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إحياء لذكرى �أكتوبر م�ؤكدين
مئات الآالف يحت�شدون بعدن � ً
على اال�ستقالل و�إحراق �صور املخلوع واحلوثي وحميد والأحمر
 ب�شري الغالبياحت�شد مئات الآالف منذ ع�صر الإثنني ب�ساحة
العرو�ض بخور مك�سر احتفا ًال بالذكرى الـ51
لثورة � 14أكتوبر املجيدة م�ؤكدين على امل�ضي
قدماً بثورتهم التحريرية حتى اال�ستقالل التام
والناجز وعدم قبول �أي م�شاريع منتق�صة بهذا
احلق امل�شروع ..
وقد توافد الآالف من �أبناء اجلنوب �إىل العا�صمة
عدن لالحتفال بذكرى ثورة �أكتوبر املجيدة،
وق�ضوا ليلة االثنني املا�ضي يف ال�ساحة حمتفلني
حتى ال�صباح والزالوا م�ستمرين باحتفاالتهم
حتى بدء االحتفال املركزي ع�صر اليوم ح�سب
الربنامج املقرر من قبل اللجنة التح�ضريية
ملليونية �أكتوبر ،والبقاء يف ال�ساحات بح�سب ما
�أكده م�شاركون يف املليونية ..
امل�شاركون باالحتفال �أكدوا على اال�ستقالل
التام والناجز وبعثوا بر�ساالت للمجتمع الدويل

والإقليمي ولعدد من ال�شخ�صيات النافذة
بال�شمال وقام غا�ضبون باحراق �صور الرئي�س
املخلوع علي عبداهلل �صالح وجرنال احلرب
علي حم�سن الأحمر وال�شيخ القبلي حميد الأحمر
وزعيم �أن�صار اهلل عبدامللك احلوثي وذلك تعبري ًا
عن فقدانهم الثقة بقوى النفوذ بال�شمال و�أنتهاء
ال�شراكة والوحدة ب�صيف 94م ،وجددوا رف�ضهم
لكافة امل�شاريع امل�شبوهة وعدم قبول �أي حل
للق�ضية اجلنوبية �إال رحيل املحتل من �أر�ضهم .
و�شهدت االحتفاالت عدد من الفقرات ال�شعرية
و�إلقيت العديد من الكلمات ابرزها كلمة املنا�ضل
�شالل �شايع رئي�س اجلبهة الوطنية بال�ضالع
وكلمة عرب الهاتف للأ�سري اجلنوبي �أحمد
املرق�شي  ..ورفعوا امل�شاركون �صور ال�شهداء
واملعتقلني والرئي�س البي�ض وال�شعارات الثورية
واملطالبة للمجتمع الدويل والإقليمي مل�ساندة
�شعب اجلنوب والوقوف مع ق�ضية العادلة
وثورة �شعبه ال�سلمية ..
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أخبار

ال�سرية الذاتية لدولة رئي�س وزراء اليمن اجلديد
� -أقليم مازال

دورات يف �إدارة وتخطيط امل�صادر الب�شرية – كندا
واالمارات العربية املتحدة
دورة يف �إدارة امل�شاريع – اليمن
دورة يف العمل يف حميط متعدد الثقافات – اليمن

كلف الرئي�س عبدربه من�صور هادي،املندوب الدائم
لليمن يف الأمم املتحدة ووزير النفط واملعادن ال�سابق،
خالد حمفوظ بحاح بت�شكيل احلكومة اجلديدة.

امل�ؤمترات والندوات:

ال�سرية الذاتية

الإ�سم  :خالد حمفوظ بحاح من مواليد يناير 1965م
الدي�س ال�شرقية  /حمافظة ح�ضرموت
– تلقى تعليمه االبتدائي والإعدادي والثانوي مبحافظة
عدن

امل�ؤهالت الدرا�سية:

 ماج�ستري جتارة – �إدارة �أعمال وبنوك ومالAdministration, Banking, and Finance

 جامعة بونا – الهند1992 – 1990 ، بكالريو�س جتارة – حما�سبة ومراجعة متقدمةAuditing ;38#& Advance Accounting
 جامعة بونا -الهند 1990 – 1987 ،م فى عام 1992م ،ح�صل �سعادة ال�سفري خالد بحاح علىدرجة املاج�ستري فى التجارة ،تخ�ص�ص �إدارة وبنوك
ومالية من جامعة بون الهندية ،وذلك بعد ا�ستكماله
درجة البكالوريو�س فى التجارة تخ�ص�ص املحا�سبة
واملراجعة املتقدمة من نف�س اجلامعة.
 عٌ ني �سفري ًا لدولة كندا فى دي�سمرب 2008م ،وقدم�أوراق اعتماده ل�صاحبة املعايل مي�شيل جني ،احلاكم
العام لكندا ،ليبد�أ يف  21يناير  2009ممار�سة مهامه
ك�سفري ومفو�ضاً فوق العادة لليمن لدى كندا.
 خالل الفرتة من فرباير  2006اىل مايو  ،2008توىلقيادة وزارة النفط واملعادن اليمنية ،حيث �أدار هذه
الوزارة الهامة وهيئاتها املتعددة ،مبا فيها؛
 هيئة �أ�ستك�شاف و�أنتاج النفط هيئة امل�ساحة اجليولوجية والرثواث املعدنية -جمل�س �إدارة ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سال

 جمل�س �إدارة �شركة �صافر للتنقيب و�إنتاج البرتول جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة اليمنية العامة للنفط والغازوالتي ت�ضم:
 �شركة م�صايف عدن �شركة توزيع املنتجات النفطية (�شركة النفط اليمنية) ال�شركة اليمنية للغاز ال�شركة اليمنية للإ�ستثمارات النفطية واملعدنية ال�شركة اليمنية للتكرير (م�صايف مارب) مركز التدريب النفطي.كما �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار،
واملجل�س الأعلى لل�شئون االقت�صادية والنفطية ،وجلنة
الت�صدير.
خالل الفرتة من �سبتمرب 2005م اىل فرباير 2006م ،عمل
كمدير مكتب م�شروع ال�شركة العربية اليمنية للأ�سمنت
(م�شروع م�صنع �أ�سمنت ح�ضرموت).
عقب تخرجه عام  ،1992التحق ب�شركة نك�سن الكندية
للبرتول ،وعمل فى عدة وظائف عليا فى جماالت متعددة
منها التخطيط ،امل�شاريع امل�شرتكة ،املوارد الب�شرية،

امليزانيات ،وعدد من الوظائف املالية واملحا�سبية.
اخلربات املتعددة لل�سفري بحاح �أتاحت له القدرة
على العمل يف بيئات ثقافية متداخلة ،م�ستفيد ًا يف ذلك
من مهاراته الإدارية والقيادية املتقدمة ،بالإ�ضافة
اىل امل�ستوى العايل من الفهم لإدارة املوارد الب�شرية،
والعالقات االجتماعية .تتجلى قدرات ال�سفري بحاح
يف �إدارة امل�شروعات وحل امل�شاكل ،واتخاذ القرارات،
والعمل بروح الفريق والتفكري االيجابي.
ي�شارك �سعادة ال�سفري  /بحاح بفعالية فى جمال�س
�إدارة عدد من اجلمعيات الثقافية واملدنية والريا�ضية،
انتخب كرئي�س جلمعية
وخالل فرتة عمله فى كندا،
َ
الدبلوما�سيني خالل الفرتة 2009م اىل 2010م.

احل�ضور وامل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات
الدبلوما�سية وال�سيا�سية – كندا – اليمن.
احل�ضور وامل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات
االقت�صادية – كندا – اليمن.
ح�ضور امل�ؤمتر االمني الدويل – كندا.
احل�ضور وامل�شاركة يف عدد من امل�ؤمترات والندوات
البرتولية – كندا – الواليات املتحدة – ا�سبانيا –
فرن�سا – اليابان – اندنو�سيا – الهند – االمارات
العربية – كوريا – اليمن.
ح�ضور عدد من امل�ؤمترات والندوات اجليولوجية
واملعادن – املانيا – االردن -ال�سعودية – اليمن.
الن�شاطات املهنية واالجتماعية:
رئي�س جمعية الدبـــــلوما�سني – اوتــــــاوا – كـــندا
2010/2009م
نائب عميد ال�سلك الدبلوما�سي العربي – كندا
ع�ضو م�ؤ�س�سة العفيف الثقافية �-صنعاء
ع�ضو جمل�س الأمناء – اجلمعية الوطنية ملواجهة
�أ�ضرار القات – �صنعاء
ع�ضو جمل�س الأمناء – م�ؤ�س�سة �آراء للتنمية املدنية –
ح�ضرموت.

املهارات والتدريب:

�إجادة اللغة العربية والإجنليزية حتدثاً وكتابة وقراءة
دورات متعددة يف جمال احلا�سوب
دورات يف القيادة الإدارية – كندا – بريطانيا – ماليزيا
دورة يف �أ�سلوب املفاو�ضات – كندا

"اجلفري" :نحذر احلوثيني ونقول لهم اجلنوب ..خط احمر
 متابعاتحذر القيادي اجلنوبي البارز ورئي�س حزب رابطة
�أبناء اجلنوب العربي احلر "عبدالرحمن اجلفري" جماعة
احلوثي من مغبة التفكري بالتمدد �صوب اجلنوب م�ؤكدا بان
جميع �أبناء اجلنوب �سيقاومون و�سيدافعون عن بالدهم يف
مواجهة �أي حترك "حوثي".
وقال "اجلفري" يف حديث لقناة العربية احلدث ":نقول
للحوثيني �أن اجلنوب خط احمر ونحذرهم من االقرتاب
�صوب اجلنوب مذكرا مبحاوالت �سابقة خالل العقود
املا�ضية حيث حاولت قوى زيدية خالل ع�صر الإمامة
التوغل يف اجلنوب لكنها ف�شلت .

و�أكد "اجلفري" انه يتوجب على احلكومة اليمنية
اال�ستجابة للمطالب التي رفعت خالل فعالية مليونية 14
�أكتوبر ومنها �سحب جميع الع�سكريني ال�شماليني ووقف
ت�صدير النفط يف اجلنوب .
وحتدث اجلفري عن عودة قريبة له �إىل اجلنوب م�ؤكدا
بالقول  ":ن�ؤكد لكم �إننا عما قريب �سنكون �إىل جانب �إخوتنا
داخل اجلنوب .
وامتدح اجلفري القيادي الع�سكري اجلنوبي وقائد
املنطقة الع�سكرية الرابعة "حممود ال�صبيحي" م�ؤكدا �أن
اجلنوبيني �سيقفون �إىل جانبه دفاعا عن اجلنوب .
ووجه ال�سيد اجلفري حتية �إىل اجلنوبيني املعت�صمني
ب�ساحة العرو�ض م�شددا على �ضرورة موا�صلة االعت�صام .

ملك بلجيكا ي�ستقبل الأمري الوليد بن طالل
 متابعاتزار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل
بن عبد العزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
اململكة القاب�ضة وم�ؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية
– العاملية (امل�سجلة يف لبنان) ،والوفد املرافق مملكة
بلجيكا .ت�ضمن الوفد املرافق كل من الدكتورة نهلة
نا�صر العنرب امل�ساعدة التنفيذية اخلا�صة ل�سمو رئي�س
جمل�س الإدارة والأ�ستاذ فهد بن �سعد بن نافل ،امل�ساعد
التنفيذي ل�سمو رئي�س جمل�س الإدارة.
وخالل الزيارة رحب جاللة امللك فيليب ،ملك بلجيكا
ب�سمو الأمري الوليد ،ومن ثم تطرق الطرفان لعدد من
املوا�ضيع االجتماعية واالن�سانية .وخالل اللقاء �أثنى
جاللة امللك على �إجنازات �سموه يف كافة املجاالت حيث

يعد �سموه من �أكرب و�أهم امل�ستثمرين على ال�صعيدين
املحلي والعاملي وعلى تربعاته ال�سخية للدعم الإن�ساين
يف كافة �أنحاء العامل .وبدوره� ،شكر الأمري الوليد جاللة
امللك ملنح �سموه و�سام الدولة.
و�أي�ضاً خالل الزيارة ،ح�ضر الأمري الوليد والوفد
املرافق احلفل اخلريي ملنظمة ال�سرطان الأوروبية
للأبحاث والعالج  EORTCاملقام يف �إمارة موناكو،
والذي ا�ست�ضافه الأمري �ألربت الثاين �أمري موناكو
والرئي�س الفخري لها ،وقد ح�ضرت اللقاء �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية ا�سرتيد� ،أمرية بلجيكا ،الرئي�سة
الفخرية ال�سابقة ملنظمة ال�سرطان الأوروبية للأبحاث
والعالج .EORTC

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني
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احلوثيون
� -صالح �أبو عوذل :

يف الت�سعينات كان م�ست�شفى الكويت يف و�سط العا�صمة
اليمنية �صنعاء ي�ستقبل يوميا ع�شرات املر�ضى اليمنيني
يف الوقت الذي كانت (�صنعاء) حينها تخرج يف تظاهرات
م�ؤيدة حلرب رئي�س النظام العراقي ال�سابق يف حربه �ضد
دول اخلليج.
يف ذلك العام وحينما كان نظام الرئي�س العراقي ال�سابق
�صدام ح�سني يح�شد قواته الجتياح الكويت  ,خرج اليمنيون
يهتفون بعبارات  ,و�صفها مراقبون حينها بانها  ,عبارات
حتري�ض �ضد دولة �شقيقة  ,يف باب اليمن جتمع الآالف من
اليمنيني وهم يرددون هتافات (بالكيماوي يا �صدام)  ,يف
طلب من قبلهم للرئي�س العراقي الذي اعدم عقب اجتياح
بالده يف العام 2003م  ,بحجة امتالكه لل�سالح الكيماوي ,
ل�ضرب دولة الكويت.
يف ذلك الوقت  ,كان موقف رئي�س اجلمهورية العربية
اليمنية قبل االحتاد مع اليمن اجلنوبي  ,م�ؤيد حلرب �صدام
ح�سني �ضد دولة الكويت واحتاللها ,ودعا فيها رئي�س النظام
حينها (علي عبداهلل �صالح) ال�شعب يف بالده للخروج يف
تظاهرات م�ؤيدة لغزو اخلليج من قبل قوات نظام �صدام
ح�سني.
وعلى الرغم من احتاد البلدين اجلارين ( اليمن ال�شمايل
واليمن اجلنوبي) �إال ان موقف  ,اليمن اجلنوبي وقيادته
ال�سيا�سية كان موقفا وا�ضحا  ,متثل يف رف�ض حرب �صدام
�ضد دولة الكويت.
وعقب ان�سحاب قوات �صدام ح�سني من الكويت ظل
موقف دول اخلليج جتاه اليمن الفقري كما هو رغم امل�ساوئ
التي تركت يف قلوب اخلليجني والكويتيني حتديدا ,جراء
املوقف الغري مربر.
يقول النا�شط ال�سيا�سي نبيل عبداهلل ان " النظام اليمني
ا�ستغل طبية وكرم �أهل اخلليج لتحقيق رغبات دنيئة"..
مو�ضحا يف حديث لـ(مكة) " نظام علي عبداهلل �صالح
ا�ستخدم �سيا�سة التخويف واالبتزاز لدول اخلليج وحتديدا
اململكة العربية ال�سعودية من خالل عدة و�سائل من بينها
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تقرير

