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م�ؤكدين  �أكت�بر  لذكرى  �إحياًء  بعدن  يحت�شدون  �الآالف  مئات 
على �ال�شتقالل و�إحر�ق �ش�ر �ملخل�ع و�حل�ثي وحميد و�الأحمر

ب�ساحة  الإثنني  ع�سر  منذ  الآلف  مئات  احت�سد 
الـ51  بالذكرى  احتفاًل  مك�سر  بخور  العرو�ض 
امل�سي  على  موؤكدين  املجيدة  اأكتوبر   14 لثورة 
التام  ال�ستقالل  حتى  التحريرية  بثورتهم  قدماً 
بهذا  منتق�سة  م�ساريع  اأي  قبول  وعدم  والناجز 

احلق امل�سروع ..
وقد توافد الآلف من اأبناء اجلنوب اإىل العا�سمة 
املجيدة،  اأكتوبر  ثورة  بذكرى  لالحتفال  عدن 
وق�سوا ليلة الثنني املا�سي  يف ال�ساحة حمتفلني 
باحتفالتهم  م�ستمرين  ولزالوا  ال�سباح  حتى 
ح�سب  اليوم  ع�سر  املركزي  الحتفال  بدء  حتى 
التح�سريية  اللجنة  قبل  من  املقرر  الربنامج 
ما  بح�سب  ال�ساحات  يف  والبقاء  اأكتوبر،  ملليونية 

اأكده م�ساركون يف املليونية ..
ال�ستقالل  على  اأكدوا  بالحتفال  امل�ساركون 
الدويل  للمجتمع  بر�سالت  وبعثوا  والناجز  التام 

النافذة  ال�سخ�سيات  من  ولعدد  والإقليمي 
الرئي�ض  �سور  باحراق  غا�سبون  وقام  بال�سمال 
احلرب  وجرنال  �سالح  عبداهلل  علي  املخلوع 
علي حم�سن الأحمر وال�سيخ القبلي حميد الأحمر 
وزعيم اأن�سار اهلل عبدامللك احلوثي وذلك تعبريًا 
واأنتهاء  بال�سمال  النفوذ  بقوى  الثقة  فقدانهم  عن 
ال�سراكة والوحدة ب�سيف 94م، وجددوا رف�سهم 
حل  اأي  قبول  وعدم  امل�سبوهة  امل�ساريع  لكافة 

للق�سية اجلنوبية اإل رحيل املحتل من اأر�سهم .
ال�سعرية  الفقرات  من  عدد  الحتفالت  و�سهدت 
واإلقيت العديد من الكلمات ابرزها كلمة املنا�سل 
بال�سالع  الوطنية  اجلبهة  رئي�ض  �سايع  �سالل 
اأحمد  اجلنوبي  لالأ�سري  الهاتف  عرب  وكلمة 
ال�سهداء  �سور  امل�ساركون  ورفعوا   .. املرق�سي 
واملعتقلني والرئي�ض البي�ض وال�سعارات الثورية 
مل�ساندة  والإقليمي  الدويل  للمجتمع  واملطالبة 
العادلة  ق�سية  مع  والوقوف  اجلنوب  �سعب 

وثورة �سعبه ال�سلمية ..

 - ب�شري الغالبي
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الدائم  هادي،املندوب  من�سور  عبدربه  الرئي�ض  كلف 
ال�سابق،  واملعادن  النفط  ووزير  املتحدة  الأمم  يف  لليمن 

اجلديدة. احلكومة  بت�سكيل  بحاح  حمفوظ  خالد 

الذاتية ال�شرية 
1965م  يناير  مواليد  من  بحاح  حمفوظ  خالد   : الإ�سم 

ح�سرموت حمافظة   / ال�سرقية  الدي�ض 
مبحافظة  والثانوي  والإعدادي  البتدائي  تعليمه  – تلقى 

عدن

الدرا�شية: امل�ؤهالت 
ومال  وبنوك  اأعمال  اإدارة   – جتارة  ماج�ستري   -

Administration، Banking، and Finance
- جامعة بونا  – الهند، 1990 – 1992

متقدمة  ومراجعة  حما�سبة   – جتارة  بكالريو�ض   -
Auditing ;38#&  Advance Accounting

- جامعة بونا- الهند، 1987 – 1990 م
- فى عام 1992م، ح�سل �سعادة ال�سفري خالد بحاح على 
وبنوك  اإدارة  تخ�س�ض  التجارة،  فى  املاج�ستري  درجة 
ا�ستكماله  بعد  وذلك  الهندية،  بون  جامعة  من  ومالية 
املحا�سبة  تخ�س�ض  التجارة  فى  البكالوريو�ض  درجة 

اجلامعة. نف�ض  من  املتقدمة  واملراجعة 
وقدم  2008م،  دي�سمرب  فى  كندا  لدولة  �سفريًا  ٌعني   -
احلاكم  جني،  مي�سيل  املعايل  ل�ساحبة  اعتماده  اأوراق 
مهامه  ممار�سة   2009 يناير   21 يف  ليبداأ  لكندا،  العام 

كندا. لدى  لليمن  العادة  فوق  ومفو�ساً  ك�سفري 
توىل   ،2008 مايو  اىل   2006 فرباير  من  الفرتة  خالل   -
هذه  اأدار  حيث  اليمنية،  واملعادن  النفط  وزارة  قيادة 

فيها؛ مبا  املتعددة،  وهيئاتها  الهامة  الوزارة 
النفط واأنتاج  اأ�ستك�ساف  هيئة    -

املعدنية والرثواث  اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة   -
امل�سال الطبيعي  للغاز  اليمنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض   -

البرتول واإنتاج  للتنقيب  �سركة �سافر  اإدارة  -  جمل�ض 
والغاز  للنفط  العامة  اليمنية  املوؤ�س�سة  اإدارة   جمل�ض    -

ت�سم: والتي 
�سركة م�سايف عدن  -

اليمنية( النفط  )�سركة  النفطية  املنتجات  توزيع  �سركة   -
للغاز اليمنية  ال�سركة   -

واملعدنية النفطية  لالإ�ستثمارات  اليمنية  ال�سركة   -
مارب( )م�سايف  للتكرير  اليمنية  ال�سركة   -

النفطي. التدريب  مركز   -
لال�ستثمار،  العامة  الهيئة  اإدارة  �سغل ع�سوية جمل�ض  كما 
وجلنة  والنفطية،  القت�سادية  لل�سئون  الأعلى  واملجل�ض 

الت�سدير.
خالل الفرتة من �سبتمرب 2005م اىل فرباير 2006م، عمل 
لالأ�سمنت  اليمنية  العربية  ال�سركة  م�سروع  مكتب  كمدير 

ح�سرموت(. اأ�سمنت  م�سنع  )م�سروع 
الكندية  نك�سن  ب�سركة  التحق   ،1992 عام  تخرجه  عقب 
للبرتول، وعمل فى عدة وظائف عليا فى جمالت متعددة 
الب�سرية،  املوارد  امل�سرتكة،  امل�ساريع  التخطيط،  منها 

واملحا�سبية. املالية  الوظائف  من  وعدد  امليزانيات، 
القدرة  له  اأتاحت  بحاح  لل�سفري  املتعددة  اخلربات 
ذلك  يف  م�ستفيدًا  متداخلة،  ثقافية  بيئات  يف  العمل  على 
بالإ�سافة  املتقدمة،  والقيادية  الإدارية  مهاراته  من 
الب�سرية،  املوارد  لإدارة  الفهم  من  العايل  امل�ستوى  اىل 
بحاح  ال�سفري  قدرات  تتجلى  الجتماعية.   والعالقات 
القرارات،  واتخاذ  امل�ساكل،  وحل  امل�سروعات  اإدارة  يف 

اليجابي. والتفكري  الفريق  بروح  والعمل 
جمال�ض  فى  بفعالية  بحاح   / ال�سفري  �سعادة  ي�سارك   
والريا�سية،  واملدنية  الثقافية  اجلمعيات  من  عدد  اإدارة 
جلمعية  كرئي�ض  انتخَب  كندا،  فى  عمله  فرتة  وخالل 

2010م. 2009م اىل  الدبلوما�سيني خالل الفرتة 

والتدريب: املهارات 
وقراءة وكتابة  حتدثاً  والإجنليزية  العربية  اللغة  اإجادة 

 دورات متعددة يف جمال احلا�سوب
– ماليزيا – بريطانيا  – كندا  دورات يف القيادة الإدارية 

– كندا اأ�سلوب املفاو�سات  دورة يف 

كندا   – الب�سرية  امل�سادر  وتخطيط  اإدارة  يف  دورات 
املتحدة العربية  والمارات 

دورة يف اإدارة امل�ساريع – اليمن
– اليمن دورة يف العمل يف حميط متعدد الثقافات 

والندوات: امل�ؤمترات 
والندوات  املوؤمترات  من  عدد  يف  وامل�ساركة  احل�سور 

– اليمن. – كندا  وال�سيا�سية  الدبلوما�سية 
والندوات  املوؤمترات  من  عدد  يف  وامل�ساركة  احل�سور 

– اليمن. – كندا   القت�سادية 
– كندا. ح�سور املوؤمتر المني الدويل 

والندوات  املوؤمترات  من  عدد  يف  وامل�ساركة  احل�سور 
 – ا�سبانيا   – املتحدة  الوليات   – كندا   – البرتولية 
المارات   – الهند   – اندنو�سيا   – اليابان   – فرن�سا 

– اليمن. – كوريا  العربية 
اجليولوجية  والندوات  املوؤمترات  من  عدد  ح�سور 

– اليمن. – الردن- ال�سعودية  – املانيا  واملعادن 
والجتماعية: املهنية  الن�ساطات 

كـــندا   – اوتــــــاوا   – الدبـــــلوما�سني  جمعية  رئي�ض 
2010/2009م

– كندا العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك  عميد  نائب 
-�سنعاء الثقافية   العفيف  موؤ�س�سة  ع�سو 

ملواجهة  الوطنية  اجلمعية   – الأمناء  جمل�ض  ع�سو 
– �سنعاء القات  اأ�سرار 

 – املدنية  للتنمية  اآراء  –  موؤ�س�سة  الأمناء  جمل�ض  ع�سو 
ح�سرموت.

م. ندمي عمر عبدالغني
ت�صميم واإخراج

2
أخبار

�ل�شرية �لذ�تية لدولة رئي�س وزر�ء �ليمن �جلديد 

�حمر ..خط  �جلن�ب  لهم  ونق�ل  �حل�ثيني  نحذر  "�جلفري": 

ملك بلجيكا ي�شتقبل �الأمري �ل�ليد  بن طالل

- اأقليم مازال

- متابعات

- متابعات

    

رابطة  حزب  ورئي�ض  البارز  اجلنوبي  القيادي  حذر       
جماعة  اجلفري"  "عبدالرحمن  احلر  العربي  اجلنوب  اأبناء 
بان  موؤكدا  اجلنوب  �سوب  بالتمدد  التفكري  مغبة  من  احلوثي 
يف  بالدهم  عن  و�سيدافعون  �سيقاومون  اجلنوب  اأبناء  جميع 

"حوثي". اأي حترك  مواجهة 
العربية احلدث:" نقول  لقناة  "اجلفري" يف حديث  وقال       
القرتاب  من  ونحذرهم  احمر  خط  اجلنوب  اأن  للحوثيني 
العقود  خالل  �سابقة  مبحاولت  مذكرا  اجلنوب  �سوب 
الإمامة  ع�سر  خالل  زيدية  قوى  حاولت  حيث  املا�سية 

. ف�سلت  لكنها  التوغل يف اجلنوب 

اليمنية  احلكومة  على  يتوجب  انه  "اجلفري"  واأكد       
 14 مليونية  فعالية  خالل  رفعت  التي  للمطالب  ال�ستجابة 
ووقف  ال�سماليني  الع�سكريني  جميع  �سحب  ومنها  اأكتوبر 

. النفط يف اجلنوب  ت�سدير 
اإىل اجلنوب موؤكدا       وحتدث اجلفري عن عودة قريبة له 
بالقول :" نوؤكد لكم اإننا عما قريب �سنكون اإىل جانب اإخوتنا 

داخل اجلنوب .
وقائد  اجلنوبي  الع�سكري  القيادي  اجلفري  وامتدح 
اأن  موؤكدا  ال�سبيحي"  "حممود  الرابعة  الع�سكرية  املنطقة 

. دفاعا عن اجلنوب  اإىل جانبه  �سيقفون  اجلنوبيني 
املعت�سمني  اجلنوبيني  اإىل  حتية  اجلفري  ال�سيد  ووجه       

. العت�سام  موا�سلة  �سرورة  على  م�سددا  العرو�ض  ب�ساحة 

طالل  بن  الوليد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زار      
�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
اخلريية  طالل  بن  الوليد  وموؤ�س�سة  القاب�سة  اململكة 
مملكة  املرافق  والوفد  لبنان(،  يف  )امل�سجلة  العاملية   –
نهلة  الدكتورة  من  كل  املرافق  الوفد  ت�سمن  بلجيكا. 
رئي�ض  ل�سمو  اخلا�سة  التنفيذية  امل�ساعدة  العنرب  نا�سر 
جمل�ض الإدارة والأ�ستاذ فهد بن �سعد بن نافل، امل�ساعد 

الإدارة. جمل�ض  رئي�ض  ل�سمو  التنفيذي 
بلجيكا  فيليب، ملك  امللك  الزيارة رحب جاللة      وخالل 
من  لعدد  الطرفان  تطرق  ثم  ومن  الوليد،  الأمري  ب�سمو 
اأثنى  اللقاء  وخالل  والن�سانية.  الجتماعية  املوا�سيع 
اإجنازات �سموه يف كافة املجالت حيث  امللك على  جاللة 

ال�سعيدين  على  امل�ستثمرين  واأهم  اأكرب  من  �سموه  يعد 
الإن�ساين  للدعم  ال�سخية  تربعاته  وعلى  والعاملي  املحلي 
يف كافة اأنحاء العامل. وبدوره، �سكر الأمري الوليد جاللة 

الدولة. و�سام  �سموه  ملنح  امللك 
والوفد  الوليد  الأمري  ح�سر  الزيارة،  خالل  واأي�ساً      
الأوروبية  ال�سرطان  ملنظمة  اخلريي  احلفل  املرافق 
موناكو،  اإمارة  يف  املقام   EORTC والعالج   لالأبحاث 
موناكو  اأمري  الثاين  األربت  الأمري  ا�ست�سافه  والذي 
�ساحبة  اللقاء  ح�سرت  وقد  لها،  الفخري  والرئي�ض 
الرئي�سة  بلجيكا،  اأمرية  ا�سرتيد،  الأمرية  امللكي  ال�سمو 
لالأبحاث  الأوروبية  ال�سرطان  ملنظمة  ال�سابقة  الفخرية 

.EORTC والعالج  
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         يف الت�سعينات كان م�ست�سفى الكويت يف و�سط العا�سمة 
اليمنيني  املر�سى  ع�سرات  يوميا  ي�ستقبل  �سنعاء  اليمنية 
تظاهرات  يف  تخرج  حينها  )�سنعاء(  كانت  الذي  الوقت  يف 
�سد  حربه  يف  ال�سابق  العراقي  النظام  رئي�ض  حلرب  موؤيدة 

دول اخلليج. 
         يف ذلك العام وحينما كان نظام الرئي�ض العراقي ال�سابق 
�سدام ح�سني يح�سد قواته لجتياح الكويت ، خرج اليمنيون 
عبارات   ، بانها  حينها  مراقبون  و�سفها   ، بعبارات  يهتفون 
حتري�ض �سد دولة �سقيقة ، يف باب اليمن جتمع الآلف من 
يف   ، �سدام(  يا  )بالكيماوي  هتافات  يرددون  وهم  اليمنيني 
اجتياح  عقب  اعدم  الذي  العراقي  للرئي�ض  قبلهم  من  طلب 
 ، الكيماوي  لل�سالح  امتالكه  ، بحجة  العام 2003م  بالده يف 

ل�سرب دولة الكويت. 
         يف ذلك الوقت ، كان موقف رئي�ض اجلمهورية العربية 
اليمنية قبل الحتاد مع اليمن اجلنوبي ، موؤيد حلرب �سدام 
ح�سني �سد دولة الكويت واحتاللها، ودعا فيها رئي�ض النظام 
يف  للخروج  بالده  يف  ال�سعب  �سالح(  عبداهلل  )علي  حينها 
�سدام  نظام  قوات  قبل  من  اخلليج  لغزو  موؤيدة  تظاهرات 

ح�سني.
         وعلى الرغم من احتاد البلدين اجلارين ) اليمن ال�سمايل 
وقيادته  اجلنوبي  اليمن   ، موقف  ان  اإل  اجلنوبي(  واليمن 
ال�سيا�سية كان موقفا وا�سحا ، متثل يف  رف�ض حرب �سدام 

�سد دولة الكويت.
الكويت ظل  ان�سحاب قوات �سدام ح�سني من           وعقب 
موقف دول اخلليج جتاه اليمن الفقري كما هو رغم امل�ساوئ 
جراء  حتديدا،  والكويتيني  اخلليجني  قلوب  يف  تركت  التي 

املوقف الغري مربر.
اليمني  النظام   " ان  عبداهلل  نبيل  ال�سيا�سي  النا�سط  يقول   
دنيئة"..  رغبات  لتحقيق  اخلليج  اأهل  وكرم  طبية  ا�ستغل 
�سالح  عبداهلل  علي  نظام   " لـ)مكة(  حديث  يف  مو�سحا 
ا�ستخدم �سيا�سة التخويف والبتزاز لدول اخلليج وحتديدا 
بينها  من  و�سائل  عدة  خالل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 

