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فيما م�صادر ك�شفت عن خمطط فو�ضوي يف اجلنوب تقوده قيادات موالية لـ"عفا�ش"..

الوفد الثاين للمخلوع يف�شل مرة �أخرى يف احتواء �أزمة ان�شقاق حزب امل�ؤمتر
 -عدن  -خا�ص:

ف�شلت م�ساع املخلوع علي عبداهلل �صالح جمدد ًا يف ترميم
حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام الذي بات م�ش ّك ًال يف جناحني
�أحدهما جنوبي والآخر �شمايل ،بعد �أن غادرت بعثته الثانية
التي بعثها للقاء قيادات احلزب يف اجلنوب بعد ا�ستمرار
ممار�سته االنفرادية باتخاذ قرارات م�صريية داخل امل�ؤمتر
ال�شعبي العام.
وقالت م�صادر �أن الوفد الذي بعثه املخلوع �إىل عدن والذي
ير�أ�سه القيادي امل�ؤمتري عارف الزوكا قد غادر �أم�س
الثالثاء عائدا �إىل �صنعاء بعد ف�شلهم الذريع يف �أداء املهمة
املوكلة �إليهم الحتواء �أزمة ان�شقاق احلزب.

و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن جميع املحاوالت التي حاولها الوفد
املُر�سل �إىل عدن خالل مباحثات ليلية مل تخرج ب�شيء يح ّد
من �إعالن قيادات حزب امل�ؤمتر يف اجلنوب من �إعالن حزب
جديد م�ست ّقل عن حزب �صنعاء وجلنته الدائمة ،يف حني
توا�صل قيادات امل�ؤمتر باجلنوب اجتماعاتها لال�ستعداد
لطي �صفحة الرئي�س املخلوع.
ّ
وقال القيادي اجلنوبي يف احلزب عو�ض م�شبح ،ع�ضو
اللجنة التح�ضريية ع�ضو اللجنة الدائمة املحلية يف حزب
امل�ؤمتر يف ت�صريحات خا�صة لـ«ال�شرق الأو�سط» ،ب�أن
قيادات امل�ؤمتر اجلنوبية اجتمعت �أم�س واتفقت على ت�أكيد
املوعد املحدد الجتماع قيادات امل�ؤمتر من عدة حمافظات
�شمالية وجنوبية يف  20من دي�سمرب اجلاري .وقال �إنه

�ست�صدر خالل االجتماع قرارات حا�سمة ،م�ؤكدا عزمهم
على امل�ضي قدما يف �سبيل «حترير �سلطة امل�ؤمتر ال�شعبي
من �سلطة الفرد واالنفراد بالقرار ال�سيا�سي».
ووفقا لإفادات متطابقة من داخل حزب امل�ؤمتر يف عدن ،ف�إن
الزوكا قد �أغ�ضب عدد من احلا�ضرين يف مقيل �أحد ا�صدقائه
مبدينة خور مك�سر حني �أ�شار يف كلمته �إىل ما حتقق يف
عهد الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح للوطن وللحزب،
والذي و�صفها الزوكا بـ" �إنه زعيم بحجم الوطن لأنه بنى
هذا الوطن طوبة طوبة وهو رجل �سيظل يحبه كل اليمنيني
و�سي�سجل له التاريخ ما �صنع له من منجزات ويف مقدمتها
منجز  22مايو و�إعادة حتقيق الوحدة اليمنية" .وهو ما
ت�سبب يف ثورة غ�ضب لدى جمموعة

الرئي�س هادي ل�سفري �إيران :العالقات ال تكون عرب امللي�شيات

احلوثيون يوا�صلون اقتحام م�ؤ�س�سات الدولة ب�صنعاء واحلديدة
 خا�صتوا�صل جماعة احلوثيني املتمردة �سيطرتها على مباين
وم�ؤ�س�سات الدولة يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ،حيث
اقتحم الع�شرات منهم مبنى البنك املركزي اليمني
�أم�س الأربعاء �إىل جوار �شركة �صافر� ،أكرب �شركة
نفطية بالبالد ،واقتحام م�صلحة الأحوال املدنية
ب�صنعاء ،وميناء احلديدة.
وقال م�صدر م�س�ؤول يف البنك املركزي اليمني �إن
ع�شرات امل�سلحني احلوثيني اقتحموا املبنى ،وقاموا
ب�إغالق بوابته الرئي�سية ومعوا املوظفني من اخلروج،
مو�ضحاً �أن امل�سلحني �أ�صدروا �أوامرهم ملوظفي
امل�صرف مبنع �إخراج �أو حتويل �أي مبالغ مالية منه.
كما اقتحم الع�شرات من املتمردين احلوثيني مبنى �شركة

�صافر النفطية للمرة الثانية بعد اقتحامهم االول يف �أواخر
�أكتوبر املا�ضي.

ونقلت �صحيفة العربي اجلديد اللندنية عن
م�صدر م�س�ؤول يف ال�شركة �أن احلوثيني منعوا
املوظفني من الدخول واخلروج و�أح�ضروا �أمر ًا
من النائب العام علي الأعو�ش لإقالة املدير العام
لل�شركة �أحمد كُليب ونائبه �سيف �شريف.
ويف وقت �سابق من يوم �أم�س الأربعاء ،اقتحم
احلوثيون اقتحم احلوثيني مبنى م�صلحة
الأحوال املدنية وال�شخ�صية يف �صنعاء ،بينما
�سيطر عنا�صر منهم على ميناء احلديدة ثاين
�أكرب موانئ اليمن على البحر الأحمر.
وكانت جماعة احلوثيني ال�شيعية املتمردة قد
اقتحمت �أم�س الأول الثالثاء ،مبنى م�ؤ�س�سة
الثورة لل�صحافة �شمال العا�صة �صنعاء لفر�ض
�أحد املح�سوبني على اجلماعة

الرئي�س هادي يوجه بحل م�شكلة اغتيال
اجلنيدي ومقتل بن حربي�ش
 �صنعاء  -خا�صوجه فخامة الرئي�س عبدربه من�صور هادي الثالثاء ،توجيهات الحتواء الأحداث التي
وقعت يوم االثنني يف حمافظتي عدن وح�ضرموت "مبا يكفل عودة الهدوء �إليهما".
ون�صت توجيهات الرئي�س هادي على �أن تقوم اللجنة الأمنية مبحافظة عدن ب�سرعة
حل م�شكلة اغتيال ال�شهيد خالد اجلنيدي بالتعاون مع من تراه من القيادات ال�سيا�سية
واالجتماعية باملحافظة .
كما يتوىل االخوان نائب رئي�س جمل�س النواب حممد ال�شدادي وحمافظ حمافظة
ح�ضرموت خالد �سعيد الديني حل م�شكلة مقتل ال�شيخ �سعد بن حربي�ش ويتم الت�صالح
على �ضوء ما مت االتفاق عليه م�سبقا مبا فيه �ضمان عدم توقف اعمال �شركات النفط
باملحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية �سب�أ �أن الرئي�س هادي وجه �أي�ضاً ب�سحب االطقم الأمنية
املتواجدة يف مقر فرع امل�ؤمتر ال�شعبي العام مبحافظة عدن و�إعادة الو�ضع اىل ما كان
عليه �سابقا ووقف االجتماعات التي دعا اليها الطرفان وعودة القيادات امل�شرفة اىل
العا�صمة �صنعاء .

خمطط حوثي لتحويل اليمن �إىل "�إمارة �إيرانية"
 ميدال �أي�ستقال م�ساعد للرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي� ،إن احلوثيني
ال�شيعة يخططون للإطاحة باحلكومة وذلك بعدما اتهمت
اجلماعة الرئي�س بالتغا�ضي عن الف�ساد ومطالبتها مبراقبة الإنفاق
احلكومي.
و�أطل الناطق الر�سمي جلماعة �أن�صار اهلل “احلوثيني” حممد
عبدال�سالم على �شا�شة التلفزيون اليمني احلكومي الول مرة،
متهما الف�ساد والفا�سدين ومدافعا بقوة على ايران وحتالف مكونه
ال�سيا�سي معها باعتبارها دولة ا�سالمية تقود حمور املقاومة �ضد
“قوى اال�ستكبارالعاملي بقيادة امريكا وا�سرائيل”.
و�سيطر احلوثيون على العا�صمة �صنعاء يوم � 21سبتمرب�/أيلول
واخرتقوا م�ؤ�س�سات الدولة ،لكن ال يزال هادي رئي�سا للبالد .ومنذ
ذلك احلني يحاول الرئي�س ا�سرت�ضاء اجلماعة بينما يعمل على
تعزيز �سلطة الدولة.
وقال عبدامللك احلوثي زعيم احلوثيني يف خطاب �ألقاه على
جمموعة من الزعماء القبليني يف معقله يف �صعدة ب�شمال اليمن
م�ساء االثنني �إن هادي “كان يت�صدر قوى الف�ساد” يف البالد.
وقال “الرئي�س عبد ربه من�صور هادي كان خالل الثورة ال�شعبية
والت�صعيد ال�شعبي كان يت�صدر قوى الف�ساد يف الإ�ساءة �إىل ال�شعب
اليمني” ،م�شريا �إىل االحتجاجات املناه�ضة للحكومة التي كانت
تقودها جماعته قبل �سيطرتها على العا�صمة.
وتابع “�أنا هنا �أقول له �شعبنا اليمني� ،صحيح �شعب عظيم
ومت�سامح وكرمي ،ولكنه لن يبقى متغا�ضيا �إىل ما ال نهاية” .وكان
يتحدث �إىل �شيوخ قبائل خوالن التي �أيدت جماعته منذ البدايات
وحتى �صعودها.

وردا على هذه االتهامات ،قال م�س�ؤول كبري يف مكتب الرئي�س،
�إن اخلطاب يظهر �أن احلوثيني يخططون لإ�سقاط احلكومة
و”ا�ستكمال ال�سيطرة على الدولة”.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول م�شرتطا عدم ن�شر ا�سمه “اخلطاب كان خايل
حتى من لغة التخاطب ال�سيا�سي مع رئي�س الدولة ،وبالتايل نتوقع
�أن يكون لدى اجلماعة خمطط �آخر �شبيه مبخطط �إ�سقاط �صنعاء”.
وقال احلوثي �إنه مت ت�شكيل جلان ملتابعة عمل الوزارات بعد �سقوط
�صنعاء و�إنها ك�شفت حماوالت بع�ض امل�س�ؤولني تقا�سم مليارات
الرياالت الفائ�ضة مبيزانيات بع�ض الوزارات خالل عملية اجلرد
ال�سنوي التي جتري هذه الأيام .ومل يذكر �أ�سماء ه�ؤالء امل�س�ؤولني.
كما طالب �أي�ضا ب�ضرورة “�أن تخ�ضع ميزانية  2015ملراجعة
دقيقة وذلك حتى ال تكون �أي�ضا دعما �إ�ضافيا وهائال للفا�سدين
والعابثني”.
ودعا لأن ت�سلم احلكومة الأجهزة الرقابية “للثوار لرياقبوا
ويتابعوا ويت�أكدوا حتى ال ت�ضيع �أموال هذا ال�شعب”.
و�أ�ضاف “حماربة الف�ساد م�س�ألة �أ�سا�سية ال حميد عنها نهائيا”.
ومن املقرر �أن ت�ضع حكومة هادي ميزانية العام املقبل لكن يحاول
احلوثيون ب�سط نفوذهم عرب اللجان التي �شكلوها.
ويقول احلوثيون الذين تعرف جماعتهم با�سم (�أن�صار اهلل) �إن
�سيطرتهم على �صنعاء كانت بهدف ا�ستئ�صال جذور الف�ساد
وحتقيق العدالة يف ال�سيا�سة العامة.
وللجماعة ال�شيعية �صالت وثيقة ب�إيران .وقد �سيطرت على �صنعاء
بال مقاومة تقريبا يوم � 21سبتمرب �أيلول ومدت نفوذها منذ ذلك
احلني �إىل اجلنوب والغرب من العا�صمة حيث واجهت مقاومة من
القبائل ال�سنية وتنظيم القاعدة.
وطالب عبدال�سالم خالل حديثه لربنامج
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الأمري الوليد يعلن البث الر�سمي لقناة العرب يف  1فرباير املقبل
ويُعني فهد ال�سكيت رئي�س ًا ملجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

تتمات

 -الريا�ض

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اململكة
القاب�ضة ومالك قناة العرب� ،أن اطالق قناة العرب االخبارية �سيكون ب�أذن اهلل يوم االحد املوافق  1فرباير
2015م.
كما �أعلن الأمري الوليد عن تعيني الأ�ستاذ فهد حممد ال�سكيت رئي�ساً ملجل�س االدارة ل�شركة تلفزيون العرب
ورئي�ساً تنفيذياً وان هذا التعيني يعك�س الثقة الكبرية يف الأ�ستاذ فهد ال�سكيت و�إدارة القناة.
وياتي هذا االعالن �ضمن م�ؤمتر �صحفي عقد يف  15دي�سمرب 2014م تر�أ�سه الأ�ستاذ فهد ال�سكيت ،رئي�س
جمل�س االدارة و الرئي�س التنفيذي لقناة العرب الإخبارية ،والأ�ستاذ جمال خا�شقجي مدير عام قناة العرب
الإخبارية ،تخلله �شرح كامل عن القناة والتجهيزات الفنية والإدارية ،وملحة عن الربامج التي �ستعر�ض
على �شا�شتها باال�ضافة اىل جولة ح�صرية يف ا�ستوديوهاتها.
و�سوف تكون قناة العرب قناة �إخبارية على مدار � 24ساعة تبث باللغة العربية للم�شاهدين يف جميع �أنحاء
العامل ،و�ستتميز القناة بتقدمي االخبار واملعلومات ال�صحيحة وبطرح ومناق�شة احللول للتحديات التي
تواجه املنطقة ،حيث �ست�سقطب �آراء املخت�صني ،و�ستقدم برامج �إخبارية حوارية ،و�ستهتم ب�آراء متابعيها
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وت�ضعها يف قالب جديد ومبتكر يتنا�سب مع تطلعات امل�شاهد العربي.
وعرب اتفاقية التعاون احل�صرية مع بلومربج� ،ستعنى "العرب" بتقدمي �آخر و�أهم م�ستحدثات قطاع املال
والأعمال العربية والعاملية ،كما �ستطلق باقة متكاملة من الربامج التي تغطي ال�سيا�سة ،واملجتمع ،وال�سفر،
والريا�ضة والفن.
هذا وقد ح�صلت "العرب" م�ؤخر ًا على جائزة "م�شروع العام" وجائزة "�أف�ضل ت�صميم لال�ستوديو" لعام
 2014خالل منتدى برودكا�ست برو الذي عقد يف دبي م�ؤخر ًا بالتعاون مع احتاد �إذاعات الدول العربية.
وي�أتي ح�صول القناة على هاتني اجلائزتني املرموقتني ثمرة جهود فريق العمل والبنية التحتية الأف�ضل
التي و�ضعها القائمون على القناة ا�ستعداد ًا لالنطالق.

نبذة عن قناة العرب االخبارية
متلأ قناة العرب االخبارية الفجوة احلالية يف التغطية االخبارية العربية عن طريق تقدمي نظرة جديدة،
هادفة وغري منحازة للأحداث العاملية للماليني من امل�شاهدين .فمن مقرها يف البحرين ،تعنى "العرب"
بتقدمي ن�شرات �إخبارية وباقة متكاملة من الربامج التي تغطي ال�سيا�سة ،واملجتمع ،وال�سفر ،والريا�ضة
والفن .وعرب �شراكتها احل�صرية مع بلومربج ،تعترب "العرب" القناة العربية الأوىل التي تقدم �أخبار
بلومربج العاملية ملتابعي �أخبار قطاع املال والأعمال ،لت�صبح بذلك املرجع الأول للمنطقة ككل.

فيلم ميني يفوز بجائز �أف�ضل فيلم روائي
مبهرجان دبي ال�سينمائي 2014م

1996
 دبيفازت املخرجة اليمنية خديجة
ال�سالمي بجائزة �أف�ضل فيلم
روائي �ضمن جوائز املهر العربي
يف ختام الدورة احلادية ع�شرة
ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل
( 17-10دي�سمرب) وذلك عن
فيلمها " �أنا جنود بنت العا�شرة
ومطلقة " .
و�شهد اليوم يف دبي �إعالن وتوزيع
جوائز املهر 2014م ملهرجان دبي

ال�سينمائي ال 11الذي يحتفي
ب�أف�ضل نتاجات ال�سينما من خالل
م�شاركة ع�شرات الأفالم والتي
تناف�ست على جوائز املهر بفئاتها
 :املهر االماراتي  ،املهر الق�صري ،
واملهر الطويل.
و�سبق ان فازت املخرجة اليمنية
خديجة ال�سالمي بجوائز �أخرى
يف مهرجانات �سينمائية عاملية عن
�أفالم وثائقية مبا فيها مهرجان
دبي الذي فازت يف احد دوراته
ال�سابقة بجائزة رفيعة .

وتعد هذه اجلائزة �أول جائزة
تنالها ال�سالمي عن فيلم روائي
 ،وهو ما ميثل تعزيزا لتجربتها
التي مل تتوقف عن تطوير قدراتها
الإخراجية ال�سينمائية .
وتناولت ق�صة الفيلم معاناة
الطفلة جنود التي مت تزويجها من
كهل  ،و �صعدت ق�ضية معاناتها
�إىل �أن �أ�صبحت ق�ضية ر�أي عام
 ،مت من خاللها التعر�ض لأ�ضرار
و خماطر زواج ال�صغريات يف
اليمن .

فندق جراند عدن
Grand Aden Hotel

ت�صميم و�إخراج

خورمكسر -عدن  -هاتف 009672272000 :

م .ندمي عمر عبدالغني

تتمة من �صفحة 1
الوفد الثاين....

كبرية من احلا�ضرين ودفع الكثري منهم �إىل املغادرة ،بينما ذهب البع�ض �إىل
املال�سنة حتى كاد النقا�ش يتحول �إىل عراك ،بح�سب امل�صادر املتطابقة.
و�أفادت م�صادر �أخرى خا�صة� ،أن عدد من قيادات احلزب يف اجلنوب رف�ضوا
مقابلة الزوكا والوفد املرافق له ب�شكل قاطع بعد ف�شل املفاو�ضات الأوىل التي
قادها الوفد الأول بقيادة �أبوبكر القربي ،التي �أكدت فيها القيادات اجلنوبية
رف�ضها الكامل للبقاء داخل ما �أ�سمته بـ"�صندقة عفا�ش القذرة".
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.
على اجلانب الآخر ،ك�شفت م�صادر �سيا�سية مطلعة عن "خمطط لزعزعة الأمن
يف اجلنوب خالل الأيام القادمة يديره الرئي�س املخلوع علي �صالح وتنفذه
قيادات من حزب امل�ؤمتر مواليه له ب�إ�سناد ودعم حوثي" .
و�أ�ضافت امل�صادر " �أن ذلك املخطط قد مت التمهيد له م�سبقا عرب الإعالم املوايل
ل�صالح و�إثارة الإ�شاعات عن توافد �أعداد كبرية من تنظيم القاعدة حل�ضرموت
" وقد و�صل يوم �أم�س الأول وفد م�ؤمتري �إىل ح�ضرموت برئا�سة �أحمد عبيد
بن دغر ويا�سر العوا�ضي ورف�ضت الأجهزة الأمنية يف ح�ضرموت �أن ت�سندهم
بحماية �أمنية كون و�صولهم �إىل ح�ضرموت لي�س ب�صفة ر�سمية و�إمنا ب�صفة
حزبية.
وقد طالب العديد من ال�شخ�صيات االجتماعية بن دغر ومن معه مغادرة
ح�ضرموت �سريعا و�أمهلوهم � 24ساعة للمغادرة .

احلوثيون يوا�صلون....
على �إدارة امل�ؤ�س�سة ،ورغم �إ�ضراب عمال امل�ؤ�س�سة عن العمل �إال �أن
العدد �صدر �صباح الأربعاء عن امل�ؤ�س�سة.
ويف �سياق مت�صل ،قال الرئي�س عبدربه من�صور هادي خالل ت�سلمه
الأربعاء �أوراق اعتماد ال�سفري الإيراين اجلديد لدى �صنعاء �سيد ح�سن،
�إن العالقة مع �إيران يجب �أن تبنى عرب القنوات الر�سمية بني الدولتني،
ولي�س على م�ستوى العالقة مع الأحزاب �أو اجلماعات �أو امللي�شيات.
و�أ�ضاف هادي "ايران دولة �إقليمية كبرية ولها م�صالح ونحن يف اليمن
دولة وحكومة ن�ستطيع حماية امل�صالح امل�شرتكة واال�ستثمارات"،
داعياً �إىل اال�ستثمار يف اليمن وتطوير العالقات على الأ�سا�س املتعارف
عليه بني ال�شعوب.
من جهته ،قال �سفري طهران� ،إن وجوده يف اليمن "�سيكون من �أجل
التعامل والتعاون مع احلكومة اليمنية".
وقال وفقاً لوكالة �سب�أ" :عالقة قدمية يف التعامل مع اليمن من خالل
القنوات الدبلوما�سية ،و�سنعمل على تعزيز العالقات والتعاون
بني البلدين مبا يحقق املنافع امل�شرتكة ،ونعلن ا�ستعدادنا للتعاون
وتطوير العالقات الثنائية".
ومنذ � 21سبتمرب� /أيلول املا�ضي ،ت�سيطر جماعة احلوثي املح�سوبة
على املذهب ال�شيعي بقوة ال�سالح على امل�ؤ�س�سات الرئي�سة يف
�صنعاء ،ويتهم م�س�ؤولون مينيون وعوا�صم عربية وغربية �إيران،
بدعم احلوثيني باملال وال�سالح� ،ضمن �صراع على النفوذ يف عدة دول
باملنطقة بني �إيران وال�سعودية ،جارة اليمن ،وهو ما تنفيه طهران.

�إمارة �إيرانية....

“مر�آة الواقع” احلواري الذي يقدمه االعالمي اليمني
املقرب من احلوثيني عبدالرحمن العابد على �شا�شة
الف�ضائية اليمنية ،ال�سلطات اليمنية بفتح �سفارة لها
بايران وم�ساواتها يف التمثيل الدبلوما�سي مع الواليات
املتحدة التي قال ان لديها �سفريا ومفو�ضا فوق العادة
يقوم باعمال اخرى يف اليمن تتعدى عمله ك�سفري.
واكد ان ايران بلد ا�سالمي مقاوم وم�ساند
لل�شعب الفل�سطيني ودول املقاومة �سوريا ولبنان
وقدمت وتقدم الدعم وال�صواريخ حلركة حما�س
“ال�سنية”التي اطلقتها من غزة �ضد العدو ال�صهيوين.
وطالب عبدال�سالم ب�ضرورة تطوير وتعميق العالقات
الدبلوما�سية اليمنية االيرانية ،باعتبار ايران بلدا
م�سلما وح�ضاريا وقوة كبرية اليوم باملنطقة.
ويقول م�س�ؤولون مينيون و�إيرانيون �إن �إيران زودت
احلوثيني ال�شيعة الذين �سيطروا على �صنعاء ب�أ�سلحة
ومال وتدريب يف الوقت الذي ت�صعد فيه طهران
�صراعها الإقليمي على النفوذ مع اململكة العربية
ال�سعودية.
وتتهم دول خليجية �سنية �إيران بالتدخل يف �ش�ؤونها
الداخلية عرب وكالء �شيعة يف املنطقة وهي تهمة تنفيها
طهران.

عدن -الـمنصورة
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�صرب ًا �آل اجلنيدي

عزاء

( َو َ
ال حَ ْ
الل �أَ ْم َوات ًا َب ْل �أَ ْح َياء ِعندَ َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقونَ )
ت َ�س نَ َّ
ب ا َّل ِذ َ
ين ُق ِت ُلو ْا يِف َ�س ِب ِ
يل هّ ِ
�صدق اهلل العظيم

نتقدم ببالغ الأ�سى واحلزن �إىل
الوالد العزيز حممود اجلنيدي
و�إىل القا�ضي حممد اجلنيدي
وكافة �أ�سرة اجلنيدي الكرام
ب�إ�ست�شهاد ولدهم
ال�شهيد املهند�س  /خالد اجلنيدي
�سائلني املوىل ج ّل وعال �أن يتغمده بوا�سع رحمته ويلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان
�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
 /ال�شيخ عبدالرب النقيب � /شالل على �شائع  /فاروق نا�صر علي  /ردفان �سعيد �صالح  /حممد �صالح طماح  /قا�سم عـــ�سكر /
م .وحي �أمان  /حممد �سيف ثابت  /علي ح�سن باهارون  /علوي البار � /أياد فرحان � /أمني النا�صري  /طاهر الطماح  /حممد
العمراوي  /فرا�س اليافعي  /علي هيثـــم الغريب  /ال�شيخ عبا�س �صنيج ال�شاعري  /ف�ؤاد را�شد � /صالح ال�سقلدي  /عدنان
االعجم  /زهرة �صالح البعداين  /با�سم الــ�شعيبي  /عبدالاله ُ�سميح  /نا�صر الف�ضلي  /ن�شوان عبد الواحد  /ح�سام اجلعدين
� /أديب العي�سي  /و�ضاح العو�سجي  /نا�صر حـــنبلة  /احلامد عو�ض احلامد  /حممد مظفر العولقي  /عبدالعزيز ال�سقاق  /د.
خالد �سفيان  /جابر حممد  /القا�ضي ح�سني زين  /با�سل احلريري  /خالد ال�سنمي � /أنور �إ�سماعيل .

