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القربي يعود ً
خائبا من عدن وم�ؤمتريو اجلنوب يرف�ضون البقاء داخل "�صندقة عفا�ش القذرة"
 خا�صقالت م�صادر حزبية بامل�ؤمتر ال�شعبي العام �إن مهمة زيارة
الوفد الذي بعثه املخلوع علي عبداهلل �صالح وو�صل �إىل عدن
الأ�سبوع اجلاري ملناق�شة التباينات التي ت�سببت بان�شقاق
احلزب ،قد باءت بالف�شل.
و�أكدت امل�صادر لـ"احلقيقة" �أن وفد املخلوع ف�شل مب�ساعيه
و�أن القيادات امل�ؤمترية اجلنوبية �أكدت رف�ضها الكامل للبقاء
داخل ما �أ�سمته "ب�صندقه عفا�ش القذرة" ,الفته اىل �أن
رئي�س الوفد �أبو بكر القربي مل يجد �إجابات مقنعة للأ�سئلة
واال�ستف�سارات التي طرحتها قيادات م�ؤمترية جنوبية .
و�أ�شار امل�صدر اىل ان الأ�سئلة املقدمة للقربي كانت تتعلق
مبوقف عفا�ش من املبادرة اخلليجية التي وقع بنف�سه عليها

يف الوقت الذي ت�شن فيه و�سائل اعالمه هجوما عليها .
كما طالبت القيادات امل�ؤمترية اجلنوبية بالك�شف عن موقف
احلزب من �سيطرة جنل �صالح ( احمد علي ) على اعالم
امل�ؤمتر وقيامه بعمليات ن�صب واحتيال على حزب امل�ؤمتر
نف�سه حيث �سيطر على قناة اليمن اليوم واالذاعة وال�صحيفة
وقام بت�سجيل ال�شركة يف جزر العذراء الربيطانية يف �أمريكا
الالتينية.
وتقدمت القيادات اجلنوبية بت�سا�ؤالت عدة مل يجد القربي
اجابة لها ،حيث ت�ساءلت القيادات اجلنوبية يف حزب امل�ؤمتر
عن موقف احلزب من �سيطرة �أقارب �صالح كعلي مق�صع
وحممد دويد على ا�ستثمارات و�أرا�ضي احلزب وما هو
موقف امل�ؤمتر من التحالف مع احلوثي ،وفقاً للم�صادر.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن القيادات امل�ؤمترية يف اجلنوب قالت

للقربي� ،إذا كان �صالح ينكر اتهامات ال�شعب واملجتمع
الإقليمي والدويل له حول حتالفه مع احلوثي فلماذا مل يقم
هو وم�ؤمتره بطرد االع�ضاء الذين ان�ضموا للحوثي وكانوا يف
مقدمة �صفوف قواته لإ�سقاط �صنعاء وبقية املحافظات وهم
االن يف مقدمة �صفوف ملي�شيات احلوثي التي تهدد باجتياح
اجلنوب وتعز ناهيك عن م�شاركة امل�ؤمتر يف فعاليات
احلوثي ؟.
وت�أتي كل هذه اخلالفات بعد �أن �أق ّرت اللجنة الدائمة للم�ؤمتر
ال�شعبي العام برئا�سة املخلوع علي عبداهلل �صالح يف م�سته ّل
نوفمرب املن�صرم ،عزل الرئي�س هادي عن من�صبه كنائب �أول
لرئي�س احلزب و�أمني عام له ،و�إقالة عبدالكرمي الإرياين دون
اكتمال ن�صاب الغلبة العددية للجنة الدائمة للحزب.

م�صادر :جتنيد جمموعة مـن �أبـنـاء
حــ�ضــرمـوت ل�صـالــح احلوثيــيــن

الرئيـ�س العطا�س:
هنـالك �أطـــراف
�سيــا�سيـة �شماليـة
ال تــزال تتـنـكـر
 6لثنائية الـوحــدة
الأزمات الدولية تدير لقاء بني احلراك
بيــروت املئات يتظاهرون يف عدن للمطالبة ب�إطالق �سراح "املرق�شي"
الـجـنــوبــي والــحوثيــيــن فـي
 -خا�ص

علمت "احلقيقة" من م�صادر مطلعة عن م�ساع تقوم بها
جماعة احلوثيني لتجنيد الع�شرات من �أبناء حمافظة
ح�ضرموت للعمل يف مهام حمددة متهّد لتمدد اجلماعة �إىل
ح�ضرموت �ضمن متددها ملي�شياتها �إىل مناطق متعددة يف
ال�شمال خالل الفرتة املا�ضية.
وقالت امل�صادر� ،إن املعلومات تفيد ب�أن احلوثيني زودوا
عددا من �أبناء ح�ضرموت بالأموال الالزمة لقاء ر�صدهم
ومتابعتهم لتحركات ال�شخ�صيات امل�ؤمتر اجتماعيا
و�سيا�سيا يف ح�ضرموت� ،إىل جوار العمل على ت�شويه
كافة اجلهات واجلماعات املناه�ضة للحوثيني عقائديا
والتحري�ض �ضد كل من يرف�ض تواجد احلوثيني يف
ح�ضرموت.

بريوت

خا�ص:

ك�شفت م�صادر �سيا�سية جنوبية لـ"احلقيقة" عن لقاء
تنظمه جمموعة الأزمات الدولية يف العا�صمة اللبنانية
بريوت يجمع ممثلني عن احلراك اجلنوبي وحركة
�أن�صار اهلل (احلوثيني) ،بالتزامن مع اللقاء الت�شاوري
اجلاري منذ �أيام يف مدينة بوت�سدام الأملانية.
وقالت امل�صادر �إن الهدف من اللقاء اجلاري يف بريوت
يبحث يف كيفية الإ�سهام يف �صنع م�ستقبل �أف�ضل يف ظل
الأزمات ال�سيا�سية امل�ستدامة التي حتيط باليمن.
واحت�صر اللقاء بني ممثلني عن احلراك اجلنوبي و�آخرين

من جماعة احلوثيني ،لأ�سباب مل تك�شفها امل�صادر.
وتع ّد جمموعة الأزمات الدولية ،منظمة دولية غري
ربحية وغري حكومية تتمثل مهمتها يف منع حدوث
النزاعات الدموية حول العامل وت�سويتها من خالل
حتليالت ميدانية و�إ�سداء امل�شورات ،وترفع تقاريرها
للمنظمات الدولية الأخرى ،كالأمم املتحدة واالحتاد
الأوروبي والبنك الدويل.
وت�شهد مدينة بوت�سدام الأملانية لقاء ت�شاورياً بني القوى
ال�سيا�سية اليمنية جنوبية و�شمالية ،دعت �إليه م�ؤ�س�سة
"برجهوف" الرامية �إىل م�ساعدة اليمنيني للو�صول �إىل
قوا�سم م�شرتكة ملعاجلة امل�شكالت القائمة.

 -فتاح املحرمي

تظاهر املئات من ن�شطاء احلراك اجلنوبي ومواطنون يف
مدينة عدن �أم�س االربعاء للمطالبة ب�إطالق �سراح املعتقل
احمد عمر العبادي املرق�شي الذي تعتقله ال�سلطات اليمنية منذ
العام  2008يف واقعة يقول قطاع وا�سع من اجلنوبيني �أنها
"�سيا�سية".
وانطلقت التظاهرة �صباحا من �ساحة العرو�ض بخور مك�سر
�صوب مبنى حمكمة اال�ستئناف بكريرت .
ورفع امل�شاركون يف امل�سرية اعالم اجلنوب و�صور املعتقل
احمد عمر العبادي املرق�شي والفتات ت�شدد على �ضرورة
اطالق �سراح املعتقل املرق�شي.
ونظمت الوقفة االحتجاجية الحقا امام مبنى حمكمة
اال�ستئناف بكريرت وا�ستمرت قرابة ال�ساعة .
وقال ن�شطاء م�شاركون يف الوقفة االحتجاجية ان الهدف
من هذه الوقفة تو�صيل ر�سالة �سيا�سية اىل كافة املنظمات
احلقوقية والقانونية للمطالبة ب�إطالق �سراح املعتقل املرق�شي.
و�شارك يف الوقفة التي و�صفت باحلا�شدة ن�شطاء من منظمات
جمتمع مدين و�شخ�صيات اجتماعية .
ويعتقل "املرق�شي" وهو حار�س �شخ�صي لرئي�س حترير
�صحيفة "االيام" الفقيد ه�شام با�شراحيل بال�سجن املركزي
ب�صنعاء منذ العام  2008عقب واقعة اطالق نار قتل فيها
�شخ�ص يقول املرق�شي �أن ال �صله له مبقتله.

وكان زعيم احلوثيني عبدامللك احلوثي قد اختتم حديث
تلفزيوين �سابق بالتحذير من م�ؤامرة ت�ستهدف ح�ضرموت،
وهو حتذير ي�ستبق به احلوثيني اقتحامهم لأي منطقة
�أخرى بحجة دفاعهم عنها وحمايتها.
وبح�سب امل�صادر ،فقد �شهدت الآونة الأخرية يف بع�ض
املواقع االلكرتونية احل�ضرمية و�صفحات التوا�صل
االجتماعي ا�شتداد حدة الذم والقدح بحق �شخ�صيات
ح�ضرمية تخالف احلوثيني عقائديا و�سيا�سيا ومن املالحظ
�أي�ضا يف هذه الفرتة �أننا بتنا نقر�أ كثريا م�صطلح جديد
يف الأو�ساط احل�ضرمية وهو م�صطلح "التكفرييني" هذا
امل�صطلح الذي �أعتدنا على �سماعة من طهران وحزب
اهلل وهما يو�صفان خ�صومهما العقائديني لي�شنون عليهم
احلروب .
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الأمري الوليد ي�ستقبل رئي�س �ساحل العاج يف برج اململكة
ــ الريا�ض
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن
طالل بن عبد العزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة اململكة القاب�ضة فخامة رئي�س جمهورية
�ساحل العاج احل�سن واتارا ،يف مكتب �سموه يف
برج اململكة بالريا�ض .وقد ح�ضر االجتماع كل من
الأ�ستاذ حممد املجددي ،املدير التنفيذي الأول ملكتب
�سمو رئي�س جمل�س الإدارة ،والأ�ستاذة هبه فطاين،
املديرة التنفيذية الأوىل لإدارة العالقات والإعالم
والدكتورة 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.
ويف مطلع اللقاء ،تبادل الطرفان الأحاديث الودية
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض عدد من املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك التي تربط البلدين ال�سعودية
و�ساحل العاج بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع اقت�صادية
وا�ستثمارية وم�ساهمات �سموه الإن�سانية يف
�أفريقيا .هذا و�أثنى فخامة الرئي�س على دعم الأمري
الوليد امل�ستمر لأفريقيا ،وعلى دعم العالقة الثنائية
االقت�صادية بني البلدين.

من أقوال التنمية

الوزير "مطلق " ي�ؤكد احلر�ص على �إ�شراك املر�أة وال�شباب تنفيذا ملخرجات احلوار
ً
جيدا حولك سوف تجد أن التحدي الحقيقى في الحياة هو أن تغير
إذا نظرت
نفسك وتصبح الشخص الذي تريد أن تكونه وتستغل طاقاتك الكامنه وتعيش
حياه أسعد ....

� -صنعاء

صحيفة ( تطويرية  -إدارية  -إقتصادية -إعالنية  -مستقلة ) تصدر شهرية  -األحد 7 -ديسمبر 2014م  15 -صفر 1436هـ  -العدد  - 4السعر ( 50ريال)  -رقم اإليداع ()78

�أكد الأ�ستاذ غالب مطلق وزير الدولة ل�شئون تنفيذ خمرجات
احلوار على اهمية دور منظمات املجتمع املدين يف التوعية
مبخرجات احلوار الوطني ومتابعة م�ستوى تنفيذها على
ار�ض الواقع انطالقا من براجمها الوطنية ون�شاطاتها
امل�ؤ�س�سية املتميزة جتاه خمتلف الق�ضايا املجتمعية.
وابدى احلر�ص ال�شديد على اهمية دعم وتبني جهود
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من قبل احلكومة واملانحني
و�إ�شراكها يف تنفيذ الربامج وال�سيا�سات الوطنية يف اطار
تعزيز امل�شاركة املجتمعية لبناء الدولة املدنية االحتادية
احلديثة التي متثل حلما يراود اليمنيني منذ اكرث من  50عاما
 ,منوها يف ال�سياق نف�سه على اهمية تعزيز و�إ�شراك املر�أة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�شباب فى احلياة ال�سيا�سية والعامة وفق خمرجات
احلوار الوطني .
و�أ�شاد الوزير مطلق بجهود املانحني الدوليني يف دعم

صاحب اإلمتياز  -رئيس التحرير

معتز إقبال الـميسوري
moutaz.almyssori@gmail.com

املبادرات املجتمعية نحو املزيد من ال�شفافية يف االن�شطة
وت�صحيح االخطاء وال�سلبيات اينما وجدت وتقدمي االفكار
واحللول واملعاجلات ملختلف الق�ضايا والتحديات  ,منوها يف
ال�سياق ذاته باجلهود والربامج الطيبة التي يقدمها م�شروع
ا�ستجابة يف بالدنا املمول من وكالة التنمية االمريكية.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله ام�س مبكتبه ال�سيدة �إللي فالنتني
املدير التنفيذي مل�شروع ا�ستجابة(اليمن) ونائبها ال�سيد
�شكيب عثمان واللذان اطلعاه على جهود وبرامج امل�شروع
منذ بد�أ عمله عام2010م من خالل دعم م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والرتكيز على ق�ضايا الن�ساء وال�شباب والرتكيز يف
الفرتة القادمة على دعم تنفيذ خمرجات احلوار والتوعية
بالد�ستور القادم وبرامج بناء الثقة والتهيئة لالنتقال اىل نظام
االقاليم .

�صرب ًا �آل باعوم

1996

ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة َفا ْد ُخ ِلي فـي ِع َبا ِدي َوا ْد ُخ ِلي َج َّن ِتي )
ْ�س المْ ُ ْط َم ِئن َُّة ا ْر ِج ِعي �إِ ىَل َر ِّب ِك َر ِ
( َيا �أَ َّي ُت َها ال َّنف ُ
�صدق اهلل العظيم

نتقدم ببالغ الأ�سى واحلزن �إىل
املنا�ضل ح�سن �أحمد باعوم
الفا�ضلة
املركز الرئي�ضي :ال�ضيخ عثمان  -بجانب �ضم�ضان مول -تلفون733740873 -396009 :
بوفاة والدته عدن-
عدن �-ضوق الطويل
فرع ال�ضيخ عثمان -بجانب مطعم ع�ضام غريري733740873 -392688 .
ّ
تلفون 252630 - 252278 :
�سائلني املوىل جل وعال �أن يتغمدها بوا�سع رحمته ويلهم ذويها ال�صرب وال�سلوان
فرع كريرت -بجانب الربيد 777428925 -264729 -
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
املعزون :علي نا�صر حممد � /سامل �صالح حممد  /حممد علي �أحمد /حيدر �أبوبكر الـــعطا�س  /عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي
 /طارف بن نا�صر الف�ضلي  /فاروق نا�صر علي  /حممد �صالح طماح  /قا�سم عـــ�سكر � /أمني النا�صري  /طاهر الطماح  /فرا�س
والتربيكات ال
نزف اأحر
الهدواين  /ف�ؤاد را�شد � /صالح ال�سقلدي  /عدنان االعجم  /با�سم الــ�شعيبي  /عبدالاله ُ�سميح  /نا�صر
هيثـــمآلالغريب
التهاينعلي
اليافعي /
مبنا�ضبة زفاف ولدهم عبدالكرمي هدوان
الواحد  /ح�سام اجلعدين � /أديب العي�سي  /و�ضاح العو�سجي  /نا�صر حـــنبلة  /احلامد عو�ض احلامد
ن�شوان عبد
الف�ضلي /
ليبارك اهلل لك
ع�ص الزوجية
ودخوله
دياركم عامرة
اجلديدة ودامت
 /اأ�ضرتك
يف
العولقي
حممد مظفر
بامل�ضرات واالفراح..
وكافة منت�سبي م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم  -و م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني

عدن -الـمنصورة
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فيما رّعب اللقاء عن اال�ستياء من تعزيز قناة "اليمن اليوم" للخالفات و�أكد على دور الرئي�س هادي يف احلفاظ على احلزب

حبتور ي�ستقبل وفد امل�ؤمتر ال�شعبي ملناق�شة املخالفات التنظيمية للجنة الدائمة
ــ ن�صر باغريب
ت :عاد مقطري
ا�ستقبل الدكتورعبدالعزيز �صالح بن حبتور رئي�س جامعة عدن الثالثاء
عددا من قيادات امل�ؤمتر ال�شعبي العام املوفدة من �صنعاء ،لبحث املخالفات
التنظيمية التي ارتكبت بدورة اللجنة الدائمة الأخرية للحزب املنعقدة
ب�صنعاء والتي خالفت ن�صو�ص النظام الداخلي للم�ؤمتر ال�شعبي العام
من خالل ا�ستبعاد الرئي�س عبدربه من�صور هادي النائب الأول للم�ؤمتر،
والدكتور/عبدالكرمي الإرياين الأمني العام للم�ؤمتر ،من من�صبيهما يف �إجراء
مفاجئ وم�ستغرب ،وال يعرب عن مكانة قامتان كبريتان كالرئي�س هادي
والدكتور الإرياين ،ودورهما املحوري يف تدعيم بناء امل�ؤمتر ال�شعبي العام
ومتا�سكه التنظيمي ووحدته ،كما ال يعرب عن حالة التقدير واالمتنان لهما
جزاء وقوفهما القوي واملبدئي يف احلفاظ على امل�ؤمتر ال�شعبي العام وبقاءه
وا�ستمراره يف �أ�صعب الظروف التي مر بها ابان �أزمة 2011م.
كما تطرق اللقاء الذي �سادت فيه روح املودة والأخوة واملحبة� ،..إىل الدور
املحوري والأ�سا�سي للرئي�س /عبدربه من�صور هادي والدكتور/عبدالكرمي
الإرياين يف احلفاظ على بنيان امل�ؤمتر ال�شعبي العام ابان �أزمة 2011م ،ووقفهما
ال�صلب �ضد كل حماوالت اجتثاث امل�ؤمتر ال�شعبي العام واملراهنات الداعية �إىل
�أن يكون م�صري امل�ؤمتر ال�شعبي �شبيه مب�صري الأحزاب التي كان ينتمي �إليها
الر�ؤ�ساء ال�سابقني يف م�صر ،وليبيا ،وتون�س�..إلخ� ،أثناء موجة ماي�سمى بالربيع
العربي.
وجرى خالل اللقاء بحث �أهمية تداول الق�ضايا التنظيمية للم�ؤمتر ال�شعبي العام

يف �إطار امل�ؤمتر وبكل �شفافية ،وعدم الت�شهري االعالمي للإجراءات التنظيمية
عرب قناة "اليمن اليوم" ،الذي اليعرف من ميلكها ،..كما بحث اللقاء احلمالت
االعالمية التي ت�ؤدي �إىل ت�أجيج اخلالفات التنظيمية الداخلية والتخدم م�ساعي
املراجعة للأخطاء واملخالفات التنظيمية التي ارتكبت ب�أهواء فردية و�إيجاد
حلول لها.
ومن املقرر �أن ترفع قيادات امل�ؤمتر ال�شعبي التي زارت اجلامعة الثالثاء والتقت
برئا�سة اجلامعة ،تقريرها لرئا�سة امل�ؤمتر ب�صنعاء ،تورد فيه ح�صيلة لقاءاتها
مع قيادات فروع امل�ؤمتر باجلامعة وحمافظات عدن و�أبني وغريها ،ح�سب ما
�أفادت بذلك الأ�ستاذة/فائقة ال�سيد خالل اللقاء.
وعلى هام�ش اللقاء ،ا�ستعر�ض الدكتورعبدالعزيز �صالح بن حبتور تاريخ

جامعة عدن التي ت�أ�س�ست يف العام 1970م ،والدور الذي قامت به برفد
البالد بالكوادر امل�ؤهلة يف خمتلف املجاالت ،والتطورات التي �شهدتها ،وكذا
افتتاح عدد من الكليات واملراكز والأق�سام العلمية وبرامج الدرا�سات العليا يف
تخ�ص�صات عديدة ،..وقد �أهدى عدد من الكتب واملراجع العلمية من الإنتاج
العلمي لأ�ساتذة اجلامعة لقيادات امل�ؤمتر ال�شعبي الزائرين جلامعة عدن
والتي �أ�صدرتها اجلامعة م�ؤخر ًا.
وتناول اللقاء الدور امل�شرف جلامعة عدن ورئا�ستها عام 2011م ،املتمثل
بالوقوف مع ال�شرعية الد�ستورية ،واحلفاظ على م�ؤ�س�سات الدولة باملحافظة
وعلى متا�سك امل�ؤمتر ال�شعبي ،و�أ�ضحت رافد ًا كبري ًا للم�ؤمتر بكوادرها،..
وكذلك بتمكن اجلامعة من الناي مبنت�سبيها عن التجاذبات وال�صراعات
ال�سيا�سية ابان الأزمة التي مرت بها بالدنا يف بحر الأعوام القليلة املا�ضية.
ح�ضر اللقاء كال من :الدكتور �أبوبكر عبداهلل القربي الأمني العام امل�ساعد
لقطاع الفكر ،والأ�ستاذة /فائقة ال�سيد الأمني العام امل�ساعد لقطاع املجتمع
املدين ،والدكتور ب�شري العماد رئي�س دائرة الرقابة التنظيمية ،والأ�ستاذ�/أحمد
حممد الزهريي رئي�س الدائرة التنظيمية ،بح�ضور الدكتور ح�سني با�سالمة
نائب رئي�س اجلامعة ،والدكتور�/سامل الباين نائب رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي
العام باجلامعة ،والدكتور/اخل�ضر نا�صر ل�صور مدير مكتب ال�صحة بعدن،
والدكتور/عبداهلل حممد لعكل عميد كلية الرتبية �صرب ،وعدد من قيادات امل�ؤمتر
ال�شعبي بعدن وهم :الأ�ستاذ/بدر معاون ،والأ�ستاذ�/أحمد ملل�س ،والأ�ستاذة/
�سامية �سيف حممد ،والأ�ستاذة/نبيهة عبدالكرمي �شائف ،والأ�ستاذ/عو�ض
م�شبح ،والأ�ستاذ/مازن نا�صر علي نا�صر ،وعدد من م�سئويل اجلامعة.

