية
ونتيجة الظروف واملتغريات املت�سارعة من حولنا
عقدنا �سل�سلة من االجتماعات املتوا�صلة مع عدد
من قيادات وممثلي املكونات احلراكية واحلزبية
واملجتمعية اجلنوبية وتدار�سنا الأو�ضاع وناق�شنا
كثري من الق�ضايا املهمة بالن�سبة لق�ضيتنا اجلنوبية
وتداعيات الأزمة يف ال�شمال وانعكا�ساتها على
اجلنوب وما هو دورنا وواجبنا جتاه �أي خماطر �أو
م�ستجدات قادمة .
م�ستطردا "مت االتفاق والتوافق من قبل اجلميع على
�سرعة ت�أ�سي�س جمل�س �إنقاذ وطني جنوبي ك�ضرورة
وطنية حتمية وواجب وطني جنوبي من اجل
الدفاع عن اجلنوب �أر�ضا و�شعبا من ما �ستنتجه
هذه الظروف واملتغريات وت�سارعها والتي يجب ان
ن�ستعد لها مهما كانت خدمة لثورتنا ال�سلمية وهدفنا
جميعا يف احلرية وا�ستعادة دولتنا اجلنوبية احلرة
امل�ستقلة كاملة ال�سيادة".
و�أ�ضاف  :وتتويجا التفاق وتوافق جميع اخلريين
من القيادات احلراكية واملدنية مت ت�شكيل جلنة من
عدد من بع�ض املكونات لتقوم ب�إعداد وثيقة الأ�س�س
واملبادئ لت�شكيل جمل�س الإنقاذ الوطني اجلنوبي .
وتابع  :و�أعدت هذه الوثيقة التي بني �أيديكم والذي
نعترب هذا اللقاء معكم من م�شاركته الفعالة يف
مناق�شتها واقنائها ب�آرائكم  ,ونحن نعترب ال�شباب هم
النواة الرئي�سية لت�أ�سي�س وت�شكيل قوام هذا املجل�س
الذي �سي�شكل من كل مكونات وقوى �أطياف اجلنوب
بتمثيل وطني مت�ساوي من كل حمافظات اجلنوب
ال�ست .
وكرر ت�أكيده على �أن يكون اجلميع يف م�ستوى
امل�س�ؤولية الوطنية والأمانة خلدمة �شعبنا يف
اجلنوب وال�سري �صفا واحدا حتى ن�صرة ثورتنا
ال�سلمية وحتقيق هدفنا جميعا وهو احلرية
وا�ستعادة دولتنا اجلنوبية ,واال�ستعداد لقيامه

يف حالة ت�سارع وت�صاعد املتغريات وانهيار النظام
يف �صنعاء حالة �أنية ,ومبجل�س الإنقاذ الوطني
اجلنوبي الذي �سيوحدنا جميعا حتت قيادته على
ا�سا�س وحدة هدفنا يف ا�ستعادة دولتنا اجلنوبية
احلرة امل�ستقلة كاملة ال�سيادة بحدودها املعرتف
بها حتى  21مايو 1990م مهما تنوعت ال�شعارات
وتعددت .
وقال "بذلك �سنثبت للعامل بان �أبناء اجلنوب قادرين
على �إدارة وقيادة دولتهم ,و�سنفر�ض تعاملهم
االيجابي مع اجلنوب وق�ضيته يف �أي ظروف جديدة
وطريقة حلل ق�ضيتنا وا�ستعادة دولتنا عرب �أي
م�شروع دويل جديد اذا مل تتغري الظروف".
خ�صو�صا ان فريقنا الذي �شارك يف احلوار با�سم
امل�ؤمتر الوطني ل�شعب اجلنوب قد جنح وانت�صر
لق�ضية �شعب وا�س�س لها الأر�ضية ال�صلبة التي
جتعلنا نوا�صل ن�ضالنا ال�سلمي حتى الن�صر ونتم�سك
بحقنا يف احلرية وا�ستعادة دولتنا اجلنوبية حرة
م�ستقلة كاملة ال�سيادة هذا الهدف الذي �شاركنا على
�أ�سا�سه يف احلوار وخرجنا متم�سكني به و�أ�س�سنا مبا
قدمنا يف ر�ؤية ال�سيا�سية وجذور الق�ضية اجلنوبية
هذه الأر�ضية ال�صلبة التي �ستحمل وحملت ت�صاعد
زخم ثورة �شعبنا حيث حملت الوثائق اخلا�صة
بالر�ؤية واجلذور كل ممار�سات النظام ال�شمال منذ
اجتياحه للجنوب بكل الرباهني التي ت�ؤكد الظلم
والقهر وال�سلب والنهب والإق�صاء والتهمي�ش
و�سلمت الوثائق لكل الأطراف الراعية الدولية
والإقليمية ,وفر�ضنا الندية التي �أزعجت �أعداء
ق�ضيتنا وثورة �شعبنا ال�سلمية وف�ضحت الطرف
ال�شمايل ال�سيا�سي والتقليدي و�أعمالهم و�إطماعهم
على مر�أى وم�سمع رئا�سة و�أمانة احلوار ومندوبي
الدول الراعية .
وكان نتيجة ذلك الت�آمر على فريقنا الذي �سكت عليه
اجلميع واحتفظنا مبا حققناه وعدنا اىل بني �صفوف
�شعبنا ملوا�صلة الن�ضال ال�سلمي حتى الن�صر .
واليوم وانتم معنا ومعانا كل اخلرييني من القيادات
�سنعمل على وحدة ال�صف القيادي اجلنوبي
وامل�ستعد يف حالة طلب من املجتمع الدويل مببادرة
دولية خا�صة بني ال�شمال واجلنوب ب�شكل ندي يف
دولة خارجية على ا�سا�س حقنا يف ا�ستعادة دولتنا
وحترير �شعبنا و�أر�ضنا .

اطلعوا ب َّرع ..

بعنوان  (( :اطلعوا ب َّرع ! ؟ )) التي كتب
ن�صها كل ٍ من  :حممد عيدرو�س و ح�سن
با�صدِّيق .
و ظهرت احللقة بقوة تفردها املتعاظم عن
حلقات الربنامج ال�سابقة بحلة بهية و ثوب
ق�شيب و قوام
ر�شيق يف �آن و قالب واحد بيد �أنها متيزت
بان�ضمام وجوه جديدة �إىل الربنامج و �أتى
يف �صدارة ذلك ال�سياق العن�صر الن�سوي
الذي متثل باملوهبة الفنانة �أنفال  ،كما �شهد
الربنامج ان�ضمام الفنان حممد الإرياين �إىل
جوقته املت�ألقة حتت �أدارة املهند�س يو�سف
جمور ما دل �أن هناك جتديدا ً و تطويرا ً حدثا
للربنامج .
فيما غادر الربنامج الفنان تامر باعواد الذي
ج�سد فيه دور (( اخلالة �أمينة )) يف بع�ض
حلقات الربنامج ال�سابقة لأ�سباب خا�صة
ف�ستُنح الفر�صة ليتم الإعالن عن وفاة ((
اخلالة �أمينة )) يف الربنامج من خالل هذه
احللقة ليحل حمل الفنان تامر باعواد الفنان
حممد الإرياين الذي ج�سد دور �شقيقة ((
اخلالة �أمينة )) الدور الذي متثل يف �شخ�صية
(( اخلالة � ُّأمون )) التي جاءت من الإمارات �إىل
مدينة عدن لأداء واجب العزاء يف �شقيقتها .
حلقة (( اطلعوا ب َّرع ! ؟ )) كما يحدث
جمهور الربنامج العري�ض مقدمه باح�شوان
و �أنفال تطرقت �إىل ق�ضايا اجتماعية عدة
مت�س حياة النا�س و موا�ضيع تهم الن�شء
و الطالب و ال�شباب بدءا ً من تد�شني العام
الدرا�سي اجلديد  2014م ــ  2015م بعودتهم
�إىل املدار�س و اجلامعات بعد انق�ضاء فرتة
الإجازة ال�صيفية يف ظل احلر القائظ و
ف�صل التيار الكهربائي عن عدن و املحافظات
اجلنوبية ب�شكل دائم بينما الطالب حاولوا قدر
امل�ستطاع قتل فراغ الإجازة يف الأكل و النوم
و ال�سفر و قطع الأ�شواط طوال ً و عر�ضا ً يف
جممع (( عدن مول )) التجاري ! ؟ .
و تناولت احللقة �أهمية متتع الطالب

باحليوية و الن�شاط عند بداية الدرا�سة و
ب�أ�سلوب الربنامج ال�ساخر دعا الطالبات �إىل
ترك عنهن الك�سل و التذرع بالأعذار الواهية
و م�ساهمتهن يف تنظيفهن �صفوفهم الدرا�سية
ملدار�سهن  ،كما حثت الطالب على الت�سابق
من �أجل اللحاق ب�أماكن �إ�سرتاتيجية يف
ال�صفوف و ال �سيما ظفرهم باجللو�س حتت
مروحة ال�سقف الكهربائية �أو بجانب النافذة
لك�سب ن�سمة هواء طبيعية عابرة تغنيهم عن
انطفاء الكهرباء مب�سل�سلها ال�سرمدي الذي ال
نهاية له .
و عَ َّرجت احللقة  ،ب�سحر كامريا الربنامج
الت�صويرية التي تعود حرفيتها يف �إبداع
الت�صوير �إىل املهند�س وليد حدَّاد خمرج
الربنامج  ،على املبالغة يف �أناقة الطالبة
اجلامعية و ظهورها يف احلرم اجلامعي و
قاعة الدرا�سة بال�شكل العجيب املُعتمِد على
ا�ستخدامها امل�ستح�ضرات اجلمالية التي
يبعث على ت�سا�ؤل املجتمع الناظر �إليها
با�ستغراب لأن ظهورها بذلك املظهر امللفت
جتعل الآخرين يرمقونها ب�أ�سهم اال�ستنكار
و ك�أنها ذاهبة �إىل قاعة �أعرا�س و لي�س قاعة
درا�سة عليا ! ؟ .
احلال نف�سها �سرت على الطالب اجلامعي الذي
يواكب هو الآخر �أحدث ال�شياكات و الق�صات
ال�شبابية و لوازم ال�شكل اجلميل املُقلد
لأ�شهر العبي العامل و جنوم ال�سينما حتى
ينال �إعجاب زميلته يف الدرا�سة اجلامعية
و ر�ضاها عنه من خالل تقدمي لها خدماته يف
عزائم الكافيترييا و طباعته للمالزم الدرا�سية
من �أجل الفتاة و االنتباه لها من كل �شاردة
و واردة و حينما ي�س�أله الغري عن املقرر
الدرا�سي ينتابه ال�صرع و العجم ! ؟ .
هذا ويوا�صل برنامج  (( :ما يقع�ش ! ؟ ))
م�شوار جناحاته الثابتة الواقفة على �إ�صرار
و ع�شق متالزمني للمواهب التي وُهِ بَت ل�شبابه
الواعي ال َنيرِّ و التي مت ا�ستثمارها و ا�ستغاللها
بطريقة ُمثلى منهم يف خدمة املجتمع ب�أ�سلوب
فني �ساخر مواكب و م�ساي
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تقرير

يتمدد نحو اجلنوب ودول اخلليج
فـي طريقها لتبني مطالب احلراك

قد تبدو مالمح الهدف الأكرب مللي�شات
احلوثي وا�ضحة من خالل �سيطرتها
على مفا�صل الدولة يف العا�صمة �صنعاء،
جزء من حالة
باعتباره هذه احلالة ٌ
الفو�ضى املر�سومة للمنطقة انطالق ًا
من �إدراك الغرب ب�أن �إيران هي املعادلة
ال�صعبة يف ال�شرق الأو�سط واتخاذها
كحليف ا�سرتاتيجي وزرع متددها يف
جنوب اجلزيرة العربية ،مقابل م�شاركتها
مع الغرب يف ر�سم اخلارطة اجلديدة؛
فيما ت�ؤدي �إيران دورها ب�شكل جيد
كما �أدته م�سبق ًا خالل غزو العراق
و�أفغان�ستان ،والت�سهيالت التي تلقتها
�أمريكا من �إيران يف حربها �ضد �صدام
ح�سني.
 ر�أفت �شرفوت�أتي �سيطرة احلوثيني على م�ؤ�س�سات الدولة يف �صنعاء وب�سط
نفوذها ،امتدادا للتواجد الإيراين يف لبنان والعراق ومناو�شاتها يف
�سوريا التي تريد �أن تتقا�سمها مع الغرب حتى يكتمل الهالل الإيراين
الذي يطوق الدول ال�سنية ودول اخلليج من �أق�صى بحر العرب
مرورا بلبنان و�سوريا والعراق حتى ي�صل �إىل طهران .فال ميكن
النظر �إىل �أحداث �صنعاء مبعزل عن اال�سرتاتيجية العامة للقوى
الكربى ،والأحداث املت�سارعة يف الدول العربية الأخرى.
التدخل الإيراين يف اليمن جتاوز م�ساندة الأقلية احلوثية ال�شيعية
و�إغرائها باملال وتدريب ملي�شياتها على القتال يف �سبيل تنفيذ
م�شجعة على قيام
خططها ،حتى ا�ستطاعت طهران �أن تبدو علنا ّ
ثورة جديدة لقلب نظام احلكم ورف�ض املبادرة اخلليجية وكل
مامت التو�صل له عقب الثورة اليمنية التي �أطاحت بالرئي�س ال�سابق
علي عبد اهلل �صالح ،ور�سمت اخلطط التي ا�ستطاع احلوثيون �أن
ي�سيطروا على مناطق �شا�سعة من اليمن حتى �سيطروا  ،لي�صبح
�شمال اليمن بلدة �إيرانية يف خا�صرة ال�سعودية ودول اخلليج
لتبقى طهران م�ساومة يف احلرب �ضد (داع�ش) وا�ستهداف النظام
ال�سوري ،عن طريق �إرباك امل�شهد وا�ستخدام اليمن كورقة لل�ضغط
حتى يتحقق لها القوة يف التفاو�ض وحتقيق املزيد من املكا�سب
اجلغرافية وال�سيا�سية.
ووجدت التوجيهات الإيرانية ترحيبا من الطيف احلوثي الذي
تربطه مع �إيران روابط �أيديولوجية عقائدية ،وظل مقاتلو احلوثي
يرتيثون على تخوم �صنعاء خالل الفرتة القريبة لتلقي ر�سائل �أكرث
و�ضوحا من طهران تدعو �صراحة �إىل الت�صعيد بناء على تقييم
ال�سا�سة الإيرانيني للأو�ضاع يف ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام ،و�إىل
م�ستجدات املوقف الإيراين يف م�شاهد التفاو�ضات الأخرية.

مطالب تبد�أ بجرعة وتنتهي مبنفذ بحري

خالل عمليات املفاو�ضات بني احلكومة وجماعة احلوثي �سعت

الأخرية �إىل �إطالة فرتة املفاو�ضات من خالل املتغريات التي يقدمها
احلوثيون و�إ�ضافة �شروط معلنة وغري معلنة بهدف توفري م�ساحة
زمنية ت�ساعد اجلماعة على ا�ستكمال ترتيب او�ضاعها ميدانيا
وتوفري العتاد الع�سكري الالزم ،متعمدة طرح مطالب جديدة بني
كل جلنة و�أخرى وعند كل جولة مفاو�ضات.
اجلماعة ا�ستغلت االرتباك الر�سمي واخللل يف منهجية وا�سلوب
التفاو�ض وتطلعات املكلفني من قبل الرئا�سة لتحقيق اجنازات
تدفع بهم اىل مواقع ومنا�صب �سيادية ،وهذا وفر جلماعة احلوثي
م�ساحة للتالعب والتلك�ؤ والتعجيز  .الندية يف املفاو�ضات تعتربه
جماعة احلوثي �ضعف ر�سمي  -وهو كذلك  -ومن ي�سعون ال�ضعاف
موقف الدولة التفاو�ضي هم اال�شخا�ص املوجودين وامل�ؤثرين
�ضمن دائرة التفاو�ض  ،وا�صبحوا يهتمون باملغريات التي ت�صدر
ا�شاراتها من جماعة احلوثي اكرث من اهتمامهم بالنتائج كمنظومة
�شاملة يتم اجنازها والو�صول اىل اتفاق نهائي  .بع�ض رجال
التفاو�ض املكلفني من الرئا�سة ي�ست�سلمون �سريعا ويذوبون مع
االغراءات التي ت�صدر من جماعة احلوثي وي�سبحون بخياالتهم
من اجل الو�صول اىل من�صب رئا�سة احلكومة الذي ا�صبح طعما
ومطمعا ملن يكلفون مبهمة التفاو�ص مع جماعة احلوثي .
نتيجة لهذا االرباك ت�صاعدت مطالب و�شروط اجلماعة ،
وا�شرتاطها على �ضرورة موافقتها على ا�سم رئي�س احلكومة
والوزارات ال�سيادية واالجهزة احل�سا�سة يك�شف مدى االنتهازية
التي يقف ورائها املكلفني بالتفاو�ض وا�ضعاف موقف الدولة
والرئي�س  ،وان هذه اال�شرتاطات تثبت مدى االنحياز من قبل
االع�ضاء لتحقيق تطلعاتهم والقفز على امل�صلحة الوطنية  ،ولو
كان غري ذلك  ،مالذي �سيدفع بجماعة احلوثي ب�ضرورة موافقتها
على ا�سم رئي�س احلكومة والوزارات ال�سيادية؟! ال ميكن ان يكون
هذا اال�شرتاط م�صادفة ! واحلقيقة ان هذا اال�شرتاط هو ثمن
ملقاي�ضة ت�سعى لها اجلماعة لتمرير ما تريده عرب ه�ؤالء الطاحمني
واملهرولني بالوطن وق�ضاياه امل�صريية .
ال ي�ستبعد توريط الرئي�س والبلد باملوافقة على تلبية بع�ض

�شروط اجلماعة التعجيزية مثل املوافقة على منح اجلماعة منفذ
بحري الن�شاء ميناء خا�ص بها  ،ومن جتاوزوا اخلطوط احلمراء
التي اعلن عنها الرئي�س هادي اثناء حرب عمران هم انف�سهم من
�سيتجاوزون اخلطوط احلمراء ل�سيادة وامن اليمن ،وهم انف�سهم
من �ضللوا الرئي�س ودفعوه بزيارة عمران لت�سليمها جلماعة
احلوثي ر�سميا .
وجود ميناء خا�ص بجماعة هو انتهاك ل�سيادة الدولة وتهديدا
المنها القومي  ،واال�صرار على منفذ بحري هو خدمة لدولة ايران
وتوابعها من اجل �ضمان عدم �سيطرة ورقابة الدولة على حركة
النقل للميناء  ،وال�سالح واملعدات الع�سكرية هو الهدف من هذا
املنفذ ومن امليناء خلدمة ال�سيا�سة التو�سعية اليران التي ت�سعى
للهيمنة على املنطقة بعد هيمنتها على ال�شام  ،ويف حال متت
املوافقة على �شرط جماعة احلوثي مبنحها منفذ بحري فلن يكون
هناك مربر للحفاظ على ال�سيادة واالمن الن اليمن �ستعي�ش حتت
االنتهاك .

حمي ودول اخلليج
�صمت احلراك اجلنوبي رّ
تتجه �إىل تبني مطالبه

لي�س هناك ما ي�ستثني الوجود احلوثي  -ولو ب�شكل حمدود  -يف
املحافظات اجلنوبية ،على الرغم من االختالف املذهبي ،وقد
�أعلن تنظيم القاعدة يوم االثنني عن �أ�سر  8حوثيني بينهم مدير
فرع املخابرات بعد �أن فر�ض احلوثيون ح�صارا على املنطقة ملنع
خروج الأ�سرى قبل �أن يتمكن عنا�صر التنظيم من ك�سر احل�صار
م�ساء الأحد ،و�إخراج الأ�سرى� ،إىل جهة مل يحددها البيان.
يف �شهر �إبريل من العام اجلاري� ،أعلن زعيم حركة احلوثيني
عبدامللك احلوثي عن وجود قاعدة ع�سكرية �أمريكية مبحافظة
حلج جنوب اليمن ،و�أن مثل ذلك التواجد الع�سكري من �ش�أنه
الت�أثري على ال�سيادة اليمنية.
وقال احلوثي «:نحذر من م�شروع �أمريكي جديد يف اليمن يجرى يف
منطقة خور عمرية مبحافظة حلج لبناء قاعدة ع�سكرية �أمريكية
جديدة يف منطقة مينية مهمة وي�ؤثر على القرار ال�سيادي للبالد».