وكافة �أبناء منطقة حافون (الـمعال )
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مناسبة

ِّ
ُّ
احتفاالت �أعياد مملكة البحرين الوطنية  . .فرحة و تغني بتطور دولة امل�ؤ�س�سات
ــ خا�ص
مبنا�سبة احتفاالت مملكة البحرين ال�شقيقة ب�أعيادها الوطنية يومي الـ  16و الـ
 17من دي�سمرب " كانون الأول "  2014م � ،إحيا ًء لذكرى قيام الدولة البحرينية
احلديثة يف عهد م�ؤ�س�س كيانها العربي الإ�سالمي �أحمد الفاحت يف العام  1783م ،
و الذكرى الـ  43الن�ضمامها �إىل الأمم املتحدة دولة كاملة الع�ضوية  ،و الذكرى الـ
 15لت�سلم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�سى �آل خليفة ــ يحفظه
اهلل و يرعاه ــ ملقاليد احلكم .
بهذه املنا�سبة  ،يجيء االحتفال بالأعياد الوطنية البحرينية هذا العام يف
�أجواء تختلف عن �سابقاتها � ،إذ اجتاز ال�شعب البحريني قبل �أيام قليلة مرحلة
جديدة من مراحل تطوره ال�سيا�سي و الدميقراطي  ،و حقق وثبة هائلة يف م�شوار
نه�ضته و رقيه بعد �أن جنح يف تنظيم و �إخراج رابع انتخابات نيابية و بلدية
تجُ َرى يف اململكة منذ انطالق امل�شروع الإ�صالحي للعاهل املفدى قبل �أكرث من 12
عاماً يف داللة وا�ضحة على �أن الدميقراطية البحرينية  ،الق�صرية بعمر الزمن ،
باتت ت�ؤتي ثمارها املرجوة .
و �إذا كانت مملكة البحرين حتتفي �سنوياً بكثري من الإجالل و التقدير لكل
من �ساهم بدور يف مراكمة النجاحات و يف حتقيق �إجنازات بعينها يف القطاعات
التنموية و الب�شرية املختلفة  ،و ت�سطر يف كتاب نه�ضتها حجم اجلهد الذي يبذل
هنا و هناك من جانب كل فئات املجتمع و �شرائحه يف كل مواقع امل�س�ؤولية و
القرار لتلبية طموحات املواطنني و الوفاء بتطلعاتهم  ،ف�إنها اليوم ت�سجل ملحمة
جديدة يف تاريخها اخلالد و الباعث على الفخر مبنا�سبة النتائج الباهرة التي
�أ�سفرت عنها االنتخابات الأخرية  ،خا�صة مع الدالالت التي �صاحبتها  ،و املنتظر
�أن ترتتب عليها خالل الفرتة املقبلة من عمر الوطن و م�سريته نحو التقدم .
م�سرية االلتزام والوعي و امل�س�ؤولية و تذخر م�سرية اململكة يف احلقيقة  ،و
ال �س َّيما يف هذا العام  ،ب�صفحات طوال ُ�سطرت بحروف من ذهب  ،عك�ست مدى
التزام و م�س�ؤولية مواطنيها  ،و م�ستوى وعيهم الكبري الذي يتحلون به  ،و قدرتهم
الفائقة على التمييز بني الغث و ال�سمني  ،ف�ض ًال عن نزاهة و م�ؤ�س�سية دوالب العمل
العام بها  ،احلكومي و الأهلي  ،و �شفافيته التي �شهد و ي�شهد لها اجلميع  ،و احل�س
الوطني العايل للقائمني عليه  ،الذي يح�ضهم دوماً على �ضرورة �أداء املهمات
الوطنية اجل�سام املكلفني بها  ،و على �أكمل وجه و�سط �أعتى الظروف .
كذلك  ،و بالرغم مما تعر�ضت له اململكة و مواطنيها من حتديات و تهديدات
حتت دعاوى خبيثة للنيل من م�سار تطورها و �سجل نه�ضتها  ،التي �سعت حتت
�شعارات زائفة لعرقلة خطواتها اجلبارة �إىل �آفاق �أرحب من التطور و الرخاء ،
لكنها و بتوجيهات �سديدة من قيادتها الر�شيدة  ،و بف�ضل رعايتها الكرمية لكل
خطوة ت�سهم يف رفعتها  ،و مب�شاركة �شعبية �أ�صيلة و وا�سعة تعرب عن عظم الوالء
و االنتماء لأر�ض هذا الوطن الكرمي  . .بالرغم من كل هذه التحديات التي تعر�ضت
لها خالل الفرتة الأخرية  ،ف�إن البحرين مل تذخر جهد ًا يف توفري كل الإمكانات و
املقومات الالزمة لإجناح النهج الدميقراطي الذي اختطته لنف�سها ليكون امل�شروع
الوطني الذي ينه�ض ب�شعبها و تباهي به الأمم  ،و عملت بكل ما �أوتيت من قوة
لإبراز �صورتها احل�ضارية امل�شرقة و املزدهرة �أمام العامل �أجمع  ،و ك�شفت

بح�ضور كوكبة من ال�صحفيني و مرا�سلي و�سائل الإعالم بالداخل و اخلارج عن
حقيقة االدعاءات التي ما فتئت تزعم �سيطرتها على ال�شارع  ،و حاولت النيل من
وحدتها و �أمنها و ا�ستقرارها .
و لعل ما �أفرزته �أبرز تطورات هذا العام  ،التي ي�أتي يف مقدمتها االنتخابات
النيابية و البلدية الأخرية بجولتيها الأوىل و الثانية  ،و من ثم ت�شكيل احلكومة
اجلديدة التي حتمل معها الب�شرى للوطن و النا�س  ،و غري ذلك الكثري مما اختربته
البالد طوال الأ�شهر القليلة املا�ضية  ،و التي تك�شف جميعها عن حجم التحول الذي
ت�شهده ال�ساحة البحرينية  ،و الذي �سين�سحب بكل مفرداته على جممل امل�شهد
الوطني يف الفرتة املقبلة على كل امل�ستويات و القطاعات .
و ُي َب ِّ�شر كل ذلك يف الواقع مب�ستقبل واعد ي�أمله اجلميع و يعمل من �أجله الكافة
 ،و من بني �أبرز دالالت هذا امل�ستقبل �صعود م�ؤ�شرات النمو االقت�صادي يف الربع
الثالث من هذا العام مقارنة مع الفرتة ذاتها للعام  2013م  ،و ذلك بنحو 5.1
 %بالأ�سعار الثابتة  ،و  % 4.7بالأ�سعار اجلارية  ،و �شمل خمتلف القطاعات
االقت�صادية النفطية و غري النفطية.
ناهيك بالطبع عن موا�صلة خطواتها الثابتة نحو النهو�ض  ،بالإ�شارة �إىل �أن
البحرين ما زالت �ضمن الدول الأوىل عربيًا يف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ال�صادرة
عن الأمم املتحدة  ،و لديها االقت�صاد الأكرث حرية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و
�شمال �أفريقيا وف ًقاً مل�ؤ�س�سات دولية عريقة  ،منها معهد " فريزر " و م�ؤ�س�سة "
هريتدج فاوندي�شن "  ،و احتلت املركز الـ  13عاملياً يف العام  2014م  ،و تعد املركز
املايل الأ�سرع منو ًا يف العامل  ،و ُت َ�ص َّنف من البنك الدويل اقت�صاد ًا مرتفع الدخل
مبتو�سط فردي يتجاوز الـ � 28ألف دوالر .
م�سارات الإ�صالح و التقدم لن تتوقف  ،تبدو هذه احلقيقة واقعة جم�سدة على
الأر�ض بالنظر �إىل �أكرث من �شاهد اختربته اململكة طوال العام املن�صرم  ،لعل
�أهمها � ،أن دعوات الت�شكيك  ،و حماوالت تغليب الر�أي الواحد التي مرت بالبالد
 ،ف�ض ًال عن الرغبة يف �إعادة زمن فر�ض الإرادات على ال�شارع  ،التي وَ َّلت دون
رجعة  ،و توجيهه ق�سر ًا و رغماً عنه �إىل اجتاهات �أخرى غري وطنية  ،ف�ض ًال عن
امل�ساعي احلثيثة جلر البالد �إىل ما ال يحمد عقباه  ،و الإ�صرار على جلب التدخالت
اخلارجية يف ال�ش�أن املحلي  ،و ا�ستدعاء جتارب ثبت خطرها يف املحيط املقارب ،
كل ذلك مل يجد له �أذن �صاغية لدى مواطني اململكة  ،و وقفت البالد يف وجهه وقفة
رجل واحد  ،قيادة و حكومة و �شعباً  ،بثبات ال يلني و عزم مل يتزعزع .
بل و مل يجد الداعون لتق�سيم ال�شارع  ،املهددون لوحدته و متا�سكه  ،و
املحر�ضون على تفتيته  ،و �إ�شاعة الفو�ضى بني �صفوفه � ،أي �صدى يف �أو�ساط
املواطنني البحرينيني  ،و ا�ستقر يف قلوبهم و �أفئدتهم �أن بهذه البالد رجال ي�سعون
من �أجل خريها و ا�ستمرار تقدمها  ،و قد ت�أكد ذلك يف م�ؤ�شرات امل�شاركة و الإقبال
املنقطع النظري على االنتخابات  ،تر�شحاً و ت�صويتاً .
و املعروف �أن �أكرث من  400مرت�شح تناف�سوا يف اجلولة الأوىل من االنتخابات ،
و مب�شاركة �شعبية بلغت ن�سبتها  52.6باملائة لالنتخابات النيابية و  59.1باملائة
لالنتخابات البلدية � ،أو ما يقدر بنحو � 153ألف ناخب من جمموع الكتلة االنتخابية
امل�ؤهلة للت�صويت البالغة نحو � 349ألف ناخب من جمموع ال�سكان  ،و هو ما جتدد
يف اجلولة الثانية التي �شهدت زخماً يف امل�شاركة و �إقبا ًال على الت�صويت  ،و ذلك
بعد �أن تناف�س �أكرث من  100مرت�شح حازوا �أكرب عدد من الأ�صوات على  34مقعد ًا
نيابيا و  21بلدياً يف جت�سيد وا�ضح على احتدام املناف�سة يف غالبية الدوائر تقريباً
و نزاهة العملية االنتخابية � ،إذ مل تعرف النتائج �إال بعد جولتني انتخابيتني .
ي�ضاف ذلك بالت�أكيد �إىل �أن فوز املرت�شحني بثقة ال�شارع تعك�س داللة �أهم مع
االحتفال بالأعياد الوطنية  ،و هي �أن جموع املواطنني  ،ك ًال يف موقعه  ،و مع
دخولهم مرحلة جديدة من العمل العام  ،مل يتوانوا عن القيام مب�س�ؤولياتهم

الوطنية ناحية بالدهم و جمتمعهم بغر�ض �إي�صال النائب الكفء للمقعد التمثيلي
 ،و هو تعبري ي�ؤكد �أنهم على الدرب �سائرون  ،را�ضون مطمئنون  ،و واثقون من
اخلطوات املتبعة و نهج القيادة الر�شيدة يف �إدارتها مللفات البالد املختلفة .
و لعل من املهم هنا �إبراز حقيقة �أخرى  ،و هي اقتحام ال�شباب البحريني عماد
نه�ضة الأمة و م�ستقبلها و املقوم الأكرب من جمموع �سكانها جمال العمل ال�سيا�سي
 ،و هو ما يعك�س لي�س فقط اهتمام و قناعة الأجيال اجلديدة بالنهج الثابت و
الر�صني يف قيادة اململكة  ،و م�سعاهم للم�شاركة ب�أي جهد يف النهو�ض به  ،و �إمنا
رغبة و �إرادة جيل جديد من املواطنني على امل�شاركة يف ر�سم و حتديد م�ستقبل
بالدهم يف الفرتة القادمة  ،بيد �أنه بلغ عدد الناخبني من هذه الفئة الواعدة الذين
�شاركوا يف العملية االنتخابية �إثر بلوغهم ال�سن القانونية � ،أي � 20سنة  ،و با�شروا
لأول مرة حقوقهم ال�سيا�سية  ،ما قدره � 49.553ألف بن�سبة  48.02باملائة .
�أداء و فاعلية ب�شهادة اجلميع يك�شف �أداء و فاعلية الأجهزة املختلفة يف العام
املن�صرم  ،و خا�صة خالل الفرتة ال�سابقة على �إجراء جولتي االنتخابات و �أثنائها
حتى بعد �إعالن ت�شكيل احلكومة و بدء قيامها مبهماتها املحددة يف خطاب الت�شكيل
 ،عن م�ستوى عال من الدقة و املهارة و التنظيم يت�سم به كل العاملني يف �أجهزة
الدولة املختلفة .
و ال �شك �أن هذا امل�ستوى الفائق من اجلاهزية و الرقي يف الأداء و الفاعلية يف
الإجناز  ،لي�س وليد االنتخابات و ما تالها  ،و �إمنا هو �سمة عامة متيز اجلهاز
الإداري للدولة و رجاالته يف كل القطاعات و على امل�ستويات كافة  ،و هو ما ميكن
قيا�سه بالنظر �إىل تقارير وزارة الدولة ل�ش�ؤون املتابعة  ،التي �أكدت تنفيذ احلكومة
املوقرة برنامج عملها لل�سنوات من  2011م لغاية  2014م بن�سبة  81باملائة
على ال�صعد ال�سيا�سية و االقت�صادية و املالية و اخلدمات و التنمية الب�شرية و
االجتماعية و البنية التحتية  ،و بن�سبة  75باملائة على �صعد الربامج و امل�شاريع
الإدارية التي تنفذ على م�ستوى الوزارات و تطوير عملها  ،و هو ما كان له عظيم
الأثر يف تنظيم العملية االنتخابية الأخرية بكل مراحلها  ،و انعك�س هذا الأداء
الفاعل يف حت�سن الأو�ضاع و زيادة معدالت ر�ضاء املواطنني  ،الأمر الذي �شهدت
به التقارير و املنظمات و مراكز البحوث الإقليمية و الدولية  ،و ذلك مثلما �أ�شري
�سلفاً .
و ت�أكدت هذه ال�شهادات التاريخية �أي�ضاً خالل االنتخابات الأخرية التي متت
قا�ض  ،و متابعة  300مراقب ينتمون لثماين جمعيات
حتت �إ�شراف ما ال يقل عن ٍ 56
ً
من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين البحرينية  ،ف�ضال عن ترحيب العديد من الأو�ساط يف
اخلارج بها  ،معربني عن �أملهم ب�أن حتقق النتائج التي ي�صبو �إليها �شعب البحرين
 ،و ذلك للنهو�ض بالإ�صالحات ال�ضرورية يف البالد  ،و تعزيز م�ؤ�س�ساته التمثيلية.
و قد �أكد هذا املعنى جاللة العاهل املفدى عندما وجه ال�شكر و التقدير يف خطابه
ال�سامي يف افتتاح دور االنعقاد الأول من الف�صل الت�شريعي الرابع يوم الـ  14من
دي�سمرب " كانون الأول " اجلاري لكل �صاحب جهد  ،و على ر�أ�سهم " �صاحب ال�سمو
امللكي  ،الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة  ،رئي�س الوزراء املوقر  ،و �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة  ،ويل العهد الأمني  ،و ملنت�سبي و رجال
قوة دفاع البحرين  ،و الأمن العام و احلر�س الوطني  ،و للجهات كافة التي قامت
على تنظيم االنتخابات النيابية و البلدية و الإ�شراف عليها بكل اقتدار  ،و خا�صـة
ال�سادة �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية املحرتمني "  ،كما عرب عن تقديره العميق " لكل
من مار�س حقه يف الرت�شيح و الت�صويت بروح وطنية " .
و هي الر�سالة التي تعك�س تقدير القيادة الر�شيدة العايل لكل اجلهود الدائمة و
امل�ستمرة لي�س فقط ملتابعة و تطوير عمل احلكومة  ،و التوا�صل مع فئات املجتمع
كافة و التعرف على �آراء املواطنني الكرام  ،و �إمنا �أي�ضاً للذود عن حيا�ض الوطن
و احلفاظ على مكت�سباته التنموية و احل�ضارية .
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فرعون اليمن وجنده لن يكونوا �إال عربة
ــ املحرر ال�سيا�سي

ت�أ�س�س حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف 1982م على يد
جمموعة من ال�سيا�سيني واالقت�صاديني ورجال املال
والأعمال لي�ضعوا �أهداف وغايات احلزب وير�سموا هوية
جامعة للحزب ال�سيا�سي الذي حكم اجلمهورية العربية
اليمنية  ..ومن الغرابة �أن رجال املال والأعمال وال�سيا�سيني
قبلوا �أن يرت�أ�سهم �شاوي�شا ليدير �أمورهم و�ش�ؤونهم يف
احلزب وترتجم لوائحه الداخلية وتف�صل على مقا�س
ال�شاوي�ش وذرا للحرج مت تغليف �صفة ال�شاوي�ش بو�صفة
رئي�س احلزب برئي�س اجلمهورية وحتت هذا الغالف مت
ت�سويق ال�شاوي�ش برئي�س للمثقفني والأكادمييني ..وظل
حال احلزب على هذا املنوال قرابة الثالثني �سنة � ..صرب
املثقفني على هفوات ال�شاوي�ش وحتمل املنخرطون �أ�سلوبه
يف اخرتاق اللوائح التنظيمية وا�ستمرار ت�صفيق اجلهالء
احلار له  ،وعلى احلان حملة املباخر الذين ي�شرعنون له كل
تلك احلماقات ويزينونها له.
�إال �أن ما �شهدته املنطقة العربية يف العام 2011م من ما �سمي
الربيع العربي جعلت من �إ�سقاط ال�شاوي�ش وحما�سبته مطلبا
�شعبيا عن جرم وحماقات �أ�ضاعت �أجيال مينية ..ودمرت
امل�شروع القومي العربي بالوحدة العربية التي جعل منها
ال�شاوي�ش �أ�سوا منوذجا للأمة العربية  ،فرق ال�شعوب
وجعلها تتباغ�ض فيما بينها  ،حتى كره اجلنوبيني معنى
الوحدة  ..الوحدة التي قرنها ال�شاوي�ش باملوت !!
فكانت لثورة التغيري يف �صنعاء �ضد ال�شاوي�ش �أثرا
يف نفو�س بع�ض املثقفني وال�سيا�سيني املنطوين حتت رئا�سته

يف رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة احلزب فقرر العديد منهم
�أن يعلنوا ت�أييد ال�شباب يف مطالبهم وخرجوا من عباءة
ال�شاوي�ش وانخرطوا يف �أحزاب �أخرى  ،فيما بقي بع�ض
املثقفني والأكادمييني يف امل�ؤمتر ليتحملوا �أوزار ال�شاوي�ش
�أمام ال�شعب كونهم قد �أ�سهموا معه ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر يف تدمري الوطن� ..إال �أن من بقي يف امل�ؤمتر كحزب
�سيا�سي قد رحمهم املوىل بقدرته عرب املبادرة اخلليجية التي
منحت لل�شاوي�ش ح�صانة من �أي مالحقات قانونية عن جرمه
الذي ا�ستمر لأكرث من � 33سنة  ،وبعد �أن نال ال�شاوي�ش
احل�صانة مقابل ترك ت�سلطه على رقاب ال�شعب اليمني
�أيقن مثقفي و�أكادمييي امل�ؤمتر �أن احلزب �سيكون الآخر يف
اجتاه نه�ضته مع اليمن و�سيتقدم ويزدهر احلزب بعد �أن مت
ت�شويهه من �شخ�ص فقط  ،وت�أمل امل�ؤمتريني خريا يف �أن يعود
ال�شاوي�ش ل�صوابه ويعتزل العمل ال�سيا�سي بعدما حت�صل ما
مل يتح�صل عليه مبارك والقذايف� ..إال �أن ذلك الت�أمل مل يكن
يف مكانة  ،فمن جعل ال�سلطة والرثوة بيده فقط لن يكون �إال
فرعونا.

فرعون يجمع املرتدية , والنطيحة

فبعد انتخاب هادي رئي�سا للجمهورية وعزل �صالح ومبوجب
الالئحة الداخلية حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام والتي تن�ص
على �أن " رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام هو رئي�س الدولة "
�صار من البديهي جدا �أن تنتقل رئا�سة حزب امل�ؤمتر �إىل
رئي�س الدولة اجلديد  ،ولكن هذا مل يح�صل فتعنت ال�شاوي�ش
وا�ستكرب ورف�ض �أن ت�سليم رئا�سة احلزب لهادي  ،وك�أننا
نرى فرعون الع�صر يقول ما علمت لكم من رئي�ساً غريي

 ،ليجمع كل مرتدية ونطيحة حوله لي�شرعنوا له فرعنته ،
وي�ستثمر �سحر الإعالم الذي �سيطر عليه لي�ؤجج ال�شارع �ضد
هادي  ،وت�شاهد �إعالم احلزب يقوم بنقل �صورا ملن قطع
�شوارع �صنعاء وهم مرددين " يا علي ارجع ارجع ..عبدربه
ما ينفع "
�إىل �أين يريدون الرجوع ! امل يكفي �إنه عاد بال�شعب اليمني
قرونا للخلف ؟
�أمل يكفي �إنه �أعاد الأمة العربية لنقطة ال�صفر يف م�شروعها
القومي ؟ �أمل يكفي �إنه عاد بالأمة الإ�سالمية �إىل ع�صور
اجلاهلية ؟
امل يكفي حزب امل�ؤمتر ت�شتتا و�صناعة الأزمات الذي �أبتلي
بها جراء ت�صرفات حمقاء من رئي�سه ؟
يا من تريدون الرجوع للخلف فلنعود معكم �إىل �آخر م�ؤمتر
حلزبكم ونطلعكم على بيانكم اخلتامي الذي �أ�صدرمتوه يف
مايو 2009م ونقتب�س منه التايل :
" �أكد امل�ؤمترون موافقتهم على تقرير الأخ املنا�ضل عبدربه
من�صور هادي نائب رئي�س اجلمهورية النائب الأول لرئي�س
امل�ؤمتر الأمني العام وما ت�ضمنه من ت�شخي�ص لواقع
امل�شهد الوطني ال�سيا�سي ,واالقت�صادي ,واالجتماعي,
والتنموي ،م�ستعر�ضا �أن�شطة اللجنة الدائمة وتكويناتها,
والهيئات الوزارية والنيابية وال�شوروية على �صعيد
احلياة التنظيمية ,والتنفيذية بني دورتي االنعقاد ,والعالقة
مع الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ,ومنظمات املجتمع
املدين ,كما تناول التقرير الر�ؤى والتوجهات امل�ستقبلية
لعمل ون�شاط عمل امل�ؤمتر ال�شعبي العام خالل املرحلة
املقبلة ,ور�ؤية وتوجهات امل�ؤمتر للإ�صالحات ال�سيا�سية

واالنتخابية ,واحلوار ال�سيا�سي والعمل التنظيمي"
ون�س�ألكم ملاذا مل ترتجموا ما �أكدمت عليه يف م�ؤمتركم ال�سابع
والأخري و�أ�صلحتم وحاورمت ونظمتم ؟
فحتما لن تنظروا �إال لفرعون الذي �أ�ضلكم عن الر�شاد بعدما
اهتدى ال�شعب اليمني فلما �أنتم ما زلتم من ال�ضالني ؟
ففرعون مو�سى وجنده �أهلكهم اهلل وجعله عربة ليوم الدين
و�أن كان علي مل يعترب فلما �أنتم ال تعتربون ؟

هل احلوث ّيون يف اليمن هم "حزب اهلل" يف لبنان؟

�سيطرت جماعة احلوث ّيني امل�س ّلحة على مقاليد ال�سلطة يف
العا�صمة اليمن ّية �صنعاء يف �أواخر �سبتمرب املن�صرم ،بطريقة
ا�ستدعت �إىل ال ّذاكرة �سيطرة "حزب اهلل" اللبنان ّية على
العا�صمة اللبنانية  -بريوت يف �أحداث �أ ّيار  .2008ولقد عزّز
ذلك املقارنة النمط ّية املت�صاعدة بني "حزب اهلل" واحلوث ّيني،
لكن يف احلقيقة ،رغم ك ّل هذه التّ�شابهات البارزة للوهلة الأوىل
بينهما ،ف�إنّ املقارنة بينهما مل تزل �شكل ّية ترتكز على اخلطاب
إيديولوجي وبع�ض �آل ّيات حتقيق الأهداف ال�سيا�س ّية� ،إ ّال
ال
ّ
�أنّ هناك فوارق بنيو ّية وهيكل ّية و�سيا�س ّية واجتماع ّية عميقة
بني "حزب اهلل" يف لبنان واحلوث ّيني (�أن�صار اهلل) يف اليمن.
والأه ّم من ذلك ك ّله ،ال ميكن لأيّ مقارنة بني الطرفني جتاهل
عامل مه ّم وفارق جوهريّ يف الترّ كيبة ال�سيا�س ّية والإجتماع ّية
بني اليمن ولبنان� ،إذ �أنّ الطوائف هي التّعريف الأه ّم والفا�صل
يف تقا�سيم املجتمع اللبنا ّين ،بينما الطائف ّية يف اليمن تتداخل
مع اجلهو ّية وتك ّر�سها ،وما حدث يف اليمن �أوجد �شرخاً
وطن ّياً ومناطق ّياً ولي�س طائف ّياً فقط ،بتكري�سه للمفهوم العا ّم
�أنّ ال�سلطة وال�صراع عليها ال يزال مركزهما �شمال ال�شمال
املهيمن تاريخ ّياً ،الذي تراجعت حدّة تناوله ،خ�صو�صاً بعد
توليّ ال ّرئي�س هادي مقاليد الرئا�سة .ومبعنى �آخر �أي�ضاً ،ف�إنّ
"حزب اهلل" انبثق من تركيبة طائف ّية قائمة لبنان ّياً ،بينما
احلوث ّيون �أحيوا نزعة طائف ّية كادت �أن تنقر�ض مين ّياً .وعلى
�أيّ حال ،فاجلهو ّية ،ال الطائف ّية ال تزال الأكرث ح�سماً يف اليمن
حتّى الآن.
كما �أنّ مقارنة ما حدث يف �صنعاء يف � 21سبتمرب مبا حدث
يف بريوت يف عام  ،2008تع ّد مقارنة �ضحلة وم�ض ّللة ،ذلك
�أنّ االتّفاق ال ّناجت من �أ ّيار  2008عمل على �إنهاء االحتقان
ال�سيا�سي الوليد حلظتها ،وزاد من م�س�ؤول ّيات "حزب اهلل"
ّ
�سيا�سي �ضمن العبني �آخرين ،وعمل على حتقيق
كالعب
ّ
أهلي .ويف نهاية املطاف� ،أدّى �إىل انتخاب رئي�س
ال�سلم ال ّ
للجمهور ّية يف لبنان� .أ ّما يف اليمن فكانت نتيجة �سيطرة
احلوث ّيني عليها (�صنعاء) ،تخ ّليهم عن اتفاق ّيات ال�سلم

فارع امل�سلمي

مع الأطراف الأخرى ،و�إنهاء �آخر
�شرع ّية �سيا�س ّية لرئا�سة اجلمهور ّية
وك�سر هيبة الدولة وتزايد ممار�سات
احلوث ّيني كالعب �أقوى من دون تزايد
م�س�ؤول ّياتهم بالتوازي .وبينما ح ّقق
اتّفاق الدوحة يف عام  2008نوعاً
وال�سيا�سي يف
إجتماعي
من ال�سالم ال
ّ
ّ
لبنان ،ف�إنّ اتفاق ّية ال�سلم وال�شراكة
يف اليمن فتحت الباب �أمام �أنواع
الطائفي
و�أ�شكال جديدة من العنف
ّ
واملناطقي الذي مل ت�شهده اليمن
ّ
من قبل .ويتنامى ذلك مع �إ�صرار
احلوث ّيني على ممار�سة دور الدولة
مما
جتاه جماعات م�س ّلحة �أخرىّ ،
عزّز بدوره ال�شرع ّية الإجتماع ّية للجماعات امل�س ّلحة ،مبا
فيها القاعدة لأ ّنها انطلقت من حيث ّيات طائف ّية م�ضادّة جتاه
ربرات طائف ّية تن�شئ
احلوث ّيني .ومبعنى �آخر ،لقد بد�أت م ّ
حلروب مل تكن طائف ّية �أبد ًا.
يحاول احلوث ّيون اال�ستفادة من جتارب "حزب اهلل"ّ ،
فتبث
فني من احلزب.
قناة "امل�سرية" من ال�ضاحية يف بريوت بدعم ّ
و�أخري ًا ،تع ّمقت عالقات الطرفني ،توازياً مع تكرار اتّهامات
الدولة اليمن ّية لإيران بدعم احلوث ّيني ،وو�ضع �أمريكا لقائمة
عقوبات جديدة �ض ّد لبنان ّيني ف �آب�/أغ�سط�س  2013قالت
�إ ّنهم �صرفوا �أموا ًال للحوث ّيني يف اليمن .وال ينكر احلوث ّيون
عادة هذا ال ّرابط القويّ مع "حزب اهلل" ،ويعزّز ذلك من
االعتقاد بوجود قوا�سم بني الطرفني كوقوفهما يف التّحالف
ال�سيا�سي .كما �أ ّنهما يف
إقليمي نف�سه (طهران) على ال�صعيد
ّ
ال ّ
ّ
ال�سيا�سي
موقفهما
ت�سند
حة
ل
م�س
ميلي�شيات
لهما
نف�سه
الوقت
ّ
ّ
ّ
وتفر�ضه حينما يلزم الأمر� ،إال �أنّ امليلي�شيات بالن�سبة �إىل
احلوث ّيني هي الأداة الأبرزهذا �إن مل تكن احل�صرية – ال
اال�ستثنائ ّية  -كما هي بال ّن�سبة �إىل "حزب اهلل".