الع�صيان املدين يق�سم جنوبيي اليمن

ــ فار�س اجلالل

ينق�سم جنوبيو اليمن حيال الع�صيان املدين ،الذي �شهدته مناطق اجلنوب،
يوم االثنني املا�ضي ،بدعوة من مك ّونات احلراك اجلنوبي واملعت�صمني ،يف
�ساحة العرو�ض يف عدن ،كنوع من الت�صعيد ،وفق امل�شرفني على االعت�صام.
وعلى الرغم من االعرتا�ضات التي رافقت هذه الدعوة ،من عدد من الأطراف
ال�سيا�س ّية وال�صحافيني والنا�شطني يف املجتمع ،لكنّ الع�صيان متكّن من
�ش ّل احلركة يف ال�شوارع ،و�إغالق املحال التجارية ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
وبع�ض املرافق احلكوم ّية.
وال يزال اجلنوبيون ،كما يف ك ّل م ّرة ،يختلفون يف مقاربتهم لعمل ّية �سري
الع�صيان ،والأهداف والنتائج التي ترتتّب عنه .ترى �أطراف ع ّدة ،كمك ّونات
احلراك اجلنوبي املت�ش ّددة ،متم ّثلة يف املجل�س الأعلى للحراك� ،أنّ النتائج
�إيجاب ّية ،فيما تعترب �أطراف �أخرى ،كامل�ستقلني واملنتمني �إىل الأحزاب
ومنظمات املجتمع املدين ،و�سواهم� ،أن تداعياتها �سلب ّية.
يف موازاة ذلك ،تتح ّفظ بع�ض املك ّونات عن �إبداء ر�أيها �أو االعرتا�ض،
ويقول البع�ض� ،إنّ ذلك يرتبط مبا مي ّثله الأمر من ح�سا�س ّية ،وباخل�شية من
فقدان �شعبيتها و�سط ال�شارع ،الذي بات ي�شعر ب�إحباط ،بعد مرور �أكرث من 50
يوماً على االعت�صام ،من دون ت�صعيد يذكر ،ومن دون �أي نتائج عن احلوارات
اجلنوبية ــ اجلنوبية.
ويتبادل م�ؤيدو الع�صيان ومعار�ضوه االتهامات .يدافع الفريق الأول بق ّوة
عن فكرة الع�صيان املدين ومدى جدواه ،باعتباره ت�صعيد ًا ح�ضار ّياً ،ويتهم
الأطراف املناوئة بـ"خدمة النظام" .ينطلق امل�ؤيدون من قناعتهم ب�أنّ ذلك هو
"الطريق الأف�ضل �إىل فر�ض ع�صيان �شامل ،ي�شمل كل م� ّؤ�س�سات الدولة يف
اجلنوب ،مبا فيها ال�شركات العاملة يف النفط ،والت�أكيد على جتاوز الأخطاء
للتو�صل �إىل �إقامة الدولة اجلنوب ّية امل�ستق ّلة من خالل االنف�صال
وال�صرب،
ّ
بني ال�شمال واجلنوب.
وتتم�سك معظم مك ّونات الفريق امل�ؤ ّيد ب�سلم ّية �أي ت�صعيد ،راف�ضة كل
�أ�شكال العنف ،ال �س ّيما يف ظ ّل دعوات �أطراف مت�شددة� ،إىل حما�صرة
امل� ّؤ�س�سات واملرافق احلكوم ّية ،مبا فيها امل� ّؤ�س�سات ال�سيا�س ّية والأمن ّية
والع�سكر ّية.
ويف �سياق متّ�صل ،يقول قيادي يف احلراك اجلنوبي لـ"العربي اجلديد"،
�إنّ "الأيام املقبلة �ست�شهد مزيد ًا من الت�صعيد ،و�سيتم تطوير الع�صيان
املدين� ،ض ّد نظام االحتالل ،بحيث ي�شمل ك ّل املرافق امله ّمة وامل�ؤ ّثرة ،مبا فيها
وقف ت�صدير النفط ،ووقف الإيرادات �إىل �صنعاء ،من املطارات واملوانئ
وامل�صايف" ،م�ؤكّد ًا يف الوقت ذاته� ،أ ّنهم "لن ينجروا �إىل العنف مهما كانت

الأ�سباب".
يف املقابل ،يرى معار�ضو الع�صيان �أ ّنه "بات ي�ض ّر باملواطنني اجلنوبيني
ّ
ويعطل م�صاحلهم و�أعمالهم� ،أكرث من الإ�ضرار بالنظام ،ال �س ّيما
�أنف�سهم،
�أنّ الع�صيان يرافقه �أعمال عنف ،من قطع للطرقات و�إ�شعال الإطارات ،ومنع
الطالب من الدرا�سة ،يف جميع امل�ستويات ،و�إغالق املحالت واملطاعم التابعة
ملواطنني" .وي�شريون ،من جهة �أخرى� ،إىل �أنّ "الع�صيان ال يطال امل�صالح
احلكوم ّية االقت�صاد ّية والدوائر واملرافق ،وخ�صو�صاً املوانئ واملطارات

وم�صايف النفط" ،مو�ضحني �أ ّنه "حتى هذه املرافق وامل� ّؤ�س�سات� ،إن و�صلها
الع�صيان ،مل تعد ذات جدوى اقت�صاد ّية ،ومل تعد تد ّر على الدولة دخ ًال
اقت�صاد ّياً كبري ًا ،بقدر ما باتت تغطي مرتّبات موظفيها ،وبع�ض امل�شاريع
ال�صغرية اخلا�صة بعدن ،نتيجة تردّي و�ضعها والف�ساد ،و�ضعف الأداء
واملردود االقت�صادي".
يف موازاة ذلك ،يبقى الأكيد �أنّ الو�ضع االقت�صادي للمواطنني يلعب دوراً
م�ؤ ّثر ًا لناحية قبولهم امل�شاركة يف تنفيذ هذا الع�صيان �أو رف�ضه ،ال �س ّيما يف
ظ ّل حالة الفقر التي يعانون منها ،على خلف ّية ممار�سات النظام يف اجلنوب،
�إىل درجة بات فيها التعطيل ،ليوم واحد ،ي�ؤ ّثر على حياة الفرد من حيث
الدخل.
وانطالقاً من هذا الواقع ،يرى البع�ض �أ ّنه ال ب ّد من �أن ي�ستهدف الع�صيان،
يف حال ح�صوله ،ك ّل ما ي�ؤثر على النظام ب�شكل مبا�شر ،و�أن يكون بقناعة،
ولي�س حتت ال�ضغط �أو الإكراه ،مقرتحني �أن ي�شمل ال�شركات النفط ّية
وامل�صايف واملطارات واملوانئ ،واملرافق احلكوم ّية الأخرى ،ذات الأهمية،
وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف ت�سريع الأحداث بني ال�شمال واجلنوب نحو
االنف�صال.
ويف هذا الإطارُ ،يعرب املحلل ال�سيا�سي ،جنيب حمفوظ الكلدي ،لـ"العربي
ي�صب ل�صالح اجلنوبيني ،وي�ساهم
اجلديد" ،عن اعتقاده ب�أنّ "الع�صيان املدين
ّ
ّ
يف �إرباك اجلهات الر�سم ّية ،خ�صو�صاً يف ظل �أو�ضاع غري م�ستقرة وم�ضطربة،
وال �س ّيما �أ ّنه ي�أتي �ضمن خطة الت�صعيد الثوري ،يف هذه املرحلة ،ويختلف عن
الفرتة ال�سابقة".
وي�شري الكلدي �إىل �أنّ "من ين ّفذ الع�صيان و ُينجحه هم املوظفون �أنف�سهم ،وذلك
بامتناعهم عن مزاولة �أعمالهم ،يف م� ّؤ�س�ساتهم ودوائرهم احلكوم ّية ،بعد
ان�ضمام نقابات عمال ّية كثرية ،وبع�ض الدوائر احلكوم ّية �إىل �صفوف الثوار
يف �ساحة االعت�صام".
ّ
ربر بع�ض الأطراف عدم فاعل ّية الع�صيان ،بالإ�شارة �إىل �أنه مت جتريبه
وت ّ
منذ انطالقة احلراك اجلنوبي� ،إ ّبان النظام ال�سابق وحتى اليوم ،لك ّنه مل
يكن مثمر ًا وتع ّر�ض لالنتقادات ذاتها ،على الرغم من �أ ّنه حينها ،كان للنظام
م�صالح اقت�صاد ّية مل تعد اليوم يف امل�ستوى ذاته ،بعد �أن باع معظم النافذين
�شركاتهم وعقاراتهم وغادروا عدن ،مبوازاة مغادرة �شركات وم�ستثمرين
�أجانب.
ويذهب البع�ض �إىل حتميل القيادات ،م�س�ؤول ّية الف�شل يف حتقيق �أي
مكا�سب للجنوبيني ،لعدم وجود تخطيط �أو ا�سرتاتيجية ثور ّية و�سيا�س ّية،
تبلور حت ّركات ال�شارع ،امل�ستمرة منذ �أكرث من �سبع �سنوات
(العربي اجلديد).
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ح�صار �صنعاء عام  ..1968ت�شابه تاريخي ملمار�سات احلوثيني
 -حتليل � :آ�شري �أوركابي

�شهد بداية �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب �سقوط
مطار �صنعاء واملباين احلكومية واجلامعات وحتى
تقاطعات رئي�سية يف املدينة ،حتت �سيطرة حركة
احلوثيني املناه�ضة للحكومة .ومنذ ت�سعينات القرن
املا�ضي ،اكت�سبت ع�شرية احلوثيني دعم العديد من
القبائل الزيدية ال�شمالية � -أتباع فرع اليمن من
الإ�سالم ال�شيعي  -التي ت�ضم نحو  30يف املائة
من �سكان البالد البالغ عددهم  25مليون ن�سمة.
وي�شكل الهجوم على �صنعاء ذروة عقد من الزمن
تخلله �رصاع �سيا�سي م�سلح بني رجال القبائل من
حركة احلوثيني واحلكومة اليمنية.
ومن جانبها� ،ص ّورت و�سائل الإعالم الأجنبية
التمرد احلوثي وفق امل�صطلحات العاملية املتداولة ،هائلة من املال ،خرجت اجلمهورية اليمنية من
�أي كونه طائفية دينية و�سيا�سة خارجية �إيرانية احلرب الأهلية وهي دولة �ضعيفة تعتمد على
وله عالقة بـ تنظيم «القاعدة» ،يف حني جتاهلت الدعم اخلارجي ال�ستمرار وجودها .وكان االحتاد
�إىل حد كبري العوامل اليمنية املحلية .ومع ذلك ،ال�سوفياتي قد ا�ستثمر �أكرب قدر ًا من املال ،ور�أ�س
ف�إن (الدوافع) التي تقف وراء التمرد احلوثي هي املال ال�سيا�سي يف دعم اجلمهورية اجلديدة خالل
االعتماد على تاريخ طويل من حكم الأقلية الدينية ال�ستينيات عن طريق متويل بناء موانئ بحرية
الزيدية على الأغلبية ال�سنية يف اليمن ،ووجود ومطارات جديدة ،ومتويل اجلي�ش امل�صري  -الذي
عقود من املعار�ضة للحكومة اليمنية احلديثة .بلغ عدد �أفراده  70,000جندي يف اليمن – عن
وعند الرجوع والتفكري ملياً مبا حدث يف ح�صار مدة احتالله للبالد  ،وتنفيذ عمليات النقل اجلوي
�صنعاء عام  1968ف�سيوفر ذلك ر�ؤية تاريخية املحفوفة باملخاطر النقاذ العا�صمة يف عام .1968
م�شابهة ملا يحدث يف الهجوم على املدينة يف الوقت وبعد �أن هد�أت العمليات احلربية الرئي�سية� ،أدىل
احلايل.
املرا�سل ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف �صحيفة "برافدا"
ال�سوفيتية بافل دمييچينكو ،باملالحظة الأكرث دقة
احل�صار :تراكم الأحداث وما بعدها
عن النزاع كله :مل يكن �أيلول�/سبتمرب عام 1962
اليمني
يف � 26أيلول�/سبتمرب � ،1962أُطيح بالإمام
ثورة بل "�أ�سلوب يعود لقرون من الزمن حول
حممد البدر ،من ع�شرية حميد الدين الزيدية ،على تغيري النظام اليمني" .وكان ال�سوفييت ينظرون �إىل
يد جمموعة من ال�ضباط الع�سكريني الذين �أ�س�سوا اليمن من خالل منظور االجتاهات القومية العربية
ما يعرف حالياً بـ اجلمهورية اليمنية ،مما �أ�شار �إىل الإقليمية وال�صراع العاملي ،وف�شلوا يف فهم الطبيعة
انتهاء �أكرث من �ألف عام من احلكم الديني الزيدي املحلية للحرب الأهلية.
يف اليمن .وقد ف ّر الإمام املخلوع �إىل �شمال البالد
وجمع ائتالف من القبائل الزيدية من �أجل ت�شكيل اخلطة ال�سيا�سية احلوثية :العودة �إىل
معار�ضة م�سلحة للنظام اجلمهوري .وعلى مدى
الإمامة؟
ال�سنوات ال�ست املقبلة ،تدخلت �أكرث من ع�شرة يف �أيلول�/سبتمرب هذا العام ،ويف �ضوء ال�سابقة التي
بلدان ومنظمات خمتلفة يف احلرب الأهلية يف اليمن و�ضعها الإمام الزيدي الأخري� ،سيطر احلوثيون
يف حماولة للت�أثري ب�صورة �أو ب�أخرى على النتيجة على العا�صمة و�أمامهم هدف وا�ضح وهو حتدي
النهائية لل�صراع يف البالد .ويف ذروة احلرب يف عام اجلمهورية اليمنية .وال�صور التي تظهر حالياً
 ،1968مت ح�صار �صنعاء من قبل القبائل ال�شمالية عن رجال القبائل احلوثيني مرتدين اللبا�س
املوالية للإمام وملدة دامت �سبعني يوماً.
اليمني التقليدي ومل ّوحني بالأ�سلحة والذخرية
وقبل بدء احل�صار ،فر معظم �أفراد طبقة النخبة ومقرتبني من بوابات املدينة ،حتاكي مثيالتها
ال�سيا�سية من �صنعاء ،تاركني وراءهم حكومة من ح�صار عام  .1968ويف الواقع ،يعود تراث
مركزية �ضعيفة �إىل جانب ب�ضعة �آالف من اجلنود احل�صار على املدينة �إىل القرن اخلام�س ،عندما
للدفاع عن العا�صمة .وعلى الرغم من ال�صعوبات قامت الإمرباطورية ال�سا�سانية مبثل هذا احل�صار.
القوية التي واجهت ا�ستمرار اجلمهورية ،مت �إنقاذ والأمر املركزي �أي�ضاً يف تراث ا�ستهداف العا�صمة
املدينة من خالل ت�ضافر عمليات النقل اجلوي كو�سيلة لإ�سقاط الدولة هو الإذن املمنوح لرجال
ال�سوفيتية التي و�صلت يف الوقت املنا�سب ،وتو ُّرط القبائل املوالني ،عند الن�صر يف املعارك ،بنهب
قيادات جي�ش الإمام يف �سل�سلة من احل�سابات املدينة كجزاء خلدمتهم الع�سكرية .واليوم ،ت�شري
اخلاطئة يف �ساحة املعركة .و�أ�صبح الدفاع عن املباحثات مع �سكان �صنعاء �إىل وجود خماوف من
�صنعاء حلظة فارقة يف التاريخ احلديث للجمهورية قيام احلوثيني ب�أعمال نهب وتخويف الأمر الذي قد
اليمنية .وي ّدعي جيل من ال�سيا�سيني اليمنيني ،مبن ينبئ بوقوع املزيد من �أعمال العنف .ويقول �أولئك
فيهم الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،ب�أنهم الذين يتذكرون �شخ�صياً ح�صار عام  ،1968وكما
كانوا من بني املدافعني عن العا�صمة يف عام  ،1968كان عليه احلال قبل �أربعة عقود ،ب�أن لديهم توقعات
معتربين �أنف�سهم �أبطال قوميون.
متو�سطة املدى ب�أنهم �سريون ر�ؤو�س املتمردين �أو
وبعد �ست �سنوات من القتال ،ووقوع ع�شرات املتعاونني معهم وهي تزين �أبواب ال�سوق الرئي�سي
�آالف ال�ضحايا والإ�صابات ال�شاملة ،و�إنفاق مبالغ يف املدينة

�إن �أوجه الت�شابه التاريخية بني التمرد احلوثي
والقوات القبلية للإمام الزيدي ال�سابق يف �ستينات
القرن املا�ضي تتجاوز جمرد التوقعات� .إذ �أن قيادة
«ال�س ِ ّيد»
العائلة احلوثية ت ّدعي �شرعيتها من لقب َّ
الذي يعود �إىل �آل النبي حم َّمد �صلى اهلل عليه و�سلم.
وت�شكل الأ�سر املختارة  -التي تنتمي �إىل هذه
الن�سب  -منوذجاً من طبقة النبالء املحدودة يف
اليمن ،والكثري منهم يتزوجون من عوائل من ن�سب
«ال�س ِ ّيد» فقط .وينتمي زعيم احلوثيني احلايل ،عبد
َّ
«ال�س ِ ّيد» ،وعلى الرغم من
امللك احلوثي ،لن�سب
َّ
�سنه ال�شاب حيث هو يف الثانية والثالثني من عمره،
يتعمد هذا الزعيم بالتفاخر بلقبه ،با ِّتباعه عادات
«ال�س ِ ّيد» �أكرث
والده وجده و�إخوته .ويعترب ن�سب َّ
من م�ؤ�شر على طبقة النبالء ،فهو املعيار الأ�سا�سي
لأن ي�صبح ال�شخ�ص �إماماً .وعلى الرغم من �أن
و�سائل الإعالم واملن�شورات احلوثية الر�سمية
تنفي وجود �أي نوايا لإعادة الإمامة �إىل اليمن� ،إال
�أنه ُيعرف يف املجتمع اليمني ب�أن هناك �آمال تراود
«ال�س ِ ّيد» ال�ستعادة الزعامة الدينية
�أفراد من ن�سب َّ
وا�ستئناف ال�سيادة الرتاتبية.
لقد بد�أ الظهور املتجدد للحوثيني يف ت�سعينات القرن
املا�ضي من خالل برنامج التعليم الديني الزيدي
الذي كان ُينظر �إليه على �أنه ميثل حتدياً للحكومة
اليمنية العلمانية وللت�أثري ال�سعودي على املجتمع
اليمني� .إن ذلك الربنامج� ،إىل جانب اخلطة التي
تدعم قيام حقوق مت�ساوية جلميع اليمنيني وو�ضع
حد للف�ساد ال�سيا�سي يف الدولة ،قد ولدا ت�أييد ًا
�شعبياً للمعار�ضة احلوثية .فخالل االحتجاجات
التي وقعت يف ال�شوارع عام  ،2011جل�س ممثلو
احلوثيني �إىل جانب الطالب اليمنيني يف "ميدان
التحرير" يف �صنعاء وطالبوا با�ستقالة الرئي�س
�صالح و�إجراء �إ�صالحات حكومية مكثفة .وكلما
باتت احلكومة املركزية �أكرث �ضعفاً و�أ�صبحت
حركة املعار�ضة �أكرث قوة ،بد�أ �أع�ضاء من قيادة
وتو�سع
احلوثيني يدعون �إىل قيام �أجندة �سيا�سية
ّ
ع�سكري يكونان �أكرث طموحاً ويهدفان �إىل ت�أكيد
قوتهم القبلية و�إحكام �سيطرتهم ب�شكل �أكرب على
احلكومة احلالية .ويف العامني التي م�ضت منذ
ا�ستقالة الرئي�س �صالح يف  ،2012انتقلت احتجاجات
احلوثيني احلا�شدة يف البالد �إىل مرحلة جديدة من
ال�صراع امل�سلح مع احلكومة اليمنية ،متثلت بتقدم
قوات احلوثيني جنوباً من معقل قبائلها يف ال�شمال
�إىل �أن و�صلت �صنعاء بحلول �أيلول�/سبتمرب .2014
وال ميكن للمدافعني حالياً عن �صنعاء واجلمهورية

اليمنية ب�أجمعها االعتماد على ال�ضربات الأمريكية
امل�ستهدفة يف الوقت الراهن �أو عمليات النقل اجلوي
ال�سوفيتية من عام  .1968وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يواجه ه�ؤالء املدافعون �صعوبة �إطالة �أمد النظام
اجلمهوري مع انخفا�ض الدعم وال�صالحية مقابل
وجود بديل ديني يحظى ب�شعبية .ومما ي�ضيف
�إىل اخلبايا الداخلية� ،أن حفيد الإمام ال�سابق
حممد حميد الدين عاد من املنفى يف اململكة العربية
ال�سعودية �إىل �صنعاء التي ي�سيطر عليها احلوثيون
يف  26ت�شرين الأول�/أكتوبر ،و ُيقال �أن ذلك جاء
بنا ًء على طلب م�س�ؤولني حوثيني .ويدرك عبد امللك
احلوثي وبقية �أفراد قبيلته �أن حكومة ذات و�سم
ديني تتمتع ب�سلطة و�شرعية �أكرب من تلك التي
تتمتع بهما جمهورية علمانية يف بلد كاليمن تهيمن
عليه والءات قبلية .وبالت�أكيد لن ُيفاج�أ اليمنيون �إذا
ما ا ّدعى عبد امللك �أو حفيد الإمام ال�سابق ،وبدعم
من املجل�س الديني القبلي الزيدي ،ب�أن له احلق يف
الإمامة يف اليمن ،وبالتايل يف ا�ستعادة نظام احلكم
الذي كان يهيمن على هذه البالد الواقعة يف جنوب
�شبه اجلزيرة العربية لعدة قرون.

التداعيات على ال�سيا�سة الأمريكية

بغ�ض النظر عن الكيفية التي ميكن بها تف�سري التمرد
احلوثي من قبل الكثري من الدول الإقليمية وو�سائل
الإعالم الأجنبية ،ب�أنه جز ًء من ال�صراع الطائفي بني
�إيران واململكة العربية ال�سعودية �أو كعالمة على
انت�شار التطرف الديني� ،إال �أنه من املرجح �أن يتم
ت�ص ّور هذا ال�صراع من قبل ال�سكان املحليني ،ب�أنه
ا�ستمرار لعقود من التوترات ال�سيا�سية بني النخبة
القبلية الزيدية والدولة اليمنية احلديثة .ينبغي
على امل�س�ؤولني الأمريكيني توخي احلذر بعدم
تكرار �أخطاء امل�س�ؤولني ال�سوفيات من �ستينيات
القرن املا�ضي ،بالتدخل يف �صراع ميكن �أن ُيفهم،
مع مرور الوقت ،ب�أنه جمرد "�أ�سلوب حكم قائم منذ
قرون يتعلق بتغيري النظام اليمني" .ويف حني �أن
حتى الطرق التقليدية لتغيري النظام يف اليمن غالباً
ما ت�شمل م�ستوى معني من التدخل الأجنبي ،من
املرجح �أن ينظر اليمنيون �إىل الإعتداء احلوثي على
�صنعاء من خالل الرجوع �إىل ال�سابقة التاريخية من
عام  1968بد ًال من �إدراك النوايا [اخلفية] للقوة
اخلارجية� .إن �أي حل دائم لل�صراع يجب �أن يعرتف
�أو ًال بدور النخبة الدينية الزيدية يف تاريخ البالد
وبهوية املواطن العادي.
�آ�شري �أوركابي هو زميل باحث مبتدئ يف "مركز
كراون لدرا�سات ال�شرق الأو�سط" ،وكان قد ح�صل
على �شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث
تخ�ص�ص يف تاريخ ال�شرق الأو�سط .كما هو م�ؤلف
كتاب �سي�صدر قريباً عن التاريخ الدويل للحرب
الأهلية يف اليمن (.)1968-1962
(�آ�شري �أوركابي هو زميل باحث مبتدئ يف "مركز
كراون لدرا�سات ال�شرق الأو�سط" ،وكان قد ح�صل
على �شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث
تخ�ص�ص يف تاريخ ال�شرق الأو�سط .كما هو م�ؤلف
كتاب �سي�صدر قريباً عن التاريخ الدويل للحرب
الأهلية يف اليمن ()1968-1962
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تقرير

ّ
عبث املخلوع �صالح ي�شق حزب امل�ؤمتر �إىل جناحني جنوبي و�شمايل
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قيادات احلزب يف اجلنوب تهدد بت�شكيل حزب جديد ال يخ�ضع لرجل واحد
 خا�صما يزال الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح يوا�صل
حماوالت عبثه بكل عمل منظم يف اليمن ،وي�سعى
بكل وقاحة لال�ستفراد ال�سيا�سي ب�إرث حزب امل�ؤمتر
ال�شعبي العام بعد �أن نكّ�ص جمل�س الأمن الدويل
تطاوالته املتعددة لعرقلة العملية ال�سيا�سية وخططه
وحجم من
الرامية �إىل �أف�شالها بكل ما تبقى له من قوةّ ،
وجوده يف اليمن.
حماوالت املخلوع امل�ستميتة يف �إق�صاء الرئي�س
عبدربه من�صور هادي من من�صبه ك�أمني عام حلزب
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ونائبه الأول عرب جلنته
الدائمة ،ت�سبب يف ّ
�شق امل�ؤمتر �إىل ف�سطاطني ،ف�سطاط
يف اجلنوب م ّل من جتاوزات �صالح وخطواته الث�أرية
وخ�ضوع اللجنة الدائمة و�إذعانها له ،وف�سطاط �آخر
يقوده املخلوع كقطيع من املوا�شي ،وميرر قراراته
ال�صبيانية كزعيم يف ال�شمال ،فيما تكتفي اللجنة
الدائمة للحزب بتكرار العبارة القدمية اجلديدة
":حا�ضر يا فندم".
وكانت اللجنة الدائمة حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام
برئا�سة املخلوع علي عبداهلل �صالح قد عقدت دورة
ا�ستثنائية يف �صنعاء مطلع نوفمرب املا�ضي �أجمعت
فيها بطريقة غري �شرعية على �إقالة رئي�س اجلمهورية
عبدربه من�صور هادي من من�صبه كنائب �أول لرئي�س
احلزب و�أمني عام له ،وتعيني عازف الزوكا بديال
عنه ،و�إقالة رجل التوازنات عبدالكرمي الإرياين من
من�صبه يف م�سرحية مليئة باالنتقام.
امل�سرحية هذه مت ّثلت يف �إجماع �صالح وحده و347
ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة الدائمة على اتخاذ مثل
هذه القرارات غري القانونية ،بينما العدد الأ�صلي
للجنة الدائمة حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي هو 1200
ع�ضو ،وهي �صورة ت�ؤكد �أن ثمة توجهات انقالبية
داخل امل�ؤمتر على جناح االعتدال ال�ساعي للخروج
بالوطن �إىل بر الأمان بعيد ًا عن االنتقام والث�أر.
جناح املخلوع يف امل�ؤمتر ،يبعرث احلزب عرب عودته
�إىل املا�ضي ،وبوابة الفو�ضى واالنقالب على النظام
ال�شرعي وكل االتفاقات التي وقعت عليها خمتلف
املكونات والقوى الوطنية مبا فيها حزب امل�ؤمتر
نف�سه ،دافعا قيادات احلزب يف اجلنوب التي ت�أبي
اخلنوع ملر�ض �شخ�ص واحد قد يت�سبب يف الإجهاز
على ما تبقي للم�ؤمتر من روح الوطنية.
على اجلانب الآخر ،تطالب قيادات امل�ؤمتر ال�شعبي
يف اجلنوب الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح
باعتزال امل�شهد ال�سيا�سي يف البالد ،وترك زعامة
امل�ؤمتر للقيادات ال�سيا�سية الكف�ؤة ،قبل �أن يت�سبب يف
كارثة خلو احلزب من القيادات املتوازنة التي هي من
يحافظ على مكانة وقوة احلزب.
وخالل الأ�سبوع املا�ضي ،هددت قيادات امل�ؤمتر
ال�شعبي يف املحافظات اجلنوبية – خالل م�ؤمتر
�صحايف عقد بعدن – بت�شكيل حزب �سيا�سي يف
املحافظات اجلنوبية بالتن�سيق مع قيادات امل�ؤمتر
يف حمافظتي تعز و�إب مبعزل عن قيادته يف العا�صمة
اليمنية �صنعاء ،رد ًا على �إزاحة الرئي�س اليمني
عبدربه من�صور هادي من من�صبه كنائب �أول حلزب
امل�ؤمتر ال�شعبي العام.