و�أ�ضاف «�إن انت�شار عنا�صر من (تنظيم القاعدة) يف حمافظات
مينية كاجلوف و�شبوة العا�صمة (�صنعاء) «ي�أتي تلبية لرغبة
�أمريكية وبر�ضا ر�سمي ،يلبي طلبات القوى النافذة يف اليمن
ومقابل ت�سهيالت كبرية لتحقيقهم م�صالح �أمريكية كبرية».
مل يعد بالإمكان تف�سري ما قاله "احلوثي" �أكرث مما هو جلي
ووا�ضح.
لكن الأهم من ذلك� ،أين دور اجلنوبيني مما يحدث يف �صنعاء؟،
مل ال يتخذ قادة احلراك اجلنوبي مواقفا جادا م�ستغلني الأحداث
املت�سارعة التي ت�شهدها �صنعاء متهيدا لتنفيذ مطالبهمَ ،مل مل
تتخذ �أي تدابري �أمنية حلماية مناطق اجلنوب من متدد ال�صراع
يف ال�شمال �إليها ،خ�صو�صا و�أن هناك مواقف �سعودية خليجية
م�ستجدة من ما يحدث يف اجلنوب ،فاململكة العربية ال�سعودية
�ست�سعى للحفاظ على �أمنها وا�ستقرارها من خالل دعم مواقف
اجلنوبيني ما �إذا جت�سدت على �أر�ض الواقع بعيدا عن هيمنة
القوى القبلية والع�سكرية والدينية يف ال�شمال ،وينعك�س ذلك على
كل دول الإقليم.
�شمال اليمن �سيبقى �صراعه م�ستمرا ولن ينتهي ب�سيطرة
احلوثيني ،فهناك قبائل ت�ستجمع قواها و�ستعود ملقاتلة احلوثيني،
ولن تكون هنالك دولة ما دامت ال�صراعات م�شتعلة ،بعك�س مناخ
الدولة يف اجلنوب ،ودول اخلليج �ستتحول �إىل داعمة ال�ستعادة
اجلنوبيني لدولتهم يف حال ا�ستغلوا هذه الظروف املواتية ،فالكل
يبحث عن �أمنه وا�ستقراره بعيدا عن ال�صراعات القبلية والطائفية
التي ال تنتهي.
الو�ضع يف اجلنوب بات بحاجة للتدخل الإقليمي بتبني مبادرة
جديدة ب�أي �صيغة لتحقيق ما يرمي �إليه اجلنوبيني ،فبقاء الو�ضع
م�ضطربا لي�س من م�صلحة اجلميع و�أوالها دول اجلوار التي تبحث
عن حماية حدودها وجلم التمدد ال�شيعي الراف�ضي وحماية املنافذ
البحرية التي ميتاز بها اجلنوب.

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

وحيد ر�شيد :الفقيد عا�ش لعدن ولليمن

عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج رحمه اهلل رحمة الأبرار ،هامة وطنية �سامقة ورجل
ن�ضال ومواقف هامة ،ومار�س ن�ضاله الوطني حتى حلظاته الأخرية.
لقد عا�ش لليمن ،وعا�شت عدن له القلب والف�ؤاد واملكمن عا�شت عدن له القلب
والف�ؤاد وامل�سكن الذي ا�ستم ّد منه حب اليمن واليمنيني يف كل مكان ..نفقده اليوم
وقد انتقل �إىل جوار ربه بعد �أن �أعطى لهذا الوطن الكبري وقدَّم له كل ما عنده
�إىل اللحظات التي �سبقه �إليها الأجل .حيث �سكن الوطن منه ،وعا�ش له حتى
حلظاته الأخرية..
الراحل الكبري ،من �أوائل من �سعوا مل�سرية التحرر الوطني من براثن اال�ستعمار
الربيطاين ،وكانت له �أدوار متعددة يف احلركة الوطنية ،ويعد رحيله خ�سارة
لنا جميعا.
رحم اهلل الفقيد عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج رحمة الأبرار ،وتعازينا لكل �أهله
وحمبيه يف كل مكان..
املهند�س وحيد علي ر�شيد

حبتور :الأ�صنج رحل والوطن يف حاجة �إليه

وحزن عميق نودع فقيد اليمن الغايل معايل /
بقلوب مكلومة وعيون دامعة
ٍ
ٍ
عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج وزير اخلارجية الأ�سبق والزعيم ال�سيا�سي املخ�ضرم
الذي لعب �أدوا ًرا كبرية يف احلركة الوطنية العدنية واليمنية ،نودعه اليوم
واليمن يف �أم�س احلاجة �إليه ،و�إىل �أمثاله من احلكماء الأبرار الذين �سطروا يف
�سفر التاريخ مالحم خالدة من الأعمال ال�سيا�سية والفكرة الإن�سانية .ن�س�أل اهلل
العلي القدير �أنْ يتواله برحمته وي�سكنه ف�سيح جناته� ..إنـَّا هلل و�إنـَّا �إليه راجعون
الدكتور عبدالعزيز �صالح بن حبتور
		

ال�شعيبي� :سيا�سي ُيندر �أن يكون له مثيل

ماذا ع�ساي �أنْ � َ
أقول عن الفقيد الأ�ستاذ الوالد عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج؟..
كان �أبـًا وقائدًا عظيمـًا بكل املعايري ع�شتُ معه �أف�ضل �سنوات العمر منذ نعومة
�أ�ضافري ،ك�أحد �شباب جبهة التحرير وكان �صديقـًا لوالدي وزعيم �أمة و�سيا�سي
ُيندر �أن يكون له مثي ًال ..رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
�سلطان حممد ال�شعيبي
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البكري :حياة الفقيد حافلة بالعطاء

الأ�ستاذ /عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج �شخ�صية وطنية� ،سخـَّر حياته لق�ضية
�شعبه ب�صدق يف املواقف والت�ضحية والبذل ،كان �صاحب م�شروع حترري عمل
و�سجن ومتت م�ضايقته خالل ال�سنوات التي
يف �سبيله حتى لقي ربه� ،أق�صيُ ،
عا�شها يف اجلنوب ،لكنه مل يي�أ�س ،ومل يخنع ومل ي�صمت حتى وهو خارج البلد،
ظل �صوته وطنيـًا وحدويـًا �صادقـًا يقدم الن�صيحة تلو الن�صيحة �إىل قيادة البلد
املتعاقبة لعلها جتد �صدى يخرج البالد ما هي فيه ،من م�شاكل ونكبات و�أزمات.
للأ�صنج حياة حافلة بالعطاء ،م�سرية انت�صار لق�ضايا الأمة الكربى ..تدون
من �أجلد املجلدات وتكتب من �أجلد الق�ص�ص وي�سجل ا�سمه ب�أحرف من نور،
كيف ال ،وهو ابن عدن البار وفخر عدن .تغمـَّد اهلل الفقيد املنا�ضل الكبري عبداهلل
عبداملجيد الأ�صنج بوا�سع رحمته و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان� ..إنـَّا هلل
و�إنـَّا �إليه راجعون..
نايف �صالح البكري

�أمان :نعزّ ي �أنف�سنا برحيله

يف هذه اللحظات احلزينة ،ونحن نودع قام ًة من هامات ال�سيا�سة يف اليمن
الوالد  /عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج ..ويف الوقت الذي نعزي فيها �أنف�سنا ف�إننا
نتقدم بخال�ص العزاء واملوا�ساة �إىل �أ�سرة الفقيد و�إىل جميع �أبناء مدينة عدن
البا�سلة� ..إنـَّا هلل و�إنـَّا �إليه راجعون
م  /وحي �أمان

باهارون :معلم يف مدر�سة الفكر وال�سيا�سة

ننعي فقيدنا وفقيد اليمن البار وابن عدن البار واجلنوب املنا�ضل اجل�سور
عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج الأب واملعلم يف مدر�سة الفكر وال�سيا�سة� .إنَّ رحيله يف
هذه املرحلة احلرجة م�ؤث ًرا جدًا لكل �أبناء الوطن .رحم اهلل فقيدنا وفقيد الوطن
ورجل عدن واجلنوب الأ�ستاذ عبداهلل الأ�صنج ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه و�ألهمنا
وذويه ال�صرب وال�سلوان� .إنـَّا هلل و�إنـَّا �إليه راجعون.
علي ح�سن باهارون

بن ح�سينون :ت�صدّ ى النتهاكات علي عبداهلل �صالح

عزائي البالغ الأثر لأ�سرة الفقيد والرجل العظيم عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج
الذي فقدناه جميعـًا وفقده الوطن ،وعدن ونا�سها الطيبني ،الرجل الذي لن
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رثاء

�أن�ساه �شخ�صيـًا ،والذي وقف معنا بكتاباته الناقدة لل�سيا�سة التي انتهجها نظام
علي عبداهلل �صالح بعد حرب 1994م �أثناء حماكمتي �أنا والفقيد الغايل ه�شام
حممد علي با�شراحيل يف �ضوء ما كتبته يف �صحيفة "الأيام" عام 1998م حول ما
تعر�ضت له عدن و�أهلها من �سرقة ونهب للممتلكات العامة واخلا�صة .وا�ستمرت
املحاكمة لأكرث من ثالثة �أعوام يف حمكمة عدن.
�إنَّ وقوف عبداهلل الأ�صنج �إىل جانبنا وهو خارج الوطن كان له بالغ الأثر ومواقفه
الوطنية ال ُتن�سى ،رحم اهلل الفقيد و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان� ..إنـَّا هلل
و�إنـَّا �إليه راجعون.
ح�سن بن ح�سينون

جنيب اليابلي :الأ�صنج ..قبلة للجميع

احلكيم عبداهلل الأ�صنج ناجت �أ�سرة علم وفقه و�أدب و�شعر و�سيا�سة وقيم خلقية
�سليمة ..والده عبداملجيد الأ�صنج ..ع َّمه �أحمد الأ�صنج� ..أخواله �آل حميدان..
فهو �سليل هذا اخلليط املتميز .عبداهلل الأ�صنج عام 1954م هو عبداهلل الأ�صنج
عام 2014م ..موقف وثقافة ..فطنة ..نكتة  ..وفاء وكل هذا وذاك جنده عنده
بوفرة و�شفافية وبلهجة ع دنية ..انقطع الرجل عن عدن منذ منت�صف ال�ستينات،
و�إذا من رافقته يف بغداد �أو القاهرة �أو الريا�ض �أو لندن �أو �إ�سالم �أباد �سيحدثك
بالعدنية ،و�إذا ع َّلق ب�سخرية �أو �سخط عرب عن ذلك باللهجة العدنية" :ذحلني
هذا ما له؟ �أي�ش ما فتهملو�ش؟ حمد برياجع عاره؟" ..ثم يدعي على لقاء �صحفي
�أو يعد مقا ًال �أو كتابـًا جتد العربية عند �أرقى من عربية الأزهري ،وال غرابة يف
ذلك؛ لأنـَّه تتلمذ على يد العالمة حممد بن �سامل البيحاين؛ ولأنَّ والده عبداملجيد
الأ�صنج وقف يف مناظرة مع ال�شيخ عثمان الأزهري عام 1943م (�أي قبل 71
عامـًا) يف زاوية ال�شيخ احلكيمي يف ال�شيخ عثمان ونقلتها "فتاة اجلزيرة" وكان
ر�أيه �أنَّ ال�صالح يف الرعية �أو ًال يف ر�أي ال�شيخ الأزهري� ،أنَّ ال�صالح يكون �أو ًال
يف الراعي� .أحب اهلل عبداهلل الأ�صنج عندما �أطال عمره ،لي�صبح قبل ًة للجميع من
الذين اختلفوا معه بالأم�س و�أحبوه – (رحمه اهلل).
جنيب اليابلي

�سلطان :الفقيد مات واقف ًا

الأ�ستاذ عبداهلل الأ�صنج رجل مل ي�سبق له �شبيه مبا يحمل من روح ثورية منذ
ال�صبا ،حيث قارع امل�ستعمر يف الوقت الذي كان كثريون يحاولون التق ُّرب من
امل�ستعمر منا�ض ًال �صلبًا ،راف�ضـًا جلميع �أ�شكال اال�ست�سالم واخلنوع م�ؤمن
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بانت�صار امل�شروع التحرري للوطن وللأمة .ال نعتقد ب�أننا يف الزمن �سرنى
�شبيهـًا لهذه ال�شخ�صية الوطنية ،ال�سيما و�أن املر�ض املنت�شر الآن كالو�صولية
وامل�صالح الذاتية زمن انقرا�ض ال�شرفاء الوطنيني .رحل من كان �شبيه والده
يف الوطنية ومقارعة اال�ستعمار رحل و�سيبقى تاريخه خملدًا يف ذاكرة الأجيال.
كانت تربطني فيه عَ القة قوية عرفته وهو على فرا�ش املر�ض م�شغول الفكر على
م�صري الوطن ،لقد كان ال يحب املجامالت ال�سيا�سية حري�ص على وحدة ال�صف،
ال�سيما قوى جبهة التحرير والتنظيم ال�شعبي ،و�أي�ضـًا جتمد قلمه وبح �صوته
لوحدة ال�صف لأبناء اجلنوب� ..صادق النوايا مع اجلميع.
رحل وكما قال �أحد الإخوة "عا�ش ثائ ًرا �شامخ �شموخ �شم�سان ومات وقفـًا"
الرحمة واملغفرة لفقيدنا الغايل عبداهلل الأ�صنج �أ�سكنه اهلل ف�سيح جناته مع
ال�صاحلني وال�صديقني وال�شهداء الأبرار وامل�صطفني الأخيار �إنـَّا هلل و�إنـَّا �إليه
راجعون.
علي ح�سني �سلطان

بركات :عنوان بارز يف تاريخنا الوطني

فقدت عدن بخا�صة ،واليمن بعامة ،رم ًزا تاريخيـًا كبريًا من رموز احلركة
الوطنية اليمنية ،و�أحد امل�ؤ�س�سني الأوائل الكبار للحركة الوطنية والنقابية يف
جنوب الوطن اليمني .وبوفاته ،رحمه اهلل ،تنطوي حقبة من تاريخنا الوطني
وال�سيا�سي يف اليمن ،ب�إيجابياتها و�سلبياتها؛ �إال �أنَّ الوطنيني وال�سيا�سيني
اليمنيني الكبار ،من �أمثال القائد الوطني البارز عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج،
�سيظلون عناوين بارزة لتاريخنا الوطني وال�سيا�سي اليمني النا�صع املجيد.
فريد بركات

باح�شوان :واحد من جيل العمالقة

لقد ترك الفقيد املنا�ضل الكبري عبداهلل الأ�صنج �أث ًرا كبريًا يف نف�سي على الرغم من
املعرفة الق�صرية ب�شخ�صه الكرمي .و�أعتز �أميا اعتزاز بهذه املعرفة بواح ٍد من
جيل العمالقة الذين ت�شهد لهم هذه املدينة البا�سلة و�أهلها الطيبني ،وعلى مدى
عقو ٍد من الزمن ،عطاءاتهم ون�ضاالتهم واملعرتكات التي خا�ضوها� .إنَّ �سج َل
املنا�ضل عبداهلل الأ�صنج وم�سريته الن�ضالية ال�سامية �ستظل يف ذاكرة الأجيال
املتعاقبة .واملوىل تعاىل ن�س�أله الرحمة والر�ضوان واملغفرة لفقيدنا عبداهلل
الأ�صنج� ..إنـَّا هلل و�إنـَّا �إليه راجعون.
عيدرو�س باح�شوان

باحبيب :حياته حافلة بالن�ضال

لقد فجع الوطن بفقدانه �أحد �أبنائه الأبرار ،والذين �سطروا م�سرية حياتهم
احلافلة بالن�ضال للدفاع عنه ومن �أجل حترره من اال�ستعمار الربيطاين وتقدمه
وازدهاره .وبهذا امل�صاب اجللل نتوجه �إىل �شعبنا اليمني العظيم و�أ�سرة الفقيد
الأ�ستاذ عبداهلل الأ�صنج ب�أحر التعازي مبتهلني �إىل اهلل �أن يتقبله يف ال�صاحلني
ويدخله ف�سيح جناته.
عبدالنا�رص باحبيب

عراب املراحل
ال�شعبي :الأ�صنجّ ..

الأ�صنج  ..ع َّراب كل املراحل ق�ضى الأ�ستاذ وال�سيا�سي الالمع عبداهلل عبداملجيد
الأ�صنج ما يقارب �ستني عامـًا يف غمار العمل ال�سيا�سي منذ �أن كان طالبـًا يف
مدار�س عدن الإعدادية والذين عرفوا الأ�صنج طالبـًا ذكيـًا ون�شيطـًا ،تنب�ؤ له
مب�ستقبل كب ٍري يف العمل ال�سيا�سي وهو ما كان� ..إذ يعد الأ�صنج واحدًا من �أملع
ٍ
ال�سيا�سيني اليمنيني على الإطالق وهو ع َّراب كل املراحل ابتدا ًء من مرحلة
الن�ضال �ضد اال�ستعمار الربيطاين� ،إذ عرفه النا�س قائدًا نقابيـًا ونا�شطـًا �سيا�سيـًا
حمنكـًا ال ُي�شق له غبار �إىل �أنْ توفاه اهلل وهو ما يزال يجزل العطاء بالكلمة
ال�صادقة يف �سبيل �إخراج وطنه اليمن �إىل بر الأمان .والقارئ املتابع لكتابات
وت�صريحات وحوارات الأ�ستاذ عبداهلل
الأ�صنج لن يكت�شف �سيا�سيـًا بارعـًا
فح�سب و�إنـَّما مفك ًرا عا�ش ق�ضايا �أمته
وهمومها من اليمن �إىل فل�سطني فكانت
كلماته �صادقة ونابعة من حر�ص �شدي ٍد
وخوف على م�ستقبل الأمة العربية كلها.
�أ�صبح كثريًا من ال�سيا�سيني ال�شباب
ب�أن يقر�ؤوا عبداهلل الأ�صنج بعمق
وترو لعلهم يخرجون بعرب ودرو�س من
ٍ
جت ِربة الرجل الرثية ،تنفعهم ملغالبة
امل�ستقبل ومراحله وق�ضايا الأ�شد
تعقيدًا .الفاحتة لهذا الرجل ..و�ألف
حتية له يوم مماته .ون�س�أل اهلل �أن
يتغمده بالرحمة والر�ضوان..
با�سم ف�ضل ال�شعبي
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رثاء

ال�سقاف� :أ�ستاذ عظيم يف الن�ضال

�أ�ستاذ عظيم يف الن�ضال من �أجل ا�ستقالل عدن واجلنوب ودبلوما�سي رفيع يف
من�صبه كوزير للخارجية ..رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته..
بروفي�سور  /حممد علي ال�سقاف

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

مات رجل ال�سيا�سة الأول لي�س يف اليمن ،فح�سب بل يف املنطقة العربية برمتها..
مات ذلك الرجل الذي عرب من املحيط �إىل اخلليج ،ال ل�شيء و�إنـَّما لت�سيري �أمور
مهمة يف دهاليز ال�سيا�سة العربية ،للخروج بها �إىل بر الأمان .ذلك الرجل هو
املنا�ضل الوطني الكبري ابن عدن البار عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج ..الذي ذاع
نواح �شتى من �أ�صقاع هذا العامل ،املليء باملتغيرِّ ات ،ولكنه مل ميت
�صيته يف ٍ
فينا ،و�أ�صبح حيـًا وما زال من عاي�شوه يتذكرون تلك امل�آثر الوطنية التواقة
للحرية والدميقراطية.
عادل خد�شي

مادة خا�صة ب�صحيفة احلقيقة الورقية
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من الخليج

م�ؤ�س�س اململكة

امللك عبد العزيز
بن عبد الرحمن �آل �سعود
م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية احلديثة ،ملك اململكة العربية ال�سعودية ( 1319ـ
1373هـ) ( 1902ـ 1953م).

