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هادي الرئي�س وجالل االبن هم جنوبيني لهذا توجه لهم ال�سهام!
ــ املحرر ال�سيا�سي

�شاءت الأقدار والظروف �أن ت�أتي بالرئي�س
امل�شري عبد ربة من�صور هادي رئي�سا
توافقيا للبالد التي كانت وال تزال تع�صف
بها الأزمات يف كافة الأ�صعدة  ,ورغم
املهمة ال�صعبة التي غامر الرجل بحياته
والدخول فيها من اجل اخلروج بالبالد من
حالة احلرب الأهلية التي كانت تعي�شها
وحالة االنق�سامات التي تعي�شها العا�صمة
�صنعاء وعدد من املدن الأخرى وكذالك
االنق�سام داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ,
ورغم �أن الرجل ا�ستطاع بحكمته وحنكته
ال�سيا�سية �أن يتجاوز كل ذلك رويدا رويدا �آال �أن الرجل وكافة
�أفراد عائلته تطالتهم حمالت �إعالمية منظمة من كافة القوى
املتنفذة يف �صنعاء ..
فجالل النجل الأكرب للم�شري هادي حل�ضنا خالل الفرتة
الأخرية كيف حمالت الت�شويه التي تطاله واملتابع للحال التي
تعي�شها تلك اجلهات التي تقوم برعاية هذا احلملة �سيعترب ذلك
�ضحك ع الذقون و�إفال�س �سيا�سي فهي مل جتد لدى الرجل �أي
ق�ضايا ف�ساد فذهبت خللق تلك االتهامات التي يعرف الكثري �أنها
عارية عن ال�صحة والواقع ..

ما يجري بحق النجل جالل ال يعدوا كونه حقدا دفني لدى تلك
اجلهات التي حتاول خلق تهم وحجج من اجل خلق حالة من
الهيجان ال�شعبي �ضده هناك حملة منظمة جتاه جالل من قبل
جهات نافذة ال �شك انها ت�ضررت من �سيا�سية الرئي�س هادي
وخ�صو�صا انفتاحه الكبري على اجلنوب وق�ضيته العادلة
وعلى القيادات اجلنوبية التي مت �أبعادها و�إق�صائها من عملها
وت�سريحها دون وجة حق  .ق�ضية اجلنوب وتعاطي الرئي�س
هادي لها تقف ك�شوكة يف حلق تلك القوى التي �ضلت تعيث
بالبالد على مدى عقود من الزمن ..
�أن الهجوم الإعالمي الذي تنفذ منة رائحة احلقد فقد طالت

�سيادة امل�شري هادي رئي�س اجلمهورية من قبل �صحف
وكتاب �شماليني وبع�ض منهم جنوبيني للأ�سف تتهمه
باتهامات �شتى منها �ألتواطئي مع ملي�شيات احلوثي
لدخول اىل �صنعاء و�إ�ضعاف خ�صومة وهذا االتهام
الكاذب مل ي�أتي �أال لكون الرئي�س هادي نئ باجلي�ش من
الدخول يف حرب بني طرفني بينهما عداوة لي�س لدولة
�شان بها ..
لقد ف�شلوا من النيل من النجل جالل فذهبوا خللق
تلك االتهامات العارية عن ال�صحة فالرجل يعرف عنة
توا�ضعه اجلم وعدم حبة لظهور الإعالمي ..
�أننا هنا ن�ستغرب ما مربرات هذا احلمالت من كافة
املواقع وال�صحف حزبية و�أهلية وم�ستقلة التي تدار
من ال�شمال بحق امل�شري هادي وجنله الأكرب جالل ,
ون�أمل من و�سائل الأعالم امل�ستقلة �أن تتوخى امل�صداقية وال
تعتمد ع كل ما ين�شر ويذاع يف مواقع تلك القوى ال�سيا�سية
املعروفة واملتنفذة  ,بل ما يجري على الواقع  ,الن هذا �أمانة
و�أخالق املهنة الإعالمية..
وليعلم اجلميع �أن الهجوم على الرئي�س هادي وجنله جالل افرز
اليوم وجود �شمال وجنوب ،،هادي الرئي�س وجالل االبن هم
جنوبيني لهذا توجه لهم ال�سهام هم وغريهم من �أبناء اجلنوب

�سامل �صالح حممد� :أمتنى �أن حتظى اليمن بالأمن واال�ستقرار يف 2015
عمر ًا مديد ًا (�أبا جمال)
قال ال�سيا�سي املخ�ضرم �سامل �صالح حممد� ،أن �أبرز
�أحداث العام  2014والتطورات املت�سارعة التي
�شهدها اليمن عموماً و�شدت انتباهه كان �أبرزها مرابطة
املعت�صمني اجلنوبيني يف �ساحة احلرية مبدينة خور
مك�سر منذ منت�صف �أكتوبر املا�ضي ،و�سقوط العا�صمة
�صنعاء بيد ملي�شيات احلوثي� ،إ�ضافة �إىل ا�ست�شهاد

املنا�ضل الدكتور زي ال�سعيدي اليافعي واملهند�س
البطل خالد اجلنيدي ومن �سبقهم ويلحقهم من
ال�شهداء� ،إىل جانب انخفا�ض �أ�سعار النفط وتدهور
�أ�سواق الأ�سهم وت�أثريها على البلدان العربية التي
ت�ساعد اليمن.
و�أ�شار ع�ضو جمل�س الرئا�سة ال�سابق� ،إىل �أن �أكرث
الأحداث التي �أ�سعدته على امل�ستوى العربي ،هو
االتفاق امل�صري القطري ،برعاية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه
اهلل.
متمنياً �أن يكون العام املقبل عام رخاء ،و�أن يحظى
اليمنيون جنوبا و�شماال بالأمن الغذائي واال�ستقرار
الأمني وال�سكينة العامة ،وهو �أمر يعني حكامنا
القدامى واجلدد.
ويف ما يتعلق ب�أمنيته ال�شخ�صية ،قال ال�سيا�سي �سامل
�صالح �أنه يتمنى �أن ميدّه اخلالق بال�شفاء العاجل
وال�صحة وال�سعادة ،له ولكل الأحباب والنا�س جميعا.

م�ؤ�س�سة (احلقيقة ) للإعالم تبارك
للدكتور (حبتور) تعينه حمافظ ًا لعدن

ي�صادف اليوم  31دي�سمرب ميالد الرئي�س علي نا�صر
حممد وبهذه املنا�سبة نزف �إليه خال�ص و�أزكى
و�أرقى التهاين والتربيكات متمنيني له وافر ال�صحة
وطول العمر وعيد ميالد �سعيد.
م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني

م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم تعزي
اللواء (ال�صبيحي) بوفاة �شقيقته

 -خا�ص

مبنا�سبة نيلة ثقة القيادة ال�سيا�سية
بتعينه حمافظ ملحافظة تتقدم م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم ب�أحر التهاين القلبية
للأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور
لنيلة ثقة فخامة الرئي�س عبد ربه
من�صور هادي متمنيني له النجاح يف
هذه املهمة اجل�سيمة  ...والتوفيق يف
كل ما يخدم عدن و�أهلها الذين يتطلعون
من الدكتور حبتور بذل كافة اجلهود
لإعادة عدن �إىل عهد الأمن واال�ستقرار
.عدن التاريخ واحل�ضارة  .املهنئون
 /كافة العاملني مب�ؤ�س�سة (احلقيقة )
للإعالم و م�ؤ�س�سة (احلقيقة) اخلريية
التنموية

1996

عدن -الـمنصورة

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تلقينا نباء وفاة �شقيقته وزير
الدفاع اليمني اللواء الركن  /حممود احمد �سامل ال�صبيحي م�ساء
الثالثاء املوافق  2014/12/23يف العا�صمة الأردنية عمان.
�إذ نبعث تعازينا احلارة �إىل وزير الدفاع بوفاة �شقيقته و�إىل
كافة �أهلها وذويها ون�س�أل اهلل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
و�إن ي�سكنها ف�سيح جناته �إن هلل و�إن �إليه راجعون  .م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم
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ال�شعب بني جتويع �صالح وعبث احلوثي
 -كتب  :عامر الدميني

�أ�سو�أ ما ميكن �أن ي�سجل على �صالح طوال ت�أريخ حكمه
هو �سيا�سة التجويع للنخب وال�شعب على حد �سواء
لت�سهيل تطويعهم و�إبقائهم ذاعنني ل�سلطته كحاكم.
وهذا الإخ�ضاع النابع من احلاجة للمال و�ضروريات
البقاء جعلت ه�ؤالء الأتباع يف حالة ارتهان خوفا من
اجلوع و�ضياع امل�صالح التي حتولت من �سلوك م�شبوه
�إىل حق مكت�سب ،والنتيجة �أدت �إىل خلق جمهور وا�سع
من قطاعات ال�شعب وموظفي الدولة الهم الأول لهم
كيف يكافحون للبقاء يف احلياة وتوفري احلد الأدنى من
م�ستلزمات العي�ش داخل بالدهم.
وبالتايل �صار من الع�سري التعويل على ال�شعب كطاقة
فاعلة يف عمليات التغيري املتتالية ،فال�شعب اجلائع ال
ميكن �أن يثور �إال بعد �أن يو�شك على املوت ،واجلوع
هو ال�صانع الأول لكل �أمرا�ض املجتمعات ،فهو يدمر
النزاهة ويلتهم القانون وي�سحق الف�ضيلة ويذيب
الكرامة واملروءة ويقتل الرجولة.
فكيف ننتظر من �شعب جائع �أن يخرج هاتفا للحرية �أو
مطالبا بالعدالة �أو مقاتال للم�ستبد بينما يعي�ش معظم
�شرائحه على جتميع القوارير الفارغة لبيعها ،و�شريحة بها ،بينما ظلت ال�شعوب موجودة لكنها ت�صارع اجلوع
�أخرى على علبة الزبادي كوجبة يومية يف حياتها ،يف �سبيل البقاء.
و�آخرون ي�صارعون يف �سبيل البقاء قبل �أن ت�سحقهم ***
ما قاله زيد ال�شامي عن احلوثي وعدم حمافظته على ما
ظروف احلياة دون �أن ي�شعر بهم �أحد.
وهذي ال�سيا�سة التي �سلكها �صالح هي امتداد لثقافة مت االتفاق عليه كان نتيجة متوقعة رغم ما علقناه من
احلكم العربية املتج�سدة منذ قرون يف ذهنية املواطن �آمال ونوايا طيبة على ذلك االتفاق.
العربي ،ويلخ�صها املثل ال�شهري “جوع كلبك يتبعك”� ،شخ�صيا كنت من املدافعني عن االتفاق رغم احتفاظي
وحكمت ا�ستنادا لها العديد من الأنظمة ال�سيا�سية باحلذر وال�شك ،وم�صدر الثقة يف الرتحيب بذلك
املتعاقبة ،لكنها رغم ذلك �أثبتت ف�شلها واندحار من �أخذ االتفاق كان نابعا من �إدراك املتغريات التي ا�ستجدت

�أمري خليجي يك�شف اتفاق دول جمل�س
التعاون بعدم التعامل مع الرئي�س املخلوع
كونه �شخ�ص غري مرغوب فيه
ــ خا�ص

ك�شف م�صدر مقرب من احد �أمراء
اخلليج بان قادة اخلليج اتفقوا بعدم
التعامل مع الرئي�س ال�سابق علي
�صالح وعدم اال�ستماع �آلية �آو الرد
على الوفود التي يقوم ب�إر�سالها بني
احلني والأخر  .وقال امل�صدر �أن �صالح
�شخ�ص غري مرغوب فيه وال تفكر �أي
دولة ال�سماح له بالبقاء فيها  .م�ؤكدا �أن
ذلك يعد قطع العالقات بني قادة دول
جمل�س التعاون وبني الرئي�س ال�سابق
الذي خان العي�ش وامللح ح�سب حديث
امل�صدر ومل يعد يفرق بني ال�صديق
والعدو ورغبته بالعودة لل�سلطة �سبب
تخبطه ووراء الكوارث التي تعاين
منها اليمن  .هذا وكان اململكة املغربية
رف�ضت ر�سميا ا�ست�ضافة الرئي�س
ال�سابق على �أر�ضيها  .وت�شري امل�صادر
�أن الرئي�س املخلوع يعي�ش معزول مل
يرتك �إمامة خيار واحد .

يف م�سرية الطرفني ،والتي كان من املفرت�ض ا�ستثمارها
مل�صلحتهما.
غري �أن هتك االتفاق من قبل احلوثي �سي�سجل كمك�سب
ل�صالح الإ�صالح كونه من ا�ست�شعر امل�س�ؤولية وحافظ
على بنود االتفاق رغم حدة النقد ودرجة االعرتا�ض من
�أتباعه.
كما �أن نكث احلوثي لبنود االتفاق يعزز القناعة بعدم
احرتامه لأي اتفاق يوقع عليه مع �أي طرف ابتداء من
دماج وانتهاء باتفاق ال�سلم وال�شراكة ،و�أن الهدف من

تلك االتفاقات هو ا�ستثمار الوقت لتجاوز ظروف معينة.
و�أ�سو�أ ما يف نق�ض االتفاق هو ظهور الإ�صالح يف موقف
اال�ستغباء ،وهو ما �سي�ستثمره احلوثي لت�سويق
قوته ،ويجعل الإ�صالح يف و�ضع ت�شفي من خ�صومه
و�أ�صدقائه.
ً
ً
كالم ال�شامي يعك�س حرقة كبرية يف نف�سه و�أملا متقدا يف
ال�صدر ومرارة وا�ضحة تبني درجة القهر ،من املبادرة
للتوا�صل مع احلوثي �أوال ،ومن الو�ضع الذي �آل �إليه
ذلك االتفاق ثانيا.
وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه :هل من�شور زيد ال�شامي
بيان نعي لذلك االتفاق الذي �أبرم بني احلوثي والإ�صالح
�أم ماذا؟
ودون الإجابة على ال�س�ؤال علينا �أن ندرك يقينا �أن
احلوثي الزال �أمامه مهمات باقية يف قائمة الأعمال
ال�شيطانية املوكلة �إليه ينبغي عليه �إجنازها ،و�أن هذا
احلال �سي�ستمر مادام احلوثي موجود والدولة غائبة.
بل ينبغي الآن �أن ندرك جيدا �أن وقف �صلف وعبث
احلوثي لي�ست م�س�ؤولية طرف �سيا�سي معني لينوب
عن اجلميع ،بل هي م�س�ؤولية عامة تقع على عاتق كل
املكونات التي ت�شعر باالنتماء الوطني ،وكل املواطنني
الغيورين على بلدهم ،و�أن من ال�سهل تفجري الدور
واملقرات واجتثاث املمتلكات وقتل الأ�شخا�ص ،لكن من
ال�صعب الق�ضاء على الفكر والفكرة ،فهي نبتة �ستظل
حية وخالدة يف ال�صدور ت�أبى االندثار وع�صية على
االجتثاث ،وهذا ما مل يدركه احلوثيون ومن ي�ساندهم
�أو يبارك �أفعالهم.
ويف كل الأحوال لندع احلوثي الذي ي�سري على درب
�صالح يف حروبه داخل اليمن للزمن فهو كفيل بعالجه،
�أما نظام هادي فال تعويل عليه لكبح هذا اجلنون
الطائ�ش.

ال�سيد علي ح�سن باهارون:

 2014كان عام الوجع
ــ خا�ص

قال ال�سيد علي ح�سن رئي�س جتمع القوى املدنية
اجلنوبية� ،أن العام  2014كان م�ؤملاً ب�أحداثه التي
م ّرت على الوطن ككل ،والتي كان لها �أثر ووقع
وعلي �شخ�صيا كواحد من �أبناء
م�ؤثر على اجلميع ّ
هذا ال�شعب.
الفتاً �إىل �أن الأحداث التي �أحزنته خالل العام،
كانت حزناً نابعاً من �أحزان النا�س عامة ،والتي
�أبى من خاللها هذا العام  2014على مغادرتنا
مليئا بالأحزان والأتراح ،وي�ستحق �أن ي�س ّمى
عام الوجع ،ولعل �أبرزها هو فقداننا لأغلى الذين
ا�ست�شهدوا يف م�سرية الثورة اجلنوبية وكان
�آخرهم املهند�س البطل خالد اجلنيدي والدكتور
زين اليزيدي و�شهداء �شبوة الذين �سقطوا
م�ؤخرا ،ف�ضال عن �شهداء وجرحى كرث نالتهم �آلة
القمع والقتل الهمجي.
و�أ�شار باهارون �إىل �أن العام  2014كان بخيال
بالأحداث ال�سعيدة ،وللأ�سف مل يكن ثمة حدث
يرت�ضيه يف تقرير م�صريه و بناء دولته امل�ستقلة
�سعيد ي�ستحق الذكر.
متمنيا �أن يكون العام املقبل  2015عام خري الدميقراطية املدنية احلديثة التي تت�سع للجميع.
و�سكينة  ,وعام تتحقق فيه كل تطلعات �شعبنا
اجلنوبي ويف مقدمتها حل ق�ضيته العادلة حال
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أبراج

توقعات الأبراج ل�سنة 015
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بقي مده ب�سيطة وتنتهي ال�سنة بحلوها ومرها ،ونبد�أ �سنة
جديدة نتمنى ان تكون مليئة باملفاج�آت ال�سارة ،نقدم لكم
�أعزائي القراء توقعات الأبراج ل�سنة  2015من الإعالمية
ماغي فرح.
نطل على �سنة هي الأكرث دقة وا�ضطراباً منذ اكرث من �ست
�سنني حتمل تغيريات وانقالبات يفوق خطرها ما ر�أيناه
حتى الأن� .إنها �سنة اال�صالح والت�صحيح ،رمز التمرد
هي ،واحدة من �أ�صعب �سنني املخا�ض التي تعلن عن
والدة ع�صر الدلو� .سيكون هناك مناخ فلكي مقلق مع �ست
معاك�سات �ضخمة.
قد ي�سقط بع�ض الأنظمة الدكتاتورية حتت وط�أة
ال�ضغوطات ،يفقد الكثريون من حكام املا�ضي �شعبيتهم
ومكانتهم .كما ي�شهد هذا العام كوارث طبيعية ومناخية
متعددة ومن املمكن �أن تت�ضاعف علميات الإرهاب وقد
يعمد بع�ضهم اىل ت�سميم الأجواء لقتل النا�س �أو لنقل
املكروبات �إليهم� .أما �أعمال العنف فتبدو م�ضاعفة وقد تطال
�أماكن هادئة من العامل .ال�صحة العامة وال�سالمة مهددتان
خ�صو�صاً يف الأ�شهر الثالثة الأوىل.
ً
ي�أتينا الأمل يف �شهر �آب �إذ يحمل �أخبارا طيبة ويتحدث عن
حلول واجتماعات مفيدة واكت�شافات طبية �شافية .يف هذا
العام تن�صح ماغي بعدم املغامرة واملخاطرة فهذه ال�سنة
حتمل حتذيرات كثرية وتدعوك اىل تهدئة نف�سك لدرء
الأخطار وتعتربه العام الأق�سى يف هذه احلقبة التاريخية.
�أما اكرث املحظوظني فهم �أربعة �أبراج التي تت�سابق على
الأوقات الثمينة والفر�ص اجليدة وهي ال�سرطان ،اجلدي،
العذراء ،واحلوت� .أما مواليد احلمل فيعرفون �سنة بناءة
جد ًا ،ت�ستقر �أو�ضاع مواليد اجلوزاء ،امليزان والقو�س
�أما مواليد الأ�سد والثور فيخو�ضون فرتة من التجارب
والتغريات العميقة.مولود الدلو يعرف �سنة غريبة مليئة
بالت�شويق واالنفعاالت.

احلمل � 21آذار –  20ني�سان
(�سنة االجنازات الإيجابية)

يحالف احلظ مواليد احلمل هذه ال�سنة التي �ستكون مميزة
بالأحداث املهمة والتغيريات املنا�سبة ومليئة بالفر�ص
والهدايا.تتحرك الكواكب يف الـ  2015لتدعم م�سريتك
وتوازر م�شاريعك وحتمي م�صاحلك حتى �أنك تبدو من �أكرث
املحظوظني� ،سوف تكون �سماء برج احلمل �صافية وخالية
من الت�أثريات ال�سلبية و�ست�سعى خالل العام اجلديد اىل
�إحداث بع�ض التحوالت يف طريقة عي�شك وا�سلوبك وحتى
مظهرك.حتقق يف الـ � 2015أهدافك وموقع "�ساتورن"
اجلديد يفتح امامك الأفاق وي�شجع على م�شاريع بعيدة
االمد يكون لها وقع مهم على م�ستقبلك.
تتخل�ص هذه ال�سنة من عادات �سيئة �أوحتى من تبعية
و�ضعف وتقول وداعا للما�ضي�.إنتبه فقط من الفوقية
التي قد تالزمك طوال العام! تالقي الدعم من ال�شريك او
الزوج وتعرف ازدهار ًا كبري ًا وقد حت�صل على �إرث كبري �أو
عائدات مالية غري منتظرة� .إذا كنت تعمل يف ال�ش�أن العام �أو
يف ال�سيا�سة فقد تلفت الأنظار وتربز كنجم يف جمالك.
على ال�صعيد العاطفي قد تكت�شف ذاتك وتكون على موعد
مع احلب والغرام� .ستتعرف اىل نا�س كثريين وب�أ�شخا�ص
قد يثريون اهتمامك.قد تقطع ال�صالت مع �شخ�ص كان
ي�شكل جزء ًا من حياتك منذ فرتة وقد تعرف حاالت حب
غري م�ستقرة�.ستتاح لك الفر�صة للتعرف اىل �أ�شخا�ص
م�شهورين.اما هذه احلركة الكربى فقد تتوج بحب حقيقي
حوايل �أواخر ال�سنة� .أما الفرتة الأكرث حركة و�أحداثا فتقع
بني �أيلول و�أواخر ت�شرين الأول.

الثور  21ني�سان� 20 -أيار
(�سنة التغيريات املربكة)

�إنها �سنة التحديات حيث تواجه او�ضاعاً مل تعهدها يف
ال�سابق فتقوم ب�إت�صاالت مهمة رغم ال�صعوبات.يف الـ
 2015تكت�شف �أيها الثور ذاتك وتبدل حياتك جذرياً وتبا�شر

مرحلة اخرىتفر�ض نف�سها عليك.هذه التحوالت يف حياتك
التي قد تبدو �صادمة من املمكن ان ت�ؤدي اىل حلول جذرية.
على ال�صعيد املهني قد جتد نف�سك يف جمال مل تفكر به
يوماً ومل يكن يف احل�سبان .ال جتازف ب�أموالك وحافظ
على ممتلكاتك من املخادعني وبائعي الأوهام والكاذبني.
ين�صحك الفلك هذا العام باالبتعاد عن االلتزامات ويدعوك
للراحة.قد تقدم ا�ستقالتك من عمل �أو من حلم ربنا لتفعل ما
يروق لك�.إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة ف�ستكون من
الأفر حظا والأقل تعر�ضا للم�شاكل هذه ال�سنة.
علىال�صعيد العاطفي قد تعرف ارتباكا ًوتواجه امل�صاعب
وقد تتخذ قرار ًا نهائياً وترف�ض �إهما ًال مل تعد ترغب به.
�ستلتقي ب�أ�شخا�ص مهمني جد ًا يثريون يف نف�سك احلما�سة
والف�ضول.قد تعرف �شراكة عاطفية او مهنية يكون لها اثر
كبري على امل�ستقبل.
تبدو احلياة االجتماعية مميزة و�ستفتح امامك �أبواباً
كثرية قد تتجلى بزواج مميز �أو عالقة حب مفيدة.بعد
مواليد الثور �سيعي�شون حالة عاطفية مع �أ�شخا�ص خمتلفني
عنهم.يفك الفلك الطوق عنك تدريجياً ابتدا ًء من  24ت�شرين
الثاين/نوفمرب في�سهل عليك الأو�ضاع فت�شعر ان املياه عادت
اىل جماريها لتبد�أ فرتة تت�ضاعف خاللها الوعود والأفراح.

الأبواب على جتارب جديدة ومنا�سبة ،فتتخرج منها
منت�صر ًا ورا�ضياً  .تكون ال�سماء �صافية جد ًا يف الأ�شهر
ال�ستة الأوىل و�إذا بد�أت ب�شهر باهت ف�إنها تنطلق ب�صورة
مميزة ابتدا ًء من �شهر �شباط وحتى �شهر متوز ،فال تكاد
تقوم بعمل حتى ي�صادف النجاح.
تتقدم بخطى ثابتة عرب و�سائل متعددة تتاح لك� ،إن ب�سبب
ال�صدفة او عن طريق درا�سات جديدة او بف�ضل زواج
مزدهر� .شيء ما يتغري يف حياتك فت�شعر �أنك تتناغم مع
الأمور �أكرث من ال�سابق .تتخل�ص من بع�ض القيود املهنية
 ،النف�سية �أو ال�شخ�صية .حتقق تطور ًا ملحوظاً وقد تربح
الكثري من املال.
هل يعني كل ذلك ان ال�سماء الفلكية خالية من امل�شاكل؟
ال� ...إن موقع "جوبيتري" من "�ساتورن" يبدو دقيقاً وقد
يولد مواقف جتعلك حائر ًا �أما اخلري فيجب ان يكو االعتدال
والدر�س العميق قبل الإقدام .قبل متوز وت�شرين الثاين
تنتظرك متغريات كثرية من املمكن ان ت�صل اىل نهاية ال�سنة
وقد ا�صل اىل نهاية ال�سنة وقد قمت ب�أ�سفار ناجحة �أو بد�أت
عم ًال جديد ًا .
�أنها �سنة الوعود العاطفية  ،حان الوقت لكي ت�ستعيد �أيها
ال�سرطان حب احلياة وتنطلق من جديد فعام  2015مليء
بالوعود ويحمل اليك عرو�ضاً جيدة و�آفاق وا�سعة ميكن ان
نقر�أ هذا العام حباً كبري ًا و�صداقات وا�سعة وخروجا ً من
وحدة كادت ت�سيطر عليك.