وقال ع�ضو اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر ال�شعبي العام
يف املحافظات اجلنوبية �أحمد حامد ملل�س� ،إن اللجنة
التح�ضريية �ستنتقل �إىل املرحلة الثانية يف خطوات
تتنا�سب مع الأحداث اجلارية ،يف حال مل ت�ستجب
قيادة احلزب ب�صنعاء للعدول عن القرارات غري
ال�شرعية التي اتخذت بحق الرئي�س هادي والدكتور
عبدالكرمي الإرياين.
وعلى الرغم من املوقف ال�صارم لقيادات احلزب
يف اجلنوب �إال �أن اللجنة الدائمة للم�ؤمتر توا�صل
عبثها من خالل �صدور قرار جتميد ع�ضوية القياديني

ال�شعبي العام -يف اجتماعها املنعقد الأ�سبوع اجلاري
يف عدن -برئا�سة الدكتور مهدي عبدال�سالم وبح�ضور
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ,رئي�س جامعة عدن
واملهند�س احمد املي�سري ع�ضو اللجنة العامة ل�شعبي
العام ,عن رف�ضهم للعقوبات الدولية �ضد علي عبداهلل
�صالح رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
وطالبوا ب�ضرورة احلفاظ على وحدة امل�ؤمتر ال�شعبي
العام ،و�إجراء م�صاحلة م�ؤمترية – م�ؤمترية لكافة
مواقع اخلالف ،و�إيقاف املهاترات الإعالمية امل�ؤمترية
– امل�ؤمترية.

يف احلزب �أحمد بن �أحمد املي�سري ،ع�ضو اللجنة
الدائمة ،والدكتور عبدالعزيز بن حبتور ،رئي�س
فرع امل�ؤمتر بجامعة عدن ،و�إحالتهما �إىل التحقيق
التنظيمي عرب الرقابة التنظيمية.
وفيما تظل قيادات امل�ؤمتر يف اجلنوب متم�سكة
باللوائح التنظيمية للم�ؤمتر ال�شعبي و�إلغاء القرارات
ال�صادرة يف دورة اللجنة الدائمة املت�ضمنة ا�ستبعاد
الرئي�س عبدربه من�صور هادي رئي�س اجلمهورية –
النائب الأول لرئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام وم�ست�شاره
الدكتور عبدالكرمي االرياين النائب الثاين لرئي�س
امل�ؤمتر من من�صبيهما يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام وذلك
ملخالفتها النظام الداخلي للم�ؤمتر� ،أعلنت قيادات يف

ويف ال�سياق عرب املهند�س احمد بن احمد املي�سري-
ع�ضو اللجنة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام -عن
ا�ستياءه ال�شديد ملا تناولته و�سائل الإعالم عن جتميد
ع�ضويته مبعية الدكتور /عبد العزيز بن حبتور..
و�أ�ضاف املي�سري �إن ا�ستياءه لي�س مما قيل �إنها عقوبة
ولكن اال�ستياء من احلالة التي و�صل لها امل�ؤمتر
ال�شعبي العام من قرارات ع�شوائية ال تلتزم بالنظام
الداخلي وال ترتقي للتعبري عن وحدة امل�ؤمتر حد
و�صفه.
وقال املي�سري �إنه -يف الوقت الذي مازال هناك نزاع
وخما�ض للقرارات ال�صادرة من قبل اللجنة الدائمة
واملخالفة للنظام الداخلي للم�ؤمتر ال�صادرة بحق

النائبني الأول والثاين (هادي واالرياين) -نفاج�أ
مبثل هذا القرار الذي يعد خمالفة �أخرى ت�ضاف �إىل
املخالفات واالخرتاقات ال�سابقة التي دارت يف اللجنة
الدائمة.
وتابع املي�سري قائال� ":إن النظام الداخلي يقول"
رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام هو الذي يحيل ع�ضو
اللجنة العامة �إىل التحقيق وفق املخالفات التي
تقدمها هيئة الرقابة يف حالة �إثبات �أن املي�سري يعمل
على �شق وحدة ال�صف ف�إن رئي�س امل�ؤمتر ي�شكل
جلنة حتقيق من هيئة الرقابة وع�ضوية من الأمناء
امل�ساعدين والذين هم �أعلى منه يف الرتتيب التنظيمي
ومن ثم ت�أتي اللجنة م�ؤكدة العقوبات على �أي ع�ضو
يف اللجنة العامة وال يحق لرئي�س امل�ؤمتر �أو نائبه �أو
اللجنة العامة باعتبارهم لي�سوا خمولني بذلك ,وله
و�أن اللجنة الدائمة هي من يحق لها �أن ت�سقط العقوبة
كونه انتخب من اللجنة الدائمة" حد قوله.
وو�صف املي�سري القرار ال�صادر بحقة من قيادة
امل�ؤمتر �أم�س ب�أنه كان م�سخرة �أمام القوى ال�سيا�سية
و�أمام القيادات احلزبية التي تعرف معنى العمل
احلزبي ,كون القرار قد �شمل العقوبات ويف نف�س
الوقت يتم الإعالن عن ت�شكيل جلنة حتقيق..
وتابع ع�ضو اللجنة العامة للم�ؤمتر قائال� ":إنه ي�شعر
بالأ�سف واحلزن �أن ت�صدر قرارات �إىل هذا امل�ستوى,
خا�صة و�أن القرار �أ�شار �إىل امل�ؤمتر ال�شعبي العام ومل
يحدد اللجنة الدائمة �أو العامة خا�صة و�أن ال�شعبي
العام والذي يتواجد فيه �أكرث من مليون ع�ضو
والع�شرات من القيادات العليا والو�سطية ,م�شريا
�إىل �أنه مل يبلغ �أن هناك اجتماعا للجنة العامة قد
اجتمعت و�أ�صدرت القرارات ومل يبلغ �أي�ضا �أن
هناك جلنة �ستحقق معه ,م�ؤكدا �أنه كع�ضو يف
اللجنة العامة يقبل لأي ادعا يوجه له من قبل قيادة
ال�شعبي العام ملواجهة �أي اتهامات والتي يعتقدون
ب�أنه قد خالف قواعد واللوائح التنظيمية ل�شعبي
العام و�أنه من حقه الدفاع عن نف�سه".
و�أ�ضاف املي�سري -يف ختام ت�صريحه -ب�أنه م�ستمر
يف برناجمه الجتماعات ال�شعبي العام باملحافظات
اجلنوبية والذي �سيعقد منت�صف دي�سمرب احلايل
و�أن تلك املخالفات لل�شعبي العام والتي يراد بها
الرتهيب وتخويف الأع�ضاء و�أنه لن توقفه مثل
تلك القرارات ولن يعرتف بها و�أنها ك�سابقاتها
و�سريف�ضها و�سي�سقطها على الأر�ض و(الأيام
بيننا) ح�سب قوله.
يف غ�ضون ذلك�،أوفد �صالح �إىل عدن وفد ًا كبري ًا
برئا�سة وزير اخلارجية الأ�سبق �أبو بكر القربي،
لبحث تداعيات التهديد الذي توعدت به القيادات
اجلنوبية يف حزب امل�ؤمتر� ،إال �أن م�ساع القربي لر�أب
�صدع احلزب باءت بالف�شل ،وفقاً مل�صدر يف احلزب.
وزادت حدة ال�صراع يف حزب امل�ؤمتر بعد طلب هادي
من البنوك احلكومية والأهلية جتميد �أموال احلزب
لديها ،وعدم �إجراء �أي معامالت مالية يف ح�سابات
احلزب �إال مبوافقة خطية منه �شخ�صيا ،بينما �سبق
ل�صالح �أن طلب من البنوك عدم اعتماد �صرف �أي
�أموال من ح�ساب احلزب �إال عرب الأمني العام اجلديد
عارف الزوكا ،الذي عينه �صالح بديال عن هادي.
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رؤية

الرئي�س العطا�س :هنالك �أطراف �سيا�سية �شمالية
فـي لقاء �أملانيا ال تزال تتنكر لثنائية الوحدة

ن�ص امل�شروع والآلية لإيجاد احلل العادلة للق�ضية اجلنوبية املقدمة يف لقاء بوت�سدام
"احلقيقية" تن�شر ّ
بوت�سدام

خا�ص:

ك�شف الرئي�س حيدر �أبوبكر العطا�س عن بع�ض القوى
ال�سيا�سية امل�شاركة يف اللقاء الت�شاوري ب�أملانيا حتاول
�إنقاذ نفوذها وهيمنتها من خالل م�شاركتها ،و�أدخلت
املجتمعني يف جدل ونقا�شات بيزنطية تتنكر لثنائية
الوحدة وتتجاهل كعادتها الواقع املحتقن على الأر�ض يف
اجلنوب وال�شمال على حد �سواء.
وقال الرئي�س العطا�س يف ت�صريح �صحايف" ،تلقينا دعوة
من م�ؤ�س�سة برجهوف الأملانية حل�ضور لقاء ت�شاوري
يف مدينة بوت�سدام الأملانية ،وهو اللقاء الثالث الذي
تنظمه هذه امل�ؤ�س�سة بهدف م�ساعدة اليمن �شماال وجنوبا
للو�صول اىل قوا�سم م�شرتكة ملعاجلة امل�شكالت القائمة،
وانطالقا من حر�صنا على تدعيم جهود الأ�صدقاء الأملان
لبينا الدعوة ويف اليوم الأول من �أعمال اللقاء الذي ظم
عددا من الأطراف ال�سيا�سية اليمنية املعنية ا�ستعر�ضنا
خيار الدولتني كخيار �أف�ضل لإنقاذ و�شائج الإخاء واملحبة
والتعاون ولتعزيز ال�شراكة بني �أبناء ال�شعب �شماال
وجنوبا ل�ضمان الآمن واال�ستقرار والتنمية التي مزقتها
حرب 1994م وما تالها من ممار�سات".
م�شري ًا �إىل �أن بع�ض �أطراف العملية ال�سيا�سية امل�شاركة
يف اللقاء التي حتاول �إنقاذ نفوذها وهيمنتها� ،أدخلت
املجتمعني يف جدل ونقا�شات بيزنطية تتنكر لثنائية
الوحدة وتتجاهل كعادتها الواقع املحتقن على الأر�ض يف
اجلنوب وال�شمال.
و�أ�ضاف الرئي�س العطا�س ":ويف اليوم الثالث وا�ستجابة
جلهود الأ�صدقاء الأملان املي�سرين للحوار واملناق�شات
الداعية للبحث عن �أ�س�س ومبادئ
تفتح �آفاق للحوار وا�ستمراره حول كل
الق�ضايا ويف مقدمتها الق�ضية اجلنوبية
تقدمنا بورقة بعنوان " م�شروع منهج
والية لإيجاد حل عادل للق�ضية اجلنوبية
" نظرا للتعرث يف الو�صول حلل عادل
ومر�ض جلميع الأطراف ل�سبب �أ�سا�سي
وجوهري وهو االبتعاد عن جوهر
الأزمة وجذورها وحماولة معاجلتها
ق�سريا مبنهاج و�أدوات واليات بعيدة عن
طبيعة الق�ضية وجوهرها وجذورها".
وم�ضى قائال ":وقد فوجئنا مبوقف
حاد من ممثلي حزب الإ�صالح يرف�ض
االعرتاف ب�شراكة اجلنوب كوحدة
جيو� -سيا�سية �شريك يف الوحدة
والبحث عن حل يعالج �أزمتها التي نتجت
عن حرب 1994م وما تالها من ممار�سات
وقد ت�ضامن مع موقف حزب الإ�صالح
ممثلي حزبي امل�ؤمتر والنا�صري يف
اللقاء وهو موقف م�ستغرب لأنه يتنكر حتى ملخرجات
احلوار الذي �أداروه بينهم يف �صنعاء 2014-2013م
والتي تعرتف باجلنوب كوحدة �سيا�سية على �أ�سا�سها
يعاد �صياغة الوحدة يف دولة احتادية من � 6أقاليم
�إقليمني يف اجلنوب و�أربعة �أقاليم يف ال�شمال واجلنوب
معروف بجغرافيته ال�سيا�سية كما هو ال�شمال اللذان دخال
الوحدة بدولتيهما كاملتي ال�سيادة بحدودهما اجلغرافية

ال�سيا�سية املر�سومة بينهما واملوثقة دوليا" .
وقال على الرغم من اجلهود التي بذلت لإثناء ه�ؤالء عن
عدم �سحب اعرتافهم باجلنوب كوحدة جيو� -سيا�سية
وحذرناهم من مغبة هذا املوقف ونتائجه والذي ين�سف
�أر�ضية التفاهم امل�شرتك والبحث عن �سبل اخلروج من
�أزمة الوحدة واحلرب علي اجلنوب  ،املعرفة "بالق�ضية
اجلنوبية" وما تالها من ممار�سات �أ�ضرت بو�شائج الإخاء
بني ال�شعبني و�إمام �إ�صرارهم على موقفهم قررنا وزمالئنا
التوقف عن امل�شاركة يف ا�ستكمال �أعمال اللقاء .
كما عبرّ الرئي�س حيدر العطا�س عن �شكره العميق جلهود
الأ�صدقاء الأملان امل�ستمرة يف اال�ستماع مبا�شرة جلميع
وجهات النظر وال�سعي لتقاربها.
ن�ص امل�شروع والآلية لإيجاد
وفيما يلي تن�شر "احلقيقة" ّ
احلل العادل للق�ضية اجلنوبية:

توطئة -:

لقد تعرث الو�صول �إىل حل عادل ومر�ض جلميع الأطراف
للق�ضية اجلنوبية ل�سبب �أ�سا�سي وجوهري وهو االبتعاد
عن جوهر الأزمة وجذورها وحماولة معاجلتها ق�سريا
مبناهج و�أدوات واليات بعيدة عن طبيعة الق�ضية
وجوهرها وجذورها.
لذا ومن اجل الو�صول ايل احلل العادل واملن�شود
وامل�ستجيب لطموحات وتطلعات �شعب اجلنوب كمت�ضرر
�أول وبدرجات عالية وبالغة الت�أثري من ال�ضرر �شمل
�أمنه وا�ستقراره ومعي�شته ومنائه وتطوره وعبث
بخ�صو�صيته وثقافته وتاريخه و�سيادته وحريته
و�شعب ال�شمال كمت�ضرر ثاين ت�ضرر من عدم اال�ستقرار
وتدين درجات الأمن واال�ستقرار والعبث بو�شائج الإخاء

اليمنية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية �سقطت
بحرب 1994م وماثالها من ممار�سات ق�ضت علي روح
الر�ضاء والقبول وعمقت بذور الرف�ض والكراهية للوحدة
والأخطر للعالقة بني �أفراد ال�شعب �شماال وجنوبا.
 )2االعرتاف ال�صريح والقبول الوا�ضح بان ال�شخ�صية
االعتبارية للنظامني املتعاقدين علي الوحدة قد انتهت
�صالحيتهما و�سقطت ب�إعالن الوحدة  ،لكن �أ�س�س الدولة
يف اجلنوب كما هي �أ�س�س الدولة يف ال�شمال مل تت�أثر ب�إعالن
الوحدة فال�شعب والأر�ض هما �أ�سا�س �إقامة الدول باقيني
فالزال �شعب اجلنوب يحمل ق�ضيته بنف�سه قد تكون

جوهر العالقة بني ال�شعب �شماال وجنوبا وتهدم ن�سيجه
االجتماعي وهو ركيزة و�ضمان الأمن واال�ستقرار والنماء
لل�شعب.

ثانيا )�أ�س�س الإلية املقرتحة -:

 )1مبا ان �شريكي الوحدة احلقيقيني ال�شعبني �شماال
وجنوبا الزاال يتمتعا بقدر كبري من التفاهم بينهما الباحث
عن حل الزمة الوحدة يف �أطار ال�شراكة الندية بينهما ومبا
ال يغلب طرف علي االخر ويحقق مبداء ال �ضررو ال�ضرار.
 )2ومبا ان النظامان ال�سيا�سيان اللذان تعاقدا با�سميهما
قد حال وانتهت �صالحيتهما  ،فان القوى الوطنية يف
ال�شمال واجلنوب حتل حمل ذاك
النظامان ال�سيا�سيان .
 )3التوقف الفوري عن املمار�سات
ال�ضارة واملعيقة للو�صل حللول عادلة
ومر�ضية ،واملتمثل با�ستمرار تق�سيم
اجلنوبيني وزرع بذور اخلالفات بينهما
 ،هذه املمار�سات ق�صرية النظر �ستلحق
�آذي بال�شعب كله لذا البد من التوقف
الفوري مع �إدانة �أي ممار�سات م�ستمرة.

ثالثا) الإلية املقرتحة -:

و�أوا�صر املحبة والتعاون وتعميق الكراهية الأمر الذي
يهدد امن وا�ستقرار ومناء ال�شعب �شماال وجنوبا و
ومب�ستقبله وم�صريه امل�شرتك،وعليه من اجل الو�صول
لذلك احلل نقرتح التايل-:

�أوال) �ألأ�س�س واملبادئ-:

)1االعرتاف ال�صريح والقبول الوا�ضح بان وحدة
الرتا�ضي وال�شراكة املعلنة بني اجلمهورية العربية

هناك تباينات لكن احلقيقة اجللية بان الغالبية العظمي
غري را�ضية وترف�ض ا�ستمرار الو�ضع وان جتاهل ذلك لن
يعود اال بال�ضرر املحدق علي ال�شعب �شماال .
� )3أن معاجلة الق�ضية اجلنوبية وهي ق�ضية الوحدة
بعيدا عن �شريكيها احلقيقيني �شعبي ال�شمال واجلنوب
ولي�ست الأنظمة ال�سيا�سية فهي متغرية  ،لن جتدي
نفعا ولن تقدم حال و�ستزيد الأمور تعقيدا و�ستم�س

 )1ت�شكل القوي الوطنية اجلنوبية
حتت مظلة احلراك اجلنوبي ال�سلمي
احلامل للق�ضية اجلنوبية  ،فريق عمل
يعك�س متثيال عادال للقوي ال�سيا�سية
االجتماعية الفاعلة علي ال�ساحة
اجلنوبية.
 )2وت�شكل القوي الوطنية ال�شمالية
فريق عمل يعك�س متثيال عادال للقوي
ال�سيا�سية واالجتماعية الفاعلة علي
ال�ساحة ال�شمالية.
 )3ي�شرف جمل�س التعاون اخلليجي والأمم املتحدة
ب�صورة م�شرتكة علي تنظيم و�إدارة حوار وتفاو�ض بني
الفريقني �أعاله اليجاد حل عادل يعالج ازمة الوحدة
املعلنة بني ال�شعبني يف اجلنوب وال�شمال.
بوت�سدام
الثالثاء 2014/12/09م
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لقاء

خُم ِرج و م�ؤ ِّلف برنامج  " :ما يقع�ش ! ؟ " الـ " يو تيوبي " العدين
املُ ِّ
هند�س وليد َّ
حداد :

َطموح و �أُجيد اختيار الأ�شياء ا ُملتم ِّيزة اجلميلة و حدودي ال�سماء
هواية الت�صوير رافقتني منذ طفولتي حتى �رصت ُم�ص ِّور ًا و خُمرِج ًا حُمرتِف ًا
رعاية م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم لربنامج " ما يق�ش ! ؟ " �أ�ضافت له قيمة كربى
برناجمنا �سيتح َّول من " يو تيوبي " �إىل تلفازي يف �إحدى القنوات الف�ضائية املحلية

احلديث مع �شعلة �شابة طموحة مبدعة ُمتَّق َدة  ،يف م�ستوى املهند�س وليد ح َّداد  ،يبعث على االطمئنان و ال�سكينة �إىل جيل " عدن " من كوكبة
�شبابها الواعي الفكر و التطلعات ُ ،ي َب رِّ�شنا �أن للمدينة موعد ًا يف الغد القريب مع م�ستقبلها الأجمد و الأبهى  ،ما ينعك�س �إيجاب ًا مبواهبهم الفريدة على
جمتمعها و وطنها امل ُثقَلني مع ًا بالهموم و امل ُنغ�صات التي ُت ِّكدر عليهم العي�ش ب�سالم  ،و ال �س َّيما لتكالب جميع املرتب�صني بهذه املدينة امللأى بالقهر و
ال�س ُبل امل ُلتوية �إىل النيل منها النفرادها بخ�صو�صية املوقع و طيبة �أهلها  � ،اَّإل �أن ذلك اجليل ال�شاب امل ُثقَّف يت�صدى لأمثال
اخلذالن  ،و �سعيهم ب�شتى ُ
�أولئك الناقمون على " عدن " و بهم تقوى جذوة الأمل و الن�رص امل�ؤزر لـ " عدن " يف القادم امل ُرتَقب  ،ما يعو�ضها عن �سنوات احلرمان العجاف التي
عانتها من عمرها املديد حتى قيام ال�ساعة .
ِّ
(( احلقيقة )) التقت امل ُهن ِّد�س وليد ح َّداد  ،خُمرِج و م�ؤلف برنامج " ما يقع�ش ! ؟ " الـ " يو تيوبي " ال�شبابي الثقايف االجتماعي الفني العدين ،
و حتدث �إليها عن الربنامج و جتربته معه و جديد الربنامج  ،الذي قال عنه يف ال�سطور التالية �أنه �سي�صبح نوعي ًا يف م�شوار حياة الربنامج  . .ف�إىل
رحلة اللقاء ال�صحايف معه من�ضي :