ويف نظرة �أعمق للواقع ،جند �أنّ
�أغلب املقارنات الت�شبيه ّية ال تتجاوز
ذلك التّ�سطيح
ال�شكلي الإخباريّ
ّ
اجلارف يف و�سائل الإعالم العامل ّية
مما
والإقليم ّية ،والذي يظ ّلل �أكرث ّ
يف�سر عند تغطية الأحداث يف اليمن،
ّ
فمن ناحية جيو  -ا�سرتاتيج ّية
مث ًال ي�شكّل "حزب اهلل" حليفاً قو ّياً
لإيران ويخو�ض �صراعاً مبا�شر ًا مع
�أعدائها التقليد ّيني كال�سعود ّية ،بينما
احلوث ّيون هم �أقرب �إىل كونهم �أداة
�إيران ّية – ال حليف كـ"حزب اهلل"-
تقت�صر �أن�شطتهم على اجلغرافيا
اليمن ّية ،وحتديد ًا �شمالها ،وال دور لهم
خارج اليمن حتّى الآن.
كما �أنّ الفارق الأبرز بني اجلماعتني ،هو اعتبار "حزب اهلل"
حزباً �سيا�س ّياً معرتفاً به قانون ّياً يف لبنان ،وال يختلف كثري ًا عن
الأحزاب اللبنان ّية الأخرى� ،إ ّال بكونه مل يتخ ّل عن ميلي�شياته
امل�س ّلحة كتلك الأحزاب ،بينما متار�س جماعة احلوث ّيني يف
اليمن ن�شاطها يف اليمن بفعل ق ّوتها على الأر�ض ،وهي لي�ست
�سيا�سي .كما �أ ّنها على عك�س "حزب اهلل"
م�سجلة كحزب
حتّى ّ
ّ
تقت�صر جتاربها وخرباتها على احلرب ،ال ال�سيا�سة� ،إذ ما
زالت ال�سيا�سة م�ساحة غري �آمنة وفع ًال م�ستج ّد ًا بال ّن�سبة �إىل
احلوث ّيني الوليدين من حروب � 10سنوات ،مقارنة بـ"حزب
اهلل" ،الذي متت ّد جتربته لـ 3عقود كانت حروبه ا�ستثناء ال
قاعدة فيها.
من جهة �أخرى ،ف�إنّ جماعة احلوث ّيني (�أن�صار اهلل) ما زالت يف
التو�سع وت�شكّل الهو ّية ،وحتّى هو ّيتها الفكر ّية الدين ّية
مرحلة
ّ
ّ
مل ت�ستق ّر بعد على الأقل لدى عنا�صر اجلماعة التي ترتاوح
و�سطي بني ال�س ّنة
إ�سالمي
بني املذهب الزيديّ (وهو مذهب �
ّ
ّ
وال�شيعة ،و�إن ح�سب تاريخ ّياً على ال�شيعة) ،وبني بع�ض

الأدب ّيات ال�شيع ّية التي ال يق ّرها بع�ض الزيد ّية يف اليمن .كما
�أنّ اجلماعة ال تعرتف علناً بعالقتها التبع ّية لإيران ،و�إن
�ص ّرحت بعالقتها بها كدولة �إ�سالم ّية مت ّثل �أمنوذجاً ملقاومة
الغرب و�إعجابها برموزها الدين ّية كخامئني مع احتفائها
ب�أيّ �إجناز �إيرا ّين و�إحيائها املنا�سبات الدين ّية نف�سها التي
حتييها الطوائف ال�شيع ّية يف �إيران والعراق ولبنان وبح�شود
ا�ستعرا�ض ّية ،كظواهر جديدة على الطائفة الزيد ّية التي
ينتمي �إليها احلوث ّيون ،ويع ّد �إحيا�ؤها عم ًال �سيا�س ّياً �أكرث منه
عقائد ّياً.
من ناحية بنيو ّية ولوج�ست ّية ،ف�إنّ "حزب اهلل" امتلك لعقود
حليفاً �إقليم ّياً �أقرب جغراف ّياً (�سوريا) ،مبا قدّمه ذلك من
ت�سهيالت م�صري ّية لتط ّور م�سريته على ال�صعيدين الع�سكريّ
وال�سيا�سي ،بينما ميتلك احلوث ّيون جوار ًا جغراف ّياً مع من
ّ
ميكن اعتباره خ�صماً تقليد ّياً وفكر ّياً (ال�سعود ّية) ،وهذا بقدر
ما منح اجلماعة حظوة �إيرانية باعتبار اململكة خ�صماً �إقليم ّياً
لها� ،إ ّال �أنّ اململكة ال تنظر �إليها بالعني نف�سها التي ترى بها
"حزب اهلل".
على الرغم من �أن الإمارات حذت حذو ال�سعودية و�أ�ضافت
جماعة احلوثيني �إىل الئحة الإرهاب ،ال يعني ذلك �أن
دول جمل�س التعاون اخلليجي باتت يف حرب مفتوحة مع
احلوثيني .والأهم من ذلك ،رغم االنتهاكات الفادحة حلقوق
االن�سان التي قام بها احلوثيون يف اليمن والتي تُعترب �أفدح
بكثري من �أفعال حزب اهلل طيلة فرتة وجوده �أي �أكرث من
ثالثة عقود ،ال تزال النظرة �إىل احلوثيني على ال�صيعد
الإقليمي جيدة ن�سبياً مقارنة ب�أفعالهم على �أر�ض الواقع.
وهذا الأمر مهم �إذ �أن الواليات املتحدة توا�صل حمادثاتها
النووية مع �إيران وتوفر للطرفني �أوراقاً جديدة للتفاو�ض.
ونظر ًا ملدى �أهمية احلوثيني بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة يف
الوقت الراهن ،ميكن لوا�شنطن �أن تدفع �إيرن �إىل الت�أثري على
اجلماعة احلوثية لت�أخذ خطوات �أكرث �إيجابية يف اليمن.
نق ًال عن (نب�ض اخلليج)
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احرتاف البغاء

يتعاىل �صوت الهاتف �ضجيجاً  ،فتتوقف �أناملي عن نكز
مربعات لوحة املفاتيح غري �آبه بالأ�صوات �إال �صوت
الهاتف  ،فيما يدي حتت�ضن وجهي م�ستندة على الطاولة
 .م�سا ٌء �أيلو ٌيل كئيب  ،غادرت فيه منزيل فيما مفتاحي
ينتظرين متدلياً على الباب  ،وجهتي كانت ت�ستحث
خطى ،و الأر�ض تطول بعد ًا ،وحتتف �أجواء الب�ؤ�س بي التوا ًء
 ،كرائحة عطري النتنة والتي طاملا ما تذمر منها �أبو خالد حني
لقائنا يف م�ساء هالله مك�سور ن�صفني  ،واهرتاء معطف عجز
عن ُم َوا َرا ٌة �أفاليل رقبتي الكثرية ،وقلم ينت�صب على طرف
جيبي ال يكتب  ،ولن يكتب؛ لأنه خط�أ م�صنعي ُ�سحب �أقرانه
�إال هذا القلم .وحذاء �أكل ال�سري كعب جانبه الأمين  ،لأرف�أ على
كر�سي م�ست�ش ٍر فيه ال�صد�أ كا�ست�شراء البغايا يف هذا الكون،
ٍ
وا�ست�شراء �أمي! طائر اللقلق دائماً ما يزعجني بح�ضوره على
حافة �سور البحر  ،النمل الأحمر الغبي املُ�ؤ ًّذى هنا � ،أبعد �أن
اتركه يرتع َّيف عله �أن يجد يف ج�سدي بع�ض فتات خبز متناثر
 ،وحينما ال يجد -لأين مل �أجد �أنا – ميار�س الإيذاء- ،هواية

الإن�سان املف�ضلة – ببع�ض لدغات تاركاً الأمل ! وراح ًال يف �أمل
الدغ غريي .بائع احلنظل �ضنني �إىل حد ي�شبه به �أبي  ،الذي
ٍ
قرر �أن يكمل بقية حياته يف الآخرة  ،ومل يرتك لنا ِ�س َوى بع�ض
دراهم يف علبة احل�صالة ال تكفي خلبز يوم  .فيما �أمي ت�شبه
هذا البائع �إىل حدا الإطباق يف ن�شاطها  ،فحينما تقرر �أن ترتكنا
�صباحاً وال نعلم �أين وجهتها� ،إال حينما ت�ضع ثيابها على
معالق احلمام ،لن�شتم رائحة رجل يرتاءى لنا احمرار عَ ْي ِن َّي ُة
من �شكل ثوب �أمي الأحمر  .وبع�ض متزق يف ُك ِم ثوبها توحي
�إىل ُمها َترة رجال ن�شوى يف عامل ال�شهوة ،
�أمي التي ال ت�صنع كعابد الهندو�س  ،حينما يغت�سل من خطاياه
يف ملتقي نهري الغاجن ويامونا يف مدينة اهلل اباد الهندية ،بل
هي تغت�سل يف اليوم مرات ومرات من خطاياها ،وخط�أنا وخطا

" ال�ضباعي " و " العولقي "
و �سجال �شعري عاجل
ال�شاعر
عبد الاله بن �سامل ال�ضباعي

ال�شاعر
حممد بن حممد نا�صر العولقي

 خا�ص* * بدع ال�شاعر عبد الاله بن �سامل ال�ضباعي :
للعولقي نبعث ر�سالة عاجلة * * بالـمخت�صر ما فائدة كرث الكالم
و هو يرجع يل بكلمة فا�صلة * * مـا �شاهد البارح بحلمة و املنام
نحوين بي�شوف اجتاه القافلة * * يف �سريها نحو الإمام �أو للأمام
�أنهكتها جور احلمول املائلة * * و الهيج لو �صربه نفذ فك الفدام
يعدو على رعيانه املتخاذلة * * ج َّمال ال فلَّت و ال اتوىل الزمام
* * جواب ال�شاعر حممد بن حممد نا�صر العولقي :
ك ِّلن مبـقداره �أنا باعامله * * و ابن ال�ضباعي له و�سط قلبي و�سام
ر�سل بارا�سله * * حتى و نا ما�سك على بع�ض الكالم
عاين معنّى ذي َ
خ َّيلت عاد النا�س و اهلل غافلة * * و الوقت يجري ما كفى ع�شرين عام
ِنزْ َعتْ و نزْ مل من علة ال م�ش�ألة * * يا غارة اهلل ياعرب ُر ُّدوا ال�سالم
حد قـال حي�شا اهلل و حد متجاهلة * * لعنة قدمية �ص ّوبتنا بال�سهام
ما �شي نية من �صدق فينا حا�صلة * * كلَّن على الثاين م�سي نف�سه �إمام

االرتباط من �أبي  ،وخط�أ ا َمللجو ٌء لهذا العامل  ،وخطا
�أ�سرة"�سونغ" التي ا�ستعا�ضت بالورق بد ًال عن النقود.
املنظر الذي ال يكر�س �إال اال�شمئزاز ،يحاول م�صادقتي
وقد ال يعب�أ حلديثي! يف التجاوب مع بع�ض الأحيان.
علي ،فكلنا م�ؤطي
فقط لأنه يرى يف نف�سه بع�ض ف�ضل َّ
بعار  -كعا�شقني �أخذت �أياديهم تطي�ش
قدم  ،غري انه تارة ِ -
ب�أج�ساد بع�ضهم بع�ضا خل�سة  ،وتارة بغباء نقاء عا�شق �أبله
�أراد �أن يثبت حلبيبته �أن ج�سدها مقد�س  ،فيما هي ت�شبع
رغبتها مع غريه املخطِ ئ بدراهمه .وحينما �أقرر الرجوع �إىل
منزيل ،يجتذب جلد �إليتي يف وجع بع�ض حديد مك�سور على
كر�سي  ،وكانه ي�شري �إىل �أن ثوبي ماعاد مينعه عن وخزي لأنه
خمروم.
م�ستفيق على ذات الرنني الذي قدم يل خرب اليتم  ،هاهو اليوم
يعاود الرنني ململماً �شتاتَ خيايل من ذكرى بائدة .
* �صحفي وقا�ص

* رعد الرميي

�سالم لل�شهيد
�أنا �أبكيك يا �أيها ال�شهيد
و �أ بكي وطناً موحل بالعبيد
كلنا عبيد لـ " هارون الر�شيد "
قد كان يف ق�صره املنيف
و حوله م�ست�شاره اللطيف
ي�ؤن�سه من وح�شة اخلريف
يقول له �أنت �أعظم الرجال
لديك مزايا الرجولة و اجلمال
تقود �شلة النعاج و البغال
ف�أنت القائد امللهم و الزعيم
�أنت ذهبت بنا �إىل اجلحيم
و ال بد لالعوجاج �أن ي�ستقيم
�سالم لك على فرا�ش الوهن
و طوبى لك ما يعانيه الوطن
ف�أنعم بفر�شك و ذوق الو�سن
نذوق الأمل ون�سكب الدماء
نلوم ما نعي�شه من الغباء
لأننا نبكي على ال�شهداء
�سالم لهم على الت�ضحيات
و من دمهم �ستخلق احلياة
نعم لكل �أبنائنا و كل البنات

عدنان زين ال�سقاف
" اخلواجة "

جنمة تلفاز " عدن " املذيعة و املمثلة خلود خيطة :

 22عام ًا يف خدمة الإعالم  . .و " ا�سرتاحة اجلمعة " برناجمي اجلديد  . .و �أحالمي ب�سيطة جد ًا
�أفادت الإعالمية املذيعة و املمثلة العدنية القديرة  ،خلود
علي �أحمد ال�شهرية با�سم " خلود خيطة "  ،جنمة تلفاز "
عدن " احلكومي العريق  ،ب�أنها َك َّر َ�ست جل عمرها و جهدها
يف خدمة الإعالم و �شا�شته ال�صغرية على مدى  22عاماً
حتى يومنا هذا .
و �أو�ضحت لـ (( احلقيقة )) �أنها التحقت بالعمل
التليفزيوين يف العام  1992م  ،يف البدء مذيعة ربط و
منوعات يف تلفاز " عدن "  ،و َق َّد َمت عقب ذلك �أعمال �إعالمية
ناجحة عدة  ،يف كل املجاالت الفنية و الثقافية و االجتماعية
و ال�سيا�سية .
م�شرية �إىل �أنها َق َّد َمت برنامج  " :تهاين و �أماين "  ،و "
�سهرات ر�أ�س ال�سنة امليالدية  1993م "  ،و برامج " :
جملة التليفزيون "  ،و " طرف و �شوف "  ،و " كلمات و
نغم "  ،و " �صباحات ميانية "  ،و " فنون الواحة "  ،و "

�ألوان و معلومات "  ،و " �أرقام و مربعات "  ،و " الأ�سرة
و املجتمع "  ،و " الريا�ضة "  ،و " البث املفتوح "  ،و "
�أ�صدقاء الإنرتنت "  ،و " يف ربوع ال�سعيدة "  ،و " مواهب
على الطريق "  ،و " املت�سابق ال�صغري "  ،و " م�سابقات
رم�ضان الغذاء دواء " .
و �أكدت �أنها الآن ت�ستعد لإطالق بث برنامج  " :ا�سرتاحة
اجلمعة "  ،من على �شا�شة تلفاز " عدن "  ،ابتدا ًء من العام
امليالدي اجلديدة  2015م  ،و حتديد ًا يف �شهر يناير " كانون
الثاين " املُق ِبل  ،و هو برنامج فني ُي َقدَّم على الهواء مبا�شرة .
الفت ًة �إىل �أن لديها � 4أعمال درامية تمَ َ َّث َلت يف  :امل�سل�سل
العدين ال�ضخم " فر�صة �أخرية "  ،الذي �أنتجته قناة "
ال�سعيدة " اليمنية اخلا�صة يف �شهر رم�ضان " املبارك "
 1434هـ املوافق ل�شهري يوليو " متوز " و �أغ�سط�س " �آب "
 2013م  ،و " �أمل "  ،و " م�سرحية ال�سفينة " .

و م�ضت تقول � :أحالمي ب�سيطة جد ًا  ،و هي �أن �أرى
�أوالدي رجال لهم احرتامهم يف �أو�ساط املجتمع و �أن ُي�شار
�إليهم بالبنان  ،و �أ�س�أل اهلل �سبحانه و تعاىل �أن يعطيني و
�أوالدي �أحبائي و �أ�سرتي كافة العافية  ،و �أن تتجه حال
البلد �إىل ال�صالح  ،و كلمتي �إىل �أمي � " :أمي عيناكِ رئة زماين
 . .دونهما �أفقد القدرة على الر�ؤية و ال َّت َن ُف�س " .
الإعالمية املذيعة و الفنانة املمثلة املُت�أ ِّلقة " خلود خيطة
"  ،ابنة مدينة املُعَ َّلى حمافظة عدن  ،متزوجة و �أُم لديها 4
و�سف  ،و �أُ�سا َمة  ،تع�شق
ا�سر  ،و ُي ِ
�أوالد هم  :عُ دَي  ،و َج ِ
ال�سباحة و ال�سفر و الطباخة و برجها الأ�سد  ،و تحُ ِ ب
اال�ستماع �إىل الفنانة العربية اللبنانية فريوز  ،كما تحُ ِ ب
تناول فاكهة التفاح  ،و مادة الع�سل  ،و هي �إن�سانة ت�صف
نف�سها بالب�ساطة  ،و املرح  ،و بع�شقها لل�ضحك و " الفرف�شة
".
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�إ�سراء ال�سقاف رئي�س البيت الثقايف العدين يف عدن لـ احلقيقة :

حوار

ً
انطالقا من حبنا ملدينة الثقافة املرهقة بتقلبات ال�سيا�سة
جاءت فكرة الت�أ�سي�س

احتفينا بال�شاعر " لطفي جعفر�أمان  . .و �سنحتفي بالفنان " حممد عبده زيدي "
�أقمنا مهرجان للمو�سيقار " �أحمد بن �أحمد قا�سم "  . .و تناولنا �أو�ضاع املر�أة العدنية يف الإدارة الربيطانية
املقاعد اخللفية لي�ست للن�ساء فقط  . .و �أقمنا معار�ض فنية للفنانات الت�شكيليات
عر�ضنا تاريخ عدن ال�سينمائي  . .و رعينا توقيعي " ترادويل " و " زوايا من والية عدن "
فنانون �شباب متم ِّيزُون من عدن يحيون فاعليات البيت الثقايف العدين كافة
قالت الأخت �إ�رساء جعفر ال�سقاف ـ  25عام ًا ـ رئي�س البيت الثقايف العدين مبحافظة عدن  ،و املعيدة يف كلية
االقت�صاد جامعة عدن  ،و العاملة يف تدريب الفئات املهم�شة و الأ�شد فقر ًا و املت�رضرين من احلروب يف
كيفية �إعداد امل�شاريع ال�صغرية �إن  :لدى البيت الثقايف العدين فاعليات جديدة ُك ِّر َ�ست احتفا ًء بالذكرى الـ
 41لرحيل ال�شاعر الكبري لطفي جعفر �أمان  ،و كذا االحتفاء بالذكرى الـ  21لرحيل الفنان الكبري حممد
عبده زيدي  ،بالتعاون مع مركز " الر�شيد " للتنوير و التدريب و الدرا�سات مبحافظة عدن .
و �أ�ضافت يف حديث �صحايف خا�ص �أدلت به �إىل (( احلقيقة )) �أنه  :يف الأيام القليلة القادمة �سيعمل البيت
على عر�ض التجارب الفنية للمبدعني يف عدن و �أي�ض ًا يف تثقيف �أطفال املدار�س .

ــ لقاء  /عـيـدرو�س
مو�ضح ًة �أنه نظر ًا للأو�ضاع ال�سيا�سية و االقت�صادية و
االجتماعية و احلراك ال�سيا�سي الأخري يف الوطن و املنطقة
العربية كافة و ظهور العديد من منظمات املجتمع املدين التي
تعمل على التوعية ال�سيا�سية و احلقوقية ب�شكل كبري مع �إهمال
اجلانب الثقايف ظهرت احلاجة املا�سة يف عدن لإن�شاء م�ؤ�س�سة
تُع َنى باجلانب الثقايف و ال �س َّيما �أنه ال توجد �أي م�ؤ�س�سة يف عدن
كاملة لالهتمام باجلانب الثقايف فيها بالرغم من دور عدن الريادي
على مر الع�صور يف جوانب الثقافة قاطبة .
و ا�ستطردت قائلة � :أنه انطالقاً من حبنا ملدينة الثقافة و املدنية
� ،شعلة النور و حا�ضرة اجلمال مدينة عدن املرهقة بتقلبات
ال�سيا�سة و االقت�صاد  ،تبادرت فكرة ت�أ�سي�س البيت الثقايف العدين
�إىل �أذهان �أبنائها لي�س لكونها فكرة جديدة �ستفاجئ �سكان هذه
املدينة فقد كانت هذه املدينة زاخرة مبثل هكذا ملتقيات  ،و �إمنا
حلاجة املجتمع فيها لإعادة �إحياء مثل هذه امللتقيات التي تناق�ش
ق�ضايا الثقافة ب�شكل عام  ،و ق�ضايا هذه املدينة ب�شكل خا�ص ،
و تعطي الفر�صة للمواهب ال�شابة الواعدة يف خمتلف املجاالت
الفنية يف ظل �إهمال اجلهات الر�سمية  ،و ت�ساعد لتقارب بني
فكرين و ع�صرين و جيلني قد و�سعت الهوة بينهما .
م�شري ًة �إىل �أن ر�ؤية البيت الثقايف العدين ثقافية وطنية ذات
بعد �إن�ساين تجُ َ ِّ�سد قيم املعرفة و احلرية و ترقى بالذوق العام و
ت�سهم يف بناء �شخ�صية عدنية منتمية و متوازنة يطل بها البيت
على هذا العامل .
و نوهت ب�أن ر�سالة البيت الثقايف العدين النهو�ض بالفعل الثقايف
العدين و �إطالقه يف ف�ضاء �إبداعي حر  ,و بناء قدرات ال�شباب يف
املجاالت الثقافية لإدارة الفعل الثقايف و توظيفه للت�أثري على
نوعية حياة الإن�سان و احرتام التنوع الثقايف .
م�ش ِّددَة على �أن �أهداف البيت الثقايف العدين تكمن يف تعميق
االعتزاز و الوالء للثقافة العدنية يف البلد و ت�أهيلها من خالل
الفكر و الأدب و الفنون و حتليلها ون�شرها و تنمية �إبداعات
ال�شباب يف املجاالت الثقافية و �إطالقها  ،و تعزيز حرية الإبداع
الثقايف و العمل على حتريره من التبعية  ،و تن�شيط و خدمة
احلركة الثقافية ب�إطالق القدرات الفنية و الفكرية املبدعة  ،و
ن�شر الوعي الثقايف  ،و تفعيل الدور الثقايف و النهو�ض باحلركة
الثقافية يف عدن .
و لفتت �إىل �أن املحاور التي يهتم بها البيت الثقايف العدين تت َم َّثل
يف  :مناق�شة الكتب  ،و م�شاهدة الأفالم ال�سينمائية  ،و تنظيم
نقا�شات ثقافية  ،و �إقامة مناظرات  ،و عر�ض مواهب مو�سيقية و
غنائية و �أي�ضاً يف جمال الر�سم الت�شكيلي  ،و غريها من الن�شاطات
الثقافية .
و حول �أوىل فاعليات البيت الثقايف العدين قالت �أنها  :كانت
يف ت�أريخ املوافق  24يناير " كانون الثاين "  2014م  ،تطرقت
�إىل الثقافة املدنية يف عدن  ،و حتدثت فها الأ�ستاذة مها عو�ض
 ،رئي�س م�ؤ�س�سة " وجود " للأمن الإن�ساين مبحافظة عدن  ،عن
الثقافة املدنية يف عدن و �أ�سباب تدهورها كما كان هناك عزف على
اجليتار لل�شابني عالء �إيهاب  ،و معتز هرهرة  ،و �أي�ضاً معر�ض
ر�سم لل�شاب املوهوب عالء روبيل .