�صنيعة (�صالح) ودعم (طهران)
البتزاز وتهديد دول اخلليج

التهديد باالنقالب على وثيقة تر�سيم احلدود وتنظيم القاعدة
واحلوثيني  ,التهريب لل�سالح واملخدرات واحل�شي�ش والقات
 ,اىل االرا�ضي ال�سعودية".
وك�شف وثائق موقع ويكيليك�س وتقارير �إخبارية عربية
عن ا�ستخدام (�صالح) حلرب احلوثيني على احلدود مع
املمكلة العربية ال�سعودية بانها تندرج �ضمن حرب االبتزاز
التي كان ي�ستخدمها (�صالح) �ضد دول اخلليج وال�سعودية
حتديدا.
ودخلت املمكلة يف حرب �ضد احلوثيني ال�شيعة على
حدودها اجلنوبية قبل عامني.
و�سيطر احلوثيون وهم اقلية �شيعية يف �شمال اليمن ,
على ما ن�سبته  %80من حمافظات اليمن ال�شمايل مبا يف ذلك
العا�صمة اليمنية �صنعاء.
هذه ال�سيطرة  ,اعتربها حمللون �سيا�سيون بانها �سيطرة
ايرانية جديدة على البلد الفقري الذي تتنازعه ال�صراعات
الطائفية.
وتعود جذور ظهور جماعة احلوثي يف �صعدة اىل
ال�شمال من �صنعاء  ,اىل دعم وتبني علي عبداهلل �صالح
(رئي�س اليمن ال�سابق) للحوثي و�شجعه على بناء مدر�سة
يف �صعدة لتدري�س الفقه الزيدي ,قبل ان يقحم قوات الفرقة
االوىل مدرع التي يقودها اجلرنال علي حم�سن الأحمر يف
حرب مع احلوثيني امل�سلحني بهدف تدمري قوات علي حم�سن
التي كانت يف طريقها للتوفق على قوات احلر�س اجلمهوري
التي كان يقودها جنل �صالح (�أحمد) وان (�صالح) افرج عن
ح�سني بدر الدين احلوثي �أكرث من مرة بعد ان مت اعتقاله
من قبل قوات الفرقة الأوىل مدرع قبل  ,ان يتم �إعدامه اثناء
عملية �أ�سر له من قبل قائد ع�سكري يقود �أحد الوية الفرقة
حينها يف �صعدة".
وحاول (�صالح) اغتيال (حم�سن) عن طريق الطريان
ال�سعودي عن مت ر�سم هدف مغلوط للطريان ال�سعودي يف
احلرب ال�ساد�سة  ,كان هو موقع ع�سكري يتمركز فيه علي
حم�سن ب�صعدة.
(�صالح) عمد على متكني الزيود ال�شيعة من البالد
 ,اثناء اندالع موجة احتجاجات يف جنوب اليمن طالبت

باال�ستقالل عن ال�شمال  ,وان احلوثيني كانوا هم اداة
الرئي�س اليمني ال�سابق ل�ضرب ال�شوافع  ,ومتكني الزيود من
ال�سيطرة على كل اليمن.
وعقب االنتفا�ضة عليه يف العام 2011م  ,قام �صالح
بت�سليم احلوثيني تر�سانة ا�سلحة كبرية  ,مكنتهم من التوغل
يف عدة مناطق زيدية من بينها عمران التي كانت تعد املعقل
الرئي�س جلماعة االخوان امل�سلمني يف اليمن (ال�سنة) قبل ان
ميكنوا يف الـ 21من �سبتمرب املن�صرم على اجتياح �صنعاء
واحتاللها ع�سكريا.
وظهر (�صالح) بت�صريحات عرب من خاللها عن �سخريته
حيال الهزمية التي مني بها خ�صومه (االخوان) على يد
جماعة احلوثي وقال ابات من ال�شعر.
وخالل �سيطرة احلوثي على �صنعاء  ,قامت احلركة
بتوزيع ا�سلحة على ان�صار �صالح يف جنوب العا�صمة  ,وفق

�صحيفة ال�شرق االو�سط اللندنية.
ون�شرت و�سائل اعالم ايرانية تقارير اخبارية  ,عربت
يف جمملها عن �سعادة طهران بانت�صارات ثورة احلوثيني ,
ومتكنهم من احتالل رابعة عا�صمة عربية ( �صنعاء)  ,يف
الوقت الذي توعدت فيه تقارير اخرى ببناء دولة �شيعية
جنوب اململكة العربية ال�سعودية.
ويجمع �سيا�سيون عرب على ان احتالل �صنعاء من قبل
احلوثيني هو تهديد خطري لدول اخلليج العربي التي جتاهد
ايران منذ �سنوات على �ضرب �أمنها وا�ستقرارها  ,يف حني ان
(�صالح)  ,كان ي�ستخدم احلوثي البتزاز دول اخلليج.
وت�سعى ايران من خالل حليفها احلوثي اىل احتالل كل
حمافظات اليمنية ال�شمالية واجلنوبية وال�سيطرة على باب
املندب اال�سرتاتيجي.

اللجان ال�شعبية فـي جنوب اليمن ت�ستنفر ملواجهة املد ال�شيعي
 �صالح �أبو عوذل :ا�ستنفرت اللجان ال�شعبية يف حمافظة �أبني
جنوبي اليمن خالل االيام املا�ضية وعقدت عدة
اجتماعات هدفت جميعا اىل مواجهة التحديات
الأمنية التي متر مبها بع�ض حمافظات جنوبي
اليمن.
وعلمت (احلقيقة) من م�صادر ع�سكرية
رفيعة يف �أبني ان " قيادات يف ال�سلطة املحلية
وقيادات ع�سكرية ويف اللجان ال�شعبية عقدت
اجتماعات يف قيادة اللواء وبحثت احلالة
الأمنية يف �أبني واجلنوب عموما وكيفية
مواجهة ما ا�سمته باملد ال�شيعي احلوثي.
وقال حممد ن�صيب رئي�س ال�سلطات املحلية
يف لودر يف حديث ملكة عرب الهاتف " عقدنا عدة
اجتماعات يف مقر قيادة اللواء وكان هدف
اللقاء هو تدار�س احلالة الأمنية الغري م�ستقرة
وكيفية الت�صدي للمد ال�شيعي" ..م�شريا اىل ان
" القوات الع�سكرية يف �أبني واللجان ال�شعبية
تقف يف خندق واحد �ضد كل من يهدد �أمن
وا�ستقرار �أبني واملحافظات املجاورة".
م�صدر ع�سكري ك�شف يف حديث لــ (احلقيقة)

عن " ا�ستعدادات ع�سكرية رفيعة يف �أبني
لت�صدي لأي هجوم قد تتعر�ض لهم املحافظة
التي تقع على احلدود اجلنوبية ملحافظة
البي�ضاء التي ت�سري عليها جماعة القاعدة".
يف حني ذكرت م�صادر قبلية يف البي�ضاء
ان " الهجوم امل�سلح الذي �شنته القاعدة على
املرافق الأمنية ومكاتب الربيد �أتى على خلفية
و�صول �أكرث من  15مركبة ع�سكرية على متنها
ع�سكريون حوثيون اىل حمافظة البي�ضاء
ال�سنية" ..م�ؤكدة يف احاديث ملكة ان " تنظيم
القاعدة �شن هجومه على املقرات الأمنية
ومكتب الربيد اتى على خلفية جلب امل�سلحني
الع�سكريني احلوثيني".
وقال م�صدر �أمن ميني يف البي�ضاء ان
" الغالبية ال�سنية يف اليمن ترف�ض التمدد
ال�شيعي وهو ما ح�صل يف البي�ضاء  ,حيث �سبق
للتنظيم امل�سلح ان هدد احلوثيني بحرب بدون
هوادة لوقف متددهم يف املناطق ال�شافعية".
وقتل وجرح الع�شرات من عنا�صر الأمن
اليمني خالل عملية مداهمة �شنتها القاعدة قبل
�أ�سبوعني على املقرات الأمنية ومكتب الربيد
يف البي�ضاء قبل ان تن�سحب الحقا.
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تحليل

الف�صل ال�سابع..

قد يكون خيار دول اخلليج لردع احلوثي فـي اليمن
تلك اجلماعة ال حتظى بذلك الإجماع على امل�ستوى
املراقبني.
 حتليل �إخباري � -أمين احلماد :ويف الوقت الذي �أعلنت دول اخلليج �إنها لن ت�سمح ال�شعبي �إذا ما علمنا �أن التحالفات يف اليمن تقودها
بهذا الو�ضع �أن ي�ستمر ف�إن قدرة "احلوثي" يف احتالل القبلية واملذهبية ب�شكل كبري ،وحتى �إن ظنت الأطراف
عملياً ،فقد مت ن�سف املبادرة اخلليجية ب�ش�أن اليمن .املقار احلكومية وبع�ض اجلهات الع�سكرية لن يطول اخلارجية الفاعلة يف امل�شهد ال�سيا�سي اليمني �أن
من امل�س�ؤول؟ احلوثي ،علي عبداهلل �صالح �أو الرئي�س خ�صو�صاً �أن قدرة هذه امللي�شيات من جهة العدد ال بالإمكان فر�ض �صيغة معينة على ف�صيل �ضد �آخر فهذا
من�صور هادي؟ .احلقيقة �أن كل ه�ؤالء م�شرتكون ميكنها من ال�صمود يف العا�صمة التي تختلف متاماً عن لن ي�ؤتي �أكله والتاريخ يذكرنا كيف كانت اليمن ع�صية
يف تدهور العملية ال�سيا�سية يف اليمن ،و�إي�صالها �إىل
حافة قد ُت�شعل حرباً �أهلية ال يعرف مداها يف بل ٍد مهدد
بالتق�سيم وتغ�شاه �صراعات قبلية وجماعات �إرهابية
م�سلحة.
ً
موقف دول جمل�س التعاون الذي كان وا�ضحا منذ
البداية ومتثل يف احلفاظ على ما تبقى من ال�سلم
الأهلي ،الذي �إىل حد ما كان متوافر ًا منذ ت�سعينات
القرن املا�ضي ،لذا قادت دول اخلليجي حمادثات معقدة
و�شائكة مع ال�شخ�ص الفاعل �آنذاك علي عبداهلل �صالح
الرئي�س ال�سابق الذي كاد �أن يذهب �ضحية عملية اغتيال
فا�شلة من �أجل �إقناعه بالتنازل عن ال�سلطة والتوقيع
على اتفاقية بدا وا�ضحاً �أنه وقعها على م�ض�ض.
كل عوامل الف�شل موجودة يف اليمن؛ الأمية ،الفقر،
ال�صراعات القبلية ،ومع كل هذه العنا�صر ف�إن �إمكانية
اعتالء ف�صيل حزبي امل�شهد ال�سيا�سي فرتة طويلة من
ال�صعوبة �أن يح�صل وما كان ليدوم للرئي�س ال�سابق
علي �صالح لوال الت�سويات التي كان يجيد حياكتها.
نحن اليوم ب�صدد موقف �سيا�سي يتمثل يف �سيطرة
"احلوثي" على العا�صمة �صنعاء بعد اعت�صامات
مل ت�ستغرق وقتاً طوي ًال حتى مت احتوا�ؤها باتفاق
"ال�شراكة" اله�ش والذي ظل حرب ًا على ورق حتى يومنا مناطقها املك�شوفة يف �صعدة� ،إال �إذا ما وجدت م�ساندة على ال�سيادة.
دول اخلليج ترى �أنها املت�ضرر الأكرب من حالة عدم
هذا .دخول "�أن�صار اهلل" احلوثية �إىل �صنعاء يحتمل من بع�ض املجموعات املمولة من ال�سيا�سيني الذين
اال�ستقرار يف اليمن ،وعلى نطاق وا�سع الدول الغربية
خماطرة كبرية مل يكن يقدم عليها ،لوال �أنه قد �ضمن تلتقي م�صاحلهم وم�صالح "احلوثي".
لنف�سه "تغطية" وهذا ما ح�صل ،فال مقاومة تذكر متت كما �أن اجلماعات ال�سيا�سية التي وقعت على املبادرة التي ترى �أن عامل اال�ضطراب يف اليمن ،من �ش�أنه �أن
ّ
انق�ضت امللي�شيات على العا�صمة بكل �سهولة اخلليجية ،وحتى تلك التي مل توقع ،لن جتد فائدة من ي�شكل فر�صة لتنظيم القاعدة يف اليمن لإلتقاط �أنفا�سه
عندما
واحتلت معظم م�ؤ�س�سات الدولة وهذا ما �آثار ا�ستغراب م�ساندة حركة احلوثي على طول اخلط وهي ترى �أن وهو الذي تلقى خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �ضربات

موجعة� ،إال �أن �أي ا�ضطراب قد يلحق بالدولة اليمنية
�سريهق املجتمع الدويل الذي فتح لتوه جبهة �ضد
التنظيمات املتطرفة يف العراق و�سورية .لذا ف�إن الدول
الغربية واخلليج �ستكون مطالبة بالإ�سراع لإحتواء
مظاهر الإخالل بالأمن احلا�صلة الآن يف اليمن عن طريق
اتخاذ بع�ض اخلطوات:
 -1مبا �أن حركة "احلوثي" قد قامت فعلياً بعرقلة
مبادرة التعاون اخلليجي وهددت الأمن واال�ستقرار
يف اليمن وهو ما يعد خمالفاً لقرار جمل�س الأمن الرقم
 2140والذي يعترب هذا الأمر مدعاة لفر�ض جزاءات
وعقوبات ،ف�إن قيام دول التعاون بت�صعيد هذا الأمر
على م�ستوى جمل�س الأمن �سي�ضع حركة احلوثي
حتت طائلة حزمة من العقوبات �أبرزها احلظر املايل
واملنع من ال�سفر ،وهو ما يعني جتفيف م�صادر التمويل
لهذه احلركة ،وبالتايل عجزها عن موا�صلة �أعمالها
التخريبية ،كما �أن ذلك �سريدع �أياً من ال�شخ�صيات �أو
احلركات ال�سيا�سية داخل اليمن من م�ساندة ما تقوم به
حركة "�أن�صار اهلل" احلوثية.
-2ميكن �أن يقود جمل�س التعاون والأمم املتحدة
عملية �إ�صالحات عميقة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية يف اليمن،
والتي �أثبتت �أنها غري قادرة على مواكبة التغري
ال�سيا�سي و�ضعفها يف م�ساندة القرارات واملبادرات
ال�سيا�سية .وجتلى ذلك ب�شكل وا�ضح يف الإرتباك الذي
واكب �سيطرة ملي�شيات احلوثي �أو "�أن�صار اهلل" على
امل�ؤ�س�سات واملواقع الع�سكرية وفر�ض نقاط تفتي�ش يف
داخل العا�صمة �صنعاء.
-3حتفيز القيادة اليمنية املنتخبة من �أجل فر�ض
ال�سيطرة على تراب الدولة ،باتخاذ تدابري �أكرث �صرامة
جتاه من يهدد وحدة ووجود اجلمهورية ،التي �صدمت
لأكرث من ربع قرن بعد �أن �أجاد الرئي�س �صالح الرق�ص
على ر�ؤو�س الثعابني ح�سب تعبريه.
نقال عن جريدة (الريا�ض) ال�سعودية

ْ
املخرج تامر باع َّواد ُيط ِلق كليبه اجلديد (( ال َّراب ال�شعبي )) للفنان ح�سن زيكو
 عيدرو�س زكي�أطلق الفنان و امل�ؤلف و املخرج العدين ال�شامل
ال�شاب تامر باع َّواد ــ الأحد ــ فيديو كليبه اجلماهريي
اجلديد الذي قام ب�إخراجه بر�ؤية تقنية ع�صرية و
ج َّذابة و بكتابة ال�سيناريو اخلا�ص به بعنوان (( :
ال َّراب ال�شعبي )) و هو من �أداء فنان ال َّراب ال�شاب
املبدع ح�سن زيكو .
و �أكد املخرج تامر باع َّواد لـ (( احلقيقة بر�س)) �أن
عمله ال�شبابي الفني هذا ي�أتي يف ظل موجة فن (( ال َّراب
ال�شعبي )) املت�سارع �إيقاعها يف الآونة الأخرية ما بني
اجلمهور ال�شباب و ال �س َّيما �شريحة ال�شباب منه الذين
ميثلون الغالبية العظمى يف املجتمعات كافة .
م�شريا �إىل �أن فن (( ال َّراب ال�شعبي )) يالم�س �أ�سا�سا
ً �أوجاع ال�شعب و يحاكيه و يتم َّيز بدمج فن (( ال َّراب ))
مع الفنون ال�شعبية املحلية .