ــ لقاء /عـيـدرو�س زكـي
* * من هو املخرج و امل�ؤلف املهند�س وليد حداد ؟ !
* وليد خالد عمر حداد  ,حمل امليالد مدينة عدن يف ت�أريخ املوافق  19فرباير
" �شباط "  1993م � ،أ�سكن يف حمافظة عدن مدينة كريرت مديرية �صرية حي
" ِ�شعب العيدرو�س " ال�شهري � ،شاب طموح و �أجيد اختيار الأ�شياء املتم ِّيزة
و اجلميلة  ،و طموحي حدوده ال�سماء .
 2014م � ،أطلق بث حلقاته  :حلقة " م�ش وات�س �أب ! ؟ "  ،التي ناق�شت
* * يف �أي كلية جامعية تدر�س ؟ ! و يف �أي تخ�ص�ص و م�ستوى درا�سي
�ضرورة ظاهرة ا�ستخدام برنامج الـ " وات�س �أب " يف الهواتف املحمولة
�أنت الآن ؟ !
* �أدر�س يف جامعة عدن كلية الهند�سة ق�سم " مدين " يف امل�ستوى الدرا�سي الذكية احلديثة ب�شكل م�ش طبيعي  ،و �أنه م�ش زي غالبية النا�س الآن فاهمة
هذا الربنامج غلط  ،و ُم�ض ِّيع لأوقات كثرية  ،و حلقة " حو�شنا �إي�ش ن�سميك
الثالث .
؟ ! "  ،التي حتدثنا فيها عن حال التلفاز يف للأ�سرة يف البيت املكونة من الأم
* * منذ متى بد�أت خو�ض غمار العمل الإخراجي و الت�صويري يف م�سرية
و الأب و الأوالد ال�شباب و البنات  ،كما حتدثنا يف احللقة نف�سها عن تلفاز و
حياتك ؟ !
* كان جمرد حلم ب�سيط من الطفولة و هواية الت�صوير رافقتني منذ طفولتي راديو " عدن " العريقني  ،و حلقة " �أ�شتي زواج ! ؟ "  ،التي حتدثنا فيها عن
لتتطور احلال �إىل الإخراج و الت�صوير الفنيني ب�شكل �أرقى و �صورة حمرتفة حال ال�شاب الأعزب و املغاالة يف املهور من �أرباب الأ�سر  ،و نظرة ال�شاب
ملفهوم " زواج "  ،و طبعاً هي من �أقرب احللقات �إىل قلبي لأنني كنت �صاحب
.
الفكرة و كتبت ن�صها و �صورت م�شهدها اخلارجي الذي ح�صل على �أكرث
* * ماذا هو الربنامج الـ " يو تيوبي " ما يقع�ش ! ؟ " و متى بد�أت �أنت
ن�سبة م�شاهدة يف ت�أريخ الربنامج  ،و ن�ص احللقة كان يف بيت تدور �أحداثه
العمل فيه ؟ !
* برنامج " ما يقع�ش ! ؟ " هو من �أقوى الربامج الـ " يو تيوبية " يف ال�ساحة حول �شاب ي�أخذ جارته البنت ع�شان تتقدم له و هي �أ�سا�ساً معرفتها بال�شاب
قليلة جد ًا  ،فيبد�أ جو املبا َلغة �أي " املزايدة
الفنية  ،و الفريد بلهجته العدنية الدارجة
" بـ " العدين "  ،على النحو التايل � " :أجيت
 ،و له متابعني ب�شكل كبري جد ًا  ،فاللي كان
لكم و عارفة عند من �أجيت ! ؟  ,و �صعب
حا�صل يف الربنامج �أنه كان �أقل م�ستوى
�أالقي زيكم بيت ! ؟  ,و يا ريت يا ريت يا
بكثري يف مو�سمه الأول  2013م  ،و وجدت �أن
ريت ! ؟  ،تقبلوا نحنا و يدات نحنا فا�ضية
الربنامج قابل للتطوير  ,و يف �إحدى جل�ساتي
و ما في�ش معانا حتى حبة �شوكليت ! ؟ "
مع �صديقي ُم َقدِّم الربنامج كرم عيدرو�س
ج�سد ال�شخ�صية املمثل تامر
 ،و طبعاً اللي َّ
باح�شوان � ،أعطيته بع�ض الأفكار و ن�صحته
باع َّواد يف دور " خالة �أمينة "  ،و " خالة
بتغيري الربنامج و تطويره من كل النواحي
�أمينة "  ،التي �أ َّدت الدور ب�شكل جميل جد ًا
 ,فوافق بالطبع لأن هذا ال�شيء �أتى يف
و �أ�ضافت له نكهة كوميدية عظيمة جد ًا  ،و
م�صلحة الربنامج  ،و كنت �أ�صمم للربنامج
حلقة " ما كانت�ش كدا ! ؟ "  ،التي ناق�شنا
بع�ض اخللفيات للحلقات باملو�سم الأول  ،و
خاللها مو�ضوع حال انطفاء الكهرباء عن
ت�ش َّرفت بان�ضمامي �إىل فريقه يف املو�سم الثاين كرم باح�شوان مقدم برنامج مايقع�ش
مدينتنا الرائعة " عدن "  ،و " املواطري
 2014م  ،بدء ًا من حلقة " م�ش وات�س �أب " .
ــ �أي املولدات الكهربائية ــ و �أ�صواتها يف
* * ماذا �أ�ضاف �إليك الربنامج يف م�شوارك الفني الإخراجي الت�صويري ؟ !
* �أكيد طبعاً الربنامج �أ�ضاف �إ َّيل عم ًال قوياً �إىل م�شواري لكوين �إن�سان هاو ال�شوارع و�أزمة البرتول و الديزل  ،التي كانت موجودة يف البلد  ،و حلقة "
اطلعوا ب َّرع "  ،التي ناق�شنا فيها مو�ضوع العودة �إىل الأعمال و الدرا�سة بعد
�أط ِّور من نف�سي يوم بعد يوم .
�إجازة طويلة و حال النا�س و ت�أقلمهم على " الروتني " اجلديد .
* * ما املوا�ضيع االجتماعية التي ناق�شها الربنامج منذ انطالقته حتى
* * هل تعتقد �أن ما تطرقونها من ق�ضايا اجتماعية يف الربنامج كانت لها
اليوم ؟ !
* الربنامج ناق�ش موا�ضيع كثرية اجتماعية � ،إذ يف املو�سم الأول � 2013صدى ؟ ! عند اجلمهور و كيف ذلك ؟ !
م �أطلق بث حلقاته بعناوين  " :ج َّهال عدن "  ،و " جريان عدن "  ,و " * �أكيد طبعاً  . .هذا ال�شيء �أعتقد فريق العمل هم �أكرث الأ�شخا�ص
ُ
�شخ�صيات عدن "  ,و " ُكبة عدن "  ,و " رم�ضان عدن "  ،و يف املو�سم الثاين ي�ست�شعرون هذا النجاح و ال�صدى بني النا�س يف ال�شوارع و الكليات
َّ
اجلامعية و كل مواقع التوا�صل االجتماعية .

* * لوحظ منذ احللقة اخلام�سة من املو�سم الثاين  2014م للربنامج
رعاية م�ؤ�س�سة " احلقيقة " للإعالم  ،ماذا �ش َّكلت هذه اخلطوة للربنامج ؟
! و ماذا قدمت له امل�ؤ�س�سة ؟ !
* وجود م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم �أ�ضاف �إىل الربنامج قيمة كبرية . .
لأنها م�ؤ�س�سة كربى  ،و�أن ترعى الربنامج هذا الأمر كنا مل نتوقعه من �سابق
 ,و نحن نفخر بهذا العمل الط ِّيب للم�ؤ�س�سة و ال�شكر الأكرب للأ�ستاذ فرا�س
يق�صر �أبد ًا يف
اليافعي  ،رئي�س امل�ؤ�س�سة  ،الذي هو دائماً معنا وي�شجعنا و ال ِّ
الربنامج ب�أي �شيء يعود مل�صلحة الربنامج .
* * هل �ست�ستمرون يف الربنامج يف عملية ال�شراكة الإنتاجية له مع
امل�ؤ�س�سة ؟ !
* بالت�أكيد طبعاً .
" عاي�ش عِ َناد ! ؟ " ق�ضية كبرية
* * ما هو جديد الربنامج يف حلقته الأخرية من املو�سم الثاين ؟ !
* �إن �شاء اهلل حلقة جميلة و ق�ضية كبرية الكل مت�ضرر منها  ،و �ستكون
مفاج�أة عنوانها  " :عاي�ش عِ َناد ! ؟ " .
* * ماذا �أعددمت من خطط فنية و تقنية من �ش�أنها تطوير الربنامج يف
املو�سم الثالث  2015م من عمره ؟ !
* احتمال كبري يتحول برناجمنا الـ " يو تيوبي " ال�شبابي الثقايف االجتماعي
الفني " ما يقع�ش ! ؟ " �إىل برنامج تلفازي بقناة ف�ضائية معروفة  ،فالفرتة
الأخرية قنوات حملية عدة عر�ضت احللقات ب�شكل دائم و يف املو�سم الثالث
 2015م �سيكون الربنامج يف قناة منها �إن �شاء اهلل و هي �ستكون �أي�ضاً
املنتجة له  ،و هذا هو الذي �إدارة الربنامج تعمل من �أجله يف هذه املرحلة .
* * ما الق�ضايا االجتماعية الأخرى التي �سيتناولها
م�ستقب ًال ؟ !
* الق�ضايا كثرية و عمرها ما تنتهي  ,و الق�ضية التي �ستكون الأهم �ستناق�ش
بالطبع يف الربنامج  ،و يف املو�سم الثالث  2015م �ستتغري �سيا�سة الربنامج
ب�شكل كامل و جديد  ،و لن يكون له �شبيه يف نطاق الربامج الـ " يو تيوبية " .
برامج و �أفالم و كليبات و فال�شات
* * على ال�صعيد ال�شخ�صي �إىل ماذا تطمح تنفيذه يف حياتك الفنية ؟ !
لدي �أ�شياء كثرية و خطط عمل �إنتاجية لعمل الكثري الأ�شياء ،
* توجد َّ
بوا�سطة م�ؤ�س�سة "  ، " Two Mediaالتي قمنا بت�أ�سي�سها و ت�ضم عدداً
كبري ًا من الربامج الـ " يوتوبية " بالإ�ضافة �إىل خطة عمل �إنتاج �أفالم و فيديو
كليبات و فال�شات و بثها عن طريق القناة و النافذة الـ " يو تيوبية " Two
. " Media
ً
* * كيف هي عالقة فريق الربنامج مع بع�ضه بع�ضا ؟ !
* ال توجد يف الدنيا هذه كلها �أجمل من اللحظات اللي �أق�ضيها مع الفريق  ,لنا
جو مميز جد ًا يف كوالي�س الربنامج �أو حتى يف جل�ساتنا ال�شخ�صية  ،مع كرم
باح�شوان  ,و يو�سف مجُ َّور  ,و ح�سن با�صدِّيق  ,و حممد عيدرو�س " نا�س
طيبة و فخور جد ًا �أنهم موجودين يف حياتي " .
* كلمة �أخرية تود قولها ؟ !
* مقدار ال ينتهي من ال�شكر لقلوب �أحبتنا بال �شرط  . .خلوف �أمي  ,الأمان
احلقيقي و احلب الأكيد  . .لوجه والدي الدافئ الذي و اهلل جمرد النظر �إليه
يبعث �ضجيج احلياة َّيف  . .لل�ضحك الذي جمعنا مع من نحب  ،ليايل ال�سهر
و من �أهمه فرحنا  . .ملن جنده بالقرب قبل �أن ت�ستدعيه حاجتنا  ,ملن يفهمنا
ربر لهم  . .ملن يحبنا ب�صدق و
دون �أي عناء لل�شرح  . .ملن ال نحتاج �أن ن ِّ
بدون �سبب � . .شكر ًا للغريب امللهم و لتلك امل�شاعر التي جتتاحنا من وقت �إىل
�آخر و ت�ستدعي فينا القوة للمواجهة  . .و �شكر ُا جزي ًال لك �أ�ستاذي الإعالمي
القدير عيدرو�س زكي الهتمامك الدائم بكل �أعمالنا الإبداعية الفنية  ،و ال�شكر
مو�صول كذلك �إىل �صحيفة (( احلقيقة )) الغ َّراء .
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تقرير

مدر�سة قميح (الفرقان)..جدران م�شققة و�سقف
متناثر وتعليم متدهور

يتوزع الإهمال على كل م�شارف منطقة كر�ش حيث ال توجد �أي خدمات �أو مقومات للحياة هناك .
فايز ال�صبيحي  -خدام جديب
مدر�سة ال�شهيد عبده عبد اهلل قميح �سابقاً الفرقان حالياً طالبها املئات
ال يجدون حتى اال�شجار لال�ستظالل بها  ،هي �أ�شبه بقطاع غزة املحا�صر,
التي حرمت من �أب�سط مقومات العي�ش الكرمي ^ال�صحة  -التعليم  -املاء
^ مدر�سة قميح (الفرقان ) حتوي غرفاً مرتهلة ومتناثرة وف�صول درا�سية
يقبع فيها نحو خم�س مئة طالب وطالبة معر�ضة لالنهيار يف �أي حلظة على
ر�ؤو�س طالبها ,وبع�ضها كانت قبل الدمار هي عبارة عن حمامات وجماري
لل�صرف ال�صحي حتولت اليوم �إىل ف�صول درا�سية بعد ان ت�ساقطت الف�صول
الر�سمية امام حا�ضنيها .
طالب وطالبات مدر�سة الفرقان حتت حرارة ال�شم�س  ,ل�سان حالهم نحن
يف العراء نعاين ظروف الطبيعة ب�أج�سادنا ال�ضعيفة اجلدران تهاوت من
حولنا وال�سقف خر علينا من فوقنا  ،نحن حمرومون من الكرا�سي واملعدات
الب�سيطة التي نحتاجها للدرا�سة كال�سبورة والطبا�شري والكتاب  ,طالب
مدر�سة الفرقان بهذه النربة التي حتمل الأ�سى والعتاب ي�صف طالب و
طالبات تلك املدر�سة التي ال حتمل �أدنى مقومات التعليم التي يحتاج �إليها
الطالب يف مدر�سة حقيقية ترتقي بها,
و�أ�ضاف االهايل قائلني  :تابعنا كل اجلهات امل�س�ؤولة عن تردي او�ضاع
التعليم يف املدر�سة ولكن الحياة ملن تنادي وعود رنناة الفناها من �إدارة
الرتبية والتعليم باملديرية واملحافظة واملجال�س املحلية مل يتبعها �أي حترك
لإنقاذ حياة ابنائنا الطالب ال�صحية والعقلية .

وي�ضيف رئي�س جمل�س االباء الوالد عبده عبد اهلل احمد ان االباء والأهايل
ا�صيبوا بالعجز حيث عملوا كل الطرق لإنقاذ حيات ابنائهم من غري جدوى
�إال ان االهمال قد كتب على هذه املدر�سة من دون جدوى او ريب .
ويتابع اال�ستاذ عبد احلكيم مفلح مدير املدر�سة قائ ًال املباين حتطمت على
ر�ؤو�س الطالب واجلدران ت�ساقطت ووعود مل يوفى بها بخ�صو�ص اال�صالح
ال�شامل او الرتميم للمدر�سة علماً انه مت افتتاح مدر�سة من �ستة ف�صول وهي
التفي بالغر�ض لكنها اي�ضاً توقفت عن العمل لأ�سباب ال نعلمها ومل تطلعنا

اجلهات املعنية بال�سبب الرئي�سي للمقاول عن توقف موا�صلة م�شروع
املدر�سة .
هذا وينا�شد االهايل اجلهات املعنية واملخت�صة ب�سرعة �إنقاذ حياة الطالب
الروحية والعقلية يف املدر�سة ولفت عني االعتبار لهذه املدر�سة كونهم جزء
من هذا الوطن الذي يفتقرون �إىل اهم مقومات احلياة فية (ال�صحة – التعليم
 -املاء) تقع املدر�سة على خط عدن تعز اخلط العام غرب �سوق كر�ش .

دولة (اجلفري)
اجلديدة !!
ل�ست مع دعوات الع�صيان املدين
يف عدن،ولن �أكون معها طاملا وهي
دعوات خالية من �أي م�ضمون
وتتحرك بال هدف ويحركها
"�أنا�س" ينامون حتى ال�ساعة الـ
 2بعد الظهر ويولوكون القات
حتى �ساعات الفجر ويظهرون
الحقا على اعتبار �أنهم "قيادات"
.
 ل�ست مع ع�صيان يعطلاملدار�س ويوقف عمل الكليات
ويقطع �أرزاق النا�س الب�سيطة
الذين هم يف الغالب االعم من
�أبناء اجلنوب .
 ل�ست مع ع�صيان متار�س فيهمع�سكرات االمن واجلي�ش عملها
بكل اريحية وال يت�ضرر �إال

املواطن "الب�سيط" العادي .
 انا مع ع�صيان منظم وهادفوله خطة وا�ضحة و�أهداف
مر�سومة نحققها واحدا تلو
الأخر .
 انا ل�ست مع ع�صيان يفقد"احلراك اجلنوبي" حمبيه
وم�ؤيديه ويحوله بنظرهم �إىل
جمموعة من الأ�شخا�ص املخربني
الذين ي�ؤذون النا�س .
 ل�ست مع ع�صيان يولول له�أنا�س يف املهجر او انا�س يف
الداخل مينعون �أبنائهم من
اخلروج مع كل ع�صيان ويدعون
�أبناء النا�س و�أطفالها �إىل اخلروج
وكل ما يقومون به هو الن�ضال .

فتحي بن لزرق

عبد الكرمي قا�سم
م�ستحيل �إ�ستعادة دولة �إنتهت.
هكذا يقول ال�سيد عبدالرحمن
اجلفري و هذا يعني �أن ال
م�شروعية ملطالب اجلنوبيني يف
ثورتهم التي بحت �أ�صواتهم منذ
العام ٢٠٠٧م مطالبني ب�إ�ستعادة
دولتهم .بعد �سبع �سنوات تذكرنا
�أن الدولة التي كنا نطالب بها قد
انتهت و �أننا نريد �أن نبني دولة
جديدة.
من حق ال�سيد عبدالرحمن
اجلفري �أن ال يعرتف بالدولة
التي نا�صبها العداء طوال حياته
لكن عليه �أن يعرتف �أن �شعار
التحرير و الإ�ستقالل الذي يرفعه

�صيغ على �أ�سا�س �أن احلرب
�أ�سقطت الوحدة و �أن اجلمهورية
العربية اليمنية حتتل جمهورية
اليمن الدميقراطية ال�شعبية و
�أما الدعوة لبناء دولة جنوبية
جديدة فهو الإعرتاف �ضمناً
�أننا ال زلنا يف دولة واحدة و ما
حلق بنا من ظلم ك�شعب يف �إطار
الدولة الواحدة مينحنا املطالبة
بحق تقرير امل�صري و هذا ما
ال يتفق مع �شعار التحرير و
الإ�ستقالل الذي تطالبون امل�ؤمتر
اجلنوبي اجلامع الإنعقاد حتت
رايته

الدعوات املتكررة �إىل ما ي�سمى
بالع�صيان املدين و الذي
�أخفقت كل حماوالته ال�سابقة
عن حتقيق تقدم للق�ضية
اجلنوبية غري هدم العملية
التعليمية و الإقت�صادية
للجنوبيني املغلوبني مل ي�ستفد
منه غري عقلية اجلهل و
املراعي التي ي�صمم �أ�صحابها
الفا�شلون على تدمري عدن و
�ضرب م�صالح �أبناء عدن الذين
�أرهقتهم هذه الع�صيانات مبا
ت�سببه من خ�سائر فادحة يف

الغالبية العظمى منهم الذين
يكابدون �أعباء العي�ش ؛ منهم
من ارهقتهم �إيجارات البيوت
و املحالت و �سيارات الأجرة ؛
بينما ه�ؤالء ليل و نهار نازلني
طبلة و رق�صة و برع و قات
و رقدة داخل املخادر ي�أتيهم
رزقهم رغدا من كل متربع و
مغرتب !
�أتركوا �أبناءنا يتعلمون �أيها
اجلهلة ؛ ف�أنتم �أعداء العلم و
�أعداء �أنف�سكم  . .لقد �أرهقنا
جهلكم و غباوتكم يا �سادة !!

ال�شيخ �/أني�س احلبي�شي
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 -العربية نت

من على �شرفة منزله القدمي ،يف قرية قر�ض ،على جبال تعز ال�ضاربة
بالتاريخ ،حتدث امللياردير اليمني ،عبداجلبار هائل �سعيد �أنعم ،لربنامج
�شخ�صيات اقت�صادية ،مع الزميلة فاطمة الزهراء ال�ضاوي ،على قناة
“العربية” ،عن حكاية ثروته املقدرة بنحو  10مليارات دوالر ،والتي
بد�أت منذ �أكرث من �سبعة عقود.
بد�أ هائل �أنعم ،والد عبداجلبار ،عمله من الزراعة وجتارة املوا�شي ،مع
�إخوته ،قبل �أكرث من  75عاماً ،لكنه ترك جمموعة تدير يف الوقت احلا�ضر،
حتت مظلتها �أكرث من � 87شركة تعمل يف ال�سعودية ويف مناطق ال�شرق
الأو�سط ،و�إفريقيا و�شرق �آ�سيا وبريطانيا بحجم �أ�صول يفوق كلفة بناء
مدن ب�أكملها.
ولد عبداجلبار �أنعم يف تعز عام  1940وبعد تخرجه يف جامعة القاهرة،
عام  1968انطلق بالعمل من مكتب املجموعة يف عدن ويف العام 1985
انتقل �إىل مكاتبها يف لندن ويف العام � 2010أ�صبح مبجل�س �إدارة املجموعة
والرئي�س التنفيذي ،لها ،ثم يف عام  2012توىل من�صب رئي�س جمل�س
الإدارة.
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ويدير عبداجلبار عدد ًا من ال�شركات حتت مظلة املجموعة،
منها ت�ضامن كابتيال يف البحرين ،و�شركة الرواد للخدمات
املالية بال�سودان� ،إىل جانب قائمة طويلة من ال�شركات القيادية،
التي يرتبع على هرمها يف ماليزيا و�إندوني�سيا و�سنغافورة
والأردن وم�صر ولندن.
واتخذت جمموعة هائل �سعيد �أنعم� ،شعارها من املدرجات
الزراعية ،يف جبال تعز ،ويقول عبداجلبار �أنعم� ،إن القرية
تذكره بالقيم التي تركها له والده ،وهي �أهم من املال ،لي�ضيف:
ولدنا يف القرية وكنا فيها وعندما ن�أتي �إليها تعيدنا للذاكرة
وللقيم والعادات التي ن�ش�أنا عليها ونحاول �أن نغر�سها يف
�أبنائنا و�أحفادنا.
وي�شري �أنعم� ،إىل �شغفه بالقرية ،على الرغم من كل الرثوات
التي يتمتع بها ويديرها ،يف العامل ،فهو يحب ب�ساطة القرية
وتوا�ضعها ،ومتانة املدرجات وجبالها ،فيها ،معترب ًا �أن الرثوة
احلقيقة هي التم�سك باخللق والدين والأمانة وح�سن التعامل
مع الآخرين ،فحب النا�س ميكن ك�سبه بالأخالق لكنه من غري
املمكن �شرا�ؤه باملال.

