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

الوفد الثاين للمخلوع يف�ضل مرة اأخرى يف احتواء اأزمة ان�ضقاق حزب املوؤمتر

وجه فخامة الرئي�س عبدربه من�صور هادي الثالثاء، توجيهات لحتواء الأحداث التي 
وقعت يوم الثنني يف حمافظتي عدن وح�صرموت "مبا يكفل عودة الهدوء اإليهما".

ب�صرعة  عدن  مبحافظة  الأمنية  اللجنة  تقوم  اأن  على  هادي  الرئي�س  توجيهات  ون�صت 
حل م�صكلة اغتيال ال�صهيد خالد اجلنيدي بالتعاون مع من تراه من القيادات ال�صيا�صية 

والجتماعية باملحافظة .
حمافظة  وحمافظ  ال�صدادي  حممد  النواب  جمل�س  رئي�س  نائب  الخوان  يتوىل  كما 
ح�صرموت خالد �صعيد الديني حل م�صكلة مقتل ال�صيخ �صعد بن حربي�س ويتم الت�صالح 
النفط  �صركات  اعمال  توقف  عدم  �صمان  فيه  مبا  م�صبقا  عليه  التفاق  مت  ما  �صوء  على 

باملحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية �صباأ اأن الرئي�س هادي وجه اأي�صاً ب�صحب الطقم الأمنية 
املتواجدة يف مقر فرع املوؤمتر ال�صعبي العام مبحافظة عدن واإعادة الو�صع اىل ما كان 
اىل  امل�صرفة  القيادات  وعودة  الطرفان  اليها  دعا  التي  الجتماعات  ووقف  �صابقا  عليه 

العا�صمة �صنعاء .

ترميم  يف  جمددًا  �صالح  عبداهلل  علي  املخلوع  م�صاع  ف�صلت 
جناحني  يف  م�صّكاًل  بات  الذي  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  حزب 
اأحدهما جنوبي والآخر �صمايل، بعد اأن غادرت بعثته الثانية 
ا�صتمرار  بعد  اجلنوب  يف  احلزب  قيادات  للقاء  بعثها  التي 
ممار�صته النفرادية باتخاذ قرارات م�صريية داخل املوؤمتر 

ال�صعبي العام.
وقالت م�صادر اأن الوفد الذي بعثه املخلوع اإىل عدن والذي 
اأم�س  غادر  قد  الزوكا  عارف  املوؤمتري  القيادي  يراأ�صه 
الثالثاء عائدا اإىل �صنعاء بعد ف�صلهم الذريع يف اأداء املهمة 

املوكلة اإليهم لحتواء اأزمة ان�صقاق احلزب.

واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن جميع املحاولت التي حاولها الوفد 
املُر�صل اإىل عدن خالل مباحثات ليلية مل تخرج ب�صيء يحّد 
من اإعالن قيادات حزب املوؤمتر يف اجلنوب من اإعالن حزب 
حني  يف  الدائمة،  وجلنته  �صنعاء  حزب  عن  م�صتّقل  جديد 
لال�صتعداد  اجتماعاتها  باجلنوب  املوؤمتر  قيادات  توا�صل 

لطّي �صفحة الرئي�س املخلوع.
ع�صو  م�صبح،  عو�س  احلزب  يف  اجلنوبي  القيادي  وقال 
الدائمة املحلية يف حزب  اللجنة  اللجنة التح�صريية ع�صو 
باأن  الأو�صط«،  لـ»ال�صرق  خا�صة  ت�صريحات  يف  املوؤمتر 
قيادات املوؤمتر اجلنوبية اجتمعت اأم�س واتفقت على تاأكيد 
حمافظات  عدة  من  املوؤمتر  قيادات  لجتماع  املحدد  املوعد 
اإنه  وقال  اجلاري.  دي�صمرب  من   20 يف  وجنوبية  �صمالية 

عزمهم  موؤكدا  حا�صمة،  قرارات  الجتماع  خالل  �صت�صدر 
على امل�صي قدما يف �صبيل »حترير �صلطة املوؤمتر ال�صعبي 

من �صلطة الفرد والنفراد بالقرار ال�صيا�صي«.
ووفقا لإفادات متطابقة من داخل حزب املوؤمتر يف عدن، فاإن 
الزوكا قد اأغ�صب عدد من احلا�صرين يف مقيل اأحد ا�صدقائه 
يف  حتقق  ما  اإىل  كلمته  يف  اأ�صار  حني  مك�صر  خور  مبدينة 
للوطن وللحزب،  املخلوع علي عبداهلل �صالح  الرئي�س  عهد 
والذي و�صفها الزوكا بـ" اإنه زعيم بحجم الوطن لأنه بنى 
هذا الوطن طوبة طوبة وهو رجل �صيظل يحبه كل اليمنيني 
و�صي�صجل له التاريخ ما �صنع له من منجزات ويف مقدمتها 
ما  وهو  اليمنية".  الوحدة  حتقيق  واإعادة  مايو   22 منجز 

ت�صبب يف ثورة غ�صب لدى جمموعة

                     - عدن - خا�ص:

                     - �صنعاء - خا�ص                     - خا�ص

                     - ميد�ل �أي�صت

الرئي�ش هادي ل�ضفري اإيران: العالقات ال تكون عرب امللي�ضيات 

احلوثيون يوا�ضلون اقتحام موؤ�ض�ضات الدولة ب�ضنعاء واحلديدة
الرئي�ش هادي يوجه بحل م�ضكلة اغتيال 

اجلنيدي ومقتل بن حربي�ش 

خمطط حوثي لتحويل اليمن اإىل "اإمارة اإيرانية"

توا�صل جماعة احلوثيني املتمردة �صيطرتها على مباين 
وموؤ�ص�صات الدولة يف العا�صمة اليمنية �صنعاء، حيث 
اليمني  املركزي  البنك  مبنى  منهم  الع�صرات  اقتحم 
�صركة  اأكرب  �صافر،  �صركة  جوار  اإىل  الأربعاء  اأم�س 
املدنية  الأحوال  م�صلحة  واقتحام  بالبالد،  نفطية 

ب�صنعاء، وميناء احلديدة.
اإن  اليمني  املركزي  البنك  يف  م�صوؤول  م�صدر  وقال 
وقاموا  املبنى،  اقتحموا  احلوثيني  امل�صلحني  ع�صرات 
باإغالق بوابته الرئي�صية ومعوا املوظفني من اخلروج، 
ملوظفي  اأوامرهم  اأ�صدروا  امل�صلحني  اأن  مو�صحاً 

امل�صرف مبنع اإخراج اأو حتويل اأي مبالغ مالية منه.
كما اقتحم الع�صرات من املتمردين احلوثيني مبنى �صركة 

�صافر النفطية للمرة الثانية بعد اقتحامهم الول يف اأواخر 
اأكتوبر املا�صي.

عن  اللندنية  اجلديد  العربي  �صحيفة  ونقلت 
منعوا  احلوثيني  اأن  ال�صركة  يف  م�صوؤول  م�صدر 
املوظفني من الدخول واخلروج واأح�صروا اأمرًا 
من النائب العام علي الأعو�س لإقالة املدير العام 

لل�صركة اأحمد ُكليب ونائبه �صيف �صريف.
اقتحم  الأربعاء،  اأم�س  يوم  من  �صابق  وقت  ويف 
م�صلحة  مبنى  احلوثيني  اقتحم  احلوثيون 
بينما  �صنعاء،  يف  وال�صخ�صية  املدنية  الأحوال 
ثاين  احلديدة  ميناء  على  منهم  عنا�صر  �صيطر 

اأكرب موانئ اليمن على البحر الأحمر.
قد  املتمردة  ال�صيعية  احلوثيني  جماعة  وكانت 
موؤ�ص�صة  مبنى  الثالثاء،  الأول  اأم�س  اقتحمت 
الثورة لل�صحافة �صمال العا�صة �صنعاء لفر�س 

اأحد املح�صوبني على اجلماعة 

احلوثيني  اإن  هادي،  من�صور  عبدربه  اليمني  للرئي�س  م�صاعد  قال 
اتهمت  بعدما  وذلك  باحلكومة  لالإطاحة  يخططون  ال�صيعة 
اجلماعة الرئي�س بالتغا�صي عن الف�صاد ومطالبتها مبراقبة الإنفاق 

احلكومي.
حممد  “احلوثيني”  اهلل  اأن�صار  جلماعة  الر�صمي  الناطق  واأطل 
مرة،  لول  احلكومي  اليمني  التلفزيون  �صا�صة  على  عبدال�صالم 
متهما الف�صاد والفا�صدين ومدافعا بقوة على ايران وحتالف مكونه 
ال�صيا�صي معها باعتبارها دولة ا�صالمية تقود حمور املقاومة �صد 

وا�صرائيل”. امريكا  بقيادة  ال�صتكبارالعاملي  “قوى 
و�صيطر احلوثيون على العا�صمة �صنعاء يوم 21 �صبتمرب/اأيلول 
واخرتقوا موؤ�ص�صات الدولة، لكن ل يزال هادي رئي�صا للبالد. ومنذ 
على  يعمل  بينما  اجلماعة  ا�صرت�صاء  الرئي�س  يحاول  احلني  ذلك 

تعزيز �صلطة الدولة.
على  األقاه  خطاب  يف  احلوثيني  زعيم  احلوثي  عبدامللك  وقال 
اليمن  ب�صمال  �صعدة  يف  معقله  يف  القبليني  الزعماء  من  جمموعة 

م�صاء الثنني اإن هادي “كان يت�صدر قوى الف�صاد” يف البالد.
وقال “الرئي�س عبد ربه من�صور هادي كان خالل الثورة ال�صعبية 
والت�صعيد ال�صعبي كان يت�صدر قوى الف�صاد يف الإ�صاءة اإىل ال�صعب 
كانت  التي  للحكومة  املناه�صة  الحتجاجات  اإىل  م�صريا  اليمني”، 

تقودها جماعته قبل �صيطرتها على العا�صمة.
عظيم  �صعب  �صحيح  اليمني،  �صعبنا  له  اأقول  هنا  “اأنا  وتابع 
ومت�صامح وكرمي، ولكنه لن يبقى متغا�صيا اإىل ما ل نهاية”. وكان 
البدايات  منذ  اأيدت جماعته  التي  قبائل خولن  �صيوخ  اإىل  يتحدث 

وحتى �صعودها.

الرئي�س،  مكتب  يف  كبري  م�صوؤول  قال  التهامات،  هذه  على  وردا 
احلكومة  لإ�صقاط  يخططون  احلوثيني  اأن  يظهر  اخلطاب  اإن 

و”ا�صتكمال ال�صيطرة على الدولة”.
خايل  كان  “اخلطاب  ا�صمه  ن�صر  عدم  م�صرتطا  امل�صوؤول  واأ�صاف 
حتى من لغة التخاطب ال�صيا�صي مع رئي�س الدولة، وبالتايل نتوقع 
اأن يكون لدى اجلماعة خمطط اآخر �صبيه مبخطط اإ�صقاط �صنعاء”.
وقال احلوثي اإنه مت ت�صكيل جلان ملتابعة عمل الوزارات بعد �صقوط 
مليارات  تقا�صم  امل�صوؤولني  بع�س  حماولت  ك�صفت  واإنها  �صنعاء 
اجلرد  عملية  خالل  الوزارات  بع�س  مبيزانيات  الفائ�صة  الريالت 
ال�صنوي التي جتري هذه الأيام. ومل يذكر اأ�صماء هوؤلء امل�صوؤولني.
ملراجعة   2015 ميزانية  تخ�صع  “اأن  ب�صرورة  اأي�صا  طالب  كما 
للفا�صدين  وهائال  اإ�صافيا  دعما  اأي�صا  تكون  ل  حتى  وذلك  دقيقة 

والعابثني”.
لرياقبوا  “للثوار  الرقابية  الأجهزة  احلكومة  ت�صلم  لأن  ودعا 

ويتابعوا ويتاأكدوا حتى ل ت�صيع اأموال هذا ال�صعب”.
واأ�صاف “حماربة الف�صاد م�صاألة اأ�صا�صية ل حميد عنها نهائيا”.

ومن املقرر اأن ت�صع حكومة هادي ميزانية العام املقبل لكن يحاول 
احلوثيون ب�صط نفوذهم عرب اللجان التي �صكلوها.

اإن  اهلل(  )اأن�صار  با�صم  جماعتهم  تعرف  الذين  احلوثيون  ويقول 
الف�صاد  جذور  ا�صتئ�صال  بهدف  كانت  �صنعاء  على  �صيطرتهم 

وحتقيق العدالة يف ال�صيا�صة العامة.
وللجماعة ال�صيعية �صالت وثيقة باإيران. وقد �صيطرت على �صنعاء 
ذلك  منذ  نفوذها  ومدت  اأيلول  �صبتمرب   21 يوم  تقريبا  مقاومة  بال 
احلني اإىل اجلنوب والغرب من العا�صمة حيث واجهت مقاومة من 

القبائل ال�صنية وتنظيم القاعدة.
وطالب عبدال�صالم خالل حديثه لربنامج 
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تتمة من �صفحة 1
احلوثيون يوا�ضلون....الوفد الثاين....

االأمري الوليد يعلن البث الر�ضمي لقناة العرب يف 1 فرباير املقبل
 وُيعني فهد ال�ضكيت رئي�ضًا ملجل�ش االإدارة والرئي�ش التنفيذي

فيلم ميني يفوز بجائز اأف�ضل فيلم روائي 
مبهرجان دبي ال�ضينمائي 2014م 

اإمارة اإيرانية....

م. ندمي عمر عبدالغني
ت�صميم واإخراج

1996

عدن -الـمنصورة

 كبرية من احلا�صرين ودفع الكثري منهم اإىل املغادرة، بينما ذهب البع�س اإىل 
املال�صنة حتى كاد النقا�س يتحول اإىل عراك، بح�صب امل�صادر املتطابقة.

واأفادت م�صادر اأخرى خا�صة، اأن عدد من قيادات احلزب يف اجلنوب رف�صوا 
مقابلة الزوكا والوفد املرافق له ب�صكل قاطع بعد ف�صل املفاو�صات الأوىل التي 
القيادات اجلنوبية  فيها  اأكدت  التي  القربي،  اأبوبكر  بقيادة  الأول  الوفد  قادها 

رف�صها الكامل للبقاء داخل ما اأ�صمته بـ"�صندقة عفا�س القذرة".
اأقّرت اللجنة الدائمة للموؤمتر ال�صعبي العام  اأن  وتاأتي كل هذه اخلالفات بعد 
برئا�صة املخلوع علي عبداهلل �صالح يف م�صتهّل نوفمرب املن�صرم، عزل الرئي�س 
هادي عن من�صبه كنائب اأول لرئي�س احلزب واأمني عام له، واإقالة عبدالكرمي 

الإرياين دون اكتمال ن�صاب الغلبة العددية للجنة الدائمة للحزب.
على اجلانب الآخر، ك�صفت م�صادر �صيا�صية  مطلعة عن "خمطط لزعزعة الأمن 
وتنفذه  �صالح  علي  املخلوع  الرئي�س  يديره  القادمة  الأيام  خالل  اجلنوب  يف 

قيادات من حزب املوؤمتر مواليه له باإ�صناد ودعم حوثي" . 
واأ�صافت امل�صادر " اأن ذلك املخطط قد مت التمهيد له م�صبقا عرب الإعالم املوايل 
ل�صالح واإثارة الإ�صاعات عن توافد اأعداد كبرية من تنظيم القاعدة حل�صرموت 
اأحمد عبيد  اإىل ح�صرموت برئا�صة  اأم�س الأول وفد موؤمتري  " وقد و�صل يوم 
بن دغر ويا�صر العوا�صي ورف�صت الأجهزة الأمنية يف ح�صرموت اأن ت�صندهم 
ب�صفة  واإمنا  ر�صمية  ب�صفة  لي�س  ح�صرموت  اإىل  و�صولهم  كون  اأمنية  بحماية 

حزبية.
مغادرة  معه  ومن  دغر  بن  الجتماعية  ال�صخ�صيات  من  العديد  طالب  وقد 

ح�صرموت �صريعا واأمهلوهم 24 �صاعة للمغادرة . 

اأن  اإل  اإ�صراب عمال املوؤ�ص�صة عن العمل  اإدارة املوؤ�ص�صة، ورغم  على 
العدد �صدر �صباح الأربعاء عن املوؤ�ص�صة.

ت�صلمه  خالل  هادي  من�صور  عبدربه  الرئي�س  قال  مت�صل،  �صياق  ويف 
الأربعاء اأوراق اعتماد ال�صفري الإيراين اجلديد لدى �صنعاء �صيد ح�صن، 
اإن العالقة مع اإيران يجب اأن تبنى عرب القنوات الر�صمية بني الدولتني، 

ولي�س على م�صتوى العالقة مع الأحزاب اأو اجلماعات اأو امللي�صيات.
واأ�صاف هادي "ايران دولة اإقليمية كبرية ولها م�صالح ونحن يف اليمن 
وال�صتثمارات"،  امل�صرتكة  امل�صالح  حماية  ن�صتطيع  وحكومة  دولة 
داعياً اإىل ال�صتثمار يف اليمن وتطوير العالقات على الأ�صا�س املتعارف 

عليه بني ال�صعوب.
اأجل  من  "�صيكون  اليمن  يف  وجوده  اإن  طهران،  �صفري  قال  جهته،  من 

التعامل والتعاون مع احلكومة اليمنية".
خالل  من  اليمن  مع  التعامل  يف  قدمية  "عالقة  �صباأ:  لوكالة  وفقاً  وقال 
والتعاون  العالقات  تعزيز  على  و�صنعمل  الدبلوما�صية،  القنوات 
للتعاون  ا�صتعدادنا  ونعلن  امل�صرتكة،  املنافع  يحقق  مبا  البلدين  بني 

وتطوير العالقات الثنائية".
اأيلول املا�صي، ت�صيطر جماعة احلوثي املح�صوبة  ومنذ 21 �صبتمرب/ 
يف  الرئي�صة  املوؤ�ص�صات  على  ال�صالح  بقوة  ال�صيعي  املذهب  على 
اإيران،  وغربية  عربية  وعوا�صم  مينيون  م�صوؤولون  ويتهم  �صنعاء، 
بدعم احلوثيني باملال وال�صالح، �صمن �صراع على النفوذ يف عدة دول 

باملنطقة بني اإيران وال�صعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

“مراآة الواقع” احلواري الذي يقدمه العالمي اليمني 
�صا�صة  على  العابد  عبدالرحمن  احلوثيني  من  املقرب 
لها  �صفارة  بفتح  اليمنية  ال�صلطات  اليمنية،  الف�صائية 
بايران وم�صاواتها يف التمثيل الدبلوما�صي مع الوليات 
املتحدة التي قال ان لديها �صفريا ومفو�صا فوق العادة 

يقوم باعمال اخرى يف اليمن تتعدى عمله ك�صفري.
وم�صاند  مقاوم  ا�صالمي  بلد  ايران  ان  واكد 
ولبنان  �صوريا  املقاومة  ودول  الفل�صطيني  لل�صعب 
حما�س  حلركة  وال�صواريخ  الدعم  وتقدم  وقدمت 
“ال�صنية”التي اطلقتها من غزة �صد العدو ال�صهيوين.
وطالب عبدال�صالم ب�صرورة تطوير وتعميق العالقات 
بلدا  ايران  باعتبار  اليرانية،  اليمنية  الدبلوما�صية 

م�صلما وح�صاريا وقوة كبرية اليوم باملنطقة.
زودت  اإيران  اإن  واإيرانيون  م�صوؤولون مينيون  ويقول 
احلوثيني ال�صيعة الذين �صيطروا على �صنعاء باأ�صلحة 
طهران  فيه  ت�صعد  الذي  الوقت  يف  وتدريب  ومال 
العربية  اململكة  مع  النفوذ  على  الإقليمي  �صراعها 

ال�صعودية.
�صوؤونها  يف  بالتدخل  اإيران  �صنية  خليجية  دول  وتتهم 
الداخلية عرب وكالء �صيعة يف املنطقة وهي تهمة تنفيها 

طهران.

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �صعود، رئي�س جمل�س اإدارة �صركة اململكة 
القاب�صة ومالك قناة العرب، اأن اطالق قناة العرب الخبارية �صيكون باأذن اهلل يوم الحد املوافق 1 فرباير 

2015م.
كما اأعلن الأمري الوليد عن تعيني الأ�صتاذ فهد حممد ال�صكيت رئي�صاً ملجل�س الدارة ل�صركة تلفزيون العرب 

ورئي�صاً تنفيذياً وان هذا التعيني يعك�س الثقة الكبرية يف الأ�صتاذ فهد ال�صكيت واإدارة القناة.
ال�صكيت، رئي�س  فهد  الأ�صتاذ  تراأ�صه  وياتي هذا العالن �صمن موؤمتر �صحفي عقد يف 15 دي�صمرب 2014م 
جمل�س الدارة و الرئي�س التنفيذي لقناة العرب الإخبارية، والأ�صتاذ جمال خا�صقجي مدير عام قناة العرب 
الإخبارية، تخلله �صرح  كامل عن القناة والتجهيزات الفنية والإدارية، وملحة عن الربامج التي �صتعر�س 

على �صا�صتها بال�صافة اىل جولة ح�صرية يف ا�صتوديوهاتها.
و�صوف تكون قناة العرب قناة اإخبارية على مدار 24 �صاعة تبث باللغة العربية للم�صاهدين يف جميع اأنحاء 
التي  للتحديات  القناة بتقدمي الخبار واملعلومات  ال�صحيحة وبطرح ومناق�صة احللول  العامل، و�صتتميز 
تواجه املنطقة، حيث �صت�صقطب اآراء املخت�صني، و�صتقدم برامج اإخبارية حوارية، و�صتهتم باآراء متابعيها 
العربي.  امل�صاهد  تطلعات  مع  يتنا�صب  ومبتكر  جديد  قالب  يف  وت�صعها  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عرب 
وعرب اتفاقية التعاون احل�صرية مع بلومربج، �صتعنى "العرب" بتقدمي اآخر واأهم م�صتحدثات قطاع املال 
والأعمال العربية والعاملية، كما �صتطلق باقة متكاملة من الربامج التي تغطي ال�صيا�صة، واملجتمع، وال�صفر، 

والريا�صة والفن.
هذا وقد ح�صلت "العرب" موؤخرًا على جائزة "م�صروع العام" وجائزة "اأف�صل ت�صميم لال�صتوديو" لعام 
اإذاعات الدول العربية.  2014 خالل منتدى برودكا�صت برو الذي عقد يف دبي موؤخرًا بالتعاون مع احتاد 
القناة على هاتني اجلائزتني املرموقتني ثمرة جهود فريق العمل والبنية التحتية الأف�صل  وياأتي ح�صول 

التي و�صعها القائمون على القناة ا�صتعدادًا لالنطالق.

نبذة عن قناة العرب الخبارية
متالأ قناة العرب الخبارية الفجوة احلالية يف التغطية الخبارية العربية عن طريق تقدمي نظرة جديدة، 
"العرب"  تعنى  البحرين،  يف  مقرها  فمن  امل�صاهدين.  من  للماليني  العاملية  لالأحداث  منحازة  وغري  هادفة 
والريا�صة  وال�صفر،  واملجتمع،  ال�صيا�صة،  تغطي  التي  الربامج  من  متكاملة  وباقة  اإخبارية  ن�صرات  بتقدمي 
اأخبار  تقدم  التي  الأوىل  العربية  القناة  "العرب"  تعترب  بلومربج،  مع  احل�صرية  �صراكتها  وعرب  والفن. 

بلومربج العاملية ملتابعي اأخبار قطاع املال والأعمال، لت�صبح بذلك املرجع الأول للمنطقة ككل.

                     - �لريا�ص

                     - دبي

خديجة  اليمنية  املخرجة  فازت 
فيلم  اأف�صل  بجائزة  ال�صالمي 
روائي �صمن جوائز املهر العربي 
ع�صرة  احلادية  الدورة  ختام  يف 
الدويل  ال�صينمائي  دبي  ملهرجان 
عن  وذلك  دي�صمرب(   17-10(
العا�صرة  بنت  جنود  " اأنا  فيلمها 

ومطلقة " .
و�صهد اليوم يف دبي اإعالن وتوزيع 
جوائز املهر 2014م ملهرجان دبي 

يحتفي  الذي  ال11  ال�صينمائي 
باأف�صل نتاجات ال�صينما من خالل 
والتي  الأفالم  ع�صرات  م�صاركة 
تناف�صت على جوائز املهر بفئاتها 
: املهر الماراتي ، املهر الق�صري ، 

واملهر الطويل.
و�صبق ان فازت املخرجة اليمنية 
اأخرى  بجوائز  ال�صالمي  خديجة 
يف مهرجانات �صينمائية عاملية عن 
مهرجان  فيها  مبا  وثائقية  اأفالم 
دوراته  احد  يف  فازت  الذي  دبي 

ال�صابقة بجائزة رفيعة .

جائزة  اأول  اجلائزة  هذه  وتعد 
روائي  فيلم  عن  ال�صالمي  تنالها 
لتجربتها  تعزيزا  ميثل  ما  وهو   ،
التي مل تتوقف عن تطوير قدراتها 

الإخراجية ال�صينمائية .
معاناة  الفيلم  ق�صة  وتناولت 
الطفلة جنود التي مت تزويجها من 
معاناتها  ق�صية  �صعدت  و   ، كهل 
عام  راأي  ق�صية  اأ�صبحت  اأن  اإىل 
، مت من خاللها التعر�س لأ�صرار 
يف  ال�صغريات  زواج  خماطر  و 

اليمن .

تتمات

فندق جراند عدن
Grand Aden Hotel

خورمكسر -عدن  - هاتف : 009672272000
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نتقدم ببالغ الأ�صى واحلزن اإىل   
�لو�لد �لعزيز حممود �جلنيدي
و�إىل �لقا�صي حممد �جلنيدي
وكافة �أ�صرة �جلنيدي �لكر�م

باإ�شت�شهاد ولدهم 
�ل�صهيد �ملهند�ص / خالد �جلنيدي

�صائلني املوىل جّل وعال اأن يتغمده بوا�صع رحمته ويلهم ذويه ال�صرب وال�صلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

املعزون: علي نا�صر حممد / �صامل �صالح حممد / حممد علي اأحمد /حيدر اأبوبكر الـــعطا�س /  عبدالعزيز بن عبداحلميد املفلحي 
/ ال�صيخ عبدالرب النقيب / �صالل على �صائع / فاروق نا�صر علي / ردفان �صعيد �صالح / حممد �صالح طماح / قا�صم عـــ�صكر /   
م. وحي اأمان / حممد �صيف ثابت / علي ح�صن باهارون / علوي البار / اأياد فرحان / اأمني النا�صري / طاهر الطماح / حممد 
ال�صقلدي / عدنان  ال�صاعري / فوؤاد را�صد / �صالح  ال�صيخ عبا�س �صنيج  الغريب /  اليافعي / علي هيثـــم  العمراوي / فرا�س 
العجم / زهرة �صالح البعداين / با�صم الــ�صعيبي / عبدالاله �ُصميح  / نا�صر الف�صلي /   ن�صوان عبد الواحد / ح�صام اجلعدين 
/ اأديب العي�صي / و�صاح العو�صجي / نا�صر حـــنبلة / احلامد عو�س احلامد  / حممد مظفر العولقي / عبدالعزيز ال�صقاق / د. 

خالد �صفيان / جابر حممد / القا�صي ح�صني زين / با�صل احلريري / خالد ال�صنمي / اأنور اإ�صماعيل .