حتمل �إليك هذه ال�سنة �أحداثاً غري متوقعة ويف فرتات ال
تتوقعها قط.و�إذا قارنت الـ  2015بال�سنني اخلم�س الأخرية
ف�ستجد انها الأبرز من حيث التطورات والإجنازات
والتغيريات التي طاملا انتظرتها�.ستخيم عليك هذا العام
م�سحة الر�صانة ال�صفاء دون ان تنزع منك حب احلياة
وال�شباب واملرح واالنفتاح .الن�صف الأول من هذه ال�سنة
هو الأف�ضل ف�إياك ايها اجلوزاء ان تخرب هذه االجواء
اجلميلة التي يعدك بها الفلك بل ا�ستفد من كل ما تهبه لك
احلياة من فر�ص وظروف ا�ستثنائية لكي حتقق املكا�سب
والأرباح وتخرج منت�صر ًا من �أية مبارزة و�إمتحان.
مواليد هذا الربج �سوف ي�ستفيدون من فر�صة م�صريية
تبدل حياتهم وجتعلهم يف املوقع الأقوى �أو الأبرز ال �شك �أن
عائداتك اىل ازدياد كبري و�أن العمليات املالية التي قد تقدم
عليها تالقي الناجت املرجوة.تعرف خالل هذه ال�سنة ا�سفار ًا
مهمة �أو تنتقل لكي تعي�ش يف منزل جديد �أو بلد �آخر.
قد متار�س عم ًال حتلم به وتفكر باالنتاجية �أكرث من
املكا�سب .و�ست�ساعدك االت�صاالت االجتماعية على ذلك.
خالل هذا العام �ستبحق عن جديد بدون خوف من املجهول
وقد ت�ضطرك الظروف اىل �إحداث هذا التغري حتى ومل
ت�سع اليها  .قد تبد�أ ال�سنة بطيئة وت�سمرت الأجواء باهتة
حتى منت�صف �شباط /فرباير �إلأا �أنك تنطلق بدورة فلكية
جديدة ال بل ممتازة ابتدا ًء من منت�صف �شباط حتى �أواخر
حزيران .
�ستجد يف الـ  2015جنومية وجدية يف العواطف .تتعزز
�شعبيتك هذه ال�سنة فتزداد �أنت ت�ألقا .ت�صادف ال�شريك اذا
كنت وحيد ًا وتتقارب من الزوج �أو احلبيب اذا كنت مرتبطا
وقد تعقد رابطاً مع �شخ�ص نافذ وقادر �أو م�شهور وقد تلتقي
�صدفة باحلبيب �أثناء �سفر �أو �أثناء مهمة مهنية.

�شاهدي �أي�ضاً:
حملة البوابة للتوعية ب�سرطان الثدي

اجلوزاء � 21أيار ـ  21حزيران
(�سنة املفاج�آت )

ال�سرطان  22حزيران – 22متوز
(�سنة ا�ستثنائية من احلظ )

ان الأخبار ال�سعيدة هذه العام تفوق التوقعات وتن�سيك
الأيام الدقيقة التي قد متر بها ،متر بفرتة مميزة يف حياتك
وقد ال نبالغ �إذا و�صفناها باملمتازة فالطوالع الفلكية قلما
ت�شري �إىل ال�سلبيات ال بل تتحالف كواكب كثرية وتتناغم
لتوفر لك الهناء وال�سعادة ما مل ي�شهده منذ �سنني طويلة.
تعدك هذه ال�سنة بالنجاح الكبري واحلب واحلظ والتطور
ال�سعيد� .صحيح �أنك ال حتب املفاج�آت واملجهول بل
تف�ضل الأماكن املعروفة والظروف املعتادة �إال �أنك �ستفتح

الأ�سد  23متوز – � 22آب
(�سنة املواجهات ال�ساخنة)

ترتاكم التحديات هذه ال�سنة وتت�سابق وعليك ان تعلم ايها
الأ�سد انك دخلت فرتة "�ساتورن" منذ �شهر متوز من العام
املا�ضية وهي مرحلة مهمة من احلياة تخط لك امل�ستقبل
وتقرر ما �ستكون عليه الثالثون �سنة القادمة.
قد جتد نف�سك هذا العام �أمام مرحلة م�صريية من حياتك
متنبها لك �شيء جتنبا للوقوع يف امل�آزق واالن�سياق اىل
�أو�ضاع �شائكة قد تقودك اىل املحاكم �أو اىل خالفات كثرية
�أو رمبا اىل ترك عملك �أو للو�صول اىل فراق وطالق.
انها �سنة التنقل وال�سفر من املمكن ان تغري مكان عملك او
البلد الذي تعي�ش فيه خ�صو�صا ً يف �شهر ت�شرين الأول �إذ
تتاح لك فر�ص لذلك.حتظى باحلظ املطلق بني الأول من
كانون الأول و  12حزيران وحتى نهاية ال�سنة فيجب ان
تتجنب املجازفات واملغامرات تفادياً حلوادث م�ؤ�سفة �إذ
ينطلق احلظ املطلق اىل برج احلوت.
احلياة العاطفيةهذا العام غنية بالأحداث وقد تعلمك
احلياة ان تت�صالح مع نف�سك وتكت�شفها وتعرف ما تريد
وما ال تريد.مفاج�أت عاطفية وحتوالت �ست�صادفك بني
�أيار وت�سرين الأول �إليك عام  2015الكثري على ال�صعيد
الرومن�سي والعالقات احلميمة.
بع�ض مواليد الأ�سد يعي�شون جتربة حب �شديدة وعا�صفة
لكنهم يتعر�ضون للخيبة ،على �أثر اكت�شافهم ان توقعاتهم
مل تكن حقيقية� ،أما املرتبطون فقد ي�ضطرون اىل االفرتاق
ب�سبب �سفر .لن تبحث عن املجد بل عن الأمان وقد ترتبط
ب�شخ�ص يكربك �سنا يتمتع ب�صفات العطاء واملحبة
احلنان.قد تتاح لك فر�ص رومن�سية كرثة �إال �أنك تعرف ما
تريد وت�سعى اىل اال�ستقرار .لن تطالك ت�أثريات اخل�سوف
والك�سوف طوال هذه ال�سنة بل تبدو معفيا منها حل�سن
احلظ.

العذراء � 23آب ـ � 22أيلول
(�سنة �صافية وخالية من امل�شاكل)

يف العام املا�ضي م ّر الكثريون من مواليد العذراء بتجارب
�أ�سا�سية يف حياتهم ،ال �شك �أن الأو�ضاع احلالية يف الـ
 2015تت�أثر مبا ح�صل معك �سابقاً وجتعلك ترك�ض يف كل

االجتاهات نحو تغيري يثبت اقدامه اي�ضا يف عام . 2015
ما ح�صل معك حتى الأن لي�س بالأمر العابر �إمنا هو حتول
كبري يف حياتك� ،إال �أنك هذه ال�سنة تدخل من التعوي�ض
والتفكري العميق لر�سم خريطة حياتك من جديد ،ا�ستفد من
هذا العام ومن ت�أثرياته االيجابية لكي مت�سك بزمام الأمور
وتدير الدفة كما تريد .
الأو�ضاع املهنية واملالية يف ازدهار� ،ستجد املكان لك او
املركز الذي ت�صبو اليه �أو العمل الذي ترغب به قد تتفوق
يف مباراة او تتو�صل اىل ترقية حلمت بها �أو اىل ا�ستقرار
بعد طول تردد وقلق� ،إنه عام الأو�ضاع املالية املزدهرة
واملفاج�آت ال�سعيدة واالنقالبات الإيجابية� .أما هذه الوعود
فتبد�أ منذ اليوم الأول لل�سنة.
قد تعرف �أيها العذراء فرتة ذهبية من الإجنازات املده�شة
خالل �شهر �أيار .تبدو ال�سنة منا�سبة ل�شراء منزل جديد
�أو للقيام بعملية �شرائية كربى كما �أنها تنا�سب الأعمال
التجارية وكذلك الأ�سفار.
على ال�صعيد العاطفي ،متار�س جنومية �ساحرة �أيها
العذراء وهناك �صخب يف حياتك العاطفية .من املحتمل
ان جتذب �أ�شخا�صاً يعي�شون فرتة انتقالية يف حياتهم
ال�شخ�صية او تعرف عالقات جتربية اذا �صح التعبري.
كثريون من مواليد هذا الربج قد ينتقلون من حالة حب �إىل
حالة �أخرى ،هذه ال�سنة .وكثريون يتحررون من ارتباط
يثقل كاهلهم �أو من عالقة �ضاغطة مل تعد ت�سعدهم .تتاح
لك فر�صةعاطفية يف �أي وقت و�أي مكان� .إال ان جمال العمل
يبدو االكرث ا�ستقطاباً .هذه ال�سنة هي نقطة حتول يف حياتك
ال�شخ�صية.

امليزان � 23أيلول –  23ت�شرين الأول
(�سنة جيدة من التطور والإ�ستقرار)

ت�شهد هذه ال�سنة تطور ًا �أكيدا وهادئاً وتطل على جديد يف

5

www al-hakikah.com

أبراج

 20من الإعالمية ماغي فرح
األربعاء  31 -ديسمرب 2014م  -الموافق  9ربيع أول 1436هـ  -العدد 44

اتباع احلمية وممار�سة الريا�ضة ،حل�سن احلظ �أن �صحتك
�ستكون جيدة هذه ال�سنة.

العقرب  24ت�شرين الأول –  21ت�شرين
الثاين (�سنة التقلبات الغربية)

حياتك.تعيد اليك هذه ال�سنة الب�سمة بعد �سنوات من التعب
والأثقال والرتاجع النف�سي ,لقد انتهت الدورة الفلكية
ال�ضاغطة�.إنها �سنة ممتازة الكت�ساب �سمعة طيبة �إال ان
الفلك يحذر من بع�ض الت�سرع وخو�ض مغامرات خطرية يف
جمال اال�ستثمار وذلك خالل �شباط و�آذار ويف �شهري ت�شرين
الأول وت�شرين الثاين� .أحر�ص على �إحاطة نف�سك ب�أ�شخا�ص
كفوئني و�صادقني.
كل ما له �صلة بالنا�س واجلماهري وال�سفر واالنفتاح يبدو
منا�سباً لك هذه ال�سنة ويوفر فر�صة للإ�شراق والتحليق.
كثريون من مواليد امليزان يالقون الدعم املادي من ال�شريك
العاطفي �أو الزوج .ومع "جوبيتري" يف منزلك الثاين ت�أتي
الأموال بطريقة �سهلة وجهود ب�سيطة.
"�ساتورون" الذي عاك�سك �سنتني ون�صف ال�سنة ها هو
اليوم يقف اىل جانبك فريدعك عن الأعمال اخلطرية
ويحمة م�صاحلك ويجذب اليك اال�ستقرار يف مرحلة
مهمة من حياتك .تعترب هذه ال�سنة �سنة احل�سم بالن�سبة
�إىل �أو�ضاعك ال�شخ�صية فبعد علمية املراجعة الذاتية التي
�أحدثتها ال�سنة املا�ضية بالن�سبة اىل عالقاتك ال�شخ�صية
حان الوقت لكي ترتبط ب�أ�شخا�ص جدد �أو لكي تنتقل اىل
مرحلة �أخرى من العالقات .بع�ض مواليد امليزان ينتقلون
اىل االرتباط الر�سمي هذه ال�سنة �أو اىل الزواج.
هذه ال�سنة قد ال تنح�صر يف عالقة حب واحدة  .قد جتذبك
اكرث املنا�سبات االجتماعية واللقاءات الغنية واملتنوعة.
حاذر �أيها امليزان هذه ال�سنة من الغرية وذلك على جميع
امل�ستويات.هذه ال�سنة قد ال تنح�صر يف عالقة حب واحدة
 ،قد جتذبك اكرث املنا�سبات االجتماعية واللقاءات الغنية
واملتنوعة .حاذر ايها امليزان هذه ال�سنة من الغرية وذلك
على جميع امل�ستويات.
تتحلى هذا العام بقدرات نف�سية وطاقات ج�سدية كربى �أما
امل�شاكل فتنجم عت �شهيتك الكربى يف الأكل واحلل هو يف

حتمل لك هذه ال�سنة الكثري من التناق�ضات وجتعلك تتمتع
بحظ وافر يف بع�ض الأحيان ثم تعيدك �إىل الوراء يف �أحيان
�أخرى� .أي �أن عام  2015يعطيك بيد وي�أخذ بيد �أخرى.
بدون �شك تتلقي ح�صتك من احلظ وتعرف فرتات من
االزدهار قد تبلغ �أوجها خالل �شهر ني�سان و�أيار �،إال ان
املعاك�سات الفلكية تبدو كثرية وال ميكن الإ�ستهانة بها.
تتغري الأو�ضاع تدريجياً يف �شباط لكي يربز �أمل �أف�ضل يف
اواخر �شهر �آذار فتمر بتجارب وحمن وحتديات ت�ستطيع
�أن تخرد منها منت�صر ًا .تبدو الأعمال كثرية لكنها تواجه
التعقيدات وامل�صاعب وقد ي�صعب عليك التعامل مع املحيط
املهني ورمبا ت�صطدم مب�س�ؤولني �أو زمالء �أومتعاونني.
حاذر �أيها العقرب من اال�ستهتار ب�صحتك هذه ال�سنة .قد
ت�صاب املعنويات باالحباط يف بع�ض فرتات ال�سنة.من
املعروف ان مواليد العقرب يتمتعون بجاذبية ومغناط�سية
جتعل االخرين �أمامهم عاجزين عن املقاومة يف غالب
الأحيان �إال ان هذه ال�سنة تغمرهم ب�سحر يفوق كل ما
عرفوه يف ال�سنني املا�ضية.
تفر�ض نف�سك يف املنا�سبات واالجتماعات فتلتقي وجوها
ًجديدة ونا�ساً كثريين و�إذا كنت خاليا فقد تعرف عالقات
عديدة تبد�أ ب�سرعة وتنتهي ب�سرعة �أي�ضا .تتغري امل�شاعر
و تتبدل وقد حتافظ على و�ضعك االجتماعي عازباً كنت او
متزوجاً.
تعرت�ض على حب من طرف واحد وقد تتخلى عن
ارتباطات غري مفيدة� .إال ان الفلك يتحدث عن منا�سبات
�سعيدة وعالقات تتطور بهدوء لت�صبح اكرث عمقاً رغم ميلك
اىل التعددية والإغواء هذا العام يحمل بع�ض التغريات
الأ�سا�سية فقد تعرف نهاية عالقة �أوت�ضع حد ًا لبع�ض
الواجبات .اتبع حد�سك وتكيف مع التغريات .هذه ال�سنة
حتملك اىل جديد مل يخطر ببالك قبل اليوم .قد حتزم
حقائبك وت�سافر �أوتقلب �صفحة وتذهب نحو م�صري جديد.

القو�س  22ت�شرين الثاين –  20كانون
الأول (�سنة انتقالية نحو م�صري جديد)

تتبدل نظرتك هذه ال�سنة اىل احلياة فتتابع م�سريتك
اجلديدة نحو �آفاق اخرى مدعوما ً باحلكمة والوعي
واخلربة .يختار مولود القو�س يف الـ  2015طريقة و�ستكون
مليئة بالت�شويق والأحداث و�سي�شعر �أنه يف مرحلة انتقالية
حقيقية تت�أكد �شهر ًا بعد �شهر لكي ي�ستعيد ما فقده يف ال�سنني
املا�ضية.
قد ال تتقدم ايها القو�س هذا العام بخطى �سريعة لكنك
قد تقرتب من �أهدافك بهدوء .يدعوك الفلك اىل االهتمام
بال�ش�ؤون املادية وال�سعي من �أجل اال�ستقرار.تبد�أ ال�سنة
مرتاحا ًوتخطط لأعمالك بهدوء ووعي فتوقع على عقد �أو
حت�صل على عائدات مالية ورمبا تقوم ب�سفر.
ابتدا ًء من �شباط وحتى منت�صف ني�سان متر بتجارب
دقيقة وبع�ض اخليبات التي يجب ان تتعامل معها بحكمة
وهدوء ،تدخل يف دورة فلكية ايجابية ابتدا ًء من اال�سبوع
الثاين من �شهر حزيران  .والفرتة الأ�صعب تقع بني �شهر �آب
ومنت�صف �شهر �أيلول.

اجلدي  21كانون الأول –  19كانون
الثاين (�سنة ممتازة مليئة باحلظوظ )

قد تكون من �أبرز املحظوظني يف عام  !2015كفاك ما ح�صل
معك �سابقاً وعلى مدى ال�سنني الثالث املا�ضية� ،أنها �سنة
من امل�آثر الكبري والأحداث املنا�سبة والتطورات الواعدة
و�سنة التحرر التي ت�أتيك بالهدايا املتنوعة� .سيكون لك دعم
فلكي هائل وا�ستثنائي يو�صلك اىل ارتفاع اجتماعي ومهني.

تفر�ض نف�سك ايها اجلدي �أينما حللت وت�سابق الآخرين اىل
ا�ستغالل الفر�ص املتاحة ب�صورة عفوية.
تتال�شى ال�صعوبات تدريجياً فت�ستقبل �أ�شهر ال�سنة الواحد
تلو الآخر ب�شغف و�إمكانات جديدة تتوافر لك على مر
الأيام.يعفيك الفلك من الطوالع الفلكية ال�سلبية فتقفز فوقها
�أو متر بينها معافى!قد متر ككل النا�س ببع�ض الأوقات
ال�صعبة والدقيقة وتواجه �ضغوطات خ�صو�صاً يف �شهري
�أيار وت�شرين الأول.تطل على عامل جديد وتقوم ب�أ�سفار
وتتلقى عائدات مالية غري منتظمة.
حتمل لك هذه ال�سنة الطم�أنينة يف امليدان ال�صحي وتبدو
م�شجعة جد ًا على ال�صعيدين ال�شخ�صي والعائلي.
قد يراهن البع�ض على ت�صلبك ويحاول ا�ستفزازك �إال �أنك
تفاجئه مبواقفك املتغرية وقدرتك على اجتياز امل�صاعب.
ت�شارك يف حدث تربوي الفت وتلتقي بجهات فاعلة �أو زبائن
مهمة وتعرف لقاءات غنية .تتنوع �إت�صاالتك هذه ال�سنة
وحتظى بحياة �إجتماعية غنية جد ًا.
قد يبد�أ العام مع "فينو�س" فتعرف احلب احلقيقي .قد
يكون حباً جديد ًا �أو تتويجاً لعالقات متينة بد�أت يف ال�سنة
املا�ضية.ال �شك انك �ستمار�س �سحر ًا ال يقاوم .قد تواجه
التناق�ضات يف �أ�شهر ني�سان و�أيار و�آب ففي هذه الأثناء
يجب ان تكون مرتويا ً يف قرار االنف�صال او البدء بعالقة
جديدة .هذا ال يعني انك ال تعرف اال�ستقرار على الرغم ب�أن
هذه ال�سنة �ستحمل لك تقلبات على ال�صعيد العاطفي.

الدلو  20كانون الثاين – � 18شباط
(�سنة م�صريية)

يخ�ضع الدلو هذا العام لتقلبات وتغيريات م�صريية لن
تن�ساها ل�سنني عديدة.لن تعرف الروتني بل �ستعي�ش
انفعاالت كثرية وتفاعالت مع املحيطني بك والأ�شخا�ص
املعنيني بحياتك كما مع ال�شركاء والأ�صدقاء.حتركك طاقة
كربى لكي تقود الآخرين وتنقل �إليهم تفا�ؤلك بالعدوى.قد
تكون بدايةال�سنة �صعبة �إذ متر ب�أ�شهر دقيقة ما ي�ستدعي
االنتباه واحلكمة والوقاية واالبتعاد عن التهور يف كل
حلظة وذلك منذ ال�شهر الأول من ال�سنة.
قد تهد�أ الأحوال يف منت�صف �شهر ني�سان لكي تهديك اجواء
�إيجابية بني �آذار و�أيار .ثم تتعقد االمور من جديد فيحمل
�شهر حزيران ومتوز تعباً وانقالبات وتغيريات لكي تطوي
�صفحة يف �شهر �أب الذي يبدو جد ًا يف م�سريتك �.أحذر هذه
ال�سنة من الأخطاء والت�صرفات الطائ�شة وامل�شاكل العائلية
والف�ضائح اذا كنت تعمل يف ال�ش�أن العام.
على ال�صعيد املهني قد تواجه حتديات واخطار ًا فتتعر�ض
�سمتعك للت�شويه يف بع�ض الأحيان�،إياك ان تتحدى ال�سلطة
او مواقع النفوذ.ين�صحك الفلك باعتماد الديبلوما�سية
والليونة طوال ال�سنة و�ضبط الل�سان وهو يخدعك يف معظم
الأحيان .قد ت�شغل من�صباً كبري ًا وتزداد �شعبيتك ونفوذك

فتعزز ثقتك بنف�سك وبقدراتك.
�أنها �سنة االرتباك على ال�صعيد العاطفي ،تتبدل نظراتك
اىل احلياة واحلب واالرتباط ومتر مبزاجات متنوعة ،مرة
تكون را�ضياً ومرة اخرى تريد ان تقلب ال�صفحة .قد تعاين
يف نهايةعالقة يف بداية ال�صيف او مرحلة جديدة تبد�أها يف
نهاية ال�سنة.بع�ض مواليد الدول يفاجئون املحيطني بهم
بخيار حا�سم ال نقا�ش فيه.
هذه �سنة االكت�شافات يف احلياة اخلا�صة� ،إكت�شاف الذات
كما اكت�شاف الآخر .قد ت�شعر فج�أة بالوحدة اذا كنت عازباً.
�ستبحث عن االرتباط اجلدي الذي قد يكون م�ستبعد ًا او
�صعبا ً�أما الأ�صدقاء ف�سيلعبون دور ًا م�صريياً يف حياتك.

احلوت � 19شباط – � 20آذار ( �سنة
الفر�ص الواعدة والتطوارت الإيجابية)

كل ما �ستبا�شر به يف الـ � 2015سيكون له �صدى كبري ووا�سع
على مدى ال�سنني املقبلة.حان الوقت لكي تنطلق من جديد.
هذه الفرتة �إيجابية جدا اذا يبت�سم لك احلظ خاللها فتثبت
قدراتك وكفاءتك وهذا ما �ستفعله طوال العام.
انتظر �سنة من التغريات ال�سريعة قد تبد�أ بنمط بطيء
ثم تتدفق الأحداث والتحوالت كلما اقرتبت من كل ف�صل
ال�صيف� .إذا مررت بفرتة مربكة خال ل �شهر �آذار والذي
ينذر بحوادث مقلقة علىال�صعيد املايل ف�إنك حت�ضر مل�شروع
كبري ي�صادف الأزدهار  ،ابتدا ًء من ف�صل ال�صيف.
ترتكز اهتمامات احلوت هذا العام على الو�ضع املهني الذي
يت�صدر �أولوياتك� ،ستقوم ب�أ�سفار كثرية وبعالقات جيدة
مع احلكومات او ال�سلطات .حاذر ا�شخا�صا ً خمادعني
وم�ؤ�س�سات وهمية �أومناورة ت�ضللك وتخيبك  .قد تنتقل اىل
عمل جديد �أو تفكر بتغيري ما �إلأ اذا كنت �سعيد ًا مبا تفعل.
احلظ املطلق يحظى به مواليد احلوت ابتدا ًء من 12
حزيران فتكرث اال�ستثمارات املالية واخلرب الأهم ان هذا
احلظ يرعاهم حتى عام  2017ويكون منا�سباً لأ�صدقائهم
العقرب وال�سرطان �أي�ضا ،يتمتع احلوت هذه ال�سنة
ب�شعبية مميزة وي�صادف �أ�شخا�صاً كثريين ويلتقي بوجوه
عدة وقد تتاح له جماالت مل�صادفة ال�شخ�ص املنا�سب.
يتحدث الفلك عن ثبات يف الو�ضع االجتماعي فالعازبون
من هذا الربج ال يتوجهون اىل االرتباط والزواج وقلة منهم
ت�سعى اىل دخول القف�ص الذهبي�،أما املتزوجون فيحافظون
على و�ضعهم ويتعلقون باجلو العائلي .من املمكن ان يتم
لقاء مميز جد ًا ويحمل بع�ض احلرية للعازبني بني ايلون
وت�شرين الأول.
تتالحق على ال�صعيد ال�شخ�صي والعاطفي يف �شهر ت�شرين
الثاين� .أما اكرث املحظوظني فهم مواليد الدائرة الثالثة حيث
تطر�أ تغيريات يف حياتهم ومفاج�آت تر�سم يف بع�ض الأحيان،
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امللك عبد اهلل  ..حكيم الأمة ورجل ال�سالم

فهيم احلامد
لي�س هناك �شك �أن مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لفتح �صفحة جديدة يف
العالقات القطرية امل�صرية �سيكون لها دور �إيجابي
كبري على املدى القريب واملتو�سط والبعيد يف دعم
م�سرية العمل العربي امل�شرتك وتعزيز �سبل التكامل
والتعاون العربي من �أجل حتقيق امل�صالح العليا
لل�شعوب والت�صدي للتحديات التي تواجه املنطقة
العربية يف هذه املرحلة الدقيقة واحل�سا�سة والتي
تتطلب و�ضع ا�سرتاتيجيات طويلة املدى لتح�صني
البيت العربي من الداخل وجلم الإرهاب الظالمي
ومنع التدخالت الإقليمية يف ال�ش�ؤون العربية
واخلليجية.
وبدا وا�ضحا من ردود الفعل اخلليجية والعربية
ملبادرة خادم احلرمني ال�شريفني حيال طي �صفحة
اخلالفات بني الدوحة والقاهرة �أن هذه الدول كانت
ترتقب بكل اهتمام هذا االخرتاق الإيجابي الذي مت
على �صعيد توطيد العالقات بني قطر وم�صر ،وجاء
ت�أكيد البلدين على فتح �صفحة جديدة يف عالقاتهما
ا�ستجابة ملبادرة خادم احلرمني ال�شريفني باعتبارها
لي�ست خطوة �إيجابية مهمة لل�شعبني القطري
وامل�صري فح�سب و�إمنا للمنطقة العربية ولتعزيز
املنظومة الأمنية العربية اال�سرتاتيجية خا�صة �أن
خادم احلرمني ال�شريفني بح�سه ال�سيا�سي والأمني
واال�سرتاتيجي الرفيع ور�ؤيته احلكيمة والثاقبة
حري�ص على الت�صدي للم�ؤامرات التي حتاك �ضد
الأمة العربية والإ�سالمية ،ولي�س �أمام الأمة �إال
توحيد ال�صفوف ومل ال�شمل وتعزيز التقارب العربي