�أ�صوات الن�ساء

للأمم املتحدة تتحدث عن  %70من الن�ساء يف جنب للق�ضاء على ظاهره العنف
يقع على كل منا م�س�ؤولية منع العنف
العامل يعانني من العنف يف حياتهن ويعترب
�ضد الن�ساء والفتيات وو�ضع حد له ،بدءا
العنف وباء عاملي حتاول جميع اجلهات
بالت�صدي لثقافة التمييز التي ت�سمح لذلك
ارقام وحقائق
.
عليه
ال�سيطرة
العنف ب�أن ي�ستمر.
تتعر�ض  %35من الن�ساء والفتيات على م�ستوى العامل لنوع من
املجاالت
جميع
يف
أة
�
املر
�ضد
العنف
وينتج
�أنواع العنف اجلن�سي .ويف بع�ض البلدان ،تتعر�ض �سبع من كل
بان كيمون الأمني العام للأمم املتحدة
عن التمييز واال م�ساواه بني اجلن�سني وكذا ع�شر ن�ساء �إىل هذا النوع من �سوء املعامله يقدر بقاء ما يقرب
يف
آه
�
املر
�ضد
والتعبئة
اخلاطئة
الرتبية
عن
اليوم
نوفمرب
يعد اخلام�س والع�شرين من
من  30مليون فتاة حتت �سن اخلام�سة ع�شر حتت تهديد خطر
البذرة
هي
أ�سرة
ل
فا
واملجتمع
أ�سرة
ل
ا
اطار
وبداية
آه
�
املر
�ضد
الدويل للق�ضاء على العنف
ت�شويه الأع�ضاء اجلن�سية للإناث ،يف حني تعر�ضت �أكرث من 130
حملة  16يوم ملناه�ضة العنف �ضد املر�آه التي
والنواه الأ�سا�سية لتن�شئة جيل واعي مليون امر�أة وفتاة �إىل تلك املمار�سة على م�ستوى العامل .وت�شري
ت�ستمر حتى  10من دي�سمرب( اليوم العاملي
بحقوقه وواجباته  ,واعي بحقوق املر�آه التقديرات �إىل �أن �أكرث من  130مليون فتاة وامر�أة  -على القيد
وال�شريكة
واالخت
والزوجة
االم
هي
كونها
حلقوق االن�سان ) من كل عام.
احلياة اليوم – قد تعر�ضت لت�شويه �أع�ضائها التنا�سلية (فيما
يف احلياه والعمل .
مت حتديد يوم اخلام�س والع�شرين من ت�شرين
ُيعرف باخلتان)  ،وال �سيما يف �أفريقيا وبع�ض دول ال�شرق الأو�سط.
الثاين/نوفمرب �إحيا ًَء لذكرى االغتيال ال�شنيع،
دعي االمني العام للأمم املتحدة اىل حملة على ال�صعيد العاملي ،يقرر عدد الأحياء من الن�ساء اللواتي تزوجن
يف عام  ،1960الذي ا�ستهدف الأخوات الثالث
تقوم
،
)
أة
�
املر
�ضد
العنف
أنهاء
ل
(احتدوا
ومل يزلن �صغريات بـ 700مليون امر�أة ،منهن  250مليون تزوجن
مريابيل الالئي كنّ من النا�شطات ال�سيا�سات
ملدة
الربتقايل
اليوم
مبوا�صلة
احلملة
هذه
دون �سن اخلام�سة ع�شر .ومن املرجح �أال تكمل الفتيات اللواتي
ً
ً
يف اجلمهورية الدومنيكية ،وذلك ب�أمر من الدكتاتور الدومينيكي  16يوما من الن�شاط �ضد العنف القائم على اجلن�س ،اعتبارا من  25يتزوجن حتت �سن الثامنة ع�شر تعليمهن ،كما �أنهن �أكرث عر�ضة
رافائيل تروخيلو .]1961-1930
ت�شرين الثاين/نوفمرب (اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة) للعنف املنزيل وم�ضاعفات الوالدة .من www.un.org/ar/
واملحلية
الدولية
اجلهات
بها
تقوم
مع الأ�سف وبرغم كل اجلهود التي
إن�سان).
ل
ا
حقوق
(يوم
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
10
حتى
events/endviolenceday
غري �أن املر�أة ال تزال يف دائرة العنف حيث �أن اح�صائيات تابعه جميع جوانب احلياه فمن الواجب علينا اليوم الوقوف جنب ايل

لـينـا احل�سني

م�ؤ�س�سة (احلقيقة )اخلريية توزع عائدات الطبق اخلريي ل�صالح مر�ضى ال�سرطان مب�شفى ال�صداقة
ــ خا�ص
قامت م�ؤ�س�سة " احلقيقة " للإعالم و م�ؤ�س�سة " احلقيقة " اخلريية التنموية بالتعاون
مع مبادرة �أيادي اخلري  ،بتوزيع عائد الطبق اخلريي ل�صالح مر�ضى ال�سرطان الذي
�أقيم يف كلية الطب و العلوم ال�صحية ــ جامعة عدن مبدينة خور مك�سر مبحافظة عدن
وقام فريق برنامج مايقع�ش اليوتيوبي ممثل مبخرج الربنامج وليد حداد ومقدم الربنامج
كرم باح�شوان مع الطالب و�ضاح ال�شعيبي من كلية الطب بتوزيع املبالغ على مر�ضى
ال�سرطان الأحد املا�ضي مب�شفى ال�صداقة يف عدن .
وا�شرف على تنظيم الطبق اخلريي جمموعة من طالب الكلية العريقة باجلامعة العتيقة
�ضمن ن�شاطات مبادرتهم الطوعية الإن�سانية " مبادرة �أيادي اخلري " .
و كان الأخ الأ�ستاذ الدكتور علي �أحمد علي اليافعي  ،عميد كلية الطب و العلوم
ال�صحية ــ جامعة عدن قد �أبدى ترحيبه و ا�ستعداده ــ م�شكور ًا ــ يف �إجناح الطبق اخلريي
من خالل منحه توجيهاته الكرمية �إىل جهات االخت�صا�ص بالكلية لعمل ما يلزم حتى ت�ؤتي

هذه اخلطوة ثمارها بوجهها الأكمل و ال �س َّيما �أن له معانيه الإن�سانية ال�سامية و النبيلة
نحو مر�ضى ال�سرطان .
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مناسبة

اليوم الوطني لالمارات و�ضعها على طريق النجاح
 -خا�ص

تنب�ض الإمارات ال�سبعة لدولة الإمارات العربية املتحدة
هذه الأيام باليوم الوطني الـ 43لعيد احتادها والذي ي�صادف
اليوم الثاين من كانون الأول ،وهو التاريخ الذي غيرّ م�ستقبل
الدولة وو�ضعها على طريق النجاح والتقدّم وبناء الإن�سان.
والذي ميثل اعتزاز ًا بتاريخ عظيم �سطره امل�ؤ�س�سون بقيادة
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان .حيث
ُيعد اليوم الوطني للإمارات ميالد ًا جديد ًا النطالقة حقيقية يف
كل املجاالت كل عام ،لت�ضيف كل �سنة مت�ضي �إجناز ًا جديد ًا
على �أر�ض الواقع ي�ؤكد عمق جذور االحتاد و�سمو �آفاقه.
لع ّل �أهم التطورات البارزة يف م�سرية احتاد الإمارات
ال�سبعة خالل مرحلة القرن الع�شرين كان ت�أ�سي�س جمل�س
حكام الإمارات املت�صاحلة عام  ،1967ومركزه دبي و�أتبع
مبكتب تطوير اقت�صادي وتنموي ،وهو امليدان الذي مل يول
من قبل اهتمامًا.
عام � 1968أعلنت اململكة املتحدة عن رغبتها باالن�سحاب
من جميع حممياتها وم�ستعمراتها يف �شرق املتو�سط ،وهو
ما دفع لعقد اجتماع ال�سميح يف  18فرباير  1968بني زايد
بن �سلطان �آل نهيان ورا�شد بن �سعيد �آل مكتوم لبلورة فكرة
االحتاد ،وقد وجها الدعوة بالإ�ضافة �إىل الإمارات ال�سبع �إىل
كل من �إمارتي قطر والبحرين ،ومتت الدعوة الجتماع يف دبي
لبحث م�س�ألة االحتاد يف دولة واحدة ،وقد �أف�ضى االجتماع
�إىل املوافقة على االحتاد ،و�شتكيل جلنة لدرا�سة الد�ستور
الناظم لآلية حكم البالد و�إدراتها ،غري �أن قطر والبحرين
ان�سحبتا من امل�شروع؛ يف حني اتفق ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم على امل�ضي قدمًا يف م�شروع االحتاد وكلفا عدي البيطار ،امل�ست�شار
القانوين حلكومة دبي بكتابة م�شروع د�ستور للدولة ،وهو ما �أق ّر مبدئيًا يف  1دي�سمرب
 ،1971ونودي يف اليوم التايل با�ستقالل الدولة حتت ا�سم الإمارات العربية املتحدة يف
ق�صر ال�ضيافة يف دبي ،وقد رف�ضت �إمارة ر�أ�س اخليمة امل�شروع الوحدوي ثم عادت
وان�ضمت له يف  10فرباير .1972
تر�أ�س الدولة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان حاكم �إمارة �أبوظبي ،وال�شيخ را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم �إمارة دبي نائبًا لرئي�س الدولة ُ
و�شكل املجل�س الأعلى لالحتاد
من الرئي�س ونائبه وباقي حكام الإمارات املوقعة على الد�ستور ،و�شكل جمل�س وزراء
الإمارات برئا�سة ال�شيخ مكتوم بن را�شد �آل مكتوم .وان�ضمت الإمارات �إىل جامعة
الدول العربية يف  6دي�سمرب  ،1971والأمم املتحدة يف  9دي�سمرب 1971؛ و�أن�ش�أ املجل�س
اال�ست�شاري االحتادي يف يوليو  1971ليعقد �أوىل جل�ساته يف  13دي�سمرب �سنة ،1972
و�أعيدت هيكلته حتت ا�سم املجل�س الوطني االحتادي عام  .1975والح ًقا ،كانت
الإمارات من الدول امل�ؤ�س�سة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف قمة �أبو ظبي
يوم  25مايو  ،1981و يف  2ت�شرين الثاين  ،2004تويف م�ؤ�س�س احتاد الإمارات العربية
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان .وتوىل �إبنه الأكرب ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان احلكم
بعد �أن مت انتخابه من قبل املجل�س الأعلى لالحتاد.
من جانبه �أكد رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان � ،أن يوم الثاين من دي�سمرب حمطة را�سخة يف الأذهان و يوم لتعميق حب
الوطن و تعزيز قيم االنتماء والوالء.
وقال �سموه يف الكلمة التي وجهها مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  43للدولة� ،إن الثاين من
دي�سمرب ن�ستعيد فيه بالإكبار ال�سرية العطرة للآباء امل�ؤ�س�سني الذين �صاغوا تطلعات
الوطن واملواطن و جعلوا من تعدده كيانا �سيا�سيا واحدا هو دولة الإمارات العربية
املتحدة.
و�شدد �سموه على �أن �صون التجربة االحتادية هدف وطني م�ستدام يتطلب من اجلميع
وعيا ووحده وتالحما و�إعالء لقيم االحتاد وتر�سيخا لثوابته ومتكني مواطني الدولة
وت�أكيد التفاعل والتكامل القائم بني الدولة االحتادية واحلكومة املحلية لتمكني �أجهزتها
من الت�صدي للم�س�ؤوليات الوطنية بكل �أمانه و�شفافية لبناء وطن قوي.
و�أ�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة اىل عظم العمل الوطني الذي حتقق خالل الأعوام
الع�شرة املا�ضية منذ �أداء �سموه ق�سم حتمل امل�س�ؤولية وحمل الراية رئي�ساً لدولة
الإمارات العربية املتحدة على نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب
اهلل ثراه " و�إخوانه امل�ؤ�س�سني الذين �أجنزوا لدولة الإمارات ا�ستقرارا وامنا ورفاهية
وتقدما فكانوا لأمتهم منوذجا يف تر�سيخ قيم العزة وال�شموخ.
و�أبدى �سموه �سعادته بالوثبة احل�ضارية امل�شهودة التي �أجنزها الوطن وتبوء الدولة
مرتبة مرتفعة جدا يف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وحتقيقها املرتبة الأوىل عربيا يف
م�ؤ�شرات االبتكار وال�سعادة وجودة احلياة وممار�سة الأعمال وكذلك الأوىل عامليا
يف التما�سك االجتماعي والكفاءة احلكومية وح�سن �إدارة الأموال العامة والثقة يف
احلكومة ويف متانة االقت�صاد ،كما �أن الدولة �أ�صبحت مركزا �إقليميا رئي�سا للتجارة
الدولية ورائدا �إقليميا يف متكني املر�أة �إ�ضافة اىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة بني
الأف�ضل عامليا يف م�ؤ�شرات الأمن واال�ستقرار.
و�أ�شاد �سموه مبثابرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت وحر�صه على البيت اخلليجي وما بذله من جهد لتقريب وجهات النظر متطلعا
�سموه اىل م�شاركة فاعلة يف قمة الدوحة جت�سد التزام دولة الإمارات العربية املتحدة
القوي بدعم الأمن اجلماعي والعمل التكاملي امل�شرتك لتحقيق طموحات �شعوب املنطقة
وا�ستقرارها وازدهارها.
و�أكد �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أن دولة الإمارات العربية املتحدة اتخذت بكامل

�إرادتها قرار امل�شاركة يف التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب انطالقا من ثوابت �سيا�ستها
اخلارجية والتزاما مب�س�ؤولياتها الت�شاركية يف دعم وا�ستقرار املنطقة والعامل.
و�أو�ضح �سموه �أن دولة الإمارات �أ�صدرت قانوناً متكام ًال ملكافحة جرائم الإرهاب ت�أكيدا
على املواقف الثابتة الداعية لنبذ الإرهاب والتطرف والعنف و دفاعا عن خيارات الدولة
و ثوابت التجربة امل�ؤ�س�سة على قيم االنفتاح واالعتدال والو�سطية ،م�ؤكد ًا �سموه �أن
التنمية والإرهاب يتعار�ضان وال يلتقيان فالتنمية �أمن واطمئنان ورخاء بينما الإرهاب
ميثل �أق�صر الطرق لإنتاج الدولة الفا�شلة �سيا�سيا واقت�صاديا واملمزقة اجتماعيا ومعنويا
و منق�سمة جغرافيا ومذهبيا.
وعرب �سموه عن حزنه وقلقة ملا ت�شهده بع�ض دول املنطقة العربية من عنف و�إخفاق
للدولة و غياب الأمن  ..مطالبا �سموه بت�ضافر اجلهود الر�سمية وال�شعبية داخل الدولة
الواحدة لتحقيق التوافق ومقاومة الإرهاب يف تزامن مع تنفيذ برامج تنموية تعزز
كرامة الإن�سان داخل وطنه.
كما عرب �سموه عن ثقته ب�أن م�صر الناجحة هي بوابة ال�سالم واالعتدال يف الوطن العربي
م�ؤكدا على واجب املنظومة الإقليمية واملجتمع الدويل الإ�سهام يف تعزيز ا�ستقرار م�صر
ودعم م�سريتها االقت�صادية واالجتماعية لتمكينها من العودة اىل مكانتها الرائدة يف
العامل العربي.
ودعا �سموه اىل بذل مزيد من اجلهود العربية و الدولية لدعم ال�شرعية وم�ؤ�س�ساتها
يف ليبيا و اليمن وال�صومال حلماية �أمن هذه الدول و�إعادة االطمئنان واال�ستقرار
ملواطنيها .
ورحب �سموه بالتحوالت التي ي�شهدها العراق ،ودعا مكوناته اىل مزيد من التوافق حول
الثوابت الوطنية مبا يعيد للدولة الهيبة ولأهلها الأمان..م�ؤكدا �سموه �أهمية توحيد
الر�ؤية الدولية والإقليمية يف التعامل مع الأزمة ال�سورية و�صوال �إىل عملية �سلمية تكون
قادرة على وقف �إهدار القدرة وتبديد املوارد و�سفك الدماء.
وقال �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �إن دولة الإمارات تتطلع اىل بناء عالقات �أف�ضل مع
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وذلك تعزيزا جلهود الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،م�ؤكدا
�سموه �أن هذا الأمر ال يعيقه اال ا�ستمرار احتالل �إيران جلزر الإمارات الثالث " طنب
الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى " ورف�ضها �أي تفاهم �أو حلول �سلمية عرب التفاو�ض
�أو التحكيم الدويل وتدخلها غري املرغوب يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية واخلليجية
وهو �أمر يحول دون توافق �أمني �إقليمي مطلوب يف املنطقة.
ورحب �سموه بقرار احلكومة ال�سويدية والربملان الربيطاين باالعرتاف بدولة فل�سطني
واعتربه �سموه خطوه يف االجتاه ال�صحيح تن�سجم مع االعرتاف ال�صادر من اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف نوفمرب  2012وتعزز فر�ص ال�سالم ال�شامل والعادل والدائم
يف ال�شرق الو�سط والذي لن يتحقق اال بان�سحاب �إ�سرائيل من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
املحتلة يف فل�سطني ومن اجلوالن و جنوب لبنان.
ووجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،كلمة عرب جملة " درع الوطن " مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  43للدولة.
قال �سموه "�أحييكم فرد ًا فرد ًا و�أهنئكم بحلول يومنا الوطني الثالث والأربعني ،و
�أتوجه معكم �إىل الباري عز وجل باحلمد وال�شكر والثناء على كرمه وعطائه وما كتبه
لنا من توفيق وجناح و�أدعو وجهه الكرمي �أن يدمي نعمه علينا و �أن يثبتنا على ال�صراط
امل�ستقيم و يقوي عزائمنا ،ونحن ن�سعى يف تعمري �أر�ضه وخدمة عباده مهتدين بكتابه
العزيز و�سنة نبيه امل�صطفى �صلى اهلل عليه و �سلم".
وتابع �سموه "يف كل عام نتوقف �أيها املواطنون واملواطنات يف يوم الثاين من دي�سمرب
لنحتفل بذكرى قيام احتادنا و ت�أ�سي�س دولتنا ،و عاما بعد عام تزداد ا�شراقات هذا اليوم
يف نفو�سنا و يتغلغل �أكرث يف وجداننا و يعمق والءنا وانتماءنا لوطننا وقيادتنا ويزيدنا
تقديرا واحرتاما لآبائنا امل�ؤ�س�سني ولرمز احتادنا وعنوانه ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراهم جميعا".
واليوم ميتلئ خاطرنا بطيف ال�شيخ زايد وطيف ال�شيخ را�شد و�إخوانهما احلكام

امل�ؤ�س�سني فنناجي طيفهم الغايل ونقول  :نحن كما �أردمتونا
�أن نكون � ..أحالمكم لهذا الوطن جت�سدت حقائق مرئية
وملمو�سة.
لوال غر�سكم الطيب ملا كان لنا �أن نح�صد الثمار وجندد
الغر�س ون�ضيف �إليه ون�سري معه وبه �إىل العال.
هذا الوطن الذي غادرمتوه �إىل دار البقاء نحمله مع �أبناء
وبنات االمارات يف قلوبنا و نحر�سه برمو�ش عيوننا و ن�سهر
على تنميته و�أمنه وا�ستقراره وتطويره ليظل �شاخما عزيزا
مرفوع الر�أ�س.
وقال �سموه"�أبنا�ؤكم و�أحفادكم الإماراتيون على العهد
باقون ،تتج�سد فيهم مكارم الأخالق وقيم الوالء واالنتماء
و تفي�ض قلوبهم بحب قائد م�سريتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفه بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة".
و�أقول لأخي ورفيق دربي ال�شيخ خليفه  :لك يومنا الوطني
كله و لك جمد البدايات والبواكري والبناء والعطاء ،ف�أنت من
�صناع الثاين من دي�سمرب ،عملت �إىل جوار ال�شيخ زايد وكنت
�ساعده الأمين وواكبت مبعيته بناء دولتنا منذ مدماكها
الأول ،وحني انتقلت الراية �إليك قبل ع�شر �سنوات ونيف
كنت الأمني على �إرث زايد حفظته و�صنته و طورته و�أ�ضفت
�إليه ف�أعطيت لرتاكم االجنازات معنى ولال�ستمرارية
م�ضموناً وقدمت لتوا�صل الأجيال منوذجا يحتذى ،وها
هي بالدنا ت�سجل يف عهدك امليمون قفزات تنموية وح�ضارية
كربى وها هو برناجمك للعمل الوطني يحقق التمكني لوطننا
و �شعبنا يف كافة املجاالت.
�أيها املواطنون واملواطنات..
�أعرف �أن م�شاعركم اليوم تفي�ض حبورا وفخرا واعتزازا
ب�أنكم اماراتيون ملتحمون بوطنكم وملتفون حول قيادتكم
التي �صنعت معكم وبكم خالل ال�سنوات الثالث والأربعني
املا�ضية منوذجا تنمويا فريدا حتظى جناحاته باعرتاف الآخرين وتقديرهم.
�إن ثالثاً و�أربعني �سنة يف تاريخ الدول وال�شعوب ال تعدو �أن تكون جمرد حلظة عابرة
ونقطة يف بحر الزمن ،لكنها بالن�سبة لنا دهر ممتد و بحر وا�سع فنحن ال نعد الأعوام
بالأيام والأ�سابيع وال�شهور� ،إمنا نعدها بالإجنازات التي تتحدث عن نف�سها وال حتتاج
منا حلديث عنها و يكفيني تعبريا عن هذه الإجنازات مكانة دولتنا اليوم ودورها يف
خليجنا وعاملنا العربي والعامل ب�أ�سره  ..ف�أين كنا و�أين �أ�صبحنا ،لقد انتقلنا من
الهوام�ش �إىل املتون ومن الأطراف �إىل القلب ومن الرتقب واالنتظار ورد الفعل �إىل
املبادرة والفاعلية ،وقد فر�ض ح�ضورنا ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف نف�سه ف�أ�صبح
مطلوبا ومرحبا به يف جميع �أرجاء العامل.
كانت �أ�سمى غاياتنا يف عقد االحتاد الأول ن�شر التعليم و تقلي�ص ن�سبة الأمية املرتفعة،
يف عقد االحتاد الرابع مل نقل�ص هذه الن�سبة �إىل رقم �أحادي فح�سب �إمنا نبني الكوادر
املتخ�ص�صة يف �أعقد و�أحدث العلوم� ،أبنا�ؤنا وبناتنا اليوم م�ؤهلون يف علوم الذرة وعلوم
الف�ضاء والتقنيات الذكية والتكنولوجيا فائقة التطور.
لقد انتقلنا يف التعليم من الكم �إىل الكيف و ت�سري خططنا يف توطني التكنولوجيا وفق
الربامج املو�ضوعة ونتفاعل بكفاءة و�إيجابية مع العامل الرقمي وجتلياته العملية.
يف عقد االحتاد الأول كان حلمنا �أن نعو�ض ما فاتنا والو�صول �إىل م�ستوى دولنا ال�شقيقة
التي �سبقتنا يف التقدم و التح�ضر ،يف عقد االحتاد الرابع مل يعد هناك �سقف لطموحاتنا،
ومل نعد نقف عند حد تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية بل نوطنها و ن�ضيف �إليها ونحقق
التميز فيها.
لذلك كان طبيعيا �أن يتقدم ترتيبنا يف امل�ؤ�شرات الدولية للتنمية ال�شاملة ،لقد ظل ترتيبا
يراوح ل�سنوات عدة يف الن�صف الثاين من ترتيب دول العامل واليوم �أ�صبحنا بني الع�شرة
الأوائل وعلى �سبيل املثال ال احل�صر تبو�أت دولتنا هذا العام  2014املركز الثامن على
م�ستوى العامل والأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط يف الكتاب ال�سنوي للتناف�سية
العاملية ،ونتبو�أ املرتبة الأوىل عامليا يف الكفاءة احلكومية و يف جودة القرارات احلكومية
ويف غياب البريوقراطية ويف جودة النقل اجلوي ،وغري ذلك من امل�ؤ�شرات.
�أما يف �أحدث معايري التناف�سية وهو معيار " ال�سعادة " فقد تبو�أت دولتنا املركز الأول
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والرابع ع�شر على م�ستوى العامل يف " تقرير ال�سعادة
العاملي" الذي تعده جامعة كولومبيا و يغطي  156دولة.
نحن نهتم مب�ؤ�شرات التنمية ال�شاملة لأنها �أوال حمل اعرتاف عاملي وت�صدر عن م�ؤ�س�سات
دولية تتمتع ب�صدقية عالية ،ولأنها ثانيا ت�ساعد احلكومات على معاجلة نقاط ال�ضعف
�أو الق�صور يف �أداء بع�ض قطاعات التنمية و الأن�شطة املت�صلة بها ،ولأنها ثالثا حتفز
الدول على ال�سعي �إىل مراكز �أكرث تقدما� ،إىل املراكز الأوىل .
نحن ن�سعى �إىل املراكز الأوىل و مل يكن �سعينا يوما بحثا عن �شهرة �أو �أرقام قيا�سية �أو
لت�سجيل �سبق على غرينا � ..سباقنا مع �أنف�سنا ولي�س مع الآخرين و نحن ن�سابق لنحقق
�أف�ضل املمار�سات العاملية و لنتميز فيها خدمة ل�شعبنا وحت�سينا لنوعية احلياة يف بالدنا
 ..ونحن ن�سابق لن�ضمن ا�ستدامة التنمية ال�شاملة يف بالدنا و لننه�ض مب�س�ؤولياتنا جتاه
�أبنائنا و �أحفادنا و �أجيالنا القادمة ليعي�شوا زمنهم بكرامة و �سعة ورخاء يف وطن عزيز
مقتدر ينعم فيه �أبنا�ؤه بالأمن واال�ستقرار والر�ضا.
�إن �أحد الدرو�س الذهبية يف جدلية تقدم الدول و تخلفها هو �أن الدولة التي ال ت�سعى
�إىل املركز الأول لن ت�ستطيع احلفاظ على املرتبة التي و�صلت �إليها�..سترتاجع و تقف
يف منت�صف الطريق فتكون كاملنبت الذي ال �أر�ضا قطع وال ظهرا �أبقى ،لذلك ال خيار لنا
�سوى ال�سعي �إىل املركز الأول و �سيكون علينا �أن نعمل ب�سرعتني �إذا �أردنا �أن نحافظ على
مواقعنا املتقدمة يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية فكيف �إذا و نحن نتطلع للو�صول �إىل
املراكز الأوىل مع حلول العام  2021الذي ي�صادف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س دولتنا.
(العرب اليوم)
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فنان الكامريا املُ َ�صوِّر الفوتوغرايف �أحمد ف�ؤاد خان :