و �أ�شارت �إىل �أن الفاعلية الثانية للبيت الثقايف العدين � ،صادفت
بت�أريخ املوافق  7فرباير " �شباط "  2014م  ،و هو يوم الذكرى
الأوىل لرحيل الفنان العمالق يف الوطن حممد مر�شد ناجي "
املر�شدي " فكان لزاماً على البيت �إحياء ذكراه  ،و حتدث عن
الفنان " املر�شدي " الأ�ستاذ علي حممد يحيى  ،رئي�س ملتقى "
خور مك�سر " الثقايف مبحافظة عدن  ،فيما قام ال�شباب الفنان عبد
الوهاب علي  ،و مهيوب زُحريي  ،ب�أداء �أغاين املطرب " املر�شدي
"  ،و مت تقدمي فيلم وثائقي عن املو�سيقار " املر�شدي " �أعده
الأ�ستاذ �صالح حممد الوحي�شي  ،م�ست�شار تلفاز " عدن " ل�ش�ؤون
الربامج  ،و معر�ض ر�سم للفنانة لل�شابة ثناء �أ�سامة  ،احتوى

على العديد من �صور الكبري الراحل " املر�شدي " .
منوه ًة ب�أن الفاعلية الثالثة للبيت الثقايف العدين  ،ت�ضمنت
عر�ض فيلم �إ�سباين حائز على جائزة " الأو�سكار " لأف�ضل فيلم
غري ناطق بالإجنليزية و هو  ، " The Sea Inside " :و قدَّم
فيه الأ�ستاذ حممد �إن�صاف  ،ع�ضو البيت الثقايف العدين  ،نبذة
عن  " :تاريخ عدن ال�سينمائي "  ،بينما الع�ضو عبد اللطيف قدم
نبذة حول الفيلم .
و يف �ش�أن الفاعلية الرابعة للبيت الثقايف العدين � ،أو�ضحت
�أنها �صادفت اليوم العاملي للمر�أة  ،قدَّمت فيها الدكتورة �إ�سمهان
العل�س ورقة عمل عن � " :أو�ضاع املر�أة يف ظل الإدارة الربيطانية
"  ،و قدَّم فيها الأ�ستاذ عاد نعمان  ،ورقة عمل بعنوان  " :املقاعد
اخللفية لي�ست للن�ساء فقط "  ،و كانت هناك فقرة �شعرية لل�شابة
نهى  ،و �أي�ضاً معر�ض ر�سم للفنانات � :أميمة اخل�ضر  ،و فاطمة
نبيل  ،و لبنى البحري .
و يف ما يتعلق بالفاعلية اخلام�سة للبيت الثقايف العدين � ،أكدت
�أنه جرى تخ�صي�صها للفنان الكبري املو�سيقار الراحل �أحمد بن
�أحمد قا�سم  ،و هذه الفاعلية كانت نحو املهرجان الأكرب للفنان

�أحمد قا�سم بال�شراكة مع مكتب وزارة الثقافة مبحافظة
عدن  ،حملت عنوان � " :أحمد قا�سم بعيون �شبابية " ،
قدَّم فيها �أع�ضاء البيت تعريف كامل عن �أحمد قا�سم بفيلم
وثائقي من �إنتاج البيت الثقايف العدين و مركز " جدارية "
 ،و كلمة للأ�ستاذ حممد دائل و�أي�ضاً كلمة للأ�ستاذ توفيق ،
و �أغاين املو�سيقار الراحل قدَّمتها الأ�ستاذة الرائعة الفنانة
القديرة �صباح �سعيد ُم َن َّ�صر  ،و الفنان رامي حامد نبيه .
و قالت الأخت �إ�سراء جعفر ال�سقاف  ،رئي�س البيت الثقايف
العدين مبحافظة عدن � ،أن  :الفاعلية ال�ساد�سة للبيت كانت
عن �شاعر عدن الأعظم الراحل لطفي جعفر �أمان  ،قدَّم فيها
الأ�ستاذ و�ضاح اخل�ضر ورقة عمل عن ال�شاعر كما مت عر�ض فيلم
وثائقي عن ال�شاعر من �إعداد رافد �أمان .
و �أو�ضحت �أن الفاعلية ال�سابعة للبيت الثقايف العدين � ،صادفت
اليوم العاملي للم�سرح و الذكرى العا�شرة بعد املائة لظهور
امل�سرح يف عدن � ،أقام فيها البيت الثقايف العدين فاعلية بالتعاون
مع مكتبة الفقيد عبد اهلل عبد ال َّرزاق باذيب الوطنية مبدينة
كريرت مبحافظة عدن  ،جرى فيها تكرمي املخرج امل�سرحي الكبري
في�صل بح�صو  ،كما مت خاللها عر�ض " �إ�سكت�ش " م�سرحي لفرقة
جمعية م�سرح عدن .
م�ؤكد ًة �أن الفاعلية الثامنة للبيت الثقايف العدين  ،ا�شتملت على

�إقامة �أم�سية فنية لأغاين الفنان املو�سيقار الكبري الراحل �أحمد
بن �أحمد قا�سم  ،قام ب�أدائها جمموعة من الفنانني ال�شباب منهم :
مهيوب زُحريي  ،و حممد ال�شعراين  ،و عبد الوهاب علي .
و عن الفاعلية التا�سعة للبيت الثقايف العدين  ،قالت �أنها  :كانت
يف نطاق املهرجان الأكرب للفنان �أحمد بن �أحمد قا�سم  ،بتنظيم
�أم�سية فنية يف �شاطئ خليج الفيل لأغاين �أحمد قا�سم قدمتها
مذيعة تلفاز " عدن " خلود خيطة و معها املذيع �أمين �أمني .
م�شري ًة �إىل �أن الفاعلية العا�شرة للبيت الثقايف العدين � ،ضمن
املهرجان نف�سه كذلك  ،و مت َّثلت يف �إقامة معر�ض ت�شكيلي
ملجموعة من الفنانني ل�صور الفنان �أحمد بن �أحمد قا�سم � ،شارك
فيه الفنانني  :حمادة �أحمد قا�سم  ،و عبيد باعبيد  ،و لبنى
البحري  ،و ثناء �أ�سامة  ،و هند الرحيتي  ،و فاطمة بن هادي
 ،و لبيب توفيق .
الفتة �إىل �أن الفاعلية احلادية ع�شر للبيت الثقايف العدين  ،كانت
م�شاركة البيت يف اختتام املهرجان الأول للراحل �أحمد بن �أحمد
قا�سم .
و حول الفاعلية الثانية ع�شر للبيت الثقايف العدين  ،قالت �أن :

الفاعلية م�شرتكة ما بني �أ�صدقاء بال قات و البيت الثقايف العدين
 ،احتوت على فقرات مو�سيقية �أداها املبدعون معتز هرهرة ،
و عالء �إيهاب  ،و عبد الوهاب علي  ،و �أمين اجليالين  ،و �أي�ضاً
مت عر�ض فيلم " القاتل " حتدَّث عن �أ�ضرار القات  ،و فقرة "
�ستاند �أب كوميدي " للفنان عدنان اخل�ضر  ،و علي بن عامر  ،و
كلمة للأ�ستاذة �سعاد علوي  ،رئي�س مركز عدن للتوعية من خطر
املخدرات .
مو�ضح ًة �أن  :الفاعلية الثالثة ع�شر للبيت الثقايف العدين ،
ت�ضمنت عر�ض الفيلم ال�سينمائي " The Great Debaters
".
و �أكدت الأخت �إ�سراء جعفر ال�سقاف  ،رئي�س البيت الثقايف
العدين مبحافظة عدن � ،أن الفاعلية الرابعة ع�شر للبيت  ،مت َّثلت
يف رعاية توقيع رواية  " :ترادويل " للكاتب يا�سر عبد الباقي  ،و
قام بتقدمي الفاعلية الأ�ستاذ عاد نعمان  ،و قراءة نقدية للرواية
للأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد اخلالق  ،و قراءة انطباعية
للرواية للأ�ستاذ عبد العزيز بن بريك  ،و قراءة مقتطفات من
الرواية من �سلوى عبد الغني .
و يف �ش�أن الفاعلية اخلام�سة ع�شر للبيت الثقايف العدين � ،أ�شارت
�إىل �أنها تناولت تاريخ الأغنية العدنية  ،و حتدث فيها الأ�ستاذ
علي حممد يحيى عن تاريخ الأغنية العدنية  ،و جرى تقدمي
مناذج عن الأغنية العدنية بعود الفنان ال�شاب ح�سام �سبيت .
و حول الفاعلية ال�ساد�سة ع�شر للبيت الثقايف العدين  ،قالت
�أنها  :ا�شتملت على رعاية توقيع كتاب  " :زوايا من والية عدن
" للباحث بالل غالم ح�سني  ،و حتدَّث عن الكتاب الأ�ستاذ جنمي
عبد املجيد  ،و كلمة للكاتب الأ�ستاذ بالل غالم ح�سني .
و يف ما يتعلق بالفاعلية ال�سابعة ع�شر للبيت الثقايف العدين
� ،أو�ضحت �أنها كانت عن حملة  " :معاملنا �شواهد ح�ضارتنا "
 ،قامت بها جمموعة �شبابية هدفها االهتمام باملعامل الثقافية و
احل�ضارية يف عدن  ،كما مت عر�ض جمموعة مميزة من �صور
الر�سامة هند الرحيتي .
و عن الفاعلية الثامنة ع�شر للبيت الثقايف العدين � ،أكدت �أنها
كانت ملجموعة من القا�صني " الذماريني " و هم  :حامد الفقيه
 ،و حف�صة جملي  ،و �سلمى اخليواين  ،و حممد الغرباين  ،و
نبات ال�سماوي  ،و جنمة الأ�ضرعي  ،و حممد ال�سقاف  ،قام
با�ست�ضافتهم البيت الثقايف العدين  ،يف �أم�سية ثقافية ق�ص�صية
عنوانها  " :احلكاية الذمارية "  ،و قدَّمها ال�شاعر عمرو الإرياين .
و تابعت قائلة �أن  :الفاعلية التا�سعة ع�شر للبيت الثقايف العدين
 ،كانت بعنوان  " :مكتبة ال�شعلة �إ�صرار يخلق م�شروعاً عظيماً
"  ،و هي جتربة �شاب يدعى هاين با�سل  ،قام بفتح مكتبة رقمية و
ورقية حتتوي على ع�شرة �آالف كتاب بجهوده ال�شخ�صية .
خمتتم ًة حديثها بقولها �أن  :الفاعلية الع�شرون للبيت الثقايف
العدين �أقامها يوم الأربعاء املوافق  17دي�سمرب " كانون الأول
"  2014م  ،بال�شراكة مع مركز " الر�شيد " للتنوير و التدريب
و الدرا�سات مبحافظة عدن و بالتعاون مع ال�صفحة الر�سمية
لل�شاعر الكبري لطفي جعفر �أمان على الـ " في�س بوك "  ،بعنوان :
" يوم َبكَت عدن "  ،احتفا ًء بالذكرى الـ  41لرحيل ال�شاعر لطفي
جعفر �أمان  ،الذي كان يف  16دي�سمرب " كانون الأول "  1973م
 ،و ا�شتملت االحتفائية على عر�ض وثائقيات من �إعداد و تن�سيق
رافد �أمان  ،و و�ضاح اخل�ضر  ،و و�صالت غنائية من �أ�شعاره
قدمها الفنان ح�سام �سبيت  ،و مداخالت عن ال�شاعر من مركز "
الر�شيد " للتنوير و التدريب و الدرا�سات .
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سينما

حماوالت لإحياء ال�سينما املندثرة يف اليمن
ــ عدن  -عبدالاله ُ�سميح

يحاول جمموعة من ال�شبان وال�شابات يف عدن،
جتديد دور ال�سينما الذي عرفته مدينتهم مطلع
القرن املا�ضي ،من خالل ت�أ�سي�س ناد �سينمائي
يعيد الروح �إىل دُور ال�سينما التي اندثرت بعد
تخلي ال�سلطات احلكومية عنها و�إهمالها،
و�صرف عدد من دُورها لذوي النفوذ ،فيما �أعيد
جزء منها �إىل مالكها الأ�صليني.
و�شهدت مدينة عدن �أول العرو�ض ال�سينمائية
يف العام 1910م للأفالم ال�صامتة ،لتكون من
�أوائل مدن اجلزيرة العربية التي عرفت ال�سينما
حينها ،لت�صل بعدها دُور ال�سينما يف اليمن عموماً
�إىل قرابة  50دار �سينمائي ،قبل �أن يتقل�ص عددها
قبل فرتة الت�سعينيات وت�شهد تال�شياً م�ستمر ًا يف
عدن وعموم املحافظات اليمنية مع مرور عجلة
الزمان.
م�ؤخر ًا� ،أن�ش�أ جمموعة من املثقفني ال�شبان يف عدن ما �أ�سموه بـ"نادي يلاّ
عدن �سينما" يف حماولة منهم لإعادة الروح �إىل دُور ال�سينما املهجورة
وجتديد دورها الثقايف الرتفيهي التي تقدمه من خالل �إقامة عرو�ض
�أ�سبوعية لأفالم �سينمائية عرب الأ�سطوانات املدجمة.
تقول ال�شابة زينة الغالبي ،وهي �أحد م�ؤ�س�سي هذا النادي ال�سينمائي� ،إن
الواقع حرم �سكان عدن من �أن يحظوا مبكان ترفيهي خمتلف بعيد عن كل
ما هو معتاد" ،من هذا املنطلق حاولنا مع جمموعة من الزمالء لإقامة �أول
عر�ض �سينمائي يقام بعد �سنوات من ال�ضياع الثقايف يف عدن ،والأمر كان
حقيقة �أ�شبه برهان مع الواقع واملجتمع ،وكانت لدينا بواعث قلق من
�أن تتعر�ض فكرتنا للهجوم قبل الإقبال اجلماهريي ،لكننا فوجئنا الحقا
بح�ضور جمهور متلهف قبل موعد العر�ض ،وهذا يد ّل على �أن هنالك
حاجة لل�سينما وتعزيز دورها الثقايف".
و�أ�ضافت الغالبي يف حديثها �إن نادي يال عدن �سينما يقدم عر�ضاً كل
�أ�سبوع ب�سينما هريكن مبدينة كريرت العتيقة ،ب�شكل مبدئي ،ويتم
اختيار الأفالم املعرو�ضة بعد الت�صويت عليها من قبل �أع�ضاء �صفحة
النادي على موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك ،يف حني تط ّرقت �إىل
�أن �سعر تذكرة الدخول رمزي و�ضئيل ويذهب ل�صالح دار ال�سينما التي
ت�ستقبلهم ب�شكل �أ�سبوعي.
و�أ�شارت �إىل �أن كل ما يقوم به "نادي يال عدن �سينما" هو طوعي ،ومل
ت�سهم اجلهات احلكومية فيه ،معلقة على ذلك بحدّة "ال يوجد �أي
اهتمام من وزارة الثقافة لكل ما ميت للثقافة ب�صلة".
يخ�ص جزئية العرو�ض املختلطة من اجلن�سني يف ظل انت�شار
وفيما
ّ
اجلماعات الدينية املت�شددة وا�ضطراب الو�ضع الأمني يف اليمن عموما،
قالت زينة الغالبي "�سينبغي على املجتمع �أن يخ�شى �أي�ضا من احلافالت
والأ�سواق واحلدائق التي ت�شهد �أي�ضا اختالطا ،واخلوف ال يبنى جمتمع،
الرقي ،مع عدم
بل يعزله عن العامل ،وثمة قلة احتمال بوجود من ي�ش ّذ عن ّ
ان�صدامنا به خالل العرو�ض الأوىل".
وعلى الرغم من انت�شار القنوات التلفزيونية والأقرا�ص املدجمة وتوفر

االنرتنت� ،إال �أن هنالك خ�صو�صية متتاز بها ال�سينما ولها جمهورها الذي
يحبذ طقو�سها ،ويتمنى �أن ت�ستعيد دُورها مكانتها الثقافية يف املجتمع.
وترى �إ�سراء ال�سقاف ،املتحدث الر�سمي للبيت الثقايف العدين (غري
حكومي)� ،أن املجتمع بحاجة بالغة لل�سينما التي تع ّد حلقة و�صل
بني ال�شعوب ،وتلعب دور ًا مهماً يف توجيه �سلوك الفرد وتعديل قيمه
االجتماعية والأخالقية ،ولها �أثر يف ت�شكيل الثقافة العامة للأفراد ،كما
تعترب و�سيلة لت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا جمتمعية ومعاجلتها ،ولها �أثر
كبري يف �إحداث تغيري اجتماعي ملمو�س ناهيك عن اعتبارها و�سيلة ترفيهية
هامة� ،إىل جانب دورها يف �صناعة �أفالماً حملية ناجحة.
ولع ّل هذه املبادرة ال�شبابية تدفع باجلهات امل�س�ؤولة �إىل �إعادة النظر

املحلي باملعال يف ت�شجيع العجلة الثقافية والفنية لالنطالق جمدد ًا.
ومل يب ُد املخرج الدرامي وامل�سرحي عمرو جمال حت ّم�سه من �أن جترب هذه
املبادرة ال�شبابية اجلهات احلكومية لال�ضطالع بدورها جتاه ال�سينما،
حيث قال "قيا�ساً من جتربتي ال�شخ�صية يف حماولة �إنعا�ش امل�سرح بجهود
ذاتية طوال � 10سنوات ،ورغم طول املدة وجناح الأعمال امل�سرحية التي
قدمتها جماهريا ،ورغم ذلك مل تتحرك �أي جهة حكومية لإحياء امل�سرح
وبناء امل�سارح �أو توفري البنية التحتية لأي مركز ثقايف ف�إين �أ�شك �أن
اجلهات احلكومية �ستقوم ب�أي دور ،فال حياة ملن تنادي".
ويعتقد املخرج جمال �أن �أ�سباب تراجع ال�سينما يف عدن كثرية ،بدء ًا
من احلروب الأهلية وما ترتب بعدها من و�ضع �أمني مزعزع ،والتغيري

جمدد ًا يف دورها املرتاجع يف رعاية وتن�شيط دُور ال�سينما يف عدن واليمن
عموما ،حيث �أعلن مدير عام مديرية املعال بعدن يزن �سلطان ناجي عن
افتتاح م�سرح و�سينما مفتوحة على ال�شريط ال�ساحلي باملدينة.
وقال ناجي �إن التح�ضريات جارية لإطالق امل�سرح وال�سينما املفتوحة
ال�ست�ضافة كافة الفعاليات الثقافية يف عدن ،وميكن اال�ستفادة من ال�شا�شة
العمالقة املوجودة فيه للعرو�ض ال�سينمائية ،وذلك �إ�سهام من املجل�س

الدميوغرايف للمدينة وحالة التوج�س من املتطرفني ،ي�أتي ذلك �إىل جانب
تخلي احلكومة ووزارة الثقافة عن دعم ال�سينمات وامل�سارح يف عدن
نهائيا.
م�شري ًا �إىل �أن احلالة االقت�صادية ال�ضعيفة ل�سكان املدينة �أي�ضا حالت دون
�أن يتجر�أ مالك دور العر�ض ل�شراء فيلم �أ�صلي حديث بالتزامن مع عر�ضه
حول العامل لأن قيمة التذاكر بالت�أكيد لن تع ّو�ض قيمة ن�سخة العر�ض.
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يعمل حممد نا�رص الذي يبلغ من
العمر  70عاما يف بيع احلطب،
لتوفري وجبة الغداء ،يتحدث عاقل
احلارة عن اخلدمات املتوفرة
للمنطقة حيث �أخرج نهده عميقة
ت�شعرك مبدى املعاناة الفادحة
التي يتجرعها قاطنوا حي منرب
 ، 6يف ظل غياب اخلدمات وطفح
املجاري التي تتخلل املنازل
املكونه من ا�ألواح خ�شبية مغطاة
بالكراتني ،والتي يتهددها خطر
ا�سالك الكهرباء املرتابطة �إذا
حدث ما�س كهربائي قد ي�سبب
بحريق للحافة ب�أكملها.
ــ ا�ستطالع /وائل القباطي
كارثة �إن�سانية ..هذا اب�سط و�صف قد يتبادر اىل ذهنك
و�أنت تقف مذهوال بينما متتد �أمامك م�ساكن ال�صفيح
والطوب بفو�ضى وع�شوائية مل تت�صورها قط  ،فيما طفح
البيارات -مل تعرف املنطقة املجاري بعد -يبلل الأزقة
املكتظة ب�أكوام القمامة وتنت�شر �أ�سراب الذباب والبعو�ض
بكثافة من حولك ،ف�أنت الآن يف �إحدى �أكرث املناطق
ال�شعبية بعدن فقر وب�ؤ�س وحرمان ،حيث ا�ستطلعت 14
اكتوبر �أو�ضاع منطقتي ال�سي�سبان واملحاريق ،لتنقل
�صورة جانبية لأنا�س يعي�شون حتت خط الفقر جحيم
خارج احلياة التي يعي�شها ويت�صورها الكثريون.

حرمان من امل�شاريع واخلدمات

متتد منطقتي ال�سي�سبان واملحاريق على م�ساحة �شا�سعة
يف ال�ضاحية ال�شمالية للمدينة ،مبحاذاة مديرية دار�سعد
الأكرث فقرا يف عدن ،ويتجاوز عدد �سكانها مائة وع�شرون
�ألف ن�سمة تقريباً� ،أغلبهم يعي�شون حياة قا�سية حتت
خط الفقر حيث يعمل معظم �سكان املنطقة يف البلدية �أو
احلمالة وغريها من الأعمال ال�شاقة بالأجر اليومي ،فيما
تعي�ش املنطقتني اللتان ينت�شر فيهما البناء الع�شوائي
وم�ساكن ال�صفيح حرمان من اخلدمات وك�أنها لي�ست جزء
من مدينة عدن.
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إستطالع

اخلدمات العامة التي مل ت�صل �إىل �ضواحي عدن الفقرية بعد ..

منكوبني يف ال�شيخ عثمان
ت�سيد البناء الع�شوائي

ت�شارك منطقة ال�سي�سبان جارتها املحاريق املعاناة
ذاتها ،فاملنطقة التي يعد �أغلب �سكانها من الفئة املهم�شة،
تقطن 70باملائة من الأ�سر فيها منازل ال�صفيح م�ستغلني
ت�سيد البناء الع�شوائي وعدم وجود خمططات وجهات
ت�شرفع�شوائي وهذه ال�شريحة من النا�س الذين يدخلون
خدمات الكهرباء واملاء ع�شوائي ومهددة بالتما�س
كهربائي قد يحرق املنازل والأرواح ال دور احلكومة
بتقدمي اخلدمات وال جتد �أحد يتذكر م�س�ؤول وط�أة قدماه
ال منطقة ال�سي�سبان التي هي يف الأ�صل من �أكرث املناطق
معاناة فهي متداخلة مبنطقة املحاريق ويعاين �سكانها ذات
التهمي�ش و�ضيق العي�ش واحلرمان من �أب�سط اخلدمات..
لكنها تنفرد مبعاناة قاطنوا (حافة املناكيب).

تهديد بالهدم

اهتمام من قبل احلكومة فهي تعاين الويالت واحلرمان،
حيث ال توجد �أب�سط اخلدمات من ماء وكهرباء وطرق
وجماري و�صحة وتعليم نحن ،نريد م�شروع جماري �أغلب
املنطقة عاي�شة على احلفر �أحياناً تكون هذه احلفر داخل
�أحوا�ش املنازل وهذا ال �سمح اهلل قد ي�سبب بوباء يفتك
باملنطقة ن�س�أل ال�سلطة املحلية �أين م�شروع املجاري الذي
وعدمت به� ،أين ال�شعارات بحكم حملي وا�سع ال�صالحية
ماذا قدمتم لهذه املنطقة �إال احلرمان واملتاجرة مب�شاريع
املنطقة� ،أين املركز ال�صحي و�أين ذهبت فلو�سه؟.

م�شروع املجاري معطل منذ 2007

منذ 2007وم�شروع املجاري الذي وجه املحافظ الكحالين
عطفا على توجيها وزير الإدارة املحلية عبدالقادر هالل
بتنفيذ �شبكة جماري �أثناء زيارة الأخري للمنطقة مل يثمر
بعد ،حيث ما تزال مياة البريات الطافحة بكل ا�ضرارها
ال�صحية والبيئة تطفو يف �أزقة وحواري املنطقة.
تعد حافة املناكيب من �ضمن منطقة ال�سي�سبان ويبلغ
عدد �سكانها � 20000ألف �أ�سرة �أي ما يعادل  700منزل

الأطفال فهي عبارة حفر داخل البيوت عندما متتلي
احلفرة الأوىل نقوم بتغطيتها وننام عليها ونحفر حفر
�أخرى هكذا حتى تو�صل عدد احلفر يف البيت الواحد �إىل
 304حفر وهذا ينذر بكارثة �صحية يف املنطقة والكل يف
هذه احلافة ع�شوائي ال يوجد منزل له خدمات من كهرباء
وماء وخمطط جماري لأن املواطنني هم فئة مهم�شة ال
يقدرون حتى الدفاع عن �أنف�سهم.اما خدمة التعليم ال
توجد ن�سبة الأمية يف املنطقة  %85من فئة الأطفال.
يقول عبدالرحمن حممد :يا �أبني �أنا يل  25عاماً يف املنطقة
عاي�ش �أنا و�أ�سرتي ،وبيتي (خ�شب) وكراتني والكهرباء
واملاء ع�شوائي ،وبالن�سبة للبيارة عندما متتلئ نقوم
باالت�صال ببوزة البلدية ل�شفط احلفرة بقيمة � 1500إىل
 2000ريال كل �شهرين تقريباً ،م�ستغربا :احلكومة مل
تعمل لنا �شيء ،كانت جتي عندنا �سيارة لر�ش املناطق
باملبيدات للنام�س والبعو�ض ومنذ �سنوات ال عاد �سيارة
وال �أ�صحاب الر�ش الذين كانوا يحملون على ظهورهم دبب
الر�ش للمنازل.