العربي و�إغالق �أي حماوالت الخرتاق اجل�سد العربي
وهذا لن يتحقق �إال بتعزيز الت�ضامن وطي �صفحات
اخلالفات ورميها وراء ظهورنا والتوجه نحو وحدة
ال�صف.
ومن امل�ؤكد �أن تطوير العالقات القطرية امل�صرية
�سي�ساهم يف تعزيز العالقات العربية العربية خا�صة
�أن قطر رحبت بنجاح املبادرة الكرمية خلادم احلرمني
ال�شريفني لتوطيد العالقات بني البلدين ونوهت بدور
اململكة يف ت�صفية �أجواء العالقات امل�صرية القطرية
التي من �ش�أنها توطيد العالقات والتقارب بينهما
واحلفاظ على ا�ستقرار املنطقة ،كما �أن م�صر �شاركتها
نف�س ال�شعور الإيجابي يف التنويه مببادرة امللك
عبداهلل احلري�ص دائما على ا�ستقرار �شعوب املنطقة
و�إحكام �أمنها وال�سعي ال�ستقرارها .ولي�س هناك
�شك يف �أن ا�ستقبال الرئي�س امل�صري لرئي�س الديوان
امللكي وال�سكرتري اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري ،وحممد بن
عبدالرحمن �آل ثاين املبعوث اخلا�ص لل�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين �أمري قطر ،ملناق�شة تفعيل املبادرة
التي طرحها خادم احلرمني ال�شريفني ،يعترب خطوة
�إيجابية للغاية ت�صب يف حر�ص القاهرة على دعم
مبادرة امللك عبداهلل.
�إن مبادرة اململكة للم�صاحلة بني م�صر وقطر ،ت�أتي يف
�سل�سلة التحركات التي قادها خادم احلرمني ال�شريفني
بداية من مل ال�شمل اخلليجي وتعزيز الت�ضامن العربي
والآن طي �صفحة اخلالفات بني الدوحة والقاهرة،
والتي تعترب �صفحة نا�صعة البيا�ض للمملكة لتعود
العالقات بني م�صر وقطر �إىل مرحلة التفاهم والتقارب

والتالحم و�إيجاد البيئة املالئمة حلل اخلالفات بروح
التفاهم واحلوار.
�إن الظروف اخلطرية التي مير العامل العربي اليوم
يف حاجة ما�سة للتكامل والت�ضامن وتعميق العالقات
العربية ملواجهة املرحلة الدقيقة التي متر بها الأمة
العربية وما تواجهها من حتديات خطرية وال�سعي
احلثيث لتوحيد ال�صفوف وتعزيز الت�ضامن �أكرث من
�أي وقت م�ضى.
�إن حكيم الأمة خادم احلرمني ال�شريفني الذي يعترب
رجل ال�سالم و�صانع املبادرات العاملية ال�سلمية
يحمل دائما هموم �أمته ،وهو رجل املواقف ال�صعبة
مل ولن يتخلى عن �أمتيه العربية والإ�سالمية يف
الظروف ال�صعبة ويويل م�صاحلها اهتماما بالغا،
وحري�ص على �أمنها وا�ستقرارها وحت�صني البيت
العربي والإ�سالمي من �أي اخرتاقات يحاول �أعداء
الأمة العربية والإ�سالمية ا�ستغاللها للم�سا�س بهويتنا
الإ�سالمية .وعادة ما يتدخل يف الظروف ال�صعبة حلل
اخلالفات ور�أب ال�صدع ،وما اال�ستجابة ال�سريعة من
قطر وم�صر ملبادرته �إال داللة وا�ضحة على ما يتمتع
به خادم احلرمني ال�شريفني من احرتام وتقدير لدى
قيادتي هاتني الدولتني القريبتني �إىل قلب ووجدان
حكيم الأمة ،وهو الذي يجري -حفظه اهلل -حب
وتقدير واحرتام العامل والأمتني العربية والإ�سالمية
لل�شعب ال�سعودي الويف الذي �أحب قائده والتف حول
قيادته احلكيمة التي بادلته نف�س احلب والتقدير.
(عكاظ)

الدور الإن�ساين ملجموعة هائل �أنعم يف اجلنوب

ــ خا�ص

عرب مواطنون يف مدينة عدن عن �شكرهم وتقديرهم ملجموعة �شركات هائل
�سعيد انعم التجارية التي قالوا انها وقفت اىل جانب املواطن الفقري يف
مدينة عدن منذ ت�سعينات القرن املا�ضي .واثناء مواطنون يف املدينة يف
احاديث متفرقة ل�صحيفة "احلقيقة"  ,على امل�ساعدات االن�سانية وال�شهرية
التي تقدمها املجموعة للفقراء واملعدمني يف مدينة عدن .وك�شف مواطنون
عن قيام جمموعة هائل �سعيد انعم باعتماد مرتبات �شهرية للأ�سر الفقرية
واملعدمة يف مدينة عدن  ,مما خفف على تلك اال�سرة التي عانت من �شظف
العي�ش .وجمموعة �شركات هائل �سعيد انعم ا�س�سها املرحوم احلاج هائل
�سعيد انعم املولود �سنة  ,1902يف قرية قر�ض الأعروق لواء احلجرية
حمافظة تعز ،وكان االبن الثالث من �أربعة �إخوة .وتعلم القراءة والكتابة
وختم القر�آن الكرمي وهو يف �سن مبكرة ،عمل يف �أول حياته يف حياكة املالب�س
وباع وا�شرتى ما �أنتج واكت�سب بذلك �أوىل معارفه التجارية وقد توفت
والدته و هو يف ريعان �شبابه ترك قريته قر�ض متجهاً نحو مدينة عدن
وبعدها بد�أ رحلة االغرتاب التي نقلته عرب حمطات بحرية خمتلفة بحثا عن
لقمة العي�ش حيث هاجر �إىل فرن�سا وعمل بها ما ُيقارب الع�شر �سنوات ثم
عاد �إىل عدن مرة �أخرى .وفتح دكان جتزئة �صغري و�سرعان ما حت ّول �إىل
مركز ن�شاط وربط �صلة يف الداخل واخلارج على الرغم من ال�صعاب التي
مر بها خالل تلك املرحلة موا�ص ًال ن�شاطه عرب �شركة تابعه لتاجر فرن�سي،
تطور ن�شاطه التجاري ب�شكل كبري بعد ذلك ،حيث قام ب�إن�شاء النواة
الأوىل للمجموعة يف عام 1938م على �صيغة �شركة متخ�ص�صة يف جمال
توزيع املواد الغذائية والتي تطور ن�شاطها �إىل جمال اال�سترياد والت�صدير
والتوكيالت العامة و�سماها "هائل �سعيد �أنعم و�إخوانه"� ،أ�س�س عام
1970م ال�شركة اليمنية لل�صناعة والتجارة ك�أول �شركة �صناعية يف مدينة
تعز ومب�صنع واحد للب�سكويت واحللويات وبتكنولوجيا �أملانية .وكان
حازما يف العمل مع احلر�ص على �إعداد القيادات امل�ستقبلية من الأ�سرة
من حيث التعليم والتدريب امل�ستمر ،كما ا�ستعان بالكفاءات واخلربات
الأجنبية .وعرفه اجلميع ب�أنه املرجع عند احلاجة والداعم لكل فقري،
م�سخر ًا �إمكانياته وطاقته لإر�شاد كل من توا�صل معه كما مل يتوانَ منذ بدء
ت�أ�سي�س م�شاريعه عن مد يد امل�ساعدة ب�صفة تلقائية وعند كل طلب .و�أ�س�س

عام " 1970اجلمعية اخلريية لهائل �سعيد �أنعم و�شركاه" للم�ساهمة يف
تلبية حاجيات املجتمع من املدار�س وامل�ست�شفيات وامل�ساجد وحفر الآبار
و�شق الطرقات وامل�ساعدة على حمو الأمية والتح�صيل العلمي والثقايف يف
عموم حمافظات اليمن �شمال وجنوب  .وات�صف �أ�سلوب احلاج املرحوم
هائل �سعيد �أنعم بال�صدق يف التعبري واحلرارة يف الإح�سا�س ،الأمر الذي
جعله ي�ضع لنف�سه �أجنده يومية لتلم�س �أو�ضاع املحتاجني وتوزيع الزكوات

وزيارة امل�ست�شفيات وتلقي درا�سات املناطق املحرومة من التجهيزات
الأ�سا�سية يف كافة نواحي احلياة .ويف عام 1938م �شهدت العا�صمة "عدن
" انطالق النواة الأوىل لن�شاط املجموعة ببادرة من املرحوم هائل �سعيد
�أنعم و�إخوانه .وذلك يف املجال التجاري من خالل بداية متوا�ضعة يف توزيع
بع�ض املواد التموينية ثم تطوير الن�شاط لي�صبح جز ًء من حركة اال�سترياد
والت�صدير والتوكيالت العامة مبنطقة عدن  .و�أول خطوة يف م�سار تو�سع
ن�شاط املجموعة يف عام 1947م نحو اجلزء ال�شمايل من اليمن(مدينة
احلديدة) ثم التو�سع التدريجي �إىل كثري من مدن ال�شمال اليمني  ,ويف
عام  1952املجموعة تك�سب ا�سمها التجاري املتميز يف الأو�ساط التجارية
داخلياً وخارجياً حتت م�سمى " هائل �سعيد �أنعم و�شركاه "  .. .منذ 1960
م حتى 1968م ارتكز ن�شاط املجموعة يف القطاعني التجاري و اخلدمي عرب
�شركتي هائل �سعيد �أنعم التجارية وال�شرق الأو�سط للمالحة املحدودة يف
عام 1969م احلاكم املدين يف عدن يتخذ القرار بنفي املرحوم احلاج هائل
�سعيد �أنعم ـ �إىل �شمال اليمن  .وعقب وفاته او�صى اوالده من بعده ب�أن
بالنفقة على كثري من الأ�سر يف مدينة عدن واملدن اليمنية �أخرى  ,و�صرف
مرتبات للأ�سر الفقرية وال�صدقة على الأخرى ممن ال ي�ستطيعون الك�سب
رموا املدار�س  ،وامل�ساجد ،
�أو من �أولئك املعوزين املحتاجني  ،وبنوا �أو مَّ
يف املحافظات اجلنوبية واليمن عامة ويف "عدن" خا�صة  ،والذي كان لها
ال َّن�صيب الأوفر  ،وبعثوا بالكثري من املر�ضى �إىل اخلارج للعالج  ،وقدَّموا
القرو�ض  ،و�أقاموا امل�شاريع ال�صغرية لأ�صحاب الدخل املحدود  ،وقاموا
بتعليم الكثري وابتعاث البع�ض من طالب العلم �إىل اخلارج  ،وقاموا بدعم
اجلمعيات .وامل�ؤ�س�سات اخلريية  ،وبنوا �أو �ساهموا يف بناء امل�ست�شفيات
 ،ومنها ما بنوه ويبنونه ل�صالح مر�ضى ال�سرطان  ،وقدمت جمعية هائل
اخلريية م�ساعدات لكافة عائالت عدن مبحافظة عدن  ..والكثري من �أعمال
اخلري الذي ال ي�سعفنا الوقت لذكرها �أالن � ..أ�صلحوا يف الطرقات  ،و�ساهموا
يف بناء امل�شاريع التي تخدم املجتمع وت�سهل له حاجياته  ،وبنوا امل�صانع
التي �ش َّغلت الكثري من الأيادي العاطلة عن العمل  ،وقاموا بدعم مدار�س
ومعاهد حتفيظ القران الكرمي  ،ومل يفتهم البحث العلمي ليخ�ص�صوا جوائز
حتفيزية يف كل التخ�ص�صات  ،و�ساهموا يف حتريك الركود الكبري يف حركة
الت�أليف والإبداع يف هذا البلد  ،و�ساعدوا يف بناء اليمن كلها  ،فكانوا حرا�س
حقيقية لهذا البلد  ،وفتحوا بيوتهم و�أ�سماعهم لكل حمتاج.
وتنمية
نه�ضة
ٍ
ٍ
ٍ
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أنشطة

م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم تودع عامها احلافل بالأن�شطة
ــ خا�ص

حظي العام  2014مب�شوار حافل مل�ؤ�س�سة احلقيقية للإعالم ،حيث
عاودت ورقيتها الأ�سبوعية ال�صدور جمددا بعد الإيقاف الق�سري الذي
فر�ضه نظام الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح منذ  17عاما.
وكانت ال�صحيفة العدنية قد ت�أ�س�ست عام  1996وتعر�ضت ثالث مرات
للتوقيف الق�سري من قبل �سلطات املخلوع �صالح الذي اعتقل رئي�س
حترير ال�صحيفة �أكرث من مرة ب�سبب م�ضمون وحمتوى ال�صحيفة الذي
مل يكن يرق لل�سلطات احلاكمة �آن ذاك .
وتعترب ال�صحيفة من �أوائل املطبوعات على ال�ساحة اليمنية التي تبنت
التمهيد لإنطالق احلراك اجلنوبي من خالل ن�شرها ملقاالت جريئة لكتاب
و�سيا�سيني جنوبيني يف وقت كان ال يزال اجلميع يحجم عن التعبري عن
مواقفه ب�سبب الو�ضع الأمني ال�سائد بعد حرب �صيف . 94
وامتازت عودتها الأخرية يف مطلع يوليو املن�صرم ،بطاقم �شبابي متجدد،

�سعى لتجديد �شكلها وتطوير م�ضمونها مع املحافظة على خط حتريرها
ال�صحفي الذي عرفت به طول الأعداد الأوىل التي ا�صدرتها قبل الإيقاف.
وعقب مرور �شهر على عودة ال�صحيفة الورقية� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة
احلقيقة للإعالم موقع "�إقليم عدن" الإخباري يف م�ستهل �شهر �أغ�سط�س،
ليكون موقعا �إخباريا م�ستقال و�شامال ،ويعنى مبتابعة الأحداث ب�شكل
متجرد ومو�ضوعي وينقل احلدث كما هو بدقة وم�صداقية ،خ�صو�صا يف
�إقليم عدن ووالياته الأربع عدن و�أبني وحلج وال�ضالع� ،إىل جانب ن�شر
الأخبار والتقارير والتحقيقات والتحليالت التي تخ�ص ال�ساحة اليمنية
ب�شكل عام.
وا�ستمرارا لن�شاطها الإعالمي� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة موقعها اخلا�ص
"احلقيقة بر�س" ك�صحيفة الكرتونية �إخبارية �ستبث خدماتها من عدن
ويتم حتديثه ب�شكل �آين ليتابع م�ستجدات الواقع حلظه حدوثها� ،إىل
جانب تد�شني موقعها الإخباري الثالث "�إقليم ح�ضرموت" املتخ�ص�ص
يف �ش�أن �إقليم ح�ضرموت ووالياته.

وانفتاحا منها على العمل اخلريي التنموي ،د�شنت م�ؤ�س�سة احلقيقة
اخلريية التنموية يف منت�صف �سبتمرب املا�ضي ،و�أقامت حفال لإ�شهارها
برعاية مكتب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،ومب�شاركة وا�سعة
من القيادات املجتمعية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة والبعثات
الدبلوما�سية يف عدن .
م�ؤكدة على علمها ب�آليات متعددة نحو حتقيق ال�شراكة الفعلية بني
امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإعالم املجتمعي وبني منظمات املجتمع املدين
يف �إقليمي عدن وح�ضرموت ،وبقية الأقاليم الأخرى يف اليمن ،لأجل
امل�ساهمة يف تنمية املجتمعات املحلية يف عدد من املجاالت التعليمية منها
وال�صحية ،ون�شر الو�سطية ونبذ كل �أ�شكال التطرف والإرهاب� ،إىل جانب
م�ساعدة املحتاجني بتوجيه �أهل اخلري والإح�سان �إىل الفئات الفقرية
املحتاجة للمتطلبات الأ�سا�سية وال�ضرورية ،يف هذه احلياة املعي�شية،
وكذا االهتمام بدعم ذوي االحتياجات اخلا�صة وم�ساعدتهم ب�إ�شراكهم يف
التعاي�ش ،مع �أقرانهم واملحيطني بهم ،يف جمتمعاتهم املحلية.

ود�شنت م�ؤ�س�سة احلقيقية اخلريية التنموية ن�شاطها اخلريي بتوزيع
ك�سوة عيد الأ�ضحى املبارك لأطفال ومربيات جمعية الفجر اجلديد
للطفل املعاق ذهنيا ،كما �أقامت طبقا خرييا يذهب ريعه ملر�ضي ال�سرطان
مبحافظة عدن.
واحتفت م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم يف �أواخر �سبتمرب املن�صرم ،باليوم
الوطني الرابع والثمانون للمملكة العربية ال�سعودية ،مب�شاركة عدد
من قيادات ال�سلطة املحلية والتنفيذية بعدن وقيادات احلراك اجلنوبي
ال�سلمي ورجال املال والأعمال وممثلي البعثات الدبلوما�سية وعدد من

املغرتبني يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما نظمت امل�ؤ�س�سة مرا�سيم عزاء الفقيد الكبري عبداهلل بن عبداملجيد
الأ�صنج ،وزير خارجية اليمن الأ�سبق ،الذي وافاه الأجل يف ال�سابع
ع�شر من �سبتمرب املا�ضي ب�أحد م�ست�شفيات اململكة العربية ال�سعودية.
وح�ضر مرا�سيم العزاء وال�سلطة التنفيذية واملحلية و عدد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية وم�س�ؤويل املحافظة� ،إىل جانب توافد عدد من
قيادات احلراك اجلنوبي ورجال ال�صحافة والأعالم وم�ؤ�س�سي النقابات
العمالية وممثلي منظمات املجتمع املدين وجمع غفري من �أبناء عدن

وزمالء الفقيد والرعيل الأول من رواد النقابات وجمموعة من املثقفني
والكتاب والأدباء.
كما قامت امل�ؤ�س�سة برعاية عدد من الربامج اليوتيوبيه لعدد من الفنانني
والفنانات ال�شباب ومنهم برنامج (مايقع�ش) و م�ؤخرا برنامج (لو)
ا�ضافة اىل رعاية وانتاج امل�ؤ�س�سة لفيلم (املجداف) من اخراج املخرج
عمرو احمد ومتثيل علوي فرحان و�شهاب احمد حيث �سي�شارك الفيلم
مبهرجان اليمن للأفالم يناير 2015م .
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حصاد

ّ
 ..2014عام ٌ تخ�ضب

كان العام  2014دامياً بالن�سبة لليمنيني ،ومثخناً بالأحداث املت�سارعة التي تقا�سمت
�أقطابها حركة احلوثيني (�أن�صار اهلل) املكت�سحة للم�شهد ال�سيا�سي بفر�ضها واقعاً
جديد ًا على البلد الذي طحنته الظروف االقت�صادية ،وتنظيم القاعدة الذي د�أب على
مهاجمة القوات احلكومية ،وبات ي�ستهدف قطب الأزمة اليمنية الأول ب�سبب اتهامهم
ب"الرواف�ض".
وي�أمل اليمنيون خالل توديع العام  2014الذي كان بائ�ساً ب�أحداثه� ،أن ي�شهد العام املقبل
ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،مليئاً بالرخاء وخال من الفواجع.
ور�صدت احليقة يف هذا التقرير �أبرز الأحداث التي �شهدها اليمن خالل العام .2014

يناير :اختتام م�ؤمتر احلوار الوطني

يف مطلع من يناير /كانون الثاين� ،ش ّنت طائرة �أمريكية دون طيار غارة جوية مبحافظة
�أبني ،جنوبي البالد� ،أ�سفرت عن مقتل �شخ�صني ي�شتبه ب�صلتهما بتنظيم القاعدة و�إ�صابة
� 3أ�شخا�ص �آخرين ،وفقاً لوزارة الداخلية اليمنية.
ويف الثالث من يناير ،قتل عقيد من قوات اجلي�ش اليمني و�إىل جواره خم�سة �أ�شخا�ص
�آخرين ،كما �أ�صيب  9جنود� ،إثر حملة ع�سكرية �شنتها وحدات ع�سكرية من اجلي�ش
مفجري �أنابيب نفطية مبحافظة م�أرب �شمال �شرق اليمن.
اليمني على معاقل ّ
يف اليوم التايل ،توا�صلت املواجهات امل�ستمرة منذ �أواخر العام املا�ضي  2013بني
جماعتي احلوثيني وال�سلفيني لت�سفر عن مقتل الع�شرات من الطرفني مبحافظة عمران
�شمايل البالد.
و�شهد الثالث ع�شر من ال�شهر ذاته ت�شييع �آالف اجلنوبيني لأكرث من  20قتيال بينهم
�أطفال ،ق�ضوا يف حادثة ق�صف وحدات ع�سكرية للجي�ش ل�سرداق عزاء مبحافظة ال�ضالع
جنوب البالد.
وقتل  10جنود و�أ�صيب �آخرون ،يف هجمات متزامنة �ش ّنها تنظيم القاعدة على ثالثة
مواقع ع�سكرية للجي�ش مبحافظة البي�ضاء و�سط اليمن ،يوم ال�ساد�س ع�شر من يناير،
الذي �شهد �أي�ضاً اغتيال عقيد يف املخابرات اليمنية مبحافظة عدن ،اتهمت ال�سلطات
اليمنية تنظيم القاعدة مبقلته.
ويف الـثاين ع�شر من مار�س� ،أجلت احلكومة اليمنية �أتباع التيار ال�سلفي من حمافظة
�صعدة – معقل احلوثيني – �إىل حمافظة احلديدة غربي اليمن ،يف اتفاق هدنة بني
ال�سلفيني واحلوثيني بعد مواجهات عنيفة ل�سنوات.
يف الثامن ع�شر من ذات ال�شهر ،متّكن م�سلحون من اغتيال دبلوما�سي �إيراين �أُثناء توجهه
�إىل مقر عمله بال�سفارة الإيرانية بالعا�صمة �صنعاء ،كما �شهدت �صنعاء اغتيا ًال لع�ضو
م�ؤمتر احلوار اليمني عن قائمة �أن�صار اهلل (احلوثيني) �أحمد �شرف الدين يف  21من
يناير.
واختتمت يف الـ 25من يناير� ،أعمال م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل بعد ع�شرة �أ�شهر من
تن�ص
انعقاده و�سط ح�ضور �إقليمي ودويل ،اتفق خالله اليمنيون على وثيقة اخلتام التي ّ
على دولة احتادية ك�شكل جديد لليمن.
ويف �آخر �أيام يناير ،قتل  18جندياً و�أ�صيب � 6آخرين يف هجوم م�س ّلح لتنظيم القاعدة على
حاجز ع�سكري يقع مبدخل مدينة �شبام الغربي مبحافظة ح�ضرموت.

جندياً يف هجوم انتحاري نفذه �أحد عنا�صر القاعدة ب�سيارة ملغومة على حاجز ع�سكري
للتفتي�ش على املدخل الغربي ملدينة املكال مبحافظة ح�ضرموت.
�إبريل :حملة ع�سكرية �ضد القاعدة
ويف م�ستهل �إبريل /ني�سان ،قتل  6جنود و 10من عنا�صر القاعدة ،يف هجوم ب�سيارة
مل ّغمه وم�سلحني ،ن ّفذه التنظيم على مقر قيادة املنطقة الع�سكرية الرابعة مبحافظة
عدن.
و�ألغت احلكومة اليمنية يف العا�شر من �إبريل ،كا ّفة الأحكام الق�ضائية ال�صادرة بحق
القيادات والرموز اجلنوبية التي تعي�ش خارج البالد� ،أ�صدر نظام احلكم ال�سابق بحقها
غيابيا عقب حرب �صيف  1994الأهلية ب�إعدام �أربعة قياديني و�سجن ثمانية �آخرين
لإعالنهم االنف�صال وتراجعهم عن الوحدة اليمنية.
يف الـ 19من �إبريل� ،أعلنت الداخلية الإفراج عن طبيب �أوزباكي بعد �أ�سبوع من اختطافه
على �أيدي م�سلحني قبليني مبحافظة م�أرب ،يف حني �أعلنت ال�سلطات اليمنية م�صرع �أكرث
من  40عن�صرا من عنا�صر القاعدة خالل غارات جوية متف ّرقة بني حمافظات متعددة
خالل ثالثة �أيام.
واحت�شد �آالف اجلنوبيني يف الـ 27من �إبريل مبدينة املكال لتجديد مطالبتهم بانف�صال
جنوب اليمن عن �شماله ،ورف�ضهم لتق�سيم اجلنوب �إىل �إقليمني� ،إىل جانب تنديدهم
بذكرى �إعالن حرب �صيف .1994
يف �أواخر �شهر �إبريل� ،أعلنت وزارة الدفاع �إطالق حملة ع�سكرية برية وجوية ت�ستهدف
معاقل القاعدة مبحافظتي �أبني و�شبوة املتجاورتني ،مب�ساندة ملي�شيات مدنية موالية
للحكومة (جلان �شعبية) لتطهريهما من م�سلحي التنظيم.

مايو :العبودية ما تزال يف اليمن

�أوىل �أيام احلملة الع�سكرية �ضد القاعدة �شهدت يف الأول من مايو� /أيار ،م�صرع 4
من عنا�صر التنظيم بينهم �أوزباكي اجلن�سية ،بينما �شهد اليوم التايل اغتياال ل�ضابط
ع�سكرية برتبة عقيد يف قوات احلر�س الرئا�سي مبحافظة عدن.
وحاول تنظيم القاعدة تخفيف �ضغوط املعارك التي يخو�ضها اجلي�ش اليمني �ضده،
حيث �شنّ يف العا�شر من مايو هجومني منف�صلني على دوريات ع�سكرية يف العا�صمة
�صنعاء وحمافظة البي�ضاء و�سط البالد� ،أ�سفرا عن مقتل جنديني و�إ�صابة � 11آخرين ،يف
حني اغتيل �ضابط خمابرات و�سط حمافظة حلج جنوبي اليمن.
يف ال�سابع ع�شر من مايو� ،سقوط قتلى وجرحى مواجهات الطائفية مبحافظة عمران
�شمال البالد ،بني احلوثيني وعنا�صر قبلية موالية حلزب الإ�صالح ووحدات ع�سكرية

جميع �أ�شكال التوتر ون�شرت مراقبني ع�سكريني حمايدين.
وحتى ال�سابع من يوليو ،بلغ عدد القتلى من م�سلحي تنظيم القاعدة يف احلملة الع�سكرية
التي �ش ّنها اجلي�ش اليمني منذ �أواخر �إبريل املا�ضي نحو  500قتيل يف حمافظتي �شبوة
و�أبني� ،إىل جوار  39عن�صرا �آخرا اعتقلتهم القوات ،فني حني بلغ عدد القتلى يف �صفوف
اجلي�ش  40قتيال و 100جريح ،ح�سب ما �أعلنه املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�ش.
يف احلادي ع�شر من يونيو اقتحمت قوات احلر�س الرئا�سي مقر قناة اليمن اليوم التابعة
لنجل الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح بالعا�صمة �صنعاء ،و�صادرت �أجهزة ومعدات

فرباير� 6 :أقاليم� ..شكل اليمن اجلديد

و�شهد ال�ساد�س من فرباير� /شباط ،مقتل � 16شخ�صاً بينهم  6جنود ،يف ا�شتباكات
اندلعت بني قوة ع�سكرية من اجلي�ش اليمني وم�سلحي حلف القبائل الذي �أن�شئ بعد
مقتل �شيخ قبلي على يد القوات الأمنية مبحافظة ح�ضرموت� ،شرقي البالد.
ويف العا�شر من فرباير� ،أعلنت اليمن ر�سمياً دولة احتادية تت�ألف من �ستة �أقاليم ،اثنان
منها يف جنوب البالد و�أربعة يف �شمالها ،بعد تو�صل اللجنة املنبثقة عن م�ؤمتر احلوار
�إىل توافق حول عدد الأقاليم التي �أثارت جد ًال وا�سعاً يف اليمن.
وعقب ذلك بيومني ،ا�ستطاع تنظيم القاعدة حترير  14من �أع�ضائه املعتقلني يف ال�سجن
املركزي ب�صنعاء ،طبقا لوزارة الداخلية ،بعد هجوم على املبنى بعربة ملغومة وعدد
من املهاجمني امل�سلحني ،لي�سفر ذلك عن مقتل  7ع�سكريني و�إ�صابة �آخرين.
ويف الـ 21من ال�شهر ذاته ،قتل حمتجان و�أ�صيب � 16آخرين ،خالل قمع القوات الأمنية
ملتظاهرين يف عدن ،يطالبون با�ستقالل اجلنوب وفك ارتباطه عن ال�شمال ،تلى ذلك
بيومني �إقالة مدير �أمن عدن �صادق حيد ،وتعيني �آخر كقائم ب�أعماله.
يف �أواخر فرباير� ،شكّل جمل�س الأمن الدويل جلنة عقوبات ملراقبة وت�سهيل جتميد الأموال
وتق�صي معلومات حول الأفراد والكيانات املتورطة يف الأعمال املعرقلة
ومنع ال�سفر،
ّ
للمرحلة االنتقالية �أو تهديد �أمن وا�ستقرار اليمن.