الكليب نف�سه القى �أ�صداء وا�سعة يف �أو�ساط ال�شباب
يف الوطن و خارجه منذ حلظة بثه الأوىل يف قناة الفنان
و املخرج تامر باع َّواد يف موقع الويب الـ (( يو تيوب
)) و ظفر بن�سبة م�شاهدة كبرية منهم .
كليب (( ال َّراب ال�شعبي )) من كلمات م�ؤديه الفنان
ح�سن زيكو و ت�صوير رعد خمتار و حممد رفيق و
�ساعدهما يف ت�صويره عفيف كرامة فيما قام بت�صوير
كوالي�سه �أمين الع�سريي و جرافيك�س ح�سام �صالح و
مونتاج حممد رفيق و هند�س �صوته ح�سن زيكو .
كما �أدى رق�صاته كل من �أ�صيل الأهدل و حممد
املح�ضار و �سعيد �إيهاب فيما �أ�سندت مهمة التمثيل فيه
�إىل املمثلني فادي في�صل و هاين ف�ؤاد و حممد ر�ضوان و
حممد اجليالين و �أحمد ر�أفت و حمودي عبده و حممد
عبد اهلل و �صالح العرجي و ميثاق �أحمد .
جرى ت�صوير م�شاهد الكليب يف ق�صر ال�شكر لل�سلطان
العبديل و منطقة ال َقطِ يع و منطقة الروزميت و كني�سة
القدي�سة ماريا مبدينة كريرت مبديرية �صرية مبحافظة

عدن .
القائمون على عمل الكليب الناجح ذاته تقدموا
بال�شكر العظيم و التقدير الكبري �إىل �أمين يعقوب و طه
�شيبان و ح�سن اليافعي و �إىل �إدارة فندق (( مريكيور
عدن )) مبدينة خور مك�سر و �إىل ال�شباب يف منطقة
ال َقطِ يع مبدينة كريرت و منطقة املمدارة مبديرية ال�شيخ
عثمان باملحافظة .
يذكر �أن كليب (( ال َّراب ال�شعبي )) يعد الثاين للمخرج
تامر باع َّواد عقب �إخراجه لكليبه الأول (( كن عوين يا
اهلل )) يف العام  2013م الذي مت ت�صوير م�شاهده يف
حمافظتي عدن و ح�ضرموت و هو كليب راب �أي�ضا
من غناء الفنان �أحمد كمال (( ماجنام )) باال�شرتاك
مع الفنان �أ�صيل ن�ضال و ت�صوير �سامل باعُ بيد و رامي
ماهر و من �إنتاج فرقة (( فنون عدن )) امل�سرحية الفنية
و ناق�ش ق�ضايا اجتماعية �إن�سانية عدة .
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خطاب

يا �أبناء اجلنوب العربي عليكم
تقدمي مطالبكم للعامل ب�شكل يلفت
انتباهه �إليكم مع قبوله لكم

 -لندن

�أ�صدر ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي بيان
هام مبنا�سبة الذكرى  51لثورة � 14أكتوبر املجيدة
قال فيه  :وانتم يف انتظار تطبيق املعايري املعلنة
مليثاق هيئة الأمم يف �ش�أن ق�ضيتكم ومطالبكم
الإن�سانية الطبيعية امل�شروعة من قبل هذه املنظمة
الآوية جلميع الدول ،والتي كنتم تتمتعون فيها
بكامل حقوق الع�ضوية �أ�سوة ببقية الأع�ضاء.
فمع �صربكم الطويل ويف ظل حتملكم ومعاناتكم
�أو�صيكم بوحدة الكلمة وال�صف واالبتعاد عن
الأنانية والفردية بجميع �صورها و�إ�شكالها  ،مع
و�ضع الق�ضية الوطنية ن�صب �أعيننا ،فلن ي�أت
�شيء بدون ت�ضحية وثمن .وللفت �أنظار العامل
�إليكم ،عليكم اال�ستعداد لهذه املتطلبات و�إال
ف�سوف ت�صبحون �أ�ضحوكة �إمام الغري و�أخ�شى �أن
تذهب جميع ت�ضحياتكم الغالية ب�أ�شكالها املختلفة
�سدى.
م�ضيفا  :انه �صحيح ب�أننا كنا من �أغنى �شعوب
العامل ثروة يف مرحلة من مراحل تاريخنا كما
دونه امل�ؤرخون الكال�سيكيون ،لكننا �أ�صبحنا �أالن
من �أفقر �شعوب العامل .وال خالف يف ذلك الن الدنيا
يوم لك ويوم عليك .ولكن ربنا �سبحانه وتعاىل قد
حبانا بو�سائل التغلب على هذا الو�ضع وال�سري
باجتهاد و�إخال�ص لاللتحاق بركب الأمم املتقدمة يف
تطورها الإن�ساين  ،مع ال�سعي املخل�ص ال�ستعادة
�أجمادنا الغابرة التي كانت من �صنع �إ�سالفنا.
فيما يلي ن�ص بيان ال�سلطان :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يا �شعبنا املكافح وجماهرينا ال�صبورة،
ال�سالم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
يطيب يل �أوال ان اقدم لكم تهانيي ال�صادقة
مبنا�سبة العيد الكبري الذي م�ضى ،والعام اجلديد
الذي هو قادم باخلري والن�صر والتوفيق ب�إذنه،
ف�أحيكم يف هذه املنا�سبة التي جمعتكم  ،وان
كان ذلك مل يكن مقبوال لدى عدد من �أبناء �شعبنا
وغالبية جرياننا ب�سبب انت�سابه �إىل فرتة مت�أزمة
من تاريخنا مثل تواريخ بقية الأمم ،والتي كانت
ال�سبب للحرية والقلق لدى العديد من نظم احلكم.
امنا ي�سع لنا االن ان نقول بكل �صراحة و�أمانة
ب�أنها كانت مرحلة زرعت بذورها يف الغالب من قبل
عنا�صر خارجة عن حدودنا ويف ظروف مل تكن لدينا
االمكانيات او اخليار للت�صدي لها ،واحلمد هلل رب
العاملني ،ونحن �شعب م�ؤمن نعلم جيدا ان كل االيام
هي من ايام اهلل �سبحانه وتعاىل اخلالق ،جل وعال،
ونحن به وبهداه م�ؤمنون.
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فبمنا�سبة جمعكم هذا  ،وانتم يف انتظار تطبيق
املعايري املعلنة مليثاق هيئة الأمم يف �ش�أن ق�ضيتكم
ومطالبكم الإن�سانية الطبيعية امل�شروعة من قبل
هذه املنظمة الآوية جلميع الدول ،والتي كنتم
تتمتعون فيها بكامل حقوق الع�ضوية �أ�سوة ببقية
الأع�ضاء.فمع �صربكم الطويل ويف ظل حتملكم
ومعاناتكم �أو�صيكم بوحدة الكلمة وال�صف
واالبتعاد عن الأنانية والفردية بجميع �صورها
و�إ�شكالها  ،مع و�ضع الق�ضية الوطنية ن�صب �أعيننا،
فلن ي�أت �شيء بدون ت�ضحية وثمن .وللفت �أنظار
العامل اليكم ،عليكم اال�ستعداد لهذه املتطلبات.
يا �شعبنا العظيم عليكم بادراك نقاط القوة
وال�ضعف والعجز فيكم يف اطار وخلفية الو�ضع
الراهن يف االقليم ويف العامل يف هذا الع�صر ،وهو
ع�صر العوملة وازالة احلواجز ،والتقارب يف و�ضع
االمن واالمان واال�ستقرار والقناعة بيقني �أن ذلك
يفتح املجال للتخطيط االمنائي التكاملي.
انه �صحيح باننا كنا من اغنى �شعوب العامل
ثروة يف مرحلة من مراحل تاريخنا كما دونه

امل�ؤرخون الكال�سيكيون ،لكننا ا�صبحنا االن من
افقر �شعوب العامل .وال خالف يف ذلك الن الدنيا يوم
لك ويوم عليك .ولكن ربنا �سبحانه وتعاىل قد حبانا
بو�سائل التغلب على هذا الو�ضع وال�سري باجتهاد
و�إخال�ص لاللتحاق بركب االمم املتقدمة يف تطورها
االن�ساين  ،مع ال�سعي املخل�ص ال�ستعادة اجمادنا
الغابرة التي كانت من �صنع ا�سالفنا.
�شعبنا املبارك علينا بالنظر �إىل املجتمعات حولنا
بعني ثاقبة تالحظ وحتلل وتقارن جميع العوامل
لنختار مانحن يف ام�س احلاجة اليه ثم نتبنى
امل�سلك املطلوب بالتزام واخال�ص ووفاء.
فباالخت�صار ،انني ارى ،وامر اخليار النهائي
راجع لقراركم دائما كا�صحاب �ش�أن ،وما انا اال
جزء منكم ،والظروف التي و�صلنا اليها ،تعلمنا
بكل و�ضوح وت�ؤكد لنا باننا جزء من هذا الن�سيج
اجلغرايف واالجتماعي والديني واحل�ضاري منذ
فجر التاريخ .وهذا امر ال مفر منه وكل منا يعلم
�أي�ضا ،وذلك حتى من زاوية ت�أمني املعي�شة لنا،
�سواء يف ديارنا او خارجها ،با ،لوال ايواء جرياننا

الكرام ووقفتهم امل�شرفة معنا من هذا املنطلق،
بعيدا عن النعرات فحالنا منذ عقود امر يرثى
له ب�سبب تدنيه.عليكم ب�إعداد برنامج يف �ضوء
امل�ستجدات لتحقيق مطالبكم وااللتزام والتقيد
به ا�شد التقيد .ولعلكم تتذكرون بانني كنت قدمت
ر�ؤية يف هذا الأمر بعد تناول وحتليل جميع
العوامل م�ستعينا بخلفية جتاربي وعالقاتي ،التي
ب�إمكانكم االقتداء بها ان �أردمت  ،ومطلبها وا�ضح
بحد ذاته  ،وال ارى من حل �سواه يف ظروفنا
احلالية .فعلينا �أن ن�ستفيد وننقاد بتقاليدنا التليدة
التي �أثبتت جناحها يف مواجهة حتديات الزمن
وذلك عرب الع�صور والدهور مثل كل ال�شعوب
املزدهرة  .فعلينا �أن ن�ستفيد من املجرب املفيد
وجنتنب ونبتعد عن الفا�شل واملبهم الذي مل يثبت
جناحه بل جترعنا مرارته وم�ضرته .ف�أكرر بان
علينا جميعا �أن نكون متطوعني خلدمة ق�ضيتنا
الوطنية امل�شرفة والعادلة .وان نعمل من �أجل
حتقيق �أهدافنا ،و�أهمها ،بل �أولها و�أخرها حتقيق
االنتماء �إىل ن�سجنا االقليمي الذي نحن جزء منه
بدون ريب �أو �شك ،و�أن نعمل من �أجل اال�ستفادة
بن�صيبنا املن�صف من خرياته
لقد اطلت عليكم ،ف�ساحموين على ذلك ،ولكنني
وجدت ان االمر يتطلب �إىل ذلك ب�سبب اهميته.
وباالخت�صار ،انتم �شعب معروف يف حميطنا
اجلغرايف بانقياده ومت�سكه بالنظام والقانون
واالحرتام ملباديه وروحه .فعليكم ان ال تن�سوا
ذلك وان تتحلوا به دائما يف جميع �سلوكياتكم.
�أنتم لي�ستم ب�شعب عابث ،انتم مطالبني ب�أب�سط
احلقوق الطبيعية امل�شروعة املتاحة لكم وفقا
مليثاق هيئة االمم ،فعليكم بتقدمي مطالبكم للعامل
ب�شكل يلفت انتباهه �إليكم مع قبوله لكم عرب
ا�ستخدام حكمتكم املعهودة يف جميع خطاكم.
يجب علينا يا ايها االخوة واالخوات ،ان نعلم
اجلميع بانه لي�س لدينا مطالب �سوى التي تخ�صنا يف
االول ويف االخر ،وهي من حقوقنا التي ال ميكن لنا
ابدا التخلي عنها .ويف نف�س احلني نحن نكن م�شاعر
كل اخلري للجميع على ا�س�س التبادل .فيجب اي�ضا
على حميطنا االقليمي والدول واملنظمات االعرتاف
بذلك .ان �شعبنا يطلب منهم جميعا التفهم ويد
العون ،ولي�س للتخريب بل للبناء.
ويف الأخري ال ي�صح اال ال�صحيح ،واهلل �سبحانه
وتعاىل هو احلق ،ولن ي�ضيع حق وراءه طالب
مدركني – واهلل يحفظكم ويوفقكم دوما لكل ما فيه
اخلري وال�صواب
الداعي لكم بدوام التوفيق وال�سداد واخلري،
ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي
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من الخليج

ال�شيخ �صباح الأحمد للإن�سانية قائد

كتب حامد ال�سيد و�أحمد زكريا:
يف احتفالية عاملية غري م�سبوقة ،تعترب الأوىل يف
تاريخ الأمم املتحدة ،يمُ نح �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اليوم ر�سميا لقب «قائد
�إن�ساين» .وقالت م�صادر مطلعة يف هيئة الأمم املتحدة
لـ «الوطن» ان اللقب الذي منحته املنظمة ل�سمو الأمري
كقائد للعمل الإن�ساين غري م�سبوق يف تاريخ املنظمة.
وقالت ان هذا اللقب مت اعتماده ونحته خ�صي�صا
ل�سمو الأمري نظرا جلهوده يف العمل الإن�ساين على كافة
الأ�صعدة ،ومل يتم منح مثل هذا اللقب لأحد من قبل.
و�أ�شارت اىل ان التكرمي �سيتم من قبل ر�أ�س املنظمة
الأممية ممثلة بجمعيتها العامة و�أمينها العام ،الفتة
اىل ان التكرمي �سيكون ل�سمو الأمري ولدولة الكويت
باعتبارها مركزا �إن�سانيا عامليا ،ما يعك�س مكانة �سمو
الأمري الدولية.
وقال عدد من الكتاب ان تكرمي �سمو الأمري هو تكرمي
لكل العرب ولكل امل�سلمني ،وان تكرمي �سموه يعترب
تعوي�ضا للإن�سان العربي وامل�سلم الذي يحاول
البع�ض ت�شويه �صورته ،وان �سمو الأمري �أعاد
للإن�سان العربي ال�صورة امل�شرقة التي جعلته يفخر
بانتمائه للعروبة ولال�سالم.
وقد غادر �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك ال�صباح البالد �أم�س متوجها اىل مدينة
نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية يف زيارة
خا�صة يح�ضر خاللها االحتفالية املقامة لتكرمي �سمو
الأمري ومنحه لقب «قائد للعمل الإن�ساين».
ويف الكويت فقد متت اال�ستعدادات من قبل جميع
اجلهات لالحتفال مبنح �صاحب ال�سمو �أمري البالد
لقب «قائد �إن�ساين» تزامنا مع االحتفالية يف مبنى
هيئة الأمم املتحدة.و�ستطلق االدارة العامة لالطفاء
ال�صافرات ملدة  30ثانية ،كما �ستقدم عر�ضا بحريا
لزوارق االطفاء بالقرب من قرية يوم البحار مع
رفع علم الكويت.و�ست�شارك اجلمعيات التعاونية يف
االحتفالية من خالل مهرجان �ضخم با�سم «مهرجان
تكرمي الكويت» ينطلق يف ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء
اليوم وي�شمل فقرات غنائية منوعة وعر�ضا لل�سيارات
الكال�سيكية والطائرات الكال�سيكية وال�شراعية و�ألعاباً
نارية تتوىل ادارتها جمعية الرو�ضة التعاونية ،كما
�سيت�ضمن احتفال اجلمعيات �أوبريتا خا�صا باملنا�سبة،

ال�سرية الذاتية حل�رضة �صاحب ال�سمو �أمري دولة
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح

وماراثون القائد الإن�ساين وم�سرية الإن�سانية وعر�ضا
للفرق ال�شعبية ،و�سي�شارك يف االحتفاالت الفنانان
عبدالكرمي عبدالقادر و�شادي اخلليج ،وي�شارك يف
احدى الأغاين الفنانان عبدال�سالم حممد وجا�سم
بهبهاين.و�ستنطلق احتفالية اجلمعيات التعاونية �أمام
حديقة جمال عبدالنا�صر.
كما �ستكون هناك احتفاالت �أخرى للجمعيات
التعاونية يف مناطق متفرقة من البالد ويف جميع
املحافظات ،ومنها يف املقاهي ال�شعبية يف ال�ساملية
و�شرق وال�صليبيخات والفروانية واجلهراء وجممع
املارينا وجممع  360يف مركز احلمراء مول وجممع
الأفنيوز ،و�ستحيي االحتفاالت الفرق ال�شعبية.
�أكد �سمو نائب الأمري وويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح ان تكرمي �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ومنح �سموه لقب
«قائد للعمل االن�ساين» وت�سمية الكويت «مركز ًا للعمل
االن�ساين» من قبل منظمة الأمم املتحدة تعترب اجنازا
كويتيا دوليا عظيما ،ومتثل اعرتافاً م�شرفاً و�شهادة

ملك البحرين :

ح�ضارية وتاريخية للكويت ولقائدها �سمو الأمري
و�شعبها وو�ساما لكل عربي وم�سلم.وقال �سموه يف
كلمة مبنا�سبة تكرمي �سمو الأمري ان ما يثري االرتياح
�أنه يف الوقت الذي تثور فيه ال�شعوب على ظلم
�أنظمتها يتنادى العامل ليديل ب�شهادة م�ستحقة لتكرمي
�سمو الأمري والكويت.و�أ�شار �سموه اىل ان عطاءات
الكويت ال�سخية طالت كل ركن يف العامل دون ان
تكون امل�ساعدات مرتبطة مب�صلحة �سيا�سية �أو قيود
�أو �شروط� ،أو �أي اعتبارات �أخرى متعلقة بالدين �أو
اللون �أو اجلن�س �أو املكان ،وامنا تنطلق من مبادئ
وتعاليم ديننا احلنيف وما جبل عليه �أهل الكويت من
طيبة وقيم فا�ضلة يف البذل والعطاء وعمل اخلري.
و�شدد �سموه على ان �سمو الأمري كان دائما داعية
للحق والت�سامح وال�سالم وجم�سدا ل�صوت االعتدال
والعقل واحلكمة ،وقد �أ�س�س �سموه دعائم لفل�سفة
جديدة للعمل الدبلوما�سي تقودها روح امل�س�ؤولية
وامل�صداقية واحرتام كرامة االن�سان وحقوقه.