ن�سب امللك عبدالعزيز :

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�صل بن تركي بن عبداهلل بن حممد بن
�سعود بن حممد بن مقرن بن مرخان بن �إبراهيم بن مو�سى بن ربيعة بن
مانع بن ربيعة املريدي .وينتهي ن�سبه �إىل بكر بن وائل من بني �أ�سد بن
ربيعة .وهو ملك اململكة العربية ال�سعودية الأول وم�ؤ�س�سها.

مولدة وفرو�سيته وحياته :

ولد امللك عبدالعزيز يف مدينة الريا�ض عام 1293هـ1876،م ،ون�ش�أ
حتت رعاية والده ،ووالده هو الإمام عبدالرحمن بن في�صل �أ�صغر
�أبناء الإمام في�صل بن تركي بن عبداهلل �آل �سعود .و�أمه هي �سارة بنت
�أحمد بن حممد ال�سديري ،من �أهل بلدة الغاط يف �سدير ،بجوار الزلفي،
و�أبوها ممن حارب �إبراهيم با�شا ،وقد واله القائد امل�صري خور�شيد
با�شا ،يف فرتة حكم خالد بن �سعود بن عبدالعزيز عام 1254هـ/
1838م� ،إمارة الأح�ساء .وتعل ّم امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
القراءة والكتابة على يد ال�شيخ القا�ضي عبداهلل اخلرجي من علماء
الريا�ض فحفظ بع�ضاً من �سور القر�آن املجيد ،ثم قر�أه كله على يد
ال�شيخ حممد بن م�صيبيح ،كما در�س جانباً من �أ�صول الفقه والتوحيد
على يد ال�شيخ عبداهلل بن عبداللطيف �آل ال�شيخ.
وملع امللك عبدالعزيز بالفرو�سية وركوب اخليل منذ �صباه ،وكان
حازماً ذكياً متفوقاً على �أترابه �شجاعاً جريئاً مقداماً ،يتمتع بخلق قومي
و�إرادة نافذة ،بعيد املطامح ،طويل الرويّة� .صحب امللك عبدالعزيز
�أباه يف رحلته �إىل البادية ،بعد رحيلهما عن الريا�ض .وقد �أثرت حياة
التنقل �إىل حد بعيد يف �شخ�صية عبدالعزيز خا�صة يف جمال احلروب
فقد تعود حياة البادية مبا فيها من قوة و�شجاعة و�أخالق وحتمل
للم�س�ؤولية.
وا�ستقر امللك عبدالعزيز مع �أبيه يف الكويت عقب �سيطرة �آل الر�شيد
على كل البالد النجدية .وم ّر خالل �إقامته بالكويت بتجربة �سيا�سية
كبرية من خالل جمال�سة ال�شيوخ والأمراء واحلكام ورجال الدولة.
وكان م�شروع توحيد البالد العربية ال�سعودية يف مقدمة �أعمال امللك
عبدالعزيز ومنجزاته ،فقد حاول دخول الريا�ض عام 1318هـ،
1901م ،يف الوقت الذي كان فيه ال�شيخ مبارك ال�صباح �شيخ الكويت
ومعه عبدالرحمن بن في�صل يحاربان ابن الر�شيد يف موقعة ال�صريف
يف  26ذي القعدة 1318هـ 17 ،مار�س 1901م ،وفيها انهزمت القوات
الكويتية ومل يتحقق هدف امللك عبدالعزيز �آل �سعود يف ا�سرتداد
الريا�ض (عا�صمة �آبائه و�أجداده) من �آل الر�شيد.
يف عام 1319هـ1902 ،م ،حاول عبدالعزيز ا�سرتداد الريا�ض مرة

�أخرى وقد جنح هذه املرة وا�سرتد الريا�ض من عجالن �أمري �آل الر�شيد
بعد قتله وا�ست�سالم احلامية الر�شيدية يف � 5شوال 1319هـ 15 ،يناير
1902م ،ونودي ب�أن املُ ْلك هلل ثم لعبدالعزيز �آل �سعود .وبهذا احلدث
ظهرت الدولة ال�سعودية احلديثة ،وريثة �شرعية للدولتني ال�سعوديتني
الأوىل والثانية ،ومن ثم بد�أ تاريخ امللك عبدالعزيز �آل �سعود بو�صفه
م�ؤ�س�ساً �أول وحقيقياً لتلك الدولة.

مقاليد احلكم وتوحيده للبالد :

ت�سل ّم امللك عبدالعزيز مقاليد احلكم والإمامة بعد تنازل والده الإمام
عبدالرحمن بن في�صل له عن احلكم والإمامة يف اجتماع حافل عُ قد يف
امل�سجد الكبري بالريا�ض بعد �صالة اجلمعة.
�شرع امللك عبدالعزيز توحيد مناطق جند تدريجياً فبد�أ يف الفرتة
(1320هـ ـ 1321هـ) بتوحيد املناطق الواقعة جنوب الريا�ض بعد
انت�صاره على ابن الر�شيد يف بلدة الدمل القريبة من اخلرج ،فدانت له
كل بلدان اجلنوب ،اخلرج واحلريق واحلوطة والأفالج وبلدان وادي
الدوا�سر.
ثم توجه �إىل منطقة الو�شم وحارب ابن الر�شيد وانت�صر عليه ودخل
بلدة �شقراء ثم وا�صل زحفه �صوب بلدة ثادق فدخلها �أي�ضاً ،ثم توجه
�إىل منطقة �سدير ودخل بلدة املجمعة ،وبهذا اجلهد الع�سكري متكن
امللك عبدالعزيز من توحيد مناطق  :الو�شم واملح�صل و�سدير و�ضمها
�إىل بوتقة الدولة ال�سعودية احلديثة.
متكن امللك عبدالعزيز يف الفرتة ( 1321ـ 1324هـ) من توحيد منطقة
الق�صيم و�ضمها �إىل الدولة ال�سعودية ،بعد �أن خا�ض جمموعة من
املعارك �ضد ابن الر�شيد و�أن�صاره العثمانيني ،منها معركة الفي�ضة يف
 18ذي احلجة 1321هـ 10 ،مار�س 1904م ،ومعركة البكريية يف الأول
من ربيع الثاين 1322هـ 16 ،مايو 1904م ،ومعركة ال�شنانة يف 18
رجب 1322هـ� 29 ،سبتمرب 1904م ،وانت�صاره يف معركة رو�ضة مهنا
يف � 18صفر 1324هـ� 14 ،أبريل 1906م ،وهي �إحدى املعارك الكربى
احلا�سمة ،والتي قتل فيها الأمري عبدالعزيز بن متعب بن عبداهلل �آل
ر�شيد.
ويف  5جمادى الأوىل 1331هـ� 13 ،أبريل 1913م ،ا�ستعاد امللك
ورحل احلاميات العثمانية التي
عبدالعزيز منطقة الأح�ساء بكاملها ّ
كانت موجودة فيها �إىل الب�صرة ،و�أق ّر العثمانيون بالأمر الواقع،
وفاو�ضوا امللك عبدالعزيز واعرتفوا به ر�سمياً واليّا على جند،
ومت�صرفاً على الأح�ساء و�أهدوه الني�شان العثماين الأول ،ورتبة
البا�شوية يف �أواخر عام 1332هـ� ،أوائل 1914م .ولقبوه ب�صاحب
الدولة� .إال �أن هذا االتفاق وهذا التقارب العثماين جتاه امللك عبدالعزيز
مل يخرجا �إىل حيز التنفيذ ،بل ظال جمرد حرب على ورق.
و�أفاد امللك عبدالعزيز كثري ًا من عودة منطقة الأح�ساء �إيل دولته،

و�سع بذلك حدود دولته لت�شمل جزء ًا مهماً من اجلزيرة
لأنه قد ّ
العربية يطل علي �ساحل اخلليج العربي ،وله �أهميته ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتجارية ،و�أ�صبح للدولة منفذ بحري �أخرجها
من عزلتها وانغالقها داخل الأرا�ضي النجدية ،و�أ�صبح امللك
عبدالعزيز وثيق ال�صلة بالدول الكربى.
وحاولت بريطانيا بدهائها احتواء امللك عبدالعزيز وامل�ساحات
ال�شا�سعة التي تدين له بالوالء ،ولكنها مل تتمكن من �أن جتد
لنف�سها موطئ قدم فيها.
يف عام 1334هـ1915 ،م ،قام امللك عبدالعزيز ب�أول زيارة خارج
بالده وكانت �إىل الكويت ،قدم �أثناءها تعازيه ل�شيخ الكويت جابر
بن مبارك ال�صباح يف وفاة �أبيه و�شارك يف م�ؤمتر عقدته بريطانيا
يف الكويت يف  23حمرم 1335هـ 20 ،نوفمرب 1916م ،للتباحث يف
�ش�أن املوقف العام للحرب العاملية الأوىل.
ويف عام 1920م ،متكن امللك عبدالعزيز من �ضم منطقة ع�سري �إىل
�أجزاء دولته بعد حروب طويلة مع حكامها �آل عائ�ض.
وعقد يف نف�س العام �أي�ضاً1920 ،م ،م�ؤمتر ًا يف الريا�ض ح�ضره
الأمراء والعلماء ورجال الدولة و�شيوخ الع�شائر وغريهم،
قرروا فيه بالإجماع �أن يكون لقب امللك عبدالعزيز الر�سمي هو:
(�سلطان جند وملحقاتها).
ويف � 29صفر 1340هـ 2 ،نوفمرب 1921م ،ا�ستعاد امللك عبدالعزيز
منطقة جبل �ش ّمر ومدينة حائل بعد عدة مناو�شات مع قوات �آل الر�شيد.
كما وحد امللك عبدالعزيز منطقة احلجاز مع باقي مناطق الدولة
ال�سعودية احلديثة بعد معارك خا�ضتها القوات ال�سعودية �ضد قوات
الأ�شراف ومن هذه املعارك معركة تربة التي هُ ِزمَت فيها قوات ال�شريف
ح�سني بن علي �أمام القوات ال�سعودية يف � 25شعبان 1337هـ ،عام
1919م ،وتُعد بلدة تربة مفتاح الطريق �إىل باقي مدن احلجاز ،مما
ي�سر �ضم الطائف يف � 7صفر 1343هـ� 7 ،سبتمرب 1924م ،وتنازل بعدها
ال�شريف ح�سني بن علي البنه ال�شريف علي يف  4ربيع الأول 1343هـ،
عام 1924م ،وقد وا�صل ال�سعوديون زحفهم باجتاه مكة املكرمة
فدخلوها �سلماً منك�سي �أ�سلحتهم وهم حمرمون يتقدمهم امللك عبدالعزيز
مبالب�س �إحرامه وذلك يف  17ربيع الأول 1343هـ� 17 ،أكتوبر 1924م،
ثم توجهت القوات ال�سعودية �صوب ما تبقى من مدن احلجاز وموانئه،
كميناء رابغ ،والقنفذة ،وينبع وغريها ،وقد ا�ست�سلمت حامية املدينة
املنورة يف  19جمادى الأوىل 1344هـ 4 ،دي�سمرب 1925م ،ومدينة جدة
قي  6جمادى الثانية 1344هـ 22 ،دي�سمرب 1925م .بعد �أن ا�ست�سلم
ال�شريف علي بن احل�سني وغادر البالد ،وانتهى بذلك حكم الأ�شراف يف
احلجاز.
ويف عام 1345هـ1926 ،م ،لقب امللك عبدالعزيز بلقب (ملك احلجاز

وجند وملحقاتها).
ويف عام 1351هـ1932 ،م ،متكن امللك عبدالعزيز من توحيد �إمارة
الأدار�سة يف منطقة ع�سري حيث �أ�صبحت جزء ًا من الدولة ال�سعودية
احلديثة.
ويف  17جمادى الأوىل 1351هـ� ،صدر مر�سوم ملكي بتوحيد كل
�أجزاء الدولة ال�سعودية احلديثة يف ا�سم واحد هو "اململكة العربية
ال�سعودية" ،و�أن ي�صبح لقب امللك عبدالعزيز "ملك اململكة العربية
ال�سعودية" .واختار جاللته ـ يف الأمر امللكي ـ يوم اخلمي�س 21 ،جمادى
الأوىل  1351هـ ،املوافق لليوم الأول من امليزان يوماً لإعالن توحيد
اململكة العربية ال�سعودية .ويُعد يوم � 23سبتمرب هو اليوم الوطني
للمملكة العربية ال�سعودية .
اختارت الدولة ال�سعودية يف عهد امللك عبدالعزيز �شعار الدولة احلايل
(�سيفان متقاطعان بينهما نخلة)� .أ ّما العلم ف�أ�صبح لونه �أخ�ضر م�ستطيل
ال�شكل ،ويف و�سطه "ال �إله �إ ّال اللهّ حممد ر�سول اهلل" باللون الأبي�ض،
وحتتها �سيف باللون الأبي�ض .وقد ن�ص بعد ذلك املر�سوم امللكي رقم
م 3/وتاريخ 1393/3/10هـ ،املوافق 1973/4/12م ،يف عهد املغفور
له ب�إذن اهلل امللك في�صل على �أنه ال يجوز تنكي�س العلم ال�سعودي وعدم
مالم�سته ل�سطح الأر�ض �أو املاء وذلك احرتاماً لل�شهادة املكتوبة عليه.
ويقوم احلكم فيها على تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية امل�ستمدة
من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وما �أُثر عن ال�صحابة وتابعيهم،
وما �أجمع عليه الأئمة الأربعة و�صالح �سلف الأمة .وتطبق الدولة يف
املعامالت والأحوال ال�شخ�صية مذهب احلنابلة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة َفا ْد ُخ ِلي فـي ِع َبا ِدي َوا ْد ُخ ِلي َج َّن ِتي )
ْ�س المْ ُ ْط َم ِئن َُّة ا ْر ِج ِعي �إِلىَ َر ِّب ِك َر ِ
( َيا �أَ َّي ُت َها ال َّنف ُ
نتقدم ببالغ الأ�سى واحلزن �إىل

�صدق اهلل العظيم

ال�شيخ طارق بن نا�صر الف�ضلي
�شيخ م�شايخ �آل ف�ضل

بوفاة زوجته الفا�ضلة (�أم حممد ) وجنله (�أ�سامة)
�إثر حادث مروري �أليم
�سائلني املوىل ج ّل وعال �أن يتغمدهما بوا�سع رحمته ويلهم ذويهما ال�صرب وال�سلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
املعزون :ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي  /فاروق نا�صر علي  /الأمري  /علي بن �أحمد الف�ضلي � /أمني النا�صري  /فرا�س اليافعي  /نا�صر ح�سني الإ�سرائيلي  /علي
هيثم الغريب  /ف�ؤاد را�شد � /صالح ال�سقلدي  /عدنان االعجم  /با�سم ال�شعيبي  /عبدالاله ُ�سميح  /نا�صر الف�ضلي � /صالح �أبو عوذل  /موجني الف�ضلي  /حيدر الف�ضلي /
علي خالد الرتكي  /ن�شوان عبد الواحد  /ح�سام اجلعدين � /أديب العي�سي  /و�ضاح العو�سجي  /نا�صر حنبلة  /احلامد عو�ض احلامد  /معاذ احلاج  /عبدال�سالم عارف  /فريد
العولقي  /وائل ابو عليان  /معتز العي�سائي  /عمر باعوم

وكافة منت�سبي م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم  -و م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية
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�رصف خمططات للحر�س اجلمهوري ونافذين ي�رشعون بالبناء الع�شوائي ا�ستغالال حلالة االنفالت االمني
 -وائل القباطي

يف العام  1886عرفت عدن �صناعة امللح عقب ان�شاء �رشكة امللح الإيطالية ،والتي مت دجمها الحقا يف العام  1970م
عقب �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )11لعام  1970م ب�ش�أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للملح التي تعد من �أف�ضل ال�رشكات املحلية
يف املنطقة ،والتي مت �ضمها يف يناير  2006م للمو�س�سة االقت�صادية اليمنية بتوجيهات من رئي�س اجلمهورية حينها و ذلك
البعادها عن اخل�ص�صة و ا�ستمرار ن�شاطها االقت�صادي ومت مبوجبه �إن�شاء (قطاع امللح  /عدن) ،لكن طال م�ساحتها ا�ستقطاع اجزاء
كبرية وبناء من�شاءات خدمات برتولية و�صناعية وهو ما خلف تلوث هائال يف اجزاء كبرية من احوا�ض امللح ،وم�ؤخرا قدمت ادارة
القطاع طالب للجنة معاجلة ق�ضايا االرا�ضي ال�ستعادة ارا�ضي املمالح التي �رصفت للع�صيمي عقب حرب 94م .
يقول عبدالرحمن ح�سن علي مدير قطاع امللح عدن :ظل ممالح عدن
و منذ بداية الإنتاج يف العام  1886م و حتى قبل العام 1994م
(مائة عام تقريباً) يعمل ب�صورة طبيعية و كانت املمالح خط �أحمر
ال يتجر�أ �أي فرد �أو جهة مهما كانت الب�سط �أو ال�صرف من �أرا�ضيها
باعتبارها من�ش�أة اقت�صادية و متنف�س بيئي و حممية طبيعية و
رئة تتنف�س منها مدينة عدن احلبيبة �إ ّال �أنه و بعد العام  1994م
تعر�ضت لل�سطو و �صرف عقود يف �أربعة مواقع خمتلفة ،و م�ؤخرا
ت�سلمت جلنة معاجلة ق�ضايا الأرا�ضي يف املحافظات اجلنوبية ملف
متكامل يف مار�س  2013م عن هذه الق�ضية �شامل كافة املرا�سالت
و ال�صور و التوجيهات و التقارير الفنية و البيئية خلطورة ما هو
حا�صل باملمالح و طالبنا جلنة الأرا�ضي با�ستعادة �أرا�ضي املمالح
امل�صروفة للع�صيمي و�سط �أحوا�ض امللح و قنوات الإنتاج �إىل
املمالح كما كانت قبل العام  1994م و العمل على تعوي�ضه مبوقع
بعيدا عن موقع املمالح �أو تعوي�ضه مادياً و ذلك لإنهاء هذه الق�ضية
التي متثل �أكرب ق�ضية ف�ساد اقت�صادي و بيئي يف حمافظة عدن علماً
ب�أن املنطقة بعد ا�ستعادتها للمالح بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل و التي
�ستكلف مبالغ كبرية نظر ًا لظهور و حدوث التلوث من خمرجات
املن�ش�آت التي �أقامها عليها.

�صرف �أر�ضي و�سط �أحوا�ض املمالح

تفاجات ادارة املمالح ب�صرف عقد متليك من �أرا�ضي و عقارات
الدولة للأخ  /عبد اهلل مقبل الع�صيمي يف و�سط �أحوا�ض امللح
باملنطقة ال�شرقية للمالح و �أمام القناة الرئي�سية لإنتاج امللح
مب�ساحة تبلغ ( )47.500مرت مربع و هي م�ساحة ال يقبلها العقل
و املنطق بهذه املنطقة احل�سا�سة و�أقام عليها عدد من املن�ش�آت
و كلها ت�سبب التلوث و التدمري ل�صناعة امللح و منها :حمطة
للمحروقات -برتول وديزل -والتي تعترب من املواد ال�سامة
نظر ًا خلطورة املواد الكيماوية الداخلة يف تركيب امل�شتقات
النفطية على الإن�سان حيث �أنها ت�سبب �سرطان الدم و غريها من
الأمرا�ض الأخرى و ذلك عند امتزاجها مع املياه الداخلة ب�إنتاج
امللح القريبة من موقع حمطة البرتول و املقامة حالياً و هناك
تقارير بيئية عن خطورة �إقامة مثل هذه املحطة بجانب �أحوا�ض
امللح و الأمرا�ض الناجتة عنها] و �إلغاء املحطة �ضرورة ملحة
خلطورتها ،باال�ضافة اىل خدمات ال�سيارات والقيام ب�أعمال البلوك
(الربدين) و ا�ستخدام اال�سمنت ،وتدوير البال�ستيك و�إقامة عدد
من املباين ت�شمل فندق و مطعم و غريه من املباين مع عدم وجود
�صرف �صحي بل بيارات و التي �ست�ؤدي �إىل االختالط مبياه �إنتاج
امللح و تلوثها.