مار�س :القاعدة تت�صدر امل�شهد

وقتل يف الأول من مار�س� /آذار� ،ستة جنود وجرح � 14آخرين� ،أثناء ت�صدي وحدة
ع�سكرية حتمي �أنبوب نفطي للغاز مبحافظة �شبوة جنوب �شرق البالد مل�سلحني كانوا
يحاولون تفجري الأنبوب ،كما قتل يف الثالث من مار�س  3عنا�صر من تنظيم القاعدة يف
غارة جوية لإحدى الطائرات الأمريكية مبحافظة اجلوف �شمال �شرق البالد.
وعّ ني رئي�س البالد عبدربه من�صور هادي يف ال�سابع من مار�س ،اللواء الركن جالل علي
الروي�شان رئي�ساً جلهاز املخابرات ،واللواء عبده ح�سني الرتب وزير ًا للداخلية ،وخالد
بحاح وزيرا للنفط واملعادن.
حمفوظ ّ
ويف الـ 22من مار�س ،رف�ض زعيم احلوثيني عبدامللك احلوثي ت�سليم جماعته للأ�سلحة
التي بحوزتها ،معترب ًا دعوات تخليهم عن ال�سالح "ت�أتي يف ظل هجمة خارجية تتع ّر�ض
لها اليمن يف ظل جي�ش مفكك وحكومة خا�ضعة".
وعاد تنظيم القاعدة �إىل هجماته املتكررة ،حيث قتل يف  24من مار�س� ،أكرث من 20

من اجلي�ش ،بعد انهيار هدنة �سابقة.
وبعد مرور �أربعة �أيام� ،أحيا اجلنوبيون ذكرى فك االرتباط التي �سبقت �إعالن حرب
 ،1994م�ؤكدين مت�سكهم مبطلب عودة اجلنوب �إىل و�ضعه ال�سابق قبل الدخول يف وحدة
اندماجية مع �شمال البلد ،مت توقيعها يف  22من مايو عام 1990م.
و�صدم اليمنيون يف الـ 24من مايو بعد ت�أكيد منظمة هيومني رايت�سووت�ش حلقيقة وجود
ُ
املئات من حاالت ال ّرق والعبودية يف حمافظة املحويت بعد ن�شر �إحدى املجالت اليمنية
حتقيقا �صحافيا ك�شف عن وجود  700حالة منها.
ويف ذات اليوم �أي�ضا ،اجتاح قرابة  300م�سلح من تنظيم القاعدة مدينة �سيئون
بح�ضرموت و�شنوا هجمات متزامنة على من�شئات ع�سكرية و�أمنية وم�صارف حكومية
و�أهلية ،خملفني ع�شرات القتلى واجلرحى يف �صفوف اجلنود� ،إىل جوار نهبهم ماليني
الرياالت.

يونيو :مئات القتلى يف اجلنوب وال�شمال

يف الأول من يونيو /حزيران� ،أعدم تنظيم القاعدة يف اليمن � 4أ�شخا�ص بتهمة زرع
�شرائح مر�شدة للطائرات الأمريكية بدون طيار ل�شن غاراتها على التنظيم وا�ستهداف
قياداته وعنا�صره مبحافظة �شبوة ،بينما قتل يف اليوم التايل �أكرث من � 100شخ�ص يف
مواجهات عنيفة بني احلوثيني وقوات اللواء  310مدرع امل�سنود مب�سلحني قبليني
مواليني حلزب التجمع اليمني للإ�صالح مبحافظة عمران �شمايل البالد.
وبعد ا�ستمرار املواجهات و�سقوط القتلى من الطرفني يف عمران� ،أعلنت وزارة الدفاع يف
الرابع من يوليو عن وقف فوري لإطالق النار بني الأطراف املتنازعة يف املحافظة و�إزالة

البث.
و�شنّ م�سلحو تنظيم القاعدة هجوماً بالأ�سلحة الر�شا�شة على حافلة كانت تق ّل ممر�ضني
من امل�ست�شفى الع�سكري مبدينة عدن ،قتل خالله  8من املمر�ضني بينهم امر�أتان ،قبل �أن
يلوذوا بالفرار.

يوليو :عمران ت�سقط يف �أيدي احلوثيني

يف الثالث من يوليو /متوزّ ،حذر زعيم جماعة احلوثيني عبدامللك احلوثي يف خطاب
متلفز ،من خمطط "�إرهابي ي�ستهدف العا�صمة �صنعاء" ،يرمي �إىل نقل جتربة �سوريا �إىل
اليمن ،متهماً تنظيم القاعدة بتنفيذ ذلك املخطط.
ويف تطور الفت لعمليات القاعدة ،قتل رجل �أمن �سعودي يف هجوم نفذه التنظيم على
منفذ الوديعة احلدودي بني اليمن واململكة ،وثالثة من املهاجمني بح�سب وكالة الأنباء
ال�سعودية.
وبعد مواجهات عنيفة و�ضارية ،متكن احلوثيون يف ال�سابع من يوليو من ا�سقاط
حمافظة عمران �شمايل البالد يف �أيديهم بعد انهيار االتفاقات ال�سابقة واحتلوا م�ؤ�س�سات
الدولة بعد اقتحامها ،يف حني ح ّملت اللجنة الرئا�سية املكلفة ب�إنهاء التوتر احلوثيني
كامل امل�س�ؤولية عن التطورات امل�أ�ساوية التي �شهدتها املحافظة وما قد يرتتب عليها من
تداعيات تهدد �أمن وا�ستقرار الوطن.
يف اليوم التايل ،اقتحم احلوثيون مق ّر اللواء  310مدرع مبحافظة عمران ،ونهبوا معدّاته
الع�سكرية الثقيلة ،قبل �أن يفر�ضوا ح�صار ًا على قائده اللواء حميد الق�شيبي ويتمكنوا
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حصاد

ب بدماء �آالف اليمنيني
�ضدّهم.
يف احلادي ع�شر من ال�شهر نف�سه ،عُ رث على نفق �أر�ضي طوله يفوق الـ 88مرت ،حفره
جمهولون حتت منزل الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح ب�أمانة العا�صمة اليمنية.
و�شهد الرابع ع�شر من �أغ�سط�س ،مقتل  10مدنيني و 3من خرباء تفكيك املتفجرات يف
اجلي�ش خالل تفكيك عبوة نا�سفة زرعها م�سلحون يرجح �أنهم من تنظيم القاعدة يف بلدة
تنب مبحافظة حلج جنوب اليمن.
وت�صاعدت مواقف جماعة احلوثيني �إزاء قرار رفع الدعم احلكومي عن امل�شتقات
النفطية ،حيث دعا زعيم اجلماعة عبدامللك احلوثي يف ال�سابع ع�شر من �أغ�سط�س
"ال�شعب اليمني للخروج لإلغاء اجلرعة و�إ�سقاط احلكومة وتنفيذ خمرجات م�ؤمتر
احلوار الوطني ،يف حني اعت�صم احلوثيون ب�صنعاء ون�صبوا خميماتهم لل�ضغط على
احلكومة و�إجبارها على اال�ستقالة.
ويف مدينة عدن قتل �شخ�ص و�أ�صيب عدد من حمتجي احلراك اجلنوبي يف قمع قوات
الأمن مل�سرية لهم تناه�ض م�سرية �أخرى �أقيمت يف الوقت ذاته لدعم اال�صطفاف الوطني
رافعة �أعالم الوحدة.
وعبرّ جمل�س الأمن الدويل يف الـ 29من ال�شهر ،عن قلقه البالغ من تدهور الأو�ضاع الأمنية
يف اليمن بعد �سيطرة احلوثيني على عمران ،ودعاهم �إىل �سحب قواتهم منها ،و�إزالة
خميماتهم من العا�صمة �صنعاء.
ويف �آخر �أيام �أغ�سط�س ،قتل  15جندي و�أ�صيب قرابة  20بجروح ،يف هجمات متزامنة
�ش ّنها تنظيم القاعدة على �أربعة مواقع ع�سكرية للجي�ش مبحافظة �شبوة� ،شرقي البالد.

�سبتمرب :احلوثيون يقتحمون �صنعاء

من قتله ،تلى ذلك يف التا�سع من يوليو ،بيان من اللجنة الأمنية العليا (املرجعية الأمنية
الأعلى يف اليمن) �أكدت على نق�ض احلوثيني التفاق وقف النار ،الفتة �إىل �أن "�صنعاء
خطاً �أحمر".
واتهم الرئي�س اليمني هادي ،يف العا�شر من يوليو خالل اجتماع حكومي و�أمني ،قوى
�إقليمية مل ي�سمها بالعمل على حتويل اليمن �إىل �ساحة �صراع �إقليمية ،قبل �أن يقوم يف
الثالث والع�شرين من ال�شهر ذاته بزيارة مفاجئة �إىل عمران بعد التو�صل التفاق مع
ين�ص على مغادرتهم مرافق الدولة التي اقتحموها.
احلوثيني ّ

و�شهد مطلع �سبتمرب� /أيلول ،متددا مل�سلحي احلوثيني ومتكنوا من ال�سيطرة على مواقع
ع�سكرية مبحافظة اجلوف املتاخمة لعمران� ،شمايل البالد.
وقتل يف التا�سع من �سبتمرب 10 ،من م�سلحي القاعدة وجنديني بعد انفجار �سيارة
مفخخة قرب حاجز ع�سكري بوادي ح�ضرموت وت�صديهم ل�سيارة �أخرى قبل و�صولها
�إىل هدفها.
يف الثالث ع�شر من �سبتمرب ،تعثرّ ت املفاو�ضات بني الوفد الرئا�سي اليمني ووفد جماعة
�أن�صار اهلل (احلوثيني) يف التو�صل التفاق يزيل االحتقان ال�سيا�سي الذي ت�شهده �صنعاء،
يف حني �شكا الرئي�س اليمني من التدخل الإيراين يف �ش�ؤون بلده.
وعقب ذلك بيوم واحد فقط� ،أعلن حزب التنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري ان�سحابه
من حكومة الوفاق الوطني احتجاجا على عدم ح ّل الأزمة بني الرئا�سة اليمنية

ا�ستهدفت جتمعا لهم مبحافظة �صعدة ،و�أعلن تنظيم القاعدة الحقاً تبنيه العملية.
و�أفرجت ال�سلطات اليمنية عن طاقم �سفينة تهريب �أ�سلحة �إيرانية و�صلت �إىل اليمن يف
يناير من العام 2012م ،على الرغم من حكم حمكمة البدايات اجلزائية بعقوبة �سجنهم
لفرتات مرتاوحة بني �سنة وع�شر �سنوات ،عقب يومني من �إطالق �سراح خبريين
ع�سكريني من احلر�س الثوري الإيراين اللذين كانا معتقلني يف اليمن.

�أكتوبر :اعت�صام مفتوح للمطالبة باالنف�صال

يف ال�سابع من �أكتوبر /ت�شرين الأول ،عينّ رئي�س البالد عبدربه من�صور هادي مدير
مكتبه والأمني العام مل�ؤمتر احلوار �أحمد عو�ض بن مبارك رئي�سا للحكومة �إال �أن
احلوثيني رف�ضوا هذا التعيني على بحجة �أنه "ال يلبي �إرادة ال�شعب".
وقتل � 47شخ�صاً من احلوثيني و�أ�صيب الع�شرات يف التا�سع من �أكتوبر ،يف انفجارين
هزّا ميدان التحرير بالعا�صمة اليمنية �صنعاء م�ستهدفني جتمعات للحوثيني ،فيما قتل
يف جنوب اليمن وحتديدا ح�ضرموت نحو  20جنديا من عنا�صر الأمن اخلا�ص يف هجوم
م�سلح لتنظيم القاعدة ا�ستهدف حاجز ع�سكري.
يف الثالث ع�شر من �أكتوبر ،ك ّلف الرئي�س هادي ،خالد حمفوظ بحاح بت�شكيل حكومة
جديدة مبقت�ضى اتفاق ال�سلم وال�شراكة بعد م�شاورات مط ّولة مع م�ست�شاريه ،يف حني
وا�صل احلوثيني متددهم لل�سيطرة على حمافظات �أخرى جماورة للعا�صمة �صنعاء.
ويف اليوم التايل� ،شارك �آالف اجلنوبيني يف مهرجان يحيي ذكرى اندالع ثورة الرابع
ع�شر من �أكتوبر �ضد امل�ستعمر الربيطاين ،ود�شنوا اعت�صاماً مفتوحاً للمطالبة باالنف�صال
وا�ستعادة دولتهم.
و�أعلن م�ست�شار املر�شد الأعلى لل�ش�ؤون الدولية ،علي �أكرب واليتي ،يف ال�سابع ع�شر من
�أكتوبر� ،أن "�إيران تقف مع جماعة احلوثي يف اليمن ،وتدعم موقفها" معترب ًا "حتركاتهم
جزء ًا من ال�صحوة الإ�سالمية ،مباركاً لل�شعب اليمني انت�صاره القريب".
نوفمرب :اغتيال املتوكل وعقوبات دولية
و�شهد الثاين من نوفمرب /ت�شرين الثاين ،اغتيال الرئي�س الدوري ال�سابق لأحزاب اللقاء
امل�شرتك د.حممد عبدامللك املتوكل �أثناء مروره ب�أحد �شوارع العا�صمة �صنعاء ،فيما قتل
 19جنديا خالل هجوم للقاعدة على حاجزين ع�سكريني للجي�ش مبحافظة احلديدة غربي
البالد.
ويف ال�سابع من نوفمرب� ،صدر قرار جمهوري يق�ضي بت�شكيل حكومة ال�شراكة الوطنية
برئا�سة خالد بحاح ،قبل �أن يرف�ض وزيرين من�صبهما ويتم تعيني بديلني لهما الحقاً.
وفر�ض جمل�س الأمن الدويل ،يف الثامن من �أكتوبر ،عقوبات على الرئي�س اليمني ال�سابق
علي عبد اهلل �صالح واثنني من قادة التمرد احلوثي ،من بينها منع كافة الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة منح ت�أ�شريات دخول �إىل �أرا�ضيها ،وذلك على خلفية اتهامهم بتقوي�ض
عملية ال�سالم يف اليمن.
و�سقط الع�شرات من القتلى يف مواجهات بني م�سلحي احلوثيني وامل�سلحني القبليني
وعنا�صر القاعدة يف حمافظتي البي�ضاء و�إب ،بعد متدد احلوثيني �إىل حمافظات تقع
و�سط البالد و�شمالها.

دي�سمرب :مقتل  16طالبة وحوادث ال�سري
حت�صد الآالف

ويف ال�سابع والع�شرون من يوليو ،عادت القاعدة �إىل امل�شهد اليمني جمدد ًا بهجمات
متزامنة على ثكنات وحواجز ع�سكرية ببلدة املحفد يف �أبني ،قتل خاللها جنديان و10
مهاجمني.
وقررت احلكومية اليمنية يف الثالثني من يوليو رفع دعمها عن امل�شتقات النفطية ،لت�شهد
�أ�سعارها ارتفاعا م�صحوبا بارتفاع طفيف يف �أ�سعار املواد الغذائية واملوا�صالت ،ما
ت�سبب يف اندالع احتجاجات �شعبية كانت �أبرزها يف العا�صمة �صنعاء.

�أغ�سط�س :دعوة لإ�سقاط احلكومة

يف الثاين من �أغ�سط�س� /آب ،قتل �أربعة جنود يف هجوم �شنه م�سلحو القاعدة على دورية
�أمنية تابعة لقوات الأمن اخلا�صة مبحافظة �شبوة.
وبعد مرور �أربعة �أيام على قرار رفع الدعم احلكومي عن امل�شتقات النفطية ،دعا
عبدامللك احلوثي �إىل تظاهرات يف اليوم التايل رف�ضا لهذا القرار ،نا�صحاً ال�سلطة "�أال
ت�ضطر ال�شعب �إىل خيارات �أخرى" ،يف حني ي�شهد املناخ ال�سيا�سي حينها تلبد ًا بعد
مطالبة حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام ب�إقالة رئي�س الوزراء حممد �سامل با�سندوة مهدد ًا
بان�سحابه من احلكومة.
وفجع اليمنيون يف الثامن من �أغ�سط�س ب�إقدام عنا�صر القاعدة يف ح�ضرموت على اقتحام
حافلة ركاب مدنية واقتياد  14جنديا منها ونقلهم �إىل �أحد �أ�سواق املدنية قبل �أن يقوموا
بذبحهم وت�صويرهم ،بحجة انتمائهم للحوثية وم�شاركتهم يف احلملة الع�سكرية املوجهة

واحلوثيني.
وبد�أت �سل�سلة املواجهات بني اجلي�ش وم�سلحي احلوثي على م�شارف العا�صمة اليمنية
�صنعاء ،حيث �شهد ال�ساد�س ع�شر من �سبتمرب مقتل  12مينياً من الطرفني يف ا�شتباكات
عنيفة يف ال�ضواحي ال�شمالية الغربية ل�صنعاء.
وتويف يف ال�سابع ع�شر من ال�شهر وزير خارجية اليمن الأ�سبق ورئي�س تكتل امل�ستقلني
اجلنوبيني عبداهلل الأ�صنج بعد معاناته من مر�ض ع�ضال يف �أحد م�ست�شفيات اململكة
العربية ال�سعودية.
و�سيطر احلوثيني يف الـ 20من �سبتمرب على مقر التلفزيون الر�سمي ومقر الفرقة الأوىل
مدرع وعدد من املباين احلكومية املدنية والع�سكرية ،قبل �أن ي�سقطوا يف اليوم التايل
العا�صمة �صنعاء ،بينما قدم رئي�س حكومة الوفاق الوطني حممد �سامل با�سندوة
ا�ستقالته من من�صبه ،يف الوقت الذي �أعلن فيه مبعوث الأمم املتحدة �إىل اليمن جمال بن
عمر عن التو�صل التفاق مع احلوثيني.
ووقعت الأطراف ال�سيا�سية اليمنية مبا فيها احلوثيني يف الـ 21من ال�شهر اتفاق ال�سلم
ين�ص على ت�شكيل حكومة جديدة ،يف حني رف�ض احلوثيون
وال�شراكة الوطنية الذي ّ
التوقيع على ملحقة الأمني ،بينما وا�صلت عنا�صرهم اقتحام م�ؤ�س�سات الدولة ب�صنعاء
وقاموا بنهب �آليات ومعدات ع�سكرية ثقيلة من مق ّرات اجلي�ش.
ويف اليوم الذي تلى التوقيع� ،أعلنت وزارة ال�صحة اليمنية �أن فرق الطوارئ انت�شلت
خالل �أيام املواجهات  200جثة لأ�شخا�ص قتلوا يف املواجهات التي �شهدتها العا�صمة بني
اجلي�ش واحلوثيني ،ويف نف�س اليوم قتل قرابة  43من احلوثيني يف انفجار �سيارة مفخخة

يف الأول من دي�سمرب /كانون الأول ،قتل  4جنود و�أ�صيب � 3آخرين ،يف انفجارين
منف�صلني ا�ستهدفا دوريتني ع�سكريتني للجي�ش مبحافظة �أبني ،جنوبي البالد.
وا�ستهدفت �سيارة مفخخة منزل ال�سفري الإيراين يف اليمن بعد يومني فقط من ت�سلم
�أوراق اعتماده ،حيث قتل �شخ�ص و�أ�صيب �آخرون يف العا�صمة �صنعاء.
يف ال�ساد�س من دي�سمرب ،قتل امل�صور الأمريكي لوك �سومرز واملدر�س اجلنوب الأفريقي
بيار كوركي املختطفني لدى تنظيم القاعدة ،خالل عملية �إنزال �أمريكي على موقع جتمع
لعنا�صر القاعدة مبحافظة �شبوة.
وقتل  5جنود يف التا�سع من دي�سمرب ،يف عمليتني انتحاريتني نفذتهما عنا�صر القاعدة،
م�ستهدفة مقر القيادة الع�سكرية الأوىل ب�سيئون يف حمافظة ح�ضرموت.
يف الرابع ع�شر من دي�سمرب ،قتلت قوات الأمن اخلا�صة النا�شط امليداين يف احلراك
اجلنوبي خالد اجلنيدي مبحافظة عدن ،جنوب البالد.
كما اتهم زعيم احلوثيني يف اليوم ذاته الرئي�س اليمني بعرقلة تنفيذ اتفاق ال�سلم
وال�شراكة ،وقال �إنه "جعل من نف�سه مظلة للفا�سدين".
و�شهد ال�ساد�س ع�شر من دي�سمرب ،مقتل  16طالبة من �صغار ال�سن و 10مواطنني يف
انفجار عربتني ملغمتني يف مدينة رداع مبحافظة البي�ضاء و�سط اليمن ،يف حني ظل
احلوثيون والقاعدة يتبادلون االتهامات ب�ش�أنها.
ويف اليوم الذي يليه ،لقي الع�شرات من احلوثيني م�صرعهم يف انفجار عربة مفخخة يف
جتمع لهم باملجمع ال�صحي مبحافظة البي�ضاء.
و�أعلنت �شرطة ال�سري اليمنية يف الثاين والع�شرون من دي�سمرب ،مقتل  2065ميني
و�إ�صابة � 10277آخر يف حوادث ال�سري التي �شهدتها خمتلف حمافظات البالد خالل العام
.2014
و�أجرى الرئي�س اليمني يف الثالث والع�شرين من دي�سمرب تغيريات يف حمافظي 7
حمافظات مينية ،بينهم حمافظني رف�ضوا بقائهم يف منا�صبهم بعد متدد احلوثيني �إليها،
والإبقاء على �أحد املحافظني الذي عينه احلوثيون على الرغم من تعيني �سابقه بقرار
رئا�سي.
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فن وثقافة

املمثل و املخرج النجم عمرو �أحمد لـ "احلقيقة" :
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يحررها ـ عـيـدرو�س زكـي

التمثيل لي�س ب�سيط ًا و ال �سه ًال و يتط َّلب بذل املجهود الكبري
�أعمل الآن على �إعداد فيلم للم�شاركة يف مهرجان اليمن للأفالم �أُ رْ�شِف على برنامج  " :حوائج "
م�سل�سل " فر�صة �أخرية " �أ�ضاف � َّإيل اخلربة و �أطللت على جمهوري جمدد ًا من خالل م�سل�سل " طريق املدينة "

من هو الفنان و املخرج عمرو �أحمد ؟ !
ا�سمي عمرو �أحمد غالب عبيد  ،حمل امليالد مدينة عدن  ،يف
 20دي�سمرب " كانون الأول "  1993م .
يف �أي كلية تدر�س ؟ !
�أنا �أدر�س يف جامعة عدن كلية اللغات تخ�ص�ص Business
. English
منذ متى بد�أت موهبة التمثيل تعلن عن ميالد نف�سها لديك
؟!
يف �شهر رم�ضان املبارك  1434هـ املوافق ل�شهري يوليو "
متوز " و �أغ�سط�س " �آب "  2013م من خالل م�سل�سل " فر�صة
�أخرية " العدين .
خو�ضك لغمار العمل الإخراجي و الت�صويري يف م�سرية
حياتك متى كان و يف �أي برنامج بال�ضبط ؟ !
الت�صوير لديَّ هو موهبة عندي منذ فرتة طويلة � . .أما
الإخراج فبعد �أن �أخذت ور�ش عمل و دورات يف الإخراج
و كتابة الن�صو�ص ب�إ�شراف املخرج العدين عمرو جمال
� ،أخرجت �أول عمل يل �أكتبه و كان عبارة عن فيلم وثائقي
يتحدَّث عن تعاي�ش احل�ضارات و الأديان املختلفة يف عدن
قدمياً ب�سالم و ان�سجام و وئام  ،و كان �ضمن م�شاركاتي يف
�أ�سبوع الطالب اجلامعي للعام  2013م و قد القى ا�ستح�سان
اجلميع بحمد اهلل تعاىل .
حدثنا عن جتربتك الناجحة يف م�سل�سل " فر�صة �أخرية
"  2013م كيف بد�أت و ماذا عن �أجوائها التي �سادت حينها
؟!
م�سل�سل  " ،فر�صة �أخرية "  ،العدين  ،ل�شهر رم�ضان املبارك
 1434هـ املوافق ل�شهري يوليو " متوز " و �أغ�سط�س " �آب "
 2013م  ،من �إنتاج قناة " ال�سعيدة " اخلا�صة  ،و امل�سل�سل

َم َّث َل جتربة جميلة يل  ،و بد�أت حني تقدمت لتجارب الأداء و
توفقت بحمد اهلل و مت اختياري من بني املئات مع العلم �أنني