 ّمتت ُمبايعة �سموه بالإجماع �أمري ًا لدولة الكويت
يف  29يناير .2006
 �صدر مر�سوم �أمريي بتاريخ 2003/7/13بتعيينه رئي�سا ملجل�س الوزراء.
 ُوىل من�صب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراءووزير للخارجية يف � 18أكتوبر .1992
 نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرا للخارجيةيف  3مار�س .1985
 وزيرا للإعالم بالوكالة بالإ�ضافة �إىل من�صبه نائبالرئي�س جمل�س الوزراء ووزير ًا للخارجية يف الفرتة
من  4مار�س  1981وحتى  9فرباير .1982
 عني نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء بتاريخ 16فرباير � 1978إ�ضافة �إىل من�صب وزير اخلارجية.
 وزيرا للإعالم بالوكالة يف الفرتة من  2فرباير 1971وحتى  3فرباير � 1975إ�ضافة �إىل من�صبه
وزيرا للخارجية.
 توىل من�صب وزير اخلارجية ابتداء من 28يناير  1963و�أ�ستمر متقلدا هذا املن�صب يف جميع
الوزارات
التي �شكلت منذ عهد اال�ستقالل وحتى � 20أبريل
 - 1991وزيرا للإر�شاد والأنباء يف  17يناير
.1962
 رئي�سا لدائرة ال�شئون االجتماعية والعملودائرة املطبوعات والن�شــر .1955
 ع�ضوا يف الهيئة التنظيمية للمجل�س الأعلى. ع�ضوا يف جمل�س الإن�شاء والتعمري. ا�ستكمل درا�سته على �أيدي �أ�ساتذة خ�صو�صيني. تلقى تعليمه يف مدار�س الكويت. مواليد  16يونيو 1929م. احلالة االجتماعية � :أرمـل وله ثالثة �أوالد وبنت. يجيد اللغة االجنليزية. الهوايات � :صيد ال�سمك (احلداق)امل�صدر  -الديوان الأمريي
نائب الأمري :تكرمي �صاحب ال�سمو� ..شهادة تاريخية
لكويت العطاء

�أبناء يافع �أهل الوفاء والإخال�ص ي�صدقون العهد والوعد
 -املنامة

وجه ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى
�أل خليفة برقية �شكر جوابية �إىل �أبناء قبيلة
يافع عرب فيها عن امتنانه و�شكره لدور
�أبناء يافع يف احلفاظ على حقوق الوطن .
وو�صف ملك البحرين �أبناء قبيلة يافع
�أهل الوفاء والإخال�ص ي�صدقون العهد
والوعد .
فيما يلي ن�ص الربقية :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�ســـادة الأفا�ضــــــل �أبنـــاء قبـــيلة يــــافع
املحتـــرمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بكل االعتزاز ن�شكركم على ما حملته لنا
ر�سالتكم من ت�أييد وت�صميم على الذود
عن الوطن وم�صاحلة  ،وانتم من ي�صون
الأمانة ويحفظ البيعة .
�أن موقفكم هذا لي�س بالغريب ف�أنتم �أهل
الوالء والوفاء والإخال�ص ت�صدقون العهد
الوعد  ،وحتفظون حقوق الوطن العزيز.
حفظكم اهلل و�سدد خطاكم  ،ودمتم �ساملني.
حمد بن عي�سى �أل خليفة
ملك مملكة البحرين
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استطالع

يف حلج  . .معان ٍ �سامية  . .و تقاليد عظيمة :

 -ا�ستطالع  /عيدرو�س زكي

عادل حمفوظ :
العيد �ألفة و حمبة و
ت�سامح و ن�صل فيه
الأرحام و نتبادل
الهدايا و ت�ستجم فيه
الأ�رس و يفرح الأطفال
لطفي �سعيد :
يجتمع النا�س يف العيد
يف مناطقهم و نتم َّيز
ب�إقامة الأعرا�س منذ
اليوم الأول فيه
زين حممد :
يف العيد تكرث �أيادي
اخلري البي�ضاء نحو
الفقراء و خالل �أيامه
يحلو املقيل و يطيب
ال�س َمر
َ
�أجمد عبد اهلل :
ت�سمو النفو�س فوق
اجلراح يف العيد و
نق�ضي �أمتع الأوقات
بالرحالت الرتفيهية

لطفي �سعيد

عادل حمفوظ

�أجمد عبد اهلل

زين حممد

لعيد الأ�ضحى املبارك  ،معان ٍ اجتماعية �سامية  ،ف�إىل جوار بهجة �أجوائه و فرحتها  ،يرتاحم امل�سلمون يف ما بينهم و يت�ضاعف عطف الغني
فيه على ال�ضعيف  ،و هنا تكمن ال�سعادة حقا ً يف �أبهى حللها  ،كما �أن لأبناء كل منطقة يف الوطن عاداتهم و تقاليدهم التي يتف َّردون فيها عن
املناطق الأخرى .
(( احلقيقة )) التقت مبحافظة حلج بباقة ط ِّيبة من �أبنائها و ا�ستطلعت معهم املعاين النبيلة التي يحملها العيد و العادات الكرمية و التقاليد
العظيمة التي يتمتعون فيها متيزا ً عن املناطق الأخرى  ،و كانت ح�صيلة لقاءاتنا بهم على النحو التايل :
ا�سرتاحة حمارب

الأخ عادل حمفوظ عو�ض باطاهر  . .حتدث عن املعاين ال�سامية لعيد الأ�ضحى املبارك
 . .قائال ً :
ِّ
َ
تمُ
منا�سبة عيد الأ�ضحى ال�سعيد  ،تعني لنا كثريا ً � ،إذ ثل لنا ا�سرتاحة املحارب امل�سلم
 ،الذي يتمنى خاللها الفوز بر�ضى اهلل �سبحانه و تعاىل عنه  ،يف رحلته املكوكية على مدار
العام  ،ففي العيد ت�صفو النفو�س و نتقرب �إىل املوىل ع َّز و ج َّل بال�صدقات على الفقراء و
امل�ساكني و الأيتام و الأرامل من عباده  ،و فيه ننبذ ال�ضغائن و نرت َّفع عن ال�صغائر  ،و
نك ِّر�س �أيامه يف العبادات ال�شرعية التي تعلو �أ�صواتها جملجلة بذكر الرحمن  ،و طيلة
�أيام العيد تكون �أعمال ك ّد ٍ ج�سدي و ن�شاط معنوي درءا ً للك�سل مبا ننال به الر�ضا من
اخلالق تبارك و عال �ش�أنه  ،و لننعم بعد ذلك مبذاق و حالوة و طراوة ما جنيناه من عمل
نبيل  ،م�ستفيدين من درو�سه اخليرِّ ة التي واجهناها يف معامالتنا اليومية مع الآخرين يف
عيد الألفة و املحبة و الت�سامح  ،عيد الأ�ضحى املبارك .

�صلة الأرحام

و عن العادات و التقاليد ال�سارية مبحافظة حلج خالل �أيام العيد  . .يقول :
العادات و التقاليد العيدية مبحافظة حلج  ،تتم َّثل يف �أداء �أبناء املحافظة ل�شعائر �صالة
العيد يف امل�صليات كونها �سنة م�ؤكدة و واجبة  ،و ذلك عقب اال�ستعداد لها بالغ�سل و
التطيب و لب�س اجلميل من الثياب  ،ملا جاء على ل�سان ال�صحابي اجلليل (( �أن�س )) ر�ضي
اهلل عنه � (( :أمرنا ر�سول اهلل عليه و على �آله �أف�ضل ال�صالة و �أزكى الت�سليم يف العيدين
�أن نلب�س �أجود ما جند  ،و �أن نتط َّيب ب�أجود ما جند  ،و �أن ن�ضحي ب�أثمن ما جند ، )) ،
فنذبح بعد �صالة العيد الأ�ضاحي املباركة تق ُّربا ً �إىل اهلل جل جالله  ،ثم نغتنم نحن �أبناء
حمافظة حلج �أي�ضا ً فرحة العيد لو�صل �أرحامنا و �أهالينا و �أ�صدقائنا يف مناطق �سكناهم
�أينما كانوا  ،و جنتمع فيهم عقب فرقة م�ؤقتة ق�سرية ب�سبب �أ�شغال احلياة اخلا�صة � ،إذ
نقوم بزياراتنا املتكررة عيديا ً للأهل و الأ�صدقاء م�صطحبني معنا �إليهم الهدايا املعتادة
و ال�شهرية املتداولة يف ما بيننا مبحافظة حلج  ،املتم ِّثلة يف قطع احللويات و �أ�صابع
الكعك املحلية اللذيذة املعروفة باملحافظة با�سمي (( امل�ضروب )) و (( القرم�ش ))  ،و
بو�صولنا و هدايانا �صوبهم نتبادل معهم تهانئ و تربيكات العيد ال�سعيد  ،ونخو�ض و
�إياهم يف الأحاديث املختلفة يف املوا�ضيع املهمة املجتمعة على ال�صعيدين ال�شخ�صي و
العام  ،بعدها نتناول معا ً وجبات الغداء  ،و نح�ضر جميعا ً يف جمال�س القات  ،و ي�سهم
�أبناء حمافظة حلج كذلك �إ�سهاما ً فاعال ً يف تن�شيط ال�سياحة الداخلية الوطنية فن�أخذ
�أ�سرنا و �أهالينا و �أقرباءنا و �أ�صدقاءنا الأعزاء �إىل التن ُّزه داخل منتجعات املحافظة
ال�سياحية مثل  :ب�ساتني و حدائق و جداول منطقة احل�سيني مبديرية ُت نَب باملحافظة ،
و �أخذهم �إىل حمافظة عدن املجاورة جدا ً ملحافظة حلج و امل�شهورة ب�سواحلها اخللاَّ بة
و مواقعها و متنف�ساتها الرتفيهية العامة املتعددة لال�ستجمام فيها  ،كما �أن لأطفال
�أبناء حمافظة حلج طقو�سهم العيدية اخلا�صة بهم التي تتم َّثل يف زياراتهم ال�سرمدية
�إىل �أهاليهم و �أ�صدقائهم و جريانهم  ،بغية تهنئتهم بالعيد و �إعطائهم (( عيدية العيد ))
املتم ِّثلة يف (( النقود )) من كبار ال�سن  ،و ال�شوكوالتة و الكعك  ،بهدف �إدخال البهجة و
ال�سرور �إىل �أفئدتهم الربيئة  ،و كذا لعبهم بـ (( دراهني )) ــ �أراجيح ــ العيد و مالهيه ،
و لهوهم ب�إطالق الألعاب النارية ب�إ�شراف مبا�شر و ح�ضور عن كثب من �أولياء �أمورهم
و ممن يكربونهم يف ال ُع ْمر حتى ال ي�صابون ب�أ�ضرارها نتيجة اال�ستخدام غري املُت َقن منهم
لهذه الألعاب الرامية �إىل جت�سيد فرحة و ابت�ساماتهم الن�ضرة بالعيد الذي يفرح الكبار
فيه �أ�سا�سا ً من فرحة ال�صغار فيه .

مَ ْ
ل ال�شمل

الأخ لطفي �سعيد �أحمد نعمان  . .حول معاين العيد  . .قال :
يف البداية نتقدم ب�أحر التهانئ و �أزكى التربيكات �إىل الأمتني العربية و الإ�سالمية عامة
 ،و �شعبنا خا�صة ملنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك  ،الذي نحتفل فيه بتوفيق اهلل
�سبحانه و تعاىل  ،و يف �أيام العيد يجتمع النا�س كل ٌ يف �إطار مدينته �أو منطقته �أو قريته
يف مكان ٍ واحد لت�أدية �شعائر �صالة العيد  ،لهذا نعدُّه يوم لمَ ْ �شمل امل�سلمني و نتع َّلم منه
عربة وحدة ال�صف و عدم التفرق يف ما فيه �صالح الأمة .

تقام الأعرا�س

و يف ما يتعلق بالعادات و التقاليد  . .يقول :
عن عاداتنا و تقاليدنا نحن  ،ف�إننا نغادر منزلنا الكائن مبدينة احلوطة عا�صمة
حمافظة حلج  ،و نذهب �إىل الريف م�سقط ر�أ�سنا مبنطقة �صرية مبديرية طور الباحة
باملحافظة  ،التي بعد �صالة العيد يف امل�صلى يقوم �أبناء املنطقة فيها بتبادل الزيارات
مع الأهل و الأ�صدقاء للمعايدة و التهنئة بالعيد  ،و نذبح عقب ذلك الأ�ضاحي هلل ع َّز و
ج َّل  ،و جنتمع ب�أ�صدقائنا يف مكان ٍ واحد لالحتفاء معا ً بالعيد  ،و يف منطقتنا �أي�ضا ً ما
مييزها �أنها منذ اليوم الأول يف العيد حتى بقية �أيامه الأخرى تقام الأعرا�س  ،كما ت�سري
فرحة العيد �أكرث يف زيارة الأطفال لأهاليهم و �أقاربهم للمعايدة و ح�صولهم منهم على ((
عيدية العيد ))  ،فيما �أ�صوات املفرقعات النارية التي يطلقها الأطفال ُتعبرِّ عن فرحتهم
بطريقتهم بهذه املنا�سبة العظيمة .

�أياد ٍ ط َّيبة

الأخ زين حممد زين ال�سقاف (( اخلواجة ))  . .حول ما يعنيه له العيد  . .قال :
عيد الأ�ضحى املبارك  ،يعني لنا و لكل م�سلم �إنه الفرحة و البهجة و ال�سرور  ،و يغمرنا
كلما �أطل علينا بال�سعادة العامرة و الغبطة العارمة  ،لأنه يريح الأبدان بقيمه ال�سمحة
 ،ففيه ت�صحو بكرثة ال�ضمائر التي فيها ب�صي�ص الأمل لت�سعى �إىل مد �أياديها الطيِّبة و
املُبرِ َّ ة لإغاثة و �إعانة امللهوفني و املحتاجني ممن تقطعت بهم �سبل املعي�شة الكرمية  ،و
ترتجم تلك الأيادي البي�ضاء املقتدرة عمق الرتاحم الإن�ساين نحو الفقراء الذين يرنون
�إىل حياة �أف�ضل �سواء يف غذاء �أو ك�ساء  ،و العيد فر�صة �سانحة لذلك العطاء ليبلغ مداه
عنان ال�سماء .