�شكاوى من تردي اخلدمات

�سمري عبداهلل �صالح ع�ضو حملي ال�شيخ عثمان عن منطقة

يف اجلهة املقابلة لل�شارع العام ثمة هناجر بد�أت تزحف
باجتاه املخيم قيل انها لأحد امل�ستثمرين على ح�ساب
ال�سكان وبح�سب �إفادة ،الذين ال ميتلكون �صفات
املواطنة :يف  ،99/98متت عملية طرد جماعي للعديد من
الأ�سر القاطنة يف موقع الهناجر حتت احلرا�سة الأمنية
واجلارفات م�صري هذة الأ�سر جمهول ومل يتم تعوي�ضهم
ب�أ مكان بديلة من ال�سلطة املحلية البع�ض مت منحه 5000
ريال والآخر �أخرج بالقوة ويرتدد �أنهم من مناطق تهامة
وزبيد ،عادو اىل مناطق �آبائهم والبع�ض اليعلم م�صريهم.
الو�ضع الذي يجعل �أكف النا�س على قلوبهم �إثر ذالك.

رف�ض منحهم بطاقات �شخ�صية

حممد ح�سن 41عاما ميتلك منزال مقابال للمحوى من قبل
عام  ،90مت توقيف معاملته يف احل�صول على ماء وكهرباء
بعد �أن �أمت الإجراءات املطلوبة منه ،وقال� :أخذت قر�ضا
للبناء من ال�صندوق االجتماعي ثم ح�صلت مبوجبه على
ا�سمنت .بعت اال�سمنت بن�صف قيمته �آنذاك ،ومل �أ�ستطع
احل�صول على الكهرباء يف وقت مت �إدخال الكهرباء بطريقة
ع�شوائية للهناجر املقابلة عرب متديدات مبا�شرة من الكابل
الأر�ضي.
ال�شباب املحوى مل ي�ستطيعوا احل�صول على بطاقات
�شخ�صية مبربر �أنهم الميتلكون �أرقام منازل ويلج�أون

حرمان من اخلدمات

حتى اللحظة ومنطقة املحاريق ما تزال حمرومة من
�أب�سط مقومات احلياة ،حيث تعاين املنطقة من تردي تام
يف خدمات املياه والكهرباء والتي نفذت من قبل املواطنني
بطريقة ع�شوائية وبتواطو هذه اجلهات ،وبعيدا عن
الطريق الرتابي املبلل مبياه البريات الطافحة التي متثل
كارثة حقيقية هي مر�ض املالريا الذي ينقله البعو�ض،
ويهدد حياة املواطنني يف املنطقة .بالإ�ضافة اىل ارتفاع
ن�سبة الأمية باملنطقة والتي و�صلت اىل  70باملائة ،حيث
توجد مدر�سة واحدة فقط يف املنطقة ،فيما مل ينفذ بعد
املجمع ال�صحي املعتمد للمنطقة منذ �سنوات.
عبده قحطان خطيب و�إمام م�سجد يقول �أنا يف هذه املنطقة
و�أنا عمري حوايل �10سنوات ال يوجد لهذه املنطقة �أي

(كوخ) الكل حتت خط الفقر يعتمدون على م�صدر رزقهم
على العمل اليومي (حمالة) فحم /حطب هذه املنطقة ال
توجد فيها �أب�سط مقومات احلياة عندما تدخل هذه احلافة
ال توجد على وجوه املواطنني االبت�سامة وك�أن �أهل هذه
املنطقة يف م�أمت او نزلت عليهم فاجعة وهل �أعظم و�أفجع ما
يكدر العي�ش ويخفي االبت�سامة من الفقر واجلوع واملر�ض
وغريها من �آفات احلكومة هذا ما التقطته كامريا �أخبار
عدن وهي تتجول لتنقلها �إىل �أ�صحاب القرار وامل�س�ؤولية.

كارثة �صحية

�أما املجاري فهي الأ�شد خطورة و�ضرر على الأ�سر خا�صة

املحاريق والذي هو الآخر ي�شكو من تردي اخلدمات
حيث يقول �صحيح �أنا ع�ضو جمل�س حملي باملنطقة �أمثل
امل�ؤمتر ال�شعبي العام �أبدى ا�ستيائه من عدم تنفيذ �أي
قرار يف ال�سلطة املحلية باملحافظة وهناك عدة ر�سائل
لل�سلطة املحلية باملحافظة من �أجل حل م�شكلة املجاري
واملاء الذي �أ�صبح ملوث وينذر بكارثة �إن�سانية .و�أ�ضاف
كان هناك مركز �صحي للمنطقة من �ضمن امل�شاريع ولكن
ال ندري �أين ذهبت وك�أنه حلم و�أنتهى ،طالبنا ال�سلطة
املحلية باملحافظة واملديرية لكن ال توجد قرارات حازمة
وال يوجد ا�ستجابة للمطالب واخلطط والدرا�سات التي
نقوم بها ونقدمها للمجل�س املحلي باملديرية واملحافظة
فرنجو من الأخوة قيادات القيام بدورهم الإن�ساين جتاه
هذه املنطقة وحل ولوجزء �صغري من امل�شكالت القائمة
باملنطقة.

اىل التحايل من خالل عقال احلارات الذين يرفعون �أرقام
منازل بعيدة عن املحوى هذا ما افاد به الكثريون ،ال�سيما
عقال املنطقة الذين �أبدوا خماوف من كلمة �صحافة.
�شوقي حممد ،العائد من ال�سعودية هو و�أ�سرته  25عاما
(يعمل حماال يف �سوق ال�سيلة) مل يتمكن من احل�صول على
بطاقة تثبت �أنه ميني ،قال حاولت عدة مرات وترددت على
مكتب الأحوال املدنية من �أجل احل�صول على بطاقة يبدو
مفاخر ًا �أنه در�س حتى ال�صف الثاين فقط ،مقارنة بالتعليم
هناك و�أ�ضاف" :بعد عودتي من الق�صيم (يف اململكة
العربية ال�سعودية)�سكنا �أنا و�أبي و�أمي و�أخوتي هنا يف
املحوى مل �أمتكن من �إخراج بطاقة �شخ�صية لأن الدولة
مل تعرتف بنا ،يقولون لنا":انتم مبانيكم غري مرخ�صة"
نحن ال ماء لدينا والكهرباء .وحالنا يعلم به اهلل ،ي�سرتنا
الكرتون ولطف اهلل".
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علي عبد اهلل بانافع نائب املدير العام التنفيذي ل�صندوق الرعاية االجتماعية فرع حمافظة حلج لـ ( احلقيقة ) :

ُنعاين نق�ص املوظفني باملديريات و عدم
ظاهرة الفقر امل�ستفحلة مبجتمعنا الإن�ساين  ،جتعل اجلميع ي�ستنفر قواه ك ًال يف جماله و منحاه من �أجل
التخفيف نوع ًا ما من هذه املع�ضلة امل�ؤرقة للمواطنني  ،و الدولة متمثلة يف �شبكتها للأمان االجتماعي ت�ؤدي
دورها املناط فيها على هذا ال�صعيد .
(( احلقيقة )) التقت الأخ علي عبد اهلل حممد عبد العليم بانافع  ،نائب املدير العام التنفيذي ل�صندوق الرعاية
االجتماعية فرع حمافظة حلج  ،الذي ق َّدم للر�أي العام �صورة وا�ضحة و جلية للجهود امل�ضنية املبذولة من
ال�صندوق يف �سبيل احلد من م�شكلة الفقر باملجتمع  . .بقوله :

�أي م�شاريع خدمية �أو تنموية يف �إطار ميزانية فرع
ال�صندوق باملحافظة للعام  2014م .

ــ لقاء  /عـيـدرو�س
جهود ال�صندوق لتخفيف الفقر
�إن �صندوق الرعاية االجتماعية فرع حمافظة حلج
يبذل جهود ًا ج َّبارة يف �سبيل التخفيف من ن�سبة الفقر
املُد َقع الذي يعي�ش �شظفه مواطنو املحافظة  ،و يف
هذا النطاق مينح ال�صندوق امل�ستفيدين الإعانات
املالية الف�صلية املقدمة منه لهم كل ثالثة �أ�شهر  ،و
مت ا�ستكمال عملية �صرف م�ستحقات امل�ستفيدين من
الرعاية االجتماعية باملحافظة للربع الرابع �أكتوبر
ــ نوفمرب ــ دي�سمرب من العام  2013م التي جرى
�صرفها خالل الربع الأول من العام اجلاري  2014م
و التقرير النهائي لعملية ال�صرف ن�ضمنه ح�سب التايل
 :عدد احلاالت املعتمدة ملحافظة حلج � 82ألف و 223
حالة مببلغ �إجمايل ف�صلي مقداره  825 :مليون و 811
�ألف و  200ريال و مت �صرف م�ستحقات عدد � 82ألف
و  560حالة مببلغ �إجمايل ف�صلي قدره  824 :مليون
و  366و  400ريال  ،بينما بلغ عدد احلاالت التي مل
تت�س َّلم م�ستحقاتها  167حالة مببلغ �إجمايل ف�صلي يق َّدر
بـ  1 :مليون و � 444ألف و  800ريال ورد يف ح�ساب
الرديات للمركز الرئي�س ل�صندوق الرعاية االجتماعية
ب�صنعاء يف البنك املركزي بوا�سطة الهيئة العامة
للربيد و التوفري الربيدي  ،و مت �صرف م�ستحقات
امل�ستفيدين من الرعاية االجتماعية للثالثة الأرباع
جمتمعة  " :يناير ــ فرباير ــ مار�س ــ �إبريل ــ مايو ــ
يونيو ــ يوليو ــ �أغ�سط�س ــ �سبتمرب " من العام احلايل
 2014م  ،فلقد بد�أنا ب�صرف م�ستحقات الربع الثالث
لهذا العام يوم االثنني املوافق  1دي�سمرب  2014م ،
كما مل يتم التعزيز بالنفقات الت�شغيلية لل�صندوق
للربع الثاين حتى اللحظة هذه �أي�ضاً  ،و جرى ا�ستكمال
معاجلة بيانات احلاالت التي كان يوجد نق�ص يف
بياناتها و مت ا�ستيفائها و ت�صحيح الأ�سماء  ،و
اال�ستمرار يف ا�ستبدال بطاقات ا�ستالم املعا�ش للحاالت
املعتمدة خالل العام  2011م البالغ عددها� 37ألف و
 835حالة  ،و كذا ا�ستبدال بطاقات احلاالت
املنتهية �أو بدل فاقد للحاالت ال�سابقة
املعتمدة على م�ستوى مديريات املحافظة ،
و جرى اال�ستمرار يف �أر�شفة وثائق احلاالت
املعتمدة وفقاً للآلية اجلديدة املعتمدة لعملية
الأر�شفة بح�سب احلروف وعلى م�ستوى كل
املديريات بح�سب اخلطة املقررة بالتن�سيق

�صعوبات ال�صندوق و فروعه
باملديريات

مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية  ،و �إعداد و تقدمي
تقرير تف�صيلي عن ن�شاط فرع ال�صندوق �إىل املكتب
التنفيذي باملحافظة و تقدميه الجتماع املجل�س يف
دورته االعتيادية الرابعة  ،و ا�ستكمال تقرير �إجراءات
متغريات احلاالت للربعني الأول و الثاين للعام 2014
م و الرفع به �إىل املركز الرئي�س لل�صندوق  .و
�إقرا�ض عدد  2580حالة من امل�ستفيدين من الرعاية
االجتماعية بوا�سطة بنك الأمل و م�ؤ�س�سة التمويل
الأ�صغر مببلغ �إجمايل مقداره  157 :مليون و 231
�ألف ريال  ،و تنفيذ دورتني تدريبيتني للم�ستفيدين من
الرعاية االجتماعية لعدد  41م�ستفيد ًا يف جمال تربية
املا�شية مبديرية ت نَُب مبحافظة حلج  ،و مل يتم اعتماد

و عن ال�صعوبات التي يعاين منها �صندوق الرعاية
االجتماعية فرع حمافظة حلج  . .قال :
نعاين نق�ص عدد املوظفني العاملني يف بع�ض
املديريات و ما زالت مديريات  :امل�سيمري  ،و
امل�ضاربة و ر�أ�س العارة  ،و يافع  ،و يهر  ،و
املفلحي  ،و احلد  ،تعمل ب�شخ�ص مديرها مع بع�ض
املتعاونني و مل ُت َوزَّع لنا من وظائف الـ " " 25
باملائة بوا�سطة مكتب وزارة اخلدمة املدنية و
الت�أمينات مبحافظة حلج  ،يف تلك املديريات  ،كما
يعمل "  " 6منتدبني من جهات �أخرى و متقاعد
ع�سكري مدراء فروع لبع�ض املديريات لعدم وجود
موظفني من ال�صندوق تعينهم ال�سلطة املحلية يف
املديرية  ،و عدم وجود موظفي خدمات خ�صو�صا
ً حرا�سة ال�صندوق و نظافته �إذ �أحيل "  " 2منهم
�إىل التقاعد و �أحدهم م�صاب مقعد و مل تتم لنا
املوافقة بالتوظيف بالبدل لكون فرع ال�صندوق
من املرافق املركزية التي مل ي�سمح لها بالبدل و
جرت اال�ستعانة باملتعاونني  ،و �شح املخ�ص�صات
املالية الت�شغيلية ملديريات  :احلوطة  ،و املِالح  ،و
حاملني  ،و املفلحي  ،و احلد � ،أ�سو ًة ببقية املديريات
و اعتمادها مناطقاً فلقد مت اعتماد "  " 10مديريات
فقط يتم توريد املبلغ املخ�ص�ص على جميع املديريات
الأمر الذي َخ َّف َ
�ض املبلغ املقرر  ،و كرثة الإعداد
للحاالت امل�ستجدة التي تتقدم بطلبات للح�صول على
الرعاية االجتماعية و تزايد �أعدادها يف قاعدة بيانات
فرع ال�صندوق و متابعتها امل�ستمرة لالعتماد الأمر
الذي �أربك العمل و ق�ضاء معظم الوقت يف اال�ستعالم
و الإقناع بعدم اعتماد حاالت جديدة  ،و تقوم مكاتب
الربيد بال�صرف يف مقارها و عدم اخلروج منها و
تقدمي اخلدمة الربيدية �إىل العجزة و امل�سنني املعاقني

و ال�صرف دون التوقيع يف بطاقات ا�ستالم املعا�ش و يف
بع�ض الأحايني ب�صورة جماعية  ،و عدم تنفيذ فرع
الهيئة العامة للربيد و التوفري الربيدي مبحافظة حلج
للمادة رقم "  " 19املوقعة لل�صرف عن طريق مكاتب
الربيد التي تلزم الربيد بالنزول امليداين و ت�سهيل
ال�صرف �إىل املديريات التي ال توجد فيها مكاتب للربيد
حتت مربر الأو�ضاع الأمنية و احلفاظ على النقدية و
هو ما انعك�س �سلبا ً على امل�ستفيدين و �صعوبة ا�ستالم
م�ستحقاتهم و كرثت فيها �أعمال ال�سم�سرة و الن�صب
على امل�ستفيدين باخل�صم من خم�ص�صاتهم و بروز
ظاهرة ال�صرف اجلماعي  ،و عدم ا�ستبدال احلاالت
امل�سقطة عن عملية امل�سح امليداين للعام  2008م
للحاالت املعتمدة التي مت �إ�سقاطها حتى الآن و عدم
تنفيذ �أي ا�ستبداالت �أخرى من احلاالت املعتمدة
و الإ�صرار على اال�ستبدال من القائمة املعتمدة
باملركز الرئي�س لل�صندوق ب�صنعاء بعد املفا�ضلة و
عدم القبول مبا جرى رفعه من فرع ال�صندوق و مل
ُت َن َفذ ال هذه و ال تلك حتى الآن  ،و �إحجام موظفي
ال�صندوق يف بع�ض املديريات عن تنفيذ عملية التتبع
للحاالت و الإبالغ عن حاالت الوفاة التي حت�سنت
ظروفها املعي�شية �أو الذين مت توظيفهم لربوز ظاهرة
اال�ستعداء و االنتقام و تعر�ضهم �إىل �أعمال خملة
بالقانون و اتهامهم بالإبالغ عن حاالتهم  ،و عدم تنفيذ
الربامج التدريبية للم�ستفيدين خالل العام  2012م و
توقف عملية الإقرا�ض عن طريق ال�صندوق بالقرو�ض
املي�سرة و هو وفق ن�شاط التنمية مع امل�ستفيدين .

مقرتحات بحلول مل�شكالت ال�صندوق
و ك�شف نائب املدير العام التنفيذي ل�صندوق
الرعاية االجتماعية مبحافظة حلج  ،النقاب عن جملة
من املقرتحات احلاملة للحلول الناجعة لعدد من
امل�شكالت التي يواجهها الفرع  . .بقوله :
�إننا نو�صي باعتماد وظائف للفرع وفق احلاجة
و خا�صة يف مديريات  :امل�ضاربة و ر�أ�س العارة ،
و امل�سيمري  ،و حاملني  ،و يافع  ،و يهر  ،و املفلحي
 ،و احلد  ،و التو�صية بتوظيف "  " 4عمال خدمات
للحرا�سة و النظافة لعدم توافرهم �أو التعاقد مع
املتطوعني املوجودين بالفرع  ،و التو�صية مع
ال�سقوف املعتمدة ملوازنة الفرع مبا يتنا�سب و ن�شاطه
و حجم احلاالت املعتمدة �أو التعزيز مبا يتم اعتماده
يف الكتاب الدوري للموازنة العامة للدولة و املخ�ص�صة
للفرع من املركز الرئي�س لل�صندوق ب�صنعاء  ،و
التو�صية با�ستكمال �إجراءات البحث و امل�سح للحاالت
املنتظرة التي ُم ِ�س َحت بال�سجالت و احلاالت امل�ستجدة
و م�سحها باال�ستمارات لقلة �أعداد احلاالت املنتظرة
با�ستمارات و لكرثة متابعتهم و وجود حاالت �أكرث
فقر ًا  ،و خماطبة الهيئة العامة للربيد و التوفري
الربيدي و فرعها مبحافظة حلج لفتح مكاتب لها
يف املديريات التي ال توجد فيها مكاتب للربيد و
القيام ب�إنزال فرق ال�صرف امليدانية �إىل املديريات
ذاتها حلني فتح مكاتب للربيد وفقاً لالتفاقية
املوقعة و �إنهاء معاناة امل�ستفيدين  ،و الت�شديد

�أكرث من "  " 825مليون ريال مينحها ال�صندوق الآن
لأكرث من " � " 82ألف حالة تعي�ش الفقر ا ُملد َقع
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حوار

م اعتماد خم�ص�صات ت�شغيلية لعدد منها
على مكاتب بريد حمافظة حلج بالعمل ح�سب �ضوابط
ال�صرف و ال�صرف يدا ً فيد و التوقيع على بطاقات
ا�ستالم املعا�ش مبا يفيد اال�ستالم و عدم اخل�صم
من م�ستحقات امل�ستفيدين و �إنهاء ظاهرة ال�صرف
اجلماعي و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال املوظفني
املخالفني  ،و التو�صية �إىل ال�سلطات املحلية يف
املديريات مل�ساعدة و ت�سهيل مهمات فروع ال�صندوق
يف مديريات املحافظة للقيام بعمليات التتبع للحاالت
املعتمدة و التن�سيق مع �أع�ضاء املجال�س املحلية يف
املراكز و املناطق بالرفع مبتغريات احلاالت التي
توفت �أو حت�سنت ظروفها املعي�شية و مبا ي�سهم
يف ت�صحيح �أو�ضاع احلاالت املعتمدة و ا�ستبدالها
ب�أخرى م�ستحقة من املركز نف�سه و املنطقة ذاتها ،
و التو�صية �إىل مكتب وزارة الرتبية و التعليم
مبحافظة حلج و مكتب وزارة ال�صحة العامة و
ال�سكان باملحافظة ب�إ�صدار التعميمات �إىل مدراء
مكاتبهما يف مديريات املحافظة و �إىل مدراء املدار�س
و امل�ست�شفيات بالعمل على �إعفاء امل�شمولني من
الرعاية االجتماعية من الر�سوم املالية التعليمية
و ال�صحية و اعتماد بطاقات ا�ستالم املعا�ش لإعفاء
امل�ستفيدين امل�شمولني �أو �أبناءهم املدونني يف البطاقة .

اعتماد بقية املديريات " مناطق "
و حول خطة عمل �صندوق الرعاية االجتماعية فرع
حمافظة حلج للعام اجلاري  2014م � . .أردف قائ ًال :
�إن ال�صندوق خالل العام الراهن عكف على متابعة
تنفيذ تو�صيات املجل�س املحلي مبحافظة حلج و
املكتب التنفيذي باملحافظة العتماد بقية مديريات
املحافظة " مناطق " و تتمتع بنفقات ت�شغيلية و هي
مديريات  :احلوطة  ،و املِالح  ،و حاملني  ،و املفلحي
 ،و احلد  ،و كذلك ت�أهيل العاملني و تنمية قدراتهم
العملية بالتن�سيق مع املركز الرئي�س لل�صندوق يف
�صنعاء  ،و تنفيذ متابعة ال�شكاوى و التظلمات املُق َّد َمة
من املواطنني و البت فيها و فتح �صناديق التظلمات يف
مديريات املحافظة و معاجلتها بح�سب الالئحة املُ ِّ
نظمة
لها  ،و مراقبة م�ستوى االن�ضباط ملوظفي ال�صندوق و
م�ستوى �أداء عامليه و تنفيذ خطته ال�سنوية  ،و دفع
م�ستحقات العاملني يف �أوقاتها و متابعة م�ستحقاتهم
من الت�سويات و العالوات و احلوافز وفقاً و القوانني
ال�سارية  ،و ن َّفذ ال�صندوق عملية تت ُّبع مكتبي للحاالت
َّ
املُعت َمدة يف �أثناء عملية ال�صرف املايل للم�ستفيدين من
املواطنني يف مكاتب الربيد للربع الأول  " :يناير ــ
فرباير ــ مار�س " للعام  2014م على م�ستوى املديريات
باملحافظة  ،و نفذ ال�صندوق �أي�ضاً عملية التت ُّبع
املكتبي و امليداين للحاالت املعتمدة من الفئات الفردية
و الزوجية خالل عملية ال�صرف من الربع الثاين " :
�إبريل ــ مايو ــ يونيو "  2014م مبديريات املحافظة  ،و
ا�ستبدال احلاالت املُ�س َق َطة و تنفيذ ُمتغريات احلاالت
 ،و اال�ستمرار يف ت�سجيل احلاالت املتق ِّد َمة للح�صول
على الرعاية االجتماعية و �ضمها يف قاعدة بيانات
فرع ال�صندوق باملحافظة  ،و تنفيذ عملية �أر�شفة
وثائق احلاالت املعتمدة وفق الآلية اجلديدة النافذة

الأداء يف الفروع كافة  ،و توفري البيانات الإح�صائية
للم�ستفيدين من الرعاية االجتماعية و توزيعها
جغرافياً و حتليل البيانات املُنجزة مع م�ؤ�شرات الفقر
.