وكافة �أبناء منطقة حافون )�لـمعال ( 

ِهْم ُيْرَزُقوَن ( ِ �أَْمَو�تًا َبْل �أَْحَياء ِعنَد َربِّ �َصَبَّ �لَِّذيَن ُقِتُلوْ� ِف �َصِبيِل �هللهّ )َواَل َتْ
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�صدق اهلل العظيم

�صربً� �آل �جلنيدي
عزاء
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ر دولة املوؤ�ض�ضات احتفاالت اأعياد مملكة البحرين الوطنية . . فرحة و تغنِّي بتطوُّ
    مبنا�صبة احتفالت مملكة البحرين ال�صقيقة باأعيادها الوطنية يومي الـ 16 و الـ 
17 من دي�صمرب " كانون الأول " 2014 م ، اإحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية 
احلديثة يف عهد موؤ�ص�س كيانها العربي الإ�صالمي اأحمد الفاحت يف العام 1783 م ، 
و الذكرى الـ 43 لن�صمامها اإىل الأمم املتحدة دولة كاملة الع�صوية ، و الذكرى الـ 
15 لت�صلم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�صى اآل خليفة ــ يحفظه 

اهلل و يرعاه ــ ملقاليد احلكم .
يف  العام  هذا  البحرينية  الوطنية  بالأعياد  الحتفال  يجيء   ، املنا�صبة  بهذه      
اأجواء تختلف عن �صابقاتها ، اإذ اجتاز ال�صعب البحريني قبل اأيام قليلة مرحلة 
جديدة من مراحل تطوره ال�صيا�صي و الدميقراطي ، و حقق وثبة هائلة يف م�صوار 
بلدية  نيابية و  انتخابات  اإخراج رابع  اأن جنح يف تنظيم و  نه�صته و رقيه بعد 
جُتَرى يف اململكة منذ انطالق امل�صروع الإ�صالحي للعاهل املفدى قبل اأكرث من 12 
عاماً يف دللة وا�صحة على اأن الدميقراطية البحرينية ، الق�صرية بعمر الزمن ، 

باتت توؤتي ثمارها املرجوة .
لكل  التقدير  و  الإجالل  بكثري من  �صنوياً  البحرين حتتفي  كانت مملكة  اإذا  و      
من �صاهم بدور يف مراكمة النجاحات و يف حتقيق اإجنازات بعينها يف القطاعات 
التنموية و الب�صرية املختلفة ، و ت�صطر يف كتاب نه�صتها حجم اجلهد الذي يبذل 
و  امل�صوؤولية  مواقع  كل  �صرائحه يف  و  املجتمع  فئات  كل  و هناك من جانب  هنا 
القرار لتلبية طموحات املواطنني و الوفاء بتطلعاتهم ، فاإنها اليوم ت�صجل ملحمة 
التي  الباهرة  النتائج  الفخر مبنا�صبة  الباعث على  و  تاريخها اخلالد  جديدة يف 
اأ�صفرت عنها النتخابات الأخرية ، خا�صة مع الدللت التي �صاحبتها ، و املنتظر 

اأن ترتتب عليها خالل الفرتة املقبلة من عمر الوطن و م�صريته نحو التقدم .
، و      م�صرية اللتزام والوعي و امل�صوؤولية و تذخر م�صرية اململكة يف احلقيقة 
، عك�صت مدى  �ُصطرت بحروف من ذهب  ، ب�صفحات طوال  العام  �صيَّما يف هذا  ل 
التزام و م�صوؤولية مواطنيها ، و م�صتوى وعيهم الكبري الذي يتحلون به ، و قدرتهم 
الفائقة على التمييز بني الغث و ال�صمني ، ف�صاًل عن نزاهة و موؤ�ص�صية دولب العمل 
العام بها ، احلكومي و الأهلي ، و �صفافيته التي �صهد و ي�صهد لها اجلميع ، و احل�س 
املهمات  اأداء  �صرورة  على  دوماً  يح�صهم  الذي   ، عليه  للقائمني  العايل  الوطني 

الوطنية اجل�صام املكلفني بها ، و على اأكمل وجه و�صط اأعتى الظروف .
له اململكة و مواطنيها من حتديات و تهديدات  ، و بالرغم مما تعر�صت      كذلك 
حتت دعاوى خبيثة للنيل من م�صار تطورها و �صجل نه�صتها ، التي �صعت حتت 
الرخاء ،  و  التطور  اأرحب من  اآفاق  اإىل  لعرقلة خطواتها اجلبارة  زائفة  �صعارات 
لكل  الكرمية  رعايتها  بف�صل  و   ، الر�صيدة  قيادتها  من  �صديدة  بتوجيهات  و  لكنها 
خطوة ت�صهم يف رفعتها ، و مب�صاركة �صعبية اأ�صيلة و وا�صعة تعرب عن عظم الولء 
و النتماء لأر�س هذا الوطن الكرمي . . بالرغم من كل هذه التحديات التي تعر�صت 
لها خالل الفرتة الأخرية ، فاإن البحرين مل تذخر جهدًا يف توفري كل الإمكانات و 
املقومات الالزمة لإجناح النهج الدميقراطي الذي اختطته لنف�صها ليكون امل�صروع 
الوطني الذي ينه�س ب�صعبها و تباهي به الأمم ، و عملت بكل ما اأوتيت من قوة 
ك�صفت  و   ، اأجمع  العامل  اأمام  املزدهرة  و  امل�صرقة  احل�صارية  �صورتها  لإبراز 

بالداخل و اخلارج عن  الإعالم  ال�صحفيني و مرا�صلي و�صائل  بح�صور كوكبة من 
حقيقة الدعاءات التي ما فتئت تزعم �صيطرتها على ال�صارع ، و حاولت النيل من 

وحدتها و اأمنها و ا�صتقرارها .
النتخابات  مقدمتها  ياأتي يف  التي   ، العام  اأبرز تطورات هذا  اأفرزته  ما  لعل  و      
النيابية و البلدية الأخرية بجولتيها الأوىل و الثانية ، و من ثم ت�صكيل احلكومة 
اجلديدة التي حتمل معها الب�صرى للوطن و النا�س ، و غري ذلك الكثري مما اختربته 
البالد طوال الأ�صهر القليلة املا�صية ، و التي تك�صف جميعها عن حجم التحول الذي 
امل�صهد  جممل  على  مفرداته  بكل  �صين�صحب  الذي  و   ، البحرينية  ال�صاحة  ت�صهده 

الوطني يف الفرتة املقبلة على كل امل�صتويات و القطاعات .
ر كل ذلك يف الواقع مب�صتقبل واعد ياأمله اجلميع و يعمل من اأجله الكافة      و ُيَب�صِّ
، و من بني اأبرز دللت هذا امل�صتقبل �صعود موؤ�صرات النمو القت�صادي يف الربع 
 5.1 بنحو  ذلك  و   ، م   2013 للعام  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  العام  هذا  من  الثالث 
القطاعات  خمتلف  �صمل  و   ، اجلارية  بالأ�صعار   %  4.7 و   ، الثابتة  بالأ�صعار   %

القت�صادية النفطية و غري النفطية. 
اأن  اإىل  بالإ�صارة   ، النهو�س  نحو  الثابتة  موا�صلة خطواتها  بالطبع عن  ناهيك      
البحرين ما زالت �صمن الدول الأوىل عربًيا يف موؤ�صرات التنمية الب�صرية ال�صادرة 
و  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  حرية  الأكرث  القت�صاد  لديها  و   ، املتحدة  الأمم  عن 
 " موؤ�ص�صة  " و  " فريزر  معهد  منها   ، دولية عريقة  ملوؤ�ص�صات  وفًقاً  اأفريقيا  �صمال 
هريتدج فاوندي�صن " ، و احتلت املركز الـ 13 عاملياً يف العام 2014 م ، و تعد املركز 
الدخل  مرتفع  اقت�صادًا  الدويل  البنك  من  نَّف  ُت�صَ و   ، العامل  يف  الأ�صرع منوًا  املايل 

مبتو�صط فردي يتجاوز الـ 28 األف دولر .
    م�صارات الإ�صالح و التقدم لن تتوقف ، تبدو هذه احلقيقة واقعة جم�صدة على 
لعل   ، املن�صرم  العام  طوال  اململكة  اختربته  �صاهد  من  اأكرث  اإىل  بالنظر  الأر�س 
اأهمها ، اأن دعوات الت�صكيك ، و حماولت تغليب الراأي الواحد التي مرت بالبالد 
دون  َولَّت  التي   ، ال�صارع  على  الإرادات  فر�س  زمن  اإعادة  يف  الرغبة  عن  ف�صاًل   ،
رجعة ، و توجيهه ق�صرًا و رغماً عنه اإىل اجتاهات اأخرى غري وطنية ، ف�صاًل عن 
امل�صاعي احلثيثة جلر البالد اإىل ما ل يحمد عقباه ، و الإ�صرار على جلب التدخالت 
اخلارجية يف ال�صاأن املحلي ، و ا�صتدعاء جتارب ثبت خطرها يف املحيط املقارب ، 
كل ذلك مل يجد له اأذن �صاغية لدى مواطني اململكة ، و وقفت البالد يف وجهه وقفة 

رجل واحد ، قيادة و حكومة و �صعباً ، بثبات ل يلني و عزم مل يتزعزع .
و   ، متا�صكه  و  لوحدته  املهددون   ، ال�صارع  لتق�صيم  الداعون  يجد  مل  و  بل      
اأو�صاط  يف  �صدى  اأي   ، �صفوفه  بني  الفو�صى  اإ�صاعة  و   ، تفتيته  على  املحر�صون 
املواطنني البحرينيني ، و ا�صتقر يف قلوبهم و اأفئدتهم اأن بهذه البالد رجال ي�صعون 
من اأجل خريها و ا�صتمرار تقدمها ، و قد تاأكد ذلك يف موؤ�صرات امل�صاركة و الإقبال 

املنقطع النظري على النتخابات ، تر�صحاً و ت�صويتاً .
    و املعروف اأن اأكرث من 400 مرت�صح تناف�صوا يف اجلولة الأوىل من النتخابات ، 
و مب�صاركة �صعبية بلغت ن�صبتها 52.6 باملائة لالنتخابات النيابية و 59.1 باملائة 
لالنتخابات البلدية ، اأو ما يقدر بنحو 153 األف ناخب من جمموع الكتلة النتخابية 
املوؤهلة للت�صويت البالغة نحو 349 األف ناخب من جمموع ال�صكان ، و هو ما جتدد 
اإقباًل على الت�صويت ، و ذلك  يف اجلولة الثانية التي �صهدت زخماً يف امل�صاركة و 
بعد اأن تناف�س اأكرث من 100 مرت�صح حازوا اأكرب عدد من الأ�صوات على 34 مقعدًا 
نيابيا و 21 بلدياً يف جت�صيد وا�صح على احتدام املناف�صة يف غالبية الدوائر تقريباً 

و نزاهة العملية النتخابية ، اإذ مل تعرف النتائج اإل بعد جولتني انتخابيتني .
اأهم مع  ال�صارع تعك�س دللة  اأن فوز املرت�صحني بثقة  اإىل  بالتاأكيد      ي�صاف ذلك 
مع  و   ، موقعه  يف  كاًل   ، املواطنني  جموع  اأن  هي  و   ، الوطنية  بالأعياد  الحتفال 
مب�صوؤولياتهم  القيام  عن  يتوانوا  مل   ، العام  العمل  من  جديدة  مرحلة  دخولهم 

الوطنية ناحية بالدهم و جمتمعهم بغر�س اإي�صال النائب الكفء للمقعد التمثيلي 
، و هو تعبري يوؤكد اأنهم على الدرب �صائرون ، را�صون مطمئنون ، و واثقون من 

اخلطوات املتبعة و نهج القيادة الر�صيدة يف اإدارتها مللفات البالد املختلفة .
عماد  البحريني  ال�صباب  اقتحام  هي  و   ، اأخرى  حقيقة  اإبراز  هنا  املهم  من  لعل  و 
نه�صة الأمة و م�صتقبلها و املقوم الأكرب من جمموع �صكانها جمال العمل ال�صيا�صي 
و  الثابت  بالنهج  اجلديدة  الأجيال  قناعة  و  اهتمام  فقط  لي�س  يعك�س  ما  هو  و   ،
الر�صني يف قيادة اململكة ، و م�صعاهم للم�صاركة باأي جهد يف النهو�س به ، و اإمنا 
اإرادة جيل جديد من املواطنني على امل�صاركة يف ر�صم و حتديد م�صتقبل  رغبة و 
بالدهم يف الفرتة القادمة ، بيد اأنه بلغ عدد الناخبني من هذه الفئة الواعدة الذين 
�صاركوا يف العملية النتخابية اإثر بلوغهم ال�صن القانونية ، اأي 20 �صنة ، و با�صروا 

لأول مرة حقوقهم ال�صيا�صية ، ما قدره 49.553 األف بن�صبة 48.02 باملائة .
    اأداء و فاعلية ب�صهادة اجلميع يك�صف اأداء و فاعلية الأجهزة املختلفة يف العام 
املن�صرم ، و خا�صة خالل الفرتة ال�صابقة على اإجراء جولتي النتخابات و اأثنائها 
حتى بعد اإعالن ت�صكيل احلكومة و بدء قيامها مبهماتها املحددة يف خطاب الت�صكيل 
اأجهزة  ، عن م�صتوى عال من الدقة و املهارة و التنظيم يت�صم به كل العاملني يف 

الدولة املختلفة .
يف  الفاعلية  و  الأداء  يف  الرقي  و  اجلاهزية  من  الفائق  امل�صتوى  هذا  اأن  �صك  ل  و 
اجلهاز  متيز  عامة  �صمة  هو  اإمنا  و   ، تالها  ما  و  النتخابات  وليد  لي�س   ، الإجناز 
الإداري للدولة و رجالته يف كل القطاعات و على امل�صتويات كافة ، و هو ما ميكن 
قيا�صه بالنظر اإىل تقارير وزارة الدولة ل�صوؤون املتابعة ، التي اأكدت تنفيذ احلكومة 
باملائة   81 بن�صبة  م   2014 لغاية  م   2011 من  لل�صنوات  عملها  برنامج  املوقرة 
و  الب�صرية  التنمية  و  املالية و اخلدمات  و  القت�صادية  و  ال�صيا�صية  ال�صعد  على 
الجتماعية و البنية التحتية ، و بن�صبة 75 باملائة على �صعد الربامج و امل�صاريع 
الإدارية التي تنفذ على م�صتوى الوزارات و تطوير عملها ، و هو ما كان له عظيم 
الأداء  هذا  انعك�س  و   ، مراحلها  بكل  الأخرية  النتخابية  العملية  تنظيم  يف  الأثر 
الفاعل يف حت�صن الأو�صاع و زيادة معدلت ر�صاء املواطنني ، الأمر الذي �صهدت 
به التقارير و املنظمات و مراكز البحوث الإقليمية و الدولية ، و ذلك مثلما اأ�صري 

�صلفاً . 
    و تاأكدت هذه ال�صهادات التاريخية اأي�صاً خالل النتخابات الأخرية التي متت 
حتت اإ�صراف ما ل يقل عن 56 قا�ٍس ، و متابعة 300 مراقب ينتمون لثماين جمعيات 
من موؤ�ص�صات املجتمع املدين البحرينية ، ف�صاًل عن ترحيب العديد من الأو�صاط يف 
اخلارج بها ، معربني عن اأملهم باأن حتقق النتائج التي ي�صبو اإليها �صعب البحرين 
، و ذلك للنهو�س بالإ�صالحات ال�صرورية يف البالد ، و تعزيز موؤ�ص�صاته التمثيلية. 
    و قد اأكد هذا املعنى جاللة العاهل املفدى عندما وجه ال�صكر و التقدير يف خطابه 
ال�صامي يف افتتاح دور النعقاد الأول من الف�صل الت�صريعي الرابع يوم الـ 14 من 
دي�صمرب " كانون الأول " اجلاري لكل �صاحب جهد ، و على راأ�صهم " �صاحب ال�صمو 
امللكي ، الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة ، رئي�س الوزراء املوقر ، و �صاحب ال�صمو 
رجال  و  ملنت�صبي  و   ، الأمني  العهد  ويل   ، خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 
قوة دفاع البحرين ، و الأمن العام و احلر�س الوطني ، و للجهات كافة التي قامت 
على تنظيم النتخابات النيابية و البلدية و الإ�صراف عليها بكل اقتدار ، و خا�صـة 
ال�صادة اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية املحرتمني " ، كما عرب عن تقديره العميق " لكل 

من مار�س حقه يف الرت�صيح و الت�صويت بروح وطنية " .
    و هي الر�صالة التي تعك�س تقدير القيادة الر�صيدة العايل لكل اجلهود الدائمة و 
امل�صتمرة لي�س فقط ملتابعة و تطوير عمل احلكومة ، و التوا�صل مع فئات املجتمع 
كافة و التعرف على اآراء املواطنني الكرام ، و اإمنا اأي�صاً للذود عن حيا�س الوطن 

و احلفاظ على مكت�صباته التنموية و احل�صارية .

 ــ خا�ص
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فرعون اليمن وجنده لن يكونوا اإال عربة 
 ــ �ملحرر �ل�صيا�صي

يد  على  1982م  يف  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  حزب  تاأ�ص�س 
املال  ورجال  والقت�صاديني  ال�صيا�صيني  من  جمموعة 
هوية  وير�صموا  احلزب  وغايات  اأهداف  لي�صعوا  والأعمال 
العربية  اجلمهورية  حكم  الذي  ال�صيا�صي  للحزب  جامعة 
اليمنية .. ومن الغرابة اأن رجال املال والأعمال وال�صيا�صيني 
يف  و�صوؤونهم  اأمورهم  ليدير  �صاوي�صا  يرتاأ�صهم  اأن  قبلوا 
مقا�س  على  وتف�صل  الداخلية  لوائحه  وترتجم  احلزب 
بو�صفة  ال�صاوي�س  �صفة  تغليف  مت  للحرج  وذرا  ال�صاوي�س 
مت  الغالف  هذا  وحتت  اجلمهورية  برئي�س  احلزب  رئي�س 
وظل  والأكادمييني..   للمثقفني  برئي�س  ال�صاوي�س  ت�صويق 
�صرب   .. �صنة  الثالثني  قرابة  املنوال  هذا  على  احلزب  حال 
اأ�صلوبه  املنخرطون  ال�صاوي�س وحتمل  املثقفني على هفوات 
اجلهالء  ت�صفيق  وا�صتمرار  التنظيمية  اللوائح  اخرتاق  يف 
احلار له ، وعلى احلان حملة املباخر الذين ي�صرعنون له كل 

تلك احلماقات ويزينونها له. 
اإل اأن ما �صهدته املنطقة العربية يف العام 2011م من ما �صمي 
الربيع العربي جعلت من اإ�صقاط ال�صاوي�س وحما�صبته مطلبا 
ودمرت  مينية..   اأجيال  اأ�صاعت  وحماقات  جرم  عن  �صعبيا 
منها  جعل  التي  العربية  بالوحدة  العربي  القومي  امل�صروع 
ال�صعوب  فرق   ، العربية  لالأمة  منوذجا  اأ�صوا  ال�صاوي�س 
معنى  اجلنوبيني  كره  حتى   ، بينها  فيما  تتباغ�س  وجعلها 

الوحدة .. الوحدة التي قرنها ال�صاوي�س باملوت !!
اأثرا  ال�صاوي�س  �صد  �صنعاء  يف  التغيري  لثورة  فكانت          
يف نفو�س بع�س املثقفني وال�صيا�صيني املنطوين حتت رئا�صته 

منهم  العديد  فقرر  احلزب  ورئا�صة  اجلمهورية  رئا�صة  يف 
عباءة  من  وخرجوا  مطالبهم  يف  ال�صباب  تاأييد  يعلنوا  اأن 
بع�س  بقي  فيما   ، اأخرى  اأحزاب  يف  وانخرطوا  ال�صاوي�س 
ال�صاوي�س  اأوزار  ليتحملوا  املوؤمتر  يف  والأكادمييني  املثقفني 
غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  معه  اأ�صهموا  قد  كونهم  ال�صعب  اأمام 
املوؤمتر كحزب  بقي يف  اأن من  اإل  الوطن..   تدمري  مبا�صر يف 
�صيا�صي قد رحمهم املوىل بقدرته عرب املبادرة اخلليجية التي 
منحت لل�صاوي�س ح�صانة من اأي مالحقات قانونية عن جرمه 
ال�صاوي�س  نال  اأن  وبعد   ، �صنة   33 من  لأكرث  ا�صتمر  الذي 
اليمني  ال�صعب  رقاب  على  ت�صلطه  ترك  مقابل  احل�صانة 
اأن احلزب �صيكون الآخر يف  اأيقن مثقفي واأكادمييي املوؤمتر 
اجتاه نه�صته مع اليمن و�صيتقدم ويزدهر احلزب بعد اأن مت 
ت�صويهه من �صخ�س فقط ، وتاأمل املوؤمتريني خريا يف اأن يعود 
ال�صاوي�س ل�صوابه ويعتزل العمل ال�صيا�صي بعدما حت�صل ما 
اأن ذلك التاأمل مل يكن  اإل  مل يتح�صل عليه مبارك والقذايف.. 
يف مكانة ، فمن جعل ال�صلطة والرثوة بيده فقط لن يكون اإل 

فرعونا. 
فرعون يجمع املرتدية  ,  والنطيحة 

فبعد انتخاب هادي رئي�صا للجمهورية وعزل �صالح ومبوجب 
الالئحة الداخلية حلزب املوؤمتر ال�صعبي العام والتي تن�س 
 " الدولة  العام هو رئي�س  ال�صعبي  املوؤمتر  " رئي�س  اأن  على 
اإىل  املوؤمتر  حزب  رئا�صة  تنتقل  اأن  جدا  البديهي  من  �صار 
رئي�س الدولة اجلديد ، ولكن هذا مل يح�صل فتعنت ال�صاوي�س 
وكاأننا   ، لهادي  احلزب  رئا�صة  ت�صليم  اأن  ورف�س  وا�صتكرب 
غريي  رئي�صاً  من  لكم  علمت  ما  يقول  الع�صر  فرعون  نرى 

 ، فرعنته  له  لي�صرعنوا  حوله  ونطيحة  مرتدية  كل  ليجمع   ،
وي�صتثمر �صحر الإعالم الذي �صيطر عليه ليوؤجج ال�صارع �صد 
قطع  ملن  �صورا  بنقل  يقوم  احلزب  اإعالم  وت�صاهد   ، هادي 
�صوارع �صنعاء وهم مرددين " يا علي ارجع ارجع.. عبدربه 

ما ينفع "
 اإىل اأين يريدون الرجوع !  امل يكفي اإنه عاد بال�صعب اليمني 

قرونا للخلف ؟
ال�صفر يف م�صروعها  لنقطة  العربية  الأمة  اأعاد  اإنه  يكفي  اأمل 
ع�صور  اإىل  الإ�صالمية  بالأمة  عاد  اإنه  يكفي  اأمل  ؟  القومي 

اجلاهلية ؟
 امل يكفي حزب املوؤمتر ت�صتتا و�صناعة الأزمات الذي اأبتلي 

بها جراء ت�صرفات حمقاء من رئي�صه ؟
اآخر موؤمتر  اإىل  للخلف فلنعود معكم  الرجوع  يا من تريدون 
يف  اأ�صدرمتوه  الذي  اخلتامي  بيانكم  على  ونطلعكم  حلزبكم 

مايو 2009م ونقتب�س منه التايل :
" اأكد املوؤمترون موافقتهم على تقرير الأخ املنا�صل عبدربه 
من�صور هادي نائب رئي�س اجلمهورية النائب الأول لرئي�س 
لواقع  ت�صخي�س  من  ت�صمنه  وما  العام  الأمني  املوؤمتر 
والجتماعي،  والقت�صادي،  ال�صيا�صي،  الوطني  امل�صهد 
وتكويناتها،  الدائمة  اللجنة  اأن�صطة  م�صتعر�صا  والتنموي، 
�صعيد  على  وال�صوروية  والنيابية  الوزارية  والهيئات 
احلياة التنظيمية، والتنفيذية بني دورتي النعقاد، والعالقة 
املجتمع  ومنظمات  ال�صيا�صية،  والتنظيمات  الأحزاب  مع 
امل�صتقبلية  والتوجهات  الروؤى  التقرير  تناول  كما  املدين، 
املرحلة  خالل  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  عمل  ون�صاط  لعمل 
ال�صيا�صية  لالإ�صالحات  املوؤمتر  وتوجهات  وروؤية  املقبلة، 

والنتخابية، واحلوار ال�صيا�صي والعمل التنظيمي" 
ون�صاألكم ملاذا مل ترتجموا ما اأكدمت عليه يف موؤمتركم ال�صابع 

والأخري واأ�صلحتم وحاورمت ونظمتم ؟
فحتما لن تنظروا اإل لفرعون الذي اأ�صلكم عن الر�صاد بعدما 
؟  ال�صالني  من  زلتم  ما  اأنتم  فلما  اليمني  ال�صعب  اهتدى 
ففرعون مو�صى وجنده اأهلكهم اهلل وجعله عربة ليوم الدين 

واأن كان علي مل يعترب فلما اأنتم ل تعتربون ؟   

يف  ال�صلطة  مقاليد  على  امل�صّلحة  احلوثّيني  جماعة  �صيطرت 
العا�صمة اليمنّية �صنعاء يف اأواخر �صبتمرب املن�صرم، بطريقة 
على  اللبنانّية  اهلل"  "حزب  �صيطرة  الّذاكرة  اإىل  ا�صتدعت 
العا�صمة اللبنانية - بريوت يف اأحداث اأّيار 2008. ولقد عّزز 
ذلك املقارنة النمطّية املت�صاعدة بني "حزب اهلل" واحلوثّيني، 
لكن يف احلقيقة، رغم كّل هذه الّت�صابهات البارزة للوهلة الأوىل 
بينهما، فاإّن املقارنة بينهما مل تزل �صكلّية ترتكز على اخلطاب 
اإّل  ال�صيا�صّية،  الأهداف  حتقيق  اآلّيات  وبع�س  الإيديولوجّي 
اأّن هناك فوارق بنيوّية وهيكلّية و�صيا�صّية واجتماعّية عميقة 

بني "حزب اهلل" يف لبنان واحلوثّيني )اأن�صار اهلل( يف اليمن.
والأهّم من ذلك كّله، ل ميكن لأّي مقارنة بني الطرفني جتاهل 
عامل مهّم وفارق جوهرّي يف الرّتكيبة ال�صيا�صّية والإجتماعّية 
بني اليمن ولبنان، اإذ اأّن الطوائف هي الّتعريف الأهّم والفا�صل 
تتداخل  اليمن  يف  الطائفّية  بينما  اللبنايّن،  املجتمع  تقا�صيم  يف 
�صرخاً  اأوجد  اليمن  يف  حدث  وما  وتكّر�صها،  اجلهوّية  مع 
وطنّياً ومناطقّياً ولي�س طائفّياً فقط، بتكري�صه للمفهوم العاّم 
ال�صمال  �صمال  مركزهما  يزال  ل  عليها  وال�صراع  ال�صلطة  اأّن 
املهيمن تاريخّياً، الذي تراجعت حّدة تناوله، خ�صو�صاً بعد 
تويّل الّرئي�س هادي مقاليد الرئا�صة. ومبعنى اآخر اأي�صاً، فاإّن 
بينما  لبنانّياً،  قائمة  طائفّية  تركيبة  من  انبثق  اهلل"  "حزب 
احلوثّيون اأحيوا نزعة طائفّية كادت اأن تنقر�س مينّياً. وعلى 
اأّي حال، فاجلهوّية، ل الطائفّية ل تزال الأكرث ح�صماً يف اليمن 

حّتى الآن.
حدث  مبا  �صبتمرب   21 يف  �صنعاء  يف  حدث  ما  مقارنة  اأّن  كما 
ذلك  وم�صّللة،  �صحلة  مقارنة  تعّد   ،2008 عام  يف  بريوت  يف 
الحتقان  اإنهاء  على  عمل   2008 اأّيار  من  الّناجت  الّتفاق  اأّن 
اهلل"  "حزب  م�صوؤولّيات  من  وزاد  حلظتها،  الوليد  ال�صيا�صّي 
حتقيق  على  وعمل  اآخرين،  لعبني  �صمن  �صيا�صّي  كالعب 
رئي�س  انتخاب  اإىل  اأّدى  املطاف،  نهاية  ويف  الأهلّي.  ال�صلم 
�صيطرة  نتيجة  فكانت  اليمن  يف  اأّما  لبنان.  يف  للجمهورّية 
ال�صلم  اتفاقّيات  عن  تخّليهم  )�صنعاء(،  عليها  احلوثّيني 

اآخر  واإنهاء  الأخرى،  الأطراف  مع 
اجلمهورّية  لرئا�صة  �صيا�صّية  �صرعّية 
وك�صر هيبة الدولة وتزايد ممار�صات 
احلوثّيني كالعب اأقوى من دون تزايد 
حّقق  وبينما  بالتوازي.  م�صوؤولّياتهم 
نوعاً   2008 عام  يف  الدوحة  اّتفاق 
يف  وال�صيا�صّي  الإجتماعّي  ال�صالم  من 
وال�صراكة  ال�صلم  اتفاقّية  فاإّن  لبنان، 
اأنواع  اأمام  الباب  فتحت  اليمن  يف 
الطائفّي  العنف  من  جديدة  واأ�صكال 
اليمن  ت�صهده  مل  الذي  واملناطقّي 
اإ�صرار  مع  ذلك  ويتنامى  قبل.  من 
الدولة  دور  ممار�صة  على  احلوثّيني 

مّما  اأخرى،  م�صّلحة  جماعات  جتاه 
مبا  امل�صّلحة،  للجماعات  الإجتماعّية  ال�صرعّية  بدوره  عّزز 
فيها القاعدة لأّنها انطلقت من حيثّيات طائفّية م�صاّدة جتاه 
تن�صئ  طائفّية  مرّبرات  بداأت  لقد  اآخر،  ومبعنى  احلوثّيني. 