مقيل و ت�سامر

و يف ما يخ�ص العادات و التقاليد  . .يقول :
عهد �أبناء حمافظة حلج يف عاداتهم و تقاليدهم خالل �أيام عيد الأ�ضحى ال�سعيد ،
خروجهم �أول يوم فيه �إىل �أداء �شعائر �صالة العيد يف امل�صلى  ،و بعد ذلك يذهبون �إىل
معاودة الأهل و الأقارب و الأ�صدقاء و اجلريان و نتبادل التهانئ معهم بحلول العيد
البهيج  ،ثم ننكب مبتهجني يف ذبح الأ�ضاحي  ،كما تتج َّلى الفرحة يف االجتماع بالأحبة
و اخللاَّ ن يف املقيل �أوقات الأ�صيل و الت�سامر يف حلظات لياليه معهم  ،و الرتويح عن
النف�س مبناظر حمافظة عدن و مزاراتها اجل َّذابة لأنها خري متن َّف�س لأبناء حمافظة حلج
و �شبابها و قبلتهم الرتفيهية نظرا ً للتعا�ضد الع�ضوي ما بني املحافظتني اجلارتني  ،و
حتلو مواعيد لقاء الأحباب يف عدن جنة اهلل يف �أر�ضه  ،فالعيد فرحة و �أجمل فرحة .

ال�شعور بالفقري

الأخ �أجمد عبد اهلل عمر احلدَّاد  . .عن معاين العيد  . .قال :
عيد الأ�ضحى ال�سعيد  ،منا�سبة �إ�سالمية عظمى  ،ت�سمو النفو�س فيه فوق اجلراح  ،و
ي�شعر امل�سلم الغني ب�أخيه الفقري  ،و مينحه مما �سخر اهلل �سبحانه و تعاىل له من نعمة
 ،حتى يتجاوز عنه �أمل احلاجة و �إن كان ذلك لربهة م�ؤقتة يف حياة من يعي�ش الفقر يف
�أحلك �صوره  ،لكنها م�شيئة اهلل ج َّل عاله  ،و يف العيد يزداد طموح امل�سلم راجح العقل
و رائق الفكر يف كل �أ�صقاع املعمورة �أن ت�سود املزايا احلميدة للأمن و اال�ستقرار و
ال�سالم بلده .

رحالت ترفيهية

و يف �ش�أن العادات و التقاليد  . .يقول :
يف �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك ت�شهد حمافظة حلج �أداء �أبنائها ل�شعائر �صالة
العيد يف امل�صلى  ،و عقبها يتوجهون �إىل ذبح الأ�ضاحي  ،ثم يق�صدون الأهل و الأ�صدقاء
ملعاودتهم و ا�شرتاكهم �سويا ً يف م�سرات العيد بان�ضمام كل �أ�سرة من �أ�سر املحافظة عند
�أكربها ِ�س َّنا ً  ،و يقومون بق�ضاء �أمتع الأوقات مع بع�ضهم بع�ضا ً بالرحالت ال�سياحية
الربية الرتفيهية باملحافظة يف ب�ساتني احل�سيني اجلميلة امل�شهورة و متنف�سات حمافظة
عدن فائقة الروعة  ،ففيها تطيب كل �آالم احلياة و �أوجاعها .
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عزاء

للإعالم حتتفي باليوم الوطني الـــ  84للمملكة العربية ال�سعودية
مب�شاركة حكومية وقيادات احلراك اجلنوبي فـي عدن
حـبــتـــور :

� -إقليم عدن  -خا�ص

الريا�ض مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع والثمانون،
مب�شاركة عدد من �أبناء اجلنوب املقيمني يف ال�سعودية.
وتخلل احلفل عر�ض فيلم وثائقي يحكي تاريخ اململكة
العربية ال�سعودية ،قبل �أن يتناول احلا�ضرون وجبة
الع�شاء..
فيما يلي كلمة م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم باملنا�سبة :
الإخوة والأخوات ٌّ
يحب
كل با�سمه �أو ب�صفته� ،أو مبا ُّ
ً
�أن ُينادى به ،احلا�ضرون جميعا� ،..سالم من اهلل على
�أرواحكم الطيبة ،التي َق ِدمَتْ  ،طبتم وطاب مم�شاكم،
دواع �سرورنا
وتب ّو�أمت من اجلنة مقعدا ،وبعد � :إنه ملن ِ
واعتزازنا� ،أن ن َر هذه الوجوه الطيبة ،التي ميل�ؤها
احلب والإخاء ،وهي تتواجد اليوم؛ كي ت�شارك اململكة
ُّ
ال�شقيقة فرحتها بذكرى احتفالها مبنا�سبة اليوم الوطني
يج�سد مدى عمق العالقات
الرابع والثمانني ،وهذا
ِّ
املج�سدة لأروع �صور التالحم والتعاون
الأخوية بني ال�شعبني ،
ِّ
ً
العربي؛ولت�صبح منوذجا ُيحتذى به يف العالقات العربية ،املعبرّ ة
عن روح الإخاء واملودة ،بني البلدين اجلارين و�شعبيهما؛والذي
تربط بينهما و�شائج القرابة الإن�سانية واجلغرافية ،ال�ضاربة
جذورها يف عمق التاريخ.
ي�أتي احتفا�ؤنا اليوم ممثال بـ"م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم وم�ؤ�س�سة
احلقيقة اخلريية التنموية" ،والرعاية الكرمية من ال�شيخ /
عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي  ،و�إدارة فندق "جراند عدن"؛
لإقامة هذا االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي ،الذي ُيقام لأول مرة
يف البالد  ،وهذا ي�أتي رد ًا للمعروف ،وعرفاناً بدور اململكة وبوقوفها
�إىل جانب �شعبنا يف ال�سراء وال�ضراء.
إخوة �أ�شقاء �إذا فا�ضت فرحاً ،وهي ت�ستعذ
ال نلوم م�شاعرنا ك� ٍ
يوم جمي ٍد وخال ٍد يف ذاكرتنا املرتبطة بذاكرة ووجدان الإن�سان
بذكرى ٍ
َّ
ال�سعودي،ولي�س �أدل على ذلك من م ِّد اململكة يد العون للعديد من
بلدان العاملني العربي والإ�سالمي� ،إميانا منها بدورها ال ِّريادي
والإن�ساين املتطلع �إىل خدمة الب�شرية جمعاء ،وهي التي �شرفها اهلل
برعاية �أقد�س بقاع الأر�ض مكة املكرمة واملدينة املن َّورة،مبا يتنا�سب
وكينونتها العربية والإ�سالمية.
وبهذه املنا�سبة نتوجه ب�أ�سمى �آيات التهاين والتباريك ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن العزيز �آل �سعود وويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار
واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني،
والأ�سرة املالكة(حفظهم اهلل جميعاً) وكافة ال�شعب
ال�سعودي ،كما نبارك لأنف�سنا جميعاً هذه الذكرى،
كما نبارك �أيامنا املباركات املرتافقة لأيام احلج،
التي ن�س�أل اهلل �أن مين علينا برحماته ومغفرته ،ويف
�آخر املطاف "عيدكم مبارك كل عام و�أنتم بخري" ..
فرا�س اليافعي
رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم و رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة
اخلريية التنموية

جميعنا نتفق على دور اململكة العربية
ال�سعودية الداعم وامل�ساهم يف احلفاظ على
ما تبقى من �أجزاء هذا الوطن الذي يتعر�ض
للعديد من امل�شكالت

نظمت م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم م�ساء الثالثاء 30
�سبتمرب 2014م احتفاال مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع
والثمانون للمملكة العربية ال�سعودية ،بفندق جراند
عدن ،مبدينة خورمك�سر ،مب�شاركة عدد من قيادات
ال�سلطة والتنفيذية املحلية وقيادات احلراك اجلنوبي
ال�سلمي ورجال املال والأعمال وممثلي البعثات
الدبلوما�سية وعدد من املغرتبني اليمنيني يف اململكة.
ورحبت م�ؤ�س�سة احلقيقة باحلا�ضرين مل�شاركة اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة فرحتها بذكرى احتفالها
مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع والثمانني ،م�ؤكدة �أن
يج�سد مدى عمق العالقات الأخوية بني ال�شعبني
ذلك ِّ
املج�سدة لأروع �صور التالحم والتعاون العربي؛ لت�صبح منوذجاً
،
ِّ
ُيحتذى به يف العالقات العربية ،املعبرّ ة عن روح الإخاء واملودة،
بني البلدين اجلارين و�شعبيهما؛ والذي تربط بينهما و�شائج القرابة
الإن�سانية واجلغرافية ،ال�ضاربة جذورها يف عمق التاريخ.
وقالت �إن االحتفال ي�أتي اليوم ممثال مب�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم
وم�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية ورعاية كرمية من ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي  ،و�إدارة فندق "جراند عدن"؛
لإقامة هذا االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي ،الذي ُيقام لأول مرة
يف البالد  ،وهذا ي�أتي رد ًا للمعروف ،وعرفاناً بدور اململكة وبوقوفها
�إىل جانب �شعبنا يف ال�سراء وال�ضراء.
إخوة �أ�شقاء �إذا فا�ضت فرحاً ،وهي
م�ضيفة ":ال نلوم م�شاعرنا ك� ٍ
يوم جمي ٍد وخال ٍد يف ذاكرتنا املرتبطة بذاكرة ووجدان
ت�سعد بذكرى ٍ
الإن�سان ال�سعودي،ولي�س �أد َّل على ذلك من م ِّد اململكة يد العون للعديد
من بلدان العاملني العربي والإ�سالمي� ،إميانا منها بدورها ال ِّريادي
والإن�ساين املتطلع �إىل خدمة الب�شرية جمعاء ،وهي التي �شرفها اهلل
برعاية �أقد�س بقاع الأر�ض مكة املكرمة واملدينة املن َّورة،مبا يتنا�سب
وكينونتها العربية والإ�سالمية".
وتوجهت امل�ؤ�س�سة "ب�أ�سمى �آيات التهاين والتباريك ملقام خادم
ّ
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن العزيز �آل �سعود وويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني
ال�شريفني ،والأ�سرة املالكة (حفظهم اهلل
جميعاً) وكافة ال�شعب ال�سعودي ،كما نبارك
لأنف�سنا جميعاً هذه الذكرى ،كما نبارك �أيامنا
املباركات املرتافقة لأيام احلج ،التي ن�س�أل
اهلل �أن مين علينا برحماته ومغفرته ،ويف �آخر
املطاف "عيدكم مبارك كل عام و�أنتم بخري" ..
و�أ�شاد رئي�س جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز
بن حبتور بالعالقات العميقة والتاريخية
والأمنية بني البلدين ال�شقيقني ،ووقوف

اململكة العربية ال�سعودية الدائم �إىل جوار اليمن الذي يواجه العديد
من امل�شكالت اجل ّمة وحفاظها على ا�ستقرار اليمن.
و�أ�شار بن حبتور يف كلمته �إىل �أن هذه املنا�سبة هي عزيزة وغالية
على قلوب اليمنيني ،وعلى الرغم من الظروف التي نعي�شها هنا� ،إال
�أننا نحتفي ب�أ�شقائنا وجندها فر�صة لتهنئة اململكة �شعبا وحكومة
بذكرى ت�أ�سي�سها.
م�ضيفا " :جميعنا نتفق على دور اململكة العربية ال�سعودية الداعم
وامل�ساهم يف احلفاظ على ما تبقى من �أجزاء هذا الوطن الذي يتعر�ض
للعديد من امل�شكالت".
معرباً عن �شكره مل�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم ورئي�سها الزميل فرا�س
اليافعي و�شكره لل�شيخ عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي لرعايتهما
لهذا احلفل ،ودورهما امل�ستمر يف تخفيف �أعباء اليمنيني وم�ساهمتهم
الداعمة للعالقات الوطيدة بني البلدين ال�شقيقني.
من جانبه ،ث ّمن ال�شيخ عبدالعزيز املفلحي العالقات الثنائية
بني البلدين ال�شقيقني وم�سرية التعاون القائمة بينهما ،وم�ستواها
املتميز.
وقال ال�شيخ امللفحي يف ت�صريح من مقر �إقامته بالريا�ض� ،إن
ال�شعب اليمني جنوباً و�شما ًال يكنّ كل احلب واالحرتام والتقدير
للمملكة العربية ال�سعودية قيادة و�شعباً على كل ما قدموه ويقدموه
من دعم �سخي با�ستمرار ،ورعاية �إخوانهم املغرتبني اليمنيني باململكة
الذين يلقون كل رعاية واحرتام منهم.
وكان ال�شيخ عبدالعزيز املفلحي قد نظم حفال يف عا�صمة اململكة

اليافــعــي :

االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي ،الذي
ُيقام لأول مرة يف عدن ي�أتي رد ًا للمعروف،
وعرفان ًا بدور اململكة وبوقوفها �إىل جانب
�شعبنا يف ال�رساء وال�رضاء
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فندق (جراند عدن) يختتم مهرجانه العيدي بنجاح كبري
 -خا�ص

اختتمت �إدارة فندق (جراند عدن) مبدينة خور مك�سر مبحافظة عدن
ــ اجلمعة قبل املا�ضية ــ برنامج حفالت مهرجانه ال�ساهر اخلا�ص بعيد
الأ�ضحى املبارك الذي رعته �إعالميا م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم بنجاح
كبري جدا .
واحتوى برنامج املهرجان على تقدمي فقرات فنية رائعة متعددة ملدة
�أ�سبوع كامل طيلة ليايل �أيام العيد من خالل اال�سكت�شات التمثيلية ال�ساخرة
مع فرقة (فنون عدن) امل�سرحية الفنية بقيادة الفنان النجم املت�ألق تامر
باع َّواد و بال�شخ�صية التي يج�سدها دائما يف دور (اخلالة �أمينة) الكوميدي
الذي ا�ستقطب قلوب جمهوره به و�شكَّل ترجمة عملية ملعاناتهم يف حميطهم

املجتمعي و�أبدع فيه �أيمَّ ا �إبداع  ،كما �شاركه يف البطولة امل�سرحية الفنانني
النجوم حممد رفيق وعالء �صحران وفادي في�صل .
العرو�ض امل�سرحية للفنان تامر باع َّواد (اخلالة �أمينة) متثلت يف تقدمي
�إ�سكت�شات ( :خالة �أمينة مراهقة) و (عدنان و�أمينة) و (لقاء على الهواء) و
(خالة �أمينة تد ِّور وظيفة) و (خالة �أمينة م�شعوذة) و (�أ�صالة العدنية) و
(�أ�شتي عري�س ُلقطة) ،وا�ستحوذت عرو�ضها جمتمعة على �إعجاب اجلمهور
و�سحرت �ألبابهم .
كما �أحيت كل من  :فرقة (�أما�سي ميوزيك) بقيادة الفنان �صالح العاقل
وفرقة (القلعة) ال�شعبية و ُق ِّد َمت و�صالت الرق�ص الـ (بريك دان�س) لفرقة
(دان�س كور) و�أغاين فن الـ(راب) للفنان ح�سن زيكو ،فيما �شدا الفنان �سعيد
ا�سكارنو والفنان عا�صم �أذكار باملهرجان �أجمل �أغانيهما العذبة ،ومت عر�ض

كليب غنائي ح�صري هندي للفنان النجم حممد رفيق .
وحفل برنامج املهرجان بالعديد من الأعمال الفنية منها  :عر�ض
ريبورتاج ق�صري خل�ص م�شوار تفوق فرقة (فنون عدن) امل�سرحية الفنية
وعر�ض جمموعة من الفال�شات الق�صرية الهادفة ،وتقدمي امل�سابقات
وجوائزها املختلفة للعائالت والأطفال وال�شباب ،وكانت ليايل املهرجات
يكون ختامها م�سكا بال�سهرة ورق�ص (ال�شرح) ،وقدَّم احلفل النجم حممد
وليد ،مذيع تلفاز (عدن) �إىل جواره تامر باع َّواد و�صالح العاقل .
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأما�سي ال�ساهرة لفرقة (فنون عدن) امل�سرحية
الفنية بقيادة الفنان النجم تامر باع َّواد ومعه الفنانني النجوم حممد رفيق
وعالء �صحران وفادي في�صل� ،ست�ستمر يف تقدمي عرو�ضها املتم ِّيزة بفندق
(جراند عدن) يومي اخلمي�س واجلمعة من كل �أ�سبوع .
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برعاية �إعالمية من م�ؤ�س�ستي (احلقيقة) و (عدن الغد) .