النجم الفنان تامر باعواد :
ــ عـيـدرو�س زكـي

قال النجم الفنان ال�شامل املمثل و املخرج العدين تامر
باعوَّ اد � :أن جمهور م�شاهديه الوا�سع �سيكون يوم اخلمي�س
املوافق  2015 / 1 / 1م على موعد مع �أوىل حلقات
م�سل�سله اجلديد  " :خالة �أمينة " بعنوان  " :خرجة �أمينة
" و �سي�شاهدها على قناته اخلا�صة به " تامر باعوَّ اد " يف
موقع الويب الإليكرتوين الـ " يو تيوب " .
و �أ�ضاف يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدىل به �إىل (( احلقيقة
)) � :إن فكرة عمل و �إطالق بث م�سل�سل جديد و ح�صري
ل�شخ�صية " خالة �أمينة " جاءت بعد ظهورها الناجح يف
برنامج " ما يقع�ش ! ؟ " الـ " يو تيوبي " الذي �أطلت منه
�سابقاً  ،و حتت �ضغوطات و �إحلاحات و اقرتاحات كل
ال�شباب �أن هذه ال�شخ�صية يجب �أن يكون لها العمل الفني
امل�ستقل و املُ َت َف ِّرد و اخلا�ص بها و �أنها �إمكاناتها الإبداعية
الفنية �أكرب من �أن تكون جمرد ع�ضو م�شارك يظهر يف م�شاهد برنامج  " :ما يقع�ش !
؟ " اخلارجية .
مو�ضحاً �أنه مت البدء بفكرة امل�سل�سل و �أكد ال�شباب �أنهم قادرون على ذلك فمنهم
الكاتب و منهم ال�سيناري�ست و منهم من يف الت�صوير و منهم من يف املونتاج و اجلرافيك
و املمثلني  ,و كل واح ٍد منهم يف موهبته و اخت�صا�صه املُتقِن له � ،أي �أنه فريق عمل
متكامل .
و تابع قائ ًال  :بد�أنا بت�صوير احللقة الأوىل و كانت مليئة باملواقف و امل�شاهد
الطريفة التي �ستكون قنبلة املو�سم للعام اجلديد  2015م  ،و احللقة ذاتها مبثابة
حلقة تعريفية بالـ " خالة �أمينة " و �شخ�صيتها .
م�ؤكد ًا �أن جمهور " خالة �أمينة " العري�ض جد ًا �س ُيبهَر عند م�شاهدته للحلقة �إذ جرى
التعامل مع اجلمهور ب�أ�سلوب م�شوق جد ًا يحبه كثري ًا و كل �شيء من �أجله يهون و
ي�سهل و حتققه " خالة �أمينة " له �إر�ضا ًء لذائقته الفنية الراقية  ،ال التعامل معه

تقدمت للتجربة و كان مل َ
يتبق �سوى �أ�سبوع واحد فقط لبدء
ت�صوير امل�سل�سل و جنحت يف �أخذ دور " جالل " و كان هذا
هو الدور الأوحد ــ حينها ــ الذي مل يجدوا له املمثل املنا�سب
�إذ ا�ستمر البحث عنه لأ�شهر عدة .
ماذا �أ�ضاف �إليك م�سل�سل " فر�صة �أخرية " تد�شين ًا مل�شوار
حياتك الفنية التمثيلية ؟ !
�أ�ضاف �إ َّيل اخلربة و �إيقان �أن جمال الفن و التمثيل لي�س
بال�شيء الب�سيط و ال بال�سهل و �إمنا هو �أكرث مما يتخيله
بع�ضهم فهو يتطلب منك بذل املجهود املعنوي الكبري لإي�صال
حال معينة للم�شاهد .
فكرة �أو ٍ
ما املوا�ضيع االجتماعية التي حتب �أن تطرقها و تعمل من
ً
كتابة لن�صو�صها ؟ !
�أجلها �أفالمك اخلا�صة بك �إخراج ًا و
ال �أُ َف ِّ�ضل �أن �أح�صر نف�سي يف موا�ضيع معينة و لكن املو�ضوع
الأوحد الذي �أعتقد �أنني لن �أناق�شه هو " الأم " لأنني ُم َت َّيقِن
�أن " الأم " مكانتها �أكرب من جمرد فيلم و مهما بلغت �ضخامة
الأفالم يف هذا املو�ضوع نظل مق�صرين يف �أن نفي �أمهاتنا
حقهن و لن ن�ستطيع ذلك ال َب َّتة .
ما الربامج الـ " يو تيوبية " التي �ساهمت فيها �سواء من
خالل كتابة الن�صو�ص �أو الإخراج الفني لها و ماذا ناق�شت
؟!
�أخرجت و كتبت حلقة لربنامج  " :لو ! ؟ " الـ " يو تيوبي
" ال�شبابي العدين الذي يقدمه ال�صديق الفنان َبكَّار �صالح
با�شراحيل عنوانها  " :املو�ضات الفعلية " ُب َّثت خالل �شهر
نوفمرب " ت�شرين الثاين "  2014م من خالل قناة " Two
 " Mediaعلى موقع الويب الإليكرتوين الـ " يو تيوب " ،
و �أي�ضاً �ساهمت يف ت�صوير احللقة و �إعدادها فنياً  ،و حالياً
�أنا ا�شغل موقع امل�شرف العام لربنامج  " :حوائج " الـ "
يو تيوبي " ال�شبابي العدين  ،و هو برنامج مبدع و يف ر�أيي

طاقمه من �أف�ضل من عملت معهم � ،إذ يظهر عليهم حب العمل
و التطور .
ماذا عن جديد ن�شاطك الفني �سواء من خالل التمثيل �أو
الإخراج الفني للأفالم يف العام  2015م ؟ !
يف هذه الأثناء ال يوجد جديد للعام  2015م � ،إمنا جديدي
كان امل�سل�سل ال�سوري اليمني املُ�شترَ َ ك �إنتاجه الفني " ،
طريق املدينة "  ،الذي جرى عر�ضه خالل �شهر رم�ضان
املبارك  1435هـ املوافق ل�شهري يونيو " حزيران " يوليو
" متوز "  2014م  ،من على �شا�شة قناة " مين �شباب "
اخلا�صة  ،و �أطللت من خالله جمدد ًا على جمهوري امل�شاهد
احلبيب  ،و عملت ــ �أخري ًا ــ على �إعداد و �إخراج فيلم "
املجداف " للم�شاركة به ب�إذن اهلل ع َّز و جل يف " مهرجان اليمن
للأفالم "  ،و الفيلم برعاية م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم .
ماذا عن طموحاتك ال�شخ�صية فني ًا متثي ًال و �إخراج ًا ؟ !
ال توجد لدي طموحات مبالغ فيها يف هذا املجال فهو لي�س
باملجال اجليد لتكوين م�ستقبل ناجح هنا و �إمنا هي جمرد
هواية .
هل تعتقد �أن الدولة مق�صرة نحو تبنيها للمواهب
ال�شبابية و لإبداعاتهم يف خمتلف املجاالت ؟ !  . .و ماذا
حتب �أن تر�سل لها من ر�سالة بوا�سطتنا ؟ !
هناك تق�صري من الدولة يف حق غالبية الفنانني و نحو الفن
يف الوطن  . .و �أمتنى من امل�س�ؤولني يف احلكومة �أن يهتموا
بهذا املجال املهم فالفنانون هم من يو�صلون ر�سائل الدولة
للنا�س و العك�س �صحيح كذلك من خالل الفن ميكن للدولة
الإطالع على معاناة املجتمع لأن الفن مر�آة عاك�سة لواقع
النا�س الب�سطاء .
كلمة �أخرية تود قولها ؟ !
�شكر ًا لأهلي و �أ�صدقائي لدعمهم يل  . .و �شكر ًا ل�صحيفة ((
احلقيقة )) الغ َّراء  . .و �شكر ًا لك �أنت �شخ�صياً الإعالمي
القدير الأ�ستاذ عيدرو�س زكي الهتماماتك الدائمة و
امل�ضطردة ب�إبداعات ال�شباب املختلفة و ت�شجيعك لهم
معنوياً بوا�سطة و�سائلك الإعالمية ال�صحافية .

" خرجة �أمينة " �أوىل حلقات م�سل�سلي اجلديد " خالة �أمينة "
و �س�أطلقها يف  2015 / 1 / 1 :م

ب�سخرية كما يفعل " بع�ضهم " يف " بع�ض " الربامج على طريقة " �إ�صنع للجمهور
�أي حاجة غريه ما ح�صل�ش ! ؟ " � ،إذ �أن اجلمهور يف م�سل�سل " خالة �أمينة " اجلديد
�سيالحظ و يلم�س بحوا�سه كلها الإثارة و �سيعي�ش مع امل�سل�سل �أجمل اللحظات ك�أنه
�أول مرة ي�شاهد �شخ�صية " خالة �أمينة " لتميزها الال معهود .
الفتاً �إىل �أنه مت و�ضع " خالة �أمينة " يف مواقف عدة ليت�سنى للم�شاهد معرفتها و
معرفة تفكريها و ت�صرفها و انفعاالتها و �سلوكها  ,حتى �أن اجلمهور �سيتنب�أ الحقاً
بردود " خالة �أمينة " و يحدث عنده توقع بردة فعلها فاحللقة الأوىل �أي�ضاً ُتظِ هر
واقع يعي�شه املواطن يف عدن و م�شكالت موجودة يف جمتمعنا و كيفية تعامل " خالة
�أمينة " مع هذه امل�شكالت و جت�سيد �صورة حية عن مكنونها و ت�سعى جاهدة �إىل
و�ضع احللول الناجعة لها يف ر�أيها لأن الفن له ر�سالته الثقافية ال�سامية يف املجتمع
�أو ًال و �أخري ًا .
و م�ضى الفنان و املخرج و ال�شهري ببطولة �شخ�صية " خالة �أمينة " تامر باعوَّ اد
بقوله  :مبا �أن " خالة �أمينة " ف�ضولية بع�ض ال�شيء دائماً ما تواجهها امل�شكالت و
املواقف و الطرائف يف يومياتها  ,ف�شخ�صية " خالة �أمينة " تظهر �شخ�صية املواطن

الذي يبحث عن احلل ب�أي طريقة كانت  ،و يف النهاية غر�ضنا
من هذا امل�سل�سل هو ر�سم ابت�سامة على كل من ي�شاهدنا و
اال�ستفادة من الإمكانات املتوافرة يف خدمة املجتمع و يف
الن�صح و الإر�شاد .
ُم�ؤ ِّم ًال �أن تكون " خالة �أمينة " من �أبرز و �أهم �أدوات
التغيري و الإ�صالح يف املجتمع لكونها قريبة من القلب و
طباعها احل�سنة ي�ألفها اجلميع  ,و هي جريئة ال تخجل من
التعامل مع �أي �أحد  ,ف�ست�صل ب�إذن اهلل تعاىل �إىل �شرائح
املجتمع كافة .
ُمر ِد َفاً القول  :نحن مل نقم بعمل هذا امل�سل�سل �إلاَّ بعد �أن
وجدنا تقبل النا�س لـ " اخلالة �أمينة " فكانت �آراء النا�س
يف ال�شارع و تعليقاتهم على مواقع التوا�صل االجتماعي
ال�ضوء الأخ�ضر منهم للبدء يف عمل هذا امل�سل�سل  ،و نتمنى
�أن ننال ر�ضا متابعينا و �أن ن�ستطيع �إي�صال ر�سالة هادفة
تفيد الوطن و املواطن فهذا هو هدفنا النبيل الذي من خالله
�سوف يكون امل�سل�سل و ي�ستمر .
و ا�ستطرد يقول � :إن احللقة الأوىل من امل�سل�سل هي بعنوان  " :خرجة �أمينة" و هي
من بطولة النجم  :تامر باعوَّ اد  ،و �ضيف احللقة النجم  :عمرو با�شراحيل  ،و متثيل
الفنانني  :عالء �صحران  ،و ر�أفت العلواين  ،و حمدي عبد العزيز  ،و ح�سام فار�س ،
و �أ�صيل الأهدل  ،و حممد راجو  ،و �أحمد �صالح  ،و علي اخلوربي و فكرة احللقة و
ت�أليفها لـ  :عالء �صحران  ،و �سيناريو  :طارق باذيب  ،و ت�صوير  :حممد رفيق  ،و علي
العبادي  ،و جرافيك�س  :ح�سام �صالح  ،و مونتاج  :حممد رفيق  ،و �أغنية ترت م�سل�سل
" خالة �أمينة " من كلمات و غناء الفنان  :ح�سن زيكو .
خمتتماً ت�صريحه قائ ًال � :إن م�سل�سل " خالة �أمينة " من �إخراج  :تامر باعوَّ اد و الفنان
و املخرج حممد رفيق و من �إنتاج فرقة " فنون عدن " امل�سرحية  ،و �سيطلق بث حلقة
جديدة من امل�سل�سل يف بداية كل �شهر على قناة " تامر باعواد " يف الـ " يو تيوب " ،
كما ميكن جلمهور امل�شاهدين متابعة حلقات م�سل�سالت و �أفالم و ا�سكت�شات م�سرحية
للفنان تامر باعوَّ اد على قناته الـ " يو تيوبية " امل�سماة باللغة العربية " تامر باعوَّ اد "
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فعاليات()16يوم  25 ( -نوفمرب وحتى-10دي�سمرب2014م )
(للحفاظ على احلقوق وحماية الطفولة  ...مع ًا ملنع الزواج املبكر)
ــ رعد حيدر علي الرميي

االيدز املر�ض املتعاي�ش معه:

�إ�ستهالل

�إن العادات والتقاليد والفقر من �أهم الدوافع التي تدفع �إيل
الزواج املبكر�،إن قاعدة الزواج املبكر يف جمتمعنا ال�شرقي ترتك
�أثرها ال�سلبي على البنت ب�شكل خا�ص وذلك لأن املر�أة هي التي
تكون الأ�صغر �سناً يف الزواج ،فكثريات منهن يدخلن عامل الزواج
وهن مازلن غارقات ب�أحالم الطفولة ودون �سن الن�ضوج الكامل
،لذلك جند البنت حتمل كثري ًا من تفكري الأطفال و�إح�سا�سهم  ،هنا
يجب �أن نذكر ب�أن ت�أهيل البنت وتثقيفها وتدريبها املبكر ملهمتها يف
الزواج ودورها يف العائلة قد يجعل حدث الزواج املبكر �أمر غري
مقبول لدى البنت وهذا ال يجب �أن يكون �ضمن العائلة فقط بل
يف املدر�سة �أي�ضاً،ومن هنا جاءت حملة هذا العام للفعاليات الـ()16يوم والتي حملت
عنوان(:احلفاظ على احلقوق وحماية الطفولة  ...معاً ملنع الزواجاملبكر) والتي تتزامن
مع دعوة الأمم املتحدة العاملية للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي يف ()25
ت�شرين الثاين (اليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ) وت�ستمر حتى يوم()10
من دي�سمرب (اليوم العاملي حلقوق الإن�سان) يف جميع �أنحاء العامل.

من�ش�أ احلملة :

اجلدير بالذكر �أن احلملة بد�أت من معهد القيادة العاملية للمر�أة عام(1991م)بتن�سيق
مع مركز القيادة الن�سائية العاملية ويتم تنفيذها عامليا و�إقليميا وحمليا وتعترب اليمن
جزء منها وقد �شاركت فيها �أكرث من()5179منظمة حول العامل منذ(1991م)وهي
تبد�أ �سنويا من ( )25نوفمرب �إىل()10دي�سمرب واختار امل�شاركون تواريخ()25نوفمرب
والذي هو اليوم العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة و()10دي�سمرب اليوم العاملي حلقوق
الإن�سان من اجل ربط رمزيا بني العنف �ضد املر�أة وحقوق الإن�سان والت�أكيد على �أن هذا
العنف هو انتهاك حلقوق الإن�سان كما حتتوي هذه الفرتة()16يوما �أي�ضا على تواريخ
هامة منها()29نوفمرب يوم املدافعات على حقوق الإن�سان الدويل و( )1دي�سمرب اليوم
العاملية لاليدز()2دي�سمرب اتفاقية الأمم املتحدة ب�شان قمع االجتار بالب�شر وا�ستغاللهم
يف البغاء اليوم()3دي�سمرب اليوم العاملي للمعاق()5دي�سمرب اليوم العاملي للتطوع
و()6دي�سمرب الذي ي�صادف الذكرى ال�سنوية ملذبحة مونرتيال و�أخريا()10دي�سمرب
وهو اليوم العاملي حلقوق الإن�سان وتعترب هذه املنا�سبات دولية مت االتفاق عليها
وذلك للحفاظ على حقوق الإن�سان ال�شاملة وحقه يف العدالة وتذكر العامل باالتفاقيات
الدولية وكل عام تطلق هذه احلملة وقد اختري هذا العام لها �شعار (احلفاظ على احلقوق
وحماية الطفولة  ..معاً ملنع الزواج املبكر).

املفو�ضية ..اهتمام بالطفل رغم ال�صعوبات:

نظم مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بالتعاون مع املنظمات
ال�شريكة ومنظمه ادرا ومنظمة الهجرة الدولية احتفالية حول احلفاظ على احلقوق
وحماية الطفولة واحلد من ظاهرة الزواج املبكر يف �إطار احلملة العاملية ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة والتي تنفذها املفو�ضية يف خمتلف �أرجاء العامل .
ويف االحتفالية اخلتامي الذي �شارك فيها عدد من املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع
املدين بعدن �أ�شار وكيل حمافظة عدن �،أحمد �سامل ربيع علي �،إىل �أهمية مثل هذه الفعاليات
ودورها يف توعية املجتمع املحلي بحقوق املر�أة والطفل ،م�ؤكد ًا وقوف ال�سلطة املحلية
�إىل جانب هذه الأن�شطة االجتماعية التي ت�ستهدف احلفاظ على حقوق الإن�سان ال�شاملة
وحقه يف العدالة وحمايته من الأخطار .
من جانبها � ،أو�ضحت املفو�ضية ال�سامية ل�شئون الالجئني بعدن �،أن الهدف من هذه
املبادرة هو احلفاظ على حقوق املر�أة ومناه�ضة �أي عنف �ضد املر�أة ،الفتا �إىل �أن هناك
خم�سة االف و ، 179منظمة حول العامل ت�شارك مبهامها يف هذا اجلانب،و�أ�ضاف انه مت
اختيار مو�ضوع الزواج املبكر ملا له من خماطر على املر�أة كعينة لهذا العام .

االفتتاح :

افتتحت املفو�ضية ال�سامية بالتعاون مع منظمة �أدرا فعاليات ال()16يوم مب�سرحية
نظمها املركز االجتماعي يف منظمة �أدرا و�شباب الب�ساتني هدفت للتوعية والتعريف
بكيفية مناه�ضة العنف �ضد املر�أة واحلد منها مبختلف �صوره و�أ�شكاله املتعددة
،ا�ستهدفت الفعاليات العديد من املهتمني بق�ضايا وحقوق املر�أة وحقوق الإن�سان ب�شكل
عام من اجلن�سني.
حيث و�أ�شاد احل�ضور ب�أهمية �إقامة مثل هذه الفعاليات والتي من �ش�أنها �أن تعك�س
م�ضمونا هادفا وتعمل علي �إي�صال الر�سالة كمفهوم ثقايف يت�ضمن �شكل وقالب خا�ص
يهتم ب�إر�ساء قاعدة العدالة بحيث ت�شمل حماية املر�أة وحقوقها وجعلها عن�صرا هاما
و�أ�سا�سيا يف املجتمع واحلياة ب�شكل عام.
ودعت اجلمعيات واملنظمات امل�شاركة �إىل �ضرورة تكثيف اجلهود بهدف حتقيق جميع
الغايات املن�شودة التي تتم يف رفع الوعي و تعميمه بني �أو�ساط املجتمع ليخلق وعي
متكامل ذو �ش�أن ببناء الفكر الذاتي للفرد واملجتمع.

عنف ونزيف ولي�س زواج :

يوماً بعد يوم تتعايل ال�صيحات املحذرة من زواج ال�صغريات واملطالبة بتحديد �سن
الزواج من عمر الثامن ع�شرة �سنة وتزداد هذه ال�صيحات علو ًا كلما ظهرت للملأ ق�صة
عن طفلة تعر�ضت حياتها للخطر �أو املوت ب�سبب زواجها املبكر  ,فللزواج املبكر العديد
من املخاطر والأ�ضرار ال�صحية والنف�سية واالجتماعية واالقت�صادية وتعترب خماطر
احلمل املبكر �أحد �أبرز املخاطر الناجمة عنه ،وقد ي�ؤدي احلمل املبكر �إىل زيادة ن�سبة
التعر�ض مل�ضاعفات احلمل مثل فقر الدم وت�سمم احلمل وارتفاع �ضغط الدم �أثناء فرتة
احلمل وقد ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات خطرية للأم واجلنني.
كما �أن الوالدة املبكرة لها ت�أثريها املبا�شر على زيادة ن�سبة وفيات الأطفال حديثي
الوالدة ،بالإ�ضافة �إىل �أجناب مواليد ناق�صي الوزن وهو ما يجعل ه�ؤالء املواليد �أكرث
عر�ضة للمخاطر ال�صحية ،كما قد ي�ؤدي الإجناب املبكر �إىل زيادة معدالت الإجها�ض
و�إىل زيادة الإ�صابة بالعدوى البكتريية مثل حمى النفا�س نتيجة ل�ضعف مقاومة اجل�سم
و�سوء التغذية.
�أما عن الأ�ضرار االجتماعية للزواج املبكر فهي عديدة ولكن �أبرزها يتم ثل يف حتمل
الزوج �أو الزوجة م�س�ؤولية اجتماعية قد تكون �أكرب من �أن ي�ستطيعا حتملها  ،وعدم
القدرة على القيام مب�س�ؤولية رعاية وتربية الأطفال كما يجب  ،عدم معرفتهما بحقوقها
وواجباتهما نحو �أنف�سهم �أو �أطفالهما مما ي�ؤدي �إىل القلق وعدم الأمان وتعر�ضهما
لل�ضغوط النف�سية والنفور من بع�ضهما ،بالإ�ضافة �إىل زيادة امل�شاكل الزوجية التي قد
ت�ؤدي يف الغالب �،إىل الطالق.
�أما عن الأ�ضرار االقت�صادية ف�أنها عديدة ومن �أبرزها �أنه غالباً ما ي�سهم الزواج املبكر يف
عدم �إكمال احد الزوجني �أو كالهما التعليم مما ي�ؤدي �إىل تقليل فر�ص احل�صول على عمل
مالئم وجمدي ،كما ويعترب الزواج املبكر عائقاً لتنمية املعارف االجتماعية واالقت�صادية
،بالإ�ضافة �إىل زيادة العبئ املعي�شي للأ�سرة نتيجة زيادة عدد �أفراد الأ�سرة ب�سبب
احلمل املبكر وبالتايل زيادة معدالت الفقر يف املجتمع وخالفه ،ولأن ظاهرة زواج
ال�صغريات ما زالت م�ستمرة الأمر الذي دفع املفو�ضية ال�سامية بالتن�سيق مع منظمة
ادرى �ضمن فعاليات ال()16يوم �إىل تن�سيق عدة فعاليات توعي من خطر هذا الزواج
وهذا ما قامت به املنظمة من خالل فعاليات املختلف يف عدن

�أطفال مبواهب :

نظمت منظمة �أدرا بالتن�سيق مع جمعيه الت�ضامن ومركز التدخل املبكر مع مركز التدخل
املبكر فعالية تهدف �إىل توفري �أجواء من الرتفيه للأطفال والعائلة عرب �إتاحة الفر�صة لهم
لإظهار مواهبهم يف الر�سم والتعبري عن قدراتهم اخلا�صة بحرية مطلقة ويف �أجواء مليئة
بالفرح واملرح� ،إ�ضافة �إىل امل�سابقات التي ميكن للأطفال من خاللها التعلم واال�ستمتاع
باللعب.
وقد حر�صت املنظمة ادرا واملنظمات العاملة يف جمال الأطفال علي توجيه ر�سالة
هامة لك ًال من الإباء والأمهات وكافة �إفراد الأ�سرة على �ضرورة االهتمام بتنمية مواهب
�أطفالهم خالل �أو قات الفراغ والإجازات الر�سمية و�إعطائهم عدد من الربامج والأفكار
التي تركز على ا�ستغالل طاقاتهم املتحفزة للحركة والن�شاط.
وكذلك الرتكيز على دعم مواهبهم يف عدد من الفنون التي يحر�صون عليها  ،ومنها فنون
امل�شاركات امل�سرحية والإلقاء والإن�شاد والتمثيل وكذلك تعزيز اهتمام فئات منهم
بالر�سم والنحت والأعمال اليدوية الب�سيطة التي تنا�سب �أعمارهم.

نادي الأطفال :

من �ضمن فعاليات ال()16يوم مت التن�سيق من قبل منظمة ادرا و جمعية الأطراف
ال�صناعية والتدخل املبكر جمموعة وجمعيه الت�ضامن وجمعيه الإ�صالح اخلريية لعدد
من الأطفال الالجئني يف الربنامج التلفزيوين اخلا�ص بالأطفال يف قناة عدن (م�سابقتي
)الذي تقدمة املقدمة املت�ألقة خلود خيطه والذي يعد الربنامج الأكرث قربا من الأطفال
وذلك ملا يقدمه من فقرات جميلة ومتنوعة  ,والتي تعرب عن ن�شاطاتهم الإبداعية وحبهم
للعلم واملعرفة .كذلك مت التن�سيق مع الربنامج اخلا�ص بالأطفال وهو النادي للأطفال
يهدف �إىل �إدخال البهجة يف نفو�س الأطفال ،وت�شجيعهم على متابعة �أعمالهم املتنوعة و
الفنية امل�ستوحاة من واقعهم وطموحهم و�أملهم ،م�ضيفني �أن العمل جمع بني التعليم
والرتفيه والت�سلية ،وزاد من تع ّلق الأطفال بالرتاث ،و�شملت الفعالية فقرة النق�ش
باحل ّناء  ،والر�سم على الوجوه ،و�إنتاج �أعمال فنية جميلة ،كما ا�ستمتع الأطفال
مبمار�سة بع�ض الألعاب.

..

قامت منظمة �أدرا يعمل وقفه تعرب علي �أهميه دعم ومنا�صرة مري�ضي
الإيدز حيث قدمت العرو�ض امل�سرحية والفنية يف حديقة الكم�سري مديرية
ال�سيلة للتوعية ب�إمكانية التعاي�ش مع مري�ض فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة
(االيدز)  .هذا وقدمت عدد من الفرق امل�سرحية والفنية عدد ًا من العرو�ض
امل�سرحية عن االيدز وكيفية التعامل مع املتعاي�شني مع املر�ض و�أو�ضحت
الدكتورة � /سمرية يف املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ان املفو�ضية نهدف
من خالل تلك العرو�ض امل�سرحية والعرو�ض الفنية �إىل �إي�صال الر�سالة للنا�س
وال�شباب البالغني عن مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة االيدز ،وطرق انتقاله
و�ضرورة تعزيز التعاي�ش بني امل�صاب باملر�ض واملجتمع الذي يعي�ش فيه,
و�إزالة املفاهيم املغلوطة يف املجتمع عن م�صاب الإيدز وبقالب كوميدي ممتع

زيارة لعدد من املرافق احلكومية :

بالتعاون بني منظمه �أدرا ومنظمه الهجرة الدولية حتت �شعار معا ملنع الزواج املبكر
متت زيارة عدة مرافق حكومية مثل م�صلحة اجلوازات والهجرة ومركز ال�سل ومركز
الأطراف ال�صناعية لعمل برنامج توعيه عن �أهمية فعاليات ال() 16و امل�ضار الناجتة
من الزواج املبكر و�أ�ضراره النف�سية والناحية واالجتماعية واالقت�صادية فيما �شمل
اجلانب القانوين .