حلروب مل تكن طائفّية اأبدًا.
فتبّث  اهلل"،  "حزب  جتارب  من  ال�صتفادة  احلوثّيون  يحاول 
قناة "امل�صرية" من ال�صاحية يف بريوت بدعم فنّي من احلزب. 
اّتهامات  تكرار  مع  توازياً  الطرفني،  تعّمقت عالقات  واأخريًا، 
الدولة اليمنّية لإيران بدعم احلوثّيني، وو�صع اأمريكا لقائمة 
قالت   2013 اآب/اأغ�صط�س  ف  لبنانّيني  �صّد  جديدة  عقوبات 
احلوثّيون  ينكر  ول  اليمن.  يف  للحوثّيني  اأمواًل  �صرفوا  اإّنهم 
من  ذلك  ويعّزز  اهلل"،  "حزب  مع  القوّي  الّرابط  هذا  عادة 
الّتحالف  يف  كوقوفهما  الطرفني  بني  قوا�صم  بوجود  العتقاد 
الإقليمّي نف�صه )طهران( على ال�صعيد ال�صيا�صّي. كما اأّنهما يف 
الوقت نف�صه لهما ميلي�صيات م�صّلحة ت�صند موقفهما ال�صيا�صّي 
اإىل  بالّن�صبة  امليلي�صيات  اأّن  اإّل  الأمر،  يلزم  حينما  وتفر�صه 
ل   – احل�صرية  تكن  مل  اإن  الأبرزهذا  الأداة  هي  احلوثّيني 

ال�صتثنائّية - كما هي بالّن�صبة اإىل "حزب اهلل".

اأّن  جند  للواقع،  اأعمق  نظرة  ويف 
اأغلب املقارنات الت�صبيهّية ل تتجاوز 
الإخبارّي  ال�صكلّي  الّت�صطيح  ذلك 
العاملّية  الإعالم  و�صائل  يف  اجلارف 
مّما  اأكرث  يظّلل  والذي  والإقليمّية، 
اليمن،  يف�ّصر عند تغطية الأحداث يف 
ا�صرتاتيجّية   - جيو  ناحية  فمن 
قوّياً  حليفاً  اهلل"  "حزب  ي�صّكل  مثاًل 
مع  مبا�صرًا  �صراعاً  ويخو�س  لإيران 
اأعدائها التقليدّيني كال�صعودّية، بينما 
اأداة  كونهم  اإىل  اأقرب  هم  احلوثّيون 
اهلل"-  كـ"حزب  حليف  ل   – اإيرانّية 
اجلغرافيا  على  اأن�صطتهم  تقت�صر 
اليمنّية، وحتديدًا �صمالها، ول دور لهم 

خارج اليمن حّتى الآن.
"حزب اهلل"  اأّن الفارق الأبرز بني اجلماعتني، هو اعتبار  كما 
حزباً �صيا�صّياً معرتفاً به قانونّياً يف لبنان، ول يختلف كثريًا عن 
الأحزاب اللبنانّية الأخرى، اإّل بكونه مل يتخّل عن ميلي�صياته 
يف  احلوثّيني  جماعة  متار�س  بينما  الأحزاب،  كتلك  امل�صّلحة 
اليمن ن�صاطها يف اليمن بفعل قّوتها على الأر�س، وهي لي�صت 
حّتى م�صّجلة كحزب �صيا�صّي. كما اأّنها على عك�س "حزب اهلل" 
ما  اإذ  ال�صيا�صة،  ل  احلرب،  على  وخرباتها  جتاربها  تقت�صر 
زالت ال�صيا�صة م�صاحة غري اآمنة وفعاًل م�صتجّدًا بالّن�صبة اإىل 
بـ"حزب  الوليدين من حروب 10 �صنوات، مقارنة  احلوثّيني 
ل  ا�صتثناء  حروبه  كانت  عقود  لـ3  جتربته  متتّد  الذي  اهلل"، 

قاعدة فيها.
من جهة اأخرى، فاإّن جماعة احلوثّيني )اأن�صار اهلل( ما زالت يف 
مرحلة التو�ّصع وت�صّكل الهوّية، وحّتى هوّيتها الفكرّية الدينّية 
مل ت�صتقّر بعد على الأقّل لدى عنا�صر اجلماعة التي ترتاوح 
ال�صّنة  بني  اإ�صالمّي و�صطّي  )وهو مذهب  الزيدّي  املذهب  بني 
بع�س  وبني  ال�صيعة(،  على  تاريخّياً  ح�صب  واإن  وال�صيعة، 

الأدبّيات ال�صيعّية التي ل يقّرها بع�س الزيدّية يف اليمن. كما 
واإن  لإيران،  التبعّية  بعالقتها  علناً  تعرتف  ل  اجلماعة  اأّن 
ملقاومة  اأمنوذجاً  متّثل  اإ�صالمّية  كدولة  بها  بعالقتها  �صّرحت 
احتفائها  مع  كخامئني  الدينّية  برموزها  واإعجابها  الغرب 
التي  نف�صها  الدينّية  املنا�صبات  واإحيائها  اإيرايّن  اإجناز  باأّي 
حتييها الطوائف ال�صيعّية يف اإيران والعراق ولبنان وبح�صود 
التي  الزيدّية  الطائفة  على  جديدة  كظواهر  ا�صتعرا�صّية، 
ينتمي اإليها احلوثّيون، ويعّد اإحياوؤها عماًل �صيا�صّياً اأكرث منه 

عقائدّياً.
"حزب اهلل" امتلك لعقود  فاإّن  من ناحية بنيوّية ولوج�صتّية، 
من  ذلك  قّدمه  مبا  )�صوريا(،  جغرافّياً  اأقرب  اإقليمّياً  حليفاً 
ت�صهيالت م�صريّية لتطّور م�صريته على ال�صعيدين الع�صكرّي 
من  مع  جغرافّياً  جوارًا  احلوثّيون  ميتلك  بينما  وال�صيا�صّي، 
ميكن اعتباره خ�صماً تقليدّياً وفكرّياً )ال�صعودّية(، وهذا بقدر 
ما منح اجلماعة حظوة اإيرانية باعتبار اململكة خ�صماً اإقليمّياً 
بها  ترى  التي  نف�صها  بالعني  اإليها  تنظر  ل  اململكة  اأّن  اإّل  لها، 

اهلل". "حزب 
واأ�صافت  ال�صعودية  حذو  حذت  الإمارات  اأن  من  الرغم  على 
اأن  ذلك  يعني  ل  الإرهاب،  لئحة  اإىل  احلوثيني  جماعة 
مع  مفتوحة  حرب  يف  باتت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
الفادحة حلقوق  احلوثيني. والأهم من ذلك، رغم النتهاكات 
اأفدح  ُتعترب  والتي  اليمن  بها احلوثيون يف  قام  التي  الن�صان 
من  اأكرث  اأي  وجوده  فرتة  طيلة  اهلل  حزب  اأفعال  من  بكثري 
ال�صيعد  على  احلوثيني  اإىل  النظرة  تزال  ل  عقود،  ثالثة 
الواقع.  اأر�س  على  باأفعالهم  مقارنة  ن�صبياً  جيدة  الإقليمي 
حمادثاتها  توا�صل  املتحدة  الوليات  اأن  اإذ  مهم  الأمر  وهذا 
للتفاو�س.  جديدة  اأوراقاً  للطرفني  وتوفر  اإيران  مع  النووية 
ونظرًا ملدى اأهمية احلوثيني بالن�صبة اإىل الوليات املتحدة يف 
الوقت الراهن، ميكن لوا�صنطن اأن تدفع اإيرن اإىل التاأثري على 

اجلماعة احلوثية لتاأخذ خطوات اأكرث اإيجابية يف اليمن.
نقاًل عن )نب�ض اخلليج(

هل احلوثّيون يف اليمن هم "حزب اهلل" يف لبنان؟

فارع امل�صلمي
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- خا�ص

    * * بدع ال�صاعر عبد الاله بن �صامل ال�صباعي :
للعولقي نبعث ر�صالة عاجلة * * بالـمخت�صر ما فائدة كرث �لكالم
و هو يرجع يل بكلمة فا�صلة * * مـا �صاهد �لبارح بحلمة و �ملنام
نحوين بي�صوف �جتاه �لقافلة * * ف �صريها نحو �الإمام �أو لالأمام
�أنهكتها جور �حلمول �ملائلة * * و �لهيج لو �صربه نفذ فك �لفد�م
ال ال فلَّت و ال �توىل �لزمام يعدو على رعيانه �ملتخاذلة * * جمَّ

    * * جواب ال�صاعر حممد بن حممد نا�صر العولقي :
كلِّن مبـقد�ره �أنا باعامله * * و �بن �ل�صباعي له و�صط قلبي و�صام

ى ذي ر�َصل بار��صله * * حتى و نا ما�صك على بع�ص �لكالم عاين معنهّ
خيَّلت عاد �لنا�ص و �هلل غافلة * * و �لوقت يجري ما كفى ع�صرين عام

و� �ل�صالم ِنْزَعْت و نْزمل من علة ال م�صاألة * * يا غارة �هلل ياعرب ُردُّ
بتنا بال�صهام حد قـال حي�صا �هلل و حد متجاهلة * * لعنة قدمية �صوهّ
ما �صي نية من �صدق فينا حا�صلة * * كلَّن على �لثاين م�صي نف�صه �إمام

" " العولقي  " و  " ال�صباعي 

22 عامًا يف خدمة الإعالم  . . و " ا�صرتاحة اجلمعة " برناجمي اجلديد . . و اأحالمي ب�صيطة جدًا

و �ضجال �ضعري عاجل

جنمة تلفاز " عدن "  املذيعة و املمثلة خلود خيطة :

اأنا اأبكيك يا اأيها ال�صهيد 
و اأ بكي وطناً موحل بالعبيد 
كلنا عبيد لـ " هارون الر�صيد "

قد كان يف ق�صره املنيف
و حوله م�صت�صاره اللطيف
يوؤن�صه من وح�صة اخلريف
يقول له اأنت اأعظم الرجال

لديك مزايا الرجولة و اجلمال 
تقود �صلة النعاج و البغال

فاأنت القائد امللهم و الزعيم 
اأنت ذهبت بنا اإىل اجلحيم

و ل بد لالعوجاج اأن ي�صتقيم
�صالم لك على فرا�س الوهن 

و طوبى لك ما يعانيه الوطن 
فاأنعم بفر�صك و ذوق الو�صن
نذوق الأمل ون�صكب الدماء 
نلوم ما نعي�صه من الغباء 

لأننا نبكي على ال�صهداء
�صالم لهم على الت�صحيات

و من دمهم �صتخلق احلياة 
نعم لكل اأبنائنا و كل البنات

عدنان زين �ل�صقاف 
" " �خلو�جة 

�ل�صاعر 
حممد بن حممد نا�صر �لعولقي

�ل�صاعر 
عبد �لاله بن �صامل �ل�صباعي

اأناملي عن نكز  ، فتتوقف  يتعاىل �صوت الهاتف �صجيجاً 
�صوت  اإل  بالأ�صوات   اآبه  غري  املفاتيح  لوحة  مربعات 
الهاتف ، فيما يدي حتت�صن وجهي م�صتندة على الطاولة 
مفتاحي  فيما  منزيل  فيه  غادرت   ، كئيب  اأيلويٌل  م�صاٌء   .
ت�صتحث  كانت  وجهتي   ، الباب  على  متدلياً  ينتظرين  

خطى،  و الأر�س تطول بعدًا،  وحتتف اأجواء البوؤ�س بي التواًء 
،  كرائحة عطري النتنة والتي طاملا ما تذمر منها اأبو خالد حني 
لقائنا يف م�صاء هالله مك�صور ن�صفني ،  واهرتاء معطف  عجز 
ينت�صب على طرف  وقلم  الكثرية،   رقبتي  اأفاليل  ُمَواَراٌة  عن 
جيبي ل يكتب ،  ولن يكتب؛  لأنه خطاأ م�صنعي �ُصحب اأقرانه 
اإل هذا القلم. وحذاء اأكل ال�صري كعب جانبه الأمين ، لأرفاأ على 
الكون،  هذا  يف  البغايا  كا�صت�صراء  ال�صداأ  فيه  م�صت�صٍر  كر�صٍي 
وا�صت�صراء اأمي! طائر اللقلق دائماً ما يزعجني بح�صوره على 
ى هنا ، اأبعد اأن  حافة �صور البحر ، النمل الأحمر الغبي املُوؤذًّ
اتركه يرتع يفَّ عله اأن يجد يف ج�صدي بع�س فتات خبز متناثر  
، وحينما ل يجد- لأين مل اأجد اأنا – ميار�س الإيذاء،  -هواية 

الإن�صان املف�صلة – ببع�س لدغات تاركاً الأمل !  وراحاًل يف اأمل 
لدٍغ غريي. بائع احلنظل �صنني اإىل حد ي�صبه به اأبي ، الذي 
قرر اأن يكمل بقية حياته يف الآخرة ، ومل يرتك لنا �ِصَوى بع�س 
اأمي ت�صبه  . فيما  دراهم يف علبة احل�صالة ل تكفي خلبز يوم 
هذا البائع اإىل حدا الإطباق يف ن�صاطها ، فحينما تقرر اأن ترتكنا 
على  ثيابها  ت�صع  حينما  اإل  وجهتها،   اأين  نعلم  ول  �صباحاً 
معالق احلمام،  لن�صتم رائحة رجل يرتاءى لنا احمرار َعْيِنيَُّة 
من �صكل ثوب اأمي الأحمر . وبع�س متزق يف ُكِم ثوبها توحي 

اإىل ُمهاَترة رجال ن�صوى يف عامل ال�صهوة ،
اأمي التي ل ت�صنع كعابد الهندو�س ،  حينما يغت�صل من خطاياه 
يف ملتقي نهري الغاجن ويامونا يف مدينة اهلل اباد الهندية، بل 
هي تغت�صل يف اليوم مرات ومرات من خطاياها،  وخطاأنا وخطا 

الرتباط من اأبي ،  وخطاأ امَللجوٌء  لهذا العامل ، وخطا 
اأ�صرة"�صونغ" التي ا�صتعا�صت بالورق بدًل عن النقود. 
املنظر الذي ل يكر�س اإل ال�صمئزاز، يحاول م�صادقتي 
وقد ل يعباأ حلديثي!  يف التجاوب مع بع�س الأحيان.  
، فكلنا موؤطي  فقط لأنه يرى يف نف�صه بع�س ف�صل عليَّ
قدم ، غري انه تارة - بعاِر - كعا�صقني اأخذت اأياديهم تطي�س 
باأج�صاد بع�صهم بع�صا خل�صة ،  وتارة بغباء نقاء عا�صق اأبله 
ت�صبع  هي  فيما    ، مقد�س  ج�صدها  اأن  حلبيبته  يثبت  اأن  اأراد 
رغبتها مع غريه املخِطئ بدراهمه.   وحينما اأقرر الرجوع اإىل 
اإليتي يف وجع بع�س حديد مك�صور على  منزيل،  يجتذب جلد 
كر�صي ، وكانه ي�صري  اإىل اأن ثوبي ماعاد مينعه عن وخزي لأنه 

خمروم.
م�صتفيق على   ذات الرنني الذي قدم يل خرب اليتم ، هاهو اليوم   

يعاود الرنني ململماً �صتاَت  خيايل من ذكرى بائدة .
*  �صحفي وقا�س

احرتاف البغاء

* رعد �لرميي 

    اأفادت الإعالمية املذيعة و املمثلة العدنية القديرة ، خلود 
 " " ، جنمة تلفاز  " خلود خيطة  علي اأحمد ال�صهرية با�صم 
�َصت جل عمرها و جهدها  عدن " احلكومي العريق ، باأنها َكرَّ
عاماً   22 مدى  على  ال�صغرية  �صا�صته  و  الإعالم  خدمة  يف 

حتى يومنا هذا .
بالعمل  التحقت  اأنها   )) احلقيقة   (( لـ  اأو�صحت  و      
و  ربط  مذيعة  البدء  يف   ، م   1992 العام  يف  التليفزيوين 
َمت عقب ذلك اأعمال اإعالمية  منوعات يف تلفاز " عدن " ، و َقدَّ
ناجحة عدة ، يف كل املجالت الفنية و الثقافية و الجتماعية 

و ال�صيا�صية .
 " " ، و  اأماين  " تهاين و   : َمت برنامج  َقدَّ اأنها  اإىل      م�صرية 
 "  : برامج  و   ،  " م   1993 امليالدية  ال�صنة  راأ�س  �صهرات 
" كلمات و  و   ، " " طرف و �صوف  و   ، " التليفزيون  جملة 
نغم " ، و " �صباحات ميانية " ، و " فنون الواحة " ، و " 

األوان و معلومات " ، و " اأرقام و مربعات " ، و " الأ�صرة 
 " " ، و  " البث املفتوح  " ، و  " الريا�صة  " ، و  و املجتمع 
اأ�صدقاء الإنرتنت " ، و " يف ربوع ال�صعيدة " ، و " مواهب 
" م�صابقات  و   ، " ال�صغري  " املت�صابق  و   ، " الطريق  على 

رم�صان الغذاء دواء " .
    و اأكدت اأنها الآن ت�صتعد لإطالق بث برنامج : " ا�صرتاحة 
اجلمعة " ، من على �صا�صة تلفاز " عدن " ، ابتداًء من العام 
امليالدي اجلديدة 2015 م ، و حتديدًا يف �صهر يناير " كانون 
م على الهواء مبا�صرة . الثاين " املُقِبل ، و هو برنامج فني ُيَقدَّ

ثََّلت يف : امل�صل�صل  مَتَ اأعمال درامية  اأن لديها 4  اإىل      لفتًة 
 " قناة  اأنتجته  الذي   ،  " اأخرية  فر�صة   " ال�صخم  العدين 
 " املبارك   " رم�صان  �صهر  يف  اخلا�صة  اليمنية   " ال�صعيدة 
1434 هـ املوافق ل�صهري يوليو " متوز " و اأغ�صط�س " اآب " 

2013 م ، و " اأمل " ، و " م�صرحية ال�صفينة " .

اأرى  اأن  هي  و   ، جدًا  ب�صيطة  اأحالمي   : تقول  م�صت  و      
اأولدي رجال لهم احرتامهم يف اأو�صاط املجتمع و اأن ُي�صار 
اأن يعطيني و  اأ�صاأل اهلل �صبحانه و تعاىل  و   ، بالبنان  اإليهم 
حال  تتجه  اأن  و   ، العافية  كافة  اأ�صرتي  و  اأحبائي  اأولدي 
البلد اإىل ال�صالح ، و كلمتي اإىل اأمي : " اأمي عيناِك رئة زماين 

َنُف�س " . . . دونهما اأفقد القدرة على الروؤية و التَّ
    الإعالمية املذيعة و الفنانة املمثلة املُتاألِّقة " خلود خيطة 
" ، ابنة مدينة املَُعلَّى حمافظة عدن ، متزوجة و اأُم لديها 4 
اأولد هم : ُعَدي ، و َجا�ِصر ، و ُيو�ِصف ، و اأُ�صاَمة ، تع�صق 
ب  حُتِ و   ، الأ�صد  برجها  و  الطباخة  و  ال�صفر  و  ال�صباحة 
ب  حُتِ كما   ، فريوز  اللبنانية  العربية  الفنانة  اإىل  ال�صتماع 
تناول فاكهة التفاح ، و مادة الع�صل ، و هي اإن�صانة ت�صف 
نف�صها بالب�صاطة ، و املرح ، و بع�صقها لل�صحك و " الفرف�صة 

. "

�ضالم لل�ضهيد
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و  القت�صادية  و  ال�صيا�صية  لالأو�صاع  نظرًا  اأنه  مو�صحًة      
املنطقة  و  الوطن  يف  الأخري  ال�صيا�صي  احلراك  و  الجتماعية 
التي  املدين  املجتمع  منظمات  من  العديد  ظهور  و  كافة  العربية 
تعمل على التوعية ال�صيا�صية و احلقوقية ب�صكل كبري مع اإهمال 
موؤ�ص�صة  لإن�صاء  عدن  يف  املا�صة  احلاجة  ظهرت  الثقايف  اجلانب 
ُتعَنى باجلانب الثقايف و ل �صيَّما اأنه ل توجد اأي موؤ�ص�صة يف عدن 
كاملة لالهتمام باجلانب الثقايف فيها بالرغم من دور عدن الريادي 

على مر الع�صور يف جوانب الثقافة قاطبة .
    و ا�صتطردت قائلة : اأنه انطالقاً من حبنا ملدينة الثقافة و املدنية 
بتقلبات  املرهقة  عدن  مدينة  اجلمال  حا�صرة  و  النور  �صعلة   ،
ال�صيا�صة و القت�صاد ، تبادرت فكرة تاأ�صي�س البيت الثقايف العدين 
�صكان هذه  �صتفاجئ  فكرة جديدة  لكونها  لي�س  اأبنائها  اأذهان  اإىل 
املدينة فقد كانت هذه املدينة زاخرة مبثل هكذا ملتقيات ، و اإمنا 
حلاجة املجتمع فيها لإعادة اإحياء مثل هذه امللتقيات التي تناق�س 
الثقافة ب�صكل عام ، و ق�صايا هذه املدينة ب�صكل خا�س ،  ق�صايا 
املجالت  الواعدة يف خمتلف  ال�صابة  للمواهب  الفر�صة  تعطي  و 
بني  لتقارب  ت�صاعد  و   ، الر�صمية  اجلهات  اإهمال  ظل  يف  الفنية 

فكرين و ع�صرين و جيلني قد و�صعت الهوة بينهما .
ثقافية وطنية ذات  العدين  الثقايف  البيت  اأن روؤية  اإىل      م�صريًة 
د قيم املعرفة و احلرية و ترقى بالذوق العام و  �صِّ بعد اإن�صاين جُتَ
ت�صهم يف بناء �صخ�صية عدنية منتمية و متوازنة يطل بها البيت 

على هذا العامل .
    و نوهت باأن ر�صالة البيت الثقايف العدين النهو�س بالفعل الثقايف 
العدين و اإطالقه يف ف�صاء اإبداعي حر ، و بناء قدرات ال�صباب يف 
على  للتاأثري  توظيفه  و  الثقايف  الفعل  لإدارة  الثقافية  املجالت 

نوعية حياة الإن�صان و احرتام التنوع الثقايف .
تكمن يف تعميق  العدين  الثقايف  البيت  اأهداف  اأن  َدة على      م�صدِّ
خالل  من  تاأهيلها  و  البلد  يف  العدنية  للثقافة  الولء  و  العتزاز 
اإبداعات  تنمية  و  ون�صرها  حتليلها  و  الفنون  و  الأدب  و  الفكر 
ال�صباب يف املجالت الثقافية و اإطالقها ، و تعزيز حرية الإبداع 
خدمة  و  تن�صيط  و   ، التبعية  من  حتريره  على  العمل  و  الثقايف 
و   ، املبدعة  الفكرية  و  الفنية  القدرات  باإطالق  الثقافية  احلركة 
ن�صر الوعي الثقايف ، و تفعيل الدور الثقايف و النهو�س باحلركة 

الثقافية يف عدن .
    و لفتت اإىل اأن املحاور التي يهتم بها البيت الثقايف العدين تتَمثَّل 
تنظيم  و   ، ال�صينمائية  الأفالم  م�صاهدة  و   ، الكتب  مناق�صة   : يف 
نقا�صات ثقافية ، و اإقامة مناظرات ، و عر�س مواهب مو�صيقية و 
غنائية و اأي�صاً يف جمال الر�صم الت�صكيلي ، و غريها من الن�صاطات 

الثقافية .
كانت   : اأنها  قالت  العدين  الثقايف  البيت  فاعليات  اأوىل  حول  و      
، تطرقت  م   2014 " الثاين  " كانون  يناير  املوافق 24  تاأريخ  يف 
عو�س  مها  الأ�صتاذة  فها  حتدثت  و   ، عدن  يف  املدنية  الثقافة  اإىل 
" لالأمن الإن�صاين مبحافظة عدن ، عن  " وجود  ، رئي�س موؤ�ص�صة 
الثقافة املدنية يف عدن و اأ�صباب تدهورها كما كان هناك عزف على 
اجليتار لل�صابني عالء اإيهاب ، و معتز هرهرة ، و اأي�صاً معر�س 

ر�صم لل�صاب املوهوب عالء روبيل .