فندق مريكيور عدن يختتم مهرجانه العيدي (( في�ستيفال مين )) بنجاح منقطع النظري

 خا�صاختتمت �إدارة فندق (( مريكيور عدن )) مبدينة خور مك�سر مبحافظة
عدن ــ قبل ا�سبوعني ــ مهرجانه املك َّر�س لعيد الأ�ضحى املبارك ( ( V Fe s
 )) tival Yemenالذي رعته �إعالميا م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم و
م�ؤ�س�سة (( عدن الغد )) للإعالم بنجاح باهر و منقطع النظري .
مهرجان (( في�ستيفال مين )) و على مدى خم�سة �أيام عيدية متتالية
ا�شتمل على تقدمي باقات متنوعة من الفنون الغنائية العربية و ال�شعبية
املحلية �أداها كل من  :الفنان حممد ناجي و جنم مهرجان (( �ستاند �أب
عدن )) املو�سم الأول الفنان �صالح احل�سني  ،كما قدمت فرقة (( �سماء
عدن )) الفنية و امل�سرحية و الرق�ص ال�شعبي و مقرها �شارع خليفة مبدينة

املن�صورة مبحافظة عدن  ،عرو�ضها الراق�صة الرائعة و البهيجة التي
تراق�ص مع نغماتها و حركاتها جمهور احل�ضور .
و قدَّم باملهرجان فريق (( عنكلة تيم )) لفن الـ (( راب )) و فريق الرق�ص
الأفريقي و فرقة (( جراند عدن )) الغنائية و امل�سرحية و فرقة (( �آر كيه
جروب )) و فرقة ح�ضرموت �ستايل (( وولف �أند كووزا )) فقراتها الفنية
الغنائية و رق�صاتها البديعة .
اَّ
املهرجان تخلله العر�ض امل�سرحي  (( :زوجوين و �إل ب�أنتحر )) من
ت�أليف الفنان املمثل امل�سرحي و التليفزيوين � :صقر عقالن و متثيل � :أحمد
املاطري و حممد (( حمودي )) الزيدي و حممد الإرياين الذي �أخرج العمل
امل�سرحي نف�سه �أي�ضا ً  ،و ح�صد العر�ض امل�سرحي الراقي ذاته ابت�سامات
و �ضحكات اجلمهور .

و جرى باملهرجان الذي ن�سق لإقامته فريق ((  2ميديا )) تقدمي امل�سابقات
و اجلوائز املتعددة للجمهور  ،بينما رعته ذهبيا ال�شركة اليمنية للمطاحن
و �صوامع الغالل (( دقيق ال�سنابل  . .غذاء للحياة )) و �شاركها الرعاية
كل ٍ من  (( :فور �شباب عدن )) و (( �ستوب هري )) و (( جممع العرب ))
ال�سياحي و التجاري و م�ؤ�س�سة البيئة والقانون التنموية (( )) DELF
و (( دار قري�ش للطباعة )) و (( حلويات ن�صر )) و م�ؤ�س�سة (( احلقيقة ))
للإعالم و م�ؤ�س�سة (( عدن الغد )) للإعالم .
فيما �أبدع بتقدمي حفالت املهرجان جنم برنامج  (( :ما يقع�ش ! ؟ )) كرم
باح�شوان و رافقته يف التقدمي النجمة مها و �أ�شرف على املهرجان مديره :
املهند�س وليد حدَّاد .
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من تراثنا � -أغاين البناء
كتب  /علي �صالح اخلالقي

ي�صدح البناة ومعهم العمال ب�أهازيج
ومواويل وا�صوات متعددة �أثناء
قيامهم بعملهم ،بغر�ض الرتفيه
والت�سلية من عناء التعب وك�سر
امللل والرتابة ،و�شحذ هممهم وتقوية
عزائمهم وحتفيزهم ملوا�صلة �أعمالهم
دون فتور �أو ك�سل� ،أما الكلمات التي
يرددونها فهي غري حمددة ،فهناك
�أبيات للطرافة و�أخرى للمزح وثالثة
لطلب �شيء من �صاحب العمل ،لكن ال
بد �أن ي�ستهلون �أعمالهم �صباحا بالدعاء
�إىل اهلل �أن يعينهم ويجعل يومهم يوم
فرح ،كقولهم:
ياهلل اليوم عاون من �رسح
يطلب اهلل مع املتوكلني
وجعله يومنا يوم الفرح
والعذاب انزله على امل�رشكني
• كما يرددون �أبيات فلكلورية  ،ال
يعرف قائلها ،يبد�أ مطلعها بـ (قال
ب ّداع)  ،كقولهم:
قال بداع من حب املره
حبته وات�سوي له حلوح
وان كرهها وما�شي حبها
طولة الليل باجتحه جحوح
• �أو قولهم:
قال بداع وا عمه حليمه
ُربعي�ش ما يخارج عالثميني
وان َب َغ ْي ْ�ش اجلالعيب الكبريه
ْ
فال�شقا ن�صها ال ترخ�صيني( )
• ومن الأقوال التي تردد �أثناء البناء:
قال بداع �سينا جهدنا
وانها قوم ماتعرف �سبيل
بي فزع ياخذ الأمه (بنا)
وا يظلوا عل �سيل النقيل
• ومن �أهازيج البنائني عند طلبهم
لل�شاي:
هيا �سبوله جنّحي �شاهي
قد ما معانا ِمن ُّْ�ش ا َّال ُه ْو ْه
البيت ل َّول حقكم واهي
والركن ما يجل�س على ما ُه ْو ْه

• وهذه �أبيات تردد على �شكل حوار يا ذاك خُ ذ لك بالن ََّ�سم َع ْج َبه
بني نقا�ش وباين:
واملال لأهله َو ْي�ش بتقادي
 الباين:من اجلبل ال احليد ال الوادي
وا م�شتهر مثل حجارك
عالزين بالأرواح نتفادي
ال جتر�ش الدنيا جرا�شه
• وقد يتم ترديد �أيات عبارة عن لغز
قد �شي نق�شك �أ َّول زمانك
(حمزاة) كقولهم:
�أو عادها بدع النقا�شه
يا بن �صالح احزيك من بكره
 النقا�ش:الدين فيها والو�ضو ما�شي
قال بداع وا�سقاف خايل
ما ت�رشب اال بال�سنه مره
مد رجليك ال رو�س املناره
وقوتها ذبي وق�شا�شي
احلجر واجده ملء ال�شوارع
• وهذه حمزاة �أخرى:
والبناء مثلما ظرك املداره
يا بن �صالح احزيك من بكره
• ومن �أغاين البنائني ،هذا ال�صوت ما مثلها بالأر�ض طرا�شه
وفيه نقد ل�صاحب البيت الذي مل عاده �سببها ال ظهر بازل
يح�سن �إطعامهم كما ينبغي:
طري الهوى بينف�ض اريا�شه
مني �سالمي ياحل�صون النايفه
• ذات مر�أة ر�أى ال�شاعر يحيى علي
يا ذي بنو�ش �أهل�ش على زيطي وميط
غالب ال�سليماين الباين عبدالقوي بن
ال�سمن ما�شي والع�سل ما نعرفه
ثابت ال�سرحي يتباط�أ يف عمله م�ستغال
ماهل على �شُ ْح َره ونُ�شَّ احي �سليط
طيبة �صاحب البناء (ا�سمه عبداهلل
• �أو قولهم:
علي) فقال:
قال ال�صالحي ليت يل �رشبه
عبدالقوي بن ثابت الباين
من بري زمزم ذي يف الوادي
َ�س ّوي لعبداهلل علي َم ْو�شّ ق
وا َّال غ�صون القات من �شُ عبه
يجل�س ثمان ايام عال�صفة
خلى عيون النا�س ُق َّهادي
يتلحم ويتم ّرق
من �شان ّ

فرد عليه الباين عبدالقوي ثابت ال�رسحي:
يحيى علي ذي جي من املهجر
فازع عليه بالكهرباء يحرق
والبيت ل َّول حقّهم واهي
عا به �سنه وِ ن ذا بيتدقدق
• وعند قيا�س الباين للركن بامليزان
(اخليط واحلجرة) كانت امر�أة ترى
عورة الباين من الأ�سفل ،مل يكن حينها
وجود لل�سراويل الداخلية ،فقالت له
(اهلل اهلل دعلل امليزان َ�سواء)  ..ففطن
�أحدهم ملا تق�صد وكان �شاعر ًا فقال:
يا بن �صالح القي�س وايف
ُكن دعلل امليزان كله
يوم ال ُع�سن ظ ّله متائي
�أوبه على ا ُ
جلرذي ت�شله
• ور�أى �أحد ال�شعراء الباين عبدالقوي
بن ثابت ال�سرحي يبني فيما كانت
�أمامه امر�أة جميله ت�شاهد عمله ،فقال
ال�شاعر م�شبها تلك املر�أة بـ(االتريك)
�أي م�صباح ال�ضوء :
عبدالقوي بن ثابت الباين
َ�س ّوي حجار الباليه م�شكيك
والنا�س تنظرهن من ال�شارع
وهو بيبنيهن على االتريك
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مقاالت

يهود اليمن . .ملوك ّ
الف�ضة
رمي عبد الغني
�أن ّقل الب�صر بني امل�شغوالت الف�ض ّية� ...أُبحر يف تفا�صيلها
وراء وجوه من نق�شوها �أياماً و ليايل.
يرتو بعد" :نعود لليهود ..هل
�أ�س�أل فوز ّية ,وف�ضويل مل ِ
مازال هناك الكثري منهم داخل اليمن؟".
 "بقيتْ �أعداد قليلة (حوايل � 300شخ�ص) يتواجدونب�شكل �أ�سا�سي يف مدينة ريدة وخارف وقرب �صعدة
حيث لديهم كني�سان ومدر�ستان خا�صتان� ،آثروا التج ّمع
هناك طواعية ,حيث يقيمون مدار�سهم و�شعائرهم،
وكثري منهم ال يعرتف ب�ضرورة قيام دولة اليهود التي
يعتربها خمالفة للتوراة".
"ملاذا مل يهاجروا كالبق ّية؟". "قد يكون لت�شبثهم بالبقاء يف اليمن �أكرث من تف�سري ،منها حر�صهم على احلفاظ على عاداتهم وحياتهم
املحافظة ،وكذلك تل ّقيهم الت�شجيع على البقاء من
قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات اليهود ّية املعادية لفكرة دولة
�إ�سرائيل كمنظمة "�سامتار ها�سيدمي".
"�أين كانوا يقيمون؟ �أعني هل كان لليهود ح ّيهماخلا�ص يف �صنعاء القدمية؟" �أ�س�أل ثانية.
"�سكن معظمهم غربيها يف "قاع اليهود" ،وهو حال ّياً
"قاع العلفي" امل�شهور بال�صناعات املهن ّية اليدو ّية
والذي يقع فيه املقر ال�سابق لوزارة اخلارج ّية ،
وقد ا�ستُحدث يف �أواخر القرن ال�سابع ع�شر يف اجلانب
حي بري العزب ،كانت منازل اليهود فيه
الغربي من ّ
التتجاوز الطابقني ومبن ّية على منط خا�ص ،جدرانها
اخلارج ّية مطل ّية بالطني الذي ُ�سرعان ما يت�ساقط لتبدو
املنازل بحالة مزرية ،وتلك -كما ُيقال -كانت ّ
خطة
مق�صودة للإيحاء ب�سوء احلال والفقر كي ال يطمع
الآخرون مبا لديهم.
عندما غادر اليهود �صنعاء عام 1948م1367/هـ باعوا
عقاراتهم ،وكان هذا �شرط الإمام لل�سماح
ملن يو ّد الهجرة منهم� ،إ�ضافة �إىل تعليم
ما يجيدونه من حرف لليمنيني  ،وقد هدم
�أهايل �صنعاء معظم تلك الأبنية الطين ّية
وا�ستبدلوا بها �أبني ًة من احلجر والطوب
اليهودي
املحروق ,حتّى كاد طابع البناء
ّ
�أن يندثر منها ،وكان بيع ممتلكات اليهود
احلي من
يت ّم مبعرفة كبار ال�سن يف
ّ
اليهود وامل�سلمني الذين كانوا ي�شكّلون
ما ي�شبه "جلنة تثمني" ،وربمّ ا كان ذلك
حكيماً ،فم� ّؤخر ًا عاد بع�ض اليهود الذين
هاجروا قبل �ستّني �سنة ليطالبوا عرب
بحجة �أ ّنها
الق�ضاء با�ستعادة �أمالكهم
ّ
بيعت بطريقة غري عادلة".
يذكّرين كالمه ببيوت يهود دم�شق ،وكانوا
يتع ّمدون لها �أي�ضاً مظهر ًا متوا�ضعاً من
اخلارج ُيخفي الغنى املبهر من الداخل،
وطاملا حيرّ ين املوقف ال�سوري النبيل
ال�شديد الت�سامح من اليهود يف وجودهم
وغيابهم ،ملنْ ال يعلم ,فبيوت اليهود يف
�سوريا ما زالتْ مغلقة منذ رحيلهم ،ويف
حي اليهود بدم�شق القدمية ع�شرات البيوت الرائعة التي
ّ
مي�سها منذ ع�شرات ال�سنني,
�
أحد
ل
الدولة
ت�سمح
مل
أنْ
ّ
باعتبارها �أمانة لدينا بغياب �أ�صحابها الذين هاجروا..
احرتاماً للإن�سان والقانون ..وال �أعرف �إذا كان هذا النبل
يف مكانه ح ّقاً حيال ما متار�سه �إ�سرائيل �ض ّد الفل�سطينيني
املقد�سي -فوق ك ّل ما يتع ّر�ض
داخل بلدهم ..فاملواطن
ّ

له من �ضغوط تهجري و�إذالل وقهر -يفقد ح ّقه يف العودة
لبلدة القد�س القدمية وبالتايل بيته �إذا غاب عنه �أكرث من
�سنة واحدة بح�سب القوانني التي �أ�صدرتها احلكومة
الإ�سرائيل ّية.
لي�س فقط يف �سوريا ،فقد حفظ ت�سامح امل�سلمني عرب
خمتلف العهود -حتّى امل�ضطربة منها -حقوق اليهود
املادية واملعنوية ,وهو ّيتهم وطقو�سهم اخلا�صة يف
ع ّدة بلدان عرب ّية ,وال �س ّيما اليمن ،حيث كانوا يتمتعون

احللي والأ�سلحة التقليد ّية ,وال�صناعات اجللد ّية,
ّ
م�ستغ ّلني عزوف فئات املجتمع اليمني القبلي عن
العمل بها ف�سيطروا على مق ّدرات احلياة االقت�صاد ّية،
وظهر من بينهم �أمهر �صائغي ّ
الف�ضة ,وحائكي امل�آزر
احل�ضرم ّية "ال�سباع ّية" ,وعمل بع�ضهم كتبة يف بالط
ال�سالطني� ،أط ّباء وم�ست�شارين معروفني.
ثم �أ�ضاف بعد تردد ق�صري" :و ُيعتقد ب�أنّ لهم �أي�ضاً عِ لماً
كبري ًا يف عقائد الدجل وال�سحر وال�شعوذة".