تلوث واتفاقيات معلقة

ت�شكل املن�ش�آت املجاورة للمالح خطر ًا و تلوث ملياه الإنتاج و لقد
�سعينا بكل الو�سائل و طرقنا كل الأبواب ووجهنا عدد من الر�سائل
لكافة اجلهات و ا�ستلمنا توجيهات رئا�سية باعتبارها حممية طبيعية
و م�شروع اقت�صادي مينع فيها �إقامة �أي من�ش�آت �أو مباين �إ ّال �أن احد ًا
مل ينفذ هذه التوجيهات.
ورغم توقيع بالدنا التفاقية رام�سار و التي تعني بالأرا�ضي الرطبة
و املمالح جزء منها كما �أنها م�أوى للطيور املهاجرة و حممية
طبيعية و قد وافقت بالدنا على االن�ضمام لالتفاقية ومت ا�صدار
القانون رقم ( )13لعام  2006م بهذا ال�ش�أن بتاريخ 2006/05/24
م �إ ّال �أن املمالح ظل يعاين من عدم تنفيذ كل ما ي�ؤدي �إىل حمايته و
احلفاظ عليه.
ويف عام  2006م قام فريق برئا�سة وكيل وزارة املياه و البيئة
الدكتور  /ح�سني اجلنيد بالنزول امليداين كونه متخ�ص�ص لأخذ
عينات من مياه البحر يف موقع هذه املن�ش�آت و كذا م�شاهدة هذه
الكارثة البيئية التي جنمت عنها و وجه ر�سالة للمخترب املركزي
(ق�سم التلوث البيئي) لفح�صها و كانت النتيجة بدء ظهور التلوث
ببع�ض املعادن اخلطرية و وجه تقرير فني �شامل عن زيارته
بعنوان [التقييم البيئي اخلا�ص مبنطقة املمالح عدن ،اقر �إزالة
جميع املن�ش�آت املقامة امل�سببة للتلوث و �إعادة ت�أهيل املنطقة التي
�أقيمت فيها املن�ش�آت �أعاله ،وتعوي�ض �صاحب املن�ش�أة يف موقع �آخر
بعيد ًا عن املمالح �أو تعوي�ضه مادياً و نحن نرى �أنها فر�صة منا�سبة
ب�أن يتم تعوي�ضه مادياً من خالل تو�صية من قبل جلنة معاجلة
الأر�ض حيث �أن هذه الق�ضية ا�ستمرت �أكرث من  20عام دون حل،
يف ظل خماوف من �أن تكون نهاية ل�صناعة امللح بعدن �إذا مل تتم
املعاجلة اجلذرية.
ووجه رئي�س جمل�س الوزراء يف العام  2008م ب�إزالة كافة
اال�ستحداثات التي متت باملمالح ،ومل يتم تنفيذ هذه التوجيهات،
باال�ضافة اىل توجيهات �سابقة من رئي�س اجلمهورية يف عام 2002م
ملحافظ عدن ملنع �أي بناء يف ارا�ضي املمالح بتاتا ،اال ان قوة املال
والنفوذ فر�ضت االمر الوقع خملفة كارثة مدمرة.

�صرف خمطط للحر�س اجلمهوري

وبح�سب املعلومات التي ح�صلت عليها ال�صحيفة :فقد مت عمل
خمطط للحر�س اجلمهوري يف وحدة اجلوار رقم( )Fi 61و مت
�صرف عقود من �أرا�ضي و عقارات الدولة بها و يقع جزء منها بني
اخلزان الرئي�سي ال�شرقي للمياه و �أحوا�ض �إنتاج امللح و جزء من
هذا املخطط و ال�صرف يقع داخل و على ال�سوم احلامي للخزان و
مل يتم مراعاة خدمات املجاري عند عمل هذا املخطط حيث �سي�ؤدي
�إىل حدوث تلوث ملياه اخلزان و �أحوا�ض امللح وعددها ( )64قطعة.

ا�ستحداث بناء ب�سبب االنفالت

مت التخطيط و ال�صرف لقطع ا�ستثمارية يف املنطقة الغربية بجوار
امل�ضخة الرئي�سية و اخلزان الرئي�سي الغربي لتموين مياه الإنتاج
لعدد من الأفراد بالرغم �أن وحدة اجلوار رقم  61C3حتدد ب�أن هذه
املنطقة �أحوا�ض للملح مينع البناء عليها و بالرغم من ذلك مل ي�ستطع
القطاع ا�ستكمال الت�سوير يف هذه املنطقة حلماية اخلزان الرئي�سي
مما يهدد بالزحف و ا�ستقطاع �أجزاء من هذا اخلزان و بالفعل و نظر ًا
للأو�ضاع الأمنية املنفلتة عام  2011م فقد قامت جمموعة بال�سطو
على جزء من هذه املنطقة ومت ابالغ �إدارة �أمن حمافظة عدن و كذا
نيابة الأموال العامة بعدن والتي �أر�سلت ر�سالة لأرا�ضي و عقارات
الدولة بتحديد حدود املمالح و قد مت النزول امليداين من قبلهم �إىل
املوقع لتحديد القطع امل�صروفة و ح�صرها بداية �شهر مار�س 2013
م مل�ساعدتنا على �إي�ضاح حدودنا و ا�ستكمال الت�سوير حلماية
القطاع ح�سب العقود امل�صروفة لنا من م�صلحة �أرا�ضي و عقارات
الدولة و العمل على �إزالة �أي ا�ستحداثات �أو �سطو (املوقع مو�ضح
باخلارطة املرفقة).
ورغم �أن الق�ضية منظورة حالياً �أمام نيابة الأموال العامة �إ ّال �أن
�أحد املعتدين على �أرا�ضي املمالح قام بالبناء يف �أرا�ضي املمالح
م�ستغ ًال االنفالت الأمني يف البلد بالرغم من توجيهات نيابة الأموال
العامة للجهات الأمنية مبحافظة عدن و كذا توجيهات حمافظ عدن
ب�إيقاف البناء و ترك الق�ضية حتل عرب الق�ضاء �إ ّال �أن البناء م�ستمر
حتى كتابة هذه الأ�سطر.

خمطط تعوي�ضات بجوار امللح

وبح�سب امل�صادر فقد �صرفت خمططات للتعوي�ضات يف منطقة
وحدة اجلوار ( )61E3و هذا املخطط مت االتفاق مع املحافظ
حينها د /يحيى ال�شعيبي على �أن يكون منطقة خ�ضراء ملا فيه
امل�صلحة العامة �إ ّال �أنه مت بعد ذلك تخطيطها من جديد و �صرفت
كتعوي�ضات لآخرين و هذه املنطقة �ضيقة جد ًا و تقع بني ( طريق
الت�سعني ) و �أحوا�ض امللح مما �سي�ؤدي �إىل م�شكلة كبرية يف ال�صرف
ال�صحي ( املجاري ) �أو عند عمل بيارات و �سوف ت�ؤدي �إىل تلوث
الأحوا�ض مبياه املجاري و ال ت�صلح لل�سكن .
ويبقى االمل معقودا على جلنة ق�ضايا الأرا�ضي التخاذ قرارات
حا�سمة ب�إزالة اال�ستحداثات و الب�سط و ال�صرف الذي مت ب�أرا�ضي
ممالح عدن بعد العام  1994م و �إعادة الأمور كما كانت قبل العام
 1994م.
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م�شاركة وا�سعة فـي مرا�سيم عزاء الفقيد الكبري عبداهلل الأ�صنج باليمن وال�سعودية

 �إقليم عدن  -الريا�ض�أقيمت ع�صر اخلمي�س املا�ضي مرا�سيم عزاء يف وفاة الفقيد
الكبري عبداهلل بن عبداملجيد الأ�صنج ،وزير خارجية اليمن
الأ�سبق  ،بقاعة عدن مول مبدينة كريرت.
وح�ضر مرا�سيم العزاء يف يومه الأول ،حمافظ حمافظة
عدن املهند�س وحيد ر�شيد و عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
وم�س�ؤويل املحافظة� ،إىل جانب توافد عدد من قيادات احلراك
اجلنوبي وجمع غفري من �أبناء عدن وزمالء الفقيد والرعيل
الأول من رواد النقابات وجمموعة من املثقفني والكتاب
والأدباء.
وحتدث احلا�ضرون عن مناقب الفقيد ون�ضاله وتاريخه

ال�سيا�سي والوطني ،و�سط �أجواء مكلومة ميل�ؤها احلزن.
واحت�ضنت حواري الفقيد الأ�ستاذ عبداهلل الأ�صنج يومي
العزاء الثاين والثالث يف قاعة ق�صر الأفراح مبدينة ال�شيخ
عثمان ،و�سط ح�ضور كثيف من كافة �شرائح املجتمع.
وكان ال�سيا�سي الكبري وزير خارجية اليمن ال�سابق الأ�ستاذ/
عبد اهلل بن عبد املجيد اال�صنج قد تويف �صباح الأربعاء (17
�سبتمرب2014م) ،يف م�شفى امللك فهد الع�سكري مبدينة جدة
باململكة العربية ال�سعودية ،حماطا ب�أفراد عائلته حلظة
الوفاة ،عن عمر ناهز  83عاماً.
ويف اململكة العربية ال�سعودية ،ا�ستقبل القيادي املعروف

ال�شيخ عبد العزيز بن عبد احلميد املفلحي مبنزلة يف مدينة
الريا�ض جموع املعزين برحيل فقيد الوطن الكبري ال�سيا�سي
املخ�ضرم عبد اهلل بن عبد املجيد اال�صنج وعزاء الفقيد يحي
عبد الرحمن �صالح املفلحي ..
وقدم عدد من �أبناء اجلنوب املغرتبني يف اململكة تعازيهم
برحيل ال�سيا�سي اال�صنج كما حظر مرا�سيم العزاء عدد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية اجلنوبية ورجال املال والأعمال وعدد
من الأ�شقاء ال�سعوديني الذين قدموا لتقدمي واجب العزاء
.ح�ضر العزاء ال�شخ�صية املعروفة د عمر باحم�سون .
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م�سلحون يختطفون عدد ًا من احلوثيني يف و�سط اليمن والقاعدة تفتتح معاركها يف �صنعاء و�صعدة .

احلوثيون يد�شنون دولتهم بنهب منازل املدنيني يف عا�صمة اليمن

فرا�س اليافعي :

د�شن تنظيم القاعدة معاركه �ضد جماعة احلوثي
ال�شيعية بتفجري انتحاري ا�ستهدف جتمعات للحوثيني
يف حمافظة �صعدة �شمال اليمن .وقال م�صدر ع�سكري
لـ(احلقيقة) �إن "  8من احلوثيني لقوا م�صرعهم يف
هجوم ب�سيارة ملغومة على جتمع يف منطقة البقع
ب�صعدة �شمال اليمن م�ساء االثنني.
ويف �صنعاء فجر انتحاري كان يقود �سيارة ملغومة
م�ساء الثالثاء  ,م�ستهدفا جتمعا لل�شيعة كانوا عائدين
من احتفال القى فيه زعيم املتمردين كلمة بثته عرب قناة
امل�سرية التابعة للجماعة.
وقال �شاهد عيان �إن " ع�شرات القتلى واجلرحى �سقطوا
اثر االنفجار ,وانه �شوهد �سيارات الإ�سعاف تهرع اىل
مكان احلادث.
وعقب احلادث تبنى تنظيم القاعدة الهجوم على
احلوثيني ..حيث و�صف مغرد من اجلماعة على موقع
توتري ان " ا�ست�شهادي كان يقود �سيارة مفخخة فجرها
يف جتمع للرواف�ض ال�شيعة يف �صنعاء".
وتوقع مراقبون �أن ت�سقط �صنعاء يف فخ حرب طائفية
بعد �أن �أعلن تنظيم القاعدة م�سئوليته عن عمليتني
انتحاريتني احدهما يف �صعدة االثنني والأخرى يف
�صنعاء العا�صمة  ,بالإ�ضافة �إىل خطف واختيال عدد
من العنا�صر يف جنوبي اليمن.
وعن حرب املتمردين احلوثيني يف �صنعاء  ,ك�شف
مواطنون عن قيام جماعة احلوثي بنهب منازل مدنيني
بعد �أن نزح الأخريين منها �إثناء اندالع املعارك يوم
الأربعاء املا�ضي.
وقد �أثارت عمليات اقتحام قام بها املتمردون احلوثيون
الأ�سبوع لعدد من منازل املدنيني عقب عملية �سيطرة
مل�سلحي اجلماعة على بع�ض املقرات احلكومية
والع�سكرية يف �صنعاء حالة من اجلدل يف البلد الذي
ي�شهد حالة من اال�ضطرابات الأمنية  ,و�إ�صرار جماعة
احلوثي املوالية لإيران على �إف�شال الدولة اليمنية.
وقال �سكان حمليون يف العا�صمة �صنعاء لـ(احلقيقية)
ان " منازلهم تعر�ضت لالقتحام من قبل املتمردين

احلوثيني  ,بعد ان تركوها ونزحوا بحثا عن الآمان"..
م�شريين اىل ان " منازلهم تعر�ضت للنهب ومل يرتكوا
فيها �أي �شيء �إال ونهبوه".
ون�شرت النا�شطة اليمنية توكل كرمان �صورا ملنزلها
وهو قد مت نهبه من قبل املتمردين احلوثيني  ,وقد اثارت
تلك العملية ردود افعال خمتلفة  ,حيث قال نا�شطون ان
احلوثيني قد ك�شفوا عن قناعهم بانهم جماعة للنهب
وال�سلب.
وذكرت و�سائل اعالم مينية ان ميل�شيات احلوثي
امل�سلحة اقتحمت منزل النا�شطة توكل كرمان ..
مو�ضحة ان " ما يقارب  15م�سلحاً من عنا�صر جماعة
احلوثي هاجموا منزلها م�ساء االحد والذي يقع بالقرب
من مقر قيادة الفرقة االوىل مدرع يف نف�س منطقة
جامعة االميان التي درات فيه املواجهات  ,حيث قام
امل�سلحون ب�أطالق النار على ابواب املنزل وحتطيمه ,
واعتربوا م�سئولون اقتحام املتمردين احلوثيني ملنازل
املدنيني يف �صنعاء ونهبها  ,ب�أنه د�شينا لدولتهم املدنية
التي كانوا يوعوا اليمنيني بها.
واعترب �سيا�سيون عرب اقتحام احلوثيني ل�صنعاء
واحتاللها ونهب املرافق احلكومية بانه بداية خطر
على اليمن واملنطقة العربية  ,ودعوا اىل ردع املتمردين
والت�صدي جلمهورية ايران اال�سالمية التي قالوا انها
باتت تثري القالقل يف املنطقة واخلليج.
وقال �إعالمي م�صري بارز ان احلوثيني يحكمون �صنعاء
بالقوة وي�سعون اىل حتويلها اىل حمافظة �إيرانية.
وقال الإعالمي �أحمد امل�سلماين �أن �أن�صار احلوثيني
�سيطروا علي �صنعاء وعلي جميع مراكز القوة بها وهي
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واخلارجية واملالية
والبنك املركزي واالذاعة ,م�ضيفا �أن موقف ايران
�صعب للغاية بعد �سيطرت احلوثيني علي رجال ايران
يف اليمن والإخوان امل�سلمني وتنظيم القاعدة الذين
ميثلون اليمن و�ضد احلوثيني.
و�أ�ضاف "امل�سلماين" خالل تقدمية برنامج " �صوت
القاهرة" املذاع عرب ف�ضائية " احلياة" امل�صرية  ،ان
الأمم املتحده قامت ب�أن�شاء اتفاق مذل للحكومة اليمنية
لآنه مت حتت تهديد ال�سالح وخالل توجيه ال�سالح بوجه
الدولة اليمنية ..م�ؤكدا ان " احلوثيني ي�سعون لإقامة
دولة �شيعية يف اليمن.
و�أكدت جماعة �أن�صار ال�شريعة املرتبطة بتنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب �أنها نفذت هجوما انتحاريا
�ضد احلوثيني يف �صعدة ،يف وقت �أطبقت فيه جماعة
�أن�صار اهلل احلوثية �سيطرتها على مواقع ع�سكرية
وحكومية يف العا�صمة �صنعاء.
وبح�سب وكاالت انباء فقد �أعلنت جماعة �أن�صار
ال�شريعة التابعة لتنظيم القاعدة م�ساء االثنني ,
تبنيها للعملية االنتحارية التي ا�ستهدفت عنا�صر
تابعة جلماعة �أن�صار اهلل (احلوثيني) يف مديرية البقع
حمافظة �صعدة �شمال العا�صمة ،و�أ�سفرت عن �سقوط
الع�شرات مابني قتيل وجريح.
وقالت اجلماعة على ح�سابها يف تويرت ب�أن ع�شرات
احلوثيني �سقطوا مابني قتيل وجريح يف حمافظة �صعدة
�إثر ا�ستهدافهم ب�سيارة مفخخة يقودها انتحاري من

�أن�صار ال�شريعة يدعى معاوية ال�صنعاين .و�أ�ضافت
اجلماعة �أن احل�صيلة الأولية للعملية بلغت  100قتيل
وجريح بينهم قادة حوثيون .وتابعت �أنها متكنت من
ك�سر ح�صار فر�ضه عليها م�سلحون حوثيون يف منطقة
دمت يف حمافظة ال�ضالع جنوب اليمن يوم الأحد،
م�ؤكدة ما ن�شر حول متكن اجلماعة من �أ�سر ثمانية
حوثيني يف مديرية دمت.
وتعترب حمافظة �صعدة معقل جماعة احلوثيني ومل
ي�سبق لتنظيم القاعدة �أن نفذ عمليات تفجري داخل نطاق
املحافظة.
وت�أتي هذه الأحداث يف الوقت الذي �سقطت فيه
العا�صمة �صنعاء يف قب�ضة جماعة احلوثيني ب�سيطرتهم
على خمتلف امل�ؤ�س�سات احليوية فيها ،و�أبرزها جمل�س
الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
ويف جنوب اليمن �أعلن تنظيم "�أن�صار ال�شريعة" يف
اليمن ،املح�سوب على تنظيم القاعدة ،الإثنني� ،أن
مقاتليه متكنوا من �أ�سر  8حوثيني ،بينهم مدير فرع
املخابرات اليمنية يف حمافظة ال�ضالع جنوبي اليمن
الأحد.
و�أ�ضاف التنظيم ،يف بيان على ح�ساب مرتبط به يف موقع
التوا�صل االجتماعي تويرت �أن مقاتليه متكنوا الأحد من
�أ�سر ثمانية حوثيني ،بينهم مدير فرع املخابرات اليمنية
يف مدينة دمت مبحافظة ال�ضالع ،حممد طاهر ال�شامي،
وولداه.
وتابع �أن احلوثيني يف املدينة فر�ضوا ح�صار ًا على
املنطقة ملنع خروج الأ�سرى قبل �أن يتمكن عنا�صر
التنظيم من ك�سر احل�صار م�ساء الأحد ،و�إخراج
الأ�سرى� ،إىل جهة مل يحددها البيان.
وقالت �شبكة �آرم االخبارية التي �أوردت اخلرب انه مل
يت�سن احل�صول على تعقيب فوري من جماعة احلوثي
ب�ش�أن ما ذكره التنظيم.
وي�أتي ذلك يف وقت �سقطت فيه العا�صمة �صنعاء،
يف قب�ضة م�سلحي احلوثي ب�سيطرتهم على معظم
امل�ؤ�س�سات احليوية فيها ،وال �سيما جمل�س الوزراء
ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون ،يف
ذروة �أ�سابيع من احتجاجات حوثية تطالب ب�إ�سقاط

احلكومة والرتاجع عن رفع الدعم عن الوقود.
و�أعلنت وزارة ال�صحة العامة وال�سكان اليمنية،
الإثنني� ،أن فرقها انت�شلت  200جثة من الأحياء التي
�شهدت مواجهات ب�صنعاء خالل الأيام املا�ضية ،ف�ض ًال
عن �إ�سعاف  461م�صاباً.
وحتت وط�أة هذا االجتياح الع�سكري ،وقع الرئي�س
اليمني ،م�ساء الأحد ،على اتفاق مع جماعة احلوثي،
بح�ضور مبعوث الأمم املتحدة �إىل اليمن ،جمال بن عمر،
ومندوبي احلوثيني ،وبع�ض القوى ال�سيا�سية اليمنية.
ومن �أبرز بنود هذا االتفاق ،ت�شكيل حكومة كفاءات يف
مدة �أق�صاها �شهر ،وتعيني م�ست�شار لرئي�س اجلمهورية
من احلوثيني و�آخر من احلراك اجلنوبي ال�سلمي.
ورف�ض احلوثيون التوقيع على ملحق �أمني لالتفاق
ين�ص من بني بنوده على �سحب مقاتليهم من �صنعاء.
ون�ش�أت جماعة احلوثي ،التي تنتمي �إىل املذهب الزيدي
ال�شيعي ،عام  1992على يد ح�سني بدر احلوثي،
الذي قتلته القوات احلكومية منت�صف عام 2004؛
لي�شهد اليمن  6حروب (بني عامي  2004و،)2010
بني اجلماعة املتمركزة يف �صعدة (�شمال) ،والقوات
احلكومية؛ خلفت �آالف القتلى من اجلانبني.
ويتهم منتقدون جماعة احلوثي بال�سعي �إىل �إعادة
احلكم امللكي الذي كان �سائد ًا يف �شمال اليمن قبل �أن
تطيح به ثورة � 26سبتمرب� /أيلول .1962
و�أعلنت قيادات يف احلراك اجلنوبي رف�ضها لتواجد
عنا�صر التمرد احلوثيني  ,حيث قالت قيادات باحلراك
اجلنوبي يف ت�صريحات لـ(احلقيقة)  :انها لن ت�سمح
للحوثيني بالتمدد اىل اجلنوب وان على احلوثي الكف
والتوقف عن ممار�سة ما تقول القيادات انها جرائم
وح�شية �ضد املدنيني".
وقالت تلك القيادات ان احلوثي يحمل م�شروع دويل
و�إقليمي  ,ويخدم �أطماع دولة �إقليمية.
و�أكدوا ان احلوثي قد تن�صل عن وعوده جتاه اليمن
اجلنوبي  ,حيث �أعلنت قيادات حوثية تبنية حلق
تقرير امل�صري للجنوب � ,إال انه وعقب احتاللهم �صنعاء
 ,تخلفوا عن الوفاء بتلك الوعود.
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فيما الأغنية املحلية ت�صاب بال�شلل .