التهديد بالنقالب على وثيقة تر�سيم احلدود وتنظيم القاعدة 
واحلوثيني ، التهريب لل�سالح واملخدرات واحل�سي�ض والقات 

، اىل الرا�سي ال�سعودية".
         وك�سف وثائق موقع ويكيليك�ض وتقارير اإخبارية عربية 
مع  احلدود  على  احلوثيني  حلرب  )�سالح(  ا�ستخدام  عن 
املمكلة العربية ال�سعودية بانها تندرج �سمن حرب البتزاز 
التي كان ي�ستخدمها )�سالح( �سد دول اخلليج وال�سعودية 

حتديدا.
ال�سيعة على           ودخلت املمكلة يف حرب �سد احلوثيني 

حدودها اجلنوبية  قبل عامني.
         و�سيطر احلوثيون وهم اقلية �سيعية يف �سمال اليمن ، 
على ما ن�سبته 80% من حمافظات اليمن ال�سمايل مبا يف ذلك 

العا�سمة اليمنية �سنعاء.
         هذه ال�سيطرة ، اعتربها حمللون �سيا�سيون بانها �سيطرة 
ال�سراعات  تتنازعه  الذي  الفقري  البلد  على  جديدة  ايرانية 

الطائفية.
اىل  �سعدة  يف  احلوثي  جماعة  ظهور  جذور  وتعود           
�سالح  عبداهلل  علي  وتبني  دعم  اىل   ، �سنعاء  من  ال�سمال 
مدر�سة  بناء  على  و�سجعه  للحوثي  ال�سابق(  اليمن  )رئي�ض 
يف �سعدة لتدري�ض الفقه الزيدي، قبل ان يقحم قوات الفرقة 
يف  الأحمر  حم�سن  علي  اجلرنال  يقودها  التي  مدرع  الوىل 
حرب مع احلوثيني امل�سلحني بهدف تدمري قوات علي حم�سن 
التي كانت يف طريقها للتوفق على قوات احلر�ض اجلمهوري 
التي كان يقودها جنل �سالح )اأحمد( وان )�سالح( افرج عن 
اعتقاله  مت  ان  بعد  مرة  من  اأكرث  احلوثي  الدين  بدر  ح�سني 
من قبل قوات الفرقة الأوىل مدرع قبل ، ان يتم اإعدامه اثناء 
الفرقة  الوية  اأحد  يقود  قائد ع�سكري  قبل  له من  اأ�سر  عملية 

حينها يف �سعدة".
الطريان  طريق  عن  )حم�سن(  اغتيال  )�سالح(  وحاول    
يف  ال�سعودي  للطريان  مغلوط  هدف  ر�سم  مت  عن  ال�سعودي 
علي  فيه  يتمركز  ع�سكري  موقع  هو  كان   ، ال�ساد�سة  احلرب 

حم�سن ب�سعدة.
البالد  ال�سيعة من  الزيود           )�سالح(  عمد على متكني 
طالبت  اليمن  جنوب  يف  احتجاجات  موجة  اندلع  اثناء   ،

اداة  هم  كانوا  احلوثيني  وان   ، ال�سمال  عن  بال�ستقالل 
الرئي�ض اليمني ال�سابق ل�سرب ال�سوافع ، ومتكني الزيود من 

ال�سيطرة على كل اليمن.
         وعقب النتفا�سة عليه يف العام 2011م ، قام �سالح 
بت�سليم احلوثيني تر�سانة ا�سلحة كبرية ، مكنتهم من التوغل 
يف عدة مناطق زيدية من بينها عمران التي كانت تعد املعقل 
الرئي�ض جلماعة الخوان امل�سلمني يف اليمن )ال�سنة( قبل ان 
�سنعاء  اجتياح  على  املن�سرم  �سبتمرب  من  الـ21  يف  ميكنوا 

واحتاللها ع�سكريا.
         وظهر )�سالح( بت�سريحات عرب من خاللها عن �سخريته 
يد  على  )الخوان(  خ�سومه  بها  مني  التي  الهزمية  حيال 

جماعة احلوثي وقال ابات من ال�سعر.
          وخالل �سيطرة احلوثي على �سنعاء ، قامت احلركة 
بتوزيع ا�سلحة على ان�سار �سالح يف جنوب العا�سمة ، وفق 

�سحيفة ال�سرق الو�سط اللندنية.
         ون�سرت و�سائل اعالم ايرانية تقارير اخبارية ، عربت 
 ، بانت�سارات ثورة احلوثيني  يف جمملها عن �سعادة طهران 
يف   ، �سنعاء(   ( عربية  عا�سمة  رابعة  احتالل  من  ومتكنهم 
�سيعية  دولة  ببناء  اخرى  تقارير  فيه  توعدت  الذي  الوقت 

جنوب اململكة العربية ال�سعودية.
         ويجمع �سيا�سيون عرب على ان احتالل �سنعاء من قبل 
احلوثيني هو تهديد خطري لدول اخلليج العربي التي جتاهد 
ايران منذ �سنوات على �سرب اأمنها وا�ستقرارها ، يف حني ان 

)�سالح( ، كان ي�ستخدم احلوثي لبتزاز دول اخلليج.
كل  احتالل  اىل  احلوثي  حليفها  خالل  من  ايران  وت�سعى   
حمافظات اليمنية ال�سمالية واجلنوبية وال�سيطرة على باب 

املندب ال�سرتاتيجي.
 

�شنيعة )�شالح( ودعم )طهر�ن( 
البتز�ز وتهديد دول �خلليج �حل�ثي�ن

- �شالح اأب� ع�ذل :

�للجان �ل�شعبية فـي جن�ب �ليمن ت�شتنفر مل��جهة �ملد �ل�شيعي
 
 

     ا�ستنفرت اللجان ال�سعبية يف حمافظة اأبني 
جنوبي اليمن خالل اليام املا�سية وعقدت عدة 
اجتماعات هدفت جميعا اىل مواجهة التحديات 
الأمنية التي متر مبها بع�ض حمافظات جنوبي 

اليمن.
ع�سكرية  م�سادر  من  )احلقيقة(  وعلمت       
" قيادات يف ال�سلطة املحلية  رفيعة يف اأبني ان 
عقدت  ال�سعبية  اللجان  ويف  ع�سكرية  وقيادات 
احلالة  وبحثت  اللواء   قيادة  يف  اجتماعات 
وكيفية  عموما  واجلنوب  اأبني  يف  الأمنية 

مواجهة ما ا�سمته باملد ال�سيعي احلوثي.
     وقال حممد ن�سيب رئي�ض ال�سلطات املحلية 
يف لودر يف حديث ملكة عرب الهاتف " عقدنا عدة 
هدف  وكان  اللواء  قيادة  مقر  يف  اجتماعات 
اللقاء هو تدار�ض احلالة الأمنية الغري م�ستقرة 
وكيفية الت�سدي للمد ال�سيعي".. م�سريا اىل ان 
ال�سعبية  اأبني واللجان  " القوات الع�سكرية يف 
اأمن  يهدد  من  كل  �سد  واحد  خندق  يف  تقف 

وا�ستقرار اأبني واملحافظات املجاورة".
     م�سدر ع�سكري ك�سف يف حديث لــ )احلقيقة(  

اأبني  يف  رفيعة  ع�سكرية  ا�ستعدادات   " عن 
املحافظة  لهم  تتعر�ض  قد  هجوم  لأي  لت�سدي 
ملحافظة  اجلنوبية  احلدود  على  تقع  التي 

البي�ساء التي ت�سري عليها جماعة القاعدة".
البي�ساء  يف  قبلية  م�سادر  ذكرت  حني  يف       
القاعدة على  " الهجوم امل�سلح الذي �سنته  ان 
املرافق الأمنية ومكاتب الربيد اأتى على خلفية 
و�سول اأكرث من 15 مركبة ع�سكرية على متنها 
البي�ساء  حمافظة  اىل  حوثيون  ع�سكريون 
" تنظيم  ال�سنية".. موؤكدة يف احاديث ملكة ان 
الأمنية  املقرات  على  هجومه  �سن  القاعدة 
ومكتب الربيد اتى على خلفية جلب امل�سلحني 

الع�سكريني احلوثيني".
ان  البي�ساء  يف  ميني  اأمن  م�سدر  وقال       
التمدد  ترف�ض  اليمن  يف  ال�سنية  الغالبية   "
ال�سيعي وهو ما ح�سل يف البي�ساء ، حيث �سبق 
للتنظيم امل�سلح ان هدد احلوثيني بحرب بدون 

هوادة لوقف متددهم يف املناطق ال�سافعية".
الأمن  عنا�سر  من  الع�سرات  وجرح  وقتل       
اليمني خالل عملية مداهمة �سنتها القاعدة قبل 
اأ�سبوعني  على املقرات الأمنية ومكتب الربيد 

يف البي�ساء قبل ان تن�سحب لحقا.

- �شالح اأب� ع�ذل :
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   عملياً، فقد مت ن�سف املبادرة اخلليجية ب�ساأن اليمن. 
الرئي�ض  اأو  امل�سوؤول؟ احلوثي، علي عبداهلل �سالح  من 
م�سرتكون  هوؤلء  كل  اأن  احلقيقة  هادي؟.  من�سور 
اإىل  واإي�سالها  اليمن،  يف  ال�سيا�سية  العملية  تدهور  يف 
اأهلية ل يعرف مداها يف بلٍد مهدد  حافة قد ُت�سعل حرباً 
اإرهابية  وجماعات  قبلية  �سراعات  وتغ�ساه  بالتق�سيم 

م�سلحة.
منذ  وا�سحاً  كان  الذي  التعاون  جمل�ض  دول  موقف     
ال�سلم  من  تبقى  ما  على  احلفاظ  يف  ومتثل  البداية 
ت�سعينات  منذ  متوافرًا  كان  ما  حد  اإىل  الذي  الأهلي، 
القرن املا�سي، لذا قادت دول اخلليجي حمادثات معقدة 
علي عبداهلل �سالح  اآنذاك  الفاعل  ال�سخ�ض  مع  و�سائكة 
الرئي�ض ال�سابق الذي كاد اأن يذهب �سحية عملية اغتيال 
والتوقيع  ال�سلطة  عن  بالتنازل  اإقناعه  اأجل  من  فا�سلة 

على اتفاقية بدا وا�سحاً اأنه وقعها على م�س�ض.
الفقر،  الأمية،  اليمن؛  يف  الف�سل موجودة  كل عوامل     
ال�سراعات القبلية، ومع كل هذه العنا�سر فاإن اإمكانية 
ال�سيا�سي فرتة طويلة من  امل�سهد  اعتالء ف�سيل حزبي 
ال�سابق  للرئي�ض  ليدوم  كان  وما  يح�سل  اأن  ال�سعوبة 

علي �سالح لول الت�سويات التي كان يجيد حياكتها.
�سيطرة  يف  يتمثل  �سيا�سي  موقف  ب�سدد  اليوم  نحن     
اعت�سامات  بعد  �سنعاء  العا�سمة  على  "احلوثي" 
باتفاق  احتواوؤها  مت  حتى  طوياًل  وقتاً  ت�ستغرق  مل 
"ال�سراكة" اله�ض والذي ظل حربًا على ورق حتى يومنا 
يحتمل  �سنعاء  اإىل  احلوثية  اهلل"  "اأن�سار  دخول  هذا. 
�سمن  قد  اأنه  لول  عليها،  يقدم  يكن  مل  كبرية  خماطرة 
لنف�سه "تغطية" وهذا ما ح�سل، فال مقاومة تذكر متت 
�سهولة  بكل  العا�سمة  على  امللي�سيات  انق�ّست  عندما 
واحتلت معظم موؤ�س�سات الدولة وهذا ما اآثار ا�ستغراب 

املراقبني.
ت�سمح  لن  اإنها  اخلليج  دول  اأعلنت  الذي  الوقت  ويف     
"احلوثي" يف احتالل  بهذا الو�سع اأن ي�ستمر فاإن قدرة 
يطول  لن  الع�سكرية  اجلهات  وبع�ض  احلكومية  املقار 
ل  العدد  جهة  من  امللي�سيات  هذه  قدرة  اأن  خ�سو�ساً 
ميكنها من ال�سمود يف العا�سمة التي تختلف متاماً عن 

مناطقها املك�سوفة يف �سعدة، اإل اإذا ما وجدت م�ساندة 
الذين  ال�سيا�سيني  من  املمولة  املجموعات  بع�ض  من 

تلتقي م�ساحلهم وم�سالح "احلوثي".
املبادرة  على  وقعت  التي  ال�سيا�سية  اجلماعات  اأن  كما 
اخلليجية، وحتى تلك التي مل توقع، لن جتد فائدة من 
اأن  ترى  م�ساندة حركة احلوثي على طول اخلط وهي 

امل�ستوى  على  الإجماع  بذلك  حتظى  ل  اجلماعة  تلك 
تقودها  اليمن  يف  التحالفات  اأن  علمنا  ما  اإذا  ال�سعبي 
القبلية واملذهبية ب�سكل كبري، وحتى اإن ظنت الأطراف 
اأن  اليمني  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  الفاعلة  اخلارجية 
بالإمكان فر�ض �سيغة معينة على ف�سيل �سد اآخر فهذا 
لن يوؤتي اأكله والتاريخ يذكرنا كيف كانت اليمن ع�سية 

على ال�سيادة.
اأنها املت�سرر الأكرب من حالة عدم     دول اخلليج ترى 
الغربية  الدول  اليمن، وعلى نطاق وا�سع  ال�ستقرار يف 
اأن  �ساأنه  من  اليمن،  يف  ال�سطراب  عامل  اأن  ترى  التي 
اأنفا�سه  لإلتقاط  اليمن  يف  القاعدة  لتنظيم  فر�سة  ي�سكل 
وهو الذي تلقى خالل ال�سنوات القليلة املا�سية �سربات 

اأن اأي ا�سطراب قد يلحق بالدولة اليمنية  اإل  موجعة، 
�سد  جبهة  لتوه  فتح  الذي  الدويل  املجتمع  �سريهق 
التنظيمات املتطرفة يف العراق و�سورية. لذا فاإن الدول 
لإحتواء  بالإ�سراع  مطالبة  �ستكون  واخلليج  الغربية 
مظاهر الإخالل بالأمن احلا�سلة الآن يف اليمن عن طريق 

اتخاذ بع�ض اخلطوات:
بعرقلة  فعلياً  قامت  قد  "احلوثي"  حركة  اأن  مبا   -1
وال�ستقرار  الأمن  وهددت  اخلليجي  التعاون  مبادرة 
الرقم  الأمن  لقرار جمل�ض  يعد خمالفاً  ما  اليمن وهو  يف 
جزاءات  لفر�ض  مدعاة  الأمر  هذا  يعترب  والذي   2140
الأمر  هذا  بت�سعيد  التعاون  دول  قيام  فاإن  وعقوبات، 
احلوثي  حركة  �سي�سع  الأمن  جمل�ض  م�ستوى  على 
املايل  احلظر  اأبرزها  العقوبات  من  حزمة  طائلة  حتت 
واملنع من ال�سفر، وهو ما يعني جتفيف م�سادر التمويل 
اأعمالها  موا�سلة  عن  عجزها  وبالتايل  احلركة،  لهذه 
اأو  ال�سخ�سيات  من  اأياً  ذلك �سريدع  اأن  كما  التخريبية، 
احلركات ال�سيا�سية داخل اليمن من م�ساندة ما تقوم به 

حركة "اأن�سار اهلل" احلوثية.
املتحدة  والأمم  التعاون  جمل�ض  يقود  اأن  2-ميكن 
عملية اإ�سالحات عميقة للموؤ�س�سة الع�سكرية يف اليمن، 
التغري  مواكبة  على  قادرة  غري  اأنها  اأثبتت  والتي 
واملبادرات  القرارات  م�ساندة  يف  و�سعفها  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية. وجتلى ذلك ب�سكل وا�سح يف الإرتباك الذي 
"اأن�سار اهلل" على  اأو  واكب �سيطرة ملي�سيات احلوثي 
املوؤ�س�سات واملواقع الع�سكرية وفر�ض نقاط تفتي�ض يف 

داخل العا�سمة �سنعاء.
فر�ض  اأجل  من  املنتخبة  اليمنية  القيادة  3-حتفيز 
ال�سيطرة على تراب الدولة، باتخاذ تدابري اأكرث �سرامة 
جتاه من يهدد وحدة ووجود اجلمهورية، التي �سدمت 
لأكرث من ربع قرن بعد اأن اأجاد الرئي�ض �سالح الرق�ض 

على روؤو�ض الثعابني ح�سب تعبريه.
نقال عن جريدة )الريا�ض( ال�سعودية 
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الف�صل ال�صابع..
قد يك�ن خيار دول �خلليج لردع �حل�ثي فـي �ليمن

�ب �ل�شعبي (( للفنان ح�شن زيك� �د ُيْطِلق كليبه �جلديد )) �لرَّ �ملخرج تامر باع�َّ

- حتليل اإخباري - اأمين احلماد :

- عيدرو�س زكي

ال�سامل  العدين  املخرج  و  املوؤلف  و  الفنان  اأطلق       
ــ فيديو كليبه اجلماهريي  ــ الأحد  اد  ال�ساب تامر باعوَّ
و  ع�سرية  تقنية  بروؤية  باإخراجه  قام  الذي  اجلديد 
 ((  : بعنوان  به  اخلا�ض  ال�سيناريو  بكتابة  و  ابة  جذَّ
ال�ساب  اب  الرَّ فنان  اأداء  من  هو  و   )) ال�سعبي  اب  الرَّ

املبدع ح�سن زيكو .
اد لـ )) احلقيقة بر�ض(( اأن       و اأكد املخرج تامر باعوَّ
اب  عمله ال�سبابي الفني هذا ياأتي يف ظل موجة فن )) الرَّ
ال�سعبي (( املت�سارع اإيقاعها يف الآونة الأخرية ما بني 
اجلمهور ال�سباب و ل �سيَّما �سريحة ال�سباب منه الذين 

ميثلون الغالبية العظمى يف املجتمعات كافة .
اب ال�سعبي (( يالم�ض اأ�سا�سا        م�سريا اإىل اأن فن )) الرَّ
اب ((  ً اأوجاع ال�سعب و يحاكيه و يتميَّز بدمج فن )) الرَّ

مع الفنون ال�سعبية املحلية .