    و اأ�صارت اإىل اأن الفاعلية الثانية للبيت الثقايف العدين ، �صادفت 
بتاأريخ املوافق 7 فرباير " �صباط " 2014 م ، و هو يوم الذكرى 
 " ناجي  مر�صد  حممد  الوطن  يف  العمالق  الفنان  لرحيل  الأوىل 
عن  حتدث  و   ، ذكراه  اإحياء  البيت  على  لزاماً  " فكان  املر�صدي 
 " " الأ�صتاذ علي حممد يحيى ، رئي�س ملتقى  " املر�صدي  الفنان 
خور مك�صر " الثقايف مبحافظة عدن ، فيما قام ال�صباب الفنان عبد 
الوهاب علي ، و مهيوب ُزحريي ، باأداء اأغاين املطرب " املر�صدي 
" اأعده  " املر�صدي  املو�صيقار  عن  وثائقي  فيلم  تقدمي  مت  و   ، "
الأ�صتاذ �صالح حممد الوحي�صي ، م�صت�صار تلفاز " عدن " ل�صوؤون 
احتوى   ، اأ�صامة  ثناء  لل�صابة  للفنانة  ر�صم  معر�س  و   ، الربامج 

على العديد من �صور الكبري الراحل " املر�صدي " .
ت�صمنت   ، العدين  الثقايف  للبيت  الثالثة  الفاعلية  باأن  منوهًة      
" لأف�صل فيلم  " الأو�صكار  اإ�صباين حائز على جائزة  عر�س فيلم 
م  غري ناطق بالإجنليزية و هو : " The Sea Inside " ، و قدَّ
نبذة   ، العدين  الثقايف  البيت  ع�صو   ، اإن�صاف  حممد  الأ�صتاذ  فيه 
عن : " تاريخ عدن ال�صينمائي " ، بينما الع�صو عبد اللطيف قدم 

نبذة حول الفيلم .
اأو�صحت   ، العدين  الثقايف  للبيت  الرابعة  الفاعلية  �صاأن  يف  و      
اأنها �صادفت اليوم العاملي للمراأة ، قدَّمت فيها الدكتورة اإ�صمهان 
العل�س ورقة عمل عن : " اأو�صاع املراأة يف ظل الإدارة الربيطانية 
م فيها الأ�صتاذ عاد نعمان ، ورقة عمل بعنوان : " املقاعد  " ، و قدَّ
اخللفية لي�صت للن�صاء فقط " ، و كانت هناك فقرة �صعرية لل�صابة 
نهى ، و اأي�صاً معر�س ر�صم للفنانات : اأميمة اخل�صر ، و فاطمة 

نبيل ، و لبنى البحري .
    و يف ما يتعلق بالفاعلية اخلام�صة للبيت الثقايف العدين ، اأكدت 
بن  اأحمد  الراحل  املو�صيقار  الكبري  للفنان  تخ�صي�صها  جرى  اأنه 
للفنان  الأكرب  الفاعلية كانت نحو املهرجان  ، و هذه  اأحمد قا�صم 

مبحافظة  الثقافة  وزارة  مكتب  مع  بال�صراكة  قا�صم  اأحمد 
 ،  " �صبابية  بعيون  قا�صم  اأحمد   "  : عنوان  حملت   ، عدن 
اأحمد قا�صم بفيلم  البيت تعريف كامل عن  اأع�صاء  م فيها  قدَّ
 " " جدارية  اإنتاج البيت الثقايف العدين و مركز  وثائقي من 
، و كلمة لالأ�صتاذ حممد دائل واأي�صاً كلمة لالأ�صتاذ توفيق ، 
متها الأ�صتاذة الرائعة الفنانة  اأغاين املو�صيقار الراحل قدَّ و 

ر ، و الفنان رامي حامد نبيه . القديرة �صباح �صعيد ُمَن�صَّ

    و قالت الأخت اإ�صراء جعفر ال�صقاف ، رئي�س البيت الثقايف 
العدين مبحافظة عدن ، اأن : الفاعلية ال�صاد�صة للبيت كانت 
م فيها  عن �صاعر عدن الأعظم الراحل لطفي جعفر اأمان ، قدَّ
الأ�صتاذ و�صاح اخل�صر ورقة عمل عن ال�صاعر كما مت عر�س فيلم 

وثائقي عن ال�صاعر من اإعداد رافد اأمان .
    و اأو�صحت اأن الفاعلية ال�صابعة للبيت الثقايف العدين ، �صادفت 
لظهور  املائة  بعد  العا�صرة  الذكرى  و  للم�صرح  العاملي  اليوم 
امل�صرح يف عدن ، اأقام فيها البيت الثقايف العدين فاعلية بالتعاون 
مبدينة  الوطنية  باذيب  زاق  الرَّ عبد  اهلل  عبد  الفقيد  مكتبة  مع 
كريرت مبحافظة عدن ، جرى فيها تكرمي املخرج امل�صرحي الكبري 
في�صل بح�صو ، كما مت خاللها عر�س " اإ�صكت�س " م�صرحي لفرقة 

جمعية م�صرح عدن .
    موؤكدًة اأن الفاعلية الثامنة للبيت الثقايف العدين ، ا�صتملت على 

اأحمد  الراحل  الكبري  املو�صيقار  الفنان  لأغاين  فنية  اأم�صية  اإقامة 
بن اأحمد قا�صم ، قام باأدائها جمموعة من الفنانني ال�صباب منهم : 

مهيوب ُزحريي ، و حممد ال�صعراين ، و عبد الوهاب علي .
    و عن الفاعلية التا�صعة للبيت الثقايف العدين ، قالت اأنها : كانت 
بتنظيم   ، قا�صم  اأحمد  بن  اأحمد  للفنان  الأكرب  املهرجان  نطاق  يف 
قدمتها  قا�صم  اأحمد  لأغاين  الفيل  خليج  �صاطئ  يف  فنية  اأم�صية 

مذيعة تلفاز " عدن " خلود خيطة و معها املذيع اأمين اأمني .
اأن الفاعلية العا�صرة للبيت الثقايف العدين ، �صمن      م�صريًة اإىل 
ت�صكيلي  معر�س  اإقامة  يف  متثَّلت  و   ، كذلك  نف�صه  املهرجان 
ملجموعة من الفنانني ل�صور الفنان اأحمد بن اأحمد قا�صم ، �صارك 
لبنى  و   ، باعبيد  عبيد  و   ، قا�صم  اأحمد  حمادة   : الفنانني  فيه 
بن هادي  فاطمة  و   ، الرحيتي  و هند   ، اأ�صامة  ثناء  و   ، البحري 

، و لبيب توفيق .
    لفتة اإىل اأن الفاعلية احلادية ع�صر للبيت الثقايف العدين ، كانت 
م�صاركة البيت يف اختتام املهرجان الأول للراحل اأحمد بن اأحمد 

قا�صم .
    و حول الفاعلية الثانية ع�صر للبيت الثقايف العدين ، قالت اأن : 

الفاعلية م�صرتكة ما بني اأ�صدقاء بال قات و البيت الثقايف العدين 
 ، هرهرة  معتز  املبدعون  اأداها  مو�صيقية  فقرات  على  احتوت   ،
اأي�صاً  اإيهاب ، و عبد الوهاب علي ، و اأمين اجليالين ، و  و عالء 
 " فقرة  و   ، القات  اأ�صرار  عن  " حتدَّث  " القاتل  فيلم  عر�س  مت 
�صتاند اأب كوميدي " للفنان عدنان اخل�صر ، و علي بن عامر ، و 
كلمة لالأ�صتاذة �صعاد علوي ، رئي�س مركز عدن للتوعية من خطر 

املخدرات .
 ، العدين  الثقايف  للبيت  ع�صر  الثالثة  الفاعلية   : اأن  مو�صحًة      
 The Great Debaters " ت�صمنت عر�س الفيلم ال�صينمائي

. "
الثقايف  البيت  رئي�س   ، ال�صقاف  جعفر  اإ�صراء  الأخت  اأكدت  و 
العدين مبحافظة عدن ، اأن الفاعلية الرابعة ع�صر للبيت ، متثَّلت 
يف رعاية توقيع رواية : " ترادويل " للكاتب يا�صر عبد الباقي ، و 
قام بتقدمي الفاعلية الأ�صتاذ عاد نعمان ، و قراءة نقدية للرواية 
انطباعية  قراءة  و   ، اخلالق  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  لالأ�صتاذ 
من  مقتطفات  قراءة  و   ، بريك  بن  العزيز  عبد  لالأ�صتاذ  للرواية 

الرواية من �صلوى عبد الغني .
    و يف �صاأن الفاعلية اخلام�صة ع�صر للبيت الثقايف العدين ، اأ�صارت 
الأ�صتاذ  فيها  ، و حتدث  العدنية  الأغنية  تاريخ  تناولت  اأنها  اإىل 
تقدمي  جرى  و   ، العدنية  الأغنية  تاريخ  عن  يحيى  حممد  علي 

مناذج عن الأغنية العدنية بعود الفنان ال�صاب ح�صام �صبيت .
قالت   ، العدين  الثقايف  للبيت  ع�صر  ال�صاد�صة  الفاعلية  حول  و      
اأنها : ا�صتملت على رعاية توقيع كتاب : " زوايا من ولية عدن 
" للباحث بالل غالم ح�صني ، و حتدَّث عن الكتاب الأ�صتاذ جنمي 

عبد املجيد ، و كلمة للكاتب الأ�صتاذ بالل غالم ح�صني .
العدين  الثقايف  للبيت  ع�صر  ال�صابعة  بالفاعلية  يتعلق  ما  يف  و      
 " �صواهد ح�صارتنا  " معاملنا   : كانت عن حملة  اأنها  اأو�صحت   ،
و  الثقافية  باملعامل  الهتمام  هدفها  �صبابية  جمموعة  بها  قامت   ،
�صور  من  مميزة  جمموعة  عر�س  مت  كما   ، عدن  يف  احل�صارية 

الر�صامة هند الرحيتي .
اأنها      و عن الفاعلية الثامنة ع�صر للبيت الثقايف العدين ، اأكدت 
الفقيه  : حامد  " و هم  " الذماريني  القا�صني  من  كانت ملجموعة 
و   ، الغرباين  حممد  و   ، اخليواين  �صلمى  و   ، جملي  حف�صة  و   ،
قام   ، ال�صقاف  حممد  و   ، الأ�صرعي  جنمة  و   ، ال�صماوي  نبات 
ق�ص�صية  ثقافية  اأم�صية  يف   ، العدين  الثقايف  البيت  با�صت�صافتهم 
مها ال�صاعر عمرو الإرياين . عنوانها : " احلكاية الذمارية " ، و قدَّ

    و تابعت قائلة اأن : الفاعلية التا�صعة ع�صر للبيت الثقايف العدين 
، كانت بعنوان : " مكتبة ال�صعلة اإ�صرار يخلق م�صروعاً عظيماً 
" ، و هي جتربة �صاب يدعى هاين با�صل ، قام بفتح مكتبة رقمية و 

ورقية حتتوي على ع�صرة اآلف كتاب بجهوده ال�صخ�صية .
اأن : الفاعلية الع�صرون للبيت الثقايف      خمتتمًة حديثها بقولها 
الأول  " كانون  دي�صمرب   17 املوافق  الأربعاء  يوم  اأقامها  العدين 
التدريب  و  " للتنوير  " الر�صيد  بال�صراكة مع مركز   ، م   2014 "
الر�صمية  ال�صفحة  مع  بالتعاون  و  عدن  مبحافظة  الدرا�صات  و 
لل�صاعر الكبري لطفي جعفر اأمان على الـ " في�س بوك " ، بعنوان : 
" يوم َبَكت عدن " ، احتفاًء بالذكرى الـ 41 لرحيل ال�صاعر لطفي 
جعفر اأمان ، الذي كان يف 16 دي�صمرب " كانون الأول " 1973 م 
، و ا�صتملت الحتفائية على عر�س وثائقيات من اإعداد و تن�صيق 
اأ�صعاره  من  غنائية  و�صالت  و   ، اخل�صر  و�صاح  و   ، اأمان  رافد 
 " قدمها الفنان ح�صام �صبيت ، و مداخالت عن ال�صاعر من مركز 

الر�صيد " للتنوير و التدريب و الدرا�صات .

اإ�ضراء ال�ضقاف رئي�ش البيت الثقايف العدين يف عدن لـ احلقيقة :
جاءت فكرة التاأ�ضي�ش  انطالقًا من حبنا ملدينة الثقافة املرهقة بتقلبات ال�ضيا�ضة

احتفينا بال�صاعر " لطفي جعفراأمان . . و �صنحتفي بالفنان " حممد عبده زيدي "
اأقمنا مهرجان للمو�صيقار " اأحمد بن اأحمد قا�صم " . . و تناولنا اأو�صاع املراأة العدنية يف الإدارة الربيطانية

املقاعد اخللفية لي�صت للن�صاء فقط . . و اأقمنا معار�ض فنية للفنانات الت�صكيليات
عر�صنا تاريخ عدن ال�صينمائي . . و رعينا توقيعي " ترادويل " و " زوايا من ولية عدن "

ُزون من عدن يحيون فاعليات البيت الثقايف العدين كافة فنانون �صباب متميِّ
قالت الأخت اإ�رساء جعفر ال�سقاف ــ 25 عامًا ــ رئي�ض البيت الثقايف العدين مبحافظة عدن ، و املعيدة يف كلية 
القت�ساد جامعة عدن ، و العاملة يف تدريب الفئات املهم�سة و الأ�سد فقرًا و املت�رسرين من احلروب يف 
�َست احتفاًء بالذكرى الـ  كيفية اإعداد امل�ساريع ال�سغرية اإن : لدى البيت الثقايف العدين فاعليات جديدة ُكرِّ
41 لرحيل ال�ساعر الكبري لطفي جعفر اأمان ، و كذا الحتفاء بالذكرى الـ 21 لرحيل الفنان الكبري حممد 

عبده زيدي ، بالتعاون مع مركز " الر�سيد " للتنوير و التدريب و الدرا�سات مبحافظة عدن .
    و اأ�سافت يف حديث �سحايف خا�ض اأدلت به اإىل )) احلقيقة (( اأنه : يف الأيام القليلة القادمة �سيعمل البيت 

على عر�ض التجارب الفنية للمبدعني يف عدن و اأي�سًا يف تثقيف اأطفال املدار�ض .

 ــ لقاء / عـيـدرو�ص
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 ــ عدن - عبد�لاله �ُصميح

وال�صابات يف عدن،  ال�صبان  من  يحاول جمموعة 
مدينتهم مطلع  الذي عرفته  ال�صينما  دور  جتديد 
�صينمائي  ناد  تاأ�صي�س  خالل  من  املا�صي،  القرن 
بعد  اندثرت  التي  ال�صينما  ُدور  اإىل  الروح  يعيد 
واإهمالها،  عنها  احلكومية  ال�صلطات  تخلي 
و�صرف عدد من ُدورها لذوي النفوذ، فيما اأعيد 

جزء منها اإىل مالكها الأ�صليني.
ال�صينمائية  العرو�س  اأول  عدن  مدينة  و�صهدت 
من  لتكون  ال�صامتة،  لالأفالم  1910م  العام  يف 
اأوائل مدن اجلزيرة العربية التي عرفت ال�صينما 
حينها، لت�صل بعدها ُدور ال�صينما يف اليمن عموماً 
اإىل قرابة 50 دار �صينمائي، قبل اأن يتقل�س عددها 
قبل فرتة الت�صعينيات وت�صهد تال�صياً م�صتمرًا يف 
اليمنية مع مرور عجلة  عدن وعموم املحافظات 

الزمان.
اأن�صاأ جمموعة من املثقفني ال�صبان يف عدن ما اأ�صموه بـ"نادي ياّل  موؤخرًا، 
املهجورة  ال�صينما  ُدور  اإىل  الروح  لإعادة  منهم  حماولة  يف  �صينما"  عدن 
عرو�س  اإقامة  خالل  من  تقدمه  التي  الرتفيهي  الثقايف  دورها  وجتديد 

اأ�صبوعية لأفالم �صينمائية عرب الأ�صطوانات املدجمة.
تقول ال�صابة زينة الغالبي، وهي اأحد موؤ�ص�صي هذا النادي ال�صينمائي، اإن 
الواقع حرم �صكان عدن من اأن يحظوا مبكان ترفيهي خمتلف بعيد عن كل 
ما هو معتاد، "من هذا املنطلق حاولنا مع جمموعة من الزمالء لإقامة اأول 
عر�س �صينمائي يقام بعد �صنوات من ال�صياع الثقايف يف عدن، والأمر كان 

حقيقة اأ�صبه برهان مع الواقع واملجتمع، وكانت لدينا بواعث قلق من 
اأن تتعر�س فكرتنا للهجوم قبل الإقبال اجلماهريي، لكننا فوجئنا لحقا 
هنالك  اأن  على  يدّل  وهذا  العر�س،  موعد  قبل  متلهف  جمهور  بح�صور 

حاجة لل�صينما وتعزيز دورها الثقايف".
كل  عر�صاً  يقدم  �صينما  عدن  يال  نادي  اإن  حديثها  يف  الغالبي  واأ�صافت 
ويتم  مبدئي،  ب�صكل  العتيقة،  كريرت  مبدينة  هريكن  ب�صينما  اأ�صبوع 
اختيار الأفالم املعرو�صة بعد الت�صويت عليها من قبل اأع�صاء �صفحة 
النادي على موقع التوا�صل الجتماعي في�س بوك، يف حني تطّرقت اإىل 
اأن �صعر تذكرة الدخول رمزي و�صئيل ويذهب ل�صالح دار ال�صينما التي 

ت�صتقبلهم ب�صكل اأ�صبوعي.
واأ�صارت اإىل اأن كل ما يقوم به "نادي يال عدن �صينما" هو طوعي، ومل 
اأي  يوجد  "ل  بحّدة  ذلك  على  معلقة  فيه،  احلكومية  اجلهات  ت�صهم 

اهتمام من وزارة الثقافة لكل ما ميت للثقافة ب�صلة".
انت�صار  ظل  يف  اجلن�صني  من  املختلطة  العرو�س  جزئية  يخ�ّس  وفيما 

اليمن عموما،  الأمني يف  الو�صع  املت�صددة وا�صطراب  الدينية  اجلماعات 
قالت زينة الغالبي "�صينبغي على املجتمع اأن يخ�صى اأي�صا من احلافالت 
والأ�صواق واحلدائق التي ت�صهد اأي�صا اختالطا، واخلوف ل يبنى جمتمع، 
بل يعزله عن العامل، وثمة قلة احتمال بوجود من ي�صّذ عن الرقّي، مع عدم 

ان�صدامنا به خالل العرو�س الأوىل".
وتوفر  املدجمة  والأقرا�س  التلفزيونية  القنوات  انت�صار  من  الرغم  وعلى 

النرتنت، اإل اأن هنالك خ�صو�صية متتاز بها ال�صينما ولها جمهورها الذي 
يحبذ طقو�صها، ويتمنى اأن ت�صتعيد ُدورها مكانتها الثقافية يف املجتمع.

)غري  العدين  الثقايف  للبيت  الر�صمي  املتحدث  ال�صقاف،  اإ�صراء  وترى 
و�صل  حلقة  تعّد  التي  لل�صينما  بالغة  بحاجة  املجتمع  اأن  حكومي(، 
قيمه  وتعديل  الفرد  �صلوك  توجيه  يف  مهماً  دورًا  وتلعب  ال�صعوب،  بني 
كما  لالأفراد،  العامة  الثقافة  ت�صكيل  يف  اأثر  ولها  والأخالقية،  الجتماعية 
اأثر  تعترب و�صيلة لت�صليط ال�صوء على ق�صايا جمتمعية ومعاجلتها، ولها 
كبري يف اإحداث تغيري اجتماعي ملمو�س ناهيك عن اعتبارها و�صيلة ترفيهية 

هامة، اإىل جانب دورها يف �صناعة اأفالماً حملية ناجحة.
النظر  اإعادة  اإىل  امل�صوؤولة  باجلهات  تدفع  ال�صبابية  املبادرة  هذه  ولعّل 

جمددًا يف دورها املرتاجع يف رعاية وتن�صيط ُدور ال�صينما يف عدن واليمن 
عن  ناجي  �صلطان  يزن  بعدن  املعال  مديرية  عام  مدير  اأعلن  حيث  عموما، 

افتتاح م�صرح و�صينما مفتوحة على ال�صريط ال�صاحلي باملدينة.
املفتوحة  وال�صينما  امل�صرح  لإطالق  جارية  التح�صريات  اإن  ناجي  وقال 
ل�صت�صافة كافة الفعاليات الثقافية يف عدن، وميكن ال�صتفادة من ال�صا�صة 
املجل�س  من  اإ�صهام  وذلك  ال�صينمائية،  للعرو�س  فيه  املوجودة  العمالقة 

املحلي باملعال يف ت�صجيع العجلة الثقافية والفنية لالنطالق جمددًا.
ومل يبُد املخرج الدرامي وامل�صرحي عمرو جمال حتّم�صه من اأن جترب هذه 
ال�صينما،  جتاه  بدورها  لال�صطالع  احلكومية  اجلهات  ال�صبابية  املبادرة 
حيث قال "قيا�صاً من جتربتي ال�صخ�صية يف حماولة اإنعا�س امل�صرح بجهود 
ذاتية طوال 10 �صنوات، ورغم طول املدة وجناح الأعمال امل�صرحية التي 
امل�صرح  لإحياء  حكومية  جهة  اأي  تتحرك  مل  ذلك  ورغم  جماهريا،  قدمتها 
اأن  اأ�صك  فاإين  ثقايف  مركز  لأي  التحتية  البنية  توفري  اأو  امل�صارح  وبناء 

اجلهات احلكومية �صتقوم باأي دور، فال حياة ملن تنادي".
بدءًا  كثرية،  عدن  يف  ال�صينما  تراجع  اأ�صباب  اأن  جمال  املخرج  ويعتقد 
والتغيري  اأمني مزعزع،  بعدها من و�صع  ترتب  وما  الأهلية  من احلروب 

جانب  اإىل  ذلك  ياأتي  املتطرفني،  من  التوج�س  وحالة  للمدينة  الدميوغرايف 
عدن  يف  وامل�صارح  ال�صينمات  دعم  عن  الثقافة  ووزارة  احلكومة  تخلي 

نهائيا.
م�صريًا اإىل اأن احلالة القت�صادية ال�صعيفة ل�صكان املدينة اأي�صا حالت دون 
اأن يتجراأ مالك دور العر�س ل�صراء فيلم اأ�صلي حديث بالتزامن مع عر�صه 

حول العامل لأن قيمة التذاكر بالتاأكيد لن تعّو�س قيمة ن�صخة العر�س.

حماولت لإحياء ال�صينما املندثرة يف اليمن
سينما
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ذهنك  اىل  يتبادر  قد  و�صف  اب�صط  هذا  اإن�صانية..  كارثة 
ال�صفيح  م�صاكن  اأمامك  متتد  بينما  مذهول  تقف  واأنت 
والطوب بفو�صى وع�صوائية مل تت�صورها قط ، فيما طفح 
الأزقة  يبلل  بعد-  املجاري  املنطقة  تعرف  مل  البيارات- 
املكتظة باأكوام القمامة وتنت�صر اأ�صراب الذباب والبعو�س 
املناطق  اأكرث  اإحدى  يف  الآن  فاأنت  حولك،  من  بكثافة 
ال�صعبية بعدن فقر وبوؤ�س وحرمان، حيث ا�صتطلعت 14 
لتنقل  واملحاريق،  ال�صي�صبان  منطقتي  اأو�صاع  اكتوبر 
جحيم  الفقر  خط  حتت  يعي�صون  لأنا�س  جانبية  �صورة 

خارج احلياة التي يعي�صها ويت�صورها الكثريون.  
حرمان من امل�ضاريع واخلدمات

متتد  منطقتي ال�صي�صبان واملحاريق على م�صاحة �صا�صعة 
يف ال�صاحية ال�صمالية للمدينة، مبحاذاة مديرية دار�صعد 
الأكرث فقرا يف عدن، ويتجاوز عدد �صكانها مائة وع�صرون 
حتت  قا�صية  حياة  يعي�صون  اأغلبهم   تقريباً،  ن�صمة  األف 
اأو  البلدية  املنطقة يف  �صكان  يعمل معظم  الفقر حيث  خط 
احلمالة وغريها من الأعمال ال�صاقة بالأجر اليومي، فيما 
الع�صوائي  البناء  فيهما  ينت�صر  اللتان  املنطقتني  تعي�س 
وم�صاكن ال�صفيح حرمان من اخلدمات وكاأنها لي�صت جزء 

من مدينة عدن.
حرمان من اخلدمات

من  حمرومة  تزال  ما  املحاريق  ومنطقة  اللحظة  حتى 
اأب�صط مقومات احلياة، حيث تعاين املنطقة من تردي تام 
يف خدمات املياه والكهرباء والتي نفذت من قبل املواطنني 
عن  وبعيدا  اجلهات،  هذه  وبتواطو  ع�صوائية  بطريقة 
التي متثل  الطريق الرتابي املبلل مبياه البريات الطافحة 
البعو�س،  ينقله  الذي  املالريا  مر�س  هي  حقيقية  كارثة 
ارتفاع  اىل  بالإ�صافة  املنطقة.  يف  املواطنني  حياة  ويهدد 
ن�صبة الأمية باملنطقة والتي و�صلت اىل 70 باملائة، حيث 
بعد  ينفذ  مل  فيما  املنطقة،  يف  فقط  واحدة  مدر�صة  توجد 

املجمع ال�صحي املعتمد للمنطقة منذ �صنوات.
عبده قحطان خطيب واإمام م�صجد يقول اأنا يف هذه املنطقة 
اأي  املنطقة  لهذه  يوجد  ل  10�صنوات  حوايل  عمري  واأنا 

واحلرمان،  الويالت  تعاين  فهي  احلكومة  قبل  من  اهتمام 
وطرق  وكهرباء  ماء  من  اخلدمات  اأب�صط  توجد  ل  حيث 
وجماري و�صحة وتعليم نحن، نريد م�صروع جماري اأغلب 
املنطقة عاي�صة على احلفر اأحياناً تكون هذه احلفر داخل 
يفتك  بوباء  ي�صبب  قد  اهلل  �صمح  ل  وهذا  املنازل  اأحوا�س 
باملنطقة ن�صاأل ال�صلطة املحلية اأين م�صروع املجاري الذي 
ال�صالحية  وا�صع  حملي  بحكم  ال�صعارات  اأين  به،  وعدمت 
ماذا قدمتم لهذه املنطقة اإل احلرمان واملتاجرة مب�صاريع 

املنطقة، اأين املركز ال�صحي واأين ذهبت فلو�صه؟.
م�ضروع املجاري معطل منذ 2007

منذ2007 وم�صروع املجاري الذي وجه املحافظ الكحالين 
هالل  عبدالقادر  املحلية  الإدارة  وزير  توجيها  على  عطفا 
بتنفيذ �صبكة جماري اأثناء زيارة الأخري للمنطقة مل يثمر 
ا�صرارها  بكل  الطافحة  البريات  مياة  تزال  ما  حيث  بعد، 

ال�صحية والبيئة تطفو يف اأزقة وحواري املنطقة.
ويبلغ  ال�صي�صبان  منطقة  �صمن  من  املناكيب  حافة  تعد 
منزل   700 يعادل  ما  اأي  اأ�صرة  األف   20000 �صكانها  عدد 

)كوخ( الكل حتت خط الفقر يعتمدون على م�صدر رزقهم 
املنطقة ل  اليومي )حمالة( فحم/ حطب هذه  العمل  على 
توجد فيها اأب�صط مقومات احلياة عندما تدخل هذه احلافة 
اأهل هذه  البت�صامة وكاأن  املواطنني  ل توجد على وجوه 
املنطقة يف ماأمت او نزلت عليهم فاجعة وهل اأعظم واأفجع ما 
يكدر العي�س ويخفي البت�صامة من الفقر واجلوع واملر�س 
اأخبار  كامريا  التقطته  ما  هذا  احلكومة  اآفات  من  وغريها 

عدن وهي تتجول لتنقلها اإىل اأ�صحاب القرار وامل�صوؤولية.
 

كارثة �ضحية
 اأما املجاري فهي الأ�صد خطورة و�صرر على الأ�صر خا�صة 

متتلي  عندما  البيوت  داخل  حفر  عبارة  فهي  الأطفال 
حفر  ونحفر  عليها  وننام  بتغطيتها  نقوم  الأوىل  احلفرة 
اإىل  الواحد  البيت  اأخرى هكذا حتى تو�صل عدد احلفر يف 
يف  والكل  املنطقة  يف  �صحية  بكارثة  ينذر  وهذا  حفر   304
هذه احلافة ع�صوائي ل يوجد منزل له خدمات من كهرباء 
ل  مهم�صة  فئة  هم  املواطنني  لأن  جماري  وخمطط  وماء 
ل  التعليم  خدمة  اأنف�صهم.اما  عن  الدفاع  حتى  يقدرون 

توجد ن�صبة الأمية يف املنطقة 85% من فئة الأطفال.
يقول عبدالرحمن حممد: يا اأبني اأنا يل 25 عاماً يف املنطقة 
والكهرباء  وكراتني  )خ�صب(  وبيتي  واأ�صرتي،  اأنا  عاي�س 
نقوم  متتلئ  عندما  للبيارة  وبالن�صبة  ع�صوائي،  واملاء 
اإىل   1500 بقيمة  احلفرة  ل�صفط  البلدية  ببوزة  بالت�صال 
مل  احلكومة  م�صتغربا:  تقريباً،  �صهرين  كل  ريال   2000
املناطق  لر�س  �صيارة  عندنا  جتي  كانت  �صيء،  لنا  تعمل 
باملبيدات للنام�س والبعو�س ومنذ �صنوات ل عاد �صيارة 
ول اأ�صحاب الر�س الذين كانوا يحملون على ظهورهم دبب 

الر�س للمنازل.
�ضكاوى من تردي اخلدمات

�صمري عبداهلل �صالح ع�صو حملي ال�صيخ عثمان عن منطقة 

اخلدمات  تردي  من  ي�صكو  الآخر  هو  والذي  املحاريق 
حيث يقول �صحيح اأنا ع�صو جمل�س حملي باملنطقة اأمثل 
اأي  تنفيذ  عدم  من  ا�صتيائه  اأبدى  العام  ال�صعبي  املوؤمتر 
ر�صائل  عدة  وهناك  باملحافظة  املحلية  ال�صلطة  يف  قرار 
املجاري  م�صكلة  حل  اأجل  من  باملحافظة  املحلية  لل�صلطة 
واملاء الذي اأ�صبح ملوث وينذر بكارثة اإن�صانية. واأ�صاف 
كان هناك مركز �صحي للمنطقة من �صمن امل�صاريع ولكن 
ال�صلطة  طالبنا  واأنتهى،  حلم  وكاأنه  ذهبت  اأين  ندري  ل 
املحلية باملحافظة واملديرية لكن ل توجد قرارات حازمة 
التي  والدرا�صات  واخلطط  للمطالب  ا�صتجابة  يوجد  ول 
واملحافظة  باملديرية  املحلي  للمجل�س  ونقدمها  بها  نقوم 
جتاه  الإن�صاين  بدورهم  القيام  قيادات  الأخوة  من  فرنجو 
القائمة  امل�صكالت  من  �صغري  ولوجزء  وحل  املنطقة  هذه 

باملنطقة.