هجرة الفنانني اليمنيني تتوا�صل
�إقليم عدن

عبدالاله ُ�سميح:

"ال تغيبوا ،كفى غربة ولوعة و�أحزان ..اليمن
ينتظركم يا حبايب بالأح�ضان" ،هكذا يقول الفنان
اليمني الكبري �أيوب طار�ش يف دعوة �أطلقها �أواخر
يحث
القرن املا�ضي يف �أغنيته "حنني املفارق" التي ّ
فيها املغرتبني اليمنيني �إىل العودة وامل�ساهمة يف بناء
وطنهم ،يف الوقت الذي تزداد فيه هجرة الفنانني
اليمنيني �إىل خارج البلد بحثا عن �إيجاد الفر�ص الفن ّية
يف وطن �آخر ال ُيكّرم املبدعني �إال بعد وفاتهم.
ومنذ �أواخر القرن املا�ضي ما يزال قطار االغرتاب
ي�سرق املبدعني من �سماء الأغنية اليمنية التي ذاع
�صيتها يف الوطن العربي عموما ،ومل تعد اليمن
كما عُ رفت بت�صدير �أغانيها �إىل الدول املجاورة،
و�أ�صبحت تدفع فنانيها للهجرة نظرا ملا يقا�سونه من
�إهمال ر�سمي يف وطنهم.

دوافع املغادرة

كانت الظروف الأمنية واالقت�صادية والفنية التي
ت�شهدها البلد على مدار حقب زمنية ما�ضية ،هي
ال�سبب الأكرب وراء هجرة الفنانني� ،إ�ضافة �إىل خلو
ال�ساحة الفنية يف اليمن خالل الأعوام الأخرية من
الأن�شطة الغنائية التي حت ّفز الفنان �إىل مزيد من
االنتاج والت�ألق ،حتى �أ�صبح (اليمن ال�سعيد) وطنٌ

�آخر ،فيما مل تعد ال�ساحة الغنائية يف اليمن تنتج �أغان اليمنية وممثليها وم�صوري التلفزيون الر�سمي،
جديدة و�أ�صبح الكثري من فنانيها ا ُ
جلدد ي�ستهلكون احتجاجا على �إهمال اجلهات الر�سمية للفنان خالل
ر�صيد املا�ضي الرتاثي ،دون الإ�ضافة �إىل ما متتلكه �صراعه مع املر�ض ،مقارنة مبا قدمه للوطن.
البالد من �إر�شيف غنائي هائل.
حالة �إحباط
م�ؤخرا ،فوجئ الو�سط الفني يف اليمن مبغادرة ولعل الفنان اليمني ال�شاب جنيب املقبلي ،املت ّوج
الفنان ف�ؤاد الكب�سي �إىل العا�صمة القطرية الدوحة بقلب جنم اخلليج يف العام 2011م ،قد �أوجز حجم
للإقامة فيها ب�شكل دائم ،ب�سبب الركود الذي �أ�صاب املعاناة التي يواجهها زمال�ؤه ،حيث قال �إن "الفنان
ال�ساحة الفنية اليمنية يف ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صاب يف اليمن يقدّم الكثري لوطنه ،وال يك ّرم �إلاّ بعد موته
كل الفنانني اليمنيني بالي�أ�س والإحباط ،بح�سب ما للأ�سف ،وعلى الرغم من ذلك ،ما يزال الكثري من
�أوردته �صحيفة "الثورة" الر�سمية.
الفنانني املبدعني داخل �أرا�ضي الوطن و�أعدادهم
و�شكا الفنان الكب�سي من غياب املحافظة على احلقوق �أ�ضعاف املهاجرين ،ولرمبا تكون م�ستوياتهم الفنية
امللكية والفكرية يف اليمن ،وعدم �صيانة حقوق الفنان �أكرب ممن غادروا وملعوا ،لكنهم مل ينالوا �شهرة
واملنتج� ،إ�ضافة �إىل ظهور جهاز الـ mp3الذي وا�سعة مقارنة ب�أعمالهم الفنية ،وهذا �أمر حمبط".
�أ�صبح يحطم �آمال الفنانني الذين كانوا يكتفون وي�ضيف املقبلي املقيم يف دولة الإمارات العربية
بت�سجيل �أغانيهم و�ألبوماتهم بني الفينة والأخرى ،املتحدة ":الإهمال وعدم االهتمام من قبل وزارة
�إىل جوار عدم وجود احلفالت الغنائية واملهرجانات الثقافة يف املقام الأول ،ووزارة الإعالم �أ�سهم ب�شكل
والفعاليات الأخرى التي تتيح للفنان التوا�صل مع كبري يف هجرة العديد من الفنانني الكبار من البلد،
جمهوره.
ولو ا�ستدللنا بامل�شاركات اخلارجية التي ت�شارك
ويف مطلع العام املن�صرم ،تويف الفنان الكبري حممد فيها اليمن ،ف�سنجد �أن وزارة الثقافة على مدار
مر�شد ناجي ومنعت �أ�سرته وزير الثقافة من ح�ضور تعاقب الوزراء فيها ،ال جتيد انتقاء من ميثلوا البلد
مرا�سم الت�شييع ،غري مرحبة ب�أي تواجد للحكومة ب�صورة ت�ستحقها ،مقارنة برتاثها الفني العظيم ،يف

حني يتجاهل الإعالم معظم امل�شاكل التي ت�صادف
الفنانني الكبار ،وال يربزهم بال�صورة الالئقة ،وهذا
يكون منوذجا �سيئا للأجيال الفنية القادمة ،يدفعها
نحو البحث عن فر�ص متاحة خارج الوطن".
وحظي الفنان املقبلي بعقد فني مع �شركة روتانا،
بعد فوزه بلقب الربنامج التلفزيوين جنم اخلليج
قبل عامني ،م�ضى منه �أكرث من عام فقط ،غري �أنه
مل يفكر بعد يف العودة �إىل اليمن من عدمها ملوا�صلة
م�شواره الفني بعد انتهاء العقد ،وقال "�أفكر االن يف
�إنهاء عقدي مع روتانا بنجاح ،خ�صو�صا بعد �صدور
�ألبومي الأول قبل فرتة وجيزة".

�إ�سهامات �إيجابية

على اجلانب الآخر؛ يرى الناقد الفني وال�صحفي
جميل حم�سن �إن "هجرة الفنانني �إىل اخلارج منحت
الأغنية اليمنية رواجا �أكرث من الداخل ،و�أ�سهمت يف
انت�شار الغناء اليمني ب�ألوانه يف ربوع الوطن العربي
وعدد من البلدان الأفريقية ،وميكن القول �إن الفنان
فر�سان خليفة هو �أول من �صدّر حلن ميني للفنانة
ال�سورية فائزة �أحمد يف �أغنيتها (�أخي ال�صغري)،
�إال �أن الكثري من الفنانني �أ�سهموا – �أي�ضا  -يف
ن�شر الأغنية اليمنية من خالل ت�سجيالتهم الإذاعية
والتلفزيونية العربية يف فرتة ال�ستينيات ،كالفنان
�أبوبكر �سامل بلفقيه والفنان حممد �سعد عبداهلل �إىل
جوار الفنان عو�ض �أحمد ،ليتجهوا بعدها �إىل ت�أليف
وتلحني الأغاين للعديد من الفنانني العرب ،وهناك
العديد من الإ�سهامات الفنية ال �أ�ستطيع ح�صرها
هنا".
و�أ�شار حم�سن يف حديثه �إىل �أن معظم الفنانني الذي
غادروا البلد خالل �أواخر ال�سبعينيات و�أوائل
الثمانينيات من القرن املا�ضي� ،ش ّد بع�ض الرحال �إىل
اخلليج والوطن العربي لأ�سباب �أمنية ،بينما اختار
البع�ض ن�شر �أغانيهم يف بلدان �أخرى خالل جوالت
فنية تنتهي بعودتهم �إىل الوطن ،مو�ضحا �أن الأغنية
اليمنية تو ّقف �إبداعها ون�شرها بعد رحيل رواد
الأغنية اليمنية ،و�أن "هناك حماوالت غنائية فردية
ال تذكر".
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تقرير

حتوّ ل �إىل م�أوى للحيوانات ال�ضالة بعد مرور مئات الأعوام على ت�شييده..

م�سجد عي�سى
بن �أحمد بيافع
ي�ستغيث لرتميمه
و�إعادة وظيفته
الدينية
كتب  /علي �صالح اخلالقي
ظننت �أن رحلة يوم واحد كفيلة بالتعرف على معظم �أجزاء
كلد ،لكن تباعد �أطرافه و�سعة م�ساحاته وكرثة جباله
ال�شاخمة و�أوديته امل�أهولة بال�سكان جعلت رحلتنا تقت�صر
على املرور – مر الكرام – على بع�ض مناطق وادي رخمة،
ثم ال�صعود �إىل جبل (موفجة) ال�شهري وهو �أكرب جبال
كلد ،وتتوزع يف قممه وعلى جوانبه قرى كثرية حتيط بها
املدرجات الزراعية اخل�ضراء ،خا�صة يف مو�سم ال�صيف،
وكان مقررا ،ح�سبما اتفقنا مع رفيق الرحلة ال�شاب اخللوق
�سرحان علي حم�سن ،الو�صول �إىل قمة (جبل �أهل علي)
الذي ي�شكل امتدادا جلبل موفجة من جهة ال�شرق ،لت�صوير
احل�صون املعمارية وامل�ساجد القدمية ،كم�سجد احلاج
�سعيد بن علي بقبابه الأربع و�أعمدته احلجرية ،وبقايا
اخلرائب والآثار هناك ،لكن الوقت مل ي�سمح لنا ب�سبب
�صعوبة الطريق وتوقفنا لال�ستمتاع مب�شاهدة الأودية
اخل�ضراء املتفرعة حتت اجلبل مبدرجاتها الزراعية
ال�شبيهة بامل�سرح الروماين والقرى املتناثرة فيها ،منها
�أودية َ
(�ش َق َ�صة) و(�سخاعة) و(احمبلة) و�شعاب (�أهل
ُ�سنيد) ومناطق �سرار العديدة ،ويظل الأمل �أن ن�صل يف
مرة قادمه �إىل �آثار (جبل دُخان) و(جبل �أهل علي) الذي
نزح �سكانه بعد اال�ستقالل الوطني �إىل قرى وادي ال�صف�أة
يف ال�سهل املنب�سط وبقيت �شواهدهم املعمارية وم�ساجدهم
القدمية �شاخمة يف القمم ،تنظر بح�سرة �إىل من يتعهدها
لتوثيقها �أو ينقذها من الإهمال.
يف �صباح اليوم الأخري لزيارتنا ملديرية ُر�صد – يافع ،كنت
على موعد مع ال�صديق �سرحان لزيارة �سريعة �إىل منطقة
ال�صف�أة يف كلد ،للتعرف على م�سجد عي�سى بن �أحمد الأثري
القدمي بعقوده احلجرية ال�ستة و�سقفه احلجري ،وظننت
– من و�صفه� -أنه من ال�ضخامة بحيث ال تخطئه العني
من بعيد ومن الوهلة الأوىل ،وحينما و�صلنا �إىل مقربة منه
ر�أيت مبنى عاديا ،ال يثري �أي اهتمام ،ومن مظهره اخلارجي
املتوا�ضع ظننت �أنه من بقايا املن�ش�آت اخلدمية التي ي�شيدها
اليافعيون على �أطراف م�ساكنهم وقراهم ،التي فعل الزمن
بها فعلته ،و ُتركت عر�ضة للإهمال.
توقفنا �أمام بوابته املتوا�ضعة التي رمبا انهارت حجرة
من دعامتها اليمنى ،وهو ما يبدو وا�ضحا للعيان من ميالن
املدماك العلوي للبوابة �إىل جهة اليمني ،كما َح َّل باب حديدي
حديث حمل الباب اخل�شبي القدمي الذي كان يحكم �إغالقه،
وما �أن وجلنا �إىل الداخل حتى �أ�صبت بالده�شة واحل�سرة
يف �آن واحد.
الده�شة التي اعرتتني وجعلتني �أقف منده�شا و�سببها
روعة وعظمة البناء من الداخل التي تبهر الأب�صار� ،إذ
تنت�صب داخل امل�سجد �ستة عقود حجرية حممولة على
�أعمدة حجرية م�ستطيلة ،كل ثالثة عقود منها يف �صف واحد،
تتنا�سب و�شكل امل�سجد امل�ستطيل الذي يبلغ طوله قرابة
ع�شرة �أمتار وعر�ضة �ستة �أمتار تقريبا ،فيما يبلغ العر�ض
الرئي�سي للأعمدة احلاملة للعقود احلجرية ذراعني ونيف،
وعر�ضها ذراع وربع .وللم�سجد حمراب متدرج الأفاريز
 ،م�ؤطر بت�شكيلة من احلجارة البارزة املتقنة التن�سيق

وينتهي ب�شكلني مرتفعني من �أعلى ،ويتكون ال�سقف من
(�س َحابيل) متجاورة يف
�أعمدة حجرية م�ستطيلة �ضخمة َ
�ضخمة(�صلأ) تو�صل
جهة من ال�سقف ،وب�صفائح حجرية
َ
مع ال�سحابيل بني العقود ال�ستة ،وحلت هذه الأعمدة
وال�صفائح احلجرية ال�ضخمة حمل الأخ�شاب يف ال�سقف،
فبدا امل�سجد كتلة من احلجر يف اجلدران وال�سقوف ومل

و�أعمدة �سقفه احلجرية وخلوه من وجود الأخ�شاب لأنهار
كامال ولأ�صبح يف خرب كان منذ زمن بعيد.
وهذا امل�سجد الأثري فقد ب�سبب الإهمال ،منذ زمن طويل،
هيئته اخلارجية بتهدم احلزام الذي احلجري الذي كان
يحيط به من الأعلى وكذا الت�شاريف الهرمية ال�صغرية
التي متيز امل�ساجد القدمية ،وفقدان النورة (الق�ضقا�ض)

ُت�ستخدم �أي قطعة خ�شبية يف جدرانه و�سقوفه �أو يف نوافذه
ال�صغرية (ال ّلهُوج) وهي �ست فتحات اثنتان يف كل من جهة
اليمني والي�سار واخللف� ،أما اجلهة الأمامية ،فال وجود
ملثل هذه الفتحات ،وبدال منها توجد على جانبي املحراب
وَ َ
جل َتان(مفرها :ولجَ َ ة) عبارة عن فتحة مربعة موجلة يف
عمق املدماك ،كانت ت�ستخدم حلفظ ن�سخ القر�آن الكرمي،
وم�صابيح الإ�ضاءة الزيتية ونحو ذلك.
�أما احل�سرة التي انتابتني ،ونغ�صت الده�شة ،فمبعثها
الإهمال الذي تعر�ض له امل�سجد مبرور الزمن ،فقد بدت
جدرانه وحمرابه و�أعمدته عارية من املالط الطيني ،و�أثرت
فيها بو�ضوح عوامل الت َّْعرية ،كمياه الأمطار وال ِّرياح ،حيث
�أدت �إىل ت�آكل وتهدم بع�ض حجارة جدرانه وانهيار جزء من
�سقفه املتني ،وتظهر يف �صفائح ال�سقف احلجري من الداخل
�آثار الأمطار املت�سربة وبع�ض الأمالح ،ورغم كل ذلك بقيت
جدرانه متما�سكة تقاوم الزمن ،ولوال �ضخامة حجارته

يف �سقفه ،ومل يتبق منها �سوى جزء ب�سيط يف واجهة
(ال�ساحية) وهي عبارة عن
اجلهة الي�سرى ،فيما ت�سمى ّ
قناة لت�سريب املاء من �سطح امل�سجد �إىل اخلزان الأر�ضي
(ال ِهجرة) اخلا�ص بالو�ضوء والذي طمرته الأتربة و�سوته
بالأر�ض.
وامل�ؤ�سف �أكرث �أن امل�سجد فقد وظيفته الدينية التي ُبني
من �أجلها قبل مئات ال�سنني ،وانتُهكت حرمته وقد�سيته
وروحانيته كبيت من بيوت اهلل ،حيث حتول من الداخل
�إىل �أ�شبه مبخزن للأعالف وغريها من الأ�شياء ،وم�أوى
للحيوانات ال�ضالة� ،إذ وجدنا بداخله وبجانب بوابته �آثار
بعر وروث حيوانات.
حتيط بامل�سجد بقايا مقربة كبرية ،موغلة يف ال ِقدَم ،تدل
على �أنه �سكن حوله وبالقرب منه �أقوام كثريون ،وقد زرنا
املرتفع اجلبلي (ترمي) الذي يطل على امل�سجد جنوبا ،
وفيه بقايا خرائب و�سدود ،وهناك يوجد م�سجد و�ضريح