     الكليب نف�سه لقى اأ�سداء وا�سعة يف اأو�ساط ال�سباب 
يف الوطن و خارجه منذ حلظة بثه الأوىل يف قناة الفنان 
اد يف موقع الويب الـ  ))  يو تيوب  و املخرج تامر باعوَّ

(( و ظفر بن�سبة م�ساهدة كبرية منهم .
اب ال�سعبي (( من كلمات موؤديه الفنان        كليب )) الرَّ
و  رفيق  حممد  و  خمتار  رعد  ت�سوير  و  زيكو  ح�سن 
بت�سوير  قام  فيما  كرامة  عفيف  ت�سويره  يف  �ساعدهما 
الع�سريي و جرافيك�ض ح�سام �سالح و  اأمين  كوالي�سه 

مونتاج حممد رفيق و هند�ض �سوته ح�سن زيكو .
حممد  و  الأهدل  اأ�سيل  من  كل  رق�ساته  اأدى  كما    
املح�سار و �سعيد اإيهاب فيما اأ�سندت مهمة التمثيل فيه 
اإىل املمثلني فادي في�سل و هاين فوؤاد و حممد ر�سوان و 
حممد اجليالين و اأحمد راأفت و حمودي عبده و حممد 

عبد اهلل و �سالح العرجي و ميثاق اأحمد .
     جرى ت�سوير م�ساهد الكليب يف ق�سر ال�سكر لل�سلطان 
العبديل و منطقة الَقِطيع و منطقة الروزميت و كني�سة 
القدي�سة ماريا مبدينة كريرت مبديرية �سرية مبحافظة 

عدن .
تقدموا  ذاته  الناجح  الكليب  عمل  على  القائمون        
بال�سكر العظيم و التقدير الكبري اإىل اأمين يعقوب و طه 
�سيبان و ح�سن اليافعي و اإىل اإدارة فندق )) مريكيور 
منطقة  يف  ال�سباب  اإىل  و  مك�سر  خور  مبدينة   )) عدن 
الَقِطيع مبدينة كريرت و منطقة املمدارة مبديرية ال�سيخ 

عثمان باملحافظة .
اب ال�سعبي (( يعد الثاين للمخرج  يذكر اأن كليب )) الرَّ
اد عقب اإخراجه لكليبه الأول )) كن عوين يا  تامر باعوَّ
يف  م�ساهده  ت�سوير  مت  الذي  م   2013 العام  يف   )) اهلل 
اأي�سا  راب  كليب  هو  و  ح�سرموت  و  عدن  حمافظتي 
بال�سرتاك   )) ماجنام   (( كمال  اأحمد  الفنان  غناء  من 
مع الفنان اأ�سيل ن�سال و ت�سوير �سامل باُعبيد و رامي 
ماهر و من اإنتاج فرقة )) فنون عدن (( امل�سرحية الفنية 

و ناق�ض ق�سايا اجتماعية اإن�سانية عدة .
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      اأ�سدر ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي  بيان 
هام مبنا�سبة الذكرى 51 لثورة 14 اأكتوبر املجيدة 
قال فيه : وانتم يف انتظار تطبيق املعايري املعلنة 
ومطالبكم  ق�سيتكم  �ساأن  يف  الأمم  هيئة  مليثاق 
الإن�سانية الطبيعية امل�سروعة من قبل هذه املنظمة 
فيها  تتمتعون  كنتم  والتي  الدول،  جلميع  الآوية 
الأع�ساء. ببقية  اأ�سوة  الع�سوية  حقوق  بكامل 
ومعاناتكم  حتملكم  ظل  ويف  الطويل  �سربكم  فمع 
عن  والبتعاد  وال�سف  الكلمة  بوحدة  اأو�سيكم 
مع   ، واإ�سكالها  �سورها  بجميع  والفردية  الأنانية 
ياأت  فلن  اأعيننا،  ن�سب  الوطنية  الق�سية  و�سع 
العامل  اأنظار  وللفت  وثمن.  ت�سحية  بدون  �سيء 
واإل  املتطلبات  لهذه  ال�ستعداد  عليكم  اإليكم، 
ف�سوف ت�سبحون اأ�سحوكة اإمام الغري واأخ�سى اأن 
تذهب جميع ت�سحياتكم الغالية باأ�سكالها املختلفة 

�سدى.
      م�سيفا : انه �سحيح باأننا كنا من اأغنى �سعوب 
كما  تاريخنا  مراحل  من  مرحلة  يف  ثروة  العامل 
دونه املوؤرخون الكال�سيكيون، لكننا اأ�سبحنا األن 
من اأفقر �سعوب العامل. ول خالف يف ذلك لن الدنيا 
يوم لك ويوم عليك. ولكن  ربنا �سبحانه وتعاىل  قد 
وال�سري  الو�سع  هذا  على  التغلب  بو�سائل  حبانا 
باجتهاد واإخال�ض لاللتحاق بركب الأمم املتقدمة يف 
ال�سعي املخل�ض ل�ستعادة  ، مع  الإن�ساين  تطورها 

اأجمادنا الغابرة التي كانت من �سنع اإ�سالفنا.
فيما يلي ن�ض بيان ال�سلطان :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يا �سعبنا املكافح وجماهرينا ال�سبورة،

ال�سالم اهلل عليكم  ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
ال�سادقة  تهانيي  لكم  اقدم  ان  اأول   يل  يطيب        
الذي م�سى، والعام اجلديد  الكبري  العيد  مبنا�سبة 
باإذنه،  والتوفيق  والن�سر  باخلري  قادم  هو  الذي 
وان   ، جمعتكم  التي  املنا�سبة  هذه  يف   فاأحيكم 
�سعبنا  اأبناء  من  عدد  لدى  مقبول  يكن  مل  ذلك  كان 
متاأزمة  فرتة  اإىل  انت�سابه  ب�سبب  جرياننا  وغالبية 
كانت  والتي  الأمم،  بقية  تواريخ  مثل  تاريخنا  من 
ال�سبب للحرية والقلق لدى العديد من نظم احلكم. 
واأمانة  �سراحة  بكل  نقول  ان  الن  لنا  ي�سع  امنا 
باأنها كانت مرحلة زرعت بذورها يف الغالب من قبل 
عنا�سر خارجة عن حدودنا ويف ظروف مل تكن لدينا 
المكانيات او اخليار للت�سدي لها، واحلمد هلل رب 
العاملني، ونحن �سعب موؤمن نعلم جيدا ان كل اليام 
هي من ايام اهلل �سبحانه وتعاىل اخلالق، جل وعال، 

ونحن به وبهداه موؤمنون.

      فبمنا�سبة جمعكم هذا ، وانتم يف انتظار تطبيق 
املعايري املعلنة مليثاق هيئة الأمم يف �ساأن ق�سيتكم 
قبل  من  امل�سروعة  الطبيعية  الإن�سانية  ومطالبكم 
كنتم  والتي  الدول،  جلميع  الآوية  املنظمة  هذه 
اأ�سوة ببقية  تتمتعون فيها بكامل حقوق الع�سوية 
حتملكم  ظل  ويف  الطويل  �سربكم  الأع�ساء.فمع 
وال�سف  الكلمة  بوحدة  اأو�سيكم  ومعاناتكم 
�سورها  بجميع  والفردية  الأنانية  عن  والبتعاد 
واإ�سكالها ، مع و�سع الق�سية الوطنية ن�سب اأعيننا، 
اأنظار  وللفت  وثمن.  ت�سحية  بدون  �سيء  ياأت  فلن 

العامل اليكم، عليكم ال�ستعداد لهذه املتطلبات.
القوة  نقاط  بادراك  عليكم  العظيم  �سعبنا  يا 
الو�سع  وخلفية  اطار  يف  فيكم  والعجز  وال�سعف 
وهو  الع�سر،  هذا  يف  العامل  ويف  القليم  يف  الراهن 
ع�سر العوملة وازالة احلواجز، والتقارب يف و�سع 
ذلك  اأن  بيقني  والقناعة  وال�ستقرار  والمان  المن 

يفتح املجال للتخطيط المنائي التكاملي.
العامل  باننا كنا من اغنى �سعوب  انه �سحيح        
دونه  كما  تاريخنا  مراحل  من  مرحلة  يف  ثروة 

من  الن  ا�سبحنا  لكننا  الكال�سيكيون،  املوؤرخون 
افقر �سعوب العامل. ول خالف يف ذلك لن الدنيا يوم 
لك ويوم عليك. ولكن  ربنا �سبحانه وتعاىل  قد حبانا 
باجتهاد  وال�سري  الو�سع  هذا  على  التغلب  بو�سائل 
واإخال�ض لاللتحاق بركب المم املتقدمة يف تطورها 
اجمادنا  ل�ستعادة  املخل�ض  ال�سعي  مع   ، الن�ساين 

الغابرة التي كانت من �سنع ا�سالفنا.
      �سعبنا املبارك علينا بالنظر اإىل املجتمعات حولنا 
العوامل  جميع  وتقارن  وحتلل  تالحظ  ثاقبة  بعني 
نتبنى  ثم  اليه  احلاجة  ام�ض  يف  مانحن  لنختار 

امل�سلك املطلوب بالتزام واخال�ض ووفاء.
      فبالخت�سار، انني ارى، وامر اخليار النهائي 
ال  انا  وما  �ساأن،  كا�سحاب  دائما  لقراركم  راجع 
تعلمنا  اليها،  و�سلنا  التي  والظروف  منكم،  جزء 
الن�سيج  هذا  من  جزء  باننا  لنا  وتوؤكد  و�سوح  بكل 
منذ  واحل�ساري  والديني  والجتماعي  اجلغرايف 
يعلم  منا  وكل  منه  مفر  ل  امر  وهذا  التاريخ.  فجر 
لنا،  املعي�سة  تاأمني  زاوية  من  حتى  وذلك  اأي�سا، 
�سواء يف ديارنا او خارجها، با، لول ايواء جرياننا 

املنطلق،  هذا  من  معنا  امل�سرفة  ووقفتهم  الكرام 
يرثى  امر  عقود  منذ  فحالنا  النعرات  عن  بعيدا 
�سوء  يف  برنامج  باإعداد  تدنيه.عليكم  ب�سبب  له 
والتقيد  واللتزام  مطالبكم  لتحقيق  امل�ستجدات 
به ا�سد التقيد. ولعلكم تتذكرون بانني كنت قدمت 
جميع  وحتليل  تناول  بعد  الأمر   هذا  يف  روؤية 
العوامل م�ستعينا بخلفية جتاربي وعالقاتي، التي 
وا�سح  ومطلبها   ، اأردمت  ان  بها  القتداء  باإمكانكم 
ظروفنا  يف  �سواه  حل  من  ارى  ول   ، ذاته  بحد 
احلالية. فعلينا اأن ن�ستفيد وننقاد بتقاليدنا التليدة 
الزمن  حتديات  مواجهة  يف  جناحها  اأثبتت  التي 
ال�سعوب  كل  مثل  والدهور  الع�سور  عرب  وذلك 
املفيد  املجرب  من  ن�ستفيد  اأن  فعلينا   . املزدهرة 
وجنتنب ونبتعد عن الفا�سل واملبهم الذي مل يثبت 
بان  فاأكرر  وم�سرته.  مرارته  جترعنا  بل  جناحه 
ق�سيتنا  خلدمة  متطوعني  نكون  اأن  جميعا  علينا 
اأجل  من  نعمل  وان  والعادلة.  امل�سرفة  الوطنية 
حتقيق اأهدافنا، واأهمها، بل اأولها واأخرها حتقيق 
منه  جزء  نحن  الذي  القليمي  ن�سجنا  اإىل  النتماء 
اأجل ال�ستفادة  اأو �سك، واأن نعمل من  بدون ريب 

بن�سيبنا املن�سف من خرياته
ولكنني  ذلك،  على  ف�ساحموين  عليكم،  اطلت  لقد 

وجدت ان المر يتطلب اإىل ذلك ب�سبب اهميته.
حميطنا  يف  معروف  �سعب  انتم  وبالخت�سار، 
والقانون  بالنظام  ومت�سكه  بانقياده  اجلغرايف 
تن�سوا  ل  ان  فعليكم  وروحه.  ملباديه  والحرتام 

ذلك وان تتحلوا به دائما يف جميع �سلوكياتكم.
باأب�سط  مطالبني  انتم  عابث،  ب�سعب  لي�ستم  اأنتم 
وفقا  لكم  املتاحة  امل�سروعة  الطبيعية  احلقوق 
للعامل  مطالبكم  بتقدمي  فعليكم  المم،  هيئة  مليثاق 
عرب  لكم  قبوله  مع  اإليكم  انتباهه  يلفت  ب�سكل 

ا�ستخدام حكمتكم املعهودة يف جميع خطاكم.
نعلم  ان  والخوات،  الخوة  ايها  يا  علينا  يجب 
اجلميع بانه لي�ض لدينا مطالب �سوى التي تخ�سنا يف 
الول ويف الخر، وهي من حقوقنا التي ل ميكن لنا 
ابدا التخلي عنها. ويف نف�ض احلني نحن نكن م�ساعر 
كل اخلري للجميع على ا�س�ض التبادل. فيجب اي�سا 
على حميطنا القليمي والدول واملنظمات العرتاف 
ويد  التفهم  جميعا  منهم  يطلب  �سعبنا  ان  بذلك. 

العون، ولي�ض للتخريب بل للبناء.
�سبحانه  واهلل  ال�سحيح،  ال  ي�سح  ل  الأخري  ويف 
طالب  وراءه  حق  ي�سيع  ولن  احلق،  هو  وتعاىل 
– واهلل يحفظكم ويوفقكم دوما لكل ما فيه  مدركني 

اخلري وال�سواب
الداعي لكم بدوام التوفيق وال�سداد واخلري،

ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي

يا �أبناء �جلن�ب �لعربي عليكم 
تقدمي مطالبكم للعامل ب�شكل يلفت 

�نتباهه �إليكم مع قب�له لكم 
ال�صلطان "القعيطي":

- لندن

خطاب
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كتب حامد ال�سيد واأحمد زكريا:
يف  الأوىل  تعترب  م�سبوقة،  غري  عاملية  احتفالية  يف 
ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  مُينح  املتحدة،  الأمم  تاريخ 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اليوم ر�سميا لقب »قائد 
اإن�ساين«. وقالت م�سادر 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. 
خ�سي�سا  ونحته  اعتماده  مت  اللقب  هذا  ان  وقالت 
ل�سمو الأمري نظرا جلهوده يف العمل الإن�ساين على كافة 
الأ�سعدة، ومل يتم منح مثل هذا اللقب لأحد من قبل.
املنظمة  راأ�ض  قبل  من  �سيتم  التكرمي  ان  اىل  واأ�سارت 
الأممية ممثلة بجمعيتها العامة واأمينها العام، لفتة 
الكويت  ولدولة  الأمري  ل�سمو  �سيكون  التكرمي  ان  اىل 
باعتبارها مركزا اإن�سانيا عامليا، ما يعك�ض مكانة �سمو 

الأمري الدولية.
وقال عدد من الكتاب ان تكرمي �سمو الأمري هو تكرمي 
يعترب  �سموه  تكرمي  وان  امل�سلمني،  ولكل  العرب  لكل 
يحاول  الذي  وامل�سلم  العربي  لالإن�سان  تعوي�سا 
اأعاد  الأمري  �سمو  وان  �سورته،  ت�سويه  البع�ض 
يفخر  جعلته  التي  امل�سرقة  ال�سورة  العربي  لالإن�سان 

بانتمائه للعروبة ولال�سالم.
جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  �سمو  غادر  وقد 
مدينة  اىل  متوجها  اأم�ض  البالد  ال�سباح  املبارك 
زيارة  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  نيويورك 
خا�سة يح�سر خاللها الحتفالية املقامة لتكرمي �سمو 

الأمري ومنحه لقب »قائد للعمل الإن�ساين«.
جميع  قبل  من  ال�ستعدادات  متت  فقد  الكويت  ويف 
البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  مبنح  لالحتفال  اجلهات 
مبنى  يف  الحتفالية  مع  تزامنا  اإن�ساين«  »قائد  لقب 
هيئة الأمم املتحدة.و�ستطلق الدارة العامة لالطفاء 
بحريا  عر�سا  �ستقدم  كما  ثانية،   30 ملدة  ال�سافرات 
مع  البحار  يوم  قرية  من  بالقرب  الطفاء  لزوارق 
يف  التعاونية  اجلمعيات  الكويت.و�ست�سارك  علم  رفع 
»مهرجان  با�سم  �سخم  مهرجان  خالل  من  الحتفالية 
تكرمي الكويت« ينطلق يف ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء 
اليوم وي�سمل فقرات غنائية منوعة وعر�سا لل�سيارات 
الكال�سيكية والطائرات الكال�سيكية وال�سراعية واألعاباً 
كما  التعاونية،  الرو�سة  جمعية  ادارتها  تتوىل  نارية 
�سيت�سمن احتفال اجلمعيات اأوبريتا خا�سا باملنا�سبة، 