ت�ضيد البناء الع�ضوائي
املعاناة  املحاريق  جارتها  ال�صي�صبان  منطقة  ت�صارك 
ذاتها، فاملنطقة التي يعد اأغلب �صكانها من الفئة املهم�صة، 
م�صتغلني  ال�صفيح  منازل  فيها  الأ�صر  من  باملائة  تقطن70 
وجهات  خمططات  وجود  وعدم  الع�صوائي  البناء  ت�صيد 
يدخلون  الذين  النا�س  من  ال�صريحة  وهذه  ت�صرفع�صوائي 
بالتما�س  ومهددة  ع�صوائي  واملاء  الكهرباء  خدمات 
احلكومة  دور  ل  والأرواح  املنازل  يحرق  قد  كهربائي 
بتقدمي اخلدمات ول جتد اأحد يتذكر م�صوؤول وطاأة قدماه 
ال منطقة ال�صي�صبان التي هي يف الأ�صل من اأكرث املناطق 
معاناة فهي متداخلة مبنطقة املحاريق ويعاين �صكانها ذات 
التهمي�س و�صيق العي�س واحلرمان من اأب�صط اخلدمات.. 

لكنها تنفرد مبعاناة قاطنوا )حافة املناكيب(.
 تهديد بالهدم

تزحف  بداأت  هناجر  ثمة  العام  لل�صارع  املقابلة  اجلهة  يف 
ح�صاب  على  امل�صتثمرين  لأحد  انها  قيل  املخيم  باجتاه 
�صفات  ميتلكون  ل  الذين  اإفادة،  وبح�صب  ال�صكان 
املواطنة: يف 99/98، متت عملية طرد جماعي للعديد من 
الأمنية  احلرا�صة  حتت  الهناجر  موقع  يف  القاطنة  الأ�صر 
واجلارفات م�صري هذة الأ�صر جمهول ومل يتم تعوي�صهم 
باأ مكان بديلة من ال�صلطة املحلية البع�س مت منحه 5000 
ريال والآخر اأخرج بالقوة ويرتدد اأنهم من مناطق تهامة 
وزبيد، عادو اىل مناطق اآبائهم والبع�س ليعلم م�صريهم. 

الو�صع الذي يجعل اأكف النا�س على قلوبهم اإثر ذالك.
رف�ش منحهم بطاقات �ضخ�ضية

حممد ح�صن 41عاما ميتلك منزل مقابال للمحوى من قبل 
عام 90، مت توقيف معاملته يف احل�صول على ماء وكهرباء 
بعد اأن اأمت الإجراءات املطلوبة منه، وقال: اأخذت قر�صا 
للبناء من ال�صندوق الجتماعي ثم ح�صلت مبوجبه على 
اأ�صتطع  اآنذاك، ومل  ا�صمنت. بعت ال�صمنت بن�صف قيمته 
احل�صول على الكهرباء يف وقت مت اإدخال الكهرباء بطريقة 
ع�صوائية للهناجر املقابلة عرب متديدات مبا�صرة من الكابل 

الأر�صي.
بطاقات  على  احل�صول  ي�صتطيعوا  مل  املحوى  ال�صباب 
ويلجاأون  منازل  اأرقام  لميتلكون  اأنهم  مبربر  �صخ�صية 

اأرقام  اىل التحايل من خالل عقال احلارات الذين يرفعون 
منازل بعيدة عن املحوى هذا ما افاد به الكثريون، ل�صيما 
�صحافة.  كلمة  من  خماوف  اأبدوا  الذين  املنطقة  عقال 
ال�صعودية هو واأ�صرته 25 عاما  العائد من  �صوقي حممد، 
)يعمل حمال يف �صوق ال�صيلة( مل يتمكن من احل�صول على 
بطاقة تثبت اأنه ميني، قال حاولت عدة مرات وترددت على 
مكتب الأحوال املدنية من اأجل احل�صول على بطاقة يبدو 
مفاخرًا اأنه در�س حتى ال�صف الثاين فقط، مقارنة بالتعليم 
اململكة  )يف  الق�صيم  من  عودتي  "بعد  واأ�صاف:  هناك 
يف  هنا  واأخوتي  واأمي  واأبي  اأنا  ال�صعودية(�صكنا  العربية 
الدولة  لأن  �صخ�صية  بطاقة  اإخراج  من  اأمتكن  مل  املحوى 
مرخ�صة"  غري  مبانيكم  لنا:"انتم  يقولون  بنا،  تعرتف  مل 
نحن ل ماء لدينا ولكهرباء. وحالنا يعلم به اهلل، ي�صرتنا 

الكرتون ولطف اهلل".

اخلدمات العامة التي مل ت�ضل اإىل �ضواحي عدن الفقرية بعد .. يعمل حممد نا�رس الذي يبلغ من 
احلطب،  بيع  يف  عاما   70 العمر 
لتوفري وجبة الغداء، يتحدث عاقل 
املتوفرة  اخلدمات  عن  احلارة 
عميقة  نهده  اأخرج  حيث  للمنطقة 
الفادحة  املعاناة  مبدى  ت�سعرك 
منرب  حي  قاطنوا  يتجرعها  التي 
، يف ظل غياب اخلدمات وطفح   6
املنازل  تتخلل  التي  املجاري 
املكونه من ااألواح خ�سبية مغطاة 
خطر  يتهددها  والتي  بالكراتني، 
اإذا  املرتابطة  الكهرباء  ا�سالك 
ي�سبب  قد  كهربائي  ما�ض  حدث 

بحريق للحافة باأكملها.
 ــ ��صتطالع/ و�ئل �لقباطي

إستطالع

منكوبني يف ال�ضيخ عثمان
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علي عبد اهلل بانافع  نائب املدير العام التنفيذي ل�ضندوق الرعاية االجتماعية فرع حمافظة حلج لـ ) احلقيقة ( :

اأكرث من " 825 " مليون ريال مينحها ال�صندوق الآن 
لأكرث من " 82 " األف حالة تعي�ض الفقر امُلدَقع

جهود ال�ضندوق لتخفيف الفقر
    اإن �صندوق الرعاية الجتماعية فرع حمافظة حلج 
ارة يف �صبيل التخفيف من ن�صبة الفقر  يبذل جهودًا جبَّ
يف  و   ، املحافظة  مواطنو  �صظفه  يعي�س  الذي  املُدَقع 
الإعانات  امل�صتفيدين  ال�صندوق  مينح  النطاق  هذا 
و   ، اأ�صهر  ثالثة  كل  لهم  منه  املقدمة  الف�صلية  املالية 
من  امل�صتفيدين  م�صتحقات  �صرف  عملية  ا�صتكمال  مت 
اأكتوبر  الرابع  للربع  باملحافظة  الجتماعية  الرعاية 
جرى  التي  م   2013 العام  من  دي�صمرب  ــ  نوفمرب  ــ 
م  العام اجلاري 2014  الربع الأول من  �صرفها خالل 
و التقرير النهائي لعملية ال�صرف ن�صمنه ح�صب التايل 
: عدد احلالت املعتمدة ملحافظة حلج  82 األف و 223 
حالة مببلغ اإجمايل ف�صلي مقداره : 825 مليون و 811 
األف و 200 ريال و مت �صرف م�صتحقات عدد 82 األف 
و 560 حالة مببلغ اإجمايل ف�صلي قدره : 824 مليون 
و 366 و 400 ريال ، بينما بلغ عدد احلالت التي مل 
ر  تت�صلَّم م�صتحقاتها 167 حالة مببلغ اإجمايل ف�صلي يقدَّ
بـ : 1 مليون و 444 األف و 800 ريال ورد يف ح�صاب 
الرديات للمركز الرئي�س ل�صندوق الرعاية الجتماعية 
العامة  الهيئة  بوا�صطة  املركزي  البنك  يف  ب�صنعاء 
م�صتحقات  �صرف  مت  و   ، الربيدي  التوفري  و  للربيد 
الأرباع  للثالثة  الجتماعية  الرعاية  من  امل�صتفيدين 
جمتمعة : "  يناير ــ فرباير ــ مار�س ــ اإبريل ــ مايو ــ 
يونيو ــ يوليو ــ اأغ�صط�س ــ �صبتمرب " من العام احلايل 
، فلقد بداأنا ب�صرف م�صتحقات الربع الثالث  2014 م 
 ، م  دي�صمرب 2014   1 املوافق  الثنني  يوم  العام  لهذا 
لل�صندوق  الت�صغيلية  بالنفقات  التعزيز  يتم  مل  كما 
للربع الثاين حتى اللحظة هذه اأي�صاً ، و جرى ا�صتكمال 
يف  نق�س  يوجد  كان  التي  احلالت  بيانات  معاجلة 
و   ، الأ�صماء  ت�صحيح  و  ا�صتيفائها  مت  و  بياناتها 
ال�صتمرار يف ا�صتبدال بطاقات ا�صتالم املعا�س للحالت 
املعتمدة خالل العام 2011 م البالغ عددها37  األف و 

ا�صتبدال بطاقات احلالت  كذا  و   ، 835 حالة 
ال�صابقة  للحالت  فاقد  بدل  اأو  املنتهية 
 ، املحافظة  مديريات  م�صتوى  على  املعتمدة 
احلالت  وثائق  اأر�صفة  يف  ال�صتمرار  جرى  و 
املعتمدة وفقاً لالآلية اجلديدة املعتمدة لعملية 
كل  م�صتوى  وعلى  احلروف  بح�صب  الأر�صفة 
بالتن�صيق  املقررة  اخلطة  بح�صب  املديريات 

تقدمي  و  اإعداد  و   ، للتنمية  الجتماعي  ال�صندوق  مع 
املكتب  اإىل  ال�صندوق  فرع  ن�صاط  عن  تف�صيلي  تقرير 
يف  املجل�س  لجتماع  تقدميه  و  باملحافظة  التنفيذي 
دورته العتيادية الرابعة ، و ا�صتكمال تقرير اإجراءات 
متغريات احلالت للربعني الأول و الثاين للعام 2014 
و   . لل�صندوق  الرئي�س  املركز  اإىل  به  الرفع  و  م  
الرعاية  من  امل�صتفيدين  من  اإقرا�س عدد 2580 حالة 
التمويل  موؤ�ص�صة  و  الأمل  بنك  بوا�صطة  الجتماعية 
 231 و  مليون   157  : مقداره  اإجمايل  مببلغ  الأ�صغر 
األف ريال ، و تنفيذ دورتني تدريبيتني للم�صتفيدين من 
الرعاية الجتماعية لعدد 41 م�صتفيدًا يف جمال تربية 
املا�صية مبديرية ُتَب مبحافظة حلج ، و مل يتم اعتماد 

اأي م�صاريع خدمية اأو تنموية يف اإطار ميزانية فرع 
ال�صندوق باملحافظة للعام 2014 م .

�ضعوبات ال�ضندوق و فروعه 
باملديريات

    و عن ال�صعوبات التي يعاين منها �صندوق الرعاية 
الجتماعية فرع حمافظة حلج . . قال :

بع�س  يف  العاملني  املوظفني  عدد  نق�س  نعاين      
و   ، امل�صيمري   : مديريات  زالت  ما  و  املديريات 
و   ، يهر  و   ، يافع  و   ، العارة  راأ�س  و  امل�صاربة 
املفلحي ، و احلد ، تعمل ب�صخ�س مديرها مع بع�س 
 "  25  " الـ  وظائف  من  لنا  ع  ُتَوزَّ مل  و  املتعاونني 
و  املدنية  اخلدمة  وزارة  مكتب  بوا�صطة  باملائة 
، كما  ، يف تلك املديريات  التاأمينات مبحافظة حلج 
متقاعد  و  اأخرى  جهات  من  منتدبني   "  6  " يعمل 
ع�صكري مدراء فروع لبع�س املديريات لعدم وجود 
يف  املحلية  ال�صلطة  تعينهم  ال�صندوق  من  موظفني 
املديرية ، و عدم وجود موظفي خدمات خ�صو�صا 
" منهم   2 " اأحيل  اإذ  ً حرا�صة ال�صندوق و نظافته 
لنا  تتم  مل  و  مقعد  م�صاب  اأحدهم  و  التقاعد  اإىل 
ال�صندوق  فرع  لكون  بالبدل  بالتوظيف  املوافقة 
و  بالبدل  لها  ي�صمح  مل  التي  املركزية  املرافق  من 
، و �صح املخ�ص�صات  جرت ال�صتعانة باملتعاونني 
املالية الت�صغيلية ملديريات : احلوطة ، و امِلالح ، و 
حاملني ، و املفلحي ، و احلد ، اأ�صوًة ببقية املديريات 
" مديريات   10 " اعتماد  مت  فلقد  مناطقاً  اعتمادها  و 
فقط يتم توريد املبلغ املخ�ص�س على جميع املديريات 
الإعداد  كرثة  و   ، املقرر  املبلغ  َخفَّ�َس  الذي  الأمر 
للحالت امل�صتجدة التي تتقدم بطلبات للح�صول على 
الرعاية الجتماعية و تزايد اأعدادها يف قاعدة بيانات 
الأمر  لالعتماد  امل�صتمرة  متابعتها  و  ال�صندوق  فرع 
الذي اأربك العمل و ق�صاء معظم الوقت يف ال�صتعالم 
و الإقناع بعدم اعتماد حالت جديدة ، و تقوم مكاتب 
و  منها  اخلروج  عدم  و  مقارها  يف  بال�صرف  الربيد 
تقدمي اخلدمة الربيدية اإىل العجزة و امل�صنني املعاقني 

و ال�صرف دون التوقيع يف بطاقات ا�صتالم املعا�س و يف 
فرع  تنفيذ  عدم  و   ، جماعية  ب�صورة  الأحايني  بع�س 
الهيئة العامة للربيد و التوفري الربيدي مبحافظة حلج 
للمادة رقم " 19 " املوقعة لل�صرف عن طريق مكاتب 
ت�صهيل  و  امليداين  بالنزول  الربيد  تلزم  التي  الربيد 
ال�صرف اإىل املديريات التي ل توجد فيها مكاتب للربيد 
حتت مربر الأو�صاع الأمنية و احلفاظ على النقدية و 
هو ما انعك�س �صلبا ً على امل�صتفيدين و �صعوبة ا�صتالم 
الن�صب  ال�صم�صرة و  اأعمال  فيها  م�صتحقاتهم و كرثت 
بروز  و  خم�ص�صاتهم  من  باخل�صم  امل�صتفيدين  على 
احلالت  ا�صتبدال  عدم  و   ، اجلماعي  ال�صرف  ظاهرة 
م    2008 للعام  امليداين  امل�صح  عملية  عن  امل�صقطة 
الآن و عدم  اإ�صقاطها حتى  التي مت  املعتمدة  للحالت 
املعتمدة  احلالت  من  اأخرى  ا�صتبدالت  اأي  تنفيذ 
املعتمدة  القائمة  من  ال�صتبدال  على  الإ�صرار  و 
و  املفا�صلة  بعد  ب�صنعاء  لل�صندوق  الرئي�س  باملركز 
مل  و  ال�صندوق  فرع  من  رفعه  جرى  مبا  القبول  عدم 
موظفي  اإحجام  و   ، الآن  حتى  تلك  ل  و  هذه  ل  ُتَنَفذ 
ال�صندوق يف بع�س املديريات عن تنفيذ عملية التتبع 
حت�صنت  التي  الوفاة  حالت  عن  الإبالغ  و  للحالت 
ظروفها املعي�صية اأو الذين مت توظيفهم لربوز ظاهرة 
خملة  اأعمال  اإىل  تعر�صهم  و  النتقام  و  ال�صتعداء 
بالقانون و اتهامهم بالإبالغ عن حالتهم ، و عدم تنفيذ 
الربامج التدريبية للم�صتفيدين خالل العام 2012 م و 
توقف عملية الإقرا�س عن طريق ال�صندوق بالقرو�س 

املي�صرة و هو وفق ن�صاط التنمية مع امل�صتفيدين . 

مقرتحات بحلول مل�ضكالت ال�ضندوق
ل�صندوق  التنفيذي  العام  املدير  نائب  ك�صف  و      
الرعاية الجتماعية مبحافظة حلج ، النقاب عن جملة 
من  لعدد  الناجعة  للحلول  احلاملة  املقرتحات  من 

امل�صكالت التي يواجهها الفرع . . بقوله :
احلاجة  وفق  للفرع  وظائف  باعتماد  نو�صي  اإننا      
 ، العارة  راأ�س  و  امل�صاربة   : مديريات  يف  خا�صة  و 
املفلحي  و   ، يهر  و   ، يافع  و   ، ، و حاملني  امل�صيمري  و 
" عمال خدمات   4 " بتوظيف  التو�صية  و   ، ، و احلد 
مع  التعاقد  اأو  توافرهم  لعدم  النظافة  و  للحرا�صة 
مع  التو�صية  و   ، بالفرع  املوجودين  املتطوعني 
ال�صقوف املعتمدة ملوازنة الفرع مبا يتنا�صب و ن�صاطه 
و حجم احلالت املعتمدة اأو التعزيز مبا يتم اعتماده 
يف الكتاب الدوري للموازنة العامة للدولة و املخ�ص�صة 
و   ، ب�صنعاء  لل�صندوق  الرئي�س  املركز  من  للفرع 
التو�صية با�صتكمال اإجراءات البحث و امل�صح للحالت 
املنتظرة التي ُم�ِصَحت بال�صجالت و احلالت امل�صتجدة 
املنتظرة  احلالت  اأعداد  لقلة  بال�صتمارات  م�صحها  و 
با�صتمارات و لكرثة متابعتهم و وجود حالت اأكرث 
فقرًا ، و خماطبة الهيئة العامة للربيد و التوفري 
لها  لفتح مكاتب  الربيدي و فرعها مبحافظة حلج 
و  للربيد  مكاتب  فيها  توجد  ل  التي  املديريات  يف 
القيام باإنزال فرق ال�صرف امليدانية اإىل املديريات 
لالتفاقية  وفقاً  للربيد  مكاتب  فتح  حلني  ذاتها 
الت�صديد  و   ، امل�صتفيدين  معاناة  اإنهاء  و  املوقعة 

    ظاهرة الفقر امل�ستفحلة مبجتمعنا الإن�ساين ، جتعل اجلميع ي�ستنفر قواه كاًل يف جماله و منحاه من اأجل 
التخفيف نوعًا ما من هذه املع�سلة املوؤرقة للمواطنني ، و الدولة متمثلة يف �سبكتها لالأمان الجتماعي توؤدي 

دورها املناط فيها على هذا ال�سعيد .
    )) احلقيقة (( التقت الأخ علي عبد اهلل حممد عبد العليم بانافع ، نائب املدير العام التنفيذي ل�سندوق الرعاية 
م للراأي العام �سورة وا�سحة و جلية للجهود امل�سنية املبذولة من  الجتماعية فرع حمافظة حلج ، الذي قدَّ

ال�سندوق يف �سبيل احلد من م�سكلة الفقر باملجتمع . . بقوله :

 ــ لقاء / عـيـدرو�ص

حوار

ُنعاين نق�ض املوظفني باملديريات و عدم اعتماد خم�ص�صات ت�صغيلية لعدد منها
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على مكاتب بريد حمافظة حلج بالعمل ح�صب �صوابط 
بطاقات  على  التوقيع  و  فيد  يدا ً  ال�صرف  و  ال�صرف 
اخل�صم  عدم  و  ال�صتالم  يفيد  مبا  املعا�س  ا�صتالم 
ال�صرف  ظاهرة  اإنهاء  و  امل�صتفيدين  م�صتحقات  من 
اجلماعي و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال املوظفني 
يف  املحلية  ال�صلطات  اإىل  التو�صية  و   ، املخالفني 
ال�صندوق  املديريات مل�صاعدة و ت�صهيل مهمات فروع 
للحالت  التتبع  للقيام بعمليات  املحافظة  يف مديريات 
يف  املحلية  املجال�س  اأع�صاء  مع  التن�صيق  و  املعتمدة 
التي  احلالت  مبتغريات  بالرفع  املناطق  و  املراكز 
ي�صهم  مبا  و  املعي�صية  ظروفها  حت�صنت  اأو  توفت 
ا�صتبدالها  و  املعتمدة  احلالت  اأو�صاع  ت�صحيح  يف 
 ، ذاتها  املنطقة  و  نف�صه  املركز  من  م�صتحقة  باأخرى 

التعليم  و  الرتبية  وزارة  مكتب  اإىل  التو�صية  و 
و  العامة  ال�صحة  وزارة  مكتب  و  حلج  مبحافظة 
مدراء  اإىل  التعميمات  باإ�صدار  باملحافظة  ال�صكان 
مكاتبهما يف مديريات املحافظة و اإىل مدراء املدار�س 
من  امل�صمولني  اإعفاء  على  بالعمل  امل�صت�صفيات  و 
التعليمية  املالية  الر�صوم  من  الجتماعية  الرعاية 
و ال�صحية و اعتماد بطاقات ا�صتالم املعا�س لإعفاء 

امل�صتفيدين امل�صمولني اأو اأبناءهم املدونني يف البطاقة .

اعتماد بقية املديريات " مناطق "
    و حول خطة عمل �صندوق الرعاية الجتماعية فرع 

حمافظة حلج للعام اجلاري 2014 م . . اأردف قائاًل :
    اإن ال�صندوق خالل العام الراهن عكف على متابعة 
و  حلج  مبحافظة  املحلي  املجل�س  تو�صيات  تنفيذ 
مديريات  بقية  لعتماد  باملحافظة  التنفيذي  املكتب 
املحافظة " مناطق " و تتمتع بنفقات ت�صغيلية و هي 
مديريات : احلوطة ، و امِلالح ، و حاملني ، و املفلحي 
قدراتهم  تنمية  و  العاملني  تاأهيل  كذلك  و   ، احلد  و   ،
يف  لل�صندوق  الرئي�س  املركز  مع  بالتن�صيق  العملية 
َمة  �صنعاء ، و تنفيذ متابعة ال�صكاوى و التظلمات املُقدَّ
من املواطنني و البت فيها و فتح �صناديق التظلمات يف 
مة  مديريات املحافظة و معاجلتها بح�صب الالئحة املُنظِّ
لها ، و مراقبة م�صتوى الن�صباط ملوظفي ال�صندوق و 
اأداء عامليه و تنفيذ خطته ال�صنوية ، و دفع  م�صتوى 
م�صتحقاتهم  متابعة  و  اأوقاتها  يف  العاملني  م�صتحقات 
من الت�صويات و العالوات و احلوافز وفقاً و القوانني 
ع مكتبي للحالت  ارية ، و نفَّذ ال�صندوق عملية تتبُّ ال�صَّ
املُعتَمدة يف اأثناء عملية ال�صرف املايل للم�صتفيدين من 
ــ  يناير   "  : الأول  للربع  الربيد  مكاتب  يف  املواطنني 
ـ مار�س " للعام 2014 م على م�صتوى املديريات  فربايرـ 
ع  التتبُّ عملية  اأي�صاً  ال�صندوق  نفذ  و   ، باملحافظة 
املكتبي و امليداين للحالت املعتمدة من الفئات الفردية 
 "  : الثاين  الربع  من  ال�صرف  عملية  خالل  الزوجية  و 
ـ يونيو " 2014 م مبديريات املحافظة ، و  ـ مايوـ  اإبريلـ 
ا�صتبدال احلالت املُ�صَقَطة و تنفيذ ُمتغريات احلالت 
َمة للح�صول  ، و ال�صتمرار يف ت�صجيل احلالت املتقدِّ
بيانات  قاعدة  يف  �صمها  و  الجتماعية  الرعاية  على 
اأر�صفة  عملية  تنفيذ  و   ، باملحافظة  ال�صندوق  فرع 
وثائق احلالت املعتمدة وفق الآلية اجلديدة النافذة 

لعملية الأر�صفة ، و التن�صيق مع قيادة ال�صلطة املحلية 
الرعاية  ل�صندوق  الرئي�س  املركز  و  حلج  مبحافظة 
للتنمية  ال�صندوق الجتماعي  الجتماعية ب�صنعاء و 
يف امل�صي ُقدَماً لإعادة اعتماد و تنفيذ م�صروع تخريج 
الفقراء لبع�س مديريات املحافظة ، و يف اإطار ن�صاطات 

اإدارة تنمية امل�صتفيدين ب�صندوق الرعاية الجتماعية 
حت�صيل  ال�صندوق  يوا�صل   ، حلج  حمافظة  فرع 
املمنوحة  القرو�س  عن  امل�صتحقة  ال�صهرية  الأق�صاط 
اإىل  توريدها  و  منه  منحها  جرى  التي  للم�صتفيدين 

حلج  حمافظة  فرع  الزراعي  التعاوين  الت�صليف  بنك 
الإقرا�س  لعملية  ال�صندوق  تن�صيق  م�صاعفة  و   ،
موؤ�ص�صة   " و   " الأمل  بنك   " بوا�صطة  للم�صتفيدين 

التمويل الأ�صغر " ، و ت�صهيل اإجراءات منح القرو�س 
العامة  ال�صحة  وزارة  مكتب  مع  التن�صيق  زيادة  و   ،
و  الرتبية  وزارة  مكتب  و  حلج  مبحافظة  ال�صكان  و 
التعليم باملحافظة و مكاتبهما يف مديريات املحافظة و 
متابعتهما لتنفيذ الإعفاءات املمنوحة للم�صتفيدين من 

ال�صندوق من الر�صوم املالية ال�صحية و التعليمية ، و 
تنفيذ برامج التوعية املمنوحة للم�صتفيدين مع منظمة 
املحافظة  مديريات  م�صتوى  على   " اليوني�صيف   "
الربيد  مكاتب  اأداء  م�صتوى  عن  تقومي  اإعداد  و   ،

العام  امل�صتفيدين خالل  م�صتحقات  ل�صرف  باملحافظة 
احلايل 2014 م ، و تنفيذ نزول ميداين يف بع�س فروع 
املديريات و متابعة الن�صباط الوظيفي و تقومي حجم 

الأداء يف الفروع كافة ، و توفري البيانات الإح�صائية 
توزيعها  و  الجتماعية  الرعاية  من  للم�صتفيدين 
جغرافياً و حتليل البيانات املُنجزة مع موؤ�صرات الفقر 

.