متجاوران يقال لهما (م�سجد عبدال�صمد) .ويتناقل ال�سكان
املحليون ،رواية مفادها ح�سبما روى يل مرافقي �سرحان �أنه
كان هناك �سكان يف مرتفع (ترمي) ومثلهم يف (امل�صينعة)
�شمال امل�سجد ،وحدث بينهم خ�صام و�شحناء وفاقم الأمر
مقتل طفل بالد�سي�سة من قبل عجوز من امل�صينعة ذهبت
�إىل امر�أة ال�شيخ يف ترمي وجل�ست عندها ،ثم ا�ستغلت خروج
الأم فغر�ست يف و�سط ر�أ�س الطفل ابرة وغطتها بالآ�س
(الهد�س) بحيث ال ميكن ر�ؤيتها ،ولوال هروبها ملا �شكت
الأم يف �أمر وفاته ،حيث وجدت االبرة مغرو�سة عند غ�سله،
وب�سبب ذلك تفاقم االقتتال بني الطرفني ،وكانت بداية
احلرب الظرو�س بني كلد و�أهل �أحمد وانتهت بهزمية �آل
�أحمد وطرد من تبقى منهم ،وكان عدد القتلى يف هذه احلرب
ال يح�صى لكرثتهم ،وال دليل على هذه الرواية �سوى كرثة
املقابر الكثرية املحيطة بهذا امل�سجد ويف �أماكن خمتلفة من
كلد.
وانتهز هذه الفر�صة لأوجه الدعوة �إىل �أهايل املنطقة و�شبابها
الغيورين على مثل هذه املعامل التاريخية ،خا�صة يف القرى
والتجمعات ال�سكانية القريبة منه ،لتنظيم حملة لإعادة
احلياة �إىل هذا امل�سجد الأثري القدمي ،تهدف �إىل ترميمه
بطريقة متقنة ال ت�شوه �شكله الأ�صلي من الداخل واخلارج،
و�إخراج القرب املوجود بداخله يف زاويته اليمنى ،و�إعادة
اجلزء املهدم من ال�سقف بنف�س حجم الأعمدة احلجرية
(ال�س َحابيل وال�صلأ) ورفع م�ستوى اجلدار
امل�ستطيلة
ّ
املحيط بال�سقف ،مع و�ضع الأ�شكال الهرمية ال�صغرية
لتزيني �أركان امل�سجد ،على ن�سق امل�ساجد الأثرية املماثلة
وطليها بالإ�سمنت واللون الأبي�ض ،وتغطية الفراغات بني
حجارة اجلدران الداخلية واخلارجية باحلجارة ال�صغرية
(املياظري) ومن الداخل ميكن تكحيل الفراغات بني احلجارة
مبادة خفيفة من اال�سمنت ليظل حمافظا على مظهره
اجلميل ،يحكي تاريخ �أجيال م�ضت ،بعد �أن تركت ب�صماتها
احل�ضارية يف هذه التحفة املعمارية الرائعة.
وي�ضاف �إىل ذلك ت�سوير �ضاحية امل�سجد وامل�ساحة املجاورة
وجتديد حفر وتو�سيع خزان املاء ،و�إدخال الإنارة
واخلدمات ال�ضرورية التي ال مت�س ب�أ�صالته ،بحيث تعاد
له حرمته وقد�سيته الدينية وت�ؤدى فيه ال�صلوات ،كما كان
يفعل م�ؤ�س�سوه ومن تبعهم ب�إح�سان من الأجيال املتعاقبة
منذ �أكرث من خم�سة �أو �ستة قرون ،هي عُ مر امل�سجد ،كما
يروي الأهايل ،وكما يتبني من حجارته و�أعمدته ال�ضخمة
الناطقة التي يفوح منها عبق التاريخ املجيد.
ن�رش يف موقع (احلقيقة بر�س) الإخباري
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�إن اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية ذكرى عزيزة
نحتفل بها كل عام  ,وي�ستلهم منها �أبناء هذا الوطن العظيم
العرب والدرو�س لقيم التالحم والأخوة والإميان ال�صادق
مل�سرية التوحيد منذ عهد الأمام حممد بن �سعود – رحمه
اهلل – يف الدولة ال�سعودية الأوىل وحتى عهد امللك امل�ؤ�س�س
عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود – طيب اهلل ثراه –
الذي ا�ستطاع ب�إميانه الرا�سخ باهلل عز وجل و�أهدافه ال�سامية
وفكره النري وب�صريته النافذة �أن يلم ال�شتات ويوحد �أركان
هذا الوطن وي�ضع قواعد هذا الكيان ال�شامخ ويدح�ض البدع
واخلرافات والتع�صب والعن�صرية ويتخذ كتاب اهلل و�سنة
نبيه على نهج ال�سلف ال�صالح د�ستور ًا ونربا�ساً ,فتمت وهلل
احلمد نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار والرخاء حتى يومنا
هذا ,و�سار على خطاه من بعده �أبنا�ؤه امللوك الربرة بجهود
مباركة وخمل�صة يف رفع راية التوحيد وقيادة م�سرية التنمية
�إىل مراتب من التقدم واالزدهار يف جميع جماالت احلياة
و�صو ًال �إىل هذا العهد الزاهر عهد �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود – �أيده اهلل
– امللك الإمام القائد املخل�ص لدينه ووطنه والذي فتح قلبه
للجميع ,ويحب اخلري ل�شعبه و�أمته ,وي�سعى دائماً لكل ما من
�شانه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة املواطن.
ي�أتي هذا اليوم مبعانيه اخلالدة ليتوا�صل فيه املا�ضي التليد
باحلا�ضر املجيد امل�شرق ليبث روح الطموح وليجدد العهد يف
نفو�س �أبناء الوطن ال�شامخ على املزيد من التكاتف والتالحم
والعمل ب�أمانة و�إخال�ص يف حتمل امل�س�ؤولية جتاه وطننا
ومقد�ساتنا العظيمة ,وامل�ضي قدماً بعزمية و�إرادة قوية
و�إميان را�سخ بالأهداف ال�سامية النبيلة يف بناء امل�ستقبل,
مت�سلحني بالعقيدة ال�سليمة والوالء لوالة الأمر الكرام
فال مكان بينهم للغلو �أو التطرف وال جمال للجهل �أو الك�سل

مدركني ما يحيكه احلا�سدين احلاقدين على مقد�ساته
والطامعني يف خرياته ,م�ستلهمني من الآباء والأجداد روح
العطاء والإقدام والت�ضحية لوطن ي�ستحق منا ذلك يف ظل ما
ي�شهده العامل من فنت وقالقل.
مير علينا هذا اليوم ونحن يف ظل عهد امللك الإمام ال�صالح
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود – يحفظه اهلل –  ,قائد عادل فذ ,حقق �إجنازات رائدة
يف زمن قيا�سي �شهد بها البعيد والقريب فهذه امل�شاريع
العمالقة لتو�سعة احلرمني ال�شريفني وتطوير امل�شاعر التي
تعد الأكرب يف التاريخ لتحقق راحة احلجاج واملعتمرين
والزوار ,والتو�سع يف تطوير التعليم كماً ونوعاً فانت�شرت
اجلامعات يف �شتى �أرجاء الوطن وبرامج االبتعاث لأرقى
اجلامعات العاملية ,و�شيدت املدن الطبية وامل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية واملدن االقت�صادية وال�صناعية وتطوير
مرافق الق�ضاء ون�شر ثقافة احلوار ,وال�سعي احلثيث
لت�أمني ال�سكن املنا�سب لكل مواطن ,ودعم امل�ؤ�س�سات
اخلريية ,واجلوائز العاملية حلفظ القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية وترجمة العلوم النافعة ,واملبادرات العاملية يف �إبراز
�سمو ر�سالة الإ�سالم عاملياً وجهوده حفظه اهلل يف حفظ الأمن
وحماربة الإرهاب والتطرف والأفكار الهدامة.
ذكرى اليوم الوطني التي نعتز بها جميعاً هي دعوة خمل�صة
و�صادقة للعمل اجلاد كل يف مكانه ,للحفاظ على مقد�سات
ومكت�سبات هذا الوطن والذود عن �أمنه وا�ستقراره ووحدة
ال�صف والكلمة والتم�سك بالعقيدة وال�سمع والطاعة لوالة
الأمر ,وليعلم العدو قبل ال�صديق والبعيد قبل القريب �أن
الأ�صالب والأرحام التي �أجنبت الأبطال ال�شرفاء الذي عاهدوا
اهلل ثم قائدهم امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن –
طيب اهلل ثراه – وقدموا الت�ضحيات من �أجل �إقامة هذا الوطن

مقاالت

ورفع راية التوحيد ت�أبى �أرحام و�أ�صالب �أحفادهم �إال �أن
تنجب �أمثالهم �أبطا ًال �شرفاء بقيمهم العربية الأ�صيلة ومبادئهم
الإ�سالمية النبيلة ,ي�سريون على خطاهم يف دينهم ومقد�ساتهم
والتم�سك بقيادتهم واحلفاظ على وطنهم .
يجب �أن يعي �أبناء الوطن جميعاً �أن ما ينعمون به من خري
مل يكن ليتحقق لوال توفيق اهلل عز وجل ثم اجلهود اجلبارة
امل�ستمرة التي تبذلها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني لي ًال
ونهار ًا لأمن وا�ستقرار ورفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره
حتى �أ�صبحت بالد احلرمني ال�شريفني املحافظة على ثوابتها
الإ�سالمية و�أ�صالتها العربية – وهلل احلمد واملنة – دولة
رائدة تقوم بدورها احل�ضاري بني الأمم.
ورفع �سموه بهذه املنا�سبة التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده الأمني

اليمن..
للخلف ُد ْر

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل
ويل العهد �صاحب ال�سمو الأمري مقرن بن عبد العزيز – حفظهم
اهلل – وجميع الأ�سرة املالكة وكافة �أبناء ال�شعب ال�سعودي
بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا التي تتج�سد فيها ما حتقق من
�إجنازات �سابقة الزمن وعمت �أرجاء الوطن الغايل حتى �أ�صبح
للمملكة العربية ال�سعودية مكانة مرموقة يف املجتمع العربي
والإ�سالمية والدويل.
ا�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ لنا عقيدتنا وقادتنا ويزيد
وطننا عز ًا و�شموخاً وفخر ًا ويدمي الأمن واال�ستقرار والرخاء
و�أن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات والة �أمرنا الكرام و�أبناء
هذا الوطن الغايل ,حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني قائد الأمة
ومتعه بال�صحة والعافية و�أبقاه ذخر ًا للإ�سالم وامل�سلمني وكل
عام والوطن بخري. .

وطن عظيم
د  .ها�شم عبده ها�شـم

�سلمان الدو�رسي

رئي�س حترير جريدة(ال�شرق الأو�سط)
ال يحتاج احلوثيون ملعارك م�ستقبلية دامية لل�سيطرة على
العا�صمة �صنعاء .التطورات اخلطرية التي مير بها اليمن الفرتة
احلالية ت�شري �إىل تقدم �ساحق للحوثيني ب�شكل عجيب.ال جي�ش وال
م�ؤ�س�سات الدولة ميكن لها املقاومة .حتى �أكرب القبائل اليمنية،
حا�شد ،مل تق َو على مواجهتهم� .أي�ضا القوى الأخرى �أفرغت الدولة
من مكوناتها ل�صالح احلوثيني .الكل م�ستفيد.الدولة خا�سرة.
من الوا�ضح �أن احلوثي متحالف مع قوى رئي�سية من نظام الرئي�س
ال�سابق علي عبد اهلل �صالح� ،أ�سهمت يف �سيطرته بهذا ال�شكل
ال�سريع على العا�صمة .من الوا�ضح �أنه ا�ستغل كل الثغرات التي
�أوجدها نظام �صالح يف م�ؤ�س�سات ونظام الدولة .احلوثي ي�سعى
لت�صعيد مطالبه من ميناء بحري ،وا�ستقاللية يف القرار،واملحافظة
على ال�سالح ،وكذلك اال�ستئنا�س بر�أيه يف الوزارات ال�سيادية،
حتى �إذا تطورت الأحداث ب�شكل دراماتيكي ،ميكن له التفاو�ض
ب�سهولة على دولة حوثية �شيعية .يا ترى لو فعلها من �سيقف
�أمامه؟ وهل حتول اليمن ،بف�ضل احلوثي وحتالفاته�،إىل بيت
م�سكون وروح �شريرة؟
الرتكة التي خلفها �صالح ل�سلفه هادي كانت مثل الطريق يف اجتاه
واحد نحو تفكك الدولة بعدة �أ�شكال ،خا�صة مع�شبه انهيار ل�سلطة
الدولة وانعدام وجودها ،مما ت�سبب يف ا�ستقواء �أحزاب وجماعات
على هيبة الدولة وقوتها .ميكن القول� ،إن �سلطة احلوثي و�أدواته
املتعددة وحتالفاته ،ومكا�سبه على الأر�ض� ،أكرب من تلك التي
متتلكها الدولة اليمنية� .أما القاعدة فهي تتفرج بانتظار �صافرة
احلكم ونهاية املباراة حتى تبد�أ لعبتها مع الطرف املنت�صر،والذي
حينها �سيكون منهك القوى.لنتخيل فقط �سيطرة احلوثيني من
جهة ،والقاعدة من جهة �أخرى ،وم�ؤيدي االنف�صال يف اجلنوب من
جهة ثالثة ،مع غياب للدولة بالكامل.
�أما ممثل الأمم املتحدة اخلا�ص يف اليمن ،جمال بنعمر ،فهذا
ق�صة �أخرى؛ فمنذ تعيينه قبل ثالثة �أعوام تقريبًا،و�إجنازاته
على الورق فقط� ،أما الواقع فال وجود له .الرئي�س اليمني يعترب
احلوثيني متمردين ويخططون النقالب م�سلح� ،أما بنعمر فهو ال
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يراهم كذلك.مل ي�أخذ منهم تنازلاً واحدًا ،وما �أكرث تنازالت الدولة
عن طريقه ،حتى االتفاق الغام�ض الأخري ُف ِّ�صل على مقا�س
احلوثيني.فاملعارك بالأ�سلحة الثقيلة التي جتري حاليًا ال تنبئعن
التزام املتمردين احلوثيني ب�أي اتفاق ،ناهيك با�ستمرارهم يف
حربهم �ضد الدولة ،على الرغم من الإعالن عن التو�صل التفاق.من
يدري ..اليوم يتفاو�ض بنعمر مع احلوثيني ،وغدًا مع القاعدة..
فعلاً �أمم متحدة.
يف غايتهم لال�ستيالء على الدولة ،ي�ستخدم احلوثيون ثالث
و�سائل لها من ال�شعبية ما لها؛ الأوىل قرار �شعب ويخال�ص عرب
املطالبة ب�إلغاء اجلرعة ال�سعرية التي رفعت الدعم عن بع�ض
ال�سلع الأ�سا�سية ،والثانية االعت�صامات ال�سلمية ،وهي كلمة حق
�أريد بها باطل.كانت البداية فعلاً �سلمية،ثم تطورت لتتحول �إىل
�صواريخ ودبابات وق�صف ملبنى الإذاعة والتلفزيون واحتالل
جمل�س الوزراء واجلامعات� ،أما الو�سيلة الثالثة التي ا�ستغلها
احلوثيون فهي النغمة الأكرث �شعبية الإ�صالح،ويف هذا فليتناف�س
املتناف�سون ،حتى لو كان الإ�صالح يف حقيقته احتالل دولة
بالكامل ،وت�أجيل الإعالن الر�سمي حتى ي�صدر الأمر من الراعي
الر�سمي القابع يف طهران.
حرجا وخطورة ،هم
للأ�سف ،من يخون اليمن يف �أكرث مراحله
ً
�أبنا�ؤه ولي�س الآخرون.القبائل التي كان لها الف�ضل يف ا�ستقرار
الدولة ونا�صبت احلوثيني العداء طويلاً وحاربته كثريًا ثم فج�أة
حتالفت مع عدوها،هي قبائل مينية ،والقادة الع�سكريون الذين
غدروا بدولتهم و�س ّهلوا مهمة احلوثيني وعقدوا اتفاقات �سرية
معهم ،هم قادة ع�سكريون مينيون ،وحتى منا نخدعوا ب�شعارات
احلوثيني الرباقة و�ساروا يف م�سرياتهم ال�سلمية ،هم مواطنون
مينيون � ً
أي�ضا.
�صحيح ،هناك عدو خارجي تواط�أ جلعل اليمن �أداة بيد احلوثيني،
لكن اليمنيني هممن فعلها �أولاً  .ماذا ينتظرك �أيها اليمن الذي كنت
�سعيدًا؟

رئي�س حترير عكاظ

•• نحن بكل ت�أكيد ــ و�أق�صد جميع املواطنني
ــ �سعداء بهذا اليوم الذي نحتفي بالوطن..
ون�ؤكد فيه من جديد �أننا ن�ستحق العي�ش فيه..
ونتحمل م�س�ؤولية حمايته واحلفاظ عليه..
•• هذه احلقيقة يح�س بها اجلميع وال يختلف
عليها معنا �إال من رف�ضه الوطن �أو ترب�أ منه..
�أو كان تابعا لفكر ال ميت �إليه ب�صلة� ..أو
حم�سوبا على تيار من التيارات التي ال تعرتف
بحقوق الأوطان على �أبنائها ..قدر ارتهانها
مل�صاحلها ور�ؤاها اخلا�صة بها ..وذلك منوذج
نادر ..وحمدود و�ضئيل يف بلد قد�سه اهلل..
وبارك فيه ..و�أنعم عليه بالكثري من اخلريات..
ووهبه ملكا وقائدا �أحبه النا�س ل�صدقه ..ونقائه
وتعبه من �أجلنا جميعا..
•• لكن هذه احلقيقة ال متنع من القول �إن
هناك ق�صورا كبريا منا جتاه هذا الوطن..
فاملعلم و�أ�ستاذ اجلامعة و�إمام امل�سجد
والداعية ..الذي يفكر خارج دائرة امل�س�ؤولية
الوطنية ويظل متقوقعا داخل مفاهيمه..
وقناعاته ..ونطاق فكره املحدود ..بحاجة �إىل
�أن ي�ضع الوطن �أمام عينيه ..ويفكر فيه ويف
م�ستقبله ..وم�ستقبل �أبنائه جيدا ..ويراجع
نظرته �إىل احلياة والنا�س ..وي�صحح مفاهيم
اجلهاد لديه ..ويتلم�س طريق العمل ال�صائب
حتقيقا للإ�صالح املن�شود ..بدال من «التدرع»
ب�أفكار �سوداء ..يتحول معها الإن�سان �إىل عدو
للوطن ..ومنا�صر لكل من يحاولون هدمه..