وماراثون القائد الإن�ساين وم�سرية الإن�سانية وعر�سا 
الفنانان  الحتفالت  يف  و�سي�سارك  ال�سعبية،  للفرق 
يف  وي�سارك  اخلليج،  و�سادي  عبدالقادر  عبدالكرمي 
وجا�سم  حممد  عبدال�سالم  الفنانان  الأغاين  احدى 
بهبهاين.و�ستنطلق احتفالية اجلمعيات التعاونية اأمام 

حديقة جمال عبدالنا�سر.
للجمعيات  اأخرى  احتفالت  هناك  �ستكون  كما 
جميع  ويف  البالد  من  متفرقة  مناطق  يف  التعاونية 
ال�ساملية  يف  ال�سعبية  املقاهي  يف  ومنها  املحافظات، 
وجممع  واجلهراء  والفروانية  وال�سليبيخات  و�سرق 
وجممع  مول  احلمراء  مركز  يف   360 وجممع  املارينا 

الأفنيوز، و�ستحيي الحتفالت الفرق ال�سعبية.
 اأكد �سمو نائب الأمري وويل العهد ال�سيخ نواف الأحمد 
ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  تكرمي  ان  ال�سباح  اجلابر 
لقب  �سموه  ومنح  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح 
»قائد للعمل الن�ساين« وت�سمية الكويت »مركزًا للعمل 
الن�ساين« من قبل منظمة الأمم املتحدة تعترب اجنازا 
و�سهادة  م�سرفاً  اعرتافاً  ومتثل  عظيما،  دوليا  كويتيا 

الأمري  �سمو  ولقائدها  للكويت  وتاريخية  ح�سارية 
يف  �سموه  وم�سلم.وقال  عربي  لكل  وو�ساما  و�سعبها 
كلمة مبنا�سبة تكرمي �سمو الأمري ان ما يثري الرتياح 
ظلم  على  ال�سعوب  فيه  تثور  الذي  الوقت  يف  اأنه 
اأنظمتها يتنادى العامل ليديل ب�سهادة م�ستحقة لتكرمي 
عطاءات  ان  اىل  �سموه  والكويت.واأ�سار  الأمري  �سمو 
ان  دون  العامل  يف  ركن  كل  طالت  ال�سخية  الكويت 
اأو قيود  امل�ساعدات مرتبطة مب�سلحة �سيا�سية  تكون 
اأو �سروط، اأو اأي اعتبارات اأخرى متعلقة بالدين اأو 
مبادئ  من  تنطلق  وامنا  املكان،  اأو  اجلن�ض  اأو  اللون 
وتعاليم ديننا احلنيف وما جبل عليه اأهل الكويت من 

طيبة وقيم فا�سلة يف البذل والعطاء وعمل اخلري.
داعية  دائما  كان  الأمري  �سمو  ان  على  �سموه  و�سدد 
العتدال  ل�سوت  وجم�سدا  وال�سالم  والت�سامح  للحق 
لفل�سفة  دعائم  �سموه  اأ�س�ض  وقد  واحلكمة،  والعقل 
امل�سوؤولية  روح  تقودها  الدبلوما�سي  للعمل  جديدة 

وامل�سداقية واحرتام كرامة الن�سان وحقوقه.

�ل�شيخ �شباح �الأحمد لالإن�شانية قائد
ال�صرية الذاتية حل�رضة �صاحب ال�صمو اأمري دولة 

الكويت ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
- مّتت ُمبايعة �سموه بالإجماع اأمريًا لدولة الكويت 

يف 29 يناير 2006.
 2003/7/13 بتاريخ  اأمريي  مر�سوم  �سدر   -

بتعيينه رئي�سا ملجل�ض الوزراء.
- ُوىل من�سب النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

ووزير للخارجية يف 18 اأكتوبر 1992.
للخارجية  الوزراء ووزيرا  لرئي�ض جمل�ض  نائبا   -

يف 3 مار�ض 1985.
- وزيرا لالإعالم بالوكالة بالإ�سافة اإىل من�سبه نائبا 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء ووزيرًا للخارجية يف الفرتة

من 4 مار�ض 1981 وحتى 9 فرباير 1982.
 16 بتاريخ  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  نائبا  عني   -

فرباير 1978 اإ�سافة اإىل من�سب وزير اخلارجية.
فرباير   2 من  الفرتة  يف  بالوكالة  لالإعالم  وزيرا   -
من�سبه  اإىل  اإ�سافة   1975 فرباير   3 وحتى   1971

وزيرا للخارجية.
 28 من  ابتداء  اخلارجية  وزير  من�سب  توىل   -
يناير 1963 واأ�ستمر متقلدا هذا املن�سب يف جميع 

الوزارات
اأبريل   20 وحتى  ال�ستقالل  عهد  منذ  �سكلت  التي 
يناير   17 يف  والأنباء  لالإر�ساد  وزيرا   -  1991

.1962
والعمل  الجتماعية  ال�سئون  لدائرة  رئي�سا   -

ودائرة املطبوعات والن�ســر 1955.
- ع�سوا يف الهيئة التنظيمية للمجل�ض الأعلى.

- ع�سوا يف جمل�ض الإن�ساء والتعمري.
- ا�ستكمل درا�سته على اأيدي اأ�ساتذة خ�سو�سيني.

- تلقى تعليمه يف مدار�ض الكويت.
- مواليد 16 يونيو 1929م.

- احلالة الجتماعية : اأرمـل وله ثالثة اأولد وبنت.
- يجيد اللغة الجنليزية.

- الهوايات : �سيد ال�سمك )احلداق(
 امل�سدر - الديوان الأمريي

تاريخية  �سهادة  ال�سمو..  �ساحب  تكرمي  الأمري:  نائب 
لكويت العطاء

    وجه ملك مملكة البحرين حمد بن عي�سى 
األ خليفة برقية �سكر جوابية اإىل اأبناء قبيلة 
لدور  و�سكره  امتنانه  عن  فيها  عرب  يافع 
اأبناء يافع  يف احلفاظ على حقوق الوطن .

اأبناء قبيلة يافع      وو�سف ملك البحرين 
العهد  ي�سدقون  والإخال�ض  الوفاء  اأهل 

والوعد .
فيما يلي ن�ض الربقية :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�ســـادة الأفا�ســــــل اأبنـــاء قبـــيلة يــــافع    

املحتـــرمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
لنا  حملته  ما  على  ن�سكركم  العتزاز  بكل 
الذود  على  وت�سميم  تاأييد  من  ر�سالتكم 
ي�سون  من  وانتم   ، وم�ساحلة  الوطن  عن 

الأمانة ويحفظ البيعة .
    اأن موقفكم هذا لي�ض بالغريب فاأنتم اأهل 
الولء والوفاء والإخال�ض ت�سدقون العهد 

الوعد ، وحتفظون حقوق الوطن العزيز.
حفظكم اهلل و�سدد خطاكم ، ودمتم �ساملني.

حمد بن عي�سى األ خليفة
ملك مملكة البحرين

- املنامة



الخميس - 16 أكتوبر 2014م - الموافق 22 ذوالحجة 1435هـ - العدد 39

www al-hakikah.com
استطالع

عيد الأ�صحى املبارك يف حلج . . معانٍ  �صامية . . و تقاليد عظيمة :
7

- ا�شتطالع / عيدرو�س زكي

��شرت�حة حمارب
    الأخ عادل حمفوظ عو�ض باطاهر . . حتدث عن املعاين ال�سامية لعيد الأ�سحى املبارك 

. . قائال ً :
ثِّل لنا ا�سرتاحة املحارب امل�سلم      منا�سبة عيد الأ�سحى ال�سعيد ، تعني لنا كثريا ً ، اإذ مُتَ
، الذي يتمنى خاللها الفوز بر�سى اهلل �سبحانه و تعاىل عنه ، يف رحلته املكوكية على مدار 
العام ، ففي العيد ت�سفو النفو�ض و نتقرب اإىل املوىل عزَّ و جلَّ بال�سدقات على الفقراء و 
ع عن ال�سغائر ، و  امل�ساكني و الأيتام و الأرامل من عباده ، و فيه ننبذ ال�سغائن و نرتفَّ
�ض اأيامه يف العبادات ال�سرعية التي تعلو اأ�سواتها جملجلة بذكر الرحمن ، و طيلة  نكرِّ
اأيام العيد تكون اأعمال كّدٍ  ج�سدي و ن�ساط معنوي درءا ً للك�سل مبا ننال به الر�سا من 
اخلالق تبارك و عال �ساأنه ، و لننعم بعد ذلك مبذاق و حالوة و طراوة ما جنيناه من عمل 
ة التي واجهناها يف معامالتنا اليومية مع الآخرين يف  نبيل ، م�ستفيدين من درو�سه اخلريِّ

عيد الألفة و املحبة و الت�سامح ، عيد الأ�سحى املبارك .

�شلة �الأرحام
    و عن العادات و التقاليد ال�سارية مبحافظة حلج خالل اأيام العيد . . يقول :

العادات و التقاليد العيدية مبحافظة حلج ، تتمثَّل يف اأداء اأبناء املحافظة ل�سعائر �سالة 
العيد يف امل�سليات كونها �سنة موؤكدة و واجبة ، و ذلك عقب ال�ستعداد لها بالغ�سل و 
التطيب و لب�ض اجلميل من الثياب ، ملا جاء على ل�سان ال�سحابي اجلليل )) اأن�ض (( ر�سي 
اهلل عنه : )) اأمرنا ر�سول اهلل عليه و على اآله اأف�سل ال�سالة و اأزكى الت�سليم يف العيدين 
اأن نلب�ض اأجود ما جند ، و اأن نتطيَّب باأجود ما جند ، و اأن ن�سحي باأثمن ما جند ، (( ، 
با ً اإىل اهلل جل جالله ، ثم نغتنم نحن اأبناء  فنذبح بعد �سالة العيد الأ�ساحي املباركة تقرُّ
حمافظة حلج اأي�سا ً فرحة العيد لو�سل اأرحامنا و اأهالينا و اأ�سدقائنا يف مناطق �سكناهم 
اأينما كانوا ، و جنتمع فيهم عقب فرقة موؤقتة ق�سرية ب�سبب اأ�سغال احلياة اخلا�سة ، اإذ 
نقوم بزياراتنا املتكررة عيديا ً لالأهل و الأ�سدقاء م�سطحبني معنا اإليهم الهدايا املعتادة 
اأ�سابع  و  املتمثِّلة يف قطع احللويات   ، بيننا مبحافظة حلج  ما  املتداولة يف  ال�سهرية  و 
الكعك املحلية اللذيذة املعروفة باملحافظة با�سمي )) امل�سروب (( و )) القرم�ض (( ، و 
بو�سولنا و هدايانا �سوبهم نتبادل معهم تهانئ و تربيكات العيد ال�سعيد ، ونخو�ض و 
اإياهم يف الأحاديث املختلفة يف املوا�سيع املهمة املجتمعة على ال�سعيدين ال�سخ�سي و 
العام ، بعدها نتناول معا ً وجبات الغداء ، و نح�سر جميعا ً يف جمال�ض القات ، و ي�سهم 
الداخلية الوطنية فناأخذ  ال�سياحة  اإ�سهاما ً فاعال ً يف تن�سيط  اأبناء حمافظة حلج كذلك 
املحافظة  منتجعات  داخل  ه  التنزُّ اإىل  الأعزاء  اأ�سدقاءنا  و  اأقرباءنا  و  اأهالينا  و  اأ�سرنا 
ال�سياحية مثل : ب�ساتني و حدائق و جداول منطقة احل�سيني مبديرية ُتَب باملحافظة ، 
بة  و اأخذهم اإىل حمافظة عدن املجاورة جدا ً ملحافظة حلج و امل�سهورة ب�سواحلها اخلالَّ
لأطفال  اأن  كما   ، فيها  لال�ستجمام  املتعددة  العامة  الرتفيهية  متنف�ساتها  و  مواقعها  و 
ال�سرمدية  زياراتهم  تتمثَّل يف  التي  بهم  العيدية اخلا�سة  اأبناء حمافظة حلج طقو�سهم 
اإىل اأهاليهم و اأ�سدقائهم و جريانهم ، بغية تهنئتهم بالعيد و اإعطائهم )) عيدية العيد (( 
املتمثِّلة يف )) النقود (( من كبار ال�سن ، و ال�سوكولتة و الكعك ، بهدف اإدخال البهجة و 
ال�سرور اإىل اأفئدتهم الربيئة ، و كذا لعبهم بـ )) دراهني (( ــ اأراجيح ــ العيد و مالهيه ، 
و لهوهم باإطالق الألعاب النارية باإ�سراف مبا�سر و ح�سور عن كثب من اأولياء اأمورهم 
و ممن يكربونهم يف الُعْمر حتى ل ي�سابون باأ�سرارها نتيجة ال�ستخدام غري املُتَقن منهم 
لهذه الألعاب الرامية اإىل جت�سيد فرحة و ابت�ساماتهم الن�سرة بالعيد الذي يفرح الكبار 

فيه اأ�سا�سا ً من فرحة ال�سغار فيه .

ْ �ل�شمل ملمَ
    الأخ لطفي �سعيد اأحمد نعمان . . حول معاين العيد . . قال :

    يف البداية نتقدم باأحر التهانئ و اأزكى التربيكات اإىل الأمتني العربية و الإ�سالمية عامة 
اهلل  بتوفيق  فيه  الذي نحتفل   ، املبارك  الأ�سحى  ، و �سعبنا خا�سة ملنا�سبة حلول عيد 
�سبحانه و تعاىل ، و يف اأيام العيد يجتمع النا�ض كل ٌ يف اإطار مدينته اأو منطقته اأو قريته 
ه يوم مَلْ �سمل امل�سلمني و نتعلَّم منه  يف مكانٍ  واحد لتاأدية �سعائر �سالة العيد ، لهذا نعدُّ

عربة وحدة ال�سف و عدم التفرق يف ما فيه �سالح الأمة .

تقام �الأعر��س
    و يف ما يتعلق بالعادات و التقاليد . . يقول :

عا�سمة  احلوطة  مبدينة  الكائن  منزلنا  نغادر  فاإننا   ، نحن  تقاليدنا  و  عاداتنا  عن      
الباحة  الريف م�سقط راأ�سنا مبنطقة �سرية مبديرية طور  اإىل  ، و نذهب  حمافظة حلج 
باملحافظة ، التي بعد �سالة العيد يف امل�سلى يقوم اأبناء املنطقة فيها بتبادل الزيارات 
مع الأهل و الأ�سدقاء للمعايدة و التهنئة بالعيد ، و نذبح عقب ذلك الأ�ساحي هلل عزَّ و 
جلَّ ، و جنتمع باأ�سدقائنا يف مكانٍ  واحد لالحتفاء معا ً بالعيد ، و يف منطقتنا اأي�سا ً ما 
مييزها اأنها منذ اليوم الأول يف العيد حتى بقية اأيامه الأخرى تقام الأعرا�ض ، كما ت�سري 
فرحة العيد اأكرث يف زيارة الأطفال لأهاليهم و اأقاربهم للمعايدة و ح�سولهم منهم على )) 
عيدية العيد (( ، فيما اأ�سوات املفرقعات النارية التي يطلقها الأطفال ُتعربِّ عن فرحتهم 

بطريقتهم بهذه املنا�سبة العظيمة .

�أيادٍ  طيَّبة
    الأخ زين حممد زين ال�سقاف )) اخلواجة (( . . حول ما يعنيه له العيد . . قال :

    عيد الأ�سحى املبارك ، يعني لنا و لكل م�سلم اإنه الفرحة و البهجة و ال�سرور ، و يغمرنا 
كلما اأطل علينا بال�سعادة العامرة و الغبطة العارمة ، لأنه يريح الأبدان بقيمه ال�سمحة 
، ففيه ت�سحو بكرثة ال�سمائر التي فيها ب�سي�ض الأمل لت�سعى اإىل مد اأياديها الطيِّبة و 
ة لإغاثة و اإعانة امللهوفني و املحتاجني ممن تقطعت بهم �سبل املعي�سة الكرمية ، و  املرُِبَّ
ترتجم تلك الأيادي البي�ساء املقتدرة عمق الرتاحم الإن�ساين نحو الفقراء الذين يرنون 
اإىل حياة اأف�سل �سواء يف غذاء اأو ك�ساء ، و العيد فر�سة �سانحة لذلك العطاء ليبلغ مداه 

عنان ال�سماء .

مقيل و ت�شامر
    و يف ما يخ�ض العادات و التقاليد . . يقول :

 ، ال�سعيد  الأ�سحى  اأيام عيد  تقاليدهم خالل  و  اأبناء حمافظة حلج يف عاداتهم      عهد 
خروجهم اأول يوم فيه اإىل اأداء �سعائر �سالة العيد يف امل�سلى ، و بعد ذلك يذهبون اإىل 
معاودة الأهل و الأقارب و الأ�سدقاء و اجلريان و نتبادل التهانئ معهم بحلول العيد 
البهيج ، ثم ننكب مبتهجني يف ذبح الأ�ساحي ، كما تتجلَّى الفرحة يف الجتماع بالأحبة 
الرتويح عن  ، و  لياليه معهم  الت�سامر يف حلظات  و  الأ�سيل  اأوقات  املقيل  ن يف  و اخلالَّ
ابة لأنها خري متنفَّ�ض لأبناء حمافظة حلج  النف�ض مبناظر حمافظة عدن و مزاراتها اجلذَّ
و �سبابها و قبلتهم الرتفيهية نظرا ً للتعا�سد الع�سوي ما بني املحافظتني اجلارتني ، و 

حتلو مواعيد لقاء الأحباب يف عدن جنة اهلل يف اأر�سه ، فالعيد فرحة و اأجمل فرحة .