�أ�سعى لإظهار جمال عدن ومعاملها الفريدة

الفتى العدين �أحمد ف�ؤاد ح�سني خان  ،ذو الـ "  " 16ربيع ًا  ،فنان الكامريا و م�صورها الفوتوغرايف  ،يع�شق موهبته حد الثمالة  ،فهو
منذ غ�ضا�ضة عظمه عندما كان يف �سن الـ "  " 13من عمره بد�أ ميار�س موهبة الت�صوير الفوتوغرايف  ،و �سكن كل منهما يف الآخر � ،إذ
�رسمد ًا ما ُي ْبهِر جمهوره العري�ض الذي يبلغ املئات فالآالف من خالل �صفحته على �شبكة التوا�صل االجتماعي الـ " في�س بوك " املعنونة
بـ  " Photography By Ahmed Khan " :و برنامج الـ " �إين�ستاغرام " ب�أجمل تحُ ف اللقطات الفنية ال�ساحرة ملناظر
مدينته اخللاَّ بة الآ�رسة كيانه و �أفئدة جميع �أهلها و �أبنائها  ،مدينة عدن العتيقة العتيدة التاريخية  ،و يربزها للآخرين على م�ستوى
العامل و يوثِّقها و يعرفهم بها � " . .أحمد ف�ؤاد ح�سني خان " اخلجل الدائم و االبت�سامة امل�رشقة و الأخالق العالية هي مرتكزات ثالث
تر�سم للغري �شخ�صيته الهادئة الطباع  ،و هو يت َو َّ�سط �إخوته الثالثة و ترتيبه الثاين بينهم من منحى امليالد  ،و والده " ف�ؤاد ح�سني خان
" املتقاعد يف وزارة ال�سياحة .
" احلقيقة " التقت الفتى �أحمد ف�ؤاد ح�سني خان و �سربت �أغواره للحديث �إىل جمهوره بوا�سطتها  ،ليتعرف جمهوره الوا�سع عن بداية
ق�صة ع�شقه لعد�سة الكامريا و خربته معها و ما مدى طموحاته امل�ستقبلية التي يرنو و يتوق �إىل حتقيقها  . .فلنع�ش مع �أجواء ن�ص اللقاء
ال�صحايف امل ُ َك َّر�س من �أجله يف الأ�سطر التالية :
من املناظر املهمة يف مدينة عدن كلها .

ــ لقاء /عـيـدرو�س ...

* * " حافة حُ �سني " ال�شهرية ــ حارتك ــ ماذا ت�ستمد منها من �إيحاء
بحكم �أنها ُتعَد من الأماكن التاريخية باملدينة ؟ !

** من هو �أحمد خان و تاريخ و حمل ميالده و�أين ي�سكن ؟ !
لدي موهبة و خربة يف جمال الت�صوير
* ا�سمي �أحمد ف�ؤاد ح�سني خان
َّ
الفوتوغرايف وُلدتُ يف  3مار�س " �آذار "  1998م  ،مبحافظة عدن مديرية �صرية
مدينة كريرت و �أ�سكن يف " حافة ُح�سني " �إحدى �أ�شهر " حوايف " ــ حارات ــ
املدينة .

* * يف �أي مدر�سة و مرحلة درا�سية �أنت و تخ�ص�ص ؟ !

* �أدر�س يف ثانوية الفقيد لطفي جعفر �أمان يف ال�صف الثاين ثانوي تخ�ص�ص �أدبي
من املرحلة الدرا�سية للتعليم العام .

* * متى بد�أت ت�شق طريقك يف موهبة الت�صوير الفوتوغرايف ؟ !

* بد�أت موهبة الت�صوير الفوتوغرايف منذ كان عمري "  " 13عاماً � ،أي يف العام
 2011م  ،و جذبتني �صوبها و ا�ستوهتني و �أ�شعر بالطم�أنينة �إليها .

* * �أ�سا�س ًا ملاذا اجنذبت �إىل هذه املوهبة بالذات ؟ !

* اجنذبت �إىل هذه املوهبة بالذات لأُ َقدِّم �إىل املجتمع �صور �أف�ضل و �أروع ملدينة
عدن و لكي �أُظهر جمالها و معاملها الفريدة التي تتميز بها عن �سائر مدن العامل ملا
حباها اهلل ع َّز و جل من نعمة ا ُ
حل�سن و البهاء و النقاء و الن�ضارة ..

* * ما املعامل التي �شدتك �إليها �أكرث مبدينة عدن و قمت بت�صويرها و
توثيقها ؟ !

* لقد قمت بت�صوير و �إبراز و توثيق معامل �أثرية و مواقع طبيعية عدة مبدينة
عدن  ،و على �سبيل الأمثلة �َ :ص َّورت من �أعلى قمة جبل �شم�سان و قلعة �صرية
و ال�ساعة " ليتل بن عدن " و امليناء و الفنار البحري يف مدينة التواهي و غريها

و دولية متخ�ص�صة يف الت�صوير الفوتوغرايف بوا�سطة " الإنرتنت " ؟ !
* ال مل �أ�شارك حتى الآن و �إمنا �أفكر امل�شاركة يف ذلك خالل الأيام القليلة املقبلة
بحول اهلل .

* الت�صميم البديع ملباين " حافة ُح�سني " القدمية العريقة �أوحى و يوحي يل * * ماذا �ستدر�س عند دخولك اجلامعة و يف ماذا �ستتخ�ص�ص ؟

بع�شق الت�صوير .

* بتوفيق من اهلل �سبحانه و تعاىل �س�أدر�س يف درا�ستي اجلامعية الإعالم و
�س�أتخ�ص�ص يف درا�سة ال�صحافة .

* عمي الفا�ضل ــ �شقيق والدي ــ " �إ�سماعيل ح�سني خان " ــ يحفظهما اهلل معاً ــ هو
من �أهداين كامريا الت�صوير اخلا�صة بي .

و �أن �أذهب بها �إىل �أماكن جديدة و فيها مناظر جميلة خارج الوطن و �أقوم
بت�صويرها .

* * ماذا تعني لك مدينة عدن ؟ !
مل
و
النا�س
جميع
يف
احلب
لباقات
نرثها
* مدينة عدن هي الأمن و اجلمال و
ُ
* * ما الذي يدور يف فكرك و خ ْل ِدك على الدوام و تن�شغل به و تريد
ت�أخذ حقها و �أبنائها من الرعاية و االهتمام .
حتقيقه ؟ !
* * كامريتك ال�شخ�صية كيف ح�صلت عليها و متكنت من اقتنائها ؟ !
لدي كامريا احرتافية ب�أنواع عد�ساتها كافة
* دائماً ما ي�شغل تفكريي �أن يكون َّ
* * من يقف �إىل جانبك و ي�شجعك يف موهبتك هذه ؟ !
* * هل لديك �أ�صدقاء يف جمال موهبتك الت�صويرية و تطمحون �إىل
* �أهلي و �أ�صدقائي دائماً و �أبد ًا ما ي�شجعونني يف موهبة الت�صوير الفوتوغرايف تنفيذ عمل فني م�شرتك من خالل موهبتكم ؟ !

التي �أحبها حباً ج َّماً .

* * ما الذي تطمح �إليه مبجال موهبتك ؟ !

لدي �أ�صدقاء يف جمال موهبتي لكن حتى اللحظة هذه مل نطمح �إىل تنظيم عمل
* َّ
م�شرتك رمبا يف امل�ستقبل يكون هذا .

�أتط َّلع �إىل �أن تتوافر يل هذه الفر�صة �إن �شاء اهلل تعاىل .

* �إنها " �ست احلبايب " �أمي ــ يحفظها اهلل ــ هي القريبة �إىل قلبي دون �سواها .

* �أطمح �إىل البلوغ مب�ستواي يف موهبتي يف الت�صوير الفوتوغرايف عالياً و * * �شخ�ص ما قريب �إىل قلبك ؟ !

* * هل تفكر يف �إقامة معر�ض لأعمالك الفنية تربز من خالله ن�شاطك
الفني ؟  . .و متى يكون ذلك ؟ !
* نعم بالت�أكيد �س�أ�سعى جاهد ًا �إىل تنظيم معر�ض فني ي�شتمل على جميع �أعمايل
الفنية الت�صويرية التي قمت بها  ،و ذلك حني تكون الفر�صة �سانحة من خالل
توافر لها �إمكانات الدعم و مقومات التهيئة كلها ب�إذن اهلل .

* * هل �شاركت �أو تنوي امل�شاركة بامل�ستقبل القريب يف م�سابقات عربية

* * كلمتك الأخرية �إىل من توجهها ؟ !

* كلمتي الأخرية �أتوجه بها �إىل الدولة الغائبة عن �شريحة ال�شباب  ،فئة املجتمع
الفاعلة و رئته الناب�ضة  ،ف�أمتنى على احلكومة االهتمام بال�شباب املوهوبني
املبدعني مبحافظة عدن يف كل املجاالت اخللاَّ قة و ت�شجيعهم و دعمهم مادياً و
معنوياً  . .كما ن�شكركم جزي ًال يف �صحيفة (( احلقيقة )) الغ َّراء لإجرائها معنا
هذا اللقاء و ت�شجيعها املعنوي لنا لتقدمي ما هو �أرقى راهناً و م�ستقب ًال .

الن�صائح فـي �أقوال ا ُ
حلميد بن من�صور

 -بقلم /علي �صالح اخلالقي

ميكن لنا القول �أن احلكيم احلميد بن من�صور قد نظم �أقواله
متوخياً حتقيق هدفني:
الأول:اجلانب الرتفيهي بغية الت�سلية من عناء التعب و ك�سر
امللل والرتابة التي تنتاب املزارعني �أثناء العمل ،حيث يتغنون
بهذه الأقوال على �شكل مواويل ومهاجل و�أهازيج م�صاحبة
لعملهم فيكون لها �أثرها يف �شحذ هممهم وتقوية عزائمهم
وحتفيزهم ملوا�صلة �أعمالهم دون فتور �أو ك�سل .وال �شك �أن
احلميد قد �صنف و�ألف هذه الأقوال و�أن�شدها ب�صوته الرخيم
يف غمار عمله وراء الثريان التي جتر املحراث يف احلقول ،ثم
�أخذها النا�س عنه يف حياته ،و�أ�ضافوا �إليها الكثري بعد رحيله.
ومبرور الزمن �أ�ضحت تلك الأقوال �أغاين املزارعني ومواويلهم
يف مراحل العمل الزراعي ويف احلياة العامة ب�شكل عام.
الثاين :الهدف الرتبوي ،الذي �سعى �إىل حتقيقه من خالل حكمه
ون�صائحه وتعاليمه التي تدل على نباهته وحكمته وغزارة
ورجاحة عقله و�إملامه بتجارب احلياة ونظرته �إىل جمرياتها
ومتطلباتها وم�شكالتها وحلولها ،وكثري منها �أ�ضحت يف ُحكم
الأمثال ال�شعبية التي ي�ست�شهد بها النا�س يف كثري من �ش�ؤون
حياتهم ،ولها قوة ال تُنازع يف الت�أثري والإقناع ويف ت�سهيل حل

اخل�صومات واملنازعات بني النا�س.
ومتثل الن�صائح والعرب واملواعظ �أحد اجتاهات اقواله ،وال
غنى عنها للنا�س عنها يف حياتهم وعالقاتهم االجتماعية ويف
حل منازعاتهم وم�شاكلهم التي تظهر هنا وهناك ،وهي تتعدد
بتعدد اهتمامات النا�س وتنوع واختالف جماالت ن�شاطهم،
وقد �سكب فيها خال�صة جتاربه وحكمته يف �أقوال جرت جمرى
جار م�ؤذٍ (فال�صرب واهلل يزيله).
الأمثال ،ف�إذا �شكا �شخ�ص من ٍ
وقبل �أن يقدم ال�شاب على اختيار �شريكة حياته فيجب �أن
يرتبط ب�أف�ضل القوم ح�سباً ون�سباً (ال تزقر �إ َّال بل�صباح) .وحني
يتعر�ض قريبك لأذى �أو عدوان من �أجنبي فعليك بن�صرته
حتى ولو كنت على خ�صومة معه ( �أنا عدو ابن عمي  ،و�أنا
التوحد�،أي �أن يظل املرء وحيد ًا
عدو من تعداه) .وهو يبغ�ض
َّ
مبفرده ال يخالط القوم ويعتربها بحد ذاتها �أكرب �ضرر ًا (يا ذي
�شكيت امل�ضرة،الوحدة �أكرب م�ضرة) .ويف ر�أيه ال ميكن للوحيد
�أن ينه�ض ب�أعباء احلياة التي كانت تتطلب جهد ًا جماعياً ( ما
واحد ًا جاد وحده ،ما جوده �إ َّال للثنني) ولذا ف�أنه يحث على
الت�آلف والتعاون وتقوية عرى ال�صداقة احلقيقية ،وي�شرتط
يف ال�صديق �أن يكون ( مثل روحه) �أو ما ميكن �أن ن�سميه
(�شقيق الروح) ،لأن القرين باملقارن يقتدي (�إن �صاحبي
ِج ْيد �أ َنا ِج ْيد ،وان �صاحبي ف�سل ذ َّليت) .ويف املعامالت بني

النا�س ف�أن من يخا�صم الآخرين �أو يلحق بهم الأذى فال ميكن
�أن يتوقع منهم �إ ّال من جن�س عمله (من قابح النا�س يقبح وال
ُقبح ال يقول �آح) .و�إذا كان املرء يف رغد من العي�ش وي�سر يف
احلال فعليه �أن ال يغرت �أو يتكرب فقد تتغري الأحوال وتتجهم
الدنيا �أمامه بعد ابت�سامها .ويو�صي احلميد بال�صدق و�صون
الل�سان والوفاء بالوعد و�إكرام ال�ضيف والتفكري جيد ًا بعواقب
الأمور قبل الإقدام عليها ،وبقدر ما يح�ض على قيم ال�شهامة
واملروءة ف�أنه يذم الك ََ�س ْل وال�سرقة و�إيذاء اجلار والتعايل على
القوم .وللحميد موقف وا�ضح من الفنت واحلروب وما ت�سببه
من قتل ودمار وخراب و�أحزان ودموع ،وي�صفها ب�أنها(كِ ْ�سب
الأنذال)�.أما �إذا ُفر�ضت احلرب فيدعو احلميد �إىل �إعداد عدتها
ومرادفة ال�صفوف لك�سبها ،واحلذر واحليطة من غدر اخل�صم
وكيده ولو �أظهر الود (اخل�صم ال ت�أمن اخل�صم ولو �ضحك لك
بنابه) .ونكتفي بهذه الأمثلة ،ونرتك للقارئ الكرمي الإبحار
يف �أقوال احلميد واال�ستمتاع مبا فيها من عظات وعرب وحكم
و�أمثال �أ�صبحت مبثابة قوانني عرفيه ي�ستند �إليها الفالحون يف
�أمورهم الزراعية واحلياتية ب�شكل عام.
----------------------------اقرا املزيد يف كتاب ( احلكيم الفالح ...احلميد بن من�صور) طبعة
ثانية منقحة .
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تحليل

موقف التيارات ال�سلفية من مت

تثري �سيطرة جماعة �أن�صار اهلل احلوثية على �صنعاء
ومتددها يف اليمن� ،أ�سئلة مازال بع�ضها مقرتنا
بغمو�ض مثل ال�س�ؤال عن موقع التيارات ال�سلفية
اليمنية يف هذا ال�صراع وموقفها جتاهه.
وتتطلب الإجابة على هذا ال�س�ؤال ر�سم خريطة لأهم
التيارات ال�سلفية يف اليمن ،وتبيان الفروق بينها،
ومراحل تطورها يف العقود الثالثة الأخرية ومواقفها
من الثورة اليمنية وحدود ت�أثرها بها ،و�صوال �إىل
موقعها يف ال�صراع الراهن الذي �ستقرر نتائجه
م�صري بلد عربي �صار �ضمن �ضحايا حالة اال�ضطراب
الإقليمي املتزايد.

ت�صدع بني م�ؤ�س�سيها نتج عنه ت�أ�سي�س جمعية جديدة
حتت ا�سم جمعية الإح�سان اخلريية �سنة 1992م!
وارتبطت جمعية الإح�سان ارتباطا وثيقا مع جماعة
املنتدى الإ�سالمي يف لندن ،التي متتلك قدرات مالية
هائلة من خالل العديد من اال�ستثمارات والتربعات،
وترف�ض اجلمعية كل �أ�شكال ال�سيا�سة على ال�ساحة
اليمنية من انتخابات وتعددية �سيا�سية ودميقراطية،
غري �أنها تهتم ب�شكل كبري بالق�ضية الفل�سطينية من
خالل خطابها الإعالمي.

ج -حركة احلرية والبناء ال�سلفية:

ظهرت احلركة يف مدينة �إب ،وير�أ�سها ال�شيخ يحيى
الوجيه� ،أحد وجوه �سلفية جمعية احلكمة ،وتهتم
احلركة بالعمل االجتماعي ،وتوجهها ال�سيا�سي
تبلور من رحم ائتالفات الثورة ،وللحركة جملة من
الفعاليات والأن�شطة والكتابات و�أيدت احلركة من
قبل قائد اجلي�ش املنا�صر للثورة اللواء علي حم�سن
الأحمر(.)11

�أوال :التيارات ال�سلفية يف اليمن واجتاهاتها
وتطورها:

لل�سلفية �أكرث من تعريف ا�صطالحي يدور فحواها
جميعا حول معنى واحد هو :ما كان عليه ال�صحابة
والتابعون( )1و�سائر �أ�صحاب الكتب ال�صحاح
وال�سنن ،دون من رمي بالبدعة �أو �شهر بلقب غري
مر�ض مثل :اخلوارج والرواف�ض واملرجئة واجلربية
واجلهمية واملعتزلة)2(.
وي�ضيف ال�شيخ حممد عبده مزيد معنى لل�سلفية
هو �أنها" :فهم الدين على طريق �سلف الأمة قبل
ظهور اخلالف� ،أو الرجوع يف ك�سب معارفه �إىل
ينابيعها الأوىل"( ،)3ويرى ال�شهر�ستاين �أن التحديد
الزمني"لي�س كافيا يف االنت�ساب لل�سلف ،لأن العربة
هي اتباع منهج ال�سلف يف تعاملهم مع القر�آن وال�سنة،
عقيدة و�شريعة و�سلوكا"(.)4
وي�ستفاد من ذلك �أن املنهج ال�سلفي ال يرتبط مبذهب
فقهي معني ،و�إن كان املذهب احلنبلي هو �أحد �أهم
روافده ،وال يهتم بتخ�ص�ص معني يف العلم ال�شرعي.
وكذلك ال يرتبط بحقبة زمنية حمددة ،بل هو منهج
ي�سع كل التخ�ص�صات ال�شرعية وكل املذاهب الفقهية.
ارتبطت ال�سلفية يف اليمن با�سم ال�شيخ مقبل بن
هادي الوادعي الذي ولد يف قرية مبحافظة �صعدة يف
�شمال اليمن ون�ش�أ بها ،ودر�س علوم النحو واللغة،
ثم انتقل �إىل جنران ومكث فيها يوا�صل الطلب على
بع�ض علمائها ،وكانوا من طائفة املكارمة( ،)5ثم
رحل بعد ذلك �إىل مكة ،ودر�س على علماء احلرم،
والتحق بدار احلديث ،ثم انتقل �إىل املدينة ،والتحق
باجلامعة الإ�سالمية ،ونال منها درجة املاج�ستري
يف علوم احلديث ،ثم تغري مذهبه الزيدي يف الفروع
والأ�صول �إىل مذهب �أهل ال�سنة واجلماعة والتزم فقه
وفكر املنهج ال�سلفي.
ثم عاد ال�شيخ مقبل �إىل اليمن ،ومعه زاد من العلم يكفي
لن�شر دعوته ومذهبه اجلديد مدعوما مباج�ستري يف علم
احلديث الذي متيز فيه حتى �أُ�شري �إليه بالبنان ك�أحد
�أقطابه ،و�أخذ ال�شيخ يف ن�شر املذهب اجلديد يف م�سقط
ر�أ�سه يف �صعدة باليمن و�أن�ش�أ دا ًرا للحديث ،فكانت
النواة التي �أخرجت بعد ذلك كل التيارات ال�سلفية
�سواء التقليدية �أو احلديثة ،وانت�شرت دعوة ال�شيخ
يف كافة بقاع اليمن تقريبا وا�ستوعبت دار احلديث
طلبة العلم من �شتى بقاع الأر�ض.
وهناك تيارات �سلفية كثرية يف اليمن ميكن اختزالها
يف ثالثة هي:
التيار امل�شيخي ،ويندرح �ضمنه ال�شيخ مقبل الوادعي،
م�ؤ�س�س �سلفية اليمن ،و�أهم �سماته عدم ال�صدام مع
الأنظمة احلاكمة ،كما �أنه ال يقر لها بال�شرعية ،والتيار

ثانيًا :موقف ال�سلفيني يف اليمن من العمل
اجلامي(� )6أو املدخلي( ،)7ويتبعه ال�شيخ يحيى ال�شيخ �أبا احل�سني واتهموه بتحريف ال�سلفية عن احلزبي وامل�شاركة ال�سيا�سية
احلجوري ،و�أهم �سماته �إقراره بالأنظمة احلاكمة
بال�شرعية ووجوب الطاعة لها ،والتيار ال�سروري،
ن�سبة �إىل ال�شيخ حممد �سرور( ،)8ومييزه حتفظه على
�شرعية الأنظمة ،من دون الدعوة �إىل التكفري �أو �إىل رفع
ال�سالح �ضدها ،وهو ال ي�شارك يف العملية الدميقراطية
باعتبارها م�شاركة يف التزوير ،كون الأنظمة تتحكم يف
االنتخابات حتكما كامال(.)9
واملالحظ على هذه التيارات الثالثة �أنها مل تخرج عن
�أ�صول املنهج ال�سلفي الذي مينع اخلروج على احلاكم
مطلقا ما مل ي�أت بكفر بواح �أو مينع �إقامة ال�صالة،
�سواء اعرتفوا ب�شرعية احلاكم و�أقروه على احلكم،
كما فعل ال�شيخ يحيى احلجوري و�شيخه املدخلي،
�أو خالفوه ومل يخرجوا عليه كال�شيخ مقبل و�أ�صحاب
التيار ال�سروري ،وذلك من �أجل عدم الوقوع يف مف�سدة
�أعظم وهي �سقوط الدولة ومتزق وحدتها.
وقد مرت ال�سلفية يف اليمن بثالث مراحل:

 -1مرحلة املنهج ال�سلفي العلمي �أو التقليدي

تعد مرحلة حياة ال�شيخ مقبل بن هادي الوادعي
ومن بعده تالمذته مثل ال�شيخ يحيى احلجوري
وال�شيخ �أبي احل�سن امل�أربي ،منوذجا ملنهج ال�سلفية
العلمية �أو التقليدية �سواء اجلامية �أو امل�شيخية
�أو ال�سرورية� ،إال �أن هناك عدة انق�سامات متت بني
تيارات املنهج ال�سلفي التقليدي ،ظهر بع�ضها يف حياة
ال�شيخ امل�ؤ�س�س وظهر الآخر بعد رحيله.
ففي �أثناء حياته عام 1990م ق ّررت جمموعة من
ال�سلفيني ت�أ�سي�س ما يعرف بـ"دار احلكمة اليمانية
اخلريية" ،الأمر الذي �أثار غ�ضبه ،لأنه ر�أى يف
ت�أ�سي�سها مقدمة للعمل احلزبي ودخول معرتك
ال�سيا�سة ،ومتزُق ال�صف ال�سلفي �إىل تيارات ،و�سقوط
هيبة علمائه ،فقد كان موقفه يرف�ض العمل ال�سيا�سي
ويرى �أنه ال يتنا�سب مع الدعوة .
وبعد عامني �أي يف �سنة 1992م حدث ان�شقاق �آخر
داخل جمعية احلكمة نف�سها ،و�أُعلن عن ت�أ�سي�س
جمعية الإح�سان اخلريية ،وبعد رحيل ال�شيخ مقبل
يف 2001م تطور اخلالف بني كبار تالمذته ك�أبي
احل�سن امل�أربي وخلفاء الوادعي وعلى ر�أ�سهم يحيى
احلجوري ،الذي هاجم هو و�شيخه ربيع املدخلي،

منهجها ومقا�صدها.