ذ و قيد التنفيذ  املَُنفَّ
ذ من املهمات و غري املَُنفَّ

    و يف ما يتعلق مبا مت تنفيذها من مهمات عمل �صندوق 
قيد  دونها  و  حلج  حمافظة  فرع  الجتماعية  الرعاية 
التنفيذ و غري املنفذ منها . . ا�صتطرد الأخ علي عبد اهلل 
بانافع ، نائب املدير العام التنفيذي لل�صندوق يقول :

    لقد عمل �صندوق الرعاية الجتماعية فرع حمافظة 
قدراتهم  تنمية  و  العاملني  بع�س  تاأهيل  على  حلج 
من  الرابع  الربع  يف  اإلَّ  ذلك  ُيجرى  مل  و  العملية 
الرئي�س  املركز  طريق  عن  م   2013 املا�صي  العام 
لل�صندوق ب�صنعاء ، و متابعة م�صتحقات املوظفني 
و ح�صولهم ا�صتحقاقاتهم من الت�صويات و احلوافز 
ع املكتبي للحالت املعتمدة الفردية  ، و تنفيذ التتبُّ
اأثناء  يف  املحافظة  مديريات  جميع  م�صتوى  على 
عملية ال�صرف الربعية ، و تنفيذ املتغريات الربعية 
اإىل املركز الرئي�س لل�صندوق ب�صنعاء ، فيما  و رفعها 
و   ، املعتمدة  احلالت  متغريات  العملي  التنفيذ  قيد 
اإ�صقاط احلالت غري امل�صتحقة التي حت�صنت ظروفها 
و  املعتمدة  احلالت  قائمة  من  اإ�صقاطها  و  املعي�صية 
املديريات  من  م�صتحقة  جديدة  بحالت  ا�صتبدالها 
و  بال�صندوق  الأر�صيف  عمل  حتديث  و   ، نف�صها 
التي  الأر�صفة  عملية  يف  اجلديدة  لالآلية  وفقاً  تنظيمه 
غري  بينما   ، للتنمية  الجتماعي  ال�صندوق  يدعمها 
للم�صتفيدين  املمنوحة  بالإعفاءات  العمل  عدم  املَنَفذ 
ال�صحية  املالية  الر�صوم  من  الجتماعية  الرعاية  من 
القانون  كما حددها  بها  العمل  يتم  اإذ مل  التعليمية  و 
بالرغم من التعميم من قيادة ال�صلطة املحلية ملحافظة 
حلج اإىل جهات الخت�صا�س ، و عدم اعتماد مديريات 
: احلوطة ، و امِلالح ، و حاملني ، و املفلحي ، و احلد 
باملحافظة ، مناطقاً ، و مل ُيجرى اعتماد املخ�ص�صات 
املالية لهذه املناطق بالنفقات الت�صغيلية �صمن موازنة 
و  املحلي  املجل�س  بناًء على تو�صيات  ال�صندوق  فرع 
املكتب التنفيذي باملحافظة ، و مل ُيَنَفذ البحث امليداين 
لفرع  البيانات  قاعدة  املُدرجة يف  و  املُنتظرة  للحالت 
لعدم  النتظار  �صجالت  يف  ُم�ِصَحت  التي  ال�صندوق 
عدم  و   ، البحث  لعملية  زمة  الالَّ املخ�ص�صات  توافر 
 ، ال�صندوق  فرع  حرا�صة  و  للخدمات  وظائف  توافر 
. و ختاماً   . للم�صتفيدين  و عدم تنفيذ برامج تدريبية 
القديرة  الدكتورة  الأخت  اإىل  العظيم  بال�صكر  نتقدم 
الجتماعية  ال�صوؤون  وزير   ، ُعبيد  خمي�س  �صمرية 
الرعاية  �صندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ، العمل  و 
عبد  اأحمد  املنا�صل  الأ�صتاذ  الأخ  اإىل  و   ، الجتماعية 
اهلل املجيدي ، حمافظ حمافظة حلج ، رئي�س املجل�س 
الرعاية  �صندوق  الدائم  لدعمهما   ، للمحافظة  املحلي 
اأي�صاً  نتقدم  كما   ، حلج  حمافظة  فرع  الجتماعية 
اء  الغرَّ  )) احلقيقة   (( �صحيفة  اإىل  اجلزيل  بال�صكر 

لإجرائها معنا هذا اللقاء ال�صحايف .

من�صي ُقُدَماً  لإعادة اعتماد و تنفيذ م�رشوع تخريج 
الفقراء لبع�ض مديريات املحافظة

ُم�صاَعفة التن�صيق لإقرا�ض امُل�صتفيدين بوا�صطة
 " بنك الأمل " و " موؤ�ص�صة التمويل الأ�صغر "

نتابع تنفيذ ال�صحة و الرتبية لإعفاءاتهما
من الر�صوم املالية للم�صمولني بالرعاية

ن�صعــــــــــــــى اإلـــــــــى تــــــــــــاأهـــيـــــــــل العامليــــن 
و تــــــــــــنــــــــــميـــــــــــــة ُقــدراتـــــــــــــهم العمليـــــــــــة

حوار

ُنعاين نق�ض املوظفني باملديريات و عدم اعتماد خم�ص�صات ت�صغيلية لعدد منها
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حتتفل اليوم دولة قطر ال�صقيقة يف الثامن ع�صر من �صهر 
دي�صمرب من كل عام بذكرى اليوم الوطني وذلك اإحياًء 
ال�صيخ  اهلل  اإن�صاء  له  املغفور  للدولة  املوؤ�ص�س  لذكرى 
اأ�صبحت   ،)1913-1826( ثاين  اآل  حممد  بن  جا�صم 
قطر يف ظل زعامته كياناً ع�صوياً واحدًا متما�صكاً وبلدًا 

موحدًا م�صتقال.
ذرية  من  ثاين  بن  حممد  بن  جا�صم  ال�صيخ  واملوؤ�ص�س 
بن  علوي  بن  حممد  بن  زاخر  بن  رّي�س  بن  مع�صاد 
وهيب من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني متيم 
عددًا  الوهبة  قبيلة  اأجنبت  وقد  العدنانية،  امل�صرية 

كبريا من امل�صاهري يف العلم وال�صجاعة.
ولد املوؤ�ص�س رحمه اهلل عام 1242هـ املوافق 1826م 
ون�صاأ يف فويرط ب�صمال �صرق قطر يف كنف والده ال�صيخ 
تلقى  حيث  ذاك  حني  الأ�صهر  الزعيم  ثاين  بن  حممد 
القراآن وعلومه  فتعلم  الدين  اأيدي رجال  تعليمه على 
والقن�س  الفرو�صية  جانب  اإىل  وال�صريعة  والفقه 

والأدب كما �صارك والده يف اإدارة �صوؤون البالد كافة.
يف  ليقيم  والده  مع  انتقل  1847م  1264هـ  عام  ويف 
فربز  عاماً،  وع�صرين  واحد  حوايل  عمره  وكان  البدع 

بني اأقرانه زعيماً �صاباً متطلعاً للقيادة، وهو ما ظهر فيما 
بعد عندما تعر�صت قطر للغزو، فربز جا�صم على راأ�س 
فر�صان  اأ�صجع  اأحد  ليبارز  قطر  عن  املدافعة  القوات 
بعد  ي�صرعه  اأن  من  جا�صم  ومتكن  حينها،  اجلزيرة 

معركة حب�صت فيها الأنفا�س.
وبرز جا�صم بعد هذه الواقعة كفار�س قطر الأول الذي 
كافة  من  واحلب  الإعجاب  ونال  الفر�صان  حوله  التفت 
التقى  �صاهد عيان  بعد  فيما  ما لحظه  اأبناء قطر، وهو 
الربيطاين  الرحالة  وهو  1862م  1279هـ  عام  يف  به 
وليم بلجريف عام 1862، عندما جاء قطر، فقد لحظ  
يحيطون  الذين  الرجال  يف  وا�صحة  ظاهرة  بلجريف 
اخلام�صة  حدود  يف  عمره  وكان  حممد،  بن  بجا�صم 
حوله  جتمع  التي  املتينة  الروابط  وهي  األ  والثالثني 
خمتلفة  عريقة  قبائل  اإىل  ينتمون  وهم  مرافقيه  قلوب 
�صخ�صية  قوة  اإىل  فقط  ت�صري  ل  ظاهرة  وهي  قطر،  من 
ذهنه  يف  الوحدة  فكرة  بلورة  اإىل  اأي�صاً  ولكن  جا�صم، 

و�صلوكه. 
حممد  ال�صيخ  الأب  حياة  يف  امل�صوؤولية  املوؤ�ص�س  توىل 
عمر  وكان   1876 عام  ملر�صه  نظرًا  اهلل  رحمه  ثاين  بن 
بن  ال�صيخ حممد  املوؤ�ص�س حينها 51 عاماً، وبعد وفاة 
ثاين عام 1878 توىل املوؤ�ص�س مبا�صرة وكان عمره حينها 

53 عاماً.
ال�صيخ جا�صم بن حممد بن ثاين املوؤ�ص�س احلقيقي  يعد 
لدولة قطر فقد كان من كبار ال�صا�صة وعمل نائباً لوالده 
ال�صيخ حممد مما اأك�صبه خربة ودراية �صيا�صية كبرية.

 وعمل رحمه اهلل على اأن تكون قطر بلدًا موحدًا م�صتقاًل، 
اأول رجل ظهرت قطر يف ظل زعامته كياناً ع�صوياً  فهو 
واحدًا متما�صكاً وقد ا�صتطاع من خالل �صيا�صته اأن يعمل 
اأكرب  جانب  من  قطر  با�صتقالل  لالعرتاف  توازن  على 
قوتني متناف�صتني على النفوذ يف منطقة اخلليج العربي 

يف تلك الفرتة وهما اجنلرتا وتركيا.
عقل  من  اهلل  اآتاه  مبا  وذلك  �صعبيته  وزادت  جنمه  ملع 
وحكمة وحنكة وكرم وح�صن �صيا�صة حيث ا�صتطاع اأن 
يوحد القبائل القطرية حتت لوائه ويجمع �صتاتها، لقد 
ب�صكل  هذا  وظهر  حمبته،  على  فاجتمعت  القلوب  وحد 
وا�صح يف حتديه ملختلف القوى التي اأرادت اأن تنال من 
قطر اأو من اأهلها فالتفت حوله القبائل فتقدمها وان�صوت 
حتت لوائه موحدًا �صتاتها را�صماً م�صتقبلها ومتكن من 
خاللهم وبهم من حماية احلدود  فربزت قطر يف املنطقة 

ككيان م�صتقل.
فقد ق�صى املوؤ�ص�س رحمه اهلل  حوايل خم�صني عاماً من 
ومعارك  ع�صيبة  اأحداث  و�صط  �صعبه  قيادة  يف  عمرة 
�صارية مع قوى خمتلفة حتيط بقطر وباملنطقة حاولت 
لزال  التي  الأحداث  تلك  البالد،  على  �صيطرتها  ب�صط 
اأبناء قطر يتذكرونها هي اأيام جميدة من تاريخ قطر لن 

يغفلها التاريخ.
مواجهة  يف  �صجاعته  نتذكر  املوؤ�ص�س  نتذكر  فعندما 

املعتدي والت�صدي له بعنفوان ال�صباب مت�صلحاً باإميان 
باهلل ل يتزعزع  كما نتذكر هٌبته لن�صرة املظلوم وخلفه 
وبني  بينه  حًيل  وعندما  الظلم  مواجهة  يف  وطنه  اأبناء 
وطنه �صاروا من اأجله و�صحوا بحياتهم فداًء له و�صالت 
معاناتهم  نتذكر  زلنا  ول  اأ�صره  فك  اأجل  من  دماوؤهم 
وت�صتتهم من اأجل الثاأر له  لقد ن�صرهم فن�صروه وجاهد 

من اأجلهم فعا�صدوه.
وعندما نتذكر املوؤ�ص�س نتذكر غريته على حرمة الوطن 
يعتدي  اأو  فيه  يطمع  من  لكل  والت�صدي  كرامته  ورد 
عليه وعندما نتذكر اأحداث الوجبة نتذكر حكمة القيادة 
كانت  مهما  العثماين  الوايل  وجه  يف  املواجهة  و�صالبة 
كان  الأحداث  هذه  كل  يف  وهو  عليهم  اهلل  فن�صره  قوته 

القائد الفار�س واملفاو�س احلكيم.
ميتثل  باأن  جا�صم  ير�س  مل  العثمانيون  طغى  فحني 
للظلم، ويف مار�س 1893 خا�س ال�صيخ اجلليل وهو على 
اأعتاب ال�صبعني من عمره معركة فا�صلة يف تاريخ قطر 
احلديث مع �صعبه �صد العثمانيني وهزمهم فيها موؤكدًا 

هذه  نتائج  من  فكان  القطري.  القرار  ا�صتقاللية  ومثبتاً 
املعركة ر�صوخ الأتراك لأوامره.

وعندما ا�صتقرت الأمور ارتقى بالبالد، ونه�س بها وفتح 
اأمامها الأبواب، فازدهرت جتارتها، وعًلت رايتها، وبنى 
امل�صاجد واملدار�س، وجذب العلماء، وطبع  كتب الفقه، 
فقد  الأم�صار،  وباقي  وطنه  اأبناء  على  بتوزيعها  واأمر 

كان جوادًا �صباقاً للخري وداعياً اإليه.
كما كان نا�صرًا للمظلوم ، و�صاعياً لفك ا�صر من يلتجىء 
للعبد، وهو يف كل ذلك ل  للكرب، ومعتقاً  اإليه، ومفرجاً 
يبتغي غري مر�صاة اهلل، فلم يخ�صع لغري اهلل ثاأرًا لدينه 

ومدافعاً عن وطنه.
ف�صدق قول الآلو�صي فيه "كان  من خيار العرب الكرام، 

مواظب على طاعاته، مداوم على عبادته و�صلواته، من 
وله مربات كثرية  املبني،  بالدين  الف�صل واملعرفة  اأهل 
فقد  جميعاً،  النا�س  بني  مكانته  فعلت   " امل�صلمني  على 
كان على حد قول �صليمان الدخيل: "م�صموع الكلمة عند 
داأبه  القول،  نافذ  والأمراء  الروؤ�صاء  عند  مهاب  العرب 
الإ�صالح ومل ي�صع يف اأمر اإل اأمته اهلل على يديه واأعماله 

كلها خال�صة لوجه اهلل تعاىل".
عظيم  جانب  على  نقياً،  متديناً  رجاًل  اهلل  رحمه  كان 
يف  عادًل  هلل،  اخل�صية  �صديد  اهلل،  وخمافة  التقوى  من 
عقيدة  �صاحب  اهلل  رحمه  كان  كما  واأق�صيته.  اأحكامه 
على  حمافظاً  تقياً،  عابدًا  واملحدثات،  البدع  عن  بعيدًا 
الفجر  �صالة  بعد  من  فيجل�س  اأوقاتها  يتحني  ال�صالة 
يف م�صاله يذكر اهلل تعاىل وي�صبحه حتى طلوع ال�صم�س 
فيقوم في�صلي ركعتني وكان يوؤم النا�س يف �صلواتهم يف 
�صالة اجلمعة واجلماعات، ويخطب بهم اجلمعة، واإذا 
اأنه  فيقال  اإليه،  قلوبهم  وجلب  ال�صامعني،  اأذهل  خطب 
من  وهو  امل�صجد،  يف  الأخرية  ال�صفوف  من  يرى  كان 

اأركان العربية واأن�صارها، ويبا�صر بنف�صه تعليم النا�س، 
بني  املنازعات  يف  والف�صل  الق�صاء  بنف�صه  يبا�صر  كما 

مواطنيه. وقد ختم حياته وهو يردد كلمة التوحيد.
فارع  طوياًل  رجاًل  كان  فقد  اهلل  رحمه  �صفاته  عن  اأما 
ح�صن  العظام،  متني  العار�صني  خفيف  وكان  الطول، 

الهيئة يف ب�صاطة، مهاباً جلياًل.
وعن �صخ�صيته، فقد كان رحمه اهلل قوي ال�صكيمة حازماً 
ذا عزم وت�صميم ، فهو من اأفذاذ الرجال الذين قلما يجود 

التاريخ باأمثالهم.
والكرم  اجلود  اجلليل،  ال�صيخ  هذا  به  ات�صف  ومما 
والإنفاق يف وجوه اخلري الكثرية، فقد كان كرمياً حمباً 
جوده  اإليه  جلب  وقد  بال�صخاء،  معروفاً  واأهله،  للخري 

الذكر  له  ف�صاع  واإجاللهم  النا�س  حمبة  اأخالقه  وح�صن 
اجلميل.

اخلمي�س  يوم  ع�صر  اهلل  رحمه  املوؤ�ص�س  وفاة  كانت 
يوليو   17 املوافق  1331هـ،  �صنة  �صعبان  �صهر  من   13
1913م ودفن يف قرية الو�صيل وهي قرية تقع على بعد 
قائد  قطر  فقدت  وبوفاته  الدوحة.  �صمايل  كيلومرتًا   24
فذًا وعلماً من اأعالمها، ورمزًا من رموز اأ�صالتها، واأديباً 

من اأدبائها، رجل العلم والف�صل والكرم.

�سهر  القطري يف 15  الأديب والعامل حممد بن ح�سن  رثاه   
�سعبان من ليلة اجلمعة يف �سنة 1331 هـ فقال:

اأيا عني فابكي وا�صكبي عربات        وجودي بقاين اللون 
ل الدمعات     اقراأ املزيد

بعد وفاة ال�صيخ قا�صم بن حممد بن ثاين رحمه اهلل توىل 
حكم قطر ابنه ال�صيخ عبداهلل بن قا�صم اآل ثاين الذي وقع 
بعد ثالث �صنوات من حكمه مع بريطانيا معاهدة لإدخال 
الإمارات  "اإدارة  با�صم  املعروف  نظامها  حتت  قطر 

املت�صاحلة".
ال�صيخ  ابنه  عبداهلل  ال�صيخ  عني  1948م  يونيو   30 يف 
علي بن عبداهلل نائباً له وذلك عقب وفاة اأخيه ويل العهد 
ال�صيخ حمد بن عبداهلل فى 27 مايو 1948م. وبعد تنازل 
ال�صيخ عبداهلل عن احلكم يف 20 اأغ�صط�س 1948 اأ�صبح 

ال�صيخ علي حاكماً لقطر .
و�صهدت فرتة حكم ال�صيخ علي بن عبداهلل ت�صدير اأول 
م�صيعيد  حمطة  من  الربية  احلقول  برتول  من  �صحنة 
نوفمرب 1952م  دي�صمرب 1949م، ويف 29  وذلك يف 31 
لال�صتك�صافات  �صل  �صركة  مع  اتفاقية  علي  ال�صيخ  وقع 
احلقول  من  البرتول  ل�صتخراج  املحدودة  اخلارجية 

البحرية.
علي  بن  اأحمد  ال�صيخ  اأ�صبح  1960م  اأكتوبر   24 ويف 
احلكم.  عن  علي  ال�صيخ  والده  تنازل  بعد  لقطر  حاكماً 
ويف نف�س التاريخ مت تعيني ال�صيخ خليفة بن حمد اآل ثاين 

ولياً للعهد ونائباً للحاكم.
فى  ت�صكيله  علي  بن  اأحمد  ال�صيخ  به  قام  ما  اأبرز  ومن 
�صوؤون  فى  للم�صاعدة  ا�صت�صارياً  جمل�صاً   1964 العام 
1970م  اأبريل   2 يف  املوؤقت  الد�صتور  �صدر  كما  احلكم. 
البالد فى 28 مايو  للوزراء يف  اأول جمل�س  ومت ت�صكيل 
ع�صوية  اإىل  قطر  ان�صمت  اأي�صاً  عهده  ويف   ، 1970م 

الأوبك .
حمد  بن  خليفة  ال�صيخ  اأعلن  1971م  �صبتمرب   3 ويف 
ا�صتقالل قطر لتنتهي بذلك املعاهدة الربيطانية القطرية 

التي اأبرمت عام 1916م.
ويف 22 فرباير عام 1972م تقلد ال�صيخ خليفة بن حمد 
اآل ثاين حكم البالد، وكان اأول عمل قام به هو تعيني وزير 
للخارجية، وم�صت�صار لالأمري ليد�صن بذلك مرحلة جديدة 

من التنظيم احلكومي والداري .
يف يونيو عام 1995 توىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 
خليفة اآل ثاين مقاليد احلكم يف البالد لتبداأ بذلك مرحلة 

جديدة من تاريخ قطر املعا�صر.
وحققت دولة قطر منذ تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد 
يف  م�صرقة  اجنازات  احلكم  مقاليد  ثاين  اآل  خليفة  بن 
م�صرية التنمية والبناء ال�صامل يف كافة مناحي احلياة 
بروؤية  �صموه  قادها  التي  التحديث  منظومة  اإطار  يف 
الرخاء  من  جديد  وعهد  واعد  م�صتقبل  اآفاق  ت�صت�صرف 

والرفاهية للوطن واملواطن.
ويف 25 يونيو 2013 توىل ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
احلكم  مقاليد  املفدى  البالد  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
ال�صيخ حمد  الوالد  ال�صمو  تنازل �صاحب  بعد  البالد  يف 
بن خليفة اآل ثاين، يف خطوة اعتربها كثريون �صابقة يف 
احلكام  اأحد  يكون  اأن  كله  العامل  ويف  العربية  املنطقة 
عن  ويتنازل  واإجنازاته  جناحه  وعظمة  اأدائه  اأوج  يف 
ال�صلطة بهذه الكيفية، واأن مبادرة �صمو الأمري الوالد يف 
نقل ال�صلطة اإىل �صمو ال�صيخ متيم بهذا الأ�صلوب امل�صرف 
اإدارة احلكم يف  كيفية  تاريخ  فا�صلة" يف  "عالمة  كانت 
الأ�صلوب  عك�س  على  ح�صاري  باأ�صلوب  العربي  العامل 

التقليدي الذي ل يحرتم اإرادة ال�صعوب.
)وكالة الأنباء القطرية(

العيد الوطني لقطر .. حمطة حل�صاد الجنازات
- �لدوحة
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جتربتي املتوا�صعة يف الرتجمة بني �صقطرى وح�رشموت 
لي�صت الرتجمة تخ�ص�صي ولكنني وجدت نف�صي مدفوعا اإليها 
ال�صحافة  يف  للماج�صتري  درا�صتي  من  الأخرية  ال�صنوات  يف 
الدولية، وكان الباعث لذلك ُحّبي جلزيرة �صقطرى ال�صاحرة 
الإعالمي  عملي  خالل  مرات  عدة  وزرتها  جيدا  اأعرفها  التي 
 1979 منذ  والتلفزيوين  الإذاعي  ال�صعب(  )جي�س  برنامج  يف 
اللغة  الرتجمة عن  معها جتربتي يف  وبداأت  1986م،  وحتى 
اأن اأطلق  الرو�صية، برتجمة اأول كتاب عنها، ولهذا ل غرابة 
علي �صديقي وزميلي د.ه�صام ال�صقاف ا�صم )علي ال�صقطري( 
ال�صياحية،  الرحالت  اإحدى  يف  وقتي  معظم  ان�صغلت  حني 
ال�صتمتاع  ح�صاب  على  �صقطرى،  عن  كتاب  اأول  برتجمة 
بربنامج تلك الرحلة.... وقد خل�صت جتربتي املتوا�صعة يف 
الرتجمة يف تقدميي لآخر كتاب ترجمته وهو )ال�صقطريون... 
درا�صات اإثنوغرافية تاريخية( الذي �صدر هذا العام عن دار 

جامعة عدن للطباعة والن�صر .. واأوردها فيما يلي: 
يعود اهتمامي بجزيرة �صقطرى اإىل اأواخر عام 1979م، حينما 
وطاأتها قدماي لأول مرة، واتيحت يل فر�صة التعرف عليها. 
"14اأكتوبر"  يف �صحيفة  عنها مو�صوعاً  ن�صرت  اأنني  واأتذكر 
ال�صادر يف 1 يناير 1980م بعنوان رئي�صي "تعالوا نقراأ معاً 
�صفحات جزيرة العطور والبخور وال�صمك" ثم عنوان فرعي 
اجلزيرة  اآمال  اإىل  الأخوين  دم  �صجرة  "�صقطرى..من  اآخر 

ال�صياحية". ثم تكررت زياراتي لها بعد ذلك عدة مرات اأثناء 
ال�صعب(  )جي�س  برنامج  وتقدمي  اإعداد  يف  الإعالمي  عملي 
اأ�صرتني  وقد  الثمانينات.  منت�صف  حتى  والتلفزيوين  الإذاعي 
اخلالبة..  ومناظرها  ال�صاحرة  بطبيعتها  الأوىل  الوهلة  منذ 
ونقاوة و�صفاء �صكانها ونبل اأخالقهم، وهو ما جعلني م�صدودًا 

اإليها ومتابعاً ملا ُيكتب اأو ُين�صر عنها.
ني من اللغة  ويف اأثناء درا�صتي اجلامعية يف مو�صكو، وبعد متكُّ
الرو�صية، كنت �صغوفا بالتنقيب يف املكتبات الرو�صية عن كل 
ما ُكتب عن بالدي بدافع معرفة ما يقوله الآخرون عنها، فلفت 
"هناك حيث ولدت العنقاء"،  انتباهي من بينها كتاب بعنوان 
�صقطرى  عن  رو�صي  كتاب  اأول  وهو  ناوؤمكني،  فيتايل  ملوؤلفه 
نه املوؤلف انطباعاته وم�صاهداته عن  مَّ �صدر عام 1973م و�صَ
تعرفت على  ثم  بنهم،  الكتاب  فقراأت  للجزيرة،  الأوىل  زيارته 
العربية،  اإىل  ترجمته  يف  رغبتي  له  واأبديت  �صخ�صيا،  موؤلفه 

فرحب بذلك، واأعطاين موافقة خطية بذلك.
ترجمته  ا�صتكملت  قد  كنت  العليا  درا�صتي  اأكمل  اأن  وقبل 
ويف  فا�صتح�صنها.  املوؤلف  على  العربية  الرتجمة  وعر�صت 
املرتجمة  الن�صخة  �صلمت  1994م  فرباير  ال�صتوية  اإجازتي 
حينها  وكان  با�صرة  علي  لال�صتاذ.د.�صالح  للن�صر  جاهزة 

ووعدين  العلمي،  البحث  ل�صئون  عدن  جامعة  رئي�س  نائب 
الأوىل  العلمية  الدولية  الندوة  انعقاد  مع  متزامنا  بن�صره 
حول جزيرة �صقطرى )احلا�صر وامل�صتقبل(..وحني جئت من 
مو�صكو للم�صاركة بتلك الندوة التي ُعقدت يف جامعة عدن خالل 
الفرتة من 24-28 مار�س 1996م و�صاركت فيها ببحثني عن 
الأول بعنوان "�صقطرى يف �صفحات التاريخ" والثاين " الثقافة 
الروحية لل�صقطريني". فوجئت بعدم �صدور الكتاب عن مركز 
رئي�س  با�صرة،  د.  من  وعلمت  والن�صر،  للطباعة  عدن  جامعة 
ب�صبب  ُفقدت  قد  له  �صلمتها  التي  الن�صخة  اأن  حينها  اجلامعة 
احلرب والنهب الذي تعر�صت له مرافق اجلامعة، وغريها من 
موؤ�ص�صات الدولة يف اجلنوب بعد حرب �صيف 94م التي األقت 
لأنني  رت كثريًا  بظاللها على كثري من جماري احلياة..فتح�صَّ
مل احتفظ بن�صخة م�صورة، لثقتي حينها اأنها �صت�صدر بكتاب.. 
فما كان مني اإل اأن �صرعت فورًا برتجمة الكتاب جمددًا، وقبل 
ت�صليمه للطبع احتطت يف هذه املرة بحفظ ن�صخة م�صورة. وقد 
عام  والن�صر  للطباعة  دار جامعة عدن  عن  الكتاب لحقاً  ُن�صر 

1999م.
ح�صرموت  "اإثنوغرافيا  بعنوان  اآخر  كتاب  يدي  يف  وقع  كما 
حمتواه،  فراقني  روديونوف.  ميخائيل  ملوؤلفه  الغربية" 

جامعة  دار  عن  و�صدر  الآخر،  هو  ترجمته  على  واأقدمت 
وتقاليد  "عادات  با�صم  2002م  عام  والن�صر  للطباعة  عدن 
عن  اأترجمه  الذي  الثاين  الكتاب  وكان  الغربية"  ح�صرموت 
ال�صقطريني(  لدى  )الزواج  عن  ببحث  �صاركت  كما  الرو�صية. 
)ال�صرتاتيجية  حول  الثانثة  العلمية  الدولية  الندوة  يف 
يف  عقدت  التي  اليمنية(  واجلزر  �صقطرى  لأرخبيل  التنموية 
رحاب جامعة عدن خالل الفرتة من 14-16 دي�صمرب2003م.
ف�صال عما ن�صرته قبل وبعد ذلك من املو�صوعات املرتجمة من 

الرو�صية عن �صقطرى يف عدد من ال�صحف املحلية.
اأما هذا الكتاب ملوؤلفه فيتايل ناوؤمكني فقد �صدر باللغة الرو�صية 
درا�صات  "ال�صقطريون-  بعنوان  1988م  عام  مو�صكو  يف 
علمي  كونه ح�صيلة بحث  ويتميز يف  اإثنوغرافية-تاريخية". 
الأعوام  خالل  امل�صرتكة  الرو�صية  اليمنية  للبعثة  ميداين 
م�صرتكة  بعثة  اأول  كانت  البعثة  وهذه  1983-1987م. 
العلمية والثقافية بني  العالقات  تاريخ  الإن�صانية يف  لالأبحاث 
ترجمته  �صدرت  قد  العربية.  والبلدان  ال�صوفيتي  الحتاد 
 Island of the( با�صم  1993م  عام  لندن  يف  الإجنليزية 
حفزين  ما  وهذا   .") الفينيك�س)  "جزيرة  اأي   ،)phoenix
ول  اأخرى  لغات  اإىل  ُيرتجم  اأن  علّي  عّز  فقد  لرتجمته،  اأكرث 
ي�صتطيع القارئ العربي اأن يح�صل عليه بلغته الأم. فراأيت من 
الواجب اأن اأترجمه واأقدمه ب�صيغته العربية للقراء واملهتمني 

واملعنيني بهذه اجلزيرة املده�صة.
الرو�صية،  عن  برتجمته  اأقوم  الذي  الثالث  الكتاب  هو  وهذا 
جتربتي  يف  الأ�صعب  اأنه  واعرتف  �صقطرى.  عن  والثاين 
اأخذ مني وقتا وجهدا كبريين،  املتوا�صعة مع الرتجمة، لأنه 
عملي  يف  ان�صغايل  مع  ترجمته  يف  �صرعت  واأنني  خا�صة 
– يافع. ومع ذلك  الرتبية  – كلية  الأكادميي يف جامعة عدن 
على  و�صابرت  و�صربت  همتي،  ت�صعف  اأو  عزميتي  تُخر  مل 
ال�صفر  الأمر  مني  تطلب  بالرتجمة  وللتدقيق  ترجمته.  اإكمال 
كثريًا  وردت  التي  املحلية  امل�صميات  من  للتحقق  �صقطرى  اإىل 
املوا�صع  اأ�صماء  �صواء  الرو�صية،  ب�صيغتها  الكتاب  ف�صول  يف 
والأدوات  احليوانات  اأ�صماء  اأو  والقبائل  والقرى  البلدات  اأو 
والأثاث وغريها مما ورد يف ف�صول الكتاب. فمن غري املعقول 
ما  غري  وعلى  وتدقيق  حتٍر  دون  �صقطرية  م�صميات  اأن�صر  اأن 
العودة  عليَّ  فكان  لغتهم  اأعرف  ل  الذين  ال�صقطريون  ينطقها 
عدة  هناك  تكون  حني  خا�صة  امل�صميات،  هذه  ل�صبط  اإليهم 
ُتنطق  املثال  �صبيل  فعلى  الكلمات..  بع�س  لرتجمة  احتمالت 
كلمة "دعرُهو" بالرو�صية "دِئرُخو" وهذا ما يبعدها كثريا عن 
ا�صمها احلقيقي، وق�س على ذلك كثريًا من الكلمات وامل�صميات 
الأخرى. ذلك اأن احلاء واخلاء والهاء ُتنطق جميعها بالرو�صية 

بحرف واحد هو اخلاء فقط.