�ل�شع�ر بالفقري
اد . . عن معاين العيد . . قال :     الأخ اأجمد عبد اهلل عمر احلدَّ

    عيد الأ�سحى ال�سعيد ، منا�سبة اإ�سالمية عظمى ، ت�سمو النفو�ض فيه فوق اجلراح ، و 
ي�سعر امل�سلم الغني باأخيه الفقري ، و مينحه مما �سخر اهلل �سبحانه و تعاىل له من نعمة 
، حتى يتجاوز عنه اأمل احلاجة و اإن كان ذلك لربهة موؤقتة يف حياة من يعي�ض الفقر يف 
اأحلك �سوره ، لكنها م�سيئة اهلل جلَّ عاله ، و يف العيد يزداد طموح امل�سلم راجح العقل 
و  ال�ستقرار  و  لالأمن  احلميدة  املزايا  ت�سود  اأن  املعمورة  اأ�سقاع  كل  يف  الفكر  رائق  و 

ال�سالم بلده .

رحالت ترفيهية
    و يف �ساأن العادات و التقاليد . . يقول :

�سالة  ل�سعائر  اأبنائها  اأداء  حلج  حمافظة  ت�سهد  املبارك  الأ�سحى  عيد  اأيام  اأول  يف      
العيد يف امل�سلى ، و عقبها يتوجهون اإىل ذبح الأ�ساحي ، ثم يق�سدون الأهل و الأ�سدقاء 
ملعاودتهم و ا�سرتاكهم �سويا ً يف م�سرات العيد بان�سمام كل اأ�سرة من اأ�سر املحافظة عند 
ا ً ، و يقومون بق�ساء اأمتع الأوقات مع بع�سهم بع�سا ً بالرحالت ال�سياحية  اأكربها �ِسنَّ
الربية الرتفيهية باملحافظة يف ب�ساتني احل�سيني اجلميلة امل�سهورة و متنف�سات حمافظة 

عدن فائقة الروعة ، ففيها تطيب كل اآلم احلياة و اأوجاعها .

عادل حمفوظ :
 العيد األفة و حمبة و 
ت�سامح و ن�سل فيه 

الأرحام و نتبادل 
الهدايا و ت�ستجم فيه 
الأ�رس و يفرح الأطفال

لطفي �سعيد :
 يجتمع النا�ض يف العيد 

يف مناطقهم و نتميَّز 
باإقامة الأعرا�ض منذ 

اليوم الأول فيه

زين حممد : 
يف العيد تكرث اأيادي 
اخلري البي�ساء نحو 

الفقراء و خالل اأيامه 
يحلو املقيل و يطيب 

ال�َسَمر

اأجمد عبد اهلل :
 ت�سمو النفو�ض فوق 

اجلراح يف العيد و 
نق�سي اأمتع الأوقات  

بالرحالت الرتفيهية

    لعيد الأ�سحى املبارك ، معانٍ  اجتماعية �سامية ، فاإىل جوار بهجة اأجوائه و فرحتها ، يرتاحم امل�سلمون يف ما بينهم و يت�ساعف عطف الغني 
دون فيها عن  فيه على ال�سعيف ، و هنا تكمن ال�سعادة حقا ً يف اأبهى حللها ، كما اأن لأبناء كل منطقة يف الوطن عاداتهم و تقاليدهم التي يتفرَّ

املناطق الأخرى .
    )) احلقيقة (( التقت مبحافظة حلج بباقة طيِّبة من اأبنائها 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�سيلة لقاءاتنا بهم على النحو التايل :

اأجمد عبد اهللزين حممدلطفي �شعيدعادل حمف�ظ
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 30 الثالثاء   م�ساء  لالإعالم  احلقيقة  موؤ�س�سة  نظمت 
�سبتمرب 2014م احتفال مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع 
جراند  بفندق  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  والثمانون 
قيادات  من  عدد  مب�ساركة  خورمك�سر،  مبدينة  عدن، 
اجلنوبي  احلراك  وقيادات  املحلية  والتنفيذية  ال�سلطة 
البعثات  وممثلي  والأعمال  املال  ورجال  ال�سلمي 

الدبلوما�سية وعدد من املغرتبني اليمنيني يف اململكة. 
    ورحبت موؤ�س�سة احلقيقة باحلا�سرين مل�ساركة اململكة 
احتفالها  بذكرى  فرحتها  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
اأن  موؤكدة  والثمانني،  الرابع  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
ال�سعبني  بني  الأخوية  العالقات  عمق  مدى  د  يج�سِّ ذلك 

دة لأروع �سور التالحم والتعاون العربي؛ لت�سبح منوذجاً  ، املج�سِّ
واملودة،  الإخاء  روح  عن  املعرّبة  العربية،  العالقات  يف  به  ُيحتذى 
بني البلدين اجلارين و�سعبيهما؛ والذي تربط بينهما و�سائج القرابة 

الإن�سانية واجلغرافية، ال�ساربة جذورها يف عمق التاريخ.
لالإعالم  احلقيقة  مبوؤ�س�سة  ممثال  اليوم  ياأتي  الحتفال  اإن  وقالت      
ال�سيخ  من  كرمية  ورعاية  التنموية  اخلريية  احلقيقة  وموؤ�س�سة 
عدن"؛  "جراند  فندق  واإدارة   ، املفلحي  عبداحلميد  بن  عبدالعزيز 
لإقامة هذا الحتفال باليوم الوطني ال�سعودي، الذي ُيقام لأول مرة 
يف البالد ، وهذا ياأتي ردًا للمعروف، وعرفاناً بدور اململكة وبوقوفها 

اإىل جانب �سعبنا يف ال�سراء وال�سراء.
اإذا فا�ست فرحاً، وهي  اأ�سقاء      م�سيفة :"ل نلوم م�ساعرنا كاإخوٍة 
ت�سعد بذكرى يوٍم جميٍد وخالٍد يف ذاكرتنا املرتبطة بذاكرة ووجدان 
الإن�سان ال�سعودي،ولي�ض اأدلَّ على ذلك من مدِّ اململكة يد العون للعديد 
يادي  الرِّ بدورها  منها  اإميانا  والإ�سالمي،  العربي  العاملني  بلدان  من 
اهلل  �سرفها  التي  وهي  جمعاء،  الب�سرية  خدمة  اإىل  املتطلع  والإن�ساين 
رة،مبا يتنا�سب  برعاية اأقد�ض بقاع الأر�ض مكة املكرمة واملدينة املنوَّ

وكينونتها العربية والإ�سالمية".
خادم  ملقام  والتباريك  التهاين  اآيات  "باأ�سمى  املوؤ�س�سة  وتوّجهت      
عهده  وويل  �سعود  اآل  العزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
اآل �سعود  الأمري �سلمان بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  الأمني �ساحب 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

ويل  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري 
الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  العهد 
احلرمني  خلادم  اخلا�ض  واملبعوث  امل�ست�سار 
اهلل  )حفظهم  املالكة  والأ�سرة  ال�سريفني، 
نبارك  كما  ال�سعودي،  ال�سعب  وكافة  جميعاً( 
اأيامنا  نبارك  كما  الذكرى،  هذه  لأنف�سنا جميعاً 
ن�ساأل  التي  احلج،  لأيام  املرتافقة  املباركات 
اآخر  برحماته ومغفرته، ويف  اأن مين علينا  اهلل 

املطاف "عيدكم مبارك كل عام واأنتم بخري" ..
    واأ�ساد رئي�ض جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز 
والتاريخية  العميقة  بالعالقات  حبتور  بن 
ووقوف  ال�سقيقني،  البلدين  بني  والأمنية 

اململكة العربية ال�سعودية الدائم اإىل جوار اليمن الذي يواجه العديد 
من امل�سكالت اجلّمة وحفاظها على ا�ستقرار اليمن.

    واأ�سار بن حبتور يف كلمته اإىل اأن هذه املنا�سبة هي عزيزة وغالية 
على قلوب اليمنيني، وعلى الرغم من الظروف التي نعي�سها هنا، اإل 
وحكومة  �سعبا  اململكة  لتهنئة  فر�سة  وجندها  باأ�سقائنا  نحتفي  اأننا 

بذكرى تاأ�سي�سها.
" جميعنا نتفق على دور اململكة العربية ال�سعودية الداعم  م�سيفا: 
وامل�ساهم يف احلفاظ على ما تبقى من اأجزاء هذا الوطن الذي يتعر�ض 

للعديد من امل�سكالت".
    معرباً عن �سكره ملوؤ�س�سة احلقيقة لالإعالم ورئي�سها الزميل فرا�ض 
اليافعي و�سكره لل�سيخ عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي لرعايتهما 
لهذا احلفل، ودورهما امل�ستمر يف تخفيف اأعباء اليمنيني وم�ساهمتهم 

الداعمة للعالقات الوطيدة بني البلدين ال�سقيقني.
الثنائية  العالقات  املفلحي  عبدالعزيز  ال�سيخ  ثّمن  جانبه،  من      
وم�ستواها  بينهما،  القائمة  التعاون  وم�سرية  ال�سقيقني  البلدين  بني 

املتميز.
اإن  بالريا�ض،  اإقامته  مقر  من  ت�سريح  يف  امللفحي  ال�سيخ  وقال      
والتقدير  والحرتام  احلب  كل  يكّن  و�سماًل  جنوباً  اليمني  ال�سعب 
للمملكة العربية ال�سعودية قيادة و�سعباً على كل ما قدموه ويقدموه 
من دعم �سخي با�ستمرار، ورعاية اإخوانهم املغرتبني اليمنيني باململكة 

الذين يلقون كل رعاية واحرتام منهم.
اململكة  قد نظم حفال يف عا�سمة  املفلحي  ال�سيخ عبدالعزيز      وكان 

والثمانون،  الرابع  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الريا�ض 
مب�ساركة عدد من اأبناء اجلنوب املقيمني يف ال�سعودية.

    وتخلل احلفل عر�ض فيلم وثائقي يحكي تاريخ اململكة 
وجبة  احلا�سرون  يتناول  اأن  قبل  ال�سعودية،  العربية 

الع�ساء..
فيما يلي كلمة موؤ�س�سة احلقيقة لالإعالم باملنا�سبة :

يحبُّ  مبا  اأو  ب�سفته،  اأو  با�سمه  كلٌّ  والأخوات  الإخوة 
على  اهلل  من  �سالم  جميعاً..،  احلا�سرون  به،  ُينادى  اأن 
مم�ساكم،  وطاب  طبتم  َقِدَمْت،  التي  الطيبة،  اأرواحكم 
وتبّواأمت من اجلنة مقعدا، وبعد : اإنه ملن دواِع �سرورنا 
ميلوؤها  التي  الطيبة،  الوجوه  هذه  نَر  اأن  واعتزازنا، 
احلبُّ والإخاء، وهي تتواجد اليوم؛ كي ت�سارك اململكة 
ال�سقيقة فرحتها بذكرى احتفالها مبنا�سبة اليوم الوطني 
العالقات  عمق  مدى  د  يج�سِّ وهذا  والثمانني،  الرابع 
والتعاون  التالحم  �سور  لأروع  دة  املج�سِّ  ، ال�سعبني  بني  الأخوية 
املعرّبة  العربية،  العالقات  يف  به  ُيحتذى  منوذجاً  العربي؛ولت�سبح 
و�سعبيهما؛والذي  اجلارين  البلدين  بني  واملودة،  الإخاء  روح  عن 
ال�ساربة  واجلغرافية،  الإن�سانية  القرابة  و�سائج  بينهما  تربط 

جذورها يف عمق التاريخ. 
وموؤ�س�سة  لالإعالم  احلقيقة  بـ"موؤ�س�سة  ممثال  اليوم  احتفاوؤنا  ياأتي 
 / ال�سيخ  من  الكرمية  والرعاية  التنموية"،  اخلريية  احلقيقة 
عدن"؛  "جراند  فندق  واإدارة   ، املفلحي  عبداحلميد  بن  عبدالعزيز 
لإقامة هذا الحتفال باليوم الوطني ال�سعودي، الذي ُيقام لأول مرة 
يف البالد ، وهذا ياأتي ردًا للمعروف، وعرفاناً بدور اململكة وبوقوفها 

اإىل جانب �سعبنا يف ال�سراء وال�سراء.
ت�ستعذ  وهي  فرحاً،  فا�ست  اإذا  اأ�سقاء  كاإخوٍة  م�ساعرنا  نلوم  ل      
بذكرى يوٍم جميٍد وخالٍد يف ذاكرتنا املرتبطة بذاكرة ووجدان الإن�سان 
من  للعديد  العون  يد  اململكة  مدِّ  من  ذلك  على  اأدلَّ  ال�سعودي،ولي�ض 
يادي  الرِّ بدورها  منها  اإميانا  والإ�سالمي،  العربي  العاملني  بلدان 
اهلل  �سرفها  التي  وهي  جمعاء،  الب�سرية  خدمة  اإىل  املتطلع  والإن�ساين 
رة،مبا يتنا�سب  برعاية اأقد�ض بقاع الأر�ض مكة املكرمة واملدينة املنوَّ

وكينونتها العربية والإ�سالمية.
خادم  ملقام  والتباريك  التهاين  اآيات  باأ�سمى  نتوجه  املنا�سبة  وبهذه 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن العزيز اآل �سعود وويل عهده الأمني 
نائب  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع و�ساحب ال�سمو 
�سعود ويل ويل  اآل  بن عبدالعزيز  الأمري مقرن  امللكي 
العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء امل�ست�سار 
ال�سريفني،  احلرمني  خلادم  اخلا�ض  واملبعوث 
ال�سعب  وكافة  جميعاً(  اهلل  املالكة)حفظهم  والأ�سرة 
الذكرى،  هذه  جميعاً  لأنف�سنا  نبارك  كما  ال�سعودي، 
احلج،  لأيام  املرتافقة  املباركات  اأيامنا  نبارك  كما 
التي ن�ساأل اهلل اأن مين علينا برحماته ومغفرته، ويف 

اآخر املطاف "عيدكم مبارك كل عام واأنتم بخري" ..
فرا�ض اليافعي 

رئي�ض موؤ�س�سة احلقيقة لالإعالم و رئي�ض موؤ�س�سة احلقيقة 
اخلريية التنموية 

عزاءحفل

م�ؤ�ش�شة                      لالإعالم حتتفي بالي�م �ل�طني �لـــ 84  للمملكة �لعربية �ل�شع�دية  
مب�شاركة حك�مية وقياد�ت �حلر�ك �جلن�بي فـي عدن 

حـبــتـــ�ر : - اإقليم عدن - خا�س 
جميعنا نتفق على دور اململكة العربية 

ال�سعودية الداعم وامل�ساهم يف احلفاظ على 
ما تبقى من اأجزاء هذا الوطن الذي يتعر�ض 

للعديد من امل�سكالت

�ليافــعــي :
 الحتفال باليوم الوطني ال�سعودي، الذي 
ُيقام لأول مرة يف عدن ياأتي ردًا للمعروف، 
وعرفانًا بدور اململكة وبوقوفها اإىل جانب 

�سعبنا يف ال�رساء وال�رساء
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      اختتمت اإدارة فندق )جراند عدن( مبدينة خور مك�سر مبحافظة عدن 
بعيد  اخلا�ض  ال�ساهر  مهرجانه  حفالت  برنامج  ــ  املا�سية  قبل  اجلمعة   ــ 
بنجاح  لالإعالم  )احلقيقة(  موؤ�س�سة  اإعالميا  رعته  الذي  املبارك  الأ�سحى 

كبري جدا . 
      واحتوى برنامج املهرجان على تقدمي فقرات فنية رائعة متعددة ملدة 
اأ�سبوع كامل طيلة ليايل اأيام العيد من خالل ال�سكت�سات التمثيلية ال�ساخرة 
تامر  املتاألق   النجم  الفنان  بقيادة  الفنية  امل�سرحية  مع فرقة )فنون عدن( 
اد و بال�سخ�سية التي يج�سدها دائما يف دور )اخلالة اأمينة( الكوميدي  باعوَّ
ل ترجمة عملية ملعاناتهم يف حميطهم  الذي ا�ستقطب قلوب جمهوره به و�سكَّ

ا اإبداع ، كما �ساركه يف البطولة امل�سرحية الفنانني  املجتمعي واأبدع فيه اأميَّ
النجوم حممد رفيق وعالء �سحران وفادي في�سل .