املُ َن َّفذ و قيد التنفيذ
و غري املُ َن َّفذ من املهمات

من�ضي ُق ُد َما ً لإعادة اعتماد و تنفيذ م�رشوع تخريج
الفقراء لبع�ض مديريات املحافظة
لعملية الأر�شفة  ،و التن�سيق مع قيادة ال�سلطة املحلية
مبحافظة حلج و املركز الرئي�س ل�صندوق الرعاية
االجتماعية ب�صنعاء و ال�صندوق االجتماعي للتنمية
يف امل�ضي ُقد َماً لإعادة اعتماد و تنفيذ م�شروع تخريج
الفقراء لبع�ض مديريات املحافظة  ،و يف �إطار ن�شاطات

التمويل الأ�صغر "  ،و ت�سهيل �إجراءات منح القرو�ض
 ،و زيادة التن�سيق مع مكتب وزارة ال�صحة العامة
و ال�سكان مبحافظة حلج و مكتب وزارة الرتبية و
التعليم باملحافظة و مكاتبهما يف مديريات املحافظة و
متابعتهما لتنفيذ الإعفاءات املمنوحة للم�ستفيدين من

ُم�ضا َعفة التن�سيق لإقرا�ض ا ُمل�ستفيدين بوا�سطة
" بنك الأمل " و " م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر "

�إدارة تنمية امل�ستفيدين ب�صندوق الرعاية االجتماعية
فرع حمافظة حلج  ،يوا�صل ال�صندوق حت�صيل
الأق�ساط ال�شهرية امل�ستحقة عن القرو�ض املمنوحة
للم�ستفيدين التي جرى منحها منه و توريدها �إىل

ال�صندوق من الر�سوم املالية ال�صحية و التعليمية  ،و
تنفيذ برامج التوعية املمنوحة للم�ستفيدين مع منظمة
" اليوني�سيف " على م�ستوى مديريات املحافظة
 ،و �إعداد تقومي عن م�ستوى �أداء مكاتب الربيد

بنك الت�سليف التعاوين الزراعي فرع حمافظة حلج
 ،و م�ضاعفة تن�سيق ال�صندوق لعملية الإقرا�ض
للم�ستفيدين بوا�سطة " بنك الأمل " و " م�ؤ�س�سة

باملحافظة ل�صرف م�ستحقات امل�ستفيدين خالل العام
احلايل  2014م  ،و تنفيذ نزول ميداين يف بع�ض فروع
املديريات و متابعة االن�ضباط الوظيفي و تقومي حجم

نتابع تنفيذ ال�صحة و الرتبية لإعفاءاتهما
من الر�سوم املالية للم�شمولني بالرعاية

ن�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أهـ ـي ـ ـ ـ ــل العامليـ ــن
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ُقــدرات ـ ـ ـ ـ ـ ــهم العملي ـ ـ ـ ـ ــة

و يف ما يتعلق مبا مت تنفيذها من مهمات عمل �صندوق
الرعاية االجتماعية فرع حمافظة حلج و دونها قيد
التنفيذ و غري املنفذ منها  . .ا�ستطرد الأخ علي عبد اهلل
بانافع  ،نائب املدير العام التنفيذي لل�صندوق يقول :
لقد عمل �صندوق الرعاية االجتماعية فرع حمافظة
حلج على ت�أهيل بع�ض العاملني و تنمية قدراتهم
العملية و مل ُيجرى ذلك � اَّإل يف الربع الرابع من
العام املا�ضي  2013م عن طريق املركز الرئي�س
لل�صندوق ب�صنعاء  ،و متابعة م�ستحقات املوظفني
و ح�صولهم ا�ستحقاقاتهم من الت�سويات و احلوافز
 ،و تنفيذ التت ُّبع املكتبي للحاالت املعتمدة الفردية
على م�ستوى جميع مديريات املحافظة يف �أثناء
عملية ال�صرف الربعية  ،و تنفيذ املتغريات الربعية
و رفعها �إىل املركز الرئي�س لل�صندوق ب�صنعاء  ،فيما
قيد التنفيذ العملي متغريات احلاالت املعتمدة  ،و
�إ�سقاط احلاالت غري امل�ستحقة التي حت�سنت ظروفها
املعي�شية و �إ�سقاطها من قائمة احلاالت املعتمدة و
ا�ستبدالها بحاالت جديدة م�ستحقة من املديريات
نف�سها  ،و حتديث عمل الأر�شيف بال�صندوق و
تنظيمه وفقاً للآلية اجلديدة يف عملية الأر�شفة التي
يدعمها ال�صندوق االجتماعي للتنمية  ،بينما غري
امل َن َفذ عدم العمل بالإعفاءات املمنوحة للم�ستفيدين
من الرعاية االجتماعية من الر�سوم املالية ال�صحية
و التعليمية �إذ مل يتم العمل بها كما حددها القانون
بالرغم من التعميم من قيادة ال�سلطة املحلية ملحافظة
حلج �إىل جهات االخت�صا�ص  ،و عدم اعتماد مديريات
 :احلوطة  ،و املِالح  ،و حاملني  ،و املفلحي  ،و احلد
باملحافظة  ،مناطقاً  ،و مل ُيجرى اعتماد املخ�ص�صات
املالية لهذه املناطق بالنفقات الت�شغيلية �ضمن موازنة
فرع ال�صندوق بنا ًء على تو�صيات املجل�س املحلي و
املكتب التنفيذي باملحافظة  ،و مل ُي َن َفذ البحث امليداين
للحاالت املُنتظرة و املُدرجة يف قاعدة البيانات لفرع
ال�صندوق التي ُم ِ�س َحت يف �سجالت االنتظار لعدم
توافر املخ�ص�صات اللاَّ زمة لعملية البحث  ،و عدم
توافر وظائف للخدمات و حرا�سة فرع ال�صندوق ،
و عدم تنفيذ برامج تدريبية للم�ستفيدين  . .و ختاماً
نتقدم بال�شكر العظيم �إىل الأخت الدكتورة القديرة
�سمرية خمي�س ُعبيد  ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
و العمل  ،رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الرعاية
االجتماعية  ،و �إىل الأخ الأ�ستاذ املنا�ضل �أحمد عبد
اهلل املجيدي  ،حمافظ حمافظة حلج  ،رئي�س املجل�س
املحلي للمحافظة  ،لدعمهما الدائم �صندوق الرعاية
االجتماعية فرع حمافظة حلج  ،كما نتقدم �أي�ضاً
بال�شكر اجلزيل �إىل �صحيفة (( احلقيقة )) الغ َّراء
لإجرائها معنا هذا اللقاء ال�صحايف .
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العيد الوطني لقطر  ..حمطة حل�صاد االجنازات

 الدوحةحتتفل اليوم دولة قطر ال�شقيقة يف الثامن ع�شر من �شهر
دي�سمرب من كل عام بذكرى اليوم الوطني وذلك �إحيا ًء
لذكرى امل�ؤ�س�س للدولة املغفور له �إن�شاء اهلل ال�شيخ
جا�سم بن حممد �آل ثاين (� ،)1913-1826أ�صبحت
قطر يف ظل زعامته كياناً ع�ضوياً واحد ًا متما�سكاً وبلد ًا
موحد ًا م�ستقال.
وامل�ؤ�س�س ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين من ذرية
مع�ضاد بن ر ّي�س بن زاخر بن حممد بن علوي بن
وهيب من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني متيم
امل�ضرية العدنانية ،وقد �أجنبت قبيلة الوهبة عدد ًا
كبريا من امل�شاهري يف العلم وال�شجاعة.
ولد امل�ؤ�س�س رحمه اهلل عام 1242هـ املوافق 1826م
ون�ش�أ يف فويرط ب�شمال �شرق قطر يف كنف والده ال�شيخ
حممد بن ثاين الزعيم الأ�شهر حني ذاك حيث تلقى
تعليمه على �أيدي رجال الدين فتعلم القر�آن وعلومه
والفقه وال�شريعة �إىل جانب الفرو�سية والقن�ص
والأدب كما �شارك والده يف �إدارة �ش�ؤون البالد كافة.
ويف عام 1264هـ 1847م انتقل مع والده ليقيم يف
البدع وكان عمره حوايل واحد وع�شرين عاماً ،فربز
بني �أقرانه زعيماً �شاباً متطلعاً للقيادة ،وهو ما ظهر فيما
بعد عندما تعر�ضت قطر للغزو ،فربز جا�سم على ر�أ�س
القوات املدافعة عن قطر ليبارز �أحد �أ�شجع فر�سان
اجلزيرة حينها ،ومتكن جا�سم من �أن ي�صرعه بعد
معركة حب�ست فيها الأنفا�س.
وبرز جا�سم بعد هذه الواقعة كفار�س قطر الأول الذي
التفت حوله الفر�سان ونال الإعجاب واحلب من كافة
�أبناء قطر ،وهو ما الحظه فيما بعد �شاهد عيان التقى
به يف عام 1279هـ 1862م وهو الرحالة الربيطاين
وليم بلجريف عام  ،1862عندما جاء قطر ،فقد الحظ
بلجريف ظاهرة وا�ضحة يف الرجال الذين يحيطون
بجا�سم بن حممد ،وكان عمره يف حدود اخلام�سة
والثالثني �أال وهي الروابط املتينة التي جتمع حوله
قلوب مرافقيه وهم ينتمون �إىل قبائل عريقة خمتلفة
من قطر ،وهي ظاهرة ال ت�شري فقط �إىل قوة �شخ�صية
جا�سم ،ولكن �أي�ضاً �إىل بلورة فكرة الوحدة يف ذهنه
و�سلوكه.
توىل امل�ؤ�س�س امل�س�ؤولية يف حياة الأب ال�شيخ حممد
بن ثاين رحمه اهلل نظر ًا ملر�ضه عام  1876وكان عمر
امل�ؤ�س�س حينها  51عاماً ،وبعد وفاة ال�شيخ حممد بن
ثاين عام  1878توىل امل�ؤ�س�س مبا�شرة وكان عمره حينها
 53عاماً.
يعد ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين امل�ؤ�س�س احلقيقي
لدولة قطر فقد كان من كبار ال�سا�سة وعمل نائباً لوالده
ال�شيخ حممد مما �أك�سبه خربة ودراية �سيا�سية كبرية.
وعمل رحمه اهلل على �أن تكون قطر بلد ًا موحد ًا م�ستق ًال،
فهو �أول رجل ظهرت قطر يف ظل زعامته كياناً ع�ضوياً
واحد ًا متما�سكاً وقد ا�ستطاع من خالل �سيا�سته �أن يعمل
على توازن لالعرتاف با�ستقالل قطر من جانب �أكرب
قوتني متناف�ستني على النفوذ يف منطقة اخلليج العربي
يف تلك الفرتة وهما اجنلرتا وتركيا.
ملع جنمه وزادت �شعبيته وذلك مبا �آتاه اهلل من عقل
وحكمة وحنكة وكرم وح�سن �سيا�سة حيث ا�ستطاع �أن
يوحد القبائل القطرية حتت لوائه ويجمع �شتاتها ،لقد
وحد القلوب فاجتمعت على حمبته ،وظهر هذا ب�شكل
وا�ضح يف حتديه ملختلف القوى التي �أرادت �أن تنال من
قطر �أو من �أهلها فالتفت حوله القبائل فتقدمها وان�ضوت
حتت لوائه موحد ًا �شتاتها را�سماً م�ستقبلها ومتكن من
خاللهم وبهم من حماية احلدود فربزت قطر يف املنطقة
ككيان م�ستقل.
فقد ق�ضى امل�ؤ�س�س رحمه اهلل حوايل خم�سني عاماً من
عمرة يف قيادة �شعبه و�سط �أحداث ع�صيبة ومعارك
�ضارية مع قوى خمتلفة حتيط بقطر وباملنطقة حاولت
ب�سط �سيطرتها على البالد ،تلك الأحداث التي الزال
�أبناء قطر يتذكرونها هي �أيام جميدة من تاريخ قطر لن
يغفلها التاريخ.
فعندما نتذكر امل�ؤ�س�س نتذكر �شجاعته يف مواجهة

وح�سن �أخالقه حمبة النا�س و�إجاللهم ف�شاع له الذكر
اجلميل.
كانت وفاة امل�ؤ�س�س رحمه اهلل ع�صر يوم اخلمي�س
 13من �شهر �شعبان �سنة 1331هـ ،املوافق  17يوليو
1913م ودفن يف قرية الو�سيل وهي قرية تقع على بعد
 24كيلومرت ًا �شمايل الدوحة .وبوفاته فقدت قطر قائد
فذ ًا وعلماً من �أعالمها ،ورمز ًا من رموز �أ�صالتها ،و�أديباً
من �أدبائها ،رجل العلم والف�ضل والكرم.

املعتدي والت�صدي له بعنفوان ال�شباب مت�سلحاً ب�إميان
باهلل ال يتزعزع كما نتذكر ه ٌبته لن�صرة املظلوم وخلفه
�أبناء وطنه يف مواجهة الظلم وعندما حيًل بينه وبني
وطنه �ساروا من �أجله و�ضحوا بحياتهم فدا ًء له و�سالت
دما�ؤهم من �أجل فك �أ�سره وال زلنا نتذكر معاناتهم
وت�شتتهم من �أجل الث�أر له لقد ن�صرهم فن�صروه وجاهد
من �أجلهم فعا�ضدوه.
وعندما نتذكر امل�ؤ�س�س نتذكر غريته على حرمة الوطن
ورد كرامته والت�صدي لكل من يطمع فيه �أو يعتدي
عليه وعندما نتذكر �أحداث الوجبة نتذكر حكمة القيادة
و�صالبة املواجهة يف وجه الوايل العثماين مهما كانت
قوته فن�صره اهلل عليهم وهو يف كل هذه الأحداث كان
القائد الفار�س واملفاو�ض احلكيم.
فحني طغى العثمانيون مل ير�ض جا�سم ب�أن ميتثل
للظلم ،ويف مار�س  1893خا�ض ال�شيخ اجلليل وهو على
�أعتاب ال�سبعني من عمره معركة فا�صلة يف تاريخ قطر
احلديث مع �شعبه �ضد العثمانيني وهزمهم فيها م�ؤكد ًا

مواظب على طاعاته ،مداوم على عبادته و�صلواته ،من
�أهل الف�ضل واملعرفة بالدين املبني ،وله مربات كثرية
على امل�سلمني " فعلت مكانته بني النا�س جميعاً ،فقد
كان على حد قول �سليمان الدخيل" :م�سموع الكلمة عند
العرب مهاب عند الر�ؤ�ساء والأمراء نافذ القول ،د�أبه
الإ�صالح ومل ي�سع يف �أمر �إال �أمته اهلل على يديه و�أعماله
كلها خال�صة لوجه اهلل تعاىل".
كان رحمه اهلل رج ًال متديناً نقياً ،على جانب عظيم
من التقوى وخمافة اهلل� ،شديد اخل�شية هلل ،عاد ًال يف
�أحكامه و�أق�ضيته .كما كان رحمه اهلل �صاحب عقيدة
بعيد ًا عن البدع واملحدثات ،عابد ًا تقياً ،حمافظاً على
ال�صالة يتحني �أوقاتها فيجل�س من بعد �صالة الفجر
يف م�صاله يذكر اهلل تعاىل وي�سبحه حتى طلوع ال�شم�س
فيقوم في�صلي ركعتني وكان ي�ؤم النا�س يف �صلواتهم يف
�صالة اجلمعة واجلماعات ،ويخطب بهم اجلمعة ،و�إذا
خطب �أذهل ال�سامعني ،وجلب قلوبهم �إليه ،فيقال �أنه
كان يرى من ال�صفوف الأخرية يف امل�سجد ،وهو من

ومثبتاً ا�ستقاللية القرار القطري .فكان من نتائج هذه
املعركة ر�ضوخ الأتراك لأوامره.
وعندما ا�ستقرت الأمور ارتقى بالبالد ،ونه�ض بها وفتح
�أمامها الأبواب ،فازدهرت جتارتها ،وع ًلت رايتها ،وبنى
امل�ساجد واملدار�س ،وجذب العلماء ،وطبع كتب الفقه،
و�أمر بتوزيعها على �أبناء وطنه وباقي الأم�صار ،فقد
كان جواد ًا �سباقاً للخري وداعياً �إليه.
كما كان نا�صر ًا للمظلوم  ،و�ساعياً لفك ا�سر من يلتجىء
�إليه ،ومفرجاً للكرب ،ومعتقاً للعبد ،وهو يف كل ذلك ال
يبتغي غري مر�ضاة اهلل ،فلم يخ�ضع لغري اهلل ث�أر ًا لدينه
ومدافعاً عن وطنه.
ف�صدق قول الآلو�سي فيه "كان من خيار العرب الكرام،

�أركان العربية و�أن�صارها ،ويبا�شر بنف�سه تعليم النا�س،
كما يبا�شر بنف�سه الق�ضاء والف�صل يف املنازعات بني
مواطنيه .وقد ختم حياته وهو يردد كلمة التوحيد.
�أما عن �صفاته رحمه اهلل فقد كان رج ًال طوي ًال فارع
الطول ،وكان خفيف العار�ضني متني العظام ،ح�سن
الهيئة يف ب�ساطة ،مهاباً جلي ًال.
وعن �شخ�صيته ،فقد كان رحمه اهلل قوي ال�شكيمة حازماً
ذا عزم وت�صميم  ،فهو من �أفذاذ الرجال الذين قلما يجود
التاريخ ب�أمثالهم.
ومما ات�صف به هذا ال�شيخ اجلليل ،اجلود والكرم
والإنفاق يف وجوه اخلري الكثرية ،فقد كان كرمياً حمباً
للخري و�أهله ،معروفاً بال�سخاء ،وقد جلب �إليه جوده

رثاه الأديب والعامل حممد بن ح�سن القطري يف � 15شهر
�شعبان من ليلة اجلمعة يف �سنة  1331هـ فقال:
�أيا عني فابكي وا�سكبي عربات وجودي بقاين اللون
ال الدمعات اقر�أ املزيد
بعد وفاة ال�شيخ قا�سم بن حممد بن ثاين رحمه اهلل توىل
حكم قطر ابنه ال�شيخ عبداهلل بن قا�سم �آل ثاين الذي وقع
بعد ثالث �سنوات من حكمه مع بريطانيا معاهدة لإدخال
قطر حتت نظامها املعروف با�سم "�إدارة الإمارات
املت�صاحلة".
يف  30يونيو 1948م عني ال�شيخ عبداهلل ابنه ال�شيخ
علي بن عبداهلل نائباً له وذلك عقب وفاة �أخيه ويل العهد
ال�شيخ حمد بن عبداهلل فى  27مايو 1948م .وبعد تنازل
ال�شيخ عبداهلل عن احلكم يف � 20أغ�سط�س � 1948أ�صبح
ال�شيخ علي حاكماً لقطر .
و�شهدت فرتة حكم ال�شيخ علي بن عبداهلل ت�صدير �أول
�شحنة من برتول احلقول الربية من حمطة م�سيعيد
وذلك يف  31دي�سمرب 1949م ،ويف  29نوفمرب 1952م
وقع ال�شيخ علي اتفاقية مع �شركة �شل لال�ستك�شافات
اخلارجية املحدودة ال�ستخراج البرتول من احلقول
البحرية.
ويف � 24أكتوبر 1960م �أ�صبح ال�شيخ �أحمد بن علي
حاكماً لقطر بعد تنازل والده ال�شيخ علي عن احلكم.
ويف نف�س التاريخ مت تعيني ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين
ولياً للعهد ونائباً للحاكم.
ومن �أبرز ما قام به ال�شيخ �أحمد بن علي ت�شكيله فى
العام  1964جمل�ساً ا�ست�شارياً للم�ساعدة فى �ش�ؤون
احلكم .كما �صدر الد�ستور امل�ؤقت يف � 2أبريل 1970م
ومت ت�شكيل �أول جمل�س للوزراء يف البالد فى  28مايو
1970م  ،ويف عهده �أي�ضاً ان�ضمت قطر �إىل ع�ضوية
الأوبك .
ويف � 3سبتمرب 1971م �أعلن ال�شيخ خليفة بن حمد
ا�ستقالل قطر لتنتهي بذلك املعاهدة الربيطانية القطرية
التي �أبرمت عام 1916م.
ويف  22فرباير عام 1972م تقلد ال�شيخ خليفة بن حمد
�آل ثاين حكم البالد ،وكان �أول عمل قام به هو تعيني وزير
للخارجية ،وم�ست�شار للأمري ليد�شن بذلك مرحلة جديدة
من التنظيم احلكومي واالداري .
يف يونيو عام  1995توىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين مقاليد احلكم يف البالد لتبد�أ بذلك مرحلة
جديدة من تاريخ قطر املعا�صر.
وحققت دولة قطر منذ تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
بن خليفة �آل ثاين مقاليد احلكم اجنازات م�شرقة يف
م�سرية التنمية والبناء ال�شامل يف كافة مناحي احلياة
يف �إطار منظومة التحديث التي قادها �سموه بر�ؤية
ت�ست�شرف �آفاق م�ستقبل واعد وعهد جديد من الرخاء
والرفاهية للوطن واملواطن.
ويف  25يونيو  2013توىل ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى مقاليد احلكم
يف البالد بعد تنازل �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ حمد
بن خليفة �آل ثاين ،يف خطوة اعتربها كثريون �سابقة يف
املنطقة العربية ويف العامل كله �أن يكون �أحد احلكام
يف �أوج �أدائه وعظمة جناحه و�إجنازاته ويتنازل عن
ال�سلطة بهذه الكيفية ،و�أن مبادرة �سمو الأمري الوالد يف
نقل ال�سلطة �إىل �سمو ال�شيخ متيم بهذا الأ�سلوب امل�شرف
كانت "عالمة فا�صلة" يف تاريخ كيفية �إدارة احلكم يف
العامل العربي ب�أ�سلوب ح�ضاري على عك�س الأ�سلوب
التقليدي الذي ال يحرتم �إرادة ال�شعوب.
(وكالة الأنباء القطرية)
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جتربتي املتوا�ضعة يف الرتجمة بني �سقطرى وح�رضموت
ــ علي �صالح اخلالقي

لي�ست الرتجمة تخ�ص�صي ولكنني وجدت نف�سي مدفوعا �إليها
يف ال�سنوات الأخرية من درا�ستي للماج�ستري يف ال�صحافة
الدولية ،وكان الباعث لذلك ُح ّبي جلزيرة �سقطرى ال�ساحرة
التي �أعرفها جيدا وزرتها عدة مرات خالل عملي الإعالمي
يف برنامج (جي�ش ال�شعب) الإذاعي والتلفزيوين منذ 1979
وحتى 1986م ،وبد�أت معها جتربتي يف الرتجمة عن اللغة
الرو�سية ،برتجمة �أول كتاب عنها ،ولهذا ال غرابة �أن �أطلق
علي �صديقي وزميلي د.ه�شام ال�سقاف ا�سم (علي ال�سقطري)
حني ان�شغلت معظم وقتي يف �إحدى الرحالت ال�سياحية،
برتجمة �أول كتاب عن �سقطرى ،على ح�ساب اال�ستمتاع
بربنامج تلك الرحلة ....وقد خل�صت جتربتي املتوا�ضعة يف
الرتجمة يف تقدميي لآخر كتاب ترجمته وهو (ال�سقطريون...
درا�سات �إثنوغرافية تاريخية) الذي �صدر هذا العام عن دار
جامعة عدن للطباعة والن�شر  ..و�أوردها فيما يلي:
يعود اهتمامي بجزيرة �سقطرى �إىل �أواخر عام 1979م ,حينما
وط�أتها قدماي لأول مرة ,واتيحت يل فر�صة التعرف عليها.
و�أتذكر �أنني ن�شرت عنها مو�ضوعاً يف �صحيفة "�14أكتوبر"
ال�صادر يف  1يناير 1980م بعنوان رئي�سي "تعالوا نقر�أ معاً
�صفحات جزيرة العطور والبخور وال�سمك" ثم عنوان فرعي
�آخر "�سقطرى..من �شجرة دم الأخوين �إىل �آمال اجلزيرة
ال�سياحية" .ثم تكررت زياراتي لها بعد ذلك عدة مرات �أثناء
عملي الإعالمي يف �إعداد وتقدمي برنامج (جي�ش ال�شعب)
الإذاعي والتلفزيوين حتى منت�صف الثمانينات .وقد �أ�سرتني
منذ الوهلة الأوىل بطبيعتها ال�ساحرة ومناظرها اخلالبة..
ونقاوة و�صفاء �سكانها ونبل �أخالقهم ,وهو ما جعلني م�شدود ًا
�إليها ومتابعاً ملا ُيكتب �أو ُين�شر عنها.
ويف �أثناء درا�ستي اجلامعية يف مو�سكو ,وبعد متكُّني من اللغة
الرو�سية ,كنت �شغوفا بالتنقيب يف املكتبات الرو�سية عن كل
ما كُتب عن بالدي بدافع معرفة ما يقوله الآخرون عنها ,فلفت
انتباهي من بينها كتاب بعنوان "هناك حيث ولدت العنقاء",
مل�ؤلفه فيتايل نا�ؤمكني ,وهو �أول كتاب رو�سي عن �سقطرى
�صدر عام 1973م َ
و�ض َّمنه امل�ؤلف انطباعاته وم�شاهداته عن
زيارته الأوىل للجزيرة ,فقر�أت الكتاب بنهم ,ثم تعرفت على
م�ؤلفه �شخ�صيا ,و�أبديت له رغبتي يف ترجمته �إىل العربية,
فرحب بذلك ,و�أعطاين موافقة خطية بذلك.
وقبل �أن �أكمل درا�ستي العليا كنت قد ا�ستكملت ترجمته
وعر�ضت الرتجمة العربية على امل�ؤلف فا�ستح�سنها .ويف
�إجازتي ال�شتوية فرباير 1994م �سلمت الن�سخة املرتجمة
جاهزة للن�شر لال�ستاذ.د�.صالح علي با�صرة وكان حينها

نائب رئي�س جامعة عدن ل�شئون البحث العلمي ,ووعدين
بن�شره متزامنا مع انعقاد الندوة الدولية العلمية الأوىل
حول جزيرة �سقطرى (احلا�ضر وامل�ستقبل)..وحني جئت من
مو�سكو للم�شاركة بتلك الندوة التي عُ قدت يف جامعة عدن خالل
الفرتة من  28-24مار�س 1996م و�شاركت فيها ببحثني عن
الأول بعنوان "�سقطرى يف �صفحات التاريخ" والثاين " الثقافة
الروحية لل�سقطريني" .فوجئت بعدم �صدور الكتاب عن مركز
جامعة عدن للطباعة والن�شر ,وعلمت من د .با�صرة ,رئي�س
اجلامعة حينها �أن الن�سخة التي �سلمتها له قد ُفقدت ب�سبب
احلرب والنهب الذي تعر�ضت له مرافق اجلامعة ,وغريها من
م�ؤ�س�سات الدولة يف اجلنوب بعد حرب �صيف 94م التي �ألقت
احلياة..فتح�سرت كثري ًا لأنني
بظاللها على كثري من جماري
َّ
مل احتفظ بن�سخة م�صورة ,لثقتي حينها �أنها �ست�صدر بكتاب..
فما كان مني �إال �أن �شرعت فور ًا برتجمة الكتاب جمدد ًا ,وقبل
ت�سليمه للطبع احتطت يف هذه املرة بحفظ ن�سخة م�صورة .وقد
ُن�شر الكتاب الحقاً عن دار جامعة عدن للطباعة والن�شر عام
1999م.
كما وقع يف يدي كتاب �آخر بعنوان "�إثنوغرافيا ح�ضرموت
الغربية" مل�ؤلفه ميخائيل روديونوف .فراقني حمتواه,

و�أقدمت على ترجمته هو الآخر ,و�صدر عن دار جامعة
عدن للطباعة والن�شر عام 2002م با�سم "عادات وتقاليد
ح�ضرموت الغربية" وكان الكتاب الثاين الذي �أترجمه عن
الرو�سية .كما �شاركت ببحث عن (الزواج لدى ال�سقطريني)
يف الندوة الدولية العلمية الثانثة حول (اال�سرتاتيجية
التنموية لأرخبيل �سقطرى واجلزر اليمنية) التي عقدت يف
رحاب جامعة عدن خالل الفرتة من  16-14دي�سمرب2003م.
ف�ضال عما ن�شرته قبل وبعد ذلك من املو�ضوعات املرتجمة من
الرو�سية عن �سقطرى يف عدد من ال�صحف املحلية.
�أما هذا الكتاب مل�ؤلفه فيتايل نا�ؤمكني فقد �صدر باللغة الرو�سية
يف مو�سكو عام 1988م بعنوان "ال�سقطريون -درا�سات
�إثنوغرافية-تاريخية" .ويتميز يف كونه ح�صيلة بحث علمي
ميداين للبعثة اليمنية الرو�سية امل�شرتكة خالل الأعوام
1987-1983م .وهذه البعثة كانت �أول بعثة م�شرتكة
للأبحاث الإن�سانية يف تاريخ العالقات العلمية والثقافية بني
االحتاد ال�سوفيتي والبلدان العربية .قد �صدرت ترجمته
الإجنليزية يف لندن عام 1993م با�سم (Island of the
� ,)phoenixأي "جزيرة الفينيك�س( )" .وهذا ما حفزين
علي �أن ُيرتجم �إىل لغات �أخرى وال
�أكرث لرتجمته ,فقد ع ّز ّ
ي�ستطيع القارئ العربي �أن يح�صل عليه بلغته الأم .فر�أيت من
الواجب �أن �أترجمه و�أقدمه ب�صيغته العربية للقراء واملهتمني
واملعنيني بهذه اجلزيرة املده�شة.
وهذا هو الكتاب الثالث الذي �أقوم برتجمته عن الرو�سية,
والثاين عن �سقطرى .واعرتف �أنه الأ�صعب يف جتربتي
املتوا�ضعة مع الرتجمة ,لأنه �أخذ مني وقتا وجهدا كبريين,
خا�صة و�أنني �شرعت يف ترجمته مع ان�شغايل يف عملي
الأكادميي يف جامعة عدن – كلية الرتبية – يافع .ومع ذلك
مل ُ
تخر عزميتي �أو ت�ضعف همتي ,و�صربت و�صابرت على
�إكمال ترجمته .وللتدقيق بالرتجمة تطلب مني الأمر ال�سفر
�إىل �سقطرى للتحقق من امل�سميات املحلية التي وردت كثري ًا
يف ف�صول الكتاب ب�صيغتها الرو�سية� ,سواء �أ�سماء املوا�ضع
�أو البلدات والقرى والقبائل �أو �أ�سماء احليوانات والأدوات
والأثاث وغريها مما ورد يف ف�صول الكتاب .فمن غري املعقول
�أن �أن�شر م�سميات �سقطرية دون حت ٍر وتدقيق وعلى غري ما
علي العودة
ينطقها ال�سقطريون الذين ال �أعرف لغتهم فكان َّ
�إليهم ل�ضبط هذه امل�سميات ,خا�صة حني تكون هناك عدة
احتماالت لرتجمة بع�ض الكلمات ..فعلى �سبيل املثال تُنطق
كلمة "دعرهُ و" بالرو�سية "دئ ُ
ِرخو" وهذا ما يبعدها كثريا عن
ا�سمها احلقيقي ,وق�س على ذلك كثري ًا من الكلمات وامل�سميات
الأخرى .ذلك �أن احلاء واخلاء والهاء تُنطق جميعها بالرو�سية
بحرف واحد هو اخلاء فقط.