 -2مرحلة العمل اخلريي

�شهدت تبلور ال�سلفية اجلديدة احلركية عملها
امل�ؤ�س�سي ،من خالل كيانات �أبرزها جمعية احلكمة
اليمانية وجمعية الإح�سان اخلريية ويعرف �أتباعها
بالتيار ال�سروري.

�أ -جمعية احلكمة اليمانية:

ن�ش�أت يف عام 1990م ،خمالفة ملا اعتاده التيار ال�سلفي
التقليدي الذي يرف�ض �إن�شاء مثل هذه اجلمعيات
ويعتربها من قبل العمل احلزبي املحرم .والتزمت
اجلمعية نف�س املنهج ال�سلفي ال�سائد يف اليمن
وال�سعودية وهو الرتكيز على مباحث التوحيد،
والتحذير من م�ضار البدع على الأمة وكيفية الت�صدي
لها ،مع بع�ض الأن�شطة اخلريية ،ويقع مقر اجلمعية
الرئي�سي يف حمافظة تعز وكذلك حمافظة �إب ،ويقوم
عمل اجلمعية الأ�سا�سي على اجلانب الدعوي
واخلريي ،و�إن�شاء م�ساجد على نفقاتها يف مراكز
خمتلفة مع تدريب �شبابها علميا ،و�إعدادهم للإمامة
يف تلك امل�ساجد.
وتوجد عالقة وطيدة بني اجلمعية وجمعية �إحياء
الرتاث الكويتية اخلريية التابعة لفكر ومنهج ال�شيخ
عبد الرحمن عبد اخلالق( ،)10وتعتمد يف جزء كبري
من متويلها املايل على جمعية �إحياء الرتاث ،وتعد
جمعية احلكمة الأكرث تعاونا وانفتاحا على التيارات
الإ�سالمية ال�سنية الأخرى وخا�صة تيار الإ�صالح،
وتتجاوب ب�شكل �أكرب مع املتغريات ال�سيا�سية
والفكرية امل�ستجدة على امل�شهد وال�ساحة اليمنية،
مع اهتمامها ب�شكل مبا�شر بق�ضايا امل�سلمني وخا�صة
ق�ضية فل�سطني.

ب -جمعية الإح�سان اخلريية:

حدث خالف بني بع�ض م�ؤ�س�سي جمعية احلكمة
اليمانية ب�سبب التبعية جلمعية �إحياء الرتاث الكويتية
و�شيخها عبد الرحمن عبد اخلالق ،و�ضوابط التعامل
مع الأنظمة احلاكمة الدميقراطية ،بالإ�ضافة �إىل
ق�ضايا االنتخابات والأحزاب ومدى �شرعيتها ،فحدث

ربط جمع من علماء الدين العمل احلزبي وامل�شاركة
ال�سيا�سية بتح�صيل امل�صالح ودرء املفا�سد ،ف�أينما
توجد امل�صلحة فثم �صحيح الدين ،لذلك جند فتاواهم
تبيح امل�شاركات الإيجابية� ،إذا كانت هناك م�صلحة
ومنهم ال�شيوخ:
جاد احلق علي جاد احلق ،ود .ن�صر فريد وا�صل،وعبد
العزيز بن باز وحممد �صالح بن العثيمني ،و د .يو�سف
القر�ضاوي ،و د .عبد الكرمي زيدان ،و مناع قطان ،و
د .عمر �سليمان الأ�شقر()12
ويثري موقف ال�سلفيني عموما من العمل ال�سيا�سي
م�س�ألة �أ�سا�سية وهي منهجهم يف التعامل مع الآخر
املختلف ،ويرتبط هذا املنهج بتحديد طبيعة
اخلالف مع الآخر فينق�سم اخلالف(� )13إىل خالف
ت�ضاد وغالبا ما يكون يف العقائد ومثاله اختالف �أهل
ال�سنة مع اخلوارج وال�شيعة واملعتزلة واجلهمية،
واملرجئة .وهذا النوع من االختالف ال يت�سامح فيه
�أ�صحاب املنهج ال�سلفي قدميا وحديثا ،ويحاولون
جاهدين الرد على املخالف كما فعل الكثري من العلماء
يف القرون الثاين والثالث والرابع الهجري( ،)14ب�ش�أن
عقيدة الألوهية والأ�سماء وال�صفات ،ومن قبلهم
ال�صحابة حيث رد عبد اهلل بن عمر على القدرية عندما
ترب�أ ممن زعموا �أنه ال قدر و�أن الأمر �أُنف ،وكذلك
رف�ض الإمام �أحمد بن حنبل القول بخلق القر�آن الذي
تبنى فيه اخلليفة العبا�سي امل�أمون ر�أي املعتزلة ،وقد
�ألف يف هذا ال�صدد الكثري من علماء املنهج يف الرد على
خمالفيهم يف ق�ضايا العقيدة()15
وثمة نوع �آخر من االختالف وهو اختالف التنوع وهو
ما يكون كل واحد من القولني �أو الفعلني م�شروعا مثل
تنوع القراءات ودعاء اال�ستفتاح ،و�أكرث اختالفات هذا
النوع يقع يف م�سائل الأحكام ،ومل يخل منها حتى ع�صر
ال�صحابة ،ومثاله حديث غزوة بني قريظة(.)16
وكذلك كان ال�شافعي يقول( :)17ر�أيي �صواب يحتمل
اخلط�أ ،ور�أي غريي خط�أ يحتمل ال�صواب ،وقال
ال�صد ُّيف :ما رايتُ �أعقل من ال�شافعي  ،ناظرتُه
يون�س ًّ
يوماً يف م�س�ألة  ،ثم افرتقنا  ،ولقيني  ،ف�أخذ بيدي  ،ثم
قال  :يا �أبا مو�سى � ،أال ي�ستقيم �أن نكون �إخواناً و�إن مل
نتفق يف م�س�ألة ،)18( .وقول ابن تيمية وهو �أحد رموز
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تحليل

متدد جماعة احلوثي فـي اليمن
املنهج ال�سلفي يف القرن ال�سابع الهجري" :االختالف
يف م�سائل الأحكام �أكرث من �أن ين�ضبط ولو كان كلما
اختلف م�سلمان يف �شيء من م�سائل الأحكام تهاجرا مل
يبق بني امل�سلمني ع�صمة وال �إخوة".

امل�سريات وف�ض االعت�صامات.

التقليدية �إىل ال�سلفية اجلهادية.

 -3مرحلة العمل احلزبي

وتتميز هذه املرحلة بازدياد تفاعل بع�ض التيارات
ال�سلفية مع التغريات احلادثة يف امل�شهد اليمني ،حيث
بد�أ بع�ضها يف ا�ستيعاب املتغريات على ال�ساحة ،فتم
�إن�شاء حزب احتاد الر�شاد اليمني ليجمع حتت لوائه
تيارات املنهج ال�سلفي .وقد �أُن�شئ يف مار�س 2012م،
بعدما كان هناك عزم على �إن�شاء كيان �سيا�سي لل�سلفيني
من قبل بع�ض رموز جمعيتي احلكمة والإح�سان .،وقد
�شارك يف ت�أ�سي�سه :حممد بن مو�سى العامري ،وعبد
الوهاب احلميقاين ،وعبداهلل احلا�شدي ،وعبد الرب
ال�سالمي ،من جمعية الإح�سان اخلريية ،وكذلك كل
من :عقيل املقطري ،ومراد القد�سي ،وعبد اهلل بن غالب
احلمريي ،من جمعية احلكمة ،و�إن كانت قيادات
ً
حتفظا على امل�شاركة.
�أخرى يف هذه اجلمعية �أبدت
وعندما حدث خالف حول ق�ضية اجلنوب انف�صل
بع�ض املنتمني �إليه عن احتاد الر�شاد ال�سلفي ب�سبب
عدم �إعطاء هذه الق�ضية االهتمام الكايف و�أ�س�سوا
حركة النه�ضة على �أ�سا�س �أن موقف احتاد الر�شاد
من ق�ضية اجلنوب مل يختلف كثريا عن موقف النظام
ال�سابق ،وفق ما �أعلنه ال�س ّيد �صالح ي�سلم قدار ،رئي�س
حركة النه�ضة يف يافع و�أبني.
ومبنا�سبة هذه الق�ضية جتدر الإ�شارة �إىل �أن املنهج
ال�سلفي بوجه عام يرف�ض التق�سيم يف � ٍأي من الدول
الإ�سالمية ،وكذلك احلال يف التعامل مع م�شكلة
اجلنوب .لكن املنهج ال�سلفي يواجه م�شكلة يف هذه
الق�ضية ب�سبب غ�ضب ال�شارع يف املحافظات اجلنوبية،
والدور الإيراين الداعم النف�صال اجلنوب لت�سهيل قيام
�إقامة دولة �شيعية يف ال�شمال.
وكان انطالق الثورة اليمنية يف  11فرباير2012م،
اختبا ًرا كبريًا لل�سلفية ،ويف خالل �شهور الثورة ظهر
التباين وا�ضحا يف مواقف التيارات املنتمية للمنهج
ال�سلفي .فقد �أيد البع�ض ال�سلطة ،وهم �أ�صحاب
املنهج ال�سلفي العلمي التقليدي ،مثل يحيى احلجوري
وتالمذته وكذلك �أبي احل�سن امل�أربي وتالمذته الذين
طالبوا جميعا بالتزم طاعة ويل �أمر امل�سلمني على
حد و�صفهم ،وحرموا اخلروج عليه ،كما و�صفوا
االعت�صامات واملظاهرات ب�أنها لي�ست من الإ�سالم
يف �شيء ،و�أنها تف�ضي �إىل فنت كثرية وتفتت الدولة
اليمنية.
وعلى النقي�ض جاء موقف عدد من علماء ودعاة
املنهج ال�سلفي اليمني مت�ضامناً مع الثورة ،و�شاركوا
فيها كذلك ،و�أكرث ه�ؤالء كانوا من جمعيتي احلكمة
والإح�سان ،ومل ين�س ه�ؤالء امل�ؤيدون للثورة اليمنية
�أن يحملوا على �أ�صحاب املنهج التقليدي لوقوفهم مع
الظلمة (نظام عبد اهلل �صالح) با�سم الدين.
�أما الق�سم الثالث فقد توقفت عن ت�أييد �أو معار�ضة
الثورة اليمنية ،وكان �أغلبهم �أي�ضا من جمعيتي
احلكمة والإح�سان و�أطلقوا عدة بيانات و�سطية بعد
ت�صاعد وتزايد حدة الثورة م�ؤكدين على حق الأمة
اليمنية يف الإنكار على حكامها ويف التغيري ال�سلمي
ومطالبني جنود اجلي�ش و�ضباطه بعدم ا�ستخدام
الر�صا�ص احلي والعنف يف تفريق املتظاهرين ورد

ثالثا� :أبعاد ال�صدام الراهن بني ال�سلفيني
و"احلوثيني":

�أحدث ال�صدام مع "احلوثيني" تغيريا جوهريا يف
منهج ال�سلفيني يف اليمن باجتاه حمل ال�سالح والقتال،
فرغم �أن �أ�صحاب املنهج ال�سلفي ال يحملون ال�سالح
على الغري� ،إال �أن التيار ال�سلفي العلمي ب�صعدة
ا�ضطر �إىل حمل ال�سالح وا�ستخدامه وال�صمود
ل�سنوات مدافعا عن معهده العلمي وم�شايخه يف
�صعدة ،بعدما عجزت احلكومة عن الدفاع عنهم،
وحتى معركة دماج الأخرية التي �صمد ال�سلفيون
فيها �أمام القوات احلوثية املنظمة واملدربة على كافة
�أنواع ال�سالح ،وظل �صمودهم قرابة املائة يومُ ،قتل
خاللها وجرح عدة �آالف منهم ،ورغم ذلك مت تهجريهم
ال�سنة ،خارج املدينة بعد اتفاقية ر�أوها
مع �أهل دماج ُ
جائرة بني احلكومة واحلوثيني ،ويثري هذا التغيري
اجلذري ق�ضية قابلية املنهج ال�سلفي للتجديد.
فريى جمع من العلماء واملتخ�ص�صني �أن من �أهم مثالب
ال�سلفية اجلمود والوقوف على منهج بات من املا�ضي
العتيق ،يقوده الأموات من قبورهم ،و�أنه ال يوجد �أي
جتديد يذكر يف املنهج ال�سلفي منذ عهد التابعني تقريبا،
ويرد �أ�صحاب املنهج ال�سلفي ب�أنه لي�ست احلداثة كلها
خريًا وكذلك لي�س القدمي كله خريًا ،فالفي�صل يف الأمور
هو امل�صالح واملفا�سد ،وهناك ق�سمان يف املنهج ال�سلفي
يتميز كل منهما ب�سمات ومظاهر فالق�سم الأول ي�شمل
العقيدة والأخبار والأحكام ال�شرعية فكل هذا ال
يتبدل وال يتغري منذ عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
مرورا بال�صحابة وحتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها،
�أما الق�سم الثاين فيلحقه التغيري والتجديد كالفتاوى
املرتبطة بالعرف والعادة واالجتهاد ،ويكون ذلك
التغيري مرتبط بتغري الزمان واملكان و�أحوال النا�س،
ويكون التغيري ب�ضوابط ال�شرع ،وتراعى فيه امل�صالح
واملفا�سد.
ويت�ضمن الق�سم الثاين جانبا مهما هو القابلية للتجديد
امل�ستمر يف الأمور وال�شئون الدنيوية والو�سائل
احلياتية فهذه جميعا قابلة للتغيري والتطوير،
كتطوير الو�سائل التكنولوجية والت�صنيع �إىل غري ذلك
من الأمور .وهذا يف�سر التغيري الذي مل يكن متوقعا يف
اليمن ،وهو اجتاه قطاع كبري من ال�سلفيني �إىل العمل
امل�سلح للدفاع عن النف�س بدون التحول الذي يحدث يف
مثل هذه احلالة ،وهو االنتقال من ال�سلفية العلمية �أو

الهوام�ش:
ري
()1عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال" :خ ُ
النا�س قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. "...
ِ
رواه البخاري وم�سلم واللفظ مل�سلم
( )2مالمح رئي�سية للمنهج ال�سلفي – د .عالء بكر –
مكتبة فيا�ض �ص  ،17:13بت�صرف ي�سري.
()3الأعمال الكاملة لل�شيخ حممد عبده (،)340
درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،بريوت طبعة ،1972
�ص .318
( )4امللل والنحل (اجلزء الأول) ،دار الكتب العلمية،
�ص.44
( )5الإ�سماعيلية ال�سليمانية (ا َملك َِارمة) :وهي فرقة
�إ�سماعيلية عبيدية م�ستعلية طيبية ،ان�شقت عن
الطيبية "البهرة" الداودية عام999 :م ،ون�سبتهم �إىل
�سليمان بن ح�سن ,وتوجد يف مدينة حراز باليمن ,كما
توجد يف مدينة جنران بال�سعودية.
( )6حممد �أمان بن علي جامي  1349هـ  1416 -هـ
ولد يف احلب�شة ،وكان على املذهب ال�شافعي ،و�سافر
�إىل ال�سعودية وطلب العلم فيها ،و�صار له تالميذ
وطلبة علم منهم ال�شيخ ربيع املدخلي.
( )7ال�شيخ ربيع املدخلي �شيخ �سعودي ،مواليد
1932م ،ح�صل على درجة املاج�ستري يف احلديث من
جامعة امللك عبد العزيز فرع مكة عام  ،1977ويف عام
1980م ح�صل على الدكتوراه من جامعة امللك عبد
العزيز �أي�ضاً بتقدير ممتاز..
( )8ال�شيخ حممد �سرور زين العابدين �سوري الأ�صل
كان مدر�سا يف �سوريا ،ثم تعاقد مع املعاهد العلمية
التابعة جلامعة الإمام حممد بن �سعود ،ودر�س يف
املعهد العلمي بربيدة وعرف عنه ن�شاطه وتطلعه
العلمي والدعوي واحلركي .وال�سرورية فكر ومنهج
وتنظيم ،ومن�ش�أ هذا الفكر ال�سعودية ثم تعداها �إىل
بالد �أخرى ،وهذا التيار لي�س �سلفيا كامال ،بل يجمع
بني ال�سلفية والإخوانية يف ر�أي كثري من اخلرباء.
( )9حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف اليمن – د .عبد
امللك حممد عبد اهلل عي�سى – مركز درا�سات الوحدة
العربية� ،ص .166
( 10ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد اخلالق ولد مبحافظة
املنوفية مب�صر ،ح�صل على العاملية من كلية ال�شريعة

باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ،وعمل مدر�سا
مبدار�س الكويت ثم عمل يف جمال البحث العلمي
بجمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي وقد �صدر مر�سوم
�أمريي بتاريخ � 31أكتوبر عام  2011مبنحه اجلن�سية
الكويتية.
( )11علي حم�سن �صالح الأحمر قائد ع�سكري ميني،
بادر بت�أييد الثورة اليمنية ،وله معارك مع التنظيم
احلوثي ،و�سافر لل�سعودية بعد �سقوط �صنعاء.
( )12د .حممد ي�سري �إبراهيم  -امل�شاركات ال�سيا�سية
املعا�صرة يف �ضوء ال�سيا�سة ال�شرعية � -ص 73-72
دار الي�سر  ،املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد و�أثرها يف
ال�ش�أن امل�صري العام بعد الثورة �ص  155دار الي�سر،
ومعظم ه�ؤالء امل�شايخ وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ ابن باز
وال�شيخ ابن العثيمني لهم كلمة م�سموع يف الو�سط
ال�سلفي ،يف كافة �أنحاء العامل.
( )13انظر اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم – البن تيمية –
�ص  49،50،51طبعة مكتبة ال�صفا – 2005م
( )14يعتقد البع�ض �أن ابن تيمية هو �أول من حتدث
يف تفا�صيل ق�ضايا التوحيد والعقيدة ،ولكن ال�صحيح
�أن الع�شرات من علماء ال�سنة �سبق ابن تيمية مبئات
ال�سنني يف الرد على �أ�صحاب املذاهب وامللل الأخرى،
ولهم م�ؤلفات يف هذا ال�صدد انظر احلا�شية رقم .15
( )15على �سبيل املثال� :شرح ال�سنة لأبي حممد
احل�سن بني علي الربهاوي ،املتويف �سنة 329هـ ،نق�ض
عثمان بن �سعيد على املري�سي اجلهمي العنيد ،لعثمان
بن �سعيد الدارمي املتويف �سنة 280هـ ،احتاف الأمة
ب�شرح �صحيح ال�سنة للطربي املتويف �سنة 310هـ،
الر�ؤية للدارقطني املتويف �سنة 385هـ ،التوحيد
البن خزمية املتويف �سنة 311هـ ،الأ�سماء وال�صفات
للبيهقي املتويف �سنة 458هـ وغري ه�ؤالء الكثري لن
مينعنا من ذكرهم �إال خوف الإطالة.
( )16قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال ي�صلني
�أحدكم الع�صر �إال يف بني قريظة) ففهم بع�ض ال�صحابة
�أن املراد به ظاهر احلديث وقالوا ال ن�صلي �إال يف بني
قريظة ،حتى ولو دخل علينا الع�شاء ،وجماعة �أخرى
قالوا� :إمنا �أراد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احل�ض
ال�ص َ
الة كَا َنتْ
على �سرعة امل�سري وقوله تعاىل�{ :إِنَّ َّ
ني كِ َتاباً َم ْو ُقوتاً} [الن�ساء ،]103:ي�شهد
عَ َلى المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
لهذا الر�أي و�صلوا الع�صر قبل الو�صول لبني قريظة،
ورغم اختالفهم ر�ضي اهلل عنهم �إال �أنهم مل يتنازعوا
ومل يكفر �أو يف�سق بع�ضهم بع�ضا ،وعند لقياهم النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم َحكَوا له اخلالف( ،فلم يعِ ْب على
�أحد) انظر احلديث بتمامه يف البخاري برقم , 4117:
وم�سلم برقم ,1769 :وانظر فتح الباري وكذلك �شرح
النووي مل�سلم لهذين احلديثني ففي قولهما فوائد جمة،
خالفها �أكرث ا�صحاب املنهج ال�سلفي يف ع�صرنا هذا.
( )17و�أهل �سنة اليمن ومنهم �أ�صحاب املنهج ال�سلفي
مذهبهم الفقهي املعتمد هو املذهب ال�شافعي.
(� 18سري �أعالم النبالء  -جـ� - 6صـ  - 399طبعة
م�ؤ�س�سة الر�سالة  -حتقيق ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط

جمال الدين �أبوح�سني
نائب مدير حترير  -جملة ال�سيا�سة الدولية
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الفنان تامر باع َّواد  " :خالة �أمينة " تعود

فن وثقافة

مب�سل�سل عدين " يو تيوبي " جديد ُيع َر�ض بداية كل �شهر
قال الفنان النجم العدين تامر باع َّواد  ،الذي ُي َج ِّ�سد
�شخ�صية " خالة �أمينة " ال�شهرية يف الربامج الـ " يو تيوبية
" و الأفالم و العرو�ض امل�سرحية املُقامة مبحافظة عدن :
�أن " خالة �أمينة " �ستعود قريباً جد ًا �إىل جمهورها الوا�سع
العا�شق و املُ َت َّيم بها مب�سل�سل عدين " يو تيوبي " جديد يتم
عر�ضه بداية كل �شهر يف قناة " تامر باع َّواد " مبوقع الويب
الإليكرتوين .
م�ضيفاً يف ت�صريح �صحايف له �أدىل به �إىل (( احلقيقة )) �أن
ذلك يجيء عقب جناح �أدوار " خالة �أمينة " التمثيلية يف فيلم
" القرار " و برنامج " ما يقع�ش ! ؟ " ب�أ�شهر و �أجمل حلقاته
و كذلك يف " الإ�سكت�شات " امل�سرحية .
و �أ�شار �إىل �أنه يف هذه الأثناء ُي َقدِّم مل�سات خفيفة من
�أعمال " خالة �أمينة " الفائتة  ،من خالل �صفحته على �شبكة
التوا�صل االجتماعي الـ " في�س بوك "  ،و ذلك ا�ستعداد ًا و
تر ُّقباً لأوىل حلقة حديثة من م�سل�سله الـ " يو تيوبي " و بعد
عر�ضه جلمهوره م�شوار " خالة �أمينة " الفني يف ال�سابق .
مو�ضحاً �أن جمهوره �سيلتقي معه كل يوم خمي�س بدء ًا من
يوم اخلمي�س املوافق  27نوفمرب " ت�شرين الثاين " 2014
م حتى يوم اخلمي�س املوافق  25دي�سمرب " كانون الأول "

اختتام دورة تدريبية يف فن التحرير
ال�صحفي وكتابة التقارير ال�صحفية بعدن

ــ فايز ال�صبيحي
اختتمت ظهر يوم الثالثاء املا�ضي بعدن الدورة
التدريبية االوىل يف فن التحرير ال�صحفي وكتابة التقارير
التي درب فيها املدرب  /فار�س اجلالل.
الدورة ا�ستمرت على مدى يومني متتاليني نظمتها
م�ؤ�س�سة اكون للحقوق واحلريات باال�شرتاك مع
م�ؤ�س�سة احلقيقة والتي هدفت من خاللها م�ساعدة
ال�شباب يف املجال الإعالمي على تطوير خرباتهم
واال�ستفادة مما يتلقوه يف اجلانب املهني الإعالمي ،حيث
ا�ستهدفت الدورة عدد من الطالب ومرا�سلني مواقع

و�صحف �إخبارية .
هذا وقد مت يف نهاية الدورة توزيع �شهادات م�شاركه
للمتدربني .
وت�أتي هذه الدورة �ضمن �سل�سلة دورات �ستقيمها
امل�ؤ�س�سة يف نف�س املجال من اجل اال�ستفادة منها يف
تطوير ال�شباب يف اجلانب الإعالمي.
ح�ضر ختام الدورة ك ًال من رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة
للإعالم ورئي�س حترير �صحيفة وموقع يافع نيوز
ودعاء نبيل م�سئولة االت�صال والتوا�صل للم�ؤ�س�سة
اكون للحقوق واحلريات.