اد )اخلالة اأمينة( متثلت يف تقدمي        العرو�ض امل�سرحية للفنان تامر باعوَّ
اإ�سكت�سات : )خالة اأمينة مراهقة( و )عدنان واأمينة( و )لقاء على الهواء( و 
ر وظيفة( و )خالة اأمينة م�سعوذة( و )اأ�سالة العدنية( و  )خالة اأمينة تدوِّ
)اأ�ستي عري�ض ُلقطة(، وا�ستحوذت عرو�سها جمتمعة على اإعجاب اجلمهور 

و�سحرت األبابهم .
      كما اأحيت كل من : فرقة )اأما�سي ميوزيك( بقيادة الفنان �سالح العاقل 
َمت و�سالت الرق�ض الـ )بريك دان�ض( لفرقة  وفرقة )القلعة( ال�سعبية وُقدِّ
)دان�ض كور( واأغاين فن الـ)راب( للفنان ح�سن زيكو، فيما �سدا الفنان �سعيد 
ا�سكارنو والفنان عا�سم اأذكار باملهرجان اأجمل اأغانيهما العذبة، ومت عر�ض 

كليب غنائي ح�سري هندي للفنان النجم حممد رفيق .
عر�ض   : منها  الفنية  الأعمال  من  بالعديد  املهرجان  برنامج  وحفل        
ريبورتاج ق�سري خل�ض م�سوار تفوق فرقة )فنون عدن( امل�سرحية الفنية 
امل�سابقات  وتقدمي  الهادفة،  الق�سرية  الفال�سات  من  جمموعة  وعر�ض 
املهرجات  ليايل  وكانت  وال�سباب،  والأطفال  للعائالت  املختلفة  وجوائزها 
النجم حممد  م احلفل  وقدَّ )ال�سرح(،  بال�سهرة ورق�ض  م�سكا  يكون ختامها 

اد و�سالح العاقل . وليد، مذيع تلفاز )عدن( اإىل جواره تامر باعوَّ
      جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأما�سي ال�ساهرة لفرقة )فنون عدن( امل�سرحية 
اد ومعه الفنانني النجوم حممد رفيق  الفنية بقيادة الفنان النجم تامر باعوَّ
وعالء �سحران وفادي في�سل، �ست�ستمر يف تقدمي عرو�سها املتميِّزة بفندق 

)جراند عدن( يومي اخلمي�ض واجلمعة من كل اأ�سبوع .

برعاية موؤ�ص�صة )احلقيقة( 
فندق )جر�ند عدن( يختتم مهرجانه �لعيدي بنجاح كبري

- خا�س
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برعاية اإعالمية من موؤ�ص�صتي )احلقيقة( و )عدن الغد(.. 
فندق مريكي�ر عدن يختتم مهرجانه �لعيدي )) في�شتيفال مين (( بنجاح منقطع �لنظري

تقرير

      اختتمت اإدارة فندق )) مريكيور عدن (( مبدينة خور مك�سر مبحافظة 
V Fe - �ض لعيد الأ�سحى املبارك ))  ددن ــ قبل ا�سبوعني ــ مهرجانه املكرَّ
tival Yemen (( الذي رعته اإعالميا موؤ�س�سة )) احلقيقة (( لالإعالم و 

موؤ�س�سة )) عدن الغد (( لالإعالم بنجاح باهر و منقطع النظري .
اأيام عيدية متتالية        مهرجان )) في�ستيفال مين (( و على مدى خم�سة 
ال�سعبية  و  العربية  الغنائية  الفنون  من  متنوعة  باقات  تقدمي  على  ا�ستمل 
اأب  �ستاند   (( مهرجان  جنم  و  ناجي  حممد  الفنان   : من  كل  اأداها  املحلية 
�سماء   (( فرقة  قدمت  كما   ، احل�سني  �سالح  الفنان  الأول  املو�سم   )) عدن 
عدن (( الفنية و امل�سرحية و الرق�ض ال�سعبي و مقرها �سارع خليفة مبدينة 

التي  البهيجة  و  الرائعة  الراق�سة  عرو�سها   ، عدن  مبحافظة  املن�سورة 
تراق�ض مع نغماتها و حركاتها جمهور احل�سور .

م باملهرجان فريق )) عنكلة تيم (( لفن الـ )) راب (( و فريق الرق�ض  و قدَّ
الأفريقي و فرقة )) جراند عدن (( الغنائية و امل�سرحية و فرقة )) اآر كيه 
جروب (( و فرقة ح�سرموت �ستايل )) وولف اأند كووزا (( فقراتها الفنية 

الغنائية و رق�ساتها البديعة .
من   )) باأنتحر  اإلَّ  و  )) زوجوين   : امل�سرحي  العر�ض  تخلله  املهرجان        
تاأليف الفنان املمثل امل�سرحي و التليفزيوين : �سقر عقالن و متثيل : اأحمد 
املاطري و حممد )) حمودي (( الزيدي و حممد الإرياين الذي اأخرج العمل 
امل�سرحي نف�سه اأي�سا ً ، و ح�سد العر�ض امل�سرحي الراقي ذاته ابت�سامات 

و �سحكات اجلمهور .

 و جرى باملهرجان الذي ن�سق لإقامته فريق )) 2 ميديا (( تقدمي امل�سابقات 
و اجلوائز املتعددة للجمهور ، بينما رعته ذهبيا ال�سركة اليمنية للمطاحن 
الرعاية  للحياة (( و �ساركها  . غذاء   . ال�سنابل  الغالل )) دقيق  و �سوامع 
كلٍ  من : )) فور �سباب عدن (( و )) �ستوب هري (( و )) جممع العرب (( 
 )) DELF (( ال�سياحي و التجاري و موؤ�س�سة البيئة  والقانون التنموية
و )) دار قري�ض للطباعة (( و )) حلويات ن�سر (( و موؤ�س�سة )) احلقيقة (( 

لالإعالم و موؤ�س�سة )) عدن الغد (( لالإعالم .
      فيما اأبدع بتقدمي حفالت املهرجان جنم برنامج : )) ما يقع�ض ! ؟ (( كرم 
باح�سوان و رافقته يف التقدمي النجمة مها و اأ�سرف على املهرجان مديره : 

اد . املهند�ض وليد حدَّ

- خا�س
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باأهازيج  العمال  ومعهم  البناة  ي�سدح 
اأثناء  متعددة  وا�سوات  ومواويل 
الرتفيه  بغر�ض  بعملهم،  قيامهم 
وك�سر  التعب  عناء  من  والت�سلية 
وتقوية  هممهم  و�سحذ  والرتابة،  امللل 
اأعمالهم  ملوا�سلة  وحتفيزهم  عزائمهم 
التي  الكلمات  اأما  ك�سل،  اأو  فتور  دون 
فهناك  حمددة،  غري  فهي  يرددونها 
وثالثة  للمزح  واأخرى  للطرافة  اأبيات 
ل  لكن  العمل،  �ساحب  من  �سيء  لطلب 
بد اأن ي�ستهلون اأعمالهم �سباحا بالدعاء 
يوم  يومهم  ويجعل  يعينهم  اأن  اهلل  اإىل 

فرح، كقولهم:
ياهلل اليوم عاون من �رسح

يطلب اهلل مع املتوكلني
وجعله يومنا يوم الفرح

والعذاب انزله على امل�رسكني
ل   ، فلكلورية  اأبيات  يرددون  كما   •
)قال  بـ  مطلعها  يبداأ  قائلها،  يعرف 

بّداع( ، كقولهم:
قال بداع من حب املره

حبته وات�سوي له حلوح
وان كرهها وما�سي حبها

طولة الليل باجتحه جحوح
قولهم: • اأو 

قال بداع وا عمه حليمه
ُربعي�ض ما يخارج عالثميني

واْن َبَغْي�ْض اجلالعيب الكبريه
فال�سقا ن�سها ل ترخ�سيني) (

• ومن الأقوال التي تردد اأثناء البناء:
قال بداع �سينا جهدنا

وانها قوم ماتعرف �سبيل
بي فزع ياخذ الأمه )بنا(
وا يظلوا عل �سيل النقيل

طلبهم  عند  البنائني  اأهازيج  ومن   •
لل�ساي:

هيا �سبوله جّنحي �ساهي
قد ما معانا ِمنُّ�ْض الَّ ُهْوْه

ل حقكم واهي البيت لوَّ
والركن ما يجل�ض على ما ُهْوْه

حوار  �سكل  على  تردد  اأبيات  وهذه   •
بني نقا�ض وباين:

- الباين:
وا م�ستهر مثل حجارك
ل جتر�ض الدنيا جرا�سه

ل زمانك قد �سي نق�سك اأوَّ
اأو عادها بدع النقا�سه

- النقا�ض:
قال بداع وا�سقاف خايل
مد رجليك ل رو�ض املناره

احلجر واجده ملء ال�سوارع
والبناء مثلما ظرك املداره

ال�سوت  هذا  البنائني،  اأغاين  ومن   •
مل  الذي  البيت  ل�ساحب  نقد  وفيه 

يح�سن اإطعامهم كما ينبغي:
مني �سالمي ياحل�سون النايفه

يا ذي بنو�ض اأهل�ض على زيطي وميط
ال�سمن ما�سي والع�سل ما نعرفه

احي �سليط ماهل على �ُسْحَره وُن�سَّ
قولهم: • اأو 

قال ال�سالحي ليت يل �رسبه
من بري زمزم ذي يف الوادي

والَّ غ�سون القات من �ُسعبه
ادي خلى عيون النا�ض ُقهَّ

يا ذاك ُخذ لك بالنَّ�َسم َعْجَبه
واملال لأهله َوْي�ض بتقادي

من اجلبل ل احليد ل الوادي
عالزين بالأرواح نتفادي

لغز  عن  عبارة  اأيات  ترديد  يتم  • وقد 
)حمزاة( كقولهم:

يا بن �سالح احزيك من بكره
الدين فيها والو�سو ما�سي

ما ت�رسب ال بال�سنه مره
وقوتها ذبي وق�سا�سي

اأخرى: حمزاة  • وهذه 
يا بن �سالح احزيك من بكره

ما مثلها بالأر�ض طرا�سه
عاده �سببها ل ظهر بازل

طري الهوى بينف�ض اريا�سه
علي  يحيى  ال�ساعر  راأى  مراأة  ذات   •
بن  عبدالقوي  الباين  ال�سليماين  غالب 
م�ستغال  يتباطاأ يف عمله  ال�سرحي  ثابت 
عبداهلل  )ا�سمه  البناء  �ساحب  طيبة 

علي( فقال:
عبدالقوي بن ثابت الباين
�َسّوي لعبداهلل علي َمْو�ّسق
يجل�ض ثمان ايام عال�سفة

من �سان يتلّحم ويتمّرق

فرد عليه الباين عبدالقوي ثابت ال�رسحي:
يحيى علي ذي جي من املهجر

فازع عليه بالكهرباء يحرق
ل حّقهم واهي والبيت لوَّ

عا به �سنه ِون ذا بيتدقدق
بامليزان  للركن  الباين  قيا�ض  وعند   •
ترى  امراأة  كانت  واحلجرة(  )اخليط 
الباين من الأ�سفل، مل يكن حينها  عورة 
له  فقالت  الداخلية،  لل�سراويل  وجود 
ففطن   .. �َسواء(  امليزان  دعلل  اهلل  )اهلل 

اأحدهم ملا تق�سد وكان �ساعرًا فقال:
يا بن �سالح القي�ض وايف

ُكن دعلل امليزان كله
يوم الُع�سن ظّله متائي

اأوبه على اجُلرذي ت�سله
• وراأى اأحد ال�سعراء الباين عبدالقوي 
كانت  فيما  يبني  ال�سرحي  ثابت  بن 
فقال  ت�ساهد عمله،  امراأة جميله  اأمامه 
بـ)التريك( املراأة  تلك  م�سبها  ال�ساعر 

اأي م�سباح ال�سوء :
عبدالقوي بن ثابت الباين

�َسّوي حجار الباليه م�سكيك
والنا�ض تنظرهن من ال�سارع

وهو بيبنيهن على التريك

كتب / علي �شالح اخلالقي

من تر�ثنا - �أغاين �لبناء
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رمي عبد الغني

مقاالت

اأنّقل الب�سر بني امل�سغولت الف�سّية... اأُبحر يف تفا�سيلها 
وراء وجوه من نق�سوها اأياماً و ليايل.

اأ�ساأل فوزّية، وف�سويل مل يرتِو بعد: "نعود لليهود.. هل 
مازال هناك الكثري منهم داخل اليمن؟".

- "بقيْت اأعداد قليلة )حوايل 300 �سخ�ض( يتواجدون 
�سعدة  وقرب  وخارف  ريدة  مدينة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 
حيث لديهم كني�سان ومدر�ستان خا�ستان، اآثروا التجّمع 
و�سعائرهم،  مدار�سهم  يقيمون  حيث  طواعية،  هناك 
وكثري منهم ل يعرتف ب�سرورة قيام دولة اليهود التي 

يعتربها خمالفة للتوراة".
-"ملاذا مل يهاجروا كالبقّية؟".

تف�سري  من  اأكرث  اليمن  يف  بالبقاء  لت�سبثهم  يكون  "قد   -
وحياتهم  عاداتهم  على  احلفاظ  على  حر�سهم  منها   ،
من  البقاء  على  الت�سجيع  تلّقيهم  وكذلك  املحافظة، 
دولة  لفكرة  املعادية  اليهودّية  املوؤ�س�سات  بع�ض  قبل 

اإ�سرائيل كمنظمة "�سامتار ها�سيدمي".
حّيهم  لليهود  كان  هل  اأعني  يقيمون؟  كانوا  -"اأين 

اخلا�ض يف �سنعاء القدمية؟" اأ�ساأل ثانية.
حالّياً  وهو  اليهود"،  "قاع  يف  غربيها  معظمهم  "�سكن 
اليدوّية  املهنّية  بال�سناعات  امل�سهور  العلفي"  "قاع 
 ، اخلارجّية  لوزارة  ال�سابق  املقر  فيه  يقع  والذي 
ال�سابع ع�سر يف اجلانب  القرن  اأواخر  ا�سُتحدث يف  وقد 

فيه  اليهود  منازل  كانت  العزب،  بري  حّي  من  الغربي 
جدرانها  خا�ض،  منط  على  ومبنّية  الطابقني  لتتجاوز 
اخلارجّية مطلّية بالطني الذي �ُسرعان ما يت�ساقط لتبدو 
خّطة  كانت  ُيقال-  -كما  وتلك  مزرية،  بحالة  املنازل 
يطمع  ل  كي  والفقر  احلال  ب�سوء  لالإيحاء  مق�سودة 

الآخرون مبا لديهم.

عندما غادر اليهود �سنعاء عام 1948م/1367هـ باعوا 
عقاراتهم، وكان هذا �سرط الإمام لل�سماح 
تعليم  اإىل  اإ�سافة  منهم،  الهجرة  يوّد  ملن 
ما يجيدونه من حرف لليمنيني ، وقد هدم 
الطينّية  الأبنية  تلك  اأهايل �سنعاء معظم 
وا�ستبدلوا بها اأبنيًة من احلجر والطوب 
املحروق، حّتى كاد طابع البناء اليهودّي 
اأن يندثر منها، وكان بيع ممتلكات اليهود 
من  احلّي  يف  ال�سن  كبار  مبعرفة  يتّم 
ي�سّكلون  كانوا  الذين  وامل�سلمني  اليهود 
ذلك  كان  ورمّبا  تثمني"،  "جلنة  ي�سبه  ما 
الذين  اليهود  عاد بع�ض  فموؤّخرًا  حكيماً، 
عرب  ليطالبوا  �سنة  �سّتني  قبل  هاجروا 
اأّنها  بحّجة  اأمالكهم  با�ستعادة  الق�ساء 

بيعت بطريقة غري عادلة".
يذّكرين كالمه ببيوت يهود دم�سق، وكانوا 
من  متوا�سعاً  مظهرًا  اأي�ساً  لها  يتعّمدون 
الداخل،  من  املبهر  الغنى  ُيخفي  اخلارج 
النبيل  ال�سوري  املوقف  حرّيين  وطاملا 
وجودهم  يف  اليهود  من  الت�سامح  ال�سديد 
يف  اليهود  فبيوت  يعلم،  ل  ملْن  وغيابهم، 
منذ رحيلهم، ويف  مغلقة  زالْت  ما  �سوريا 

حّي اليهود بدم�سق القدمية ع�سرات البيوت الرائعة التي 
ال�سنني،  ع�سرات  منذ  مي�ّسها  اأْن  لأحد  الدولة  ت�سمح  مل 
الذين هاجروا..  اأ�سحابها  بغياب  لدينا  اأمانة  باعتبارها 
احرتاماً لالإن�سان والقانون.. ول اأعرف اإذا كان هذا النبل 
يف مكانه حّقاً حيال ما متار�سه اإ�سرائيل �سّد الفل�سطينيني 
يتعّر�ض  ما  كّل  املقد�سّي -فوق  فاملواطن  بلدهم..  داخل 

له من �سغوط تهجري واإذلل وقهر- يفقد حّقه يف العودة 
لبلدة القد�ض القدمية وبالتايل بيته اإذا غاب عنه اأكرث من 
احلكومة  اأ�سدرتها  التي  القوانني  بح�سب  واحدة  �سنة 

الإ�سرائيلّية.
عرب  امل�سلمني  ت�سامح  حفظ  فقد  �سوريا،  يف  فقط  لي�ض 
اليهود  حقوق  منها-  امل�سطربة  -حّتى  العهود  خمتلف 
يف  اخلا�سة  وطقو�سهم  وهوّيتهم  واملعنوية،  املادية 
عّدة بلدان عربّية، ول �سّيما اليمن، حيث كانوا يتمتعون 

يزاولون  املال..  لبيت  دفع اجلزية  مقابل  الإمام  بحماية 
حميد  يحيى  الإمام  اإن  بل  ب�سالم..  وديانتهم  اأعمالهم 
اأّي  يف  عليه  بالدخول  اليهود  حلاخام  ي�سمح  كان  الدين 

وقت ي�ساء.
وكعادتهم، جنح اليهود يف ا�ستثمار الظروف ل�ساحلهم.. 
فقد احتكروا املهن احلرفّية والأن�سطة اليدوّية ك�سناعة 

اجللدّية،  وال�سناعات  التقليدّية،  والأ�سلحة  احللّي 
عن  القبلي  اليمني  املجتمع  فئات  عزوف  م�ستغّلني 
القت�سادّية،  احلياة  مقّدرات  على  ف�سيطروا  بها  العمل 
املاآزر  وحائكي  الف�ّسة،  �سائغي  اأمهر  بينهم  من  وظهر 
بالط  يف  كتبة  بع�سهم  وعمل  "ال�سباعّية"،  احل�سرمّية 

ال�سالطني، اأطّباء وم�ست�سارين معروفني.
ثم اأ�ساف بعد تردد ق�سري: "وُيعتقد باأّن لهم اأي�ساً ِعلماً 

كبريًا يف عقائد الدجل وال�سحر وال�سعوذة".