زيارة لعدد من املدار�س :

كما قامت منظمة �أدرا �ضمن فعاليات ال()16يوم بزيارة توعية �إىل مدر�سة عبد الرحمن
الغافقي يف الب�ساتني  ،وذلك يف �إطار التوعية بفعاليات ال( 16يوم)وذلك بغر�ض التوعية
ب�شعار احلملة والذي يحمل احلفاظ على احلقوق وحماية الطفولة  ...معاً ملنع الزواج
املبكر .
كما مت عر�ض فلم (�سلمى) وهو عبارة عن فيلم كرتوين من �إنتاج املركز امل�صري حلقوق
املر�أة ،ال تزيد مدة عر�ضه على الت�سع دقائق ،حول الطفلة «�سلمى» يف ال�صف الثاين
االبتدائي .ي�أتي هذا التعريف من خالل م�صور يقوم بر�صد حتركاتها �أينما ذهبت،
ويحكي معها ،ينذرها يف بع�ض الوقت ،ويت�ساءل �أحياناً كثرية حول ت�صرفات تعر�ضت
«�سلمى» لها.ومع �أن الفيلم ي�ضع الطفل يف حماوالت جاهدة وم�ستمرة يف القلق من
«الآخر» ،اال انه ا�ستطاع �أن يو�صل الفكرة ب�سال�سة� ،إذ �إن «�سلمى» بعقلها الطفويل
وخيالها الوا�سع ،تدرب نف�سها على معرفة املعنى املراد �إي�صاله من «الآخر» عرب النظرة
والكلمة واللم�سة والإ�شارة.

فعاليات يوم الفتاة العاملي

�أقامت منظمة ادرا �ضمن برنامج م�شاركة احتفالية يوم الفتاة العاملي م�سابقة يف كرة
ال�سلة للفتيات  ,كما قدمت املنظمة �شهادات �شكر و تقدير للفتيات املتميزات امل�شاركات
يف امل�سابقة.

مباراة كرة اليد :

ت�ضامناً مع حملة  16يوم (للحفاظ على احلقوق وحماية الطفولة  ...معاً ملنع الزواج
املبكر) وامل�ستمرة  16يو ًم ا بد ًء من  25نوفمرب ، 2014والتي تتخذ من اللون الربتقايل
رم ًزا لها حتت �شعار "لونوا حميطكم بالربتقايل" مت �أقامة مباراة كرة اليد للفتيات والتي
حملت �شعار اللون الربتقايل يف منطقة الب�ساتني ت�ضامنا مع مر�ضى الإيدز واملتعاي�شني
مع مر�ضى االيدز وكان �شعار احلملة لونوا حميطكم بالربتقايل ونلب�س اللون الربتقايل
وقد ارتدت الالعبات اللون الربتقايل تغبريا عن ت�ضامنهن مع احلملة .

مناطيد

يف م�ساء ليايل ال()16مت التن�سيق من قبل املفو�ضية ومنظمه ادر�أ والهجرة الدولية بعمل
عر�ض �صامت يف عدن مول بالتعاون مع احتاد ن�ساء اليمن تعرب عن طرق العنف وطرق
املعاجلات ويف �آخر العر�ض مت �إطالق �أكرث من ( )300منطاد يحمل �شعار احلملة �شارك
فيه عدد من الن�ساء وال�شباب
هذا و�أكدت الأ�ستاذ /ن�سيبه احل�سني املن�سق امليداين يف منظمه ادر�أ �أن العام القادم يجب
�أن يكون الرتكيز علي املناطق التي تنت�شر فيها الظواهر االجتماعية التي ت�سبب ال�ضرر
النف�سي واالجتماعي للن�ساء ومنعهم من الو�صول �إىل حقوقهم .

ختام الفعاليات ()16يوم:

اختتمت فعاليات ال ( )16يوم يف قاعة الإمرباطورة بالتعاون بني املفو�ضية ال�سامية
الالجئني بالتعاون و منظمه الهجرة الدولية ومنظمة ادر�أ واملنظمات ال�شركة للمفو�ضية
والذي �أ�شاد فيه ممثل احلكومة وممثل املفو�ضية علي �أهميه الفعاليات التي لها عالقة
مبا�شره باحلقوق خا�صة التي لها عالقة باملر�أة حيث جرى عر�ض م�سرحية يتحدث عن
الأ�ضرار الناجمة عن الزواج املبكر وجملة من الأغاين كان �أهمها �أغنية (فاطمة )للمبدع
احمد �شيخ و�أكرم الوجيه و�سامل فدعق تتناول زواج القا�صرات.
وتخلل احلفل عدد من الأغاين والرق�صات وعرو�ض م�سرحية عربت عن حق الفتيات يف
التعليم واملعاجلة لق�ضايا العنف �ضد املر�أة والزواج املبكر بالإ�ضافة �إىل عر�ض للأن�شطة
والربامج التي نفذتها املنظمات الدولية حتت مظلة املفو�ضية ال�سامية ل�شئون الالجئني .

َّ
يتخطى الأعتاب
الفنان �أحمد �شهاب . .

ــ عـيـدرو�س زكـي

الفنان املُ َم ِّثل العدين �أحمد �شهاب عبد اهلل عبد املجيد ،
من مواليد مدينة عدن يف  22يناير " كانون الثاين " 1992
م  ،در�س يف املعهد املهني ق�سم امليكانيك  ،كما عمل جندياً يف
�شرطة مدينة كريرت عدن  ،و ترك العمل و �سافر �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة و اغرتب فيها ملدة �أكرث من
عامني يقول الفنان �أحمد �شهاب � :إنني �أطمح و �أتوق �إىل
العي�ش مثل �أي �إن�سان م�ستقر بعيد ًا عن كل �شيء يُعَ كِّر �صفو
حياتي و ُي َن ِّغ�صها � . .أحب الهدوء � . .أحب ال�ضوء اخلافت

الهادئ � . .أع�شق البحر و ال�سباحة و الغو�ص يف �أعماقه . .
�أحب دائماً و �أبد ًا �أن �أعي�ش يومي مبا ير�ضي اهلل و ك�أنه �آخر
حلظات حياتي .
و �أ�ضاف  :عندي الأمل كله �إن �شاء اهلل �أنني �س�أ�صل �إىل
مكانة عليا و متم ِّيزة يف جمايل الفني التمثيلي الكل يتمنى
يو�صلها  . .و �أحب �أن �أُ َج ِّرب كل �شيء بنية العمل و متعته
و امل�شاركة فيه و النجاح .
و حول خو�ضه غمار العمل الفني التمثيلي � . .أردف قائ ًال
 :لقد كنت �أمتنى �أنني �أظهر على ال�شا�شة يف امل�شاركة يف فيلم
�أو م�سل�سل و احلمد هلل بف�ضل اهلل ثم مب�ساعدة �أخي و �صديقي
العزيز الفنان و املخرج عمرو �أحمد و بدعم من م�ؤ�س�سة ((

احلقيقة )) للإعالم  ،متكنت من الظهور حديثاً و �أخري ًا على
ال�شا�شة يف منا�سبة " مهرجان اليمن للأفالم " و ذلك يف فيلم
" املجداف " من �إخراج عمرو �أحمد  ،و رعته م�ؤ�س�سة ((
احلقيقة )) للإعالم  ،و �أمتنى من اهلل النجاح و التوفيق و
�إر�ضاء �إعجاب امل�شاهدين الكرام  ،و بتلك اخلطوة اجلديدة
التي َم َّثلت وثبة نوعية يف حياتي �شخ�صياً و فنياً �أكون قد
تخطيت �أوىل �أعتاب ُ�س َّلم جمايل الفني التمثيلي و �أنتظر عقبها
الفر�ص املتوالية ب�إذن اهلل تعاىل .
و عن عالقاته االجتماعية  . .قال � :أهتم بعالقات �صداقاتي
و �أ�صدقائي �أعِ دُّهم هم �أنف�سهم جزء ال يتجزَّ�أ من �أ�سرتي .
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الأمري الوليد بن طالل :الثورات العربية مل حتق
 -حاوره :عبداهلل عبيان

بد�أ جتارته عند �سن اخلام�سة والع�رشين ،ومل يكن طريقه مفرو�شا
بالورود كما يعتقد البع�ض ،فقد �أعلن �إفال�سه مرتني لكنه �رسعان ما
حول �إخفاقاته �إىل ق�صة جناح جعلت منه �أحد �أ�شهر �أيقونات النجاح
يف عامل املال والأعمال .اعتمد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن
طالل بن عبدالعزيز على منهج «اقتنا�ص الفر�ص» ليبني �إمرباطوريته
االقت�صادية والإعالمية خالل  34عاما والتي تعدت جمموع �أ�صولها
 120مليار ريال �سعودي « 32مليار دوالر �أمريكي» ،ور�أى امللياردير
ال�سعودي ب�أن اجلر�أة واملغامرة املدرو�سة من �أبرز �أ�سباب النجاحات.
اقرتبنا منه يف هذا احلوار ،بعد غيابه عن اللقاءات يف ال�صحف املحلية
لأكرث من � 8أعوام ،وواجهناه بالكثري من الآراء اجلريئة يف حماولة
ال�ستنطاق الكامن يف حياته و�سرب �أغوار �شخ�صيته املثرية يف كافة
االجتاهات االقت�صادية والفكرية وال�سيا�سية والريا�ضية ،ف�ضال عن
جمال العمل الإن�ساين .الأمري الوليد �أكد ب�أن خادم احلرمني ال�رشيفني
هو القدوة لأبناء الوطن ..وكان �رصيحا يف �إجاباته التي ال تخلو من لغة
الأرقام ..واجه بع�ض امل�س�ؤولني ببع�ض االنتقادات والت�سا�ؤالت واقرتح
بع�ض احللول التي يرى ب�أنها تخدم م�صلحة الوطن .ا�ستوقفني يف بداية
اللقاء ا�ستخدامه للقلم الأخ�رض يف توقيع املعامالت اليومية ،و�س�ألته
عن ال�رس وراء ذلك ،ف�أجاب ب�أن ع�شقه للوطن والطبيعة هما ال�سببان
احلقيقيان ،مل يكن قلمه من الأقالم الفاخرة بل كان قلما عاديا ال تتجاوز
قيمته اخلم�سة رياالت ،وهذا ي�شري �إىل �أن الأمري وامللياردير ال�سعودي ال
يرتهن لـ «الف�شخرة» الزائفة بل ينحاز للعمل اجلاد الذي يوظف الأ�شياء
يف مكانها املنا�سب ،وبهذا التوازن واجلدية كان لنا هذا احلوار الذي
�أكد من خالله الأمري الوليد على �أهمية �إن�شاء الدولة ل�صندوق �سيادي
ملواجهة ا�ضطرابات �سوق النفط ،كما �أن �سموه ك�شف لنا الكثري من
الأ�رسار واحلقائق عن حياته التجارية والأ�رسية ..و�إىل ن�ص احلوار:
• هل الأمري الوليد بن طالل ،كما يرتدد بني النا�س،
ينحاز للمر�أة على ح�ساب الرجل يف التوظيف مب�ؤ�س�ساته
ال�ضخمة؟
 بكل �صراحة �أنا �أنحاز للكفاءة بعيدا عن جن�س املوظف ،كما �أنني�أحاول �إن�صاف املر�أة لأن حقوقها مازالت مه�ضومة يف جمتمعنا،
وقد تراجعت عما كانت عليه يف عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم،
بل �إنها تراجعت عما كانت عليه قبل  30عاما ،ورغم هذا التعاطف
مع املر�أة ف�إننا يف اململكة القاب�ضة ال ميكن �أن نتنازل عن معيار
الكفاءة العالية جدا ،و�أ�شري �إىل �أن ال�شركة عند بداية طرح �أ�سهمها
عام 2007م كان يعمل بها  22موظفا وموظفة فقط ،ونتيجة لتفاين
العاملني وكفاءتهم مت خف�ض العدد بن�سبة  % 10لي�صل هذه الأيام
�إىل  20موظفا وموظفة ،منهم  % 50ن�ساء و % 50رجال ،كما �أن
ن�سبة ال�سعودة بلغت  % 85مقابل  % 15فقط لغري ال�سعوديني.
الكفاءة �أوال
• وهل يكفي هذا العدد القليل لت�سيري العمل يف �شركة
كبرية بحجم اململكة القاب�ضة؟
 كما �أ�سلفت ف�إن جميع املنت�سبني �إىل ال�شركة يتميزون بكفاءةعالية جدا ،ويتم اختيارهم بناء على معايري دقيقة و�صارمة ،كما
�أنني على ال�صعيد الإداري ال اعتربهم جمرد موظفني بل �أنظر لهم
ك�أع�ضاء يف هذه املنظومة وهذا ما �أ�سهم يف زيادة �إنتاجيتهم رغم �أن
وقت الدوام ر�سميا ال يتجاوز � 6ساعات يوميا ،وقد ح�صلنا على
املركز الأول يف الكفاءة على م�ستوى �شركات ال�شرق الأو�سط ،وفق
معايري دقيقة يتم فيها قيا�س الكفاءة بناء على املقارنة بني �أرباح
ال�شركات وعدد العاملني فيها.
رحالت مكوكية
• تربط الأمري الوليد عالقات قوية مع امللوك والر�ؤ�ساء
والوزراء وكبار ال�شخ�صيات يف العامل ،فما مدى �أهمية تلك
العالقات يف املجاالت اال�ستثمارية واخلريية والإن�سانية
واالجتماعية؟
 �أنا زرت حوايل  150دولة والتقيت العديد من امللوك والر�ؤ�ساءوالوزراء وال�شخ�صيات القيادية ،وهذه الزيارات تفر�ضها علينا
طبيعة العمل وا�ستثماراتنا العاملية ،فعلى �سبيل املثال جتد �أن
«�سيتي بنك» املعروفة حاليا مبجموعة �سيتي تتواجد يف �أكرث من
 140دولة يف خم�س قارات ،وكذلك جمموعة فنادق ومنتجعات
الفور�سيزنز جتد �أنها منت�شرة يف  50دولة ،ونيوز كورب التي متثل
ذراعنا الإعالمي �أي�ضا تتواجد يف خم�س قارات ،و�شركة تويرت التي
�أ�صبحنا من املالك لها تنت�شر يف جميع �أنحاء العامل ،وهذا يتطلب
منا القيام بالعديد من الرحالت املكوكية حول العامل ،كما �أنني بكل
�صراحة �أع�شق ال�سياحة و�أحر�ص على الرحالت اال�ستك�شافية
جلميع �أنحاء العامل ،ولدي رحالت جمدولة للخم�س �سنوات املقبلة
لزيارة  40دولة مل �أزرها من قبل ،ومن خالل تلك الرحالت �س�أكون
ب�إذن اهلل تعاىل قد زرت جميع �أنحاء املعمورة.
• هل تقوم بهذه الرحالت يف وقت العمل �أم يف وقت
الإجازات؟

 منها ما �أقوم به وقت العمل ومنها ما �أقوم به وقت �إجازاتيال�سنوية ،ف�أنا �أعترب نف�سي موظفا ولدي �إجازات جمدولة
ومعروفة ك�إجازة رم�ضان و�إجازة احلج و�إجازة ال�صيف التي
تعترب �إجازتي الر�سمية ومتتد �شهرا كامال ،ف�ضال عن �أ�سبوع واحد
فقط يف ف�صل ال�شتاء �أق�ضيه ب�صحبة عائلتي وهم ابني خالد وابنتي
رمي وحفيداتي اخلم�س للتزلج على اجلليد ،كما �أنني �أقوم بالعديد
من رحالت العمل ولدي يف منت�صف العام تقريبا جولة عاملية ملدة
ع�شرة �أيام �أزور من خاللها العديد من دول العامل لاللتقاء بر�ؤ�ساء
الدول ور�ؤ�ساء ال�شركات التي تربطنا معهم عالقات عملية� ،أ�ضف
�إىل ذلك الرحالت ال�سريعة واخلاطفة للكثري من الدول والتي ال
تزيد عن يوم واحد ،بل �إنني �أحر�ص على العودة يف نف�س اليوم
لذلك جتد �أن طائرتي اخلا�صة جمهزة بطيار �إ�ضايف لأن �أنظمة
الطريان ال ت�سمح للطيار الواحد بقيادة الطائرة ب�شكل متوا�صل
ملدة طويلة ولديهم �أوقات حمددة وا�شرتاطات دقيقة.
• هل تنام يف الطائرة؟
 فقط �إذا �أتى وقت النوم و�أنا على منت الطائرة �أنام� ،أما باقيالوقت خالل �سفري ف�أ�ستغله يف القراءة ولدي �أوقات حمددة للنوم،
كما �أنني �أحر�ص على النوم خم�س �ساعات يوميا.
ال�صحراء موطن ال�صفاء
• ماذا عن �إجازة �سموكم الأ�سبوعية ،هل تعتربها �إجازة
�أم عمال ؟
 بل اعتربها «�إجازة عمل» مبعنى �أنني خالل يومي الإجازةاختار ثالثة �أو �أربعة مو�ضوعات و�أركز عليها بعمق ،ولو �أخذنا
حواري معكم ك�أمنوذج �ستجد �أنني �أخذت جميع الأ�سئلة التي
وردتني منكم �إىل ال�صحراء وفكرت فيها بعمق قبل موعد االلتقاء
بكم.
• ملاذا ال�صحراء؟ هل تق�ضون �إجازاتكم الأ�سبوعية هناك؟
 ال�صحراء بالن�سبة يل تعني االنتماء وال�صفاء واعتربها جزءا منتكويني بل �أنني تعودت �أن �أق�ضي جميع �إجازاتي الأ�سبوعية يف
ال�صحراء منذ  34عاما وهذا دليل على �أن الطبع يغلب التطبع و�أن
الإن�سان يرجع جلذوره مهما كانت الظروف املحيطة به.
• من يرافق �سموكم �إىل املخيم اخلا�ص بكم يف ال�صحراء
؟ وهل تفر�ض على املوظفني احل�ضور يف �أوقات �إجازاتهم؟
 يرافقني بع�ض املقربني مني� ،أما املنت�سبون ل�شركاتيوم�ؤ�س�ساتي ف�إن املو�ضوع اختياري ملن يريد احل�ضور� ،إال يف
حال ا�ستدعى العمل ح�ضور بع�ضهم ب�شكل ا�ستثنائي للم�شاركة
يف �إجتماعات عمل يف الرب ،فمثال �آخر مقابالتي التلفزيونية متت يف
خميمي يف الرب.
تخفي�ض �ساعات العمل
• هل يتقا�ضى املوظف بدال للعمل خارج �ساعات الدوام
الر�سمي ؟
 �أنا �أرف�ض فكرة الـ «�أوفر تامي» لأنه يوحي يل ب�أن ال�شخ�صالذي يتقا�ضاه هو من �أ�صحاب العقليات املرتزقة ،خ�صو�صا �أنني
كما �أ�سلفت -اعترب كل �شخ�ص يف اململكة القاب�ضة ع�ضوا يف هذهاملنظومة وال �أنظر له كموظف ،لذلك جتد �أنهم يتمتعون مبميزات
ممتازة ،كما �أنهم يعملون ر�سميا � 30ساعة فقط يف الأ�سبوع� ،أي
مبعدل � 6ساعات يوميا.
ال�صندوق ال�سيادي
• �شاركتم م�ؤخرا يف اجتماع الرئي�س الفرن�سي بال�صناديق
ال�سيادية العاملية ،كيف جاءت تلك الدعوة ؟ وملاذا مت
اختياركم حتديدا ؟
 مت توجيه الدعوة ل�شركة اململكة القاب�ضة لعدم وجود �صندوق�سيادي �سعودي فعال ،وكنت �أمتنى �أن تكون ال�سعودية ممثلة
يف هذا االجتماع وقد طالبت بهذا ال�صندوق يف ظل الظروف
االقت�صادية العاملية امل�ضطربة ،ونظرا لعدم وجود ذلك ال�صندوق
مت دعوة �شركة اململكة القاب�ضة لأنها �شركة قوية حمليا و�إقليميا
وعامليا و�شاركنا مع �أكرث من ع�شرة �صناديق �سيادية تزيد قيمة
موجوداتها عن ثالثة تريليونات دوالر ،ونحن ن�سجل اعتزازنا
وفخرنا بهذه امل�شاركة.
• ولكن بع�ض اخلرباء االقت�صاديني يرون �أن اململكة
لي�ست بحاجة �إىل �صندوق �سيادي يف ظل حجم االقت�صاد
ال�سعودي وتنوع الفر�ص اال�ستثمارية ،كما �أن البع�ض يرى
ب�أن لدينا �صندوقا �سياديا يتمثل يف م�ؤ�س�سة النقد ..كيف
تنظرون �إىل ذلك؟
 هذا الكالم غري مدرو�س ،وقد طالبت مرارا بهذا ال�صندوق و�أرى�أن اململكة الآن يف �أم�س احلاجة له �أكرث من �أي وقت م�ضى يف ظل
تراجع �أ�سعار النفط ،نحن نعلم ب�أن اململكة لديها الآن احتياطيات
تتعدى  2.6تريليون ريال �سعودي ويدخل �ضمن هذا املبلغ بع�ض
املبالغ التابعة ل�صناديق خا�صة بالدولة ،كما �أن ر�أ�س مال �شركة
«�سنابل» اال�ستثمارية التي مت �إن�شا�ؤها يبلغ  20مليار ريال ومهما
زادت عوائد تلك ال�شركة ف�إنها لن ت�سمن ولن تغني من جوع ،كما

�أن حجم العوائد للأموال التي ت�ستثمرها
الدولة ال يتعدى  % 1وهذا ما مت �إعالنه من
خالل جل�سات جمل�س ال�شورى عند مناق�شة
امل�س�ؤولني يف الوزارات املعنية ،لذا ال بد من
تفعيل تلك الأموال بطريقة تعود على الدولة
بربحية �أعلى ،وذلك لن يتم دون �إن�شاء
�صندوق �سيادي يعود بعوائد ترتاوح بني
� 8إىل  10يف املائة �سنويا مثلما يتم يف مملكة
الرنويج وال�صني و�إمارة �أبو ظبي والكويت
و�سنغافورة وغريها من الدول.
• �سمو الأمري ،هناك �أي�ضا من يقول
�إن الوليد بن طالل يلح على �إن�شاء
ال�صندوق ال�سيادي طمعا يف تويل �إدارته
 ..ما تعليقكم؟
 �إدارة �صندوق ميزانيته تقرتب من 3تريليونات لي�ست بالأمر ال�سهل وال
ي�ستطيع الوليد بن طالل �أو غريه �أن يقوم
بتلك املهمة ،والأمر يحتاج �إىل فريق عمل
ي�ضم خرباء اقت�صاديني �سعوديني ورجال
دولة و�أ�شخا�ص يثق فيهم خادم احلرمني
ال�شريفني ،على �أن يدار ال�صندوق بطريقة
�صحيحة ومهنية عالية ويعود على اململكة
ب�إيرادات ال تقل عن .%8
انخفا�ض �أ�سعار النفط
• �أ�صدقكم القول �-سمو الأمري -يف
خطابكم املوجه لوزير البرتول على
خلفية تراجع �أ�سعار النفط م�ؤخرا،
�شعرت ب�أن الأمري الوليد بن طالل نظر
بعني التاجر الذي ينظر للنفط ك�سلعة
اقت�صادية و�أغم�ض عني رجل الدولة
الذي ينظر للنفط مبنظار �آخر ..كيف
تف�سرون ذلك؟
 النفط الآن مل ي�ستخدم ك�آلة حرب بل �أ�صبح �آلة انتحار ،والأمرخطري جدا فميزانية اململكة تعتمد على البرتول بن�سبة  % 90و�إذا
مل تخف�ض الدولة م�صاريفها ،مع تراجع �أ�سعار النفط ،ف�سيكون
هناك عجز كبري يف ميزانية الدولة ،بل �إن ا�ستمرار ال�صرف على
امليزانية كما هو احلال يف الوقت الراهن� ،سي�ؤدي �إىل اال�ستمرار يف
ال�سحب من االحتياطيات و�سي�ستنزف االحتياطي وبعد ذلك �سيتم
االقرتا�ض حمليا وعامليا مثلما مت قبل عقد من الزمان ،ولذلك ال
بد من تنويع م�صادر الدخل وتفعيل ال�صندوق ال�سيادي �سريعا.
خدمة ال�شعب
• كيف هي عالقتكم بالوزراء يف اململكة؟
 �أغلب الوزراء تربطني بهم عالقة �صداقة ،ولكني �أطالبهم باملزيدخلدمة املواطن ال�سعودي ،وال بد �أن يتخذوا من والد الأمة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز قدوة ح�سنة ،فامللك -يحفظه اهلل -رف�ض
الكثري من الألقاب ،وقال �أنا خادم احلرمني ال�شريفني وخادم
ال�شعب ال�سعودي ولذلك ال بد �أن يدرك كل وزير ب�أنه عني يف هذا
املن�صب من قبل امللك -يحفظه اهلل -خلدمة هذا ال�شعب الويف.
• وهل يرى �سموكم ب�أن بع�ض الوزراء يتعاملون بفوقية
مع الوظيفة؟
 للأ�سف بع�ض الوزراء يتعاملون بفوقية ،ويتبادر �إىل ذهنيالآن م�شهد لأحد الوزراء ال�سعوديني وهو يعرب عن احتجاجه
على �س�ؤال �أحد الإعالميني يف �إحدى القنوات الف�ضائية وينفخ يف
املايكروفون بطريقة غريبة ويقول للمذيع «اذهب �إىل اجلحيم»،
وهذا ال يليق باململكة وال يليق به كم�س�ؤول ،ولكن يف اجلانب الآخر
هناك وزراء مميزون يف التعامل والعمل �أي�ضا.
• وكيف ينظر �سموكم للمواطن ال�سعودي؟
 �أنا �أع�شق املواطن ال�سعودي و�أنحاز له و�أ�ضعه «فوق ر�أ�سي»،ومنذ خم�س �سنوات مل يتم توظيف �أي �شخ�ص غري �سعودي يف
ال�شركات التابعة لنا يف اململكة ،بل �إن املوظفني العاملني يف منزيل
اخلا�ص هم من ال�سعوديني وال�سعوديات بن�سبة تقرتب من .%100
• يف �أحد املقاطع التي �شاهدها املاليني عرب �شبكة
اليوتيوب ،خاطب �سموكم �أحد املواطنني ..قائال�« :أنا
مواطن �سعودي مثلكم ما يف فرق  ..ال تقول �أمري» ،فما هو
اللقب الأقرب �إىل نف�س الأمري الوليد بن طالل؟
 لأين �أ�ؤمن ببيت ال�شعر القائل:ال تقل �أ�صلي وف�صلي �أبدا � .....إمنا �أ�صل الفتى ما قد ح�صل
و�أنا �أعتز بلقب الإمارة و�أحمد اهلل عز وجل على تلك الهبة ،ولكني
�أنظر للمواطن ال�سعودي ك�أخ و�أ�شعر بالراحة عندما �أم�شي يف
ال�شارع ويناديني املواطن بدون حواجز .ويقول« :يا بو خالد».
ال�سلطة الرابعة