بحماية الإمام مقابل دفع اجلزية لبيت املال ..يزاولون
�أعمالهم وديانتهم ب�سالم ..بل �إن الإمام يحيى حميد
الدين كان ي�سمح حلاخام اليهود بالدخول عليه يف � ّأي
وقت ي�شاء.
وكعادتهم ،جنح اليهود يف ا�ستثمار الظروف ل�صاحلهم..
فقد احتكروا املهن احلرف ّية والأن�شطة اليدو ّية ك�صناعة

ي�شري ح�سن �إىل اجلنابي (اخلناجر) التي حتت ّل م�ساحة
العر�ض الرئي�سة يف الدكان ويقول" :املفارقة هي رغم
�أن ّهم كانوا �أمهر منْ ي�صنع اخلناجر ،لكنّ يهود اليمن ال
يتق ّلدونها �أبد ًا لأ ّنهم -بح�سب التقاليد�" -أهل ذ ّمة" ال
يجوز �أن يت�س ّلحوا ،وهذه عادة توارثوها عرب الأجيال".
يتابع حم ّدثي" :ا�شتغل كثري منهم بالتجارة مثل �أ�سرة

"حب�شو�ش" ،بل واحتكروا عديد ًا من الوكاالت التجارية
نب اليمني وري�ش النعام وغريها ،م�ستفيدين
كتجارة ال ّ
من خا�ص ّية حر ّية التن ّقل التي كفلتها لهم الأعراف
القبل ّية يف اليمن وت�سهيالت االحتالل الربيطاين ،الأمر
بزي
الرحالة الغربيني �إىل التنكّر ّ
الذي حدا بعدد من ّ
اليهود لتي�سري جتوالهم يف بقاع اليمن".
ك�أنّ فوز ّية قر�أتْ ما يدور بخلدي� ,إذ ّ
تدخلت يف احلوار
م�ؤكدة�" :أجل ،كما قال ح�سن ،كان لليهود �أهم ّية بالغة
يف املجتمع اليمني -وبالتايل نفوذ غري مبا�شر -نتيجة
�سيطرتهم على ّ
قطاع اخلدمات املهن ّية ،و�إذا كان هناك
ما ُيتناقل عن بع�ض مظاهر التمييز يف التعامل معهم
ك�أن ي�ضطر اليهودي مث ًال للنزول عن حماره ُمف�سحاًاملجال للقبيلي ليمر قبله -لك ّنهم من جهة �أخرى متتّعوا
اليمني مبا
بالأمان واال�ستقرار داخل �أروقة املجتمع
ّ
ميكن ت�شبيهه باحل�صانة االجتماع ّية ،فبما �أنهم الطبقة
الأ�ضعف كان اليهود موزّعني يف حماية القبائل املختلفة،
وكان االعتداء عليهم ,وهم لي�سوا طرفاً يف النزاع ُيعترب
عم ًال ممقوتاً اجتماعياً
وق�ص زنبيل (�ضفرية �شعر
ّ
يهودي) �إهانة ت�شتعل بعدها احلرب.
ق�صة طريفة يف هذا ال�سياق ،مت ّردت �إحدى القبائل
يف ّ
ً
على الإمام �أحمد الذي كان م�شهورا ببط�شه ،ف�أ�شار عليه
البع�ض �أن ُي�سيرّ جي�شاً لت�أديبها ..وللتقليل من �ش�أنها
و�إرهاب القبائل الأخرى اكتفى الإمام الداهية ب�إر�سال
رجل يهودي من العا ّمة ا�سمه �سامل حم ّم ًال �إياه ر�سالة
تقول" :اليوم ي�أتيكم �سامل وحده وغد ًا �أحمد بعده" (�أي
�أر�سل لكم الأ�ضعف حم ّذر ًا مما هو �أعنف مبا ال يقا�س)،
"�شيفرة" كانت كافية ليعود �أعيان القبيلة العا�صية
اليهودي معتذرين ومق ّدمني الوالء والطاعة للإمام
مع
ّ
اجلبار!...
�أحت�س�س العقد اجلميل بر�ؤو�س �أ�صابعي جمدد ًا ,بينما
ت�ساوم فوز ّية ال�شابني على �سعره،
�أبت�سم و�أنا �أفكّر �أنّ حوار التجارهو هو،
يتكرر حرف ّياً يف �أ�سواق املدن القدمية...
حميد ّية دم�شق وخان خليلي القاهرة
و"البطحا" يف فا�س املغرب و"باب
البحر" يف تون�س ...يف كل �أ�سواق املدن
القدمية ،حيث يهبط ال�سعر �إىل �أق ّل
من الن�صف يف دقائق ،وتت�صاعد �أغلظ
الأميانات باخل�سارة والربح بني البائع
وال�شاري ،و�أعتقد �أنني فا�شلة يف هذا
النوع من املفاو�ضات ..ولذلك رمقتني
ّ
تدخلتُ لأنهي
�صديقتي �شذر ًا حني
"املفاو�ضات" را�ضية بال�سعر الذي
تو�صل �إليه ح�سن ،و�أ ّكدتْ يل بغيظ
ّ
–الحقاً� -أ ّنه كان ميكنها اال�ستمرار
بتخفي�ض ال�سعر لو مل � ّ
أتدخل ،م�ؤكّد ًة
�أنه كان �سيبقى -مع ذلك -رابحاً.
�أ�شري حل�سن � اّأل يغ ّلف العقد� ،أتناوله
لأ�ضعه حول عنقي ،ربمّ ا كان ت�ص ّرفاً
طفولياً �أنْ �أتق ّلده يف احلال ...يف احلقيقة
وددتُ �أن �ألتحم باملكان� ...أن �أ�صبح
جزءًا من ج ّوه الفريد ،ولكن� ...أ ّنى يل ما هو خمزون يف
الأحجار والرتاب واجلينات؟ ،ي�ستحيل تقليد الزخم
املت� ّأ�صل فيها منذ �آالف ال�سنني ،كما ي�ستحيل لهذه
جت�سد روح اجلمال املعتّق يف ك ّل �شيء هنا.
ال�سطور �أن ّ
من كتاب"يف ظالل بلقي�س"
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مرسحية

"�صرف غري �صحي" تعك�س الواقع ال�سيا�سي يف اليمن
 -ارم

متكن  5ممثلني من �إبهار جمهور �سينما هريكن يف مديرية
كريرت جنوب اليمن على مدى �ساعتني يف م�سرحية" �صرف
غري �صحي" التي حاول خمرجها عمر جمال �إ�سقاطها على
الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف اليمن.
وركزت امل�سرحية على �إبراز امل�صالح ال�شخ�صية التي
�سعى البع�ض لتحقيقها من خالل ان�ضمامهم للثورة اليمنية
التي �أ�سقطت النظام ال�سابق ،وكذلك ت�أثري �أ�صحاب النفوذ
واملنا�صب الع�سكرية يف توجيه ال�صحف اليمنية وارتداد
بع�ض امللتحقني بالثورة عنها ب�سبب عدم ح�صولهم على
منا�صب يف الدولة.
وانتقدت امل�سرحية ب�شدة النا�شطات اليمنيات
والعامالت يف حقل منظمات املجتمع اليمني ،و�أظهرتهن
كما لو �أنهن قمن بت�أ�سي�س تلك املنظمات من �أجل االرتزاق
وال�سفريات وجمع �أكرب قدر من الأموال.
وحظيت امل�سرحية التي كانت من بطولة املمثلة �شروق،
وعدنان اخل�ضر ،و�سايل حمادة ،و�سامح عقالن ،وقا�سم
ر�شاد ،ب�إعجاب مئات احلا�ضرين من كال اجلن�سني.
و�سي�ستمر عر�ض" �صرف غري �صحي" على خ�شبة
م�سرح هريكن على مدى ع�شرة �أيام ليتمكن زوار مدينة
عدن ال�ساحلية خالل �أيام العيد من م�شاهدتها.

�صرف غري �صحي!!..

كتب  /عـالء العـقربي :
م�سرحية للرائع املبدع واملت�ألق عمرو جمال ,اختلف فيها
كثريا لت�صبح قفزة نوعية جريئة يف ت�سليط ال�ضوء على
ق�ضية �أ�شرتك فيها الراحلون والقادمون معا",الف�ساد"..
�أ�ضاف �آلية اجلو العائلي املختلف �سيا�سيا ,يعي�شون يف
بيت واحد وي�شرتكون حماما واحدا ,الف�ساد يجمعهم
رغم تنوعهم ,ف�أعاد التحديد وت�صغري ال�صورة �أكرث ليقبع
الف�ساد م�صدر جدال يناق�ش يف جدران احلمام ال�شبه مرمم..
�صرف غري �صحي رهان موبايل حممول ,ات�صال واحد يعيد
بلورة الأحداث ل�صالح املت�صل ,وينقذه من كم مرتاكم من
الأحداث التي قد تردي مب�ستقبله ومركزة يف احل�ضي�ض..
�صرف غري �صحي يف جو عائلي مت�أزم الراحلون فيه

املتمثلون باحلزب ال�سابق و القادمون املتمثلون باحلزب
احلايل و الن�شطاء يف امل�ؤ�س�سات املدنية� ,صرف غري �صحي
لكنه من نوع اخر..
نوال النا�شطة التي تت�شدق بن�ضالها يف ال�ساحات مما
جعلها تت�صيد ادراة م�ؤ�س�سة هي و�شريكتها جنيبة,
في�صب دخلها املادي يف جيبها ,وزوجها عو�ض من بلطجي
�إىل �شخ�ص ملتزم يرائي املجتمع يف خوفه وورعه مل�صالح
�شخ�صية ودوافع مادية حقرية و حزبية ,و�سو�سن املتنفذة
ال�سابقة يف الوزارة و زوجها غازي م�سئول يف التعليم
ويف احلزب ال�سابق من لعبوا يف �أموال ال�شعب بتوزيع

الأرا�ضي و املنح الدرا�سية وهلم جرا..
وال نن�سى ال�سباك الرجل �ألأ�صنج و الأبكم �أو كما ت�ضنه
العائلة املنقذ الوحيد لهم..
�أحداث تدور حول ترميم احلمام وبني نزاعات عائلية
واقعية حول التملك وال�سيادة بني الأزواج �إىل �سقوط
اجلميع رهائن يف احلمام ..جراء باب �إن قفل ال يفتح �إال
من اخلارج ..يتفا�ضح اجلميع بعد �أن يتم �إ�سقاط وابل
من امل�سبات والإهانات فالف�ضائح هي التي تك�شف مدى
الف�ساد القابع فيه كل �شخ�صية من ال�شخ�صيات الأربع,
وي�ضل ال�سباك و املعني برتميم احلمام هو ال�شخ�صية

التي يراها الأربعة �أنه املنقذ الوحيد لهم ..لكن مل يعلموا
انه ال�شخ�صية الوحيدة التي احتجزتهم رهائن يف احلمام
و �أف�ضت تك�شف عن ف�سادهم دون ق�صد..
فمن هو عبده ال�سباك ,هل هو ال�شعب الب�سيط الذي يبحث
عن قوت يومه ..هل هو ال�شعب الذي ظل �صامتا طيلة هذا
الوقت ..اجلواب عند خمرج العمل..
�سقط اجلدار وب�سقوطه �سقوطهم جميعا لينعم ال�سباك
و�أي�ضا دون ق�صد بفتح باب احلمام حيثما كانوا فيه عالقون
فيجد اجلميع �أموات..
لكنه يت�ساءل �أين هم رغم رحيلهم جميعا..
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مقاالت

فـرق العائلـة!..
�سحـر "هـادي" الذي ّ

على وتر ذاك اللحن":حميد هرب ..حم�سن هرب ..هرمنا من
�أجل تلك اللحظة التاريخية" ،و�أنت يا �سعادة الزعيم ترى �أين تقبع
الآن � ،أنت عاج ٌز ك�أقرانك ا ُ
حلمر الهاربني ،الذين باتوا خارج (نطاق
اخلدمة) ،فيما تغطية هادي ت�سو ُد املكان ،لقد �أ�ضحى الرجل الأ ّول
يف البلد ،ورجل الق�صر اجلمهوري ،الذي كان �صالح ي�سكن فيه عقود ًا
َخ َلتْ � ،أخذ مكانك ،و�صار ي�ستقبل النا�س ،ي�صافحهم يف العيد ويهنئ
خطاب
�شعبه اليمني بكافة �أطيافه ،وال ين�سى الب ّتة الت�شديد يف كل
ٍ
له على (متالزمة الوحدة) ،دون �أن يخرج عن
الن�ص ،الوحدة � -أي�ضاً  -مهمة بالن�سبة له ،مثلك
متاماً عندما كانت مهمة لك! ،لقد كنت ت�صافح
تختطب فيهم
وقت قريب ،ثم ما �إن تلبث
النا�س �إىل ٍ
ُ
خِ طاب الواعظني!..
اليوم �صرنا ن�سمع �أخبارك و(�أ�صدقاء ال�سوء)
الذين كنت ت�صحبهم ،كما لو �أنهم فئران تتخفى
يف جحورها� ،أنت وكل املختفني (ق�سر ًا) هذه الأيام
على الأقل؛ لتظهر بعدها يف و�سائل �إعالمك ،ببطولة
خرف هذا الذي و�صل
�أنه ال يليق بك الهروب�( ،أي ٍ
�إليه الزعيم) الزعماء ال يردّدون هذا احلديث ،وال
ي�صطادون �صيود ًا �صغرية ،وال يرثثرون كثري ًا
�أمام النا�س ،الزعماء ال يحتاجون للقبائل ،لكن
القبائل هي من حتتاج �إليهم وتتودّد منهم  ،هل
�صارت البطوالت عندك على هذه ال�شاكلة�( ،أنك مل
تغادر �صنعاء) �أهذه بطولة ت�ستحق الذكر يا قوم ،
املعركة ملا تبد�أ بعد والعربة يف "من ينت�صر �أخري ًا
ُ
تن�س �أن فرعون قال� :أنا ربكم
ي�ضحك كثري ًا" ،ثم ال َ
الأعلى ،فهوى ،ثم هل جربت ما مقدار املرارة ،التي تت�سبب بها عندما
تق�صي �أحد ًا،هادي ي�ضعك اليوم (مفعو ٌل به) ممنوع من الن�صب!..
�إنزل من برجك العاجي ،ال نريد لك �سقوطاً �أكرث مما قد حدث لك حتى
الآن ،لقد ِ�صرت ُن�سخ ًة مقلدة من زعامات جبنة لورباك ،زعيم (خ�شبي
وحمروق �أي�ضاً)  ،لقد هوى بك هادي بف�أ�سه و�أرداك اجلحيم ،يظنك
�صنماً قد �أخذت حظك من عبادة الأولني ،رمبا تي ّمن بنبي اهلل �إبراهيم،
ورمبا هو ال ي�ؤمن بقول �أ�صحاب ال�ضالل املبني�":إنا وجدنا �آباءنا على
ذلك ،و�إنا على �آثارهم مقتدون"  ،نتخيلك و�أنت جمرد �أداة ُت�ستخدم
(حزب) بات يبحث
(حرب) و�إله
بيد غريك ،نتخيلك وقد �صرت �إاله
ٍ
ٍ
عن � ٍأب �شرعي يحتوي ت�سكع �آرائه ،وقياداته ال�سيا�سية يف كل اجتاه..
زمن طويل،
قري�ش كانت كحزبك ،تعبد �آلهتها التي حوايل الكعبة من ُذ ٍ
والآن �صار لهم �آلهة على هي�أتك� ،آلهة وزعماء على كرا�سي ،لي�س

هناك ٌ
فرق كبري فيما بني الزمنني ال�سابق والالحق ،ما زالت الأوثان
حول الكعبة ،وما زالت ال�شياطني تغوي لعبادتها اليوم يف (جزيرة
العرب) ،حتى �إن ا�ستي�أ�ست من دعوتها تلك ،التي تقول عنها دعوة
لزوم الواجب.
�إبنك �أحمد �أي�ضاً �صار مثلك يا ح�ضرة الزعيم� ،صار طريد ًا يف دولة
ك�شاب مراهق يف الع�شرينيات من عمره ،كما لو �أن �أباه قدّم
�أخرى؛
ٍ
ِر�شاً؛ كي يتم ابتعاثه �إىل اخلارج؛ حتى ي�ضمن البنه م�ستقب ًال �أف�ضل،