ي�سري ح�سن اإىل اجلنابي )اخلناجر( التي حتتّل م�ساحة 
رغم  هي  "املفارقة  ويقول:  الدكان  يف  الرئي�سة  العر�ض 
اأنّهم كانوا اأمهر مْن ي�سنع اخلناجر، لكّن يهود اليمن ل 
ل  ذّمة"  "اأهل  التقاليد-  -بح�سب  لأّنهم  اأبدًا  يتقّلدونها 
يجوز اأن يت�سّلحوا، وهذه عادة توارثوها عرب الأجيال".

اأ�سرة  مثل  بالتجارة  منهم  "ا�ستغل كثري  يتابع حمّدثي: 

"حب�سو�ض"، بل واحتكروا عديدًا من الوكالت التجارية 
كتجارة الّب اليمني وري�ض النعام وغريها، م�ستفيدين 
الأعراف  لهم  كفلتها  التي  التنّقل  حرّية  خا�سّية  من 
الأمر  الربيطاين،  الحتالل  وت�سهيالت  اليمن  يف  القبلّية 
بزّي  التنّكر  اإىل  الغربيني  الرّحالة  من  بعدد  حدا  الذي 

اليهود لتي�سري جتوالهم يف بقاع اليمن".
كاأّن فوزّية قراأْت ما يدور بخلدي، اإذ تدّخلت يف احلوار 
موؤكدة: "اأجل، كما قال ح�سن، كان لليهود اأهمّية بالغة 
نتيجة  مبا�سر-  غري  نفوذ  -وبالتايل  اليمني  املجتمع  يف 
كان هناك  واإذا  املهنّية،  قّطاع اخلدمات  �سيطرتهم على 
معهم  التعامل  يف  التمييز  مظاهر  بع�ض  عن  ُيتناقل  ما 
ُمف�سحاً  حماره  عن  للنزول  مثاًل  اليهودي  ي�سطر  -كاأن 
املجال للقبيلي ليمر قبله- لكّنهم من جهة اأخرى متّتعوا 
مبا  اليمنّي  املجتمع  اأروقة  داخل  وال�ستقرار  بالأمان 
ميكن ت�سبيهه باحل�سانة الجتماعّية، فبما اأنهم الطبقة 
الأ�سعف كان اليهود موّزعني يف حماية القبائل املختلفة، 
وكان العتداء عليهم، وهم لي�سوا طرفاً يف النزاع ُيعترب 
�سعر  )�سفرية  زنبيل  وق�ّض  اجتماعياً  ممقوتاً  عماًل 

يهودي( اإهانة ت�ستعل بعدها احلرب.
القبائل  اإحدى  متّردت  ال�سياق،  هذا  يف  طريفة  ة  ق�سّ يف 
على الإمام اأحمد الذي كان م�سهورًا ببط�سه، فاأ�سار عليه 
�ساأنها  من  وللتقليل  لتاأديبها..  جي�ساً  ُي�سرّي  اأن  البع�ض 
باإر�سال  الداهية  الإمام  اكتفى  الأخرى  القبائل  واإرهاب 
ر�سالة  اإياه  حمّماًل  �سامل  ا�سمه  العاّمة  من  يهودي  رجل 
تقول: "اليوم ياأتيكم �سامل وحده وغدًا اأحمد بعده" )اأي 
اأر�سل لكم الأ�سعف حمّذرًا مما هو اأعنف مبا ل يقا�ض(، 
العا�سية  القبيلة  اأعيان  ليعود  كافية  كانت  "�سيفرة" 
لالإمام  والطاعة  الولء  ومقّدمني  معتذرين  اليهودّي  مع 

اجلبار!...
بينما  اأ�سابعي جمددًا،  بروؤو�ض  العقد اجلميل  اأحت�س�ض 
�سعره،  على  ال�سابني  فوزّية  ت�ساوم 
اأبت�سم واأنا اأفّكر اأّن حوار التجارهو هو، 
يتكرر حرفّياً يف اأ�سواق املدن القدمية... 
القاهرة  خليلي  وخان  دم�سق  حميدّية 
و"باب  املغرب  فا�ض  يف  و"البطحا" 
البحر" يف تون�ض... يف كل اأ�سواق املدن 
اأقّل  اإىل  ال�سعر  يهبط  حيث  القدمية، 
اأغلظ  وتت�ساعد  دقائق،  يف  الن�سف  من 
الأميانات باخل�سارة والربح بني البائع 
هذا  يف  فا�سلة  اأنني  واأعتقد  وال�ساري، 
رمقتني  ولذلك  املفاو�سات..  من  النوع 
لأنهي  تدّخلُت  حني  �سذرًا  �سديقتي 
الذي  بال�سعر  را�سية  "املفاو�سات" 
بغيظ  يل  واأّكدْت  ح�سن،  اإليه  ل  تو�سّ
ال�ستمرار  ميكنها  كان  اأّنه  –لحقاً- 
موؤّكدًة  اأتدّخل،  مل  لو  ال�سعر  بتخفي�ض 

اأنه كان �سيبقى -مع ذلك- رابحاً.
اأتناوله  العقد،  يغّلف  اأّل  حل�سن  اأ�سري 
ت�سّرفاً  كان  رمّبا  عنقي،  حول  لأ�سعه 
طفولياً اأْن اأتقّلده يف احلال... يف احلقيقة 
اأ�سبح  اأن  باملكان...  األتحم  اأن  وددُت 
اأّنى يل ما هو خمزون يف  جزًءا من جّوه الفريد، ولكن... 
الزخم  تقليد  ي�ستحيل  واجلينات؟،  والرتاب  الأحجار 
لهذه  ي�ستحيل  كما  ال�سنني،  اآلف  منذ  فيها  ل  املتاأ�سّ

ال�سطور اأن جت�ّسد روح اجلمال املعّتق يف كّل �سيء هنا.
من كتاب"يف ظالل بلقي�ض"

ة يهود اليمن... ملوك الف�صّ
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      متكن 5 ممثلني من اإبهار جمهور �سينما هريكن يف مديرية 
كريرت جنوب اليمن على مدى �ساعتني يف م�سرحية" �سرف 
غري �سحي" التي حاول خمرجها عمر جمال اإ�سقاطها على 

الواقع ال�سيا�سي والجتماعي يف اليمن.
      وركزت امل�سرحية على اإبراز امل�سالح ال�سخ�سية التي 
�سعى البع�ض لتحقيقها من خالل ان�سمامهم للثورة اليمنية 
التي اأ�سقطت النظام ال�سابق، وكذلك تاأثري اأ�سحاب النفوذ 
وارتداد  اليمنية  ال�سحف  توجيه  يف  الع�سكرية  واملنا�سب 
على  ح�سولهم  عدم  ب�سبب  عنها  بالثورة  امللتحقني  بع�ض 

منا�سب يف الدولة.
اليمنيات  النا�سطات  ب�سدة  امل�سرحية  وانتقدت        
واأظهرتهن  اليمني،  املجتمع  منظمات  حقل  يف  والعامالت 
كما لو اأنهن قمن بتاأ�سي�ض تلك املنظمات من اأجل الرتزاق 

وال�سفريات وجمع اأكرب قدر من الأموال.
      وحظيت امل�سرحية التي كانت من بطولة املمثلة �سروق، 
وقا�سم  عقالن،  و�سامح  حمادة،  و�سايل  اخل�سر،  وعدنان 

ر�ساد، باإعجاب مئات احلا�سرين من كال اجلن�سني.
خ�سبة  على  �سحي"  غري  �سرف  عر�ض"  و�سي�ستمر        
مدينة  زوار  ليتمكن  اأيام  ع�سرة  مدى  على  هريكن  م�سرح 

عدن ال�ساحلية خالل اأيام العيد من م�ساهدتها.

�شرف غري �شحي ..!!
كتب / عـالء العـقربي :

    م�سرحية للرائع املبدع واملتاألق عمرو جمال، اختلف فيها 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف  جريئة  نوعية  قفزة  لت�سبح  كثريا 

ق�سية اأ�سرتك فيها الراحلون والقادمون معا،"الف�ساد"..
يف  يعي�سون  �سيا�سيا،  املختلف  العائلي  اجلو  اآلية  اأ�ساف 
يجمعهم  الف�ساد  واحدا،  حماما  وي�سرتكون  واحد  بيت 
رغم تنوعهم، فاأعاد التحديد وت�سغري ال�سورة اأكرث ليقبع 
الف�ساد م�سدر جدال يناق�ض يف جدران احلمام ال�سبه مرمم..

�سرف غري �سحي رهان موبايل حممول، ات�سال واحد يعيد 
بلورة الأحداث ل�سالح املت�سل، وينقذه من كم مرتاكم من 

الأحداث التي قد تردي مب�ستقبله ومركزة يف احل�سي�ض..
فيه  الراحلون  متاأزم  عائلي  جو  يف  �سحي  غري  �سرف 

باحلزب  املتمثلون  القادمون  و  ال�سابق  باحلزب  املتمثلون 
احلايل و الن�سطاء يف املوؤ�س�سات املدنية، �سرف غري �سحي 

لكنه من نوع اخر..
مما  ال�ساحات  يف  بن�سالها  تت�سدق  التي  النا�سطة  نوال      
جنيبة،  و�سريكتها  هي  موؤ�س�سة  ادراة  تت�سيد  جعلها 
في�سب دخلها املادي يف جيبها، وزوجها عو�ض من بلطجي 
اإىل �سخ�ض ملتزم يرائي املجتمع يف خوفه وورعه مل�سالح 
�سخ�سية ودوافع مادية حقرية و حزبية، و�سو�سن املتنفذة 
التعليم  يف  م�سئول  غازي  زوجها  و  الوزارة  يف  ال�سابقة 
بتوزيع  ال�سعب  اأموال  يف  لعبوا  من  ال�سابق  احلزب  ويف 

الأرا�سي و املنح الدرا�سية وهلم جرا..
    ول نن�سى ال�سباك الرجل األأ�سنج و الأبكم اأو كما ت�سنه 

العائلة املنقذ الوحيد لهم..
عائلية  نزاعات  ترميم احلمام وبني  تدور حول  اأحداث      
�سقوط  اإىل  الأزواج  بني  وال�سيادة  التملك  حول  واقعية 
اإل  يفتح  ل  قفل  اإن  باب  جراء  احلمام..  يف  رهائن  اجلميع 
وابل  اإ�سقاط  يتم  اأن  بعد  اجلميع  يتفا�سح  اخلارج..  من 
مدى  تك�سف  التي  هي  فالف�سائح  والإهانات  امل�سبات  من 
الأربع،  ال�سخ�سيات  من  �سخ�سية  كل  فيه  القابع  الف�ساد 
ال�سخ�سية  هو  احلمام  برتميم  املعني  و  ال�سباك  وي�سل 

اأنه املنقذ الوحيد لهم.. لكن مل يعلموا  التي يراها الأربعة 
التي احتجزتهم رهائن يف احلمام  ال�سخ�سية الوحيدة  انه 

و اأف�ست تك�سف عن ف�سادهم دون ق�سد..
فمن هو عبده ال�سباك، هل هو ال�سعب الب�سيط الذي يبحث 
عن قوت يومه.. هل هو ال�سعب الذي ظل �سامتا طيلة هذا 

الوقت.. اجلواب عند خمرج العمل..
    �سقط اجلدار وب�سقوطه �سقوطهم جميعا لينعم ال�سباك 
واأي�سا دون ق�سد بفتح باب احلمام حيثما كانوا فيه عالقون 

فيجد اجلميع اأموات..
لكنه يت�ساءل اأين هم رغم رحيلهم جميعا..

14
مرسحية

 "�شرف غري �شحي" تعك�س �ل��قع �ل�شيا�شي يف �ليمن 
- ارم
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مقاالت

     �سلت الدولة اجلنوبية بعد رحيل املهند�ض ال�سيا�سي  الرئي�ض 
علي نا�سر حممد )اأبو جمال( تعاين من �سعف يف امل�سهد ال�سيا�سي 

اأدى اإىل ذهاب الدولة اجلنوبية يف 90 اإىل الوحدة الندماجية ...
     دائم امل�سهد ال�سيا�سي بني �سمال اليمن وجنوبه اأربع �سنوات 
الفي�سل  وانهزام   94 �سيف  حرب  اإىل  ذالك  بعد  ترتب   ، فقط 
الدولة  احتالل  ومت  ال�سمايل  التحالف  قوى  اأيادي  على  اجلنوبي 

اجلنوبية وال�سيطرة على كل موؤ�س�ساتها ...
احلراك  انطلق  حتى  اليمني   الحتالل  من  اجلنوبيني  عانى       
الف�سيل  �سلمها  التي  دولته  ا�ستعادة  مطالب   2007 يف  اجلنوبي 

املنهزم يف حرب 94.

     املهند�ض ال�سيا�سي الرئي�ض علي نا�سر حممد  ا�ستخدم قوى 
�سنعاء وعمل على تاأجيج الو�سع بينهم م�ستخدما ثورة التغيري 
عنه  حتدث  ما  وهذا  العظم  ك�سر  بطريقة  منهم  لينتقم   2011
املدبر  العقل  باأنه  نا�سر  متهمني  �سماليون  وحمللون  �سيا�سيون 

لإ�سقاط �سالح من احلكم .
     الكل اأدرك اأن ال�سيا�سية ل ترحم وان العدالة الإلهية موجودة 
فاملنت�سر يف 94 �سقط حتت اأيادي املنهزمني يف وقت ما�سي ليكتب 
التاريخ اأن اجلنوب ميلك مهند�ض �سيا�سي ا�سمه علي نا�سر حممد 

......

مهند�ص ال�صيا�صة اجلنوبية الرئي�ص علي نا�رض حممد..

اأحمد الذماين 

من  هرمنا  هرب..  حم�سن  هرب..  اللحن:"حميد  ذاك  وتر  على       
اأين تقبع  التاريخية"، واأنت يا �سعادة الزعيم ترى  اأجل تلك اللحظة 
باتوا خارج )نطاق  الذين  الهاربني،  احُلمر  كاأقرانك  اأنت عاجٌز   ، الآن 
الأّول  الرجل  اأ�سحى  لقد  املكان،  ت�سوُد  هادي  تغطية  فيما  اخلدمة(، 
يف البلد، ورجل الق�سر اجلمهوري، الذي كان �سالح ي�سكن فيه عقودًا 
العيد ويهنئ  النا�ض، ي�سافحهم يف  اأخذ مكانك، و�سار ي�ستقبل  َخَلْت، 
خطاٍب  كل  يف  الت�سديد  البّتة  ين�سى  ول  اأطيافه،  بكافة  اليمني  �سعبه 

عن  يخرج  اأن  دون  الوحدة(،  )متالزمة  على  له 
الن�ض، الوحدة - اأي�ساً - مهمة بالن�سبة له، مثلك 
ت�سافح  كنت  لقد  لك!،  مهمة  كانت  عندما  متاماً 
النا�ض اإىل وقٍت قريب، ثم ما اإن تلبث تختطُب فيهم 

ِخطاب الواعظني..!
     اليوم �سرنا ن�سمع اأخبارك و)اأ�سدقاء ال�سوء( 
اأنهم فئران تتخفى  لو  الذين كنت ت�سحبهم،  كما 
يف جحورها، اأنت وكل املختفني )ق�سرًا( هذه الأيام 
على الأقل؛ لتظهر بعدها يف و�سائل اإعالمك، ببطولة 
اأنه ل يليق بك الهروب، )اأي خرٍف هذا الذي و�سل 
اإليه الزعيم( الزعماء ل يرّددون هذا احلديث، ول 
كثريًا  يرثثرون  ول  �سغرية،  �سيودًا  ي�سطادون 
لكن  للقبائل،  يحتاجون  ل  الزعماء  النا�ض،  اأمام 
هل   ، منهم  وتتوّدد  اإليهم  حتتاج  من  هي  القبائل 
�سارت البطولت عندك على هذه ال�ساكلة، )اأنك مل 
تغادر �سنعاء( اأهذه بطولة ت�ستحق الذكر يا قوم ، 
املعركة ملا تبداأ بعد والعربة يف "من ينت�سر اأخريًا 
ي�سحُك كثريًا"، ثم ل تن�َض اأن فرعون قال: اأنا ربكم 

الأعلى، فهوى، ثم هل جربت ما مقدار املرارة، التي تت�سبب بها عندما 
تق�سي اأحدًا،هادي ي�سعك اليوم )مفعوٌل به( ممنوع من الن�سب..!

     اإنزل من برجك العاجي، ل نريد لك �سقوطاً اأكرث مما قد حدث لك حتى 
رت ُن�سخًة مقلدة من زعامات جبنة لورباك، زعيم )خ�سبي  الآن، لقد �سِ
واأرداك اجلحيم، يظنك  بفاأ�سه  لقد هوى بك هادي   ، اأي�ساً(  وحمروق 
�سنماً قد اأخذت حظك من عبادة الأولني، رمبا تيّمن بنبي اهلل اإبراهيم، 
ورمبا هو ل يوؤمن بقول اأ�سحاب ال�سالل املبني:"اإنا وجدنا اآباءنا على 
ُت�ستخدم  اأداة  اآثارهم مقتدون" ، نتخيلك واأنت جمرد  ذلك، واإنا على 
بات يبحث  واإله )حزٍب(  اإله )حرٍب(  نتخيلك وقد �سرت  بيد غريك، 
عن اأٍب �سرعي يحتوي ت�سكع اآرائه، وقياداته ال�سيا�سية يف كل اجتاه..