• نعلم ب�أنكم متلكون ا�ستثمارات تقدر (باملليارات) يف
�شركات �صناعة الإعالم يف العامل ومنها نيوز كورب
الأمريكية ،وقنوات روتانا ،وقناة الر�سالة ،وقناة العرب
التي �سيبد�أ بثها قريب ًا ،ف�ضال عن ال�شركة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق ..ما هو الدافع احلقيقي لال�ستثمار يف
حقل الإعالم؟
 الإعالم هو ال�سلطة الرابعة ،واجلميع يدرك �أهميته وت�أثريه،ونحن جميعا نتذكر ق�ضية ووترجيت والرئي�س الأمريكي نيك�سون
وكيف ا�ستطاع �صحفيان من �صحيفة وا�شنطن بو�ست ت�صعيد
الق�ضية والإطاحة بالرئي�س الأمريكي يف ذلك الوقت ،لذلك �أنا �أ�ؤمن
بدور الإعالم واعتربه �سالحا لكل الدول ،ولكني ال �أحب الإعالم
املنافق و�أنحاز للإعالم ال�صريح وامل�س�ؤول الذي ي�ؤدي دوره
ويوازن بني متطلبات �أمن الدولة ومتطلبات املجتمع مع االلتزام
بال�صدق وال�صراحة وهذه معادلة �صعبة ولكنا نحر�ص دائما على
حتقيقها ب�شكل احرتايف ومدرو�س.
• يف الآونة الأخرية اجته الأمري الوليد لال�ستثمار يف
الإعالم اجلديد و�أ�صبح �سموكم �أحد املالك ل�شركة تويرت
الأمريكية و  JD.COMال�صينية ..فكيف تنظرون
للإعالم اجلديد وهل ترون ب�أن اال�ستثمار فيه جمد؟
 بالت�أكيد الإعالم اجلديد مهم وم�ؤثر جدا من الناحية الإعالميةواال�ستثمارية �أي�ضا ،و�أود �أن �أ�شري �إىل �أن �أي خطوة نقوم بها ال بد
�أن تكون وا�ضحة املعامل ومربحة وقد دخلنا يف تويرت و�سعر ال�سهم
 14دوالر ًا والآن �سعر ال�سهم ت�ضاعف ثالثة مرات تقريبا.
• ا�ستقطب ح�سابكم يف تويرت  2.5مليون متابع خالل
� 15شهرا ،كما ت�صدر الأمري الوليد قائمة �أقوى 100
�شخ�صية ت�أثري ًا يف ال�شبكات االجتماعية ال�سعودية لعام
2014م بح�سب املر�صد ال�سعودي للإعالم االجتماعي ،فكيف
تتعاملون مع هذا املنرب املهم وامل�ؤثر ..وكيف ت�ستفيدون منه
يف تعزيز م�شاريعكم ؟
 نحن ندرك �أهمية تويرت وت�أثريه ،لذلك �أتعامل معه بجدية وحذريف نف�س الوقت ولو نظرت �إىل تغريداتي �ستجدها حمدودة جدا وال
تتجاوز حتى الآن  126تغريدة ،وهناك جلنة ا�ست�شارية تعر�ض
عليها بع�ض تغريداتي ويتم مناق�شتها قبل ن�شرها عرب ح�سابي.
• هل �سموكم يغرد يف تويرت �شخ�صيا؟ �أم �أن لديكم فريقا �أو
�إدارة تقوم بتلك املهام؟
 �أنا �أغرد يف تويرت ب�شكل مبا�شر و�أتوىل مهمة الإ�شراف علىح�سابي ال�شخ�صي ،ولكني �أ�ؤمن باال�ست�شارة والنقا�ش واحلوار
يف بع�ض التغريدات ،كما �أن �أي تغريدة تخ�ضع للدرا�سة من قبل
اللجنة اال�ست�شارية ويتم اختيار التوقيت املنا�سب الذي تطرح فيه
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حوار

قق �أهدافها والإ�سالم بات خمتطف ًا

�أي�ضا.
قناة العرب
• هناك من يرى ب�أن قناة العرب لن تقدم جديدا و�ستكون
ن�سخة مكررة من القنوات الإخبارية الأخرى؟
 �سيبد�أ بث القناة  1فرباير  2015و�ستعتمد منهج ال�صراحةوال�شفافية وعدم النفاق و�إتاحة املجال للر�أي والر�أي الآخر،
ولن تكون كالببغاء تردد ما تتداوله القنوات الأخرى ،ولي�س من
املعقول �أن ن�صرف مئات املاليني لنقدم م�شروعا م�شوها ال يرى
فيه امل�شاهدون �شيئا جديدا ،ولعل �أبرز ما مييز القناة �أنها ال تدين
بالوالء لأي جهة خارجية و�سيكون والء القناة للأمة العربية،
كما �أننا مل نقبل التمويل من �أي جهة ،يف حني �أن جميع القنوات
الإخبارية املعروفة -بال ا�ستثناء -تخ�ضع للتمويل اخلارجي
�سواء من �أفراد �أو حكومات وهذا ي�ؤثر يف تعاطيها الإعالمي مع
الأحداث وي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقالليتها وبالتايل عدم م�صداقيتها.
• مع �أن املنامة ال تعد �ضمن مراكز �صناعة الإعالم ال�شهرية
عربيا كالقاهرة ودبي وبريوت ،فيما يرى �سموكم ب�أن
البحرين هي املوقع املنا�سب ملقر القناة؟
 قبل حتديد مقر القناة قمنا بدرا�سة معمقة لـ  6عوا�صم عربيةووجدنا �أن البحرين هي الأن�سب من حيث م�ساحة احلرية
واال�ستقرار يف ظل حكم امللك العادل حمد بن عي�سى �آل خليفة الذي
تربطني مع جاللته عالقة �أخوة و�صداقة ،كما �أن البحرين متقدمة
ثقافيا وفكريا ،ووجدنا من خالل الدرا�سة �أن البحرين �أكرث بيئة
حا�ضنة للوافدين بل �إنها الدولة الأوىل عربيا وخليجيا والرابعة
عامليا من حيث قدرتها على جذب العمالة ،وال نن�سى قربها من
اململكة و�سرعة التنقل بني البلدين من خالل ج�سر امللك فهد ،ونظرا
لكل هذه املميزات قررنا ب�أن يكون مقر القناة باملنامة.
• يف خطوة مفاجئة للبع�ض قرر الأمري الوليد �إطالق قناة
الر�سالة الإ�سالمية ،فما هو الهدف من ت�أ�سي�س هذه القناة؟
وهل حققت ر�ؤيتكم وطموحاتكم؟
 للأ�سف ف�إن الإ�سالم خمتطف هذه الأيام من �شرذمة باغيةمن القاعدة ،داع�ش ،الن�صرة ،بوكو حرام ،وبع�ض احلركات
الإرهابية الأخرى ،وقد �شوهت تلك اجلماعات �صورة الإ�سالم
يف الغرب ،وكنا نهدف من قناة الر�سالة �إىل التما�شي مع ر�ؤية
امللك عبداهلل -يحفظه اهلل -يف تكري�س الو�سطية وحت�سني �صورة
الإ�سالم ،ومواجهة تلك اجلماعات فكريا.
• �أعلن مدير قناة الر�سالة الإ�سالمية ال�سابق الدكتور
طارق ال�سويدان ب�أنه «�إخواين» فجاء ردكم �سريعا ب�إقالته
من من�صبه ..ما هي مالب�سات تلك الإقالة ،وكيف تنظرون
�إىل م�شروع الإخوان امل�سلمني؟

 قبل �أن يتم تعيني الدكتور ال�سويدان مديرا للقناة�س�ألته ثالث مرات «هل �أنت �إخواين» ،وكان يف كل
مرة يجيبني «حا�شا هلل» ويف بدايات انطالق القناة
مل نلحظ �أي توجه من هذا النوع لدى ال�سويدان،
ولكن حني �أعلن �أنه �أحد قادة الإخوان مت �إنهاء
خدماته من القناة خالل خم�س دقائق من خالل
تغريدة عرب تويرت ،وهذا يعود ملوقفنا ال�صريح
من جماعة الإخوان والذي مل ي�أت فقط ملجرد �أن
اململكة والإمارات وم�صر تقف �ضد هذه اجلماعة ،بل
لأننا نرف�ض ت�سيي�س الإ�سالم ،والإخوان هم ذروة
ت�سيي�س الإ�سالم وقد �شوهوا وجه الإ�سالم ولكنهم
وهلل احلمد انهزموا واندحروا يف م�صر و�سيندحرون
يف ليبيا وبقية الدول.
الثورات العربية
• كيف تنظر مل�صر بعد تويل عبدالفتاح
ال�سي�سي مهام الرئا�سة ؟
 تربطني بالرئي�س امل�صري الأخ عبدالفتاحال�سي�سي عالقة �صداقة و�أخوة وقد قابلت ال�صديق
امل�شري ال�سي�سي قبل �إنتخابات الرئا�سة امل�صرية بـ
� 72ساعة ،وال �شك �أن انتخاب الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي يعترب ال�ضربة القا�صمة لتنظيم الإخوان
وكذلك ال�ضربة القا�صمة والأخرية ب�إذن اهلل ملا
ي�سمى بالثورات العربية التي �أثبتت �إخفاقها يف
جميع الدول التي قامت فيها.
• هناك من يعترب ذلك وقوفا �ضد املطالب
امل�شروعة لل�شعوب يف تلك الدول؟ فماذا
تقولون وهل ترون �أن املواطن العربي غري قادر
على �إدارة تلك الثورات يف االجتاه ال�صحيح؟
 �أنا ل�ست �ضد مطالب ال�شعوب بل �أعترب مطالبهاحق ،ولكني �ضد الطريقة التي �أديرت بها تلك الثورات
و�ضد تدخل بع�ض اجلماعات وفر�ض �سطوتها على
جمريات الأحداث ،لذلك ف�إن تلك الثورات مل حتقق
�أهدافها ونحن نرى ونلم�س انحدار الو�ضع ال�سيا�سي واملعي�شي
يف كثري من تلك الدول ،لقد قالت ال�شعوب العربية كلمتها يف عدد
من الدول ،وخلعت نظام احلكم يف كل من تون�س وم�صر وليبيا،
و�ساهمت بتغيري احلكم يف اليمن� ،أما الو�ضع يف �سوريا ف�أعتربه
حربا �ضد ال�شعب ال�سوري ،وبقراءة �سريعة جلميع تلك الثورات
جند �أنها مل تكن مثمرة ومل يكن لديها �أي خطة عمل بديلة للحكم
ال�سابق.
برج جدة
• لفت انتباهي عدم �إعالنكم االرتفاع النهائي لربج جدة
واكتفيتم بالقول �إنه  1000مرت قابلة للزيادة ،فهل هذا
تكتيك لزيادة االرتفاع يف حال ظهر يف �أي دولة من العامل
برج يزيد عنه يف االرتفاع؟
 ب�صراحة نعم� ،أنا حري�ص على �أن يكون هذا الربج رقم واحديف العامل و�أنا �أع�شق هذا الرقم ويكفي �أن هذا الربج �سي�ضع ا�سم
اململكة على اخلارطة العقارية العاملية.
• هل اكتملت البنية التحتية لهذا امل�شروع ؟ وما مدى
ر�ضاكم عما تقدمه الوزارات املختلفة لهذا امل�شروع؟
 جميع الوزارات �أبدت جتاوبها ،و�أنا اجتمعت بالأمري من�صوربن متعب ،وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية و�أبدى دعمه للم�شروع
وتوفري جميع الت�سهيالت املطلوبة وفق الأنظمة املعمول بها يف
اململكة ،وامل�شروع -كما يعلم اجلميع -م�شروع حتويلي وحيوي
وال يقت�صر على الربج فقط بل �إنه يعترب مدينة متكاملة تقوم على
 5.5مليون مرت مربع ،والربج يقوم على � 100ألف مرت وال ميثل
�سوى  % 2من امل�شروع الذي يحتوى بالإ�ضافة �إىل الربج عمائر
�سكنية ،فنادق ،مدار�س ،جامعات ،م�ست�شفيات ،حدائق وغريها،
وعند اكتمال امل�شروع �سيت�سع لأكرث من � 100ألف مواطن،
و�سي�صبح بكل اخت�صار نواة ملدينة جدة اجلديدة.
م�شاريع الإ�سكان
• كيف تنظرون �إىل م�شاريع وزارة الإ�سكان؟
 وزارة الإ�سكان مل تلب حتى الآن حاجة املواطن املا�سةلل�سكن ،فالدولة ر�صدت  250مليار ريال لبناء � 500ألف وحدة
�سكنية ووفرت للوزارة الأرا�ضي ومنحتها الكثري من االمتيازات
والت�سهيالت ولكن العمل مازال ي�سري ب�شكل بطيء ال يرقى
للتطلعات.
• باملقابل ماذا قدمت م�ؤ�س�سة الأمري الوليد بن طالل
للإ�سكان اخلريي؟
 م�ؤ�س�سة الوليد للإ�سكان اخلريي قامت ببناء  1562وحدة�سكنية يف جميع مناطق اململكة وا�ستفاد من هذا امل�شروع 10061

�شخ�صا ،و�سنعلن خالل الأ�سابيع املقبلة عن توفري ع�شرة �آالف
وحدة �سكنية جديدة ،و�سيتم تغيري ا�سرتاتيجيتنا من التحرك
الأفقي املتمثل يف توفري الفلل �إىل االجتاه العمودي املتمثل يف توفري
ال�شقق ،حيث كنا يف ال�سابق نح�صل على الأرا�ضي من الدولة
والآن يف ظل �إ�سناد املهمة لوزارة الإ�سكان وعدم توفر الأرا�ضي
للم�ؤ�س�سة �سنلج�أ لهذه اال�سرتاتيجية اجلديدة والتي ت�ضمن توفري
الوحدات ال�سكنية ب�شكل �أ�سرع.
عامل الريا�ضة
• �سمو الأمري ننتقل �إىل الو�سط الأكرث تع�صبا و�إثارة وهو
الو�سط الريا�ضي ،كيف ترون و�ضع الريا�ضة ال�سعودية
حاليا؟
 الريا�ضة للأ�سف متر بو�ضع �صعب وحرج ،و�أنا ال �أتكلم عن كرةالقدم فقط بل �أتكلم عن جهة يفرت�ض �أن ترعى ال�شباب والريا�ضة،
و�أنا دائما �أركز على ال�شباب قبل كل �شيء ،كما �أن الريا�ضات
الأخرى غري كرة القدم ال جتد الدعم واالهتمام ب�شكل عام وهذا
التق�صري تعك�سه النتائج ال�ضعيفة وال�سلبية للمنتخبات بدءا من
نتائج منتخبنا يف بطولة اخلليج و�صوال �إىل عدد امليداليات القليلة
جدا يف �ألعاب القوى والألعاب الأخرى ولو ا�ستح�ضرنا بطولة
�أ�سياد كوريا  2014لوجدنا �أن اململكة قد حققت  7ميداليات فقط
بينما دولة �شقيقة ال يتعدى �سكانها املليون كمملكة البحرين،
ا�ستطاعت �أن حت�صد  17ميدالية منها  8ميداليات ذهبية وكذلك
دولة قطر ال�شقيقة حققت  14ميدالية منها  9ذهبيات ،وهذه
املقارنة الب�سيطة جت�سد واقع الريا�ضة ال�سعودية املرتاجع،
و�أنا هنا �أهنئ قيادات الريا�ضة يف البلدين ال�شقيقني البحرين
وقطر و�أقول لقياداتنا الريا�ضية�« :أرجوكم حتركوا ..فالريا�ضة
ال�سعودية حتت�ضر واملواطنون يحتاجون �إىل نتائج ملمو�سة»،
و�أعتقد �أن اخل�صخ�صة والدمج بني الأندية الريا�ضية متثل �أحد
احللول الناجعة واملهمة لتعديل م�سار الريا�ضة ال�سعودية و�إيجاد
روح املناف�سة والندية بني الأندية ال�سعودية.
• يف حال موافقة اجلهات املعنية على خ�صخ�صة الأندية،
هل �سي�ستثمر الأمري الوليد يف هذا املجال ،وهل �سي�سعى
�سموكم المتالك نادي الهالل بدافع ميولكم املعلنة للزعيم؟
 كل خطوة ا�ستثمارية حتتاج �إىل درا�سة مت�أنية وعميقة ،و�أمابالن�سبة ل�س�ؤالك الآخر ،ف�أنا �أ�شجع املنتخب ال�سعودي و�أحب
جميع الأندية ال�سعودية بال انحياز لأي منها.
• هل نعترب هذا اجلواب الدبلوما�سي تن�صال من ميولكم
املعلنة لنادي الهالل ال�سعودي؟
 ال ..لن �أتن�صل من ميويل لنادي الهالل ولكني �أحب كل الأنديةو�أدعمها وخذ على �سبيل املثال عندما فاز نادي الن�صر ببطولة
الدوري وهو املناف�س التقليدي لنادي الهالل مل �أت�أخر عن دعم
الن�صر لأنه ي�ستحق ذلك ،و�أنا �أرى ب�أنه واجب وطني البد �أن �أقوم
به ف�أنا �أنحاز �إىل املنتخب كما �أ�سلفت و�أعترب كل الأندية هي الأذرع
امل�ساندة لت�شكيل منتخب قوي ميثل اململكة بكل �شموخ ،و�أمتنى
�أن يكون ذلك التوجه �أمنوذجا وقدوة للخروج من موجة التع�صب
الريا�ضي التي بد�أت تت�صاعد يف الآونة الأخرية.
• دخلتم على خط املناف�سة مع قنوات الـ  MBCللفوز
بحقوق نقل الدوري ال�سعودي ولكن النتائج مل ت�أت يف �صالح
روتانا  ..ما تعليقكم؟
 ب�صراحة مل تكن هناك مناق�صة ر�سمية ويف ر�أيي كانت طريقةتر�سية حقوق النقل على الـ  MBCملدة ع�شر �سنوات ،خمالفة
لقوانني الفيفا.
احلياة الأ�سرية
• تربطكم بوزير املالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف عالقة
م�صاهرة تتمثل يف زواج ابنكم الأمري خالد بن الوليد من
ابنة الع�ساف ،فهل لنا �أن نتعرف �أكرث على طبيعة هذه
القرابة و�أبرز النقا�شات والآراء التي تدور بينكما يف
جل�ساتكما اخلا�صة؟
 عالقتنا الأ�سرية قوية جدا و�أكن ملعايل وزير املالية كل املحبةوالتقدير ،وكذلك على ال�صعيد العملي �أكن ملعاليه كل االحرتام
وكثريا ما �أدخل معه يف نقا�شات ومواجهات قوية ،لأنني �أرى �أن
الوطن فوق �أي �أمر ،لذلك �أناق�ش معه بع�ض املو�ضوعات التي
�أرى ب�أنها ت�صب يف �صالح الوطن كمو�ضوع ال�صندوق ال�سيادي،
لأن هذا مو�ضوع عام ولي�س خا�صا و�أكرثية اخلرباء االقت�صاديني
ي�ؤيدون ر�أيي يف هذا املو�ضوع ،ولكن رغم كل النقا�شات ف�إن
االختالف ال يف�سد للود ق�ضية ويبقى معايل الوزير يف عيني رجال
نزيها يعمل بوطنية و�صدق و�أمانة.
• ابنكم الأمري خالد بن الوليد وابنتكم الأمرية رمي اختفيا
عن الإعالم ،فهل كان لنجوميتكم الطاغية دور يف غيابهما
عن املنابر الإعالمية؟
 -ال �أعتقد ذلك ،فالأمري خالد يعمل يف جمال التجارة ب�شكل

م�ستقل وحقق جناحات جيدة ،والأمرية رمي تعي�ش حياة هنيئة
مع زوجها وبناتها الثالث ولي�س لها ن�شاط جتاري وهذا قرارها
و�أحرتمه.
• هل لكم �أن حتدثونا عن حياتكم االجتماعية وطبيعة
عالقة �سموكم ب�أبنائكم؟ وهل يجد �سموكم الوقت الكايف
لاللتقاء بهما؟
 هناك يومان يف الأ�سبوع «الأربعاء وال�سبت» مت تخ�صي�صهمالاللتقاء بخالد ورمي واحلفيدات اخلم�س ،فيوم الأربعاء نلتقي يف
املنتجع ،ويوم ال�سبت نلتقي يف الق�صر� ،أما طلعات الرب الأ�سبوعية
ف�إنهم ي�أتون دوريا بح�سب فراغهم.
• املتتبع لكم جيدا يلحظ غياب الأمرية �أمرية الطويل عن
زياراتكم وجوالتكم الأخرية ..فهل هذا يعني غيابها عن
حياة الأمري الوليد بن طالل؟
 نعم �أعلنها من خالل «عكاظ» لأول مرة� ،أنا انف�صلت ر�سمياعن الأمرية �أمرية الطويل ولكنها تبقى الإن�سانة التي �أكن لها
كل التقدير واالحرتام ،فقد مثلت املر�أة ال�سعودية خري متثيل
من خالل م�شاركاتها املختلفة حمليا و�إقليميا وعامليا وكانت خري
�سفرية للمر�أة ال�سعودية ،و�أذكر عندما تزوجت �أمرية قلت لها
ب�أين �شخ�صية عامة وطلبت منها �أن تكون معي يف كل زياراتي
وجوالتي لأين �أ�شجع املر�أة ال�سعودية على امل�شاركة ،وحتى ال
ي�أتي من يقول �إن الوليد ي�شجع املر�أة على الظهور ولكنه ال يطبق
هذه القناعة على نف�سه ،وفعال تفهمت ذلك وكانت تالزمني يف كل
رحالتي ،وكانت بكل �صراحة وجها م�شرفا للمر�أة من خالل ثقافتها
وم�شاركاتها الفاعلة ،و�أمتنى لها كل النجاح يف حياتها.
• هل مازال �سموكم يقدم لها الدعم بعد انف�صالكما؟
 الأمرية �أمرية اجتهت للأعمال الإن�سانية واخلريية ،و�إذااحتاجت �أي دعم يف هذا املجال ف�أنا على �أمت اال�ستعداد لتعميد
م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية للتعاون مع �سموها.
• كيف تنظر �إىل املر�أة ال�سعودية العاملة؟
 املر�أة ال�سعودية متمكنة ومبدعة ،و�أطالب املجتمع ب�إعطائهاالفر�صة يف كافة املجاالت ،كما �أطالب املجتمع �أن يبتعد عن ثقافة
املمانعة التي ال ت�ستند على دليل �شرعي فيما يخ�ص قيادة املر�أة
ال�سعودية لل�سيارة ،ولو نظرنا للمو�ضوع من ناحية دينية �سنجد
�أنه من الأف�ضل ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة لتجنب االختالط
مع ال�سائقني الأجانب ،ومن الناحية االقت�صادية ف�إنه يخفف
الأعباء على الأ�سر ال�سعودية ،وقد �أخربين رئي�س �شركة ماكنزي
الأوىل عامليا يف جمال اال�ست�شارات ،ب�أن مليون �سائق �سيغادر
اململكة يف حال مت ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة وهذا يعني �أن
الأ�سر ال�سعودية �ستوفر �أكرث من  1.5مليار ريال �شهريا �أي 18
مليار ريال �سنويا على اعتبار �أن راتب ال�سائق  1500ريال ،كما
�أن ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة �سيخف�ض البطالة يف الأو�ساط
الن�سائية و�سيمنح املواطن ال�سعودي فر�صة اال�ستعانة ب�سائقة
(عكاظ)
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تحقيق

مقابر �أ�صبحت مكبا للنفايات ومياه املجاري دون مراعاة حلرمة الأموات

عدن� ..أزمة قبور تبحث عن حلول

بعد بحث م�ضن متكن �سليم ح�سني ( 30عاما) من �إيجاد حيز حلفر
قرب لوالده ،بعد �أن �أ�صبحت مقربة داود بدار �سعد ،التي ال تتجاوز
م�ساحتها الكيلو مرت املربع ،مكتظة متام ًا بقبور املوتى .يقول �سليم:
"تعبنا ..هذا رابع قرب نقوم بحفره ،فكلما حتفر يف مكان جتد فيه
قرب �سابق!!".
مل يكن ال�شاب ينوي دفن والده هناك ،لكن بع�ض �أ�صحاب والده
�أ�رصوا على دفنه يف املقربة املجاورة حليهم ،وعندما وجدناه كان
برفقة ثالثة من �أ�صدقائه ي�ضع طبقة �أ�سمنت على القرب لكي ال يتم
نب�شه وو�ضع جثة �أخرى فيه ب�سبب اكتظاظ املقربة كما �أو�ضح.

ــ حتقيق /وائل القباطي

�أبو حربة تت�سع للجميع

متتد مقربة �أبو حربة مبحذاة اخلط العام الذي يربط مدينتي املن�صورة والربيقة،
وم�ؤخرا �أ�صبحت هذه املقربة املجاورة ملنطقة احل�سوة والتي تتجاوز م�ساحتها
�أكرث من كيلو مرت مربع مق�صد �سكان معظم مديريات حمافظة عدن الذين يبحثون
عن قبور ملوتاهم ،خ�صو�صا بعد �أن اكتظت املقابر الأخرى يف املحافظة ،ورغم بعد
مقربة �أبو حربة �إال �أنها الوجهة الوحيدة امل�أمونة للح�صول على م�ساحة ال تتجاوز
املرت املربع حلفر قرب.
�أحمد �صالح حمود (  6عاما) من �أبناء احل�سوة قال" :مت اقتطاع �أجزاء كبرية من
املقربة من قبل �سما�سرة الأرا�ضي قبل �أن يتم ت�سويرها م�ؤخرا ،وهي اليوم ت�ستقبل
جثث املوتى من خمتلف مناطق املحافظة".
وعن كيفية احل�صول على قرب قال �إنه "ال يوجد هناك �سعر حمدد لكنه يتجاوز 5000
�ألف ريال وبح�سب �إمكانية �أ�سرة املتوفى".