وقد مكثت �أ�سبوعني يف �سقطرى لهذا الغر�ض اتنقل يف عا�صمتها
حديبو بني حوانيتها و�شوارعها ,وذهبت �إىل �ضواحي حديبو
وكذا �إىل جبال دك�سم وعدة بلدات يف حميط حديبو والتقيت
بكثري من ال�سقطريني الذي كانوا يتجاوبون معي ويلتفون
حويل ي�سمعون مني وي�صححون ما التب�س لدي من م�سميات..
وكنت �أدونها �أو ًال ب�أول كما �أ�سمعها من �شفاههم و�أقوم
بت�شكيلها لتُقر�أ ب�شكلها ال�صحيح.
كما حر�صت �أي�ضاً �أن �أعود �إىل امل�صادر العربية التي �أخذ عنها
امل�ؤلف ,فمن غري املنطقي �أن �أترجم �أنا العربي عن الرو�سية
ما اقتب�سه امل�ؤلف من م�صادر امل�ؤرخني واجلغرافيني العرب
�أمثال :الهمداين ,ياقوت احلموي ,امل�سعودي...الخ .ولهذا
عُ دت �إىل مظانها الأ�صلية وا�ستقيت منها االقتبا�سات كما وردت
يف الأ�صل العربي.
وها �أنا �أُ�سعد بتقدمي هذا الكتاب النفي�س عن جزيرة �سقطرى
التي �أحببتها وال تبارح خميلتي لي�ضاف �إىل املكتبة العربية
ويكون يف متناول القراء واملهتمني .وال �شك �أنهم �سيجدون
فيه الكثري من املفيد النافع عن �أ�سرار وخفايا هذه اجلزيرة
املده�شة.
وختاماً ا�ستميح القارئ عذر ًا عن �أي هفوات �أو �أخطاء قد
يجدها يف الرتجمة بني �سطور الكتاب ,فما �أنا �سوى ب�شر
وج ّل من ال يخطو.
ي�صيب ويخطئ ُ

حممد ع�صام  ..مخُ ِرج و ُم ِّ
هند�س مونتاج فريق " : " 3M Team

عقب جناح فيلمي " التح ُّر�ش " و " كود ب�رشي "  . .فيلم جديد عن ال�شباب و طموحاتهم
ــ خا�ص :

قال ال�شاب حممد ع�صام املُ�سيبلي  ،مخُ ِرج و ُمهندِّ�س مونتاج فريق "
 " 3M Teamالفني ل�صناعة الأفالم ال�شبابية العدنية الق�صرية � ،أنه
 :قريباً جمهور امل�شاهدين الوا�سع للفريق �سيكون على موعد مع الفيلم
اجلديد  ،و يتم و�ضع له يف هذه الأثناء اللم�سات الفنية الأخرية لكي يرى
النور .
و �أ�ضاف يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدىل به �إىل (( احلقيقة )) �أن  :الفيلم
اجلديد يتحدَّث عن ال�شباب الذين خاب طموحهم و هم لديهم املواهب و
الأحالم  ،لكن مل يلقوا من يهتم بهم و ي�شجعهم و يدعمهم يف ن�شاطاتهم
ب�سبب الأو�ضاع العامة يف احلا�صلة الآن يف البلد و الف�ساد امل�ست�شري يف
مفا�صل الدولة .
مو�ضحاً �أنه و فريقه ال يوجهون اللوم على �أي فئة �سيا�سية و �إمنا
يريدون لفت انتباه اجلميع �إىل الطاقات ال�شبابية املُه َد َرة التي تذهب هبا ًء
منثور ًا و ت�ضيع يف �شالل الي�أ�س  ،و يف الفيلم �شخ�صية حقيقة لديها موهبة
 ،و �إمنا ب�سبب قلة الدعم و عدم االهتمام فيها �أو�شكت على ال�سقوط يف
بحار اخليبة و الف�شل و القنوط .
و �أكد �أن الفريق كان �أي�ضاً قد �أطلق يف الوقت املا�ضي القريب جد ًا بث
فيلم " كود ب�شري " الذي تتطرق �إىل طباع النا�س � ،إذ �أن لكل �شخ�ص عادته ال�سيئة �أمثال
 :الكذب و النميمة و الع�صبية  ،و الفريق �أراد �أن يعر�ضها بطريقة دالة على �أن هذه

ال�صفات �أ�ضحت " كود ًا " للنا�س  ،و ماهية قيمتهم التي تكاد تكون " �صفر ًا " يف �أو�ساط
املجتمع ب�سبب " كودهم " ال�سيئ ذلك .
م�شري ًا �إىل �أن فريق "  " 3M Teamيتك َّون من امل�صورين املحرتفيني املبدعني
ال�شباب  :حممود حممد الفل�سطيني  ،و معاذ املي�سري  ،و �أمين بن بريك  ،و املخرج

و مهند�س املونتاج حممد ع�صام املُ�سيبلي  ،و الفريق يهتم ب�صناعة الأفالم
الق�صرية .
الفتاً �إىل �أنه من �أعمال الفريق الفنية كذلك فيلم " التحر�ش " الذي �شارك
فيه الفنان املُبدِع علوي �إياد علوي فرحان � ،صاحب برنامج " عدين فاين�س "
 ،و املمثل حممد �سامر  ،و الفيلم نف�سه خطرت فكرته يف عيد الأ�ضحى املُبارك
الفائت  ،و ال �س َّيما �أن الفريق وجد �أن ظاهرة " التحر�ش " يف مو�سم الأعياد
تزداد وتريتها يف الـ " موالت " و الأماكن العامة  ،و قد �أحب الفريق تناول هذه
الظاهرة ب�أ�سلوب يبعث على الوعي يف �شريحة ال�شباب املجتمعية و �أنهينا
العمل مب�سار غام�ض بع�ض ال�شيء دعا النا�س �إىل التفكري  ،و انطالقاً من جناح
فيلم " التحر�ش " قرر الفريق اال�ستمرار يف �إنتاج الأعمال الفيلمية الق�صرية ،
و ذلك عقب الإقبال عليها من اجلمهور الذي يكن له الفريق كل ال�شكر و احلب
و التقدير  ،و �أتبعنا فيلم " التحر�ش " بفيلم " كود ب�شري " .
و ن َّوه ال�شاب حممد ع�صام املُ�سيبلي  ،مخُ ِرج و ُمهندِّ�س مونتاج فريق "
 ، " 3M Teamيف ختام ت�صريحه  ،ب�أن الفريق هدفه �أي�ضاً �إحداث وثبة
نوعية يف جمال الأفالم الق�صرية و اكت�ساح �سوقها الفني  ،كما �أن الفريق
مراميه ال�سامية الرفع من م�ستوى �صناعة الأفالم الق�صرية و الغر�ض منها
توعية ال�شباب و عر�ض م�شكالت املجتمع الذي يعي�ش و يحيط و يدور يف فلكه
الفريق .
يذكر �أن �أعمال فريق " ُ " 3M Teamيج َرى بثها على قناة "  " Lawيف موقع الويب
الإليكرتوين الـ " يو تيوب " .
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اليمن بني القلق اخلليجي والعبث الداخلي

�أظهرت الفقرات املتعلقة بالو�ضع اليمني يف البيان
ال�صادر عن القمة اخلليجية الأخرية التي انعقدت يف
الدوحة قبل �أيام قلق دول جمل�س التعاون وانغما�سها
الإيجابي امل�أمول يف متابعة ما يجري على الأر�ض،
و�أو�ضحت �صياغته اهتماما م�شروعا وحر�صا متوقعا
على اال�ستقرار ودعم الرئي�س هادي يف حماوالته
احلثيثة واملتعرثة لتجاوز ما يعرت�ض رغبته وحر�صه
على االنتهاء من املرحلة االنتقالية ،وح�سنا �صنعت
دول املجل�س يف الت�شديد على حتمية االلتزام باملبادرة
اخلليجية و�آليتها التنفيذية املزمنة ،مما يعني �ضرورة
االنتقال �إىل االنتخابات ب�شقيها الرئا�سي والنيابي يف
�أ�سرع وقت بعد االنتهاء من مراجعة الد�ستور الذي
يجري �إعداده ومن ثم تقدميه ال�ستفتاء �شعبي.

�إن االهتمام واحلر�ص اخلليجيني لن يكفيا لدفع الأمور
�إىل الأمام� ،إذ �إن كل جهد و�ضغط خارجيني ال ميكن لهما �أن ينجزا �شيئا على
ال�صعيد الداخلي ما مل تكن تالزمهما ا�ستجابة وقناعة ورافعة مينية واعرتاف
ب�أن الأو�ضاع مل تعد حتتمل هذا الكم املهول من العبث بكل ما تبقى من قيم
الدولة وم�ؤ�س�ساتها وا�ستمرار الإ�صرار على �إحالل هيئات غري ر�سمية وغري
ملتزمة بالقوانني ال�سارية على بقية عباد اهلل ،ومرتكزة يف ت�صرفاتها على �ضعف
�أجهزة الأمن واجلي�ش التي تهاوت حتت �ضربات �أ�ضرت بهيبتها وجعلتها غري
قادرة على ممار�سة مهامها الوطنية.
منذ �أن متكن «�أن�صار اهلل  -احلوثيون» من انتزاع مقدرات ما تبقى من م�ؤ�س�سات
الدولة وت�شكيل ما �سموه «اللجان ال�شعبية» ،كانت جل ت�صرفاتهم متناق�ضة مع
دعواهم ب�أن حروبهم التي خا�ضوها كانت دفاعا عن قيم الدولة وبقايا امل�ؤ�س�سات،
و�أظهروا حر�صا �إعالميا على توزيع الأوهام والآمال ب�أن دماء اليمنيني التي
�سفكت يف احلروب (التي طاملا و�صفوها بالظاملة) �ستكون ثمنا مل�ستقبل �أكرث
�أمانا وحرية وعدالة ،لكن البون ال�شا�سع بني القول والفعل كان مفزعا وباعثا
على خيبة الأمل لدى الكثريين ،فقد توالت �أخطا�ؤهم ،بداية بتن�صيب �أنف�سهم
بديال عن الأجهزة الأمنية التي قاموا بتفريغها من جوهرها وو�ضعوا عليها رقباء
من �أن�صارهم ،ومل يختلف احلال يف امل�ؤ�س�سات املدنية التي عينوا فيها �أ�شخا�صا
يراقبون كل املعامالت التي جتري فيها ،وو�صل الأمر حد تفتي�ش الوزراء وكبار
امل�س�ؤولني ومالحقة بع�ضهم يف �أروقة مكاتبهم ،وهكذا حتول املظلوم �إىل ظامل

مبجرد �أن متكن من �سحق جالديه ال�سابقني.

من الإن�صاف القول �إن املواطن العادي ا�ستهواه الأمر،
�إذ ت�صوره جزءا من احلملة الإعالمية التي روج لها
«�أن�صار اهلل – احلوثيون» يف حماربة الف�ساد وتتبع
�آثار الفا�سدين ،ولرمبا كان ذلك �صحيحا وجائزا يف
غياب امل�ؤ�س�سات وانت�شار الفو�ضى الكاملة ،لكن
احلال مل يكن قد و�صل للم�ستوى الذي يجيز ويربر لهم
هذا احلد من ال�صلف واملبالغة يف ا�ستعرا�ض قوتهم،
التي ال ي�شكك فيها �أحد ،وموا�صلة حتدي م�شاعر فئات
كثرية من املواطنني ،كما �أن عملياتهم �أخذت طابعا
انتقائيا وانتقاميا يف �آن� .إن �أ�سلوب الق�سوة التي يدير
بها «�أن�صار اهلل» ال�ش�أن العام والغرور الذي متار�سه
عنا�صرهم و�إ�صرارهم على �أن يفر�ضوا ما يرونه
احلق ،ال بد �أن يزيد من نقمة وغ�ضب الكثريين حتى
من �أولئك الذين ابتهجوا مبا ميكن ت�سميته «انت�صارات احلوثيني» على خ�صوم
املا�ضي القريب ،ومن �سخرية الأقدار �أنهم حولوا «املظلومية» التي كانوا
ي�شكون من تعر�ضهم لها �إىل «ظلم» للآخرين من امل�ست�ضعفني من �أبناء اليمن
خ�صو�صا يف املناطق التي مل يعتد �أبنا�ؤها حمل ال�سالح واالعتداء على حقوق
الآخرين وال تدمري البيوت واخلروج على م�ؤ�س�سات الدولة مهما بلغ �ضعفها،
وهنا يكمن الفارق الأخالقي والوطني بني من يتم�سكون بال�سالح �سبيال للرزق
وبني �أولئك الذين يرون يف الوطن م�ساحة ميكن للكل �أن ي�سكنها ب�سالم و�أمان.
يف الفرتة الأخرية تعالت نغمة عتاب على دول جمل�س التعاون ب�أنها تقاع�ست
عن تقدمي العون وحجب املنح التي مت الإعالن عنها ،ويتنا�سى ه�ؤالء �أن املبالغ
املر�صودة مل جتد وعاء ت�صبها فيه ،وال جهة حملية تعطي املانحني ثقة بح�سن
ا�ستخدامها ،وهذه من الق�ضايا التي توارثت تبعاتها احلكومات املتعاقبة منذ
عقود �سابقة ،كما �أن ال�صراع بني الفا�سدين للح�صول على �أحقية تنفيذ امل�شاريع
�أوقف كل حماوالت املانحني لإنفاق الأموال املر�صودة ..ومن امل�ؤ�سف �أن
الأعوام الأربعة القادمة على الأقل �ست�شهد عجزا يف موازنات كثري من الدول
اخلليجية الأكرث �سخاء جتاه اليمن ،مما �سينعك�س �سلبا على حجم التدفقات
املالية املحتملة �إىل البلد ،وهو خطر داهم �أمتنى �أن تكون احلكومة احلالية قد
و�ضعته يف ح�ساباتها.

و ي�س�ألونك عن "عفا�ش"! ..
من منا ال يعلم اخلنا�س الذي �أمرنا اهلل �سبحانه و تعاىل �أن ن�ستعذ منه و
�أن ال نتبعه حتى ال نكون من �أهل النار ؟ !  . .فال تختلف �صفات " املخلوع
" عن ذلك اخلنا�س �إذ ًا ! ؟  . .فلماذا ال ن�ستعذ باهلل حينما يذكر ا�سمه �أو
ن�ستمع �إىل خطاباته ؟ ! .
�أمل يقل عبد اهلل بن ح�سني الأحمر يف مذكراته �أن الطالح هو من تمَ َتم يف
�أذنه لين�شئ حزباً �سيا�سياً با�سم حزب " الإهالك " يكون هدف احلزب هو
نق�ض العهود و االتفاقات ؟ !  . .و ز َّين لـ " الأحمر " فعله باملال و ال�سلطة
التي �سيجنيها من خيانته للعهود و االتفاقات ! ؟ .
�ألي�س هو الطالح " عفا�ش " من َو�س َو�س للدكتور ر�شاد العليمي �أن يتبنى
جمزرة " املعجلة " بعدما و�سو�س الطالح للأمريكان �أن القرية يكمن فيها
مع�سكر ًا تدريبياً لتنظيم القاعدة ؟ !  . .لتدك املنطقة البوارج الأمريكية
ــ حينها ــ ب�صواريخ حربية و تقتل فيها الأبرياء  . .و ز َّين لـ " العليمي
" املكا�سب التي �سيجنيها من الدوالرات و الأ�سلحة املتطورة ليقبل بذلك
؟!.
�ألي�س " عفا�ش " هو من تمَ َتم لـ " الديلمي " و " الزنداين " ب�إ�صدار
الفتاوى التكفريية بحق خ�صومة مقابل املكا�سب و املنافع الدنيوية التي
�سيجنيانها من �أفعالهم ؟ ! .
�ألي�س " املخلوع " هو من َو�س َو�س لل�شعب اليمني ب�أن ينهبوا املال العام

فـ ــرا�س الي ـ ــافعي

حتت باب ت�صرفوا لتكون " الر�شاوى " التي يتقا�ضونها حتت ذلك الباب
؟!.
�ألي�س " املخلوع " هو من فتح خمازن �أ�سلحة الدولة للقبائل اليمنية و
َو�س َو�س مل�شايخها بالتقاتل حتت باب الث�أر و ال العار ؟ ! .
�ألي�س " عفا�ش " هو من تمَ َتم لل�ضباط اليوم ب�ضرورة ت�شكيل جمل�س
ع�سكري جديد قبل �أن تطهرهم اللجان يف الدنيا من ذنوبهم ال�سابقة و
تف�ضحهم يف ما نهبوه من املال العام و اخلا�ص ؟ ! .
�أومل ُي َتمتِم " املخلوع " لـ " علي كاتيو�شا " بخو�ض �ست حروب يف "
�سو�س " احلوثيني " ب�ضرورة املقاومة و ُيز ِّودهم بال�سالح
�صعدة " و ُي َو ِ
؟!.
�أومل يت َّنكر " الطالح " بعد ع�شرين �سنة من و�سو�سته لـ " الديلمي " و "
الزنداين " و " الأحمرين " ؟ !  . .و غد ًا من " العليمي " و من الع�سكر و
مرت�ش " نهب �أموال ال�شعب ؟ ! .
من كل "
ٍ
�إن مل يكن " عفا�ش " هو " اخلنا�س " نف�سه فمن هو " اخلنا�س " �إذ ًا ؟ !. .
و من اتبعهوه �إن مل يكونوا هم " ال�ضالني " فمن هم " املهتدون " �إذ ًا ؟ ! .
"عفا�ش " خنا�س ظاهر وجب علينا حينما يذكر ا�سمه �أو ن�شاهد
�صورته �أو ن�ستمع �إىل كلمته �أن ن�ستعذ باهلل منه و من و�سو�سته حتى
ال ن�ضل فمن �ضلله " عفا�ش " حتماً �سيترب�أ منه يف الدنيا قبل الآخرة .

بالعودة �إىل بيان القمة اخلليجية فقد ا�ستغربت رد فعل «�أن�صار اهلل» على فقراته
املتعلقة باليمن ،وظهر ق�صور فهمهم لقواعد ال�سيا�سة اخلارجية وتعقيداتها،
وكان من الأف�ضل لو �أنهم ت�أنوا يف قراءة الن�ص ودر�سوا خلفيات مفرداته ،لكن
ح�سا�سيتهم املفرطة جتاه (بع�ض) اخلارج وكل ما ي�أتي منه �ستكون مانعا وعائقا
جتاه �ضرورة انفتاحهم على حميطهم الإقليمي والعربي ،وعليهم �أن ي�ستوعبوا
�أن اندماجهم الإيجابي يف العملية ال�سيا�سية الداخلية ي�ستوجب منهم �إدراكا
وتفهما ملقت�ضيات العمل مع دول الإقليم وطم�أنتها ب�أنهم لي�سوا �أداة يف يد الغري.
ويف الوقت نف�سه ف�إن ا�ستمرار التعويل على اخلارج ك�أداة لتطويع الداخل لي�س
فعال حكيما ،فالقوة القادمة من خارج احلدود ال ت�ستطيع تغيري ما يجري على
الأر�ض وموازين الفعل فيه دون �أن يكون لها وجود عملي على الأر�ض ،وهو
�أمر غري وارد على الإطالق ،ولن يتبدل امل�شهد ومعامله بفعل �ضغط خارجي
مهما كانت رغبة البع�ض ودعوتهم ال�ستح�ضاره والتهديد به ،ومن املحزن �أن
تتقدم ال�صفوف �أحزاب ما زالت متم�سكة ورافعة ل�شعارات التقدمية والثورية
املندثرتني ،ملنا�شدة وا�ستجداء التدخل الغربي ويف الوقت نف�سه حتميله
م�س�ؤولية الق�صور والوهن واخلذالن الذي �أ�صاب قياداتها ،وحتول كل ذلك �إىل
عتاب وانتقاد ملا يزعمون �أنه تهاون من الدول الكربى �إزاء خ�صومهم ،ويف هذا
تعبري فا�ضح عن العجز وعدم القدرة على املواجهة واالكتفاء بالت�صريحات
والبيانات واال�ستمتاع بربيق الإعالم و�أ�ضوائه.
دول جمل�س التعاون اخلليجي �أو�ضحت حر�صها على اليمن و�أمنه وا�ستقراره،
و�أنها تتابع ما يجري على الأر�ض ،و�أن اليمن جزء �أ�صيل من منظومتها،
و�أو�ضحت بجالء موقفها مما حدث ويحدث يف اليمن ،وهو عمل �إيجابي يتطلب
ا�ستمرار توا�صلها اجلماعي  -ويف املقدمة اململكة العربية ال�سعودية  -مع
اجلميع واال�ستماع �إىل اجلميع وااللتفات �إىل �أ�صوات اجلميع والتعرف على
�أفكار اجلميع ،وي�ستدعي ذلك يف املقابل �أن تنه�ض القوى ال�سيا�سية مب�س�ؤوليتها،
و�أن تتخلى عن عقمها وجمودها ،ويف املقدمة حملة ال�سالح الذين عليهم �أن يعووا
خطورة �صنيعهم على الن�سيج االجتماعي ،و�أنهم ين�شرون اخلوف والقلق
واحلزن على م�ستقبل الوطن.
* نقال عن( ال�رشق الأو�سط) اللندنية،
.