     قري�ض كانت كحزبك، تعبد اآلهتها التي حوايل الكعبة منُذ زمٍن طويل، 
لي�ض  كرا�سي،  على  وزعماء  اآلهة  هياأتك،  على  اآلهة  لهم  �سار  والآن 

الأوثان  زالت  ما  ال�سابق والالحق،  الزمنني  فيما بني  فرٌق كبري  هناك 
)جزيرة  يف  اليوم  لعبادتها  تغوي  ال�سياطني  زالت  وما  الكعبة،  حول 
دعوة  عنها  تقول  التي  تلك،  دعوتها  من  ا�ستياأ�ست  اإن  حتى  العرب(، 

لزوم الواجب.
دولة  يف  طريدًا  �سار  الزعيم،  ح�سرة  يا  مثلك  �سار  اأي�ساً  اأحمد  اإبنك 
قّدم  اأباه  اأن  لو  كما  الع�سرينيات من عمره،  مراهق يف  ك�ساٍب  اأخرى؛ 
ِر�ساً؛ كي يتم ابتعاثه اإىل اخلارج؛ حتى ي�سمن لبنه م�ستقباًل اأف�سل، 

اليمن،  يف  ال�ساربة  للقوة  قيادٍة  اأعتى  من  الأيام،  بنا  ت�سنع  كيف  اآٍه 
ي�ستكي  الكل  للعلم  الإمارات،  �سفارة  اإىل طالٍب مبتعٍث على كر�سي يف 
غياب ابنك عن مقاعد )الدرا�سة يف ال�سفارة( ل اأق�سد فيلم"ال�سفارة يف 
العمارة"، هذا فيلم اآخر بطله ابنك يا زعيم، الآن بتنا ن�سمع اأنه يعاين 
من اكتئاب مزمٍن؛ لأنه ُحِرَم من ُحكم اليمن بعدك كما كان موؤماًل، راح 
يحجُّ باكرًا كي يح�سن خامتته، اأحياناً نزوة ال�سباب، تطغى فجاأًة ثم 

تنتهي فجاأة، من غري ميعاد..!
ُيطلق ت�سريحات، مت  الأمن املركزي" الذي كان  "قائد  اأخيك  ابن       
ت�سنيفها يف خانة الت�سريحات العبثية اأو ال�ستهالكية، رمبا اأثبت اأنه 
لي�ض )اأّدها واأدود( عقولة اإخواننا امل�سريني، وحتى هذا الآخر مثلك، 
اأو رمبا اأقل منك، م�سكلة يا زعيم اأنك و�سعت - م�ستثمرًا - اأقرباءك 
اأدراج  لديك  التي  الأموال  تذهب  قد  واحدة،  بي�ٍض  �سلَّة  يف  جميعاً 

الرياح، كلهم "ع�ساكر"، كان يجدر بك اأن تن�ساأ منهم جتارًا ومهند�سني 
وغري ذلك..، هكذا ت�سمن اأن املتغريات �ستحفظ �ساحلك العام، رمبا..
     زميل درا�ستك هادي - وحده - املختلف عن �ساللتكم، هذا ما تقوله 
كان   ، اأحاديثها  لنا  تغري  األ  نرجوا  كذلك،  واأنت  الآن  حتى  الأيام  لنا 
قناة  اأق�سد  عفوًا  قناتك،  فيديوهات  ت�سريبات  اأحد  يف  م�سكني  هادي 
الكر�سي  على  يجل�ض  باأن  عليه  بالطالق  حترم  واأنت  اليوم"،  "هادي 
كاماًل(  )رئي�ساً  نف�سه  يتخيل  واأن  املجل�ض،  يت�سّدر  والذي  اأَِلْفته  الذي 
كان  �سئيلة،  لفرتٍة  ولو  ال�سبابية،  الثورة  ن�سوب  اإبان 
اأنه اليوم - فقط - جاء من  هادي طيباً وديعاً، كما لو 
قريته الو�سيع يف اأبني، ول يعرف �سيئاً مما تاأمره به، 
)حتفيز  بعد  يتم  مل  رئي�ساً  اأق�سد   ، رئي�ساً  اأ�سبح  وقد 
فعالية رئا�سته( اآنذاك، كان طائعاً ذلوًل ُي�سقي احلرث، 
ول نريد هنا اأن نناق�ض ملاذا مت ت�سريب ذلك )الفيديو غري 
املتداول بني العامة(، الذي يظهر هادي بحالة ال�سعف 
تلك، ما لفت انتباهي يف ذلك الفيديو لي�ض ه�سا�سة هادي، 
وجهك  يف  نرى  كنا  الرجل،  وجه  يف  نظراتك،  اإحدى  بل 
هادي،  وجه  خارطة  ق�سمات  يف  ت�ست�سرفه  اأن  تريد  ما 
ُترى ماذا يخبئ الدهر، حتت اإبط هذا الرجل؟!، فاأجابك 
التحكم  قناتك،  اإغالق  الآن(..،  )حتى  عجٍل  الدهرعلى 
مبا كنت تدعي باأنه م�سجدك الذي يحمل ا�سمك، تفكيك 
داخلك العميق..، والباقي �سنقروؤه بني كفي قدر هادي 

يف الأيام القادمة..
ركيكة  اجنازاتك  باتت  لقد  املفدى  الزعيم  �سعادة  يا 
الزعيم  باأّن  تتباهون  واأتباعك  ِبتَّ  لقد   ، جدًا  و�سحلٌة 
هنا، ينت�سر اأو ميوت..!، الزعيم ل يخرج من العا�سمة، 
يف  به،  يختبُئ  وكٍر  يف  وجوده  عن  يتحدث  جالله،  بكل  اليوم  الزعيم 
كهاًل  �سرت  ولكنك  الآن؛  بيديك  ما  نعرف  �سيدها،  كان  لطاملا  اأر�ض 
عجوزًا، ل تقدر على فعل �سيء، مثلك مثل )�سقيقك( اجلرنال الهارب 
يخرج،  مل  اأي�ساً  الأحمر   ، باحلوثيني  )اخلا�سة(  العدالة  قب�سة  من 
هكذا ُي�ساع و اإن خرج، مالفرق بينكما ، رمبا حم�سن ل يتحدث كثريًا 
قد يعود دون حديٍث، بينما اأنت ت�سبه الأطفال عندما يتحدثون باللعن 
وال�سب وباأقوالك التي �ستفعل و�ستحدث دمارًا وا�سعاً، رمبا و�سلنا اإىل 
قناعة مفادها اأنَّ كلَّ ما مر نتيجة جهٍل وق�سوٍر حاٍد يف الوعي، وطفولٌة 
ل تتق�سد ما تقوله حينها، حتى اإن اأبديت حتدياً، مبعاودة فتح "قناة 
هادي اليوم"، �ستجُد اأنه فقط �سوء ح�سبٍة �سيا�سية، �سرعان ما تعود 
جلادة ال�سواب، واإذن كلكم هكذا..، ووحده هادي اجلريء واملختلف 

عنكم اإذ ا�ستطاع تقدير الأمور، بو�سعكم يف و�سط واٍد تهيمون..!

�شحـر "هـادي" �لذي فـّرق �لعائلـة..!

يا�صني الر�صوان
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حملة مكافحة
التحالف الحوفاشي ) المخلوع عفاش+ المتمرد الحوثي (

ما بعد �الإ�شتقالل !!!
   القول : " بداأت تلوح ب�سائر الإ�ستقالل ، جمرد ب�سائر ، 
لذا بداأت الت�سريحات اأو بالأ�سح عادت الت�سريحات ترد 
من الوجوه الغائبة ، تذكرين ببداية عام 2009 م هجموا 
وال�سوؤال   ، كالبارحة  اليوم   ، املوجة  لركب  مكان  كل  من 
الذي طرحته مرات ، من قدم برنامج للم�ستقبل اأي ما بعد 
ال�ستقالل فورًا ولقى الإجماع ؟! ل اأحد !! مبعنى اأو�سح 
اأدخل يا جنوب اإىل قلب ال�سياع املدمر لتخرج لك األف دولة 
ودولة وكٌل مازال ل يوؤمن مبا هو الأ�سا�ض ، اللهم اإين بلغت 

، اللهم فاأ�سهد !
   اأ�ستغرب وا�سعر بالغثيان من الذي كان بالأم�ض هاوي 
" ح�سنة  طبل ومزمار واليوم ي�سحذ احلرية على طريقة 
اأفواه  " احلرية ل تاأتي لعابر �سبيل ولكنها تنتزع من  هلل 
من اأغت�سبوها ، واآكلة ال�سحت عليهم اأن يتعلموا احلرية 
وكلهم  الإحتالل  اأهل  يقدمها  ول  لل�سحذ  معرو�سة  لي�ست 
معنى  رجاله  ول  عياله  يعرف  ل  زمن  يلعن   ، �سوا�سية 

احلرية بقدر ما يعرفوا املزايدات واملذلة !!

اأن  يتوهمون  اجلنوب  اأبناء  اأغلب  اأن  املوؤ�سف  من     
على  اأو   ، العطايا  من  عطية  اأو   ، كهبة  تقدم   ) احلرية   (
�سبيل الكرم واملعروف ، هذا الإنتظار والكالم والنقا�ض من 
مكونات  من  جماعي  نفور  هناك  اأن  يدل   ، الزوايا  خمتلف 
ال�سياع واملن�سات ، لكن من العار اأن ننتظر من الآخرين 
اإنت�سار  عن  �سمعتم  هل   ، لنا  والإ�ستقالل  احلرية  تقدمي 
لثورة جاء بالربيد ؟! فعاًل ال�سياع ل يولد غري الإ�ستجداء 

و�سياع عزة النف�ض ..ول عزاء حلد !!

مـــــن  العويل  في�سل  املمثل 
اأول  1992م  عــــدن  موالــــيـد 
ظهور فني لـــــه مب�ســل�سل فر�سة 
جناح  فيــــه  حـــقق  اأخيـــــرة 
يف  الفـــن  عامل  دخول  مــن  مكنه 
�ســـارك  ال�ساب  .العويل  اليـمن 
عايــ�ض  مـــ�سل�سل  فــــي  موؤخرا 
�سـفـــري  فـــــي رمـــ�سان 2014م

فاروق نا�رض علي

     منذ احلادي والع�رسين من �سبتمرب )اأيلول( املا�سي، 
هادي،  من�سور  ربه  عبد  والرئي�ض  احلوثيني  توقيع  اإثر 
اتفاق »ال�سلم وال�رساكة« والذي اأنتج واقعا مينيا جديدا، 
�سماه هادي - فيما بعد - انقالبا، والأنظار متجهة نحو 

اجلارة الكربى ال�سعودية.
املبادرة  ُتقتل  ملاذا  احلوثيني؟  ب�سيطرة  تقبل  كيف       
يحا�رس  الإيراين  اخلطر  تتفرج؟  والريا�ض  اخلليجية 
ال�سعودية، وهي ترى  ملاذا ل تتدخل  ال�سعودية؟  احلدود 

ال�سوكة الإيرانية حا�رسة يف خا�رستها؟
تت�سخم،  وغريها  الأ�سئلة  وهذه  يوم  بعد  يوما       

وكاأن ال�سعودية وحدها معنية باإنقاذ اليمن.

لنتفق اأول باأن �سيا�سة الريا�ض ل تت�سابه ول تتقاطع 
وا�سرتاتيجي  كبري  فرق  هناك  طهران.  �سيا�سة  مع 
بني روؤيتي البلدين و�سيا�ستيهما. ال�سيا�سة الإيرانية 
قائمة اأ�سا�سا على مبداأ اأ�سا�سي، وهو ت�سدير الثورة، 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  �سيا�ساتها  اأهم  ومن 
ال�سيا�سة  تقوم  منها  النقي�ض  وعلى  الأخرى،  للدول 
الراهنة  اليمنية  احلالة  يف  نفرت�ض  فهل  ال�سعودية. 
واقعا  لتغري  اليمني  ال�ساأن  يف  ال�سعودية  تتدخل  اأن 
خطورة  تكون  اأن  ميكن  وهل  لأنف�سهم؟  ارت�سوه 
الو�سع اليمني جواز عبور ي�سمح باأن تفعل الريا�ض 

ما تفعله طهران من األعيب �سيا�سية غري مربرة؟!
يدها  ال�سعودية  ترفع  اأن  يعني  ل  هذا  بالطبع       
الأمن  تهدد  خماطر  توجد  ل  اأنه  اأو  اليمن،  عن 
ان�سراف  اأن  غري  واخلليجي،  ال�سعودي  القومي 
عن  املتحدة،  الوليات  وخ�سو�سا  الدويل،  املجتمع 
لن  الدولة  هذه  اأن  اإىل  ي�سري  اليمن،  يف  م�سوؤولياته 
فح�سب،  ال�سمالية  جارتها  على  مزمنا  خطرا  ت�سكل 
القادم �سيعم املنطقة، وانتظروا قليال  اإن خطرها  بل 
لالأرا�سي  و�سوريا  العراق  من  »داع�ض«  لتتحول 

اليمنية، فهي �ساحة تنا�سبهم متاما.
اأو  عامني  �ستنتظر  الأمريكية  الإدارة  بالطبع       
املوقوتة  القنبلة  لتدرك  �سوريا،  يف  فعلت  كما  ثالثة، 
التي تركتها هي والغرب تنفجر يف الأرا�سي اليمنية، 

احلرب  اأن  فجاأة  الغربية  ال�ستخبارات  تكت�سف  ثم 
طوال.  �سنوات  �ست�ستمر  اليمن  يف  »داع�ض«  على 
ممثال  الإرهاب  �سد  مبكرا  وا�سنطن  تدخلت  لو  ترى 
يف »داع�ض«، هل كنا �سننتظر �سنوات للق�ساء عليه؟!

وخطورة  �سوءات  كانت  ومهما  الأخرى،  اجلهة  من 
توجت  ومهما  القادمة،  الأيام  يف  اليمنية  الأزمة 
�سيا�سية  ب�سيطرة  انت�سارها  احلوثيني  جماعة 
كان  مهما  اليمنية،  للدولة  تامة، فال ميكن  وع�سكرية 
على  ال�سعودية  عن  ال�ستغناء  قرارها،  يف  املتحكم 
الإطالق، فلو اأوقفت الريا�ض دعمها القت�سادي فقط 
اليوم  اليمنيون �سد احلوثيني ومن خلفهم يف  خلرج 
القت�ساد  دعم  يف  ا�ستمرت  الريا�ض  للتذكري  التايل. 
على  املواطن  تعني  وعينية  نفطية  منح  عرب  اليمني 
حتمل تردي اقت�ساد بالده، اآخرها يف اأغ�سط�ض )اآب( 
ومنذ  جلدة،  هادي  الرئي�ض  زيارة  خالل  املا�سي 
الأزمة ال�سيا�سية اليمنية يف 2011 قدمت ال�سعودية 
لليمن بقيمة مليار دولر لكل منها،  ثالث منح نفطية 
ناهيك عن مليار دولر مودعة لدى امل�سرف املركزي 
تبعات  حتمل  على  قادرون  احلوثيون  فهل  اليمني، 
لها  اإيران، مثال، ميكن  اإيقاف هذه املنح فجاأة؟ وهل 

تعوي�ض هذا الدعم؟!
القومي  اأمنها  ال�سعودية تعي م�سوؤولياتها جتاه       
الدولة  مفا�سل  على  احلوثيني  �سيطرة  ت�سكله  وما 

تعي  اأنها  اإل  جي�سها،  وحتى  وموؤ�س�ساتها  اليمنية 
اأي�سا اأن اخلطر القادم لن ييمم وجهه جتاه احلدود 
ال�سعودية فح�سب، بل �ستكتوي بناره دول املنطقة، 
اليمنية  الأزمة  ُتركت  ما  اأي�سا متى  للغرب  و�سي�سل 
ت�ستعل والغرب يتفرج بانتظار ذلك الإطفائي القادر 
دويل،  تدخل  اأي  دون  من  الأزمة،  فتيل  اإطفاء  على 
متحمال هو وحده التكاليف العالية، واأكرب مثال على 
اليمني،  لي�ست وحدها معنية بامل�ستنقع  الريا�ض  اأن 
ها هي تركيا، وهي ع�سو الناتو، ترف�ض اأي تدخل يف 
امل�ستنقع ال�سوري علما اأن علم »داع�ض« يرفرف على 

م�سارف حدودها.
لهذه املرحلة  اليمن حتى ي�سل  اأن يرتك       موؤ�سف 
احلرجة من تاريخه، واقعا بني فكي كما�سة احلوثيني 
و»القاعدة«، و»داع�ض« تلوح بوجهها الكريه تنتظر 
اللحظة املنا�سبة لالنق�سا�ض، بينما العامل يتفرج كما 

تفرج يف العراق و�سوريا.
اأما ل�سان حال اليمنيني فيحكيه بيت �سعر اأبو نوا�ض:

تعجبني من �سقمي �سحتي هي العجب!

هل �ل�شع�دية م�ش�ؤولة عن �إنقاذ �ليمن؟!

من �سفحة الكاتب يف الفي�سبوك