قيادة للقوة ال�ضاربة يف اليمن،
� ٍآه كيف ت�صنع بنا الأيام ،من �أعتى
ٍ
مبتعث على كر�سي يف �سفارة الإمارات ،للعلم الكل ي�شتكي
طالب
ٍ
�إىل ٍ
غياب ابنك عن مقاعد (الدرا�سة يف ال�سفارة) ال �أق�صد فيلم"ال�سفارة يف
العمارة" ،هذا فيلم �آخر بطله ابنك يا زعيم ،الآن بتنا ن�سمع �أنه يعاين
مزمن؛ لأنه ُح ِر َم من ُحكم اليمن بعدك كما كان م�ؤم ًال ،راح
من اكتئاب ٍ
ً
يحج باكر ًا كي يح�سن خامتته� ،أحيانا نزوة ال�شباب ،تطغى فج�أ ًة ثم
ُّ
تنتهي فج�أة ،من غري ميعاد!..
ابن �أخيك "قائد الأمن املركزي" الذي كان ُيطلق ت�صريحات ،مت
ت�صنيفها يف خانة الت�صريحات العبثية �أو اال�ستهالكية ،رمبا �أثبت �أنه
لي�س (�أدّها و�أدود) عقولة �إخواننا امل�صريني ،وحتى هذا الآخر مثلك،
�أو رمبا �أقل منك ،م�شكلة يا زعيم �أنك و�ضعت  -م�ستثمر ًا � -أقرباءك
بي�ض واحدة ،قد تذهب الأموال التي لديك �أدراج
جميعاً يف �س َّلة ٍ

الرياح ،كلهم "ع�ساكر" ،كان يجدر بك �أن تن�ش�أ منهم جتار ًا ومهند�سني
وغري ذلك ،..هكذا ت�ضمن �أن املتغريات �ستحفظ �صاحلك العام ،رمبا..
زميل درا�ستك هادي  -وحده  -املختلف عن �ساللتكم ،هذا ما تقوله
لنا الأيام حتى الآن و�أنت كذلك ،نرجوا �أال تغري لنا �أحاديثها  ،كان
هادي م�سكني يف �أحد ت�سريبات فيديوهات قناتك ،عفو ًا �أق�صد قناة
"هادي اليوم" ،و�أنت حترم بالطالق عليه ب�أن يجل�س على الكر�سي
الذي �أَ ِل ْفته والذي يت�صدّر املجل�س ،و�أن يتخيل نف�سه (رئي�ساً كام ًال)
لفرتة �ضئيلة ،كان
�إبان ن�شوب الثورة ال�شبابية ،ولو
ٍ
هادي طيباً وديعاً ،كما لو �أنه اليوم  -فقط  -جاء من
قريته الو�ضيع يف �أبني ،وال يعرف �شيئاً مما ت�أمره به،
وقد �أ�صبح رئي�ساً � ،أق�صد رئي�ساً مل يتم بعد (حتفيز
فعالية رئا�سته) �آنذاك ،كان طائعاً ذلو ًال ُي�سقي احلرث،
وال نريد هنا �أن نناق�ش ملاذا مت ت�سريب ذلك (الفيديو غري
املتداول بني العامة) ،الذي يظهر هادي بحالة ال�ضعف
تلك ،ما لفت انتباهي يف ذلك الفيديو لي�س ه�شا�شة هادي،
بل �إحدى نظراتك ،يف وجه الرجل ،كنا نرى يف وجهك
ما تريد �أن ت�ست�شرفه يف ق�سمات خارطة وجه هادي،
ُترى ماذا يخبئ الدهر ،حتت �إبط هذا الرجل؟! ،ف�أجابك
عجل (حتى الآن)� ،..إغالق قناتك ،التحكم
الدهرعلى ٍ
مبا كنت تدعي ب�أنه م�سجدك الذي يحمل ا�سمك ،تفكيك
داخلك العميق ،..والباقي �سنقر�ؤه بني كفي قدر هادي
يف الأيام القادمة..
يا �سعادة الزعيم املفدى لقد باتت اجنازاتك ركيكة
و�ضحل ٌة جد ًا  ،لقد ِبتَّ و�أتباعك تتباهون ب�أنّ الزعيم
هنا ،ينت�صر �أو ميوت ،!..الزعيم ال يخرج من العا�صمة،
يختبئ به ،يف
الزعيم اليوم بكل جالله ،يتحدث عن وجوده يف وك ٍر
ُ
�أر�ض لطاملا كان �سيدها ،نعرف ما بيديك الآن؛ ولكنك �صرت كه ًال
عجوز ًا ،ال تقدر على فعل �شيء ،مثلك مثل (�شقيقك) اجلرنال الهارب
من قب�ضة العدالة (اخلا�صة) باحلوثيني  ،الأحمر �أي�ضاً مل يخرج،
هكذا ُي�شاع و �إن خرج ،مالفرق بينكما  ،رمبا حم�سن ال يتحدث كثري ًا
حديث ،بينما �أنت ت�شبه الأطفال عندما يتحدثون باللعن
قد يعود دون
ٍ
وال�سب وب�أقوالك التي �ستفعل و�ستحدث دمار ًا وا�سعاً ،رمبا و�صلنا �إىل
وق�صور حا ٍد يف الوعي ،وطفول ٌة
جهل
قناعة مفادها �أنَّ ك َّل ما مر نتيجة ٍ
ٍ
ً
ال تتق�صد ما تقوله حينها ،حتى �إن �أبديت حتديا ،مبعاودة فتح "قناة
ح�سبة �سيا�سية� ،سرعان ما تعود
هادي اليوم"� ،ستج ُد �أنه فقط �سوء
ٍ
جلادة ال�صواب ،و�إذن كلكم هكذا ،..ووحده هادي اجلريء واملختلف
عنكم �إذ ا�ستطاع تقدير الأمور ،بو�ضعكم يف و�سط وا ٍد تهيمون!..

يا�سني الر�ضوان

مهند�س ال�سيا�سة اجلنوبية الرئي�س علي نا�رص حممد .
�ضلت الدولة اجلنوبية بعد رحيل املهند�س ال�سيا�سي الرئي�س
علي نا�صر حممد (�أبو جمال) تعاين من �ضعف يف امل�شهد ال�سيا�سي
�أدى �إىل ذهاب الدولة اجلنوبية يف � 90إىل الوحدة االندماجية ...
دائم امل�شهد ال�سيا�سي بني �شمال اليمن وجنوبه �أربع �سنوات
فقط  ،ترتب بعد ذالك �إىل حرب �صيف  94وانهزام الفي�صل
اجلنوبي على �أيادي قوى التحالف ال�شمايل ومت احتالل الدولة
اجلنوبية وال�سيطرة على كل م�ؤ�س�ساتها ...
عانى اجلنوبيني من االحتالل اليمني حتى انطلق احلراك
اجلنوبي يف  2007مطالب ا�ستعادة دولته التي �سلمها الف�صيل
املنهزم يف حرب .94

�أحمد الذماين

املهند�س ال�سيا�سي الرئي�س علي نا�صر حممد ا�ستخدم قوى
�صنعاء وعمل على ت�أجيج الو�ضع بينهم م�ستخدما ثورة التغيري
 2011لينتقم منهم بطريقة ك�سر العظم وهذا ما حتدث عنه
�سيا�سيون وحمللون �شماليون متهمني نا�صر ب�أنه العقل املدبر
لإ�سقاط �صالح من احلكم .
الكل �أدرك �أن ال�سيا�سية ال ترحم وان العدالة الإلهية موجودة
فاملنت�صر يف � 94سقط حتت �أيادي املنهزمني يف وقت ما�ضي ليكتب
التاريخ �أن اجلنوب ميلك مهند�س �سيا�سي ا�سمه علي نا�صر حممد
......
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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

ما بعد الإ�ستقالل !!!
القول  " :بد�أت تلوح ب�شائر الإ�ستقالل  ,جمرد ب�شائر ,
لذا بد�أت الت�صريحات �أو بالأ�صح عادت الت�صريحات ترد
من الوجوه الغائبة  ,تذكرين ببداية عام  2009م هجموا
من كل مكان لركب املوجة  ,اليوم كالبارحة  ,وال�س�ؤال
الذي طرحته مرات  ,من قدم برنامج للم�ستقبل �أي ما بعد
اال�ستقالل فور ًا ولقى الإجماع ؟! ال �أحد !! مبعنى �أو�ضح
�أدخل يا جنوب �إىل قلب ال�ضياع املدمر لتخرج لك �ألف دولة
ودولة وك ٌل مازال ال ي�ؤمن مبا هو الأ�سا�س  ,اللهم �إين بلغت

 ,اللهم ف�أ�شهد !
�أ�ستغرب وا�شعر بالغثيان من الذي كان بالأم�س هاوي
طبل ومزمار واليوم ي�شحذ احلرية على طريقة " ح�سنة
هلل " احلرية ال ت�أتي لعابر �سبيل ولكنها تنتزع من �أفواه
من �أغت�صبوها  ,و�آكلة ال�سحت عليهم �أن يتعلموا احلرية
لي�ست معرو�ضة لل�شحذ وال يقدمها �أهل الإحتالل وكلهم
�سوا�سية  ,يلعن زمن ال يعرف عياله وال رجاله معنى
احلرية بقدر ما يعرفوا املزايدات واملذلة !!

فاروق نا�رص علي

من امل�ؤ�سف �أن �أغلب �أبناء اجلنوب يتوهمون �أن
( احلرية ) تقدم كهبة � ,أو عطية من العطايا � ,أو على
�سبيل الكرم واملعروف  ,هذا الإنتظار والكالم والنقا�ش من
خمتلف الزوايا  ,يدل �أن هناك نفور جماعي من مكونات
ال�ضياع واملن�صات  ,لكن من العار �أن ننتظر من الآخرين
تقدمي احلرية والإ�ستقالل لنا  ,هل �سمعتم عن �إنت�صار
لثورة جاء بالربيد ؟! فع ًال ال�ضياع ال يولد غري الإ�ستجداء
و�ضياع عزة النف�س ..وال عزاء حلد !!
من �صفحة الكاتب يف الفي�سبوك

هل ال�سعودية م�س�ؤولة عن �إنقاذ اليمن؟!

منذ احلادي والع�رشين من �سبتمرب (�أيلول) املا�ضي،
�إثر توقيع احلوثيني والرئي�س عبد ربه من�صور هادي،
اتفاق «ال�سلم وال�رشاكة» والذي �أنتج واقعا مينيا جديدا،
�سماه هادي  -فيما بعد  -انقالبا ،والأنظار متجهة نحو
اجلارة الكربى ال�سعودية.
كيف تقبل ب�سيطرة احلوثيني؟ ملاذا تُقتل املبادرة
اخلليجية والريا�ض تتفرج؟ اخلطر الإيراين يحا�رص
احلدود ال�سعودية؟ ملاذا ال تتدخل ال�سعودية ،وهي ترى
ال�شوكة الإيرانية حا�رضة يف خا�رصتها؟
يوما بعد يوم وهذه الأ�سئلة وغريها تت�ضخم،
وك�أن ال�سعودية وحدها معنية ب�إنقاذ اليمن.

لنتفق �أوال ب�أن �سيا�سة الريا�ض ال تت�شابه وال تتقاطع
مع �سيا�سة طهران .هناك فرق كبري وا�سرتاتيجي
بني ر�ؤيتي البلدين و�سيا�ستيهما .ال�سيا�سة الإيرانية
قائمة �أ�سا�سا على مبد�أ �أ�سا�سي ،وهو ت�صدير الثورة،
ومن �أهم �سيا�ساتها التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخرى ،وعلى النقي�ض منها تقوم ال�سيا�سة
ال�سعودية .فهل نفرت�ض يف احلالة اليمنية الراهنة
�أن تتدخل ال�سعودية يف ال�ش�أن اليمني لتغري واقعا
ارت�ضوه لأنف�سهم؟ وهل ميكن �أن تكون خطورة
الو�ضع اليمني جواز عبور ي�سمح ب�أن تفعل الريا�ض
ما تفعله طهران من �أالعيب �سيا�سية غري مربرة؟!
بالطبع هذا ال يعني �أن ترفع ال�سعودية يدها
عن اليمن� ،أو �أنه ال توجد خماطر تهدد الأمن
القومي ال�سعودي واخلليجي ،غري �أن ان�صراف
املجتمع الدويل ،وخ�صو�صا الواليات املتحدة ،عن
م�س�ؤولياته يف اليمن ،ي�شري �إىل �أن هذه الدولة لن
ت�شكل خطرا مزمنا على جارتها ال�شمالية فح�سب،
بل �إن خطرها القادم �سيعم املنطقة ،وانتظروا قليال
لتتحول «داع�ش» من العراق و�سوريا للأرا�ضي
اليمنية ،فهي �ساحة تنا�سبهم متاما.
بالطبع الإدارة الأمريكية �ستنتظر عامني �أو
ثالثة ،كما فعلت يف �سوريا ،لتدرك القنبلة املوقوتة
التي تركتها هي والغرب تنفجر يف الأرا�ضي اليمنية،

املمثل في�صل العويل مـــــن
موالــــيـد عــــدن 1992م �أول
ظهور فني لـــــه مب�ســل�سل فر�صة
�أخيـــــرة حـــقق فيــــه جناح
مكنه مــن دخول عامل الفـــن يف
اليـمن .العويل ال�شاب �شـــارك
م�ؤخرا فــــي مـــ�سل�سل عايــ�ش
�سـفـــري فـــــي رمـــ�ضان 2014م

ثم تكت�شف اال�ستخبارات الغربية فج�أة �أن احلرب
على «داع�ش» يف اليمن �ست�ستمر �سنوات طواال.
ترى لو تدخلت وا�شنطن مبكرا �ضد الإرهاب ممثال
يف «داع�ش» ،هل كنا �سننتظر �سنوات للق�ضاء عليه؟!
من اجلهة الأخرى ،ومهما كانت �سوءات وخطورة
الأزمة اليمنية يف الأيام القادمة ،ومهما توجت
جماعة احلوثيني انت�صارها ب�سيطرة �سيا�سية
وع�سكرية تامة ،فال ميكن للدولة اليمنية ،مهما كان
املتحكم يف قرارها ،اال�ستغناء عن ال�سعودية على
الإطالق ،فلو �أوقفت الريا�ض دعمها االقت�صادي فقط
خلرج اليمنيون �ضد احلوثيني ومن خلفهم يف اليوم
التايل .للتذكري الريا�ض ا�ستمرت يف دعم االقت�صاد
اليمني عرب منح نفطية وعينية تعني املواطن على
حتمل تردي اقت�صاد بالده� ،آخرها يف �أغ�سط�س (�آب)
املا�ضي خالل زيارة الرئي�س هادي جلدة ،ومنذ
الأزمة ال�سيا�سية اليمنية يف  2011قدمت ال�سعودية
ثالث منح نفطية لليمن بقيمة مليار دوالر لكل منها،
ناهيك عن مليار دوالر مودعة لدى امل�صرف املركزي
اليمني ،فهل احلوثيون قادرون على حتمل تبعات
�إيقاف هذه املنح فج�أة؟ وهل �إيران ،مثال ،ميكن لها
تعوي�ض هذا الدعم؟!
ال�سعودية تعي م�س�ؤولياتها جتاه �أمنها القومي
وما ت�شكله �سيطرة احلوثيني على مفا�صل الدولة

حملة مكافحة

التحالف الحوفاشي ( المخلوع عفاش +المتمرد الحوثي )

اليمنية وم�ؤ�س�ساتها وحتى جي�شها� ،إال �أنها تعي
�أي�ضا �أن اخلطر القادم لن ييمم وجهه جتاه احلدود
ال�سعودية فح�سب ،بل �ستكتوي بناره دول املنطقة،
و�سي�صل للغرب �أي�ضا متى ما تُركت الأزمة اليمنية
ت�شتعل والغرب يتفرج بانتظار ذلك الإطفائي القادر
على �إطفاء فتيل الأزمة ،من دون �أي تدخل دويل،
متحمال هو وحده التكاليف العالية ،و�أكرب مثال على
�أن الريا�ض لي�ست وحدها معنية بامل�ستنقع اليمني،
ها هي تركيا ،وهي ع�ضو الناتو ،ترف�ض �أي تدخل يف
امل�ستنقع ال�سوري علما �أن علم «داع�ش» يرفرف على
م�شارف حدودها.
م�ؤ�سف �أن يرتك اليمن حتى ي�صل لهذه املرحلة
احلرجة من تاريخه ،واقعا بني فكي كما�شة احلوثيني
و«القاعدة» ،و«داع�ش» تلوح بوجهها الكريه تنتظر
اللحظة املنا�سبة لالنق�ضا�ض ،بينما العامل يتفرج كما
تفرج يف العراق و�سوريا.
�أما ل�سان حال اليمنيني فيحكيه بيت �شعر �أبو نوا�س:
تعجبني من �سقمي �صحتي هي العجب!