وقد مكثت اأ�صبوعني يف �صقطرى لهذا الغر�س اتنقل يف عا�صمتها 
حديبو بني حوانيتها و�صوارعها، وذهبت اإىل �صواحي حديبو 
والتقيت  بلدات يف حميط حديبو  دك�صم وعدة  اإىل جبال  وكذا 
ويلتفون  معي  يتجاوبون  كانوا  الذي  ال�صقطريني  من  بكثري 
حويل ي�صمعون مني وي�صححون ما التب�س لدي من م�صميات.. 
واأقوم  �صفاههم  من  اأ�صمعها  كما  باأول  اأوًل  اأدونها  وكنت 

بت�صكيلها لُتقراأ ب�صكلها ال�صحيح.
كما حر�صت اأي�صاً اأن اأعود اإىل امل�صادر العربية التي اأخذ عنها 
الرو�صية  العربي عن  اأنا  اأترجم  اأن  املنطقي  املوؤلف، فمن غري 
العرب  املوؤرخني واجلغرافيني  املوؤلف من م�صادر  اقتب�صه  ما 
ولهذا  امل�صعودي...الخ.  احلموي،  ياقوت  الهمداين،  اأمثال: 
ُعدت اإىل مظانها الأ�صلية وا�صتقيت منها القتبا�صات كما وردت 

يف الأ�صل العربي.
وها اأنا اأُ�صعد بتقدمي هذا الكتاب النفي�س عن جزيرة �صقطرى 
العربية  املكتبة  اإىل  لي�صاف  خميلتي  تبارح  ول  اأحببتها  التي 
�صيجدون  اأنهم  �صك  ول  واملهتمني.  القراء  متناول  يف  ويكون 
اجلزيرة  هذه  وخفايا  اأ�صرار  عن  النافع  املفيد  من  الكثري  فيه 

املده�صة.
قد  اأخطاء  اأو  هفوات  اأي  عن  عذرًا  القارئ  ا�صتميح  وختاماً 
ب�صر  �صوى  اأنا  فما  الكتاب،  �صطور  بني  الرتجمة  يف  يجدها 

ي�صيب ويخطئ وُجّل من ل يخطو.

�س مونتاج فريق "      قال ال�صاب حممد ع�صام املُ�صيبلي ، خُمِرج و ُمهندِّ
3M Team " الفني ل�صناعة الأفالم ال�صبابية العدنية الق�صرية ، اأنه 
الفيلم  �صيكون على موعد مع  للفريق  الوا�صع  امل�صاهدين  قريباً جمهور   :
اجلديد ، و يتم و�صع له يف هذه الأثناء اللم�صات الفنية الأخرية لكي يرى 

النور .
    و اأ�صاف يف ت�صريح �صحايف خا�س اأدىل به اإىل )) احلقيقة (( اأن : الفيلم 
اجلديد يتحدَّث عن ال�صباب الذين خاب طموحهم و هم لديهم املواهب و 
، لكن مل يلقوا من يهتم بهم و ي�صجعهم و يدعمهم يف ن�صاطاتهم  الأحالم 
ب�صبب الأو�صاع العامة يف احلا�صلة الآن يف البلد و الف�صاد امل�صت�صري يف 

مفا�صل الدولة .
اإمنا  و  �صيا�صية  فئة  اأي  اللوم على  فريقه ل يوجهون  و  اأنه      مو�صحاً 
يريدون لفت انتباه اجلميع اإىل الطاقات ال�صبابية املُهَدَرة التي تذهب هباًء 
منثورًا و ت�صيع يف �صالل الياأ�س ، و يف الفيلم �صخ�صية حقيقة لديها موهبة 
ال�صقوط يف  اأو�صكت على  اإمنا ب�صبب قلة الدعم و عدم الهتمام فيها  ، و 

بحار اخليبة و الف�صل و القنوط .
    و اأكد اأن الفريق كان اأي�صاً قد اأطلق يف الوقت املا�صي القريب جدًا بث 

فيلم " كود ب�صري " الذي تتطرق اإىل طباع النا�س ، اإذ اأن لكل �صخ�س عادته ال�صيئة اأمثال 
اأن هذه  اأن يعر�صها بطريقة دالة على  اأراد  الفريق  ، و  الع�صبية  النميمة و  الكذب و   :

ال�صفات اأ�صحت " كودًا "  للنا�س ، و ماهية قيمتهم التي تكاد تكون " �صفرًا " يف اأو�صاط 
املجتمع ب�صبب " كودهم " ال�صيئ ذلك .

املبدعني  املحرتفيني  امل�صورين  من  ن  " يتكوَّ  3M Team " فريق  اأن  اإىل  م�صريًا      
املخرج  و   ، بريك  بن  اأمين  و   ، املي�صري  معاذ  و   ، الفل�صطيني  : حممود حممد  ال�صباب 

الأفالم  ب�صناعة  يهتم  الفريق  و   ، املُ�صيبلي  ع�صام  حممد  املونتاج  مهند�س  و 
الق�صرية .

" الذي �صارك  " التحر�س  اأعمال الفريق الفنية كذلك فيلم  اأنه من  اإىل      لفتاً 
فيه الفنان املُبِدع علوي اإياد علوي فرحان ، �صاحب برنامج " عدين فاين�س " 
، و املمثل حممد �صامر ، و الفيلم نف�صه خطرت فكرته يف عيد الأ�صحى املُبارك 
الفائت ، و ل �صيَّما اأن الفريق وجد اأن ظاهرة " التحر�س " يف مو�صم الأعياد 
تزداد وتريتها يف الـ " مولت " و الأماكن العامة ، و قد اأحب الفريق تناول هذه 
اأنهينا  و  املجتمعية  ال�صباب  �صريحة  يف  الوعي  على  يبعث  باأ�صلوب  الظاهرة 
العمل مب�صار غام�س بع�س ال�صيء دعا النا�س اإىل التفكري ، و انطالقاً من جناح 
فيلم " التحر�س " قرر الفريق ال�صتمرار يف اإنتاج الأعمال الفيلمية الق�صرية ، 
و ذلك عقب الإقبال عليها من اجلمهور الذي يكن له الفريق كل ال�صكر و احلب 

و التقدير ، و اأتبعنا فيلم " التحر�س " بفيلم " كود ب�صري " .
 " فريق  �س مونتاج  ُمهندِّ و  ، خُمِرج  املُ�صيبلي  ال�صاب حممد ع�صام  ه  نوَّ و      
اإحداث وثبة  اأي�صاً  " ، يف ختام ت�صريحه ، باأن الفريق هدفه   3M Team
الفريق  اأن  كما   ، الفني  �صوقها  اكت�صاح  و  الق�صرية  الأفالم  جمال  يف  نوعية 
الرفع من م�صتوى �صناعة الأفالم الق�صرية و الغر�س منها  ال�صامية  مراميه 
توعية ال�صباب و عر�س م�صكالت املجتمع الذي يعي�س و يحيط و يدور يف فلكه 

الفريق .
    يذكر اأن اأعمال فريق " 3M Team " ُيجَرى بثها على قناة " Law " يف موقع الويب 

الإليكرتوين الـ " يو تيوب " .

�ض " و " كود ب�رشي " . . فيلم جديد عن ال�صباب و طموحاتهم عقب جناح فيلمي " التحرُّ
: " 3M Team " ش مونتاج فريق� حممد ع�ضام .. خُمِرج و ُمهندِّ

 ــ خا�ص :

 ــ  علي �صالح �خلالقي
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من منا ل يعلم اخلنا�س الذي اأمرنا اهلل �صبحانه و تعاىل اأن ن�صتعذ منه و 
اأن ل نتبعه حتى ل نكون من اأهل النار ؟ ! . . فال تختلف �صفات " املخلوع 
" عن ذلك اخلنا�س اإذًا ! ؟ . . فلماذا ل ن�صتعذ باهلل حينما يذكر ا�صمه اأو 

ن�صتمع اإىل خطاباته ؟ ! .
اأمل يقل عبد اهلل بن ح�صني الأحمر يف مذكراته اأن الطالح هو من مَتَتم يف 
اأذنه لين�صئ حزباً �صيا�صياً با�صم حزب " الإهالك " يكون هدف احلزب هو 
ن لـ " الأحمر " فعله باملال و ال�صلطة  نق�س العهود و التفاقات ؟ ! . . و زيَّ

التي �صيجنيها من خيانته للعهود و التفاقات ! ؟ .
األي�س هو الطالح " عفا�س " من َو�صَو�س للدكتور ر�صاد العليمي اأن يتبنى 
جمزرة " املعجلة " بعدما و�صو�س الطالح لالأمريكان اأن القرية يكمن فيها 
مع�صكرًا تدريبياً لتنظيم القاعدة ؟ ! . . لتدك املنطقة البوارج الأمريكية 
ن لـ " العليمي  ــ حينها ــ ب�صواريخ حربية و تقتل فيها الأبرياء . . و زيَّ
" املكا�صب التي �صيجنيها من الدولرات و الأ�صلحة املتطورة ليقبل بذلك 

؟ ! .
باإ�صدار   " الزنداين   " و   " الديلمي   " لـ  مَتَتم  من  هو   " عفا�س   " األي�س 
الفتاوى التكفريية بحق خ�صومة مقابل املكا�صب و املنافع الدنيوية التي 

�صيجنيانها من اأفعالهم ؟ ! .
األي�س " املخلوع " هو من َو�صَو�س لل�صعب اليمني باأن ينهبوا املال العام 

حتت باب ت�صرفوا لتكون " الر�صاوى " التي يتقا�صونها حتت ذلك الباب 
؟ ! .

" هو من فتح خمازن اأ�صلحة الدولة للقبائل اليمنية و  " املخلوع  األي�س 
َو�صَو�س مل�صايخها بالتقاتل حتت باب الثاأر و ل العار ؟ ! .

جمل�س  ت�صكيل  ب�صرورة  اليوم  لل�صباط  مَتَتم  من  " هو  " عفا�س  األي�س 
و  ال�صابقة  ذنوبهم  من  الدنيا  يف  اللجان  تطهرهم  اأن  قبل  جديد  ع�صكري 

تف�صحهم يف ما نهبوه من املال العام و اخلا�س ؟ ! .
 " " بخو�س �صت حروب يف  كاتيو�صا  " علي  " لـ  " املخلوع  ُيَتمِتم  اأومل 
دهم بال�صالح  �صعدة " و ُيَو�صِو�س " احلوثيني " ب�صرورة املقاومة و ُيزوِّ

؟ ! .
كر " الطالح " بعد ع�صرين �صنة من و�صو�صته لـ " الديلمي " و "  اأومل يتنَّ
الزنداين " و " الأحمرين " ؟ ! . . و غدًا من " العليمي " و من الع�صكر و 

من كل " مرت�ٍس " نهب اأموال ال�صعب ؟ ! .
اإن مل يكن " عفا�س " هو " اخلنا�س " نف�صه فمن هو " اخلنا�س " اإذًا ؟ !. . 
و من اتبعهوه اإن مل يكونوا هم " ال�صالني " فمن هم " املهتدون " اإذًا ؟ ! .

ن�صاهد  اأو  ا�صمه  يذكر  حينما  علينا  وجب  ظاهر  خنا�س   " "عفا�س 
حتى  و�صو�صته  من  و  منه  باهلل  ن�صتعذ  اأن  كلمته  اإىل  ن�صتمع  اأو  �صورته 

ل ن�صل فمن �صلله " عفا�س " حتماً �صيترباأ منه يف الدنيا قبل الآخرة .

فـــــرا�ض اليــــــافعي

م�صطفى اأحمد النعمان

و ي�ضاألونك عن "عفا�ش".. !

اليمن بني القلق اخلليجي والعبث الداخلي 
البيان  يف  اليمني  بالو�صع  املتعلقة  الفقرات  اأظهرت 
يف  انعقدت  التي  الأخرية  اخلليجية  القمة  عن  ال�صادر 
وانغما�صها  التعاون  جمل�س  دول  قلق  اأيام  قبل  الدوحة 
الأر�س،  على  يجري  ما  متابعة  يف  املاأمول  الإيجابي 
متوقعا  وحر�صا  م�صروعا  اهتماما  �صياغته  واأو�صحت 
حماولته  يف  هادي  الرئي�س  ودعم  ال�صتقرار  على 
وحر�صه  رغبته  يعرت�س  ما  لتجاوز  واملتعرثة  احلثيثة 
�صنعت  وح�صنا  النتقالية،  املرحلة  من  النتهاء  على 
باملبادرة  اللتزام  حتمية  على  الت�صديد  يف  املجل�س  دول 
املزمنة، مما يعني �صرورة  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية 
يف  والنيابي  الرئا�صي  ب�صقيها  النتخابات  اإىل  النتقال 
الذي  الد�صتور  مراجعة  من  النتهاء  بعد  وقت  اأ�صرع 

يجري اإعداده ومن ثم تقدميه ل�صتفتاء �صعبي.
 

الأمور  لدفع  لن يكفيا  اإن الهتمام واحلر�س اخلليجيني 
�صيئا على  ينجزا  اأن  لهما  اإن كل جهد و�صغط خارجيني ل ميكن  اإذ  الأمام،  اإىل 
ال�صعيد الداخلي ما مل تكن تالزمهما ا�صتجابة وقناعة ورافعة مينية واعرتاف 
قيم  من  تبقى  ما  بكل  العبث  من  املهول  الكم  هذا  حتتمل  تعد  مل  الأو�صاع  باأن 
وغري  ر�صمية  غري  هيئات  اإحالل  على  الإ�صرار  وا�صتمرار  وموؤ�ص�صاتها  الدولة 
ملتزمة بالقوانني ال�صارية على بقية عباد اهلل، ومرتكزة يف ت�صرفاتها على �صعف 
اأجهزة الأمن واجلي�س التي تهاوت حتت �صربات اأ�صرت بهيبتها وجعلتها غري 

قادرة على ممار�صة مهامها الوطنية.
 

منذ اأن متكن »اأن�صار اهلل - احلوثيون« من انتزاع مقدرات ما تبقى من موؤ�ص�صات 
الدولة وت�صكيل ما �صموه »اللجان ال�صعبية«، كانت جل ت�صرفاتهم متناق�صة مع 
دعواهم باأن حروبهم التي خا�صوها كانت دفاعا عن قيم الدولة وبقايا املوؤ�ص�صات، 
التي  اليمنيني  دماء  باأن  والآمال  الأوهام  توزيع  على  اإعالميا  حر�صا  واأظهروا 
اأكرث  مل�صتقبل  ثمنا  �صتكون  بالظاملة(  و�صفوها  طاملا  )التي  احلروب  يف  �صفكت 
القول والفعل كان مفزعا وباعثا  ال�صا�صع بني  البون  لكن  اأمانا وحرية وعدالة، 
اأنف�صهم  بتن�صيب  بداية  اأخطاوؤهم،  توالت  فقد  الكثريين،  لدى  الأمل  على خيبة 
بديال عن الأجهزة الأمنية التي قاموا بتفريغها من جوهرها وو�صعوا عليها رقباء 
من اأن�صارهم، ومل يختلف احلال يف املوؤ�ص�صات املدنية التي عينوا فيها اأ�صخا�صا 
يراقبون كل املعامالت التي جتري فيها، وو�صل الأمر حد تفتي�س الوزراء وكبار 
اإىل ظامل  اأروقة مكاتبهم، وهكذا حتول املظلوم  امل�صوؤولني ومالحقة بع�صهم يف 

مبجرد اأن متكن من �صحق جالديه ال�صابقني.
 

من الإن�صاف القول اإن املواطن العادي ا�صتهواه الأمر، 
لها  التي روج  الإعالمية  اإذ ت�صوره جزءا من احلملة 
وتتبع  الف�صاد  حماربة  يف  – احلوثيون«  اهلل  »اأن�صار 
يف  وجائزا  �صحيحا  ذلك  كان  ولرمبا  الفا�صدين،  اآثار 
لكن  الكاملة،  الفو�صى  وانت�صار  املوؤ�ص�صات  غياب 
احلال مل يكن قد و�صل للم�صتوى الذي يجيز ويربر لهم 
هذا احلد من ال�صلف واملبالغة يف ا�صتعرا�س قوتهم، 
التي ل ي�صكك فيها اأحد، وموا�صلة حتدي م�صاعر فئات 
طابعا  اأخذت  عملياتهم  اأن  كما  املواطنني،  من  كثرية 
انتقائيا وانتقاميا يف اآن. اإن اأ�صلوب الق�صوة التي يدير 
بها »اأن�صار اهلل« ال�صاأن العام والغرور الذي متار�صه 
يرونه  ما  يفر�صوا  اأن  على  واإ�صرارهم  عنا�صرهم 
احلق، ل بد اأن يزيد من نقمة وغ�صب الكثريين حتى 
من اأولئك الذين ابتهجوا مبا ميكن ت�صميته »انت�صارات احلوثيني« على خ�صوم 
كانوا  التي  »املظلومية«  حولوا  اأنهم  الأقدار  �صخرية  ومن  القريب،  املا�صي 
اليمن  اأبناء  من  امل�صت�صعفني  من  لالآخرين  »ظلم«  اإىل  لها  تعر�صهم  من  ي�صكون 
خ�صو�صا يف املناطق التي مل يعتد اأبناوؤها حمل ال�صالح والعتداء على حقوق 
الدولة مهما بلغ �صعفها،  البيوت واخلروج على موؤ�ص�صات  الآخرين ول تدمري 
الفارق الأخالقي والوطني بني من يتم�صكون بال�صالح �صبيال للرزق  وهنا يكمن 

وبني اأولئك الذين يرون يف الوطن م�صاحة ميكن للكل اأن ي�صكنها ب�صالم واأمان.
 

باأنها تقاع�صت  التعاون  الفرتة الأخرية تعالت نغمة عتاب على دول جمل�س  يف 
عن تقدمي العون وحجب املنح التي مت الإعالن عنها، ويتنا�صى هوؤلء اأن املبالغ 
املر�صودة مل جتد وعاء ت�صبها فيه، ول جهة حملية تعطي املانحني ثقة بح�صن 
منذ  املتعاقبة  احلكومات  تبعاتها  توارثت  التي  الق�صايا  من  وهذه  ا�صتخدامها، 
عقود �صابقة، كما اأن ال�صراع بني الفا�صدين للح�صول على اأحقية تنفيذ امل�صاريع 
اأن  املوؤ�صف  ومن  املر�صودة..  الأموال  لإنفاق  املانحني  حماولت  كل  اأوقف 
الدول  من  كثري  موازنات  يف  عجزا  �صت�صهد  الأقل  على  القادمة  الأربعة  الأعوام 
التدفقات  حجم  على  �صلبا  �صينعك�س  مما  اليمن،  جتاه  �صخاء  الأكرث  اخلليجية 
املالية املحتملة اإىل البلد، وهو خطر داهم اأمتنى اأن تكون احلكومة احلالية قد 

و�صعته يف ح�صاباتها.
 

بالعودة اإىل بيان القمة اخلليجية فقد ا�صتغربت رد فعل »اأن�صار اهلل« على فقراته 
وتعقيداتها،  اخلارجية  ال�صيا�صة  لقواعد  فهمهم  ق�صور  وظهر  باليمن،  املتعلقة 
وكان من الأف�صل لو اأنهم تاأنوا يف قراءة الن�س ودر�صوا خلفيات مفرداته، لكن 
ح�صا�صيتهم املفرطة جتاه )بع�س( اخلارج وكل ما ياأتي منه �صتكون مانعا وعائقا 
جتاه �صرورة انفتاحهم على حميطهم الإقليمي والعربي، وعليهم اأن ي�صتوعبوا 
اإدراكا  منهم  ي�صتوجب  الداخلية  ال�صيا�صية  العملية  يف  الإيجابي  اندماجهم  اأن 
وتفهما ملقت�صيات العمل مع دول الإقليم وطماأنتها باأنهم لي�صوا اأداة يف يد الغري. 
ويف الوقت نف�صه فاإن ا�صتمرار التعويل على اخلارج كاأداة لتطويع الداخل لي�س 
فعال حكيما، فالقوة القادمة من خارج احلدود ل ت�صتطيع تغيري ما يجري على 
وهو  الأر�س،  على  عملي  وجود  لها  يكون  اأن  دون  فيه  الفعل  وموازين  الأر�س 
خارجي  �صغط  بفعل  ومعامله  امل�صهد  يتبدل  ولن  الإطالق،  على  وارد  غري  اأمر 
اأن  املحزن  ومن  به،  والتهديد  ل�صتح�صاره  ودعوتهم  البع�س  رغبة  كانت  مهما 
اأحزاب ما زالت متم�صكة ورافعة ل�صعارات التقدمية والثورية  تتقدم ال�صفوف 
حتميله  نف�صه  الوقت  ويف  الغربي  التدخل  وا�صتجداء  ملنا�صدة  املندثرتني، 
م�صوؤولية الق�صور والوهن واخلذلن الذي اأ�صاب قياداتها، وحتول كل ذلك اإىل 
عتاب وانتقاد ملا يزعمون اأنه تهاون من الدول الكربى اإزاء خ�صومهم، ويف هذا 
بالت�صريحات  والكتفاء  املواجهة  على  القدرة  وعدم  العجز  عن  فا�صح  تعبري 

والبيانات وال�صتمتاع بربيق الإعالم واأ�صوائه.
 

دول جمل�س التعاون اخلليجي اأو�صحت حر�صها على اليمن واأمنه وا�صتقراره، 
منظومتها،  من  اأ�صيل  جزء  اليمن  واأن  الأر�س،  على  يجري  ما  تتابع  واأنها 
واأو�صحت بجالء موقفها مما حدث ويحدث يف اليمن، وهو عمل اإيجابي يتطلب 
مع   - ال�صعودية  العربية  اململكة  املقدمة  ويف   - اجلماعي  توا�صلها  ا�صتمرار 
على  والتعرف  اجلميع  اأ�صوات  اإىل  واللتفات  اجلميع  اإىل  وال�صتماع  اجلميع 
اأفكار اجلميع، وي�صتدعي ذلك يف املقابل اأن تنه�س القوى ال�صيا�صية مب�صوؤوليتها، 
واأن تتخلى عن عقمها وجمودها، ويف املقدمة حملة ال�صالح الذين عليهم اأن يعووا 
والقلق  اخلوف  ين�صرون  واأنهم  الجتماعي،  الن�صيج  على  �صنيعهم  خطورة 

واحلزن على م�صتقبل الوطن.
 

* نقال عن) ال�رسق الأو�سط( اللندنية،
.
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ليل �سنعاء �ساحر.. والليلة ت�سوع ب�سحر اإ�سايف.
�صاحة  يف  ُر�صفت  التي  اخل�صبّية  الكرا�صي  فوق  احل�صور  بني  مكاننا  اأخذنا 
اإىل  لن�صتمع  الليلة  هنا  ناأتي  اأن  عبقرّية،  فكرة  كانت  القدمية،  البيوت  و�صط 

فرقة �صنعانّية ُتن�صد املو�صحات يف هذا امل�صرح املفتوح.
الآذان  تاأ�صر  دافئة  واأ�صوات  باإح�صا�س حقيقي  تن�صد  انطلقت  التي  والفرقة 
والقلوب، مكّونة من ثالثة �صّبان يلب�صون الثوب ال�صنعاين التقليدي، قمي�س 
"كوت )�صرتة(، يتمنطقون  التّنورة( وفوقهما  الـ"زّنة" البي�صاء )مثل  فوق 
)اأغطية  ملونة  "قاوق"  اأو  "�صماطة"  روؤو�صهم  فوق  وي�صعون  باجلنبّية 

للراأ�س(.
الإنارة املدرو�صة لواجهات املباين القدمية ت�صبغ على املكان جّوه الأ�صطورّي، 
الأبنية ال�صنعانّية املُحيطة تبدو كديكورات فيلم خرايّف.. جُت�ّصد قّمة التجّلي 
يف ترجمة امل�صاعر اإىل تكوينات، ر�صوم ونقو�س، ُنرثت باأناقة واإبداع فوق كّل 

مكان؛ لًتُ�صفي على املدينة روحها املمّيزة، بل وا�صمها.
كّل الأبنية مت�صابهة.. ولكّل منها �صخ�صّيته املنفردة يف ذات الوقت، كّل مبنى 
ق�صيدة باأوزانها وتفعيالتها.. جميع ما فيها ينطق من خالل اأحزمة وزخارف 
بع�س  لأّنها  الروح  تالم�س  ق�ص�صاً  حتكي  ولثمته،  اإّل  حجرًا  ترتك  مل  بي�س 
روح ُنق�صت يف حجر وج�ّس وخ�صب فنفخْت يف اخلطوط والنحناءات وهج 

حياة. 
وحاولُت  اأ�صخا�صاً،  بنا-  "املخ�صرمة" املحيطة  الأبنية  –ع�صرات  تخّيلتها 

اأ�صتخل�س  اأْن  زخارفه،  من  اأ�صتوحيه  ا�صماً  مبنى  كّل  اأعطي  اأن 
-من اإيقاع الت�صكيالت التي اأُ�صقطْت على الواجهات ب�صكل مبدع- 
مالمح َمْن نق�صوه.. يلهمني يف ذلك املحيط ال�صاعرّي.. �صدو الغناء 
الهيبة  تبثُّ  التي  الهائلة  الأحجام  الذكية..  الإ�صاءة  ال�صجّي.. 