•• و�صاحب امل�س�ؤولية الذي و�ضع ويل الأمر
ثقته فيه ..ومل يكن �أمينا عليها ..وابتعد عن
خمافة اهلل ..وا�ستغل موقعه و�سعى �إىل حتقيق
م�صاحله على ح�ساب الوطن واملواطن بحاجة
�إىل مراجعة نف�سه يف مثل هذا اليوم..
•• والإن�سان الظامل الذي يعتدي على حقوق
الوطن و�أبنائه وي�ستغل نفوذه ..هو الآخر ــ يف
مثل هذا اليوم ــ بحاجة �إىل الوقوف �أمام اهلل
ثم �أمام �ضمريه ..لكي يتوقف عن ظلمه للنا�س
وللوطن..
•• والتاجر الذي يغ�ش� ..أو يح�صل على ما
لي�س له ..وال يعطي وطنه بع�ض ما �أعطاه اهلل
من نعمه وثرواته ..هو ال يظلم نف�سه فح�سب..
و�إمنا يظلم الوطن ويخون �ضمريه..
•• والإن�سانة التي ال ترعى �أمانتها يف بيتها
ومع �أوالدها ومن وراء ظهر زوجها� ..إمنا
تخون �أمانة اهلل التي و�ضعها يف رقبتها..
وعليها �أن تعود �إليه ..وترجع �إىل ال�ضمري
احلي وتتخل�ص من كل ما �شاب حياتها..
•• وهكذا ..نحن جميعا بحاجة �إىل �أن ننطلق
من حالة الفرح بالوطن �إىل حالة احل�ساب
واملراجعة للنف�س وت�صحيح م�سار حياتنا..
ومعاجلة �أخطائنا ..واخلوف على وطننا..
بدل الرتاخي يف �أداء املهام املنوطة بنا جتاهه..
ف�ضال عن �أن نعمل على خدمة �أعدائه..
•• وكل عام والوطن ب�ألف �ألف خري.
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تحليل

مكا�سب وخ�سائر جماعة احلوثي من �أحداث �صنعاء الأخرية

ينت�صر ال�ضعيف �إذا مل ينهزم وينهزم القوي �إذا مل ينت�صر
عبداهلل احل�ضرمي  -خا�ص :

ما من �شك �أن لكل �صراع �سيا�سي �أو معركة ع�سكرية
خ�سائر ظاهرة ومكا�سب خفية ومكا�سب ظاهرة وخ�سائر
خفية ،واملت�أمل يف �أحداث �صنعاء الأخرية ال ي�ستطيع �أن
يو�صف ما جرى باملعركة احلقيقية كوننا ر�أينا طرفاً واحدا
ي�سيطر وبقية الأطراف تتفرج وال حترك �ساكنا  ..فالطرف
املهاجم "�أن�صار اهلل احلوثي" يتهم حزب الإ�صالح اليمني
�أنه اخل�صم الذي يجب التخل�ص منه بينما حزب الإ�صالح
اليمني ال يدافع بل �أن ممثلة يف وزارة الداخلية دعا جنوده
مل�ساندة �أن�صار اهلل يف حفظ الأمن !
هذا امل�شهد جعل املتابع يف حرية ملعرفة
�أطراف ال�صراع ال�سيا�سي والهدف احلقيقي من
هذه النريان التي متطر على املقار احلكومية
واملواقع الع�سكرية وبع�ض املباين اخلا�صة
ومنها جامعة الأميان التي تعد مركزا علميا
لل�شيخ الزنداين ويعتربها املجتمع الدويل م�صنعاً
للإرهاب .
ولذلك �سيكون هدف املحلل يف املواقع
امل�ستهدفة وحتديد املكا�سب واخل�سائر للطرف
املهاجم عن كل �سيطرة وعملية يقوم بها ..
و�سنبد�أ بجامعة الأميان التي زوالها مطلب دويل
�أو ًال وعقائدي ثانياً بالن�سبة للحوثيني كونهم
يعتربوه مركزا للتكفرييني .
�إن التخل�ص من جامعة الأميان لي�س بالأمر
الهني خا�صة يف اليمن وتلك العملية بحاجة
ملجموعة عقائدية �إ�سالمية مينية تنفذه فلن
يلقى املجتمع الدويل �أف�ضل من جماعة �أن�صار
اهلل احلوثي ليكون الأداة امل�ستخدمة لذلك ..
فاظهر املجتمع الدويل ر�ضاءه على احلوثيني من
خالل زيارة مبعوث الأمم املتحدة جمال بن عمر ل�صعدة
ظاهرة ذلك الر�ضا باخلنوع لأن�صار اهلل من خالل �سكرترية
املبعوث �ألأممي التي ظهرت باحلجاب واجللباب الإ�سالمي
يف �صعدة لرت�سل ر�سالة للمجتمع اليمني ب�شكل خا�ص
واملجتمع الإ�سالمي ب�شكل عام مفادها �إن �أن�صار اهلل وقائدهم
"قائد امل�سرية القر�آنية" يتمتعون ب�صفات فريدة فر�ضت
عليهم احرتام الدين الإ�سالمي ولذلك ظهرت �سكرترية
املبعوث �ألأممي يف �صعدة مرتدية اللبا�س الإ�سالمي و�أن
�أن�صار اهلل هم �أن�صارا للقر�آن وال�سنة  ..وبعدها ا�ستطاع

وبكل �سهولة �أن يتقدم �أن�صار اهلل نحو �أهدافهم وبثقة
امل�ؤمن القوي الذي فر�ض على الأمم املتحدة �شروطه قبل
�أن يفر�ضها على احلكومة اليمنية � ..إن هذه العملية تُعد
مك�سباً عقائديا لأن�صار اهلل احلوثي  ..وعلى العك�س فهي
مك�سب زمني للأمم املتحدة كون عملية ا�ستخدام ال�سالح
الذي مت يف هذه العملية �سيفتح الطريق �أمام باقي القوى
اليمنية لتكراره وما �أكرث القوى التي �ست�ستخدمه يف القريب
العاجل .

فاملواطن الب�سيط ال يفكر كثري ًا يف من �سيطر ولكن عينية
ماذا �سيقدم امل�سيطر من خدمات .
فقرر �أن�صار اهلل احلوثي ت�سليم ما �سيطروا عليه لقوى
�أمنية �آخرى ال يرون فيها عدو ًا لهم وخ�صوا بالت�سليم من
يعتقدوا �إنهم موالني للرئي�س مبا�شرة � ..إن الظاهر من
ال�سيطرة مك�سباً كبري ًا لأن�صار اهلل ولكن ذلك املك�سب زمني
فقط  ..وتورط �أن�صار اهلل من حيث ال يعلم  ..كون ال�سيطرة
الأمنية الآن �سيتبعها حماية املواقع وتقدمي خدمات
للمواطن  ..لذلك �سين�شغل �أن�صار اهلل احلوثي باملباين
والأحياء لوقت لي�س بالق�صري يف �صنعاء فاملجموعات التي
انتقلت من �صعدة �إىل �صنعاء �ستبقى فيها ل�ضرورات توفري

و�صو ًال للبنك املركزي ومتت هذه ال�سيطرة دون مقاومة
تذكر من القوة الأمنية املكلفة بت�أمني وحماية تلك
امل�ؤ�س�سات حتى �أن وزير الداخلية املح�سوب على الإ�صالح
نا�شد القوة الأمنية بعدم املقاومة والتعاون مع �أن�صار
اهلل  ..هذه العملية �سببت �إرباك لأنها مل تكن يف ح�سبان
�أحد حتى �أن�صار اهلل احلوثي �أنف�سهم تفاجئ بهذا املوقف
امل�ستجد فعند �سيطرته على مقر التلفزيون اليمني وجد
املقاومة الب�سيطة وعندها �شعر بخطورة املوقف على
نف�سه �أو ًال  ..كون ال�سيطرة البد �أن يتبعها �إدارة متميزة

احلماية الأمنية للم�ؤ�س�سات التي مت ال�سيطرة عليها ..
ويف الطرف املقابل حزب الإ�صالح اليمني يكون قد �أنزاح
عن كاهله ت�أمني امل�ؤ�س�سات و�شوارع �صنعاء التي �أفقدته
التوازن يف عمران  ..لذلك ف�أن خ�سارة الإ�صالح الظاهرة
اليوم مك�سباً كبريا لهم م�ستقبال ومك�سب احلوثيني لهم
خ�سارة م�ستقب ًال  ..كون املعارك القادمة �ستنتقل �إىل عمران
و�صعدة وجند الإ�صالح يف �صنعاء �سينتقلوا �إىل �أوكار
احلوثيني  ..لذلك �سيعمل الإ�صالح يف �صنعاء على زعزعة
الأمن و�إ�شغال احلوثيني بتامني مقار ومنازل الإ�صالح يف

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

جنح �أن�صار اهلل يف ال�سيطرة على �أغلب م�ؤ�س�سات الدولة
يف العا�صمة �صنعاء من مقار �أمنية وم�ست�شفيات حكومية

�صنعاء بينما �سيوعز لرجالة بدك مقار ومنازل احلوثيني يف
�صعدة وعمران واجلوف .

تفكيك احلوثيني وحتالفاته :

من الوا�ضح �أن �أن�صار اهلل احلوثي عمدوا خالل الفرتات
ال�سابقة على �إ�ضعاف حتالفات خ�صومهم وعمدوا على
مواجهة �أعدائهم بح�سب ت�سل�سل و�ضعوه ومن الظاهر
للجميع �أن املرحلة ال�سابقة اجتهوا للعدو الأول علي
حم�سن �صالح الذي طاردوه يف �شوارع �صنعاء وبتعاون
مع �أغلب القوى ال�سيا�سية والقبلية ومب�ساندة دولية
�إال �أن علي حم�سن �صالح جتاه تلك التحالفات �ضده
�إلتجئ حليلة ال�ضعيف يف املحافظة على قواه والهروب
من املواجهة وبذلك حتا�شى الهزمية  ..وبقى
�إنت�صار احلوثي جمرد �سراب و�إن �أراد موا�صلة
هجومه اليوم �ضد علي حم�سن �صالح �سيكون يف
مواجهة مبا�شرة مع حليفة علي �صالح و�أحزاب
اللقاء امل�شرتك وكل من عمل مع �صالح  ..وهذا
ما ا�ستطاعت قناة اجلزيرة الو�صول �إليه من
خالل �إجبار الناطق الر�سمي لأن�صار اهلل حممد
عبدال�سالم الإدالء بت�صريح حول موقفهم من
قرار منح احل�صانة التي يتمتع بها علي حم�سن
�صالح  ..وقال عبدال�سالم �إننا ل�سنا �أطراف
يف املبادرة اخلليجية ويف منح احل�صانة فال
ح�صانة للقتلة  ..وهذا الت�صريح من �ش�أنه �أن
يظهر احلوثيني يف موقع املواجهة مع كافة القوى
التقليدية يف اليمن  ..وهذه امليزة يف عدم التوقيع
على املبادرة اخلليجية واحل�صانة ال يتمتع بها
�إال طريف من املعادلة ال�سيا�سية يف اليمن �أن�صار
اهلل واحلراك اجلنوبي �أو ما ي�سمى اليوم الهيئة
التن�سيقية لتحرير اجلنوب  ..ف�أن�صار اهلل عند
توقيعه على وثيقة ال�شراكة الوطنية التي نفذها
ب�شروطه �أراد جــر احلراك �إىل مربعه وم�ستنقعه الذي
دخلة من خالل �إدراج ا�سم احلراك اجلنوبي يف ال�شراكة
 ..وهذا من امل�ستحيل �أن توافق عليه مكونات احلراك
اجلنوبي التي مل ت�شارك يف م�ؤمتر احلراك �أو املن�سحبة
من امل�ؤمتر ذاته  ..وهو ما من �ش�أنه �أن يعود احلراك لقول
كلمته املعتادة ال يعنينا ما يفعله �أن�صار اهلل ليبقى وحيد ًا
يف مواجهة اجلميع �أو ي�شارك يف منح احل�صانة ويخ�سر
�صفات �أن�صار اهلل وقائد امل�سرية القر�آنية لتو�سم عليهم
�أن�صار الأقوياء وقائد امل�سرية اخلليجية .

بينها ع�رشات الدبابات والآليات واملعدات الع�سكرية

�إح�صائية ملنهوبات م�ؤ�س�سات الدولة من قبل ملي�شيات احلوثي ب�صنعاء
�إقليم �آزال

خا�ص:

�أجرى ق�سم التحقيقات يف �صحيفة "احلقيقة" �إح�صائية لأعمال ال�سلب
والنهب واالقتحامات التي قامت بها جماعة املتمرد احلوثي لعدد من
م�ؤ�س�سات الدولة املن�شئات احلكومة واملدنية �أثناء اقتحامها العا�صمة
اليمنية �صنعاء خالل الأيام القليلة املا�ضية ،وهي �إح�صائية قابلة للتحديث
متا�شياً مع م�ستجدات الأو�ضاع يف العا�صمة.
ونهبت ملي�شيات احلوثي امل�سلحة �أكرث من خم�سني دبابة و�أطقم ع�سكرية
و�أجهزة �إت�صاالت وت�سليح وذخائر من مقر املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة.
اقتحام مقر التلفزيون الر�سمي ونهب14دبابة و 9م�صفحات و15طقم
و5بي ام بي.
اقتحام مقر لواء احلر�س الرئا�سي الرابع ونهب دبابات متطورة
ومعدات ع�سكرية.
اقتحام مقر القيادة العامة للقوات امل�سلحة ونهب �أ�سلحة ومعدات

وثائق ع�سكرية �سرية.
اقتحام مقر وزارة الدفاع والتوجيه املعنوي ،وكذلك ال�سيطرة على
موقع � 26سبتمرب الناطق با�سم اجلي�ش اليمني.
اقتحام (جممع العر�ضي الع�سكري) وال�سيطرة على �أجهزة البث
الإعالمية البديلة لقناة اليمن الر�سمية
اقتحام مبنى م�ست�شفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ونهب جمموعة من
معداته و�أدواته.
اقتحام مئات املنازل اخلا�صة باملواطنني مثل منزل اللواء علي حم�سن
الأحمر والنا�شطة توكل كرمان وحميد الأحمر وع�ضو جمل�س النواب
ال�سنباين ومنزل وزير الإعالم ال�سابق العمراين ومنزل ال�سيا�سي
حممد قحطان و�أكرث من مائة منزل يف حي النه�ضة ومنازل يف حارة
الليل وال�صم والبكم و�شمالن وحي الأندل�س ويف املدينة الليبية و�شارع
الثالثني وحي الأعناب ومناطق وا�سعة من مذبح و�شارع م�أرب ويف
مناطق عدة.

اقتحام قناة �سهيل الف�ضائية ونهب معدات البث و�أجهزة الإر�سال
وم�صادرتها على منت ناقالت خا�صة بالأمن املركزي واحتجاز العاملني
يف القناة والتحقيق معهم.
اختطاف جمموعة من �أفراد اجلي�ش واللجان ال�شعبية يف مدر�سة
ال�صداقة ب�شارع الثالثني والزالوا خمتطفني �إىل �ساعة كتابة هذا
التقرير.
اقتحام مبنى الأمانة العامة للتجمع اليمني للإ�صالح واملكتب
التنفيذي للإ�صالح مبحافظة �صنعاء ونهب جمموعة من �أدواتهما
والعبث مبحتوياتهما.
اقتحام مباين حكومية مدنية كمبنى الهيئة العامة للطريان ومبنى
الإذاعة وجمل�س النواب ورئا�سة الوزراء بالإ�ضافة �إىل ع�شرات
املدار�س واملن�ش�آت احلكومية.
نهب  50حافلة من حافالت جامعة الإميان وحمتويات القاعات
الدرا�سية و�سكن الطالب وامل�شائخ.
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(الفي�س بوك)
�سلف ودين !!

بد�أت الق�صة يف حماولة بحثية متوا�ضعة مني
"باءت بالف�شل" حول �أمكانية وجود درا�سات
علمية يف عاملنا العربي عن مواقع التوا�صل
االجتماعي ن�ستطيع من خاللها التعرف على
�سلوكيات الأفراد م�ستخدمي املواقع وكيفية
التعامل معها من قبلهم ,والتعرف على
الدوافع النف�سية للإقبال عليها ,ومعرفة
تاثريتها املبا�شرة على احلالة النف�سية لدى
ه�ؤالء الأ�شخا�ص  ,وحالة الر�ضا عن الذات
او عدمه التي ترافق امل�ستخدمني من خالل
ما يقومون بن�شره او من خالل ردود الفعل
على �أرائهم ووجهات نظرهم و�صورهم
وتعليقاتهم !
مالحظات م�ستفزة يومية بد�أت تظهر من
ا�ستخدام الفي�س بوك كان �أخرها االرتفاع
الوا�ضح يف ا�ستخدام الأ�ساليب الو�ضيعة
للح�صول على �أعداد اكرب من املعجبني
واملروجني لأ�صحاب �صفحات الفي�سبوك
من خالل ا�ستخدام عبارات مثرية للم�شاعر
الدينية مثل " معقول ت�شوف �صورة الكعبة
وما تعمل اليك" "اهلل ال ي�ساحمك اذا ما عملت
�شري" "امانة يف عنقك ليوم الدينان تن�شرها"
اىل عبارات الرجاء التو�سل "م�شان اهلل اعمل
اليك" "اذابتحب النبي اعمل اليك" ولت�صل
يف حاالت اخرى الكرث من التو�سل لت�صل اىل
جمل ال �أخالقية مثل "اذا عندك �شرف ا�ضغط
اليك"! ناهيك عن الطابع العن�صري امل�ضاف
من خالل و�ضع �صورة طفل داكن الب�شرة
ومكتوب حتت ال�صورة عبارة"انا اعرف انك
لن ت�ضغط اليك لأنك عن�صري " ! فعال اي�شي
ي�ضغط !
وعند احلديث عن العن�صرية ف�أ�سئلة
�صفحات الفي�س بوك ال ترتك لك اخليار �أال
�أن تكون عن�صري وبامتياز من خالل �أ�سئلة
حول �أجمل لهجة "عراقية  ,م�صرية� ,أردنية
او � ,سورية " او من خالل �أنت مع اي فريق
"بر�شلونة وال ريال مدريد " او لرنى كم
م�سلم او م�سيحي على الفي�س بوك والدخول
بتق�سيمات من اي حمافظة انت "عمان ,
ال�سلط ,اربد "والت�صويت على كل ما يق�سم
ويفرق وي�ضع الإن�سان يف دائرة حم�صورة
بدين ومنطقة وفكرة �سيا�سية ومفردات
حمددة !
مل اعد ادري فعليا ماذا نعني بال�ضغط على
اليك �أو �أعجبني ففي حاالت الوفاة نرى اليك
ويف حالة املر�ض نرى اليك �أخرى ويف حاالت
الزواج وال�سفر واحلب والكره واحلديث
عن طبق اليوم هي ذات االيك العقيمة التي
ال ن�ستطيع منها قراءة هل هي جماملة ام هي
تعني �إنني مررت هنا ام �إنني اتفق معك فيما
تقول �أو �أن فعال ما قراه قد �أعجبني!
يف حاالت عديدة فكرة ال�شري والاليك على
الفي�س بوك �صارت مثل ال�سلف والدين ! ففي

روان جيو�سي
مديرة راديو البلد
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مقاالت

�أما لهذا الليل من �آخر؟!!