 2014م  ،و �سيتجدد موعد اللقاء بجمهور امل�شاهدين مع "
خالة �أمينة " فقط على قناة " تامر باع َّواد " الـ " يو تيوبية
".
و لفت �إىل �أنه يوم اخلمي�س املوافق  27نوفمرب " ت�شرين
الثاين "  2014م مت بث على قناته �أول ظهور لـ " خالة �أمينة
" بوا�سطة م�شهد " خالة �أمينة يف املظاهرات " من فيلم "
القرار " مع الفنان النجم خالد حمدان  ،و جرى ت�صوير
الفيلم بجهود ذاتية و �إمكانات �شبابية فردية  ،و دارت
�أحداثه حول معاناة ال�شعب من الظلم و اال�ضطهاد يف �أثناء
الثورة ال�شبابية ال�سلمية التي �شهد اندالعها البلد يف العام
 2011م .
م�ؤكد ًا يف ختام ت�صريحه �أن م�سل�سل " خالة �أمينة "
اجلديد اجتماعي بقالب كوميدي بعيد جد ًا عن ال�سيا�سة
يقوم ببطولته الفنان تامر باع َّواد  ،و �سيعر�ض م�شاهده و
موا�ضيعه ب�شكل يوميات و يف كل يوم ق�صة جديدة و كل
ق�صة يف حلقة و لها بداية و نهاية  ،و �أن امل�سل�سل �سيكون
فريد من نوعه من اجتاهه الفني الـ " يو تيوبي " الراقي تقنياً
و جوهر ًا و فيه الكثري من املفاج�آت .

جنم برنامج " عدين فاين�س " علوي �إياد فرحان :

فكرة برناجمي جديدة و �أطمح
دخوله �إىل كل بيت " عدين "
قال الفنان ال�شاب علوي �إياد علوي فرحان  ،جنم
برنامج " عدين فاين�س " � " :إن فكرة برناجمي جاءت �إ َّيل
حديثاً � ،إذ كنت قبل �سنة و ن�صف تقريباً بد�أت �أعمل "
فاينات " على ح�سابي يف الإني�ستاغرام و كانت غالبيتها
�أجنبية و دائماً كان هذا املو�ضوع يعجب متابعيني " .
و �أ�ضاف لـ (( احلقيقة ))  " :حتى وقت قريب و
حتديد ًا يف � 20سبتمرب " �أيلول "  2014م  ،فكرت ملياً
يف كيفية االرتقاء بربناجمي " عدين فاين�س " من خالل
�إقدامي على عمل الـ " فاين " ب�شكل مو�سع و " عدين
" يف احلني نف�سه  ،ل ُيع َنى مبناق�شة عاداتنا و تقاليدنا
االجتماعية " .
حت�صل على الدعم املعنوي خ�صو�صاً
منوهاً ب�أنه
َّ
َ
من �صديقه الفنان َبكَّار �صالح با�شراحيل ُ ،مقدِّم و
جنم برنامج " لو " الـ " يو تيوبي " ال�شبابي الثقايف
الفني االجتماعي  ،الذي �ساعده و حم�سه من �أجل
تطوير برناجمه حتى ر�أى �أخري ًا النور بوا�سطة قناة
"  " Two Mediaعلى موقع الويب الإليكرتوين الـ
" يو تيوب " .
و لفت �إىل �أنه يتوق �إىل �إدراك النا�س و فهمهم ماهية
الـ " فاين " لأن فكرة الربنامج جديدة على " العدنيني
" و طموحه �أي�ضاً �إىل �أن يدخل " فاينه " �إىل كل بيت "
عدين " لري�سم االبت�سامة على محُ َ َّيا �أع�ضاء كل الأ�سرة
زمن ب�سيط جد ًا ال يتجاوز الـ  15ثانية فقط . .
فيه و يف ٍ
فابت�سامة النا�س تمُ َ ِّثل عم ًال عظيماً له  ،على حد و�صفه .
مو�ضحاً �أن برناجمه " عدين فاين�س " عبارة عن
فيديو مدته  15ثانية �أو �أقل منها ير�سل ر�سالة �أو
يناق�ش ق�ضية �أو يتحدَّث عن عادات و تقاليد �أو �أ�شياء
عادية يومية حت�صل يف املجتمع �أو يف البيت �أو يف
كل مكان من مدينة عدن و ميت �إىل بيئتها و لهجتها
الدارجة العامية ب�صلة ب�شكل �ساخر و م�ضحك .
ي�شار �إىل �أن الفنان النجم علوي �إياد علوي فرحان
ــ  20عاماً ــ يتم َّيز بروحه املرحة و توا�ضعه اجلم
و �أخالقه الرفيعة و هواياته الريا�ضية و و�سامته
ال�صارخة و بامل�ستوى العايل من التعليم .
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�إعادة هدف دور ال�سينما مهمة يحملها نادي يال عدن �سينما
ــ كتب :رعد الرميي

املرة الوحيدة التي ينتابني كثري فرح
وعظيم �سعادة حتى غدت ال�سعادة جتول
يف حا�ضر كياين وما ذلك �إال لأين بد�أت �أوقن
�أن ج�سد املبدع العدين بدا يتحرك م�ستعد ًا
للنهو�ض معلنا �أوىل ن�شاطه املبهرة وذلك
�إال حينما دعاين نادي يال عدن �سينما
فقد �سررت كثري ًا بدعوتي �إىل العر�ض
ال�سينمائي الأول الذي �أقامة نادي يال عدن
�سينما والذي يهدف �إىل تن�شيط احلركة
ال�سينمائية يف عدن الفلم املختار كان فلم
لو�سي (بالإجنليزية )Lucy :هو فيلم
حركة و�إثارة فرن�سي�-أمريكي من �إخراج وكتابة لوك بي�سون ،ومن بطولة
�سكارليت جوهان�سون ومورغان فرميان وعمرو واكد وت�شوي مني �سيك.
�صدر الفيلم يف الواليات املتحدة يف  25يوليو.2014 ،
اجلدير بالذكر �أن عر�ض الفلم جاء كهدف يق�صد من خلفه تن�شيط احلركة
ال�سينمائية يف عدن والتي يقوم بها نادي يال عدن �سينما والذي �أ�س�س يف عدن
بهدف �إعادة �إحياء دور العر�ض فيها نظرا لأن �أغلبيتها مغلقة وغري مفعلة .
وي�أتي حاجة �إن�شاء هذا النادي كون عدن كانت حا�ضنة ال�سينما يف ال�سابق
ولأنها جزء ال يتجز�أ من موروثها الثقايف  ،حيث يعد هذا العر�ض �أول ن�شاط
�سينمائي يقوم به النادي �سعوا من خالله �إىل �إحياء دور عر�ض ال�سينما فيها
عرب مبادرة �شبابية ب�إن�شاء نادي لإحياء �أعرق دار عر�ض يف املدينة (�سينما
هريكن ) مبدينة كريرت و�إقامة عر�ض خريي يعود ريعه لدار العر�ض تلك.
ال�سينما وما �أدراك ما ال�سينما
تعد ال�سينما يف عدن الأقدم بالن�سبة لدول اجلزيرة العربية و بع�ض دول
�شمال �أفريقيا حيث كان �أول عر�ض �سينمائي يف  ،1910ومنذ بداياتها وهي

تقدم �أحدث الأفالم العربية والهندية والعاملية ،بداية ب�أفالم �شاريل �شابلن
ال�صامتة ونهاية ب�أفالم عادل �إمام وفاتن حمامة وحممود يا�سني مرورا ب�أفالم
�آلفريد هت�شكوك و دار مندرا و حلمي رفلة و فريد الأطر�ش وعبد احلليم
و�شادية وكمال ال�شناوي ،هذه االماكن و القاعات ال�صاخبة املليئة ب�شهقات
الإعجاب والت�صفيق احلاد �إىل �أماكن مهجورة تثري الريبة و ت�سكنها الهوام
واخلفافي�ش؟ والتي يعود تاريخ ظهور دور ال�سينما يف اليمن �إىل مطلع القرن
املا�ضي  ،وو�صل عددها نحو  49دارا ،قبل �أن ت�شهد تراجعاً كبريا خالل
الت�سعينيات حيث مل يبق منها �سوى اثنتان يف عدن تعمالن ب�شكل مو�سمي يف
عر�ض �أفالم اال�سطوانات املدجمة.
ولك�أين بوالدي وهو يقول يل “ حتى الآن مازلت �أذهب �إىل �سينما “هريكن”
ا�ستذكر �أيام ال�شباب وال�صبا التي كانت فيه ال�سينما تعج بالب�شر وكان
�صاحب “ احلنظل “ يدور على النا�س ومازالت �أ�صوات قوارير امل�شروبات
الغازية يف ذاكرتي ،فيا �أيها العاملون يف ال�صحافة و الإعالم طالبوا با�سمنا
لعودة احلياة �إىل مباين دور ال�سينما يف عدن”.
ً
لأتي اليوم و�أخربه هذا اخلرب املفرح الذي �سرين جدا حينما طالعت نادي يال

عدن �سينما يحاول �أعادة بريق هذا املكان االمع ف�شكر ًا لأنهم �أمتعونا �شكرا
لهم على هذا اجلهد الرائع والنابع من �صدق احلب لهذا الوطن املغلوب على
�أمره .

ال�شيخ  /حم�سن حممد �صالح اليافعي  -ح�سني اليافعي
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ال�سعودية و اليمن  . .عمق الرتابط

الأبعاد التاريخية للعالقة ما بني اململكة العربية ال�سعودية و
اليمن  ،ال ترتبط باحلدود اجلغرافية التي حتكمها « بو�صلة »
اجلهات الأربع  ،و ال باملواقيت الزمنية التي ن�ش�أت منذ القدم
فح�سب ؛ بل �إنها عالقات �أخوية ت�ش ّربت كل معاين القيم النبيلة
ذات العطاء امل�شرتك  ،و التبادل يف �شتى جماالت احلياة . .
ال�سيا�سية و االجتماعية و االقت�صادية " .
و �شدَّد على �أن ذلك االرتباط ال�ضارب يف عمق التاريخ  ،مل
يكن �سوى ت�أكيد على �أن البلدين يرتبطان ب�أوا�صر املحبة و
ال�سالم  ،و �أن التناغم التاريخي بلحنه اخلالد من ال�صعب �أن
تحُ ل �صالبته �شرارات الفنت �أو جتاعيد الأفكار الهدامة  ،بل �إن
البلدين ال�شقيقني تع ّلما من معطيات الوقت كيف تزداد هذه
العالقات قو ًة و تالحماً  . .و كيفية انت�صار الأ�شقاء لل�سالم و
واقع يزخر بالريادة و الرخاء .
الأمن  ،ال�ستخال�ص ٍ
م�ؤكد ًا �إن اململكة ما تزال و �ست�ستمر الداعم لل�شعب طيب

الأعراق � ،إذ كانت املبادر الدائم حلل كل
ما يطر�أ على مين احل�ضارات من عوا�صف
هوجاء  ،تهدف �إىل �إقالق النا�س و التالعب
ب�أحالمهم و طموحاتهم و حرمانهم من
مواكبة العامل منا ًء و ازدهار ًا  . .عاقدين
الأمل على جميع املكونات ال�سيا�سية ب�أن
مت�ضي قدماً يف تنفيذ خارطة الطريق التي
ّ
خطوها ب�أيديهم  ،املتم ّثلة يف املبادرة
اخلليجية و �آليتها التنفيذية و خمرجات
م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل و اتفاقية
ال�سلم و ال�شراكة  ،ملا يف ذلك من حتقيق
للأمن واال�ستقرار و البدء يف البناء و
التنمية .
و م�ضى �سعادة ال�سفري حممد بن �سعيد
�آل جابر  ،يف مقاله قائ ًال � " :إن اململكة مل تبخل يف دعم اليمن

�شعباً و حكومة  ،و ذلك يف كل مراحل
البناء و التطوير� ،سواء يف املا�ضي �أو يف
احلا�ضر  ،و بتوجيهات كرمية من �سيدي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود  ،يحفظه اهلل  ،و ويل
عهده الأمني  ،و ويل ويل العهد الأمني  ،و
�ستظل العالقات ال�صادقة متينة  ،و �أ�س�س
الوفاء و الإخاء �شديدة التج ُّذر ،يف عمق
التعاون و البذل و العطاء " .
و تابع بقوله � " :إن دعوة اليمن لأن
تكون �شري ًكا يف عد ٍد من املجاالت املتعلقة
بن�شاطات جمل�س التعاون اخلليجي ،
ي�أتي ت�أكيدًا على �إيجابية الدعوة و تفاين
املجيب  ،و ها نحن احت�ضنا دورة ريا�ضية
كبرية  ،بحجم ك�أ�س اخلليج يف ريا�ض اخلري و العطاء  ،و من

بني الدول التي ناف�ست بروح �أخوية و كان للمنتخب اليمني
وجود ًا يف القلوب  ،قبل �أن يوجد على الئحة البطوالت و
جداولها  ،هذا الوجود هو ت�أكي ٌد قاطع على �أهمية �أن تكون اليمن
�ضمن اهتمام اململكة و دول اخلليج  ،ب�شكل فاعل من عام �إىل �آخر
يف جماالت خمتلفة " .
الفتاً �إىل ثقته يف ا�ست�ضافة اململكة العربية ال�سعودية للن�سخة
الـ  22للبطولة و كانت بالفعل ناجحة جد ًا  ،و تز َّي َنت �أعناق
الالعبني بالذهب و رفع ك�أ�س البطولة من املنتخب املُ َت�أهِّ ل .
�آم ًال يف ختام مقاله و متمنياً للمنتخب اليمني التوفيق و
النجاح  ،و تقدميه �صورة م�ش ّرفة دائمة لوطنه  ،تعك�س اهتمام
فخامة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي  ،رئي�س اجلمهورية
اليمنية  ،و معايل الوزير ر�أفت حممد الأكحلي  ،وزير ال�شباب و
الريا�ضة  ،ب�شباب اليمن و باللعبة ال�شعبية الأوىل على م�ستوى
العامل  ،و الن�سخ املتوالية للعر�س الريا�ضي الكبري على م�ستوى
اخلليج .

ال�سفري حممد بن �سعيد �آل جابر
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني ب�صنعاء

احلرية ال توهب و ال تقدم هدية عيد امليالد !!

** يخطئ �أولئك الذين تعودوا الإن�صات �إىل �صوت الدجل و ال�ضياع  ,و يخطئ
دوماً الذي ال يفكر مبا يدور يف العامل من حقائق كم مرة قلنا  :احلرية ال توهب و ال
تقدم هدية عيد امليالد  ,احلرية ال ت�أتي بربطة املعلم  ,احلرية لي�ست عطية من العطايا
 ,احلرية لي�ست على طريقة �أحزاب اال�شرتاكي و الإ�صالح و امل�ؤمتر � ،ضربة خيانة
و ا�ستالم الثمن  ,احلرية ت�أتي من فوهة البندقية و لكن البندقية التي ميلكها العقل
الراجح الواعي و لي�س اجلبان الذي يرى فيها م�صدر تقطع و �سلب
و نهب و ارتزاق  ,العقل هو الذي ما زلنا نفتقده يا �أبناء اجلنوب ,
لأن احلرية ال ترق�ص راغبة يف الطبل و املزمار و ال تع�شق البائع و
ال�سم�سار  ,مبعنى قاطع ال ت�صدقوا �أن البناء ب�أ�سمنت مغ�شو�ش يبقى
زمناً طوي ًال  ,الأ�سا�سات ال�سليمة هي التي ترف�ض دوماً القول  :و عادت
حليمة لطبعها الأول  ,لأن احلرية لي�ست �صفقة جتارية  ,و �سالمي و
حتاياي ملن يريد �أن يفهم ! ؟ .
** الثورة التي تت�صدرها املن�صات و املايكروفونات و ال�صور ,
هي جمرد معر�ض �سيئ مل يح�سن الطباخ تقدميه  ,الثورة ال ت�صنعها
الطبول و ال ترفعها املن�صات و ال حمل ال�صور و ال يحت�سب عليها
املرتزق و لي�ست يف التحليل الأخري جمرد زفه  ,و حيا بك و حيا مبن
جاء و لي�ست �شعار  :الكل مع الكل  ,و الكل �ضد الكل � . .أقول  :الثورة
من العار كل العار �أن يت�صدرها الأغبياء و ال املرتزقة و ال �آكلي ال�سحت و ال من يريد
�أن يغمز يف الغدرة  . .الثورة يت�صدرها الرجال ال�صناديد الأذكياء و الأوفياء  ,متى
يفهمون القول يا �سيدتي احلرية ؟ ! .
** يف زمن العهر ال�سيا�سي الفا�ضح و املك�شوف بال حياء �أو خجل  ,و يف ظل بالدة و
غباء املتطلعني �إليه ب�إعجاب  ,لن نرى احلرية ال من خلف ال�ضباب و ال ال�سراب و ال من
بالد اله�ضاب و ال حتى من قطب من الأقطاب � ,سرناها دوماً خمتفية خلف " زُمر الذباب

" و ال حياة ملن تنادي �أيها الراف�ض للباطل ! ؟ .
** ((** هل فكر ع�شاق املن�صات و املايكروفونات و ال�صور كيف ينظر �إليهم العامل
؟!  . .كيف ينظر �إليهم من يريدون التعاطف مع ق�ضيتهم العادلة ؟ !  . .الكاذب و املرتزق
و النذل و اجلبان �سيقول  :ينظر �إلينا ب�إعجاب �شديد ! ؟  . .كذاب ابن كذاب من يقول
ذلك  . .العامل ينظر �إليكم ع�صابات متفرقة كل واحدة منها تريد �سلب ثروات الوطن ((
اجلنوب )) بعد اال�ستقالل � . .إذا �ضيعتم و غريكم دولة ت�صارعتم
فيها على منا�صب فقرية  ,كيف و احلال و فيها اليوم ثروات يريد
�أوغاد ال�شمال الغادر الل�ص �آكلها �إىل يوم القيامة و يعتربها (( �أر�ض
امليعاد )) و مثلهم العامل كله  ,و �أنتم �أول الالهثني عليها  . .ل�ستم
بثوار و ال تعرفون معنى الثورة لأنكم اليوم يف نظر �شرفاء الدنيا
كلها  :جمرد ع�صابات متفرقة هوجاء �ضائعة � . .أقول قويل هذا و
التاريخ و الأجيال �شاهدة � ,أنتم خ�سرمت الرهان على �أنكم ثوار .
 .عودوا �إىل ال�صواب و جادة ال�صواب حينها �سيحرتمكم ال�شرفاء
يف العامل ! ؟ .
** يا �شباب اجلنوب و يا جماهري اجلنوب ال�شريفة  ,تابعوا
قويل هذا و افهموا معنى الكالم  :هذه القيادات العا�شقة للمن�صات
و ال�صور و ال�شا�شات التي تطل عليكم منها و املايكرفونات اجلديدة
 . .ما هو هدفها ؟ !  . .من العيب �أنكم ال تعرفون  . .ه�ؤالء ال يبحثون عن احلرية و
اال�ستقالل  ,و ال كرامة العي�ش و ال امل�ستقبل الزاهر لكم  ,ه�ؤالء ينا�ضلون ب�شرا�سة تامة
كي يح�صلون على (( �صك االمتياز لهم من دول العامل ب�أنهم �أهل احلق يف التفاو�ض
معهم ))  ،مبعنى �آخر �أن يكونوا املرتبعني على املنا�صب و الكرا�سي للدولة القادمة ,
و حينها ال مانع لديهم لو �أ�صبح اال�ستقالل رهني الدول املانحة ل�صوتها معهم  . .قيادات
من ورق هدفها وا�ضح تنتقل من حال �إىل حال و من حمال �إىل حمال  ,حتارب العقل و

تغازل ال�ضياع  ,و �أنتم للأ�سف ال تريدون معرفة نهاية ال�ضياع الذي قد يقدمكم هدية
خال�صة (( للقاعدة �أو جماعة احلوثي بفعل الي�أ�س )) و لو ح�صل ذلك �ست�صبحون
جمرد ذكرى ل�شعب رائع نبيل �شجاع �شهم باع نف�سه رد ًا لفعل غبي غا�ضب من قيادة
بائعة تت�صارع على من يحرز �شهادة العامل به  ,و يا ليتها تت�صارع على من يقف �شاخماً
�صامد ًا �أمام كل التحديات لكان �شرفاً رفيعاً لها � . .أما �آن الأوان لت�ستيقظوا من وهم
الهتاف الذي يقودكم بنعومة نحو النهايات امللعونة ؟ ! .
(من �صفحة الكاتب على الف�سبوك)

فاروق نا�رص علي

عندما يتحالف (ثنائي الشر)