بقامتها الفارعة. 
زائل،  �صئيل  كائن  اأنا  �صغري..  كر�صّي  فوق  و�صطها..  �صاحة  يف 
مئات  تبقى  ورمّبا  قبلي،  ال�صنني  مئات  عمرها  فتكوينات  هي  اأّما 

ال�صنني بعدي، ُترى من مّنا كان يتاأّمل الآخر؟!
تع�صقها..  عوامل  غياهب  يف  بعيدًا  بروحي  حّلق  احلاين  الإن�صاد 
ولوهلة.. ع�صُت حّقاً قبل األف عام، من ال�صعوبة مبكان اأن حُتافظ 
على توازنك واأن تبقى متم�ّصكاً مبوقعك احلقيقّي من الزمن واأنت 

و�صط هذه الأجواء..
الفندق..  اإىل  للعودة  تدعوين  فوزّية  �صوت  الأر�س  اإىل  ُيعيدين 
ترّبمت اإذ -رغم تعب نهاري الطويل- يعّز علي اأن اأنام واأدع خلفي 

هذا اجلمال الذي مل ا�صتك�صف كّل جماهله بعد.
اأتعرّث بذيول عباءتي ال�صوداء -التي ل اأُفلح يف التعّود عليها- واأنا 

ركّنا  قد  كّنا  اإىل حيث  الوا�صعة يف �صرينا  اللحاق بخطوات �صاحبتي  اأحاول 
ال�صّيارة قرب "باب اليمن".

اأّن يف �صنعاء نهرًا!" قلت با�صتغراب ونحن نعرب ج�صرًا حجرياً. "مل اأعرف 
"ال�ّصرار"،  اأو  "ال�صائلة"  هي  "هذه  الأ�صفل  اإىل  ُت�صري  وهي  فوزّية  جتيبني 
بعد  تت�صّكل  والتي  املدينة  حول  الأودية  من  املتدّفقة  ال�صيول  فيها  جتري 
والغائمة  �صتاًء  الباردة  �صيفاً  املعتدلة  ف�صنعاء  املو�صمّية،  الأمطار  هطول 
ابريل ومايو، وكذلك  �صّيما يف مو�صميها بني �صهري  الأمطار، ل  اأبدًا، غزيرة 
قد  بع�صها  الدوام،  على  ال�صيول  عرفْت  لذلك  و�صبتمرب،  يوليو  �صهري  بني 
�صنة  "نقم"  جبل  من  انحدر  الذي  اجلارف  كال�صيل  ومدمرًا،  خطريًا  ياأتي 
اأ�صراره  وو�صف  �صنعاء،  �صطري  من  كثريًة  اأجزاًء  فهدم  262هـ/876م، 
اأّنه هدم �صّتة اآلف دار، وكذلك جزًءا  "ال�صلوك"، ومنها  "اجلندّي" يف كتابه 

كبريًا من اجلامع الكبري.
وتف�صل "ال�صائلة" -التي �ُصّيدت فوقها ج�صور عّدة كهذا الذي نعربه الآن- 
الأّيوبيني،  زمن  يف  اأُن�صئ  الذي  والغربّي  الأقدم  ال�صرقّي  املدينة  ق�صمي  بني 
تنحدر نحو ال�صمال؛ لتتدّفق عربها املياه على مدار ال�صنة، وتروي م�صاحات 
لت�صغيل مطاحن  عليها  اعُتمد  ال�صمالّية، وطاملا  الأجزاء  اأرا�صي  من  وا�صعة 

احلبوب احلجرّية التي ل يزال بع�صها موجودًا يف �صنعاء حّتى اليوم. 
اأعمدة  �صل�صلة  حتت  "ال�صائلة"  اأتاأّمل  اجل�صر،  �صور  على  مرفقّي  اأُ�صند 

مر�صوف  عري�س  �صارع  اجلانبني،  من  ت�صّورها  التي  العالية  الإ�صاءة 
"ال�صائلة"  اأّن  اأفّكر  �صخمني،  حجريني  مائلني  بجدارين  حُماط  باحلجارة، 
قد ُعوجلت  بل وا�صتثمارها-  ال�صيول،  اأ�صرار  لتجنيبها �صنعاء  -بالإ�صافة 
بذكاء لت�صبح اأحد معامل �صنعاء الطبيعّية والتاريخّية، وحاّلً لبع�س م�صاكل 
املوا�صالت فيها، فهذا املجرى ال�صخم الذي ميتلئ بالفائ�س من مياه ال�صيول 

يف موا�صم الأمطار، ُي�صتخدم كذلك طريقاً لل�صّيارات يف اأُيام اجلفاف... 
اأ�صتطع  مل  �صاهمة..  كنت  فندقنا،  اإىل  العودة  طريق  وطوال  ال�صّيارة،  يف 
التجاوب مع نكات فوزّية التي ل ترتبط ل�صوء احلظ بحدث اأو توقيت، تزاحم 
امل�صاعر والأفكار، اأو�صد "اأبوابي" اخلارجية، و�صاقني بكّليتي اإىل داخلي.. 
رّكزُت اأحاول العودة حّقاً من اأجواء �صنعاء القدمية والتحرر من �صحرها.. 
مازلت ُ اأ�صرية تفا�صيلها التي مازالت -هي الأخرى- اأ�صرية ذكريات اأزمان 

�صحيقة م�صت..
على  ا�صتعر�صُت  ح�صني..  فوق  تفارقني  ل  التي  الإلكرتونّية  الت�صوير  اآلة 
"ح�صيلة" زيارتي ل�صنعاء من ال�صور.. لدي على الأقل  �صا�صتها ال�صغرية 
دليل يوؤكد يل بعد انتهاء الرحلة اأن هذه اللحظات اجلميلة وامل�صاهد املذهلة 

مل تكن حلماً.
ل  القدمية،  الأبنية  �صور  من  كبريًا  كماً  التقطت  اأنني  يبدو  تباعاً..  اأُقّلبها 
عمارة  العذاب،  حد  اإىل  تعجبني  التي  العمارة  هذه  اإغراء  مقاومة  اأ�صتطيع 
"ع�صامّية" اعتمدت علَى ذاِتها وا�صتفادت من  "مغامرة" تع�صق املرتفعات، 

جتاربها اخلا�صة لتبدع مبوادها املحليِة الب�صيطٍة تكوينات معماريِة جميلة 
والب�صاطة  العفوية  ومنتهى  الكربياء  مبنتهى  الأعلى،  نحو  "�صاخمة" دوماً 
يف  اخلارج،  نحو  وانفتاحها  جراأتها  خالل  من  بثته  "فرح"  عمارة  اأي�صاً، 
البيئة  "حكمة" احرتمت  الغنية، عمارة  األوانها املبهجة وزخارفها  مهرجان 

واحلاجات والتقاليد وارتبط ن�صيجها العمراين دائماً مبقايي�س الن�صان.
ف�ّصة  قمرّيات،  اأبنية،  زخارف  املتنوعة..  ال�صور  "كنزي" من  تقليب  اأتابع 
وجنبّيات، وجوه ب�صر ونقو�س اأبواب خ�صبّية، ر�صوم حّنة و�صالل ق�س، و... 
كل �صيء يف اليمن ي�صبهه، عالقة حميمة تربط الن�صان هنا بكل ما ي�صنعه رمّبا 
"يفعله" ب�صدق.. وميكن للعني اأن تلتقط ب�صهولة الت�صابه العفوّي بني  لأنه 
الزخارف التي ُتطّرز واجهات املباين اليمنّية ور�صوم الزّي اليمنّي التقليدّي.. 
فوق كّل ما �صنعته يد اإن�صان يف هذا البلد املنقو�س على احلجر، كاأّن اليمنّي 
اأعماقه نحتاً على حجارة البيوت وعلى خ�صب  ُي�صقط النقو�س املحفورة يف 
والأحزمة  واملكاحل  الأ�صاور  ف�ّصة  وعلى  وال�صناديق،  والنوافذ  الأبواب 

واخلناجر.. يودعها كّلها بع�س روحه.
فوزّية  مع  �صورتي  ذي  هي  وها  الليلة..  حفل  �صور  اآخرها  �صور..  �صور.. 
ال�صائلة  )اأق�صد  مذهلة؟  األي�صت  ال�صائلة..  خلفنا  من  وتبدو  اجل�صر،  فوق 
ولي�صت فوزّية!(.. وملاذا اأ�صتغرب براعة اليمنيني بالتعامل مع كّل ما له �صلة 
�صنني  لآلف  ا�صتهروا  الذين  اأولئك  ورثة  األي�صو  وحفظها..  املياه  بت�صريف 

الأر�س  وال�صهاريج واخلّزانات وزراعة  ال�صدود  اإن�صاء  بعبقرّيتهم يف  خلْت 
واإحكام بناء املدّرجات واأنظمة الرّي؟، حّتى اأُقيم يوماً ما يف منطقة واحدة يف 
اليمن ا�صمها "يح�صب العلو" ثمانني �صّدًا، قيل عنها يف ال�صعر اليمني القدمي:

ويف البقعة اخل�صراء يف اأر�س يح�صب 
ثمانون �صدًا تقذف املاء �صائاًل.

يف  ُبني  الذي  ال�صهري  ماأرب  �صّد  املجال  هذا  يف  نبوغهم  على  �صهادة  ويكفيهم 
الألف الأّول قبل امليالد، اأمل يكن "ثورة يف عامل الهند�صة وتفكري الإن�صان"؟.

�صرير دوران املفتاح يف قفل باب الغرفة.. اأرمي مبا يف يدّي على املقعد القريب 
وبج�صدي فوق ال�صرير.

ملاذا ل يرحمني هدير اأفكاري فاأرقد؟.. جربُت حيل النوم التي اأعرفها واحدة 
متارين  املرهق  عقلي  على  تلوُت  الأغنام..  كل  اأح�صيُت  فف�صلت..  واحدة 
الدافئ  بيتنا  يف  هناك  حبيبتي..  اأمي..  تذكرُت  فائدة..  من  وما  ال�صرتخاء، 
يف الالذقّية، ل بد اأنها قد نامت الآن لت�صتيقظ باكرًا مع �صالة الفجر، ما كان 
حاملا  يخدرين  �صحر  فيها  كان  طفلة..  كنُت  حني  النوم  قبل  حكاياتها  اأحلى 
ق�س  عن  اأمي  يا  توقفت  متى  احلكاية..  �صالل  احلريري  �صوتها  من  ين�صاب 
ُنحرم  اأن  اعرتا�س حلتمّية  دون  ن�صت�صلم  نكرب  ملاذا حني  النوم يل؟  حكايات 
مع رحيل اأ�صرعة الطفولة كل الأ�صياء اجلميلة الأخرى؟... طماأنينتها، حرّية 

اأحالمها، اأجنحة خيالها، ومتعة حكاياتها اأي�صاً؟.
�صعرُت بقهر مل تخفف وطاأته اإل فكرة متمّردة.. �صاأحكي "يل" ق�صة قبل النوم 

الليلة.. عّلني اأغفو اأخريًا.. 
العامل  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  الزمان،  قدمي  منذ  كان،  ما  يا  كان 
غارقاً يف الظالم، والإن�صان يعي�س على ال�صيد ويقطن الكهوف، كان 
هناك جّنة على الأر�س ُتدعى اليمن –كما و�صفها القراآن الكرمي- 
وو�صف اجلّنة هو اأدّق ما ميكن اأن ُتو�صف به الزراعة يف اليمن، 
حيث كان ُيزرع يف زمن ما-من بني اأنواع مزروعات كثرية عّددها 

الهمداين يف كتابه "الإكليل"- ثمانية ع�صر نوعاً من العنب.
العريقة  احل�صارات  واأ�صا�س  نتاج  كان  الكبري  الزراعي  والتطّور 
واأو�صان  وقتبان  وح�صرموت  و�صباأ  َمعني  كممالِك   ، املتتابعة 
منذ  اليمن  اأر�س  على  قامت  التي  ومينات،  ريدان،  وذو  وحمري، 

القدم. 
وهكذا، ازدهرت اأي�صاً التجارة والعمارة، واأتاح املوقعِ اجلغرايف 
ال�صرق  جتارة  اأ�صرار  احتكاَر  قرناً  ع�صر  ثالثة  طوال  لليمن 
العربيِة  اجلزيرةِ  و�صمايلِ  ال�صرق  اأمم  بني  التجاريِة  والو�صاطِة 
التجارة  يف  اليمنيني  خربة  وكانت  املتو�صط،  دولِ  وبقّية  وم�صَر 
الأ�صا�صّية  الأعمدة  اإحدى  هي  القتال  وحتى  والإدارة  والزراعة 

التي قامت عليها دولة الإ�صالم. 
مبجدها،  وتاأّلقت  بتقّدمها،  تفّوقْت  الأر�س،  هذه  فوق  تعاقبت  عظيمة  دول 

حّتى اأ�صار اإليها العامل اأجمع ب"اليمن ال�صعيد".
ال�صراع  ويالت  اليمن ُ وعانت  العامل،  يف  التجارة  طرُق  تعددت  ماذا؟  ثم 
اليمن  فاأفـََل جنُم  امليالد..  قبل  ال�صاد�س  القرن  ماأرب يف  �صّد  انهار  ِالداخلِي.. 

و"تفّرقوا اأيدي �صباأ". 
اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  قال  حّتى  اليمن  على  حّلت  اللعنة  اأّن  يبدو  بعدها  من 
عليه و�صّلم، على ذّمة الطرباين والهيثمي: "اأين اأ�صحابي الذين اأنا منهم وهم 
اأهل اليمن، املطروحون يف  مّني؟، قيل له: يا ر�صول اهلل اأخربنا ؟، قال:نعم، 
اأحدهم وحاجته يف  ال�صلطان، ميوت  اأبواب  املدفوعون عن  اأطراف الر�س، 

�صدره مل يق�صها".
بني  ي�صتحّقها  التي  الأوىل  مكانته  يف  اأبدًا..  "�صعيدًا"  اليمن  يعود  هل  ُترى 

الأمم؟.. 
النعا�س بداأ يفعل فعله، اأ�صارع اإىل اإنهاء احلكاية التي كنت اأحكيها "يل" قبل 

اأن اأغفو، اأجيب: نتمّنى من اأعماق قلوبنا ولكن:
وما نيُل املطالب بالتمّني ولكن ُتوؤخذ الدنيا غالبا

من كتاب"يف ظالل بلقي�س"

رمي عبد الغني

ُتوؤخُذ الدنيا غالبا...
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نزف اأحر التهاين والتربيكات الآل الهدواين 
مبنا�ضبة زفاف ولدهم عبدالكرمي هدوان 
ودخوله ع�ص الزوجية ليبارك اهلل لك 

يف اأ�ضرتك اجلديدة ودامت دياركم عامرة 
بامل�ضرات واالفراح..

 إذا نظرت جيدًا حولك سوف تجد أن التحدي الحقيقى في الحياة هو أن تغير 
نفسك وتصبح الشخص الذي تريد أن تكونه وتستغل طاقاتك الكامنه وتعيش 

حياه أسعد ....

عدن -�ضوق الطويل 
تلفون : 252278 - 252630

عدن- املركز الرئي�ضي: ال�ضيخ عثمان - بجانب �ضم�ضان مول- تلفون: 396009- 733740873
فرع ال�ضيخ عثمان- بجانب مطعم ع�ضام غريري. 392688- 733740873

فرع كريرت- بجانب الربيد - 264729- 777428925

كتبت مرة ، اأن اليمن يعترب اأحد الدول التي تعمل اإيران على زعزعته 
م�صاكلها  وت�صدير   ، املنطقة  يف  التو�صعي  م�صروعها  مترير  اأجل  من  ؛ 
الطائفية اإليه ؛ ولأن اإيران ت�صعى اإىل ا�صتثمار الرتكيبة الجتماعية يف 
اليمن كو�صيلة لت�صلله ، وحتقيق ماآربه ، فاإنني اأخ�صى اأن يكون بروزهم 
اأهداف  مرمى  - يف  ذلك  بعد   - املنطقة  لتكون  ؛  فا�صلة  نقطة  اليمن  يف 
احلركة احلوثية . الأمر الذي يدعونا اإىل �صرورة التاأكيد على انت�صال 
اأزمته ، والعمل على دعم وحدته ، - ل�صيما - يف ظل غياب  اليمن من 

التوازن الإ�صرتاتيجي بني اإيران ، ودول منطقة اخلليج العربي .
يف اأكرث من زاوية ، فاإن هناك ارتباك وا�صح لدى الأو�صاط ال�صيا�صية ، 
داخل دوائر �صنع القرار يف اليمن ، - خ�صو�صا - بعد ا�صتعال اجلنوب 
، وذلك من خالل دعم احلركات النف�صالية هناك ، و�صراء ولءات تلك 
موالية  مذهبية  �صيا�صية  بحركات   - �صك  بال   - واملحكومة   ، القبائل 
اأنهم يدعون اأحقيتهم يف  لإيران ؛ لتتالقى امل�صالح بني الطرفني ، طاملا 
احلكم كما تبني يف اأول املقالة ، حينما اأحلقوا ن�صبهم - زورا - باآل البيت 
الكرام . فهم غري مكرتثني بالدولة اليمنية ، وهذا ما يجعلنا نوؤكد على 

امل�صروع  اندلع  ، مع  املا�صية -  القليلة  ال�صنوات  تزامن مترد احلوثيني - خالل  �صر 
ال�صفوي اخلطري يف املنطقة ، والتي يعمل على اإعداد خطتها دهاقنة " قم " ، وفق لعبة 

�صيا�صية مفهومة .
لقد حذر العقالء - مرارا - من زيادة نفوذ احلوثيني ، ومن ت�صاعد قوتهم . كما نبهوا 
اإجراءات  اأرا�صيه ، وطالبوا باتخاذ  على خطرهم الداهم على �صالمة اليمن ، ووحدة 

�صارمة جتاه هذا التنظيم الطائفي امل�صلح ، و�صد الدولة 
 ، احلوثي  للملف  املتاأنية  القراءة  ولأن  ؛  ترعاه  التي 
و�صمن   ، ال�صحيح  اإطارها  يف  الق�صية  و�صع  تقت�صي 
�صياقاتها املنطقية ، فاإن اخلطر احلوثي متدد - اليوم - 
الدولة  بتفكيك  الأ�صف -  ، وينذر - مع  اإيرانية  باأجندة 
وعليه   . املنطقة  يف  خطرية  تداعيات  وبخلق   ، اليمنية 
ياأت من  ، مل  فاإن ت�صنيف تلك احلركة كمنظمة مريبة   ،
زعزعة  على  والعمل   ، الأمن  خلخلتها  ب�صبب  ؛  فراغ 
ال�صتقرار اليمني ، - اإ�صافة - اإىل تهديد اأمن ، وا�صتقرار 

دول اجلوار .
قبل اأيام ، وجه - الرئي�س اليمني ال�صابق - علي عبداهلل 
 ، احلوثي  جلماعة  انتقادات   - الأوىل  للمرة   - �صالح 
وعدم   ، خيامهم  رفع  اإىل  واأن�صارها   ، قياداتها  داعياً 
 ، �صنعاء  العا�صمة  �صكان  اأمن  واإقالق   ، ال�صوارع  قطع 
اأن هناك حتالفا وا�صحا  تثبت  ال�صيا�صية  الروؤية  اأن  مع 
بني الطرفني ، وتقدمي الرئي�س ال�صابق الدعم للحوثيني منذ خروجه من ال�صلطة ، نكاية 
بخ�صومه الذين اأطاحوا بنظامه يف احتجاجات 2011 م ، ويف مقدمتهم جماعة الإخوان 
 " الأحمر  اآل   " وعائلة   ، لالإ�صالح  اليمني  التجمع  حزب  اإطار  يف  املن�صوية  امل�صلمني 
اللواء - علي حم�صن �صالح   - البارز  الع�صكري  والقائد   ، " " حا�صد  لقبيلة  املتزعمة 
اأن ين�صق عنه يف 21  ، طيلة ثالثة عقود قبل  اليمنى ل�صالح  الذراع  الذي ظل ي�صكل   ،

اأجل خلط الأوراق ، واإرباك امل�صهد العام ، ونتيجة  مار�س 2011 م كل ذلك ؛ من 
لقناعاتهم باأن خمرجات احلوار الوطني ، التي قبلوا بها ب�صكل �صوري لن حتقق لهم 
مطامعهم ، و�صتق�صي على م�صاريعهم التو�صعية . وهذا ما يجعلنا نوؤكد على عمق 
الأدوار  تبادل  طريق  عن   ، وا�صتقرارها   ، باأمنها  العابثني  وكرثة   ، اليمنية  الأزمة 

ال�صيا�صية ، والع�صكرية على الأر�س .
لنزع  ؛  امل�صتميتة  واملحاولت   ، احلوثيون  ميار�صه  الذي  الطائفي  ال�صحن  ا�صتثمار 
ال�صوكة من طريقهم ، والعمل على حتقيق ماآرب طائفية ، واأهداف �صخ�صية ، اأ�صبح 
واقعا يجب احلذر منه ، - خ�صو�صا - واأن اليمن يقع يف قلب منطقة �صديدة احل�صا�صية 
اأبعاد  مركز  اأ�صدره  تقرير  اأفاده  ما  وهو   ، ودولية   ، اإقليمية  قوى  م�صالح  تتجاذبها   ،
" طهران حتاول تثبيت قدمها يف عدن ، وباب  ، باأن :  للدرا�صات ، والأبحاث ب�صنعاء 
املندب الذي يفوق م�صيق هرمز اأهمية يف تغذية العامل بالنفط " ، وذكر التقرير ال�صادر 
يف 8 يوليو اجلاري ، اأن : " اإيران ت�صتغل - كذلك - احلوثيني يف ال�صمال ؛ للقيام باملهام 
اللوج�صتية ؛ لل�صيطرة على اجلنوب " . وحتدث التقرير البحثي عن "اتهامات موجهة 
 ، اجلنوبية  املحافظات  يف  الأو�صاع  لتفجري  بال�صعي   ، اإيران  ورائهم  ومن   ، للحوثيني 
واإ�صعال حرب جديدة ب�صعدة ؛ لإرهاب دول خليجية ، واأمريكا " ، واأ�صار اإىل اأن هذه 
التهامات ت�صتند اإىل وقائع ، كوجود م�صلحني حوثيني من �صعدة يف اأو�صاط ف�صيل �صامل 
، وقيادات  امل�صلح  قيادات يف احلراك  املتبادلة بني  الزيارات  اإىل  اإ�صافة -   - ، البي�س 

حوثية بني عدن ، و�صعدة .
ما اأخ�صاه ، اأن يولد ال�صغط احلوثي ، واملتنامي بقوة ال�صالح ، واملال الإيراين ، انفجارا 
اإىل  اليمني املحلي  اإطارها  للبالد ، تخرجها من  اإحداث فرز طائفي  جمتمعيا قائما على 

الإقليمي ، بعد ا�صتغالل الطبيعة الدينية ،

املزايدات ل تبني الأوطان !!

احلوثيون .. اخلطر االأكرب على املنطقة !

خال�س  مطبلني  من  اإجابة  اأريد  ل  الت�صاوؤلت  بع�س  �صاأ�صع 
اأن  اأرادوا ويبدوا  اإن  انك�صفت اأموركم ،اأريد من ال�صرفاء فقط 
الغالبية منهم تهرب من الرد لأ�صباب لي�صت خمفية ، لكن لباأ�س 
�صاأخت�صرها بنقطتني ، لأنني �صجرت من ال�صرح والنا�س تريد 
�صطر حتى فا�صي : ) 1( من 95م حتى يومنا هذا ومن 2007م 
اأو مت التلويح بقرار يدين جرائم  حتى اللحظة هل �صدر قرار 
الإحتالل يف كل ركن يف اجلنوب من قبل الأمم املتحدة اأو دول 
يهرب  الدنيا كيف  اأ�صتغربت كل منظمات  ؟ وهل  الأمن  جمل�س 
�صوت  �صمعنا  هل   )  2  ( ؟؟!!  قاتل  باأنه  القتيل  ويتهم  القاتل 
الدولية  واملنظمات  الأمن  جمل�س  �صمت  خالف  عربية  لدولة 
على ما يجري من جرائم على �صعب عربي �صقيق ؟؟!! ويبقى 
�صخ�صياً  اأنا   ، ال�صمت  اأو  الرد  وحدكم  لكم  ؟!  ملاذا  ال�صوؤال 
�صطر  مثلكم  اأ�صع   ، اليوم  وع�صى  لعل  وتكرارًا  مرارًا  �صرحت 
لأن  مزايدات  ..وبال�س  اخلريطة  من  خمفي  �صارع  اىل  واأذهب 

املزايدات تبني املقابر ولتبني الأوطان !!

هذا ال�صمت املزري من الأنظمة العربية ،واملنظمات الأ�صالمية 
والعربية وكذا من دول جمل�س الأمن على كل املجازر وجرائم 
احلرب يف اجلنوب من اإحتالل يعملها نهارًا جهارًا ، هو �صمت 

حقري وغادر ،لكن هذا ال�صمت وجد عذر اأقبح من ذنب يتحجج 
به بكرثة املكونات التي ي�صعب التفاو�س معها ، �صحيح ولدة 
بكل  اإبادته  يراد  �صعب  ق�صية  الق�صية  ،لكن  كالأرانب  مكونات 
الطرق ..من هنا وجب القول : اإن الت�صابق اخلياين الغبي على 
خلق اجلديد من املكونات لأغرا�س �صخ�صية مري�صة ،ورف�صكم 
ال�صافر لقيام ) جبهة واحدة( قد �صاهم كثريًا يف ازدياد ال�صمت 
العربي والعاملي وكافة املنظمات ..لذا كم مرة قلنا : اإن جتارب 
ال�صعوب وتاريخها الن�صايل قدبينت الآتي: اأن اأي عمل يتطلب 
الن�صال  ي�صبح  ذلك  دون  ومن   ، �صليماً  وعملياً  دقيقاً  تنظيماً 

مرجتاًل ، وبعدها يتحول اإىل جمرد ذكرى.

عرف  �صلمية..�صلمية..�صلمية.  املهادن:  ال�صوت  اأرتفع  عندما 
اأهل  ، وفرح  ال�صالح  من  العزل  لقتل  الطريق  الإحتالل اجلبان 
�صلمية،�صلمية، ورددوا بعد كل �صهيد : �صلمية ما اأحلى الرتزاق 
منها .. �صتبقى اجلنوب يف ظل نهر الأحزان ما مل تطرد الطابور 
اخلام�س التابعني لـ ) ورثة ال�صيطان ( من اجلنوبيني وغريهم 
اأن  ت�صدقوا  ..ل  اجلنوب  اأهل  يا  الرهان  نخ�صر  �صوف  مل  ،ما 

احلرية �صتاأتي اإلينا لتقول لنا : مالكم ن�صيتموين ؟!
و�صفوفكم  تتفرجون  متى  اإىل  واعني  يا  اجلنوب  �صباب  **يا 

مع  فرحاً  ي�صرب  الأهبل  يظل  متى  واإىل  ؟  البائعني  من  خمرتقة 
لل�صياع  بربود  ينظر  الواعي  ال�صاب  يظل  متى  واإىل  ؟  الطبل 
الداعي  ما  ؟!  الداعي  ما  ذليل  بهم�س  ويردد  الثورة  وحتريف 
هي كلمة جبانة ، لومل يغريها ال�صرفاء �صيدفن الثورة الأ�صيلة 
النبيلة التي �صقى �صجرتها دماء ال�صهداء ولن ي�صتفيد منها غري 
الإحتالل وال�صما�صرة والأنذال واجلبناء ... اإىل متى نحتار يف 
غدًا   ، ترتنحون  ال�صرب  خارج  اأراكم  اليوم   ، �صباب  يا  اأمركم 
اأخ�صى اأن تع�صقون م�صرية ال�صياع وتغالطون بالهتاف الثوري 
م�صتنقعات  واأنتم يف  تفيقوا  اأن  بدًل من  اليوم  ..اأفيقوا  املزيف 
يا  اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه   : للقول  التنازيل  العد  يف  اأبداأ  ...هل  الغروب 

جنوب لقد خ�صرنا الرهان !!!!!!!!!!!!!!

من  نذالة  مبدى  اأ�صعر  "عدن"  الغالية  للمدينة  اأنظر  كلما   **
 ، العفن  قلب  من  خرج  و�صيع  حقري  لإحتالل  الوطن  باعوا 
، واألعن  الزمن  التي عفى عنها  القيادات  ومبدى حقارة بع�س 
جمل�س الأمن والعرب امل�صتعربة الذين �صجدوا للوثن ، واأب�صق 

على الذين يخربون املدينة الغالية من اأجل اإ�صتالم الثمن !!
)من �صفحة الكاتب على الفي�صبوك(

فاروق نا�رش علي

�صعد بن عبدالقادر القويعي