العام  2007عند �أن�شاء ح�سابي على الفي�س
بوك اذكر جيدا بان وجود 5اليك على �صورة
او ر�أي او اي �شيء من�شور بعد �إ�ضافة االيك
الحقا هو رقم جيد .لرتتفع الأرقام �أالن ب�شكل
مثري للتجاوز اخلم�سني وال�سبعني واملائة
لأيك او �أعجبني يف حاالت عديدة لت�صبح
�شكال من �إ�شكال الدعم النف�سي لأ�صحابها من
حمبيهم وم�ؤيديهم ! حيث يظهر هذا الدعم
ال�شخ�صي من خالل نوعية ال�صور والأخبار
التي حت�صد هذه الأيكات  .ف�صورة بروفايل
جديدة تكفي للح�صول على هذا االهتمام
الكايف مقابل عجز خرب عاجل او مقال مهم
او �صورة ملوقع جميل عن احل�صول على 8
اليك !!!
يف الفي�سبوك ال�سرقة مباحة فمن خالل كلمة
�شري او �شارك ف�أنت ت�ستطيع اخذ ما تريد
من ال�صور والكتابات ولك اخليار بازالة
امل�صدر او احلفاظ عليه كنوع جديد من
ال�سرقة الفكرية املتاحة وبكل �سهولة والتي
للأ�سف �أدت �إىل ظهور العديد من مدعي
الثقافة ومدعي االهتمام بالق�ضايا الوطنية
والذين يدعون االهتمام بالأمور الإن�سانية
من خالل متابعة ما يكتبه الآخرين و�إعادة
ن�شره للظهور ب�شكل املهتم او للظهور ب�شكل
�أكرث عمقا ! فبنقرة ن�سخ متبوعة بنقرة ل�صق
يف العامل االفرتا�ضي او نقرة �شري تكفي الن
تظهر كما تريد ولي�س كما انت !
الفي�سبوك مكان متميز لن�شر الإ�شاعات
ون�شر الأخبار غري احلقيقة ليتناف�س بدوره
وبقوة مع عدد كبري من املواقع ليكون م�صدر
الق�ص�ص الوهمية وال�صورة امللفقة والتي
للأ�سف يتنا�سب ن�شرها مع قلة حماوالتنا
الدائمة لتحري احلقيقة وك�سلنا �أحيانا
كثرية يف ممار�سة عملية الت�سا�ؤل والتي
تبعدنا عن الأخذ بامل�سلمات والأميان بان
هنالك لكل كلمة تقال وكل �صورة تن�شر هدف
قد يكون نبيال وحقيقيا و�إن�ساين اوقد ال يكون
!
يف الفي�سبوك وو�سائل التوا�صل االجتماعي
يالحظ االرتفاع الوا�ضح يف م�ستوى احلريات
ولكن للأ�سف امل�صحوب باال م�س�ؤولية فرنى
عددا ال با�س منه من امل�ستخدمني قد ن�سي
�أو تنا�سى ب�أنه حريته تنتهي عندما تبد�أ
حرية الآخرين وان حرية الر�أي والتعبري
و�ضمن كل املعايري الأخالقية هي �ضد خطاب
الكراهية والذي �أ�صبح منت�شرا ب�شكل وا�ضح
من خالل ت�شويه �صورة الآخرين وعدم قبول
الر�أي الأخر وال�شتم وال�سب لكل من يختلف
معنا او ال ي�ؤمن باحلقيقة التي نراها !
ما كتب �أعاله لي�س مقال �أو خاطرة هو لي�س
�أكرث من ف�شه غل
مدير راديو (البلد ) التابع ل�شبكة الإعالم
املجتمعي*

�أفهموا ياعامل لقد فا�ض الكيل من
الثورة امللوثة الذي يدعي �أنه من الثوار
وي�ستعر�ض ع�ضالته و�سالحه على مواطن
م�سكني يطلب رزقه لي�سد جوع �أوالده من
دكان ب�سيط �أو حتى متجر متو�سط �أو كبري
 ,هو يف مفهومي ومن وجهة نظري رغم
�أنف اجلنوب كله جمرد ( مرتزق جبان
ورعديد وعميل ) وال عزاء ملن ال يفهم  ,وال
عزاء لأنذال الزمن الأغرب !!
***
�أقول  ...واهلل ورب حممد  ,لو فكر
ال�شرفاء بعيد ًا عن فحيح املزايدين
وعن ب�سملة بائعي �صكوك الغفران,
وعن �أ�صحاب ال�صرف املثخم  ,لأدركوا
�أن الباطل الذي يلحقه باطل وراء باطل
�سي�ضعنا جميعا يف �أعماق امل�ستنقع ,
مع �أن احللول �أمام العيون وا�ضحة
و�ضوح ال�شم�س ,وهنا يخرج ال�س�ؤال
الذي ال يحتاج مني لتف�سري لأنه وا�ضح
� :أما لهذا الليل من �آخر ؟؟!!
***
�س�ؤال ُم ّر �أطرحه لأهل امل�ؤمتر اجلنوبي
اجلامع ,وهو �س�ؤال يتفرع منه ت�سا�ؤالت
مره  :ما الذي يجعلكم تقدمون خطوة
للأمام وخطوتني للخلف ؟ من هي اجلهة

التي جعلتكم حملك �سر؟ هل الت�سمية؟
هل هي الرغبة �أن يلتف حولكم ومعكم
كل الراف�ضني؟ هل تريدون البقاء يف
دائرة املتلقي للت�سا�ؤالت والإتهامات
معاً لغر�ض يف نف�س يعقوب؟ بالرغم
من كون الكثري من ال�شرفاء ينتظرون
نتائج اللقاء املرتقب ؟! هل الت�سمية مل
تعد تعجبكم ؟ ال ب�أ�س �سموه " امل�ؤمتر
اجلنوبي املوحد " ولي�س بال�ضرورة
�أن ت�أتي �إليكم بقية الثعابني واحليات
والأفاعي والتما�سيح � .أعقدوا العزم
�إن كنتم من �أهله � ,أو �أرحلوا كما
رحل ع�شاق املن�صات ال�ساعني وراء
املنا�صب واملكا�سب ؟ لكني �أعود للقول
العيب كل العيب يف ال�شباب الواعي
املثقف الذين ال يدركون �أن الأفاعي
واحليات والثعابني والتما�سيح وكل
�أهل الأقنعة يبيعون م�ستقبلكم و�أنتم
ت�صفقون بغباء منقطع النظري ,العيب
فيكم لأنكم �أهل الق�ضية  ,و�صمتكم
دليل على �أنكم ال تعرفون امل�صري  ,مع
حتياتي فقد طفح الكيل من اجلميع !!.
*من�شورات من �صفحة الكاتب على موقع
في�س بوك

فاروق نا�رص علي
مرثية �إىل القائد واملعلم عبداهلل الأ�صنج
لن ت�ستطيع الكلمات �أن تعرب عن الذهول
الذي �أحدثه خرب رحيلك.
ولن يقدر البيان على ت�صوير الفاجعة
التي حلت ببني قومك و�أنت تفارق �ساحات
ال�صدام يف وقت ا�شتدت فيه احلاجة �إىل
�صمودك و�شجاعتك وعنفوانك يف مواجهة
اخل�صم .
�إن الآمال الكبار التي خفق بها قلبك الكبري
وحملها منكباك القويان كانت هموم قومك
و�أحالمهم .
لقد �أحببناك واحبك �شعبك والتف من حولك
يف ال�شدائد يعطيك من ثقته وت�أييدهما يعز
نظريه وها هي اليوم ت�صعق لفقدانك �أيها
القائد واملعلم.
ولكنك مل ترحل يا فار�س ال�سيا�سة وعا�شقها
و�صانع فنونها يف عاملنا.
رحلت ج�سد ًا عن هذه الفانية ،ومل ترحل
عن وجداننا وقناديل �أفكارك مازالت ت�شع
بداخلنا تبعث ال�ضوء مل�سارات م�شوار
الن�ضال الطويل الذي ر�سمته �أنت ورفاقك
منذ �أكرث من ن�صف قرن.
ذلك امل�شوار الذي احت�ضنت بواكريه
�شوارع غاليتنا عدن ،تفتقت فيها� ،أنت
ورفاقك ،بذور �أحالمكم وانتم �صبية يف
العمر وكبار يف طموحاتكم و�أهدافكم ..
�شاخمي الر�ؤو�س والهامات  ..بحما�سكم
العايل امل�شفوع بكربياء العزة حني كنتم
تر�سمون مالمح عهد كفاح �ضد الظلم والقهر
والرغبة يف التحرر واال�ستقالل ..ترفعكم
�سواعد �أبناء �شعبكم عالياً  ..وتزيدها

حما�سة خطاباتك �أنت �أيها القائد واملعلم
املفعمة مبفاهيم و ر�ؤى جديدة مل ي�ألفها
�شعبك من قبل وكنت �أنت امل�ؤ�س�س لها.
مل تثنيك �أبد ًا تهديدات خ�صوم حلمك
ووعيدهم املت�صاعد ..فم�ضيت تقارعهم
ت�أخذك راحلتك �إىل كافة �أ�صقاع الدنيا حتى
�إىل قعر دارهم  ..حتمل قلبك على �إحدى
يديك وبالأخرى مطالب �شعبك  " ..احلرية،
احلرية ،احلرية ..فال كرامة بدون حرية "
..
كنت دائما الهاج�س والكابو�س الذي يقظ
م�ضاجع �أعداء احلرية ،وحتملت عناء
مواجهتهم وتكبدت م�شقة د�سائ�سهم طيلة
حياتك ..وظل الإ�صرار عنوانك واالنت�صار
لق�ضية �شعبك العادلة هدفاً ال حتيد عنه،
فتكالبوا عليك مبكرهم فلم جتزع ،وحتايلوا
بخبثهم للنيل منك ومن حلمك ومل تركع..
هكذا �أنت �أيها القائد ال�شجاع لكنهم ،هم مل
يعرفوك ،وح�سبي �أن �شعبك كان يعرفك
ولهذا كان وحده يثق بك.
ومنذ وعيت �أنا الدنيا عرفتك ..كنت �أنت
الأقرب لوالدي (رحمة اهلل عليه) ،زمي ًال
يف الدرا�سة ورفيقا يف درب الن�ضال..
عرفكم مع بقية رفاقكم ال�شعب يف عدن
واجلنوب وعموم اليمن� ..شركاء امل�شروع
واحللم الوطني ،توحد فيكم الهدف
فوحد ذلك معاناتكم من بط�ش امل�ستعمر
وحماكماته ومعتقالته  ..وحد فيكم مالحقة
اخل�صوم والإق�صاء والعي�ش يف املنايف بعد
اال�ستقالل .وكنت �آخر من �ألقى نظرة وداع

م/رندا حممد �سامل علي
ع�ضوة احلوار الوطني

عليه ويعطره وهو م�سجى يغت�سل ملالقاة
ربه.
عرفتك �أنا �شخ�صياً الويف بعد وفاة والدي
ب�س�ؤالك الدائم عني  ..ووجدتك �أول من
يح�ضر �إىل جانبي و�أنا �أ�ضع مولودي
(حممد) ،وعرفتك املعلم و�أنت تدفعني
�إىل معرتك الن�شاط املدين وال�سيا�سي
وتر�شدين �إىل ال�ضرورات واملحظورات،
وعرفتك القائد و�أنت تر�سم لنا جميعا
�أ�س�س وخطوات العمل الوطني يف املراحل
القادمة.
عرفتك ،و�أنا �أقلب كتب تاريخنا ال�سيا�سي
املعا�صر ،عن�صر ًا فاع ًال يف كل حمطاته،
حكيماً يف القرار وحمنكاً يف الأداء و�صلباً
و�شجاعاً يف املواقف.
فكيف لك بعد كل هذا �أن تغادرنا �أو تغيب
عنا!!!.
ع�ضوه جلنة �صياغة الد�ستور
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ميكن للجمهور متابعة موقع إقليم عدن وتصفح حمتواه عرب الرابط أدناه:
http://www.adenprovince.net

ميكن للجمهور متابعة موقع احلقيقة برس وتصفح حمتواه عرب الرابط أدناه:
http://www.al-hakikah.com
firasalyafie@gmail.com

"من قلة رجاله� ..صلى"

اململكة قدمت للعامل جتربة
رائدة فـي مكافحة الإرهاب
الأمري حممد بن نايف  -وزير الداخلية ال�سعودي
�إن اليوم الوطني منا�سبة كرمية حتل على اململكة العربية
ال�سعودية ،قيادة ووطنا ومواطنا ،يف يوم الثامن والع�شرين
من �شهر ذي القعدة لهذا العام  1435هـ ،لتعي�ش ذكرى يوم
وطني جميد �أعلن فيه م�ؤ�س�س هذا الكيان الإ�سالمي الكبري
جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل  -طيب اهلل
ثراه  -قيام دولة الوحدة والتوحد دولة الأمن والإميان
وال�سالم ،اململكة العربية ال�سعودية ،على �أ�سا�س متني من
كتاب اهلل الكرمي و�سنة ر�سوله الأمني عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت
الت�سليم ،ليتوطد بذلك �أمنها بعد اخلوف ،واجتماع �شملها بعد
الفرقة واالنق�سام ،وتالحم �أبنائها بعد العداوة والتناحر،
وبزوغ فجر العلم واملعرفة بعد عهود من اجلهل والظالم،
وليقدم امل�ؤ�س�س  -رحمه اهلل  -للعامل بذلك الإجناز يف حينه
ميالد دولة �إ�سالمية كربى ت�صون املقد�سات الإ�سالمية وت�شرف
على �ش�ؤون احلرمني ال�شريفني وتعنى بتو�سعتهما ورعاية
قا�صديهما من احلجاج والزوار واملعتمرين ،وت�سهم يف حتقيق
الأمن وال�سالم الدوليني وتعمل على خدمة الإ�سالم وعزة
امل�سلمني وت�ضامنهم ووحدة كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم

وتعزيز روح الت�آخي والت�آزر فيما بينهم .وحمل هذه الأمانة بكل
عزمية واقتدار �أبنا�ؤه من بعده� ،إىل �أن �آل الأمر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود الذي �شهدت
اململكة يف عهده الزاهر �إجنازات تاريخية غري م�سبوقة ،ي�أتي
يف مقدمتها تو�سعة احلرمني ال�شريفني على نحو يفوق ما طر�أ
عليهما من �أعمال تو�سعة عرب تاريخهما الطويل ،ومبا يجعل
من هذه التو�سعة �أكرب �إجناز تاريخي فريد يف جمال خدمة
املقد�سات الإ�سالمية ورعاية قا�صديها .كما �شهدت اململكة يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني نه�ضة تعليمية م�شهودة على
م�ستوى التعليم العام واجلامعي ويف خمتلف جماالت العلوم
واملعرفة و�إيفاد البعثات �إىل اخلارج للتزود بفنون املعارف
والتقنية التي يحتاجها الوطن واملواطن� ،إىل جانب قيادته
مل�سرية تنموية �شاملة يف املجاالت االقت�صادية وال�صحية
وال�سكنية واملعي�شية يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة،
وكل ذلك يف ظل مناخ �أمني متميز حتقق بف�ضل اهلل ثم بف�ضل
رعاية وتوجيه ودعم خادم احلرمني ال�شريفني جلهود �أجهزة
الأمن ورجاله املخل�صني يف كافة ميادين العمل الأمني وتنمية

قدراتهم و�إمكاناتهم على نحو مكنهم بعد توفيق اهلل من الت�صدي
بكل �شجاعة وقدرة ومهارة للهجمات الإرهابية ال�شر�سة التي
تتعر�ض لها اململكة وت�ستهدف �أمنها وا�ستقرارها وتعطيل
م�سريتها التنموية ودورها امل�ؤثر �إقليميا وعامليا.
بالدنا ا�ستطاعت �أن تقدم للعامل جتربة �سعودية رائدة يف
مكافحة الإرهاب والإرهابيني هي حمل �إعجاب وتقدير اجلميع،
وا�ستفاد منها العديد من الدول يف جهودها جتاه مكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف.
نرفع ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز �آل �سعود ،وللأمري �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،والأمري مقرن بن
عبد العزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني� ،أ�سمى
�آيات التهاين و�صادق م�شاعر الوالء والعرفان �سائال اهلل العلي
�أن يحفظ لهذا الوطن �أمنه وا�ستقراره و�سعادته وازدهاره يف
ظل قيادته الر�شيدة وترابط �شعبه الكرمي� ،إنه ويل ذلك والقادر
عليه.

مديرة راديو البلد تت�صفح جريدة (
خــــالل زيــارتــهــا �إلـــى عــدن

)

خا�ص:

الإعالمية الأردنية املعروفة روان جيو�سي مديرة
راديو البلد التابع ل�شبكة الإعالم املجتمعي ،خالل
تواجدها بعدن ..
عملت اجليو�سي كمدير تنفيذي ل�صحيفة احلرية
حلقوق الإن�سان و كمذيعة ومعدة برامج يف �أكرث
من �إذاعة جمتمعية وخا�صة ،وهي الريموك اف ام
و�إذاعة وطن و�أخريا راديو البلد .

املحامية راقية عبدالقادر حميدان ..نالت �شهادة البكالوريو�س يف
القانون من جامعة لندن عام  1971ثم �أتبعتها بدرجة املاج�ستري
يف العام التايل من جامعة لندن للعلوم االقت�صادية وال�سيا�سية..
تزاول مهنة املحاماة منذ مار�س 1980م وتعترب من �أوائل الن�ساء
الالتي امتهن املحاماة يف اليمن وعموم اجلزيرة.
من �أهم املحاكمات التي ا�شتهرت بها راقية ،حماكمة دهم�س التي
قالت فيها العبارة ال�شهرية "ركز معي يا دهم�س" ..تر�شحت يف
العام � 2005ضمن  1000امر�أة يف العامل جلائزة نوبل لل�سالم..

تــ�شـــارك ال�سعـــوديــيــن
مـــ�ؤ�س�سة
احــتــفـــاالتــــهــــم بالــــيـــوم الــوطـــنـــي
�إقليم عدن

خا�ص:

ت�شارك م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم وعدد من املغرتبني اجلنوبيني
قيادة اململكة العربية ال�سعودية و�شعبها العظيم احتفاالتها
باليوم الوطني الرابع والثمانون بعدن ،الأ�سبوع املقبل.
ويقام هذا االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي لأول مرة يف اليمن،
ليعمق العالقات بني ال�شعبني ال�سعودي واليمني املج�سدة لأروع
�صور التالحم والتعاون العربي ،لت�صبح منوذجاً يحتذى به يف

العالقات العربية املعبرّ ة عن روح الإخاء واملودة بني حكومة
البلدين و�شعبيها.
وي�شارك يف االحتفاالت ال�سعودية باليوم الوطني عدد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية يف اليمن� ،إىل
جانب م�شاركة فاعلة من قبل املغرتبني اجلنوبيني يف اململكة
العربية ال�سعودية.

حملة مكافحة

التحالف الحوفاشي ( المخلوع عفاش +المتمرد الحوثي )

منذ �سنوات و�أنا ا�سمع هذا املثل (من قلة رجاله �صلى ) واتداوله
�أحيانا لتف�سري حالة ما ول�شرحها لكن مل يدر يف البال �أنا ا�ضرب
هذا املثل بحال الوطن .
يبدو �أننا �سنكرث من ال�صالة والدعاء فقط حني ال يكون لنا موقف
موحد وفعل ينقذنا من الأزمات واحلروب وحني ال يهب رجال
الوطن لإنقاذه وانت�شاله من هول ما يعانيه ..مل ي�ستغل قاده
اجلنوب الذين د�أبوا على تعزيز الفرقة والفنت �أن �صح القول بني
�أبنائه كل الفر�ص التي �أتيحت �أمامهم لإنقاذه واحلفاظ على ما
تبقي منه وبدل عن ذلك �أ�صبحوا يت�سلون مبا يرونه من �صراعات
بني �أن�صارهم وحلفائهم يف امليدان ويرقبون ردود الأفعال من
على منابرهم يف اخلارج ومن وراء حجاب فهم ال يجر�ؤون على
اخلروج من �أوكارهم املختبئون فيها لعقود خلت .
اليوم ومع التغريات املذهلة التي حدثت بت�سارع غريب يقف
اجلنوب حائرا بني نارين وبني خيارين �أحالهما م ّر فال هو قادر
على النجاة بنف�سه من هذه املعمعة وال قادر ان يو�صل �صوته
�أبنائه وق�ضيتهم بال�شكل ال�صحيح للمجتمع الدويل لأن�صافهم
من ويل ما يعانوه وال�سبب الرئي�سي لهذا االختالفات والأنانية
املفرطة التي يعاين منها القيادات اجلنوبية اخلارجية منها
واملحلية �سواء كانت (قيادات اخلارج ام قيادات جمال�س القات
) فهم وجهان لعمله واحده .
لن ولن يتفق اجلنوبيني الكبار لي�س يف مقاماتهم فقط و�إمنا يف
�أعمارهم �أي�ضا برغم ما خا�ضوه من جتارب حياتيه وحروب
ورطوا بها البلد منذ الأزل �إال �إذا �أتت معجزه من ال�سماء فهم
مل ينظروا حلال �أبناء اجلنوب املعلقني امالهم الكبرية على تلك
القيادات بينما الطرف االخر يراهن على تفرق اجلنوبيني وعدم
اتفاقهم وهذا ما ي�ساعدهم على التفوق وا�ستحداث املزيد من
املظامل .
بعد كل الأحداث الدائرة هنا وهناك على ات�ساع اجلنوب ..انفالت
امني ,اغتياالت ,تفجريات تف�شي املخدرات ,اختطافات هل �سرنى
�أي بوادر اتفاق جنوبي جنوبي �أو حتى ب�صي�ص �أمل يعيد لنا
احلياة يف هذا الو�ضع املظلم .هل �سيثبت اجلنوبيني للعامل �إنهم
�أ�صحاب ق�ضية عادلة وحراك �سلمي ولي�سوا كما يروج انهم حراك
م�سلح ومرتزقة وقاطعي طرق ال �أكرث.
هل �سرنى رجال اجلنوب وقياداته يدا بيد يف امليدان بعيد عن
�شطحاتهم وبعيد عن �شا�شات الفي�سبوك والكائنات الليلية التي
تفرق �أكرث مما جتمع �أم �أننا �سنعاود ال�صالة والدعاء فقط عمال
باملثل �أعاله ( من قلة رجاله �صلي ) ..الأيام القادمة وحدها
الكفيلة بالإجابة ..و�إنا ملنتظرون..

لينا احل�سني