م�صطفى �أحمد النعمان
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ُت�ؤخ ُذ الدنيا غالبا. .
رمي عبد الغني
ليل �صنعاء �ساحر ..والليلة ت�ضوع ب�سحر �إ�ضايف.
�أخذنا مكاننا بني احل�ضور فوق الكرا�سي اخل�شب ّية التي ُر�صفت يف �ساحة
و�سط البيوت القدمية ،كانت فكرة عبقر ّية� ,أن ن�أتي هنا الليلة لن�ستمع �إىل
فرقة �صنعان ّية تُن�شد املو�شحات يف هذا امل�سرح املفتوح.
والفرقة التي انطلقت تن�شد ب�إح�سا�س حقيقي و�أ�صوات دافئة ت�أ�سر الآذان
والقلوب ،مك ّونة من ثالثة �ش ّبان يلب�سون الثوب ال�صنعاين التقليدي ،قمي�ص
فوق الـ"ز ّنة" البي�ضاء (مثل الت ّنورة) وفوقهما "كوت (�سرتة) ،يتمنطقون
باجلنب ّية وي�ضعون فوق ر�ؤو�سهم "�شماطة" �أو "قاوق" ملونة (�أغطية
للر�أ�س).
أ�سطوري،
الإنارة املدرو�سة لواجهات املباين القدمية ت�سبغ على املكان ج ّوه ال
ّ
الأبنية ال�صنعان ّية املُحيطة تبدو كديكورات فيلم خرا ّيف ..تجُ ّ�سد ق ّمة التج ّلي
يف ترجمة امل�شاعر �إىل تكوينات ،ر�سوم ونقو�شُ ,نرثت ب�أناقة و�إبداع فوق ك ّل
مكان؛ ل ًتُ�ضفي على املدينة روحها املم ّيزة ،بل وا�سمها.
ك ّل الأبنية مت�شابهة ..ولك ّل منها �شخ�ص ّيته املنفردة يف ذات الوقت ،ك ّل مبنى
ق�صيدة ب�أوزانها وتفعيالتها ..جميع ما فيها ينطق من خالل �أحزمة وزخارف
بي�ض مل ترتك حجر ًا � اّإل ولثمته ،حتكي ق�ص�صاً تالم�س الروح لأ ّنها بع�ض
وج�ص وخ�شب فنفختْ يف اخلطوط واالنحناءات وهج
روح ُنق�شت يف حجر
ّ
حياة.
ً
تخ ّيلتها –ع�شرات الأبنية "املخ�ضرمة" املحيطة بنا� -أ�شخا�صا ،وحاولتُ
�أن �أعطي ك ّل مبنى ا�سماً �أ�ستوحيه من زخارفه� ،أنْ �أ�ستخل�ص
من �إيقاع الت�شكيالت التي �أُ�سقطتْ على الواجهات ب�شكل مبدع-ال�شاعري� ..شدو الغناء
مالمح َمنْ نق�شوه ..يلهمني يف ذلك املحيط
ّ
ال�شجي ..الإ�ضاءة الذكية ..الأحجام الهائلة التي ُّ
تبث الهيبة
ّ
بقامتها الفارعة.
كر�سي �صغري� ..أنا كائن �ضئيل زائل،
يف �ساحة و�سطها ..فوق
ّ
�أ ّما هي فتكوينات عمرها مئات ال�سنني قبلي ,وربمّ ا تبقى مئات
ال�سنني بعدي ،تُرى من م ّنا كان يت�أ ّمل الآخر؟!
الإن�شاد احلاين ح ّلق بروحي بعيد ًا يف غياهب عوامل تع�شقها..
ولوهلة ..ع�شتُ ح ّقاً قبل �ألف عام ،من ال�صعوبة مبكان �أن تحُ افظ
احلقيقي من الزمن و�أنت
متم�سكاً مبوقعك
على توازنك و�أن تبقى ّ
ّ
و�سط هذه الأجواء..
ُيعيدين �إىل الأر�ض �صوت فوز ّية تدعوين للعودة �إىل الفندق..
ربمت �إذ -رغم تعب نهاري الطويل -يع ّز علي �أن �أنام و�أدع خلفي
ت ّ
هذا اجلمال الذي مل ا�ستك�شف ك ّل جماهله بعد.
�أتعثرّ بذيول عباءتي ال�سوداء -التي ال �أُفلح يف التع ّود عليها -و�أنا
�أحاول اللحاق بخطوات �صاحبتي الوا�سعة يف �سرينا �إىل حيث ك ّنا قد رك ّنا
ال�س ّيارة قرب "باب اليمن".
"مل �أعرف �أنّ يف �صنعاء نهر ًا!" قلت با�ستغراب ونحن نعرب ج�سر ًا حجرياً.
"ال�سرار"،
جتيبني فوز ّية وهي تُ�شري �إىل الأ�سفل "هذه هي "ال�سائلة" �أو ّ
جتري فيها ال�سيول املتد ّفقة من الأودية حول املدينة والتي تت�شكّل بعد
هطول الأمطار املو�سم ّية ،ف�صنعاء املعتدلة �صيفاً الباردة �شتا ًء والغائمة
�أبد ًا ،غزيرة الأمطار ,ال �س ّيما يف مو�سميها بني �شهري ابريل ومايو ,وكذلك
بني �شهري يوليو و�سبتمرب ،لذلك عرفتْ ال�سيول على الدوام ،بع�ضها قد
ي�أتي خطري ًا ومدمر ًا ,كال�سيل اجلارف الذي انحدر من جبل "نقم" �سنة
262هـ876/م ،فهدم �أجزا ًء كثري ًة من �شطري �صنعاء ،وو�صف �أ�ضراره
"اجلندي" يف كتابه "ال�سلوك" ،ومنها �أ ّنه هدم �ستّة �آالف دار ,وكذلك جزءًا
ّ
كبري ًا من اجلامع الكبري.
وتف�صل "ال�سائلة" -التي ُ�ش ّيدت فوقها ج�سور ع ّدة كهذا الذي نعربه الآن-
والغربي الذي �أُن�شئ يف زمن الأ ّيوبيني،
ال�شرقي الأقدم
بني ق�سمي املدينة
ّ
ّ
تنحدر نحو ال�شمال؛ لتتد ّفق عربها املياه على مدار ال�سنة ,وتروي م�ساحات
وا�سعة من �أرا�ضي الأجزاء ال�شمال ّية ،وطاملا اعتُمد عليها لت�شغيل مطاحن
احلبوب احلجر ّية التي ال يزال بع�ضها موجود ًا يف �صنعاء حتّى اليوم.
مرفقي على �سور اجل�سر� ،أت�أ ّمل "ال�سائلة" حتت �سل�سلة �أعمدة
�أُ�سند
ّ

الإ�ضاءة العالية التي ت�س ّورها من اجلانبني� ،شارع عري�ض مر�صوف
باحلجارة ,محُ اط بجدارين مائلني حجريني �ضخمني� ،أفكّر �أنّ "ال�سائلة"
بالإ�ضافة لتجنيبها �صنعاء �أ�ضرار ال�سيول ,بل وا�ستثمارها -قد ُعوجلتبذكاء لت�صبح �أحد معامل �صنعاء الطبيع ّية والتاريخ ّية ,وحلاّ ً لبع�ض م�شاكل
املوا�صالت فيها ،فهذا املجرى ال�ضخم الذي ميتلئ بالفائ�ض من مياه ال�سيول
يف موا�سم الأمطارُ ،ي�ستخدم كذلك طريقاً لل�س ّيارات يف �أ ُيام اجلفاف...
يف ال�س ّيارة ،وطوال طريق العودة �إىل فندقنا ،كنت �ساهمة ..مل �أ�ستطع
التجاوب مع نكات فوز ّية التي ال ترتبط ل�سوء احلظ بحدث �أو توقيت ،تزاحم
امل�شاعر والأفكار� ,أو�صد "�أبوابي" اخلارجية ,و�ساقني بك ّليتي �إىل داخلي..
ركّزتُ �أحاول العودة ح ّقاً من �أجواء �صنعاء القدمية والتحرر من �سحرها..
مازلت ُ �أ�سرية تفا�صيلها التي مازالت -هي الأخرى� -أ�سرية ذكريات �أزمان
�سحيقة م�ضت..
�آلة الت�صوير الإلكرتون ّية التي ال تفارقني فوق ح�ضني ..ا�ستعر�ضتُ على
�شا�شتها ال�صغرية "ح�صيلة" زيارتي ل�صنعاء من ال�صور ..لدي على الأقل
دليل ي�ؤكد يل بعد انتهاء الرحلة �أن هذه اللحظات اجلميلة وامل�شاهد املذهلة
مل تكن حلماً.
�أُق ّلبها تباعاً ..يبدو �أنني التقطت كماً كبري ًا من �صور الأبنية القدمية ،ال
�أ�ستطيع مقاومة �إغراء هذه العمارة التي تعجبني �إىل حد العذاب ،عمارة
على ذاتِها وا�ستفادت من
"مغامرة" تع�شق املرتفعات" ،ع�صام ّية" اعتمدت َ

الب�سيطة تكوينات معماري ِة جميلة
جتاربها اخلا�صة لتبدع مبوادها املحلي ِة
ٍ
"�شاخمة" دوماً نحو الأعلى ،مبنتهى الكربياء ومنتهى العفوية والب�ساطة
�أي�ضاً ،عمارة "فرح" بثته من خالل جر�أتها وانفتاحها نحو اخلارج ،يف
مهرجان �ألوانها املبهجة وزخارفها الغنية ،عمارة "حكمة" احرتمت البيئة
واحلاجات والتقاليد وارتبط ن�سيجها العمراين دائماً مبقايي�س االن�سان.
�أتابع تقليب "كنزي" من ال�صور املتنوعة ..زخارف �أبنية ،قمر ّياتّ ،
ف�ضة
وجنب ّيات ،وجوه ب�شر ونقو�ش �أبواب خ�شب ّية ،ر�سوم ح ّنة و�سالل ق�ش ،و...
كل �شيء يف اليمن ي�شبهه ،عالقة حميمة تربط االن�سان هنا بكل ما ي�صنعه ربمّ ا
العفوي بني
لأنه "يفعله" ب�صدق ..وميكن للعني �أن تلتقط ب�سهولة الت�شابه
ّ
التقليدي..
اليمني
الزي
ّ
الزخارف التي تُط ّرز واجهات املباين اليمن ّية ور�سوم ّ
ّ
اليمني
فوق ك ّل ما �صنعته يد �إن�سان يف هذا البلد املنقو�ش على احلجر ،ك�أنّ
ّ
ُي�سقط النقو�ش املحفورة يف �أعماقه نحتاً على حجارة البيوت وعلى خ�شب
الأبواب والنوافذ وال�صناديق ,وعلى ّ
ف�ضة الأ�ساور واملكاحل والأحزمة
واخلناجر ..يودعها ك ّلها بع�ض روحه.
�صور� ..صور� ..آخرها �صور حفل الليلة ..وها هي ذي �صورتي مع فوز ّية
فوق اجل�سر ,وتبدو من خلفنا ال�سائلة� ..ألي�ست مذهلة؟ (�أق�صد ال�سائلة
ولي�ست فوز ّية!) ..وملاذا �أ�ستغرب براعة اليمنيني بالتعامل مع ك ّل ما له �صلة
بت�صريف املياه وحفظها� ..ألي�سو ورثة �أولئك الذين ا�شتهروا لآالف �سنني

خلتْ بعبقر ّيتهم يف �إن�شاء ال�سدود وال�صهاريج واخلزّانات وزراعة الأر�ض
الري؟ ،حتّى �أُقيم يوماً ما يف منطقة واحدة يف
و�إحكام بناء املد ّرجات و�أنظمة ّ
اليمن ا�سمها "يح�صب العلو" ثمانني �س ّد ًا ،قيل عنها يف ال�شعر اليمني القدمي:
ويف البقعة اخل�ضراء يف �أر�ض يح�صب
ثمانون �سد ًا تقذف املاء �سائ ًال.
ويكفيهم �شهادة على نبوغهم يف هذا املجال �س ّد م�أرب ال�شهري الذي ُبني يف
الألف الأ ّول قبل امليالد� ،أمل يكن "ثورة يف عامل الهند�سة وتفكري الإن�سان"؟.
يدي على املقعد القريب
�صرير دوران املفتاح يف قفل باب الغرفة� ..أرمي مبا يف ّ
وبج�سدي فوق ال�سرير.
ملاذا ال يرحمني هدير �أفكاري ف�أرقد؟ ..جربتُ حيل النوم التي �أعرفها واحدة
واحدة فف�شلت� ..أح�صيتُ كل الأغنام ..تلوتُ على عقلي املرهق متارين
اال�سرتخاء ،وما من فائدة ..تذكرتُ �أمي ..حبيبتي ..هناك يف بيتنا الدافئ
يف الالذق ّية ،ال بد �أنها قد نامت الآن لت�ستيقظ باكر ًا مع �صالة الفجر ،ما كان
�أحلى حكاياتها قبل النوم حني كنتُ طفلة ..كان فيها �سحر يخدرين حاملا
ين�ساب من �صوتها احلريري �شالل احلكاية ..متى توقفت يا �أمي عن ق�ص
حكايات النوم يل؟ ملاذا حني نكرب ن�ست�سلم دون اعرتا�ض حلتم ّية �أن ُنحرم
مع رحيل �أ�شرعة الطفولة كل الأ�شياء اجلميلة الأخرى؟ ...طم�أنينتها ،حر ّية
�أحالمها� ،أجنحة خيالها ,ومتعة حكاياتها �أي�ضاً؟.
�شعرتُ بقهر مل تخفف وط�أته �إال فكرة متم ّردة� ..س�أحكي "يل" ق�صة قبل النوم
الليلة ..ع ّلني �أغفو �أخري ًا..
كان يا ما كان ،منذ قدمي الزمان ،يف الوقت الذي كان فيه العامل
غارقاً يف الظالم ،والإن�سان يعي�ش على ال�صيد ويقطن الكهوف ،كان
هناك ج ّنة على الأر�ض تُدعى اليمن –كما و�صفها القر�آن الكرمي-
وو�صف اجل ّنة هو � ّ
أدق ما ميكن �أن تُو�صف به الزراعة يف اليمن،
حيث كان ُيزرع يف زمن ما-من بني �أنواع مزروعات كثرية ع ّددها
الهمداين يف كتابه "الإكليل" -ثمانية ع�شر نوعاً من العنب.
والتط ّور الزراعي الكبري كان نتاج و�أ�سا�س احل�ضارات العريقة
املتتابعة  ،كممالكِ َمعني و�سب�أ وح�ضرموت وقتبان و�أو�سان
وحمري ،وذو ريدان ،ومينات ،التي قامت على �أر�ض اليمن منذ
القدم.
وهكذا ،ازدهرت �أي�ضاً التجارة والعمارة ،و�أتاح املوقع ِاجلغرايف
لليمن طوال ثالثة ع�شر قرناً احتكا َر �أ�سرار جتارة ال�شرق
والو�ساط ِة التجاري ِة بني �أمم ال�شرق و�شمايل ِ اجلزيرة ِ العربي ِة
وم�ص َر وبق ّية دول ِ املتو�سط ،وكانت خربة اليمنيني يف التجارة
والزراعة والإدارة وحتى القتال هي �إحدى الأعمدة الأ�سا�س ّية
التي قامت عليها دولة الإ�سالم.
دول عظيمة تعاقبت فوق هذه الأر�ض ،تف ّوقتْ بتق ّدمها ,وت�أ ّلقت مبجدها,
حتّى �أ�شار �إليها العامل �أجمع ب"اليمن ال�سعيد".
ثم ماذا؟ تعددت ُ
طرق التجارة يف العامل ،وعانت اليمن ُ ويالت ال�صراع
ِالداخلي ..انهار �س ّد م�أرب يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد ..ف�أفـَ َل جن ُم اليمن
ِ
و"تف ّرقوا �أيدي �سب�أ".
من بعدها يبدو �أنّ اللعنة ح ّلت على اليمن حتّى قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم ،على ذ ّمة الطرباين والهيثمي�" :أين �أ�صحابي الذين �أنا منهم وهم
م ّني؟ ،قيل له :يا ر�سول اهلل �أخربنا ؟ ،قال:نعم� ،أهل اليمن ,املطروحون يف
�أطراف االر�ض ,املدفوعون عن �أبواب ال�سلطان ,ميوت �أحدهم وحاجته يف
�صدره مل يق�ضها".
تُرى هل يعود اليمن "�سعيد ًا" �أبد ًا ..يف مكانته الأوىل التي ي�ستح ّقها بني
الأمم؟..
النعا�س بد�أ يفعل فعله� ،أ�سارع �إىل �إنهاء احلكاية التي كنت �أحكيها "يل" قبل
�أن �أغفو� ،أجيب :نتم ّنى من �أعماق قلوبنا ولكن:
وما ني ُل املطالب بالتم ّني ولكن ُت�ؤخذ الدنيا غالبا
من كتاب"يف ظالل بلقي�س"

بامل�ضرات واالفراح..
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�س�أ�ضع بع�ض الت�سا�ؤالت ال �أريد �إجابة من مطبلني خال�ص
انك�شفت �أموركم �,أريد من ال�شرفاء فقط �إن �أرادوا ويبدوا �أن
الغالبية منهم تهرب من الرد لأ�سباب لي�ست خمفية  ,لكن الب�أ�س
�س�أخت�صرها بنقطتني  ,لأنني �ضجرت من ال�شرح والنا�س تريد
�سطر حتى فا�ضي  )1 ( :من 95م حتى يومنا هذا ومن 2007م
حتى اللحظة هل �صدر قرار �أو مت التلويح بقرار يدين جرائم
الإحتالل يف كل ركن يف اجلنوب من قبل الأمم املتحدة �أو دول
جمل�س الأمن ؟ وهل �أ�ستغربت كل منظمات الدنيا كيف يهرب
القاتل ويتهم القتيل ب�أنه قاتل ؟؟!! (  ) 2هل �سمعنا �صوت
لدولة عربية خالف �صمت جمل�س الأمن واملنظمات الدولية
على ما يجري من جرائم على �شعب عربي �شقيق ؟؟!! ويبقى
ال�س�ؤال ملاذا ؟! لكم وحدكم الرد �أو ال�صمت � ,أنا �شخ�صياً
�شرحت مرار ًا وتكرار ًا لعل وع�سى اليوم � ,أ�ضع مثلكم �سطر
و�أذهب اىل �شارع خمفي من اخلريطة ..وبال�ش مزايدات لأن
املزايدات تبني املقابر والتبني الأوطان !!
هذا ال�صمت املزري من الأنظمة العربية ,واملنظمات الأ�سالمية
والعربية وكذا من دول جمل�س الأمن على كل املجازر وجرائم
احلرب يف اجلنوب من �إحتالل يعملها نهار ًا جهار ًا  ,هو �صمت
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املزايدات ال تبني الأوطان !!

حقري وغادر ,لكن هذا ال�صمت وجد عذر �أقبح من ذنب يتحجج
به بكرثة املكونات التي ي�صعب التفاو�ض معها � ,صحيح والدة
مكونات كالأرانب ,لكن الق�ضية ق�ضية �شعب يراد �إبادته بكل
الطرق ..من هنا وجب القول � :إن الت�سابق اخلياين الغبي على
خلق اجلديد من املكونات لأغرا�ض �شخ�صية مري�ضة ,ورف�ضكم
ال�سافر لقيام ( جبهة واحدة) قد �ساهم كثري ًا يف ازدياد ال�صمت
العربي والعاملي وكافة املنظمات ..لذا كم مرة قلنا � :إن جتارب
ال�شعوب وتاريخها الن�ضايل قدبينت الآتي� :أن �أي عمل يتطلب
تنظيماً دقيقاً وعملياً �سليماً  ,ومن دون ذلك ي�صبح الن�ضال
مرجت ًال  ,وبعدها يتحول �إىل جمرد ذكرى.

عندما �أرتفع ال�صوت املهادن� :سلمية�..سلمية�..سلمية .عرف
الإحتالل اجلبان الطريق لقتل العزل من ال�سالح  ,وفرح �أهل
�سلمية�,سلمية ,ورددوا بعد كل �شهيد � :سلمية ما �أحلى االرتزاق
منها � ..ستبقى اجلنوب يف ظل نهر الأحزان ما مل تطرد الطابور
اخلام�س التابعني لـ ( ورثة ال�شيطان ) من اجلنوبيني وغريهم
,ما مل �سوف نخ�سر الرهان يا �أهل اجلنوب ..ال ت�صدقوا �أن
احلرية �ست�أتي �إلينا لتقول لنا  :مالكم ن�سيتموين ؟!
**يا �شباب اجلنوب يا واعني �إىل متى تتفرجون و�صفوفكم

خمرتقة من البائعني ؟ و�إىل متى يظل الأهبل ي�سرب فرحاً مع
الطبل ؟ و�إىل متى يظل ال�شاب الواعي ينظر بربود لل�ضياع
وحتريف الثورة ويردد بهم�س ذليل ما الداعي ؟! ما الداعي
هي كلمة جبانة  ,لومل يغريها ال�شرفاء �سيدفن الثورة الأ�صيلة
النبيلة التي �سقى �شجرتها دماء ال�شهداء ولن ي�ستفيد منها غري
الإحتالل وال�سما�سرة والأنذال واجلبناء � ...إىل متى نحتار يف
�أمركم يا �شباب  ,اليوم �أراكم خارج ال�سرب ترتنحون  ,غد ًا
�أخ�شى �أن تع�شقون م�سرية ال�ضياع وتغالطون بالهتاف الثوري
املزيف �..أفيقوا اليوم بد ًال من �أن تفيقوا و�أنتم يف م�ستنقعات
الغروب ...هل �أبد�أ يف العد التنازيل للقول � :آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آه يا
جنوب لقد خ�سرنا الرهان !!!!!!!!!!!!!!
** كلما �أنظر للمدينة الغالية "عدن" �أ�شعر مبدى نذالة من
باعوا الوطن لإحتالل حقري و�ضيع خرج من قلب العفن ,
ومبدى حقارة بع�ض القيادات التي عفى عنها الزمن  ,و�ألعن
جمل�س الأمن والعرب امل�ستعربة الذين �سجدوا للوثن  ,و�أب�صق
على الذين يخربون املدينة الغالية من �أجل �إ�ستالم الثمن !!
(من �صفحة الكاتب على الفي�سبوك)

احلوثيون  ..اخلطر الأكرب على املنطقة !

كتبت مرة � ,أن اليمن يعترب �أحد الدول التي تعمل �إيران على زعزعته
؛ من �أجل مترير م�شروعها التو�سعي يف املنطقة  ,وت�صدير م�شاكلها
الطائفية �إليه ؛ ولأن �إيران ت�سعى �إىل ا�ستثمار الرتكيبة االجتماعية يف
اليمن كو�سيلة لت�سلله  ,وحتقيق م�آربه  ,ف�إنني �أخ�شى �أن يكون بروزهم
يف اليمن نقطة فا�صلة ؛ لتكون املنطقة  -بعد ذلك  -يف مرمى �أهداف
احلركة احلوثية  .الأمر الذي يدعونا �إىل �ضرورة الت�أكيد على انت�شال
اليمن من �أزمته  ,والعمل على دعم وحدته  - ,ال�سيما  -يف ظل غياب
التوازن الإ�سرتاتيجي بني �إيران  ,ودول منطقة اخلليج العربي .
يف �أكرث من زاوية  ,ف�إن هناك ارتباك وا�ضح لدى الأو�ساط ال�سيا�سية ,
داخل دوائر �صنع القرار يف اليمن  - ,خ�صو�صا  -بعد ا�شتعال اجلنوب
 ,وذلك من خالل دعم احلركات االنف�صالية هناك  ,و�شراء والءات تلك
القبائل  ,واملحكومة  -بال �شك  -بحركات �سيا�سية مذهبية موالية
لإيران ؛ لتتالقى امل�صالح بني الطرفني  ,طاملا �أنهم يدعون �أحقيتهم يف
احلكم كما تبني يف �أول املقالة  ,حينما �أحلقوا ن�سبهم  -زورا  -ب�آل البيت
الكرام  .فهم غري مكرتثني بالدولة اليمنية  ,وهذا ما يجعلنا ن�ؤكد على
�سر تزامن مترد احلوثيني  -خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية  , -مع اندالع امل�شروع
ال�صفوي اخلطري يف املنطقة  ,والتي يعمل على �إعداد خطتها دهاقنة " قم "  ,وفق لعبة
�سيا�سية مفهومة .
لقد حذر العقالء  -مرارا  -من زيادة نفوذ احلوثيني  ,ومن ت�صاعد قوتهم  .كما نبهوا
على خطرهم الداهم على �سالمة اليمن  ,ووحدة �أرا�ضيه  ,وطالبوا باتخاذ �إجراءات

�صارمة جتاه هذا التنظيم الطائفي امل�سلح  ,و�ضد الدولة
التي ترعاه ؛ ولأن القراءة املت�أنية للملف احلوثي ,
تقت�ضي و�ضع الق�ضية يف �إطارها ال�صحيح  ,و�ضمن
�سياقاتها املنطقية  ,ف�إن اخلطر احلوثي متدد  -اليوم -
ب�أجندة �إيرانية  ,وينذر  -مع الأ�سف  -بتفكيك الدولة
اليمنية  ,وبخلق تداعيات خطرية يف املنطقة  .وعليه
 ,ف�إن ت�صنيف تلك احلركة كمنظمة مريبة  ,مل ي�أت من
فراغ ؛ ب�سبب خلخلتها الأمن  ,والعمل على زعزعة
اال�ستقرار اليمني � - ,إ�ضافة � -إىل تهديد �أمن  ,وا�ستقرار
دول اجلوار .
قبل �أيام  ,وجه  -الرئي�س اليمني ال�سابق  -علي عبداهلل
�صالح  -للمرة الأوىل  -انتقادات جلماعة احلوثي ,
داعياً قياداتها  ,و�أن�صارها �إىل رفع خيامهم  ,وعدم
قطع ال�شوارع  ,و�إقالق �أمن �سكان العا�صمة �صنعاء ,
مع �أن الر�ؤية ال�سيا�سية تثبت �أن هناك حتالفا وا�ضحا
بني الطرفني  ,وتقدمي الرئي�س ال�سابق الدعم للحوثيني منذ خروجه من ال�سلطة  ,نكاية
بخ�صومه الذين �أطاحوا بنظامه يف احتجاجات  2011م  ,ويف مقدمتهم جماعة الإخوان
امل�سلمني املن�ضوية يف �إطار حزب التجمع اليمني للإ�صالح  ,وعائلة " �آل الأحمر "
املتزعمة لقبيلة " حا�شد "  ,والقائد الع�سكري البارز  -اللواء  -علي حم�سن �صالح
 ,الذي ظل ي�شكل الذراع اليمنى ل�صالح  ,طيلة ثالثة عقود قبل �أن ين�شق عنه يف 21

مار�س  2011م كل ذلك ؛ من �أجل خلط الأوراق  ,و�إرباك امل�شهد العام  ,ونتيجة
لقناعاتهم ب�أن خمرجات احلوار الوطني  ,التي قبلوا بها ب�شكل �صوري لن حتقق لهم
مطامعهم  ,و�ستق�ضي على م�شاريعهم التو�سعية  .وهذا ما يجعلنا ن�ؤكد على عمق
الأزمة اليمنية  ,وكرثة العابثني ب�أمنها  ,وا�ستقرارها  ,عن طريق تبادل الأدوار
ال�سيا�سية  ,والع�سكرية على الأر�ض .
ا�ستثمار ال�شحن الطائفي الذي ميار�سه احلوثيون  ,واملحاوالت امل�ستميتة ؛ لنزع
ال�شوكة من طريقهم  ,والعمل على حتقيق م�آرب طائفية  ,و�أهداف �شخ�صية � ,أ�صبح
واقعا يجب احلذر منه  - ,خ�صو�صا  -و�أن اليمن يقع يف قلب منطقة �شديدة احل�سا�سية
 ,تتجاذبها م�صالح قوى �إقليمية  ,ودولية  ,وهو ما �أفاده تقرير �أ�صدره مركز �أبعاد
للدرا�سات  ,والأبحاث ب�صنعاء  ،ب�أن  " :طهران حتاول تثبيت قدمها يف عدن  ,وباب
املندب الذي يفوق م�ضيق هرمز �أهمية يف تغذية العامل بالنفط "  ,وذكر التقرير ال�صادر
يف  8يوليو اجلاري � ،أن � " :إيران ت�ستغل  -كذلك  -احلوثيني يف ال�شمال ؛ للقيام باملهام
اللوج�ستية ؛ لل�سيطرة على اجلنوب "  .وحتدث التقرير البحثي عن "اتهامات موجهة
للحوثيني  ,ومن ورائهم �إيران  ,بال�سعي لتفجري الأو�ضاع يف املحافظات اجلنوبية ,
و�إ�شعال حرب جديدة ب�صعدة ؛ لإرهاب دول خليجية  ,و�أمريكا "  ,و�أ�شار �إىل �أن هذه
االتهامات ت�ستند �إىل وقائع  ,كوجود م�سلحني حوثيني من �صعدة يف �أو�ساط ف�صيل �سامل
البي�ض � - ،إ�ضافة � -إىل الزيارات املتبادلة بني قيادات يف احلراك امل�سلح  ,وقيادات
حوثية بني عدن  ,و�صعدة .
ما �أخ�شاه � ,أن يولد ال�ضغط احلوثي  ,واملتنامي بقوة ال�سالح  ,واملال الإيراين  ,انفجارا
جمتمعيا قائما على �إحداث فرز طائفي للبالد  ,تخرجها من �إطارها اليمني املحلي �إىل
الإقليمي  ,بعد ا�ستغالل الطبيعة الدينية ,

عندما يتحالف (ثنائي الشر)

�سعد بن عبدالقادر القويعي