مل يعد االكتظاظ هو امل�شكلة الوحيدة التي تعانيها هذه املقابر ،ففي ظل الإهمال
وغياب �أي دور للجهات املخت�صة جتاه هذه املقابر تتعر�ض م�ساحتها عند الأطراف
حتديدا لل�سطو من قبل املواطنني ،ففي مقربة داود مثال ثالثة منازل اقت�سمت
م�ساحتها من املقربة قبل �أن يتكفل فاعل خري ببناء �سور ليحميها ،وهو الأمر الذي
يفرت�ض �أن يكون من �صلب مهام الأوقاف و ال�سلطة املحلية ،لكن املقربة اليوم
�أ�صبحت مكبا للنفايات ،ومكانا للتخل�ص من مياه املجاري من دون مراعاة حلرمة
الأموات ،بح�سب �شكاوى تلقتها ال�صحيفة.

و�أكدا «نحن مع الإخوة يف املديرية واجلهات الأمنية بردع ه�ؤالء اخلارجني عن
القانون ,باعتبار االعتداء على املقربة هو اعتداء على املجتمع بحرمته ودينه وقيمه
وعر�ضه ,ونكتفي بقول الر�سول الأعظم كما جاء يف الأثر� ,أن يجل�س �أحدكم على جمر
�أهون �أن يجل�س على قرب ,وهذه هي حالة مقربة القطيع ,وما خفيا كان �أعظم».

الب�سط حرم الأحياء والأموات الأر�ض

ال�شيخ �أني�س حبي�شي �أو�ضح قائال�" :إن امتالء املقابر القدمية مبدينة عدن باملوتى
مرده الزيادة الرهيبة يف عدد ال�سكان الوافدين �إىل عدن ،وعمليات الب�سط التي
تعر�ضت لها �أرا�ضي املحافظة �سواء بحق �أو بغري حق ،حتى �أن بع�ض النافذين قد
حو�شوا على هكتارات جمة من الأرا�ضي البي�ضاء ترى بالعني املجردة لكل من يجول
يف مناطق بري ف�ضل وجعولة وخورمك�سر و�أبوحربة وال�شعب والربيقة وطريق عدن
– �صرب عن ميني و�شمال ،وكذا يف �صرب وفرها ..و�إذا كان هذا الب�سط قد حرم االحياء
حق احل�صول على بقعة لل�سكن فقد حرم الأموات احل�صول على قرب ي�ضم رفاتهم".
و�أ�ضاف ال�شيخ احلبي�شي�" :إن نب�ش بع�ض القبارين للقبور يحتاج �إىل حتقق ،وهو
م�س�ألة جنائية يجب على جهات االخت�صا�ص يف الأوقاف والبحث اجلنائي والنيابة
العامة متابعتها والبث فيها.
وي�ؤكد ان مكتب الأوقاف ال ميلك �أرا�ضي ال وقف وال بي�ضاء و�إمنا هو كان يف ال�سابق
ي�صرف عقود �أوقاف للنافذين حني ي�ستولوا على �أرا�ض بي�ضاء ولأن احل�صول على
عقود ر�سمية بهذه الأرا�ضي والأحوا�ش كان ي�صدم بالتوجيه الرئا�سي مبنع ال�صرف
فلج�أوا �إىل الأوقاف على �أنها وقف وت�ستمر احلكاية".
وختم احلبي�شي بالقول" :حقوق الأموات على الأحياء هي :تغ�سيلهم وتكفينهم
وت�شييعهم ودفنهم والرتحم عليهم و�صيانة رفاتهم وتعظيم حرمات قبورهم مدى
الدهر".

مقابر جديدة

مقابر �سبعة جنوم

با�ستثناء �ضريح الإمام العيدرو�س يف مقربة ال�سادة �أو العيدرو�س بكريرت ،التي
تلقى بع�ض العناية وتعد مزارا يق�صده الكثريون ،ف�إن املقربة ذاتها وكغريها من
مقابر املحافظة تعاين الإهمال وغياب �أي دور يذكر ملكتب الأوقاف وال�سلطة املحلية
جتاه هذه املقابر رغم حاجتها لل�صيانة واالهتمام �إذ ال ميكن مقارنة و�ضعها املزري
بحال املقابر الأخرى يف املحافظة التي يدفن فيها الأجانب موتاهم ،وعلى �سبيل املثال
ال احل�صر مقربة اليهود يف املعال التي يحيط بها �سور حديدي ويتوفر بداخلها املياه
لري الأ�شجار و�أحوا�ض الورود.

مقابر مكتظة

مل يكن ذلك حال مقربة داود بدار �سعد وحدها رغم �أنها الأ�سو�أ� ،إذ �إن حال معظم
مقابر املحافظة وخ�صو�صا مقربة الرحمن باملن�صورة ،والقطيع بكريرت ،ومقربة
القلوعة القدمية ال يقل م�أ�ساوية ،نتيجة لقدم هذه املقابر واكتظاظها وغياب االهتمام
بها �أو الإ�شراف عليها من قبل الأوقاف كجهة خمت�صة ينبغي لها العمل على حتديد
امل�ساحات الفارغة �إن وجدت يف هذه املقابر ،و�إيقاف العبث برفات املوتى� ،أو �إغالق
هذه املقابر �إذا مل يعد هناك مت�سع فيها ,والبحث عن مقابر بديلة.
ففي مقربة القلوعة القدمية التي ت�ستوعب رغم �صغر م�ساحتها رفات املوتى من
منطقتي التواهي والقلوعة �أكد لنا القائم على املقربة �أنها مكتظة متاما ومل يعد فيها
مت�سع ال�ستقبال جثث جديدة با�ستثناء حاالت خا�صة لأطفال ر�ضع ينت�شلون �أحيانا
من ال�شوارع ويتم دفنهم بالتن�سيق مع ال�شرطة.

مقابر خا�صة!!

على مقربة من مقربة داود التي ال يجد فيها �أهايل دار �سعد مكانا لدفن موتاهم،
توجد مقربة �أخرى خا�صة مبنطقة م�صعبني ،لكن املقربة التي تربع مب�ساحتها مالك
الأرا�ضي هناك ال ي�سمح بالدفن فيها �إال لأهايل املنطقة فقط ،رغم وجود اتفاق م�سبق
بني حملي دار �سعد و�سكان منطقة م�صعبني �إال �أنهم رف�ضوا ال�سماح بدفن �أي جثة
من خارج القرية حتت مربر �أنها وخالل فرتة وجيزة �ستكون ممتلئة ودون مراعاة
للجانب الإن�ساين وامل�سافة الطويلة التي يقطعها الأهايل لدفن موتاهم يف مقربة �أبو
حربة باحل�سوة.

مقربة م�صعبني مغلقة

برهان عبداملجيد ،ع�ضو حملي دار �سعد ،يقول" :يف الوقت الذي ن�ضطر فيه لدفن
اجلثث الواحدة بجوار �أخرى قدمية يرف�ض �أهايل م�صعبني ال�سماح للمواطنني
من �أبناء دار �سعد بدفن موتاهم يف مقربة القرية بحجة �أنها مقربة خا�صة ،وقد
مت مناق�شة الأمر يف اجتماع للمجل�س املحلي وبح�ضور ع�ضو املجل�س عن منطقة
م�صعبني� ،إال �أنه رف�ض الفكرة" ،وي�ضيف" :حاولنا مرارا وتكرارا منا�شدة ال�سلطة
املحلية والأوقاف وقيادة املحافظة الذين ورغم اطالعهم على الو�ضع �إال �أن �شكوانا
مل جتد �صدى حتى اللحظة".

القطيع بني ال�سطو والإهمال

وي�شكو مقربة القطيع يف حمافظة عدن ذات امل�ساحة الوا�سعة من الإهمال ,و�سط
�صمت اجلهات املعنية يف املحافظة الذين جتاهلوا حرمة املوتى ،فاملقربة �أ�صبحت
طريقا للم�شاة والدواب واتخذها بع�ض ال�شباب مكانا لتناول القات �أمام مر�أى
وم�سمع اجلميع ,كما جاء يف �شكوى املواطنني ،الذين اكدو �ضعف الإ�ضاءة اخلا�صة
باملقربة ,يف حالة دُفن ميت يف ظلمة الليل.
ورغم تعر�ض بع�ض قبور املقربة للنب�ش من قبل �أ�شخا�ص جتردوا من القيم
الإن�سانية� ,إال �أن احلرا�سة الأمنية ال تزال غائبة.
وقال مواطنون يقطنون بالقرب من املقربة �إن �أبوابها تظل مفتوحة طوال الوقت دون
رقيب �أو ح�سيب ,والغريب يف الأمر وامللفت للنظر ,وفق ما قالوه ,تواجد �أفراد من
الفئة املهم�شة �أمام �أبوابها؛ �إذ اتخذوها املكان املف�ضل للت�سول يف طريق مكتظ باملارة
من املنطقة امل�أهولة بجانب املقربة.
وقال املواطن عزت علي «�أبي و�أمي مدفونان يف هذه املقربة ,التي �أ�صبحت طريقا
للدواب والنا�س والكالب وكل ذلك ب�سبب غياب احلرا�سة ,التي حتميها من العابثني
بحرمة املوتى».
و�أ�ضاف «نعاين من عدم وجود الإ�ضاءة ,ونحتار عند دفن ميت يف الليل وجند
�صعوبة يف ذلك ,هذا بالإ�ضافة �إىل عملية ال�سطو التي تلحق بها من قبل نافذين
معروفني لدى اجلهات املعنية».
و�أو�ضح «من امل�ؤ�سف دخول بع�ض ال�شباب �إىل املقربة يف و�ضح النهار ليقوموا
بو�ضع متاكي للتخزين ,واال�ستماع �إىل الأغاين .هذا �أمر يزعج الكثريين».
 17مليون معر َقلة
تفاج�أ اجلميع بتعرث تنفيذ م�شروع بناء ال�سور اخللفي للمقربة املحاذي للمنازل من
قبل �أ�شخا�ص معروفني لدى اجلهات الر�سمية يقومون بعرقلة امل�شروع اخلريي
الإن�ساين والأخالقي.
و�أو�ضح ال�شيخ ف�ؤاد الربيهي ,مدير مكتب الأوقاف والإر�شاد بعدن «مقربة القطيع
�أكرب و�أهم مقربة يف حمافظة عدن وحتوي رفات �أغلب �أبناء املحافظة وللأ�سف
تعر�ضت �إىل �أعمال �سطو من خالل اعتداءات يف جانبينها اجلنوبي وال�شرقي».
و�أ�ضاف «قمنا بتن�سيق مع املجل�س املحلي يف املديرية واملحافظة بعمل موازنة
لت�سوير املقربة ومت تنفيذ اجلزء الأول وبد�أنا بتنفيذ اجلزء الآخر عن طريق �إنزال
املناق�صة من املجل�س املحلي املخت�ص يف املديرية».
وقال الربيهي «فجئنا بالإعاقة من قبل عدد من اخلارجني عن القانون الذين ا�ستغلوا
الظروف التي متر بها البالد».

من جانبه مدير عام مكتب االوقاف بعدن ف�ؤاد الربيهي اقر بوجود ا�شكالية يف توفر
امل�ساحات اخلا�صة بالقبور وقال نعكف حالياً على تنفيذ امل�شروع الذي �سينهي هذه
امل�شكلة ب�إذن اهلل،وقد ا�ستلمنا مقابر جديدة موجودة على وحدة اجلوار و�شهادة
�إ�ستالم املوقع مت ا�ستخراجها فع ًال.
�أما مايخ�ص الأ�سعار للقبول فلي�س هناك �سعر ًا حمدد ًا والقبارون لي�سو موظفني
ر�سميني ،وقد مت رفع مقرتحات لنا من بع�ض املجال�س املحلية ل�سعر القرب بـ 3000
�ألف ريال �أجرة احلفر للم�ستطيع اما من ال ميلك ما ًال فنحن نقوم بدفع املبلغ نيابة
عنه.
وذكر الربيهي ان املكتب حت�صل على م�ساحة جديدة القامة مقربة عليها ونحن
ب�صدد ت�سويرها على نفقة فاعلي خري ،م�شريا ان املكتب �أعاد بناء �أ�سوار عدد
من املقابر الأثرية يف املحافظة منها ت�سوير مقربة املمدارة ،و بناء �سور لها بـتكلفة
 15مليون ريال بالتن�سيق مع فاعل خري ،كذلك �أعدنا ترميم الوجه الأمامي ل�سور
مقربة القطيع و نعكف حالياً على الإنتهاء من الدرا�سة ال�ستكمال اجلزء اخللفي لهذه
املقربة ،وا�ستلمنا اي�ضا �شهادة ا�ستالم موقع ملقربة عدن الكربى يف مديرية الربيقا
ولكن مازالت لدينا عوائق و�إ�شكالية من بع�ض اجلهات باعتبار املوقع غري منا�سب
ونحن عربكم نهيب بالأخوة امل�س�ؤولني ا�ست�شعار �أهمية الأمر باعتبارنا جميعا
�سنكون واردين عليها وامل�س�ؤولية يف هذا ال�ش�أن تخ�ص اجلميع كذلك الأمر مو�صول
باملقابر القدمية و�أهمية احلفاظ عليها من خملفات القمامة �أو الب�سط �أو التدمري لها
واجلور عليها فهذا �شرعاً ال يجوز لقد�سية القبور وكونها مكاناً للعربة والع�ضة ،و
لفت مدير اوقاف عدن عناية الأخوة يف التخطيط �ضرورة تو�سعة هذه املقابر كون
املحافظة ت�شهد تو�سعا �سكانيا ملحوظا .
ختاماً ..رمبا تنا�سى مكتب الأوقاف يف حمافظة عدن يف غمرة ان�شغاله بت�أجري
�أرا�ضي وحمالت الأوقاف و�صرف �أرا�ضي امل�ستثمرين� ،أن املقابر تقع �ضمن نطاق
اهتمامه �أي�ضاً ،و�أن عليه �أن يلعب دورا ما كما وال�سلطة املحلية جتاهها ،دور
يتجاوز الت�سطيح واال�ستخفاف ب�أزمة قبور يف عدن تتطلب حلوال عاجلة اليوم من
خالل تخ�صي�ص م�ساحات يف مناطق ومديريات املحافظة كمقابر يدفن فيها املواطنون
رفات موتاهم دون �أن يتوجب عليهم ال�سفر �إىل خارج املحافظة بحثا عن م�ساحة مرت
مربع واحد فقط حلفر قرب لقريب �أو �شقيق
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تحليل

دولة احلوثيني و �سيناريوهات مفتوحة لليمن

ــ حمدان الرحبي

حتولت جماعة احلوثيني يف اليمن منذ �سبتمرب (�أيلول) � ،2014إىل القوة الوحيدة التي
تتحكم مبقاليد حكم البالد ،بعد �أن كانت طوال عقد من الزمان جماعة متمردة ومطاردة من
قبل الدولة التي خا�ضت معها  6حروب ،قتل فيها �آالف اليمنيني ،وتغلغلت احلركة رويدا
رويدا بعدها� ،إىل م�ؤ�س�سات �صنع القرار ،مرتكزة على قوتها الع�سكرية وحتالفاتها ال�سيا�سية
مع الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح الذي كان يحكم البالد منفردا قبل  ،2011ف�ضال عن
ا�ستغاللها لل�سخط ال�شعبي �ضد احلكومة ال�سابقة ب�سبب الأزمات املفتعلة التي �ضيقت من
حياتهم املعي�شية وخلفت ر�أيا عاما �ضدها .خالل � 4أ�شهر فقط ،حققت هذه اجلماعة ال�شيعية
املدعومة من �إيران ،ما مل تكن حتلم به ،فقد �أحكمت قب�ضتها على  7مدن يف �شمال البالد
�أهمها العا�صمة �صنعاء وميناء احلديدة اال�سرتاتيجي على البحر الأحمر ،حتى �أ�صبحت
بحلول نهاية العام احلايل ،متار�س �سلطات الدولة الأمنية والإدارية واملالية ،وحتولت �إىل
دولة داخل الدولة ،لها ممثلون ومندوبون يف كل وزارة وم�ؤ�س�سة حكومية ومع�سكر للجي�ش
والأمن ،وكل ذلك عمل على �إعادة ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية الع�سكرية واالجتماعية ،يف بلد
يعد الأفقر والأكرث ف�سادا على م�ستوى العامل.
انطلقت الر�صا�صة الأوىل يف معركة اال�ستحواذ على ال�سلطة ،من بلدة دماج ال�سنية ،يف �أق�صى
�شمال اليمن ،وخا�ضت احلركة احلوثية هناك مواجهات م�سلحة مع مقاتلني من مركز «دار
احلديث» ال�سلفي انتهت يف يناير (كانون الثاين)  ،2014بطرد �أبناء دماج وجميع
الطالب الذين كانوا يدر�سون يف املركز �إثر اتفاق تو�صلت �إليها جلنة رئا�سية بني
الطرفني ،بعدها جاء الدور على قبيلة حا�شد امل�شهورة ،مبحافظة عمران التي كانت
م�سرحا لأ�شد املعارك قوة ،وكان يقود مقاتلي حا�شد �أ�شقاء �شيخ القبيلة �صادق
الأحمر ،من �أمثال حمري وح�سني وها�شم ،وغريهم ،لكنهم خ�سروا املعركة بعد �أن
جنح الرئي�س ال�سابق يف �شق �صفوف قبيلة حا�شد ،عرب ا�ستخدام امل�شايخ القبليني
املوالني له ،حيث تخلى كثري منهم عن �أوالد الأحمر الذين وجدوا �أنف�سهم وحيدين
يف �ساحة املعركة ،و�أجربهم ذلك على االن�سحاب من خروجهم من معقل القبيلة
التاريخي يف منطقة «الع�صيمات» ،كما �شهدت منازل �آل الأحمر حملة انتقام من
قبل احلوثيني الذين اقتحموا منازل زعيم القبيلة الراحل ال�شيخ عبد اهلل بن ح�سني
الأحمر ،ونهبوا حمتوياته ،قبل �أن يقوموا بتفجريه تعبريا عن الن�صر وكو�سيلة
ترهيب �ضد خ�صومهم الأخريين.
مل تتوقف احلركة احلوثية عن ال�سيطرة على معاقل قبيلة حا�شد ،بل �أ�صبحت تنظر
�إىل الو�ضع من منظور القوة القادمة ،وا�ستمرت يف التمدد نحو مدينة عمران البوابة
ال�شمالية للعا�صمة �صنعاء ،فخا�ضت معارك عنيفة مع اللواء  310الذي يقوده
العميد حميد الق�شيبي املعار�ض للحوثيني وا�ستمرت � 4أ�شهر ،وكان مربر احلركة
حماربة الف�ساد وتغيري قيادات حملية وع�سكرية ،وبح�سب �شهادات لقيادات
ع�سكرية وحكومية ،فقد �شارك مع احلوثيني املئات من �ضباط وجنود ينتمون
�إىل قوات احلر�س اجلمهوري املنحل ،املوايل للرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح،
�إ�ضافة �إىل م�سلحني ينتمون �إىل حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
ويف يوليو (متوز) �سيطر احلوثيون على عمران وقتلوا العميد حميد الق�شيبي
وقاموا بالتمثيل بجثته ،ونهبوا مع�سكرات اجلي�ش ومنازل قيادات ع�سكرية وقبلية،
كما عينوا قيادات موالية لهم .كما خا�ضت اجلماعة بالتزامن مع حرب عمران مواجهات عنيفة
مبحيط العا�صمة �صنعاء مع قبيلة همدان ومقاتلني قبليني يف منطقة بني مطر ،ومتكنت
ميلي�شيات احلوثي من ال�سيطرة عليها بقوة ال�سالح ودعم م�شايخ قبليني موالني للنظام
ال�سابق ،الذين كانوا ميهدون الطريق �أمامهم لالقرتاب من �صنعاء عرب اتفاقيات قبلية ت�سمى
«اخلط الأ�سود» وهو اتفاق ي�سمح مل�سلحي احلوثي املرور باملنطقة بجميع �أ�سلحتهم وعدم
قطع الطريق �أمامهم.
وقد رف�ض زعماء قبائل هذه االتفاقيات وخا�ضوا مواجهات عنيفة مع احلوثيني على م�شارف
�صنعاء ،وب�سبب فارق القوة بني الطرفني ل�صلح احلوثيني حقق الأخري انت�صاره على قبيلة
همدان.
ويف كل مرة ي�سيطر احلوثيون على منطقة يقوم م�سلحوهم بنهب منازل وممتلكات خ�صومهم
و�أغلبهم زعماء قبليون رف�ضوا التحالف مع اجلماعة ،مما جعل منازلهم هدفا للتفجري والهدم
وهو �أ�سلوب اتبعوه يف كل حروبها ،ويت�ضمن �أي�ضا تفجري امل�ساجد واملدار�س ومركز حتفيظ
القر�آن الكرمي التي يعتربونها مراكز ملن ي�سمونهم التكفرييني وهو الو�صف الذي يطلقها
احلوثيون على كل من يعرت�ض طريقهم.

املرحلة الثانية

* اجتهت �أنظار زعيم اجلماعة عبد امللك احلوثي ،بعد عمران� ،صوب العا�صمة �صنعاء ،حيث
�أعلن يف � 17أغ�سط�س (�آب)  ،عن حركة احتجاجية �ضد احلكومة ،وحددوا لهم  3مطالب هي:
«تغيري احلكومة ،وحماربة الف�ساد ،وت�شكيل حكومة كفاءات» ،ون�صبوا  8خميمات اعت�صام
مل�سلحيهم الذين حا�صروا �صنعاء من خمتلف اجلهات مدججني مبختلف �أنواع الأ�سلحة،
حيث تركزت املخيمات بالقرب من مع�سكرات احلر�س اجلمهوري يف مناطق ال�صباحة غربا،
وحزيز جنوبا ،وال�صمع �شماال ،حيث كانت تتهم هذه املع�سكرات مبد املخيمات بالغذاء
وامل�ؤن بتوجيهات من وزير الدفاع ال�سابق اللواء حممد �أحمد نا�صر� ،إ�ضافة �إىل خميمات
داخل العا�صمة .و�أوقف احلوثيون حركة املالحة اجلوية يف مطار �صنعاء الدويل وم�ؤ�س�سات
حيوية ،عرب قطع ال�شوارع والطرق امل�ؤدية �إليها ،وبعد ب�ضعة �أ�سابيع اندلعت مواجهات
م�سلحة بني احلوثيني ووحدات اجلي�ش يف املنطقة ال�ساد�سة «الفرقة �أوىل مدرع» ا�ستمرت 6
�أيام ،انتهت يف يوم � 21سبتمرب ،باقتحام العا�صمة �صنعاء وال�سيطرة على مع�سكرات اجلي�ش
ونهب �أ�سلحتها الثقيلة واملتو�سطة ،فيما بقت مع�سكرات اجلي�ش من قوات احلر�س اجلمهوري
وقوات الأمن املركزي والقوات اجلوية التي كانت يف الأغلب موالية للرئي�س ال�سابق علي عبد
اهلل �صالح كما هي .وكان هدف احلوثيني يف هذه احلرب ر�أ�س امل�ست�شار الع�سكري للرئي�س
هادي اللواء علي حم�سن الأحمر الذي يعتربونه خ�صمهم ،لكنه متكن من اخلروج من اليمن
بعد �أن كان قاب قو�سني �أو �أدنى من ت�صفيته يف مع�سكر الفرقة الذي تعر�ض لق�صف عنيف من
مع�سكرات احلر�س اجلمهوري يف ال�صباحة كما يقول قادة ع�سكريون متكنوا من االن�سحاب من
مقر الفرقة التي تقع على تبة عالية يف غرب العا�صمة ،و�سيطرت ميلي�شيات احلوثي على كل
منازل وممتلكات الأحمر وال�شيخ امللياردير حميد الأحمر� ،إ�ضافة �إىل مقرات حزب الإ�صالح،
ومنازل قيادات ع�سكرية ومدنية ونهب حمتوياتها ،ممن كان لها الدور الأكرب يف دعم وحماية
ثورة ال�شباب عام  ،2011واتهم مراقبون احلوثيني والرئي�س ال�سابق بقيادة ثورة م�ضادة،
ا�ستهدفت كل خ�صوم �صالح وممتلكاتهم ،يف حني �أ�صدرت وزارتا الدفاع والداخلية توجيهات

باعتبار احلوثيني �أ�صدقاء للدولة ،و�أمرت وحداتها بعدم الت�صادم مع امل�سلحني احلوثيني،
لتتمكن احلركة بعدها من فر�ض �سيطرتها على م�ؤ�س�سات الدولة الع�سكرية واملدنية دون
�أي مقاومة .كما ن�شرت ما �سمتها «اللجان ال�شعبية» يف هذه امل�ؤ�س�سات �إىل جوار الوحدات
الع�سكرية والأمنية ،ورغم تو�صل ال�سلطات واحلوثيني �إىل توقيع اتفاقية ال�سلم وال�شراكة
ف�إنها ظلت حربا على ورق فيما يخ�ص اجلانب الأمني ،منذ ال�ساعات الأوىل لالتفاقية� ،إذ
�إنهم وبدال من �سحب م�سلحيهم من �صنعاء ،متددوا �إىل مدن �أخرى وهي(:ذمار ،واحلديدة،
وحجة ،و�إب ،ورمية ،و�أجزاء من اجلوف) ،ومتكنوا خالل هذه الفرتة من التحكم بقرارات
الدولة ،التي حتولت �إىل حمل وديع �أمامهم ،حيث كانت احلركة تعتمد على املوالني لها يف
م�ؤ�س�سات الدولة لتربر مل�سلحيها دخول امل�ؤ�س�سات ال�سيادية واحلكومية مثل وزارة الدفاع
ووحداتها الع�سكرية ،ووزارة الداخلية والأمن املركزي ،وي�شري كثري من املراقبني �إىل �أن
احلركة احلوثية مل يكن مبقدورها ال�سيطرة على هذه امل�ؤ�س�سات لوال التن�سيق مع �أتباع
النظام ال�سابق الذين ت�ضرروا من ثورة  ،2011خ�صو�صا القيادات الع�سكرية التي كان لها
الدور الأكرب يف دخول احلوثيني �صنعاء عرب التن�سيق الأمني املبا�شر بينهما ،وي�ؤكدون �أن
�أغلب الذين ي�سيطرون على م�ؤ�س�سات الدولة هم جنود من قوات احلر�س اجلمهوري ومن
�أع�ضاء حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام الذي ير�أ�سه علي عبد اهلل �صالح.

منوذج «حزب اهلل»

تظهر الرتكيبة التنظيمية جلماعة احلوثيني ت�شابهها مع «حزب اهلل» ،من حيث القوة
الع�سكرية وامل�شاركة ال�سيا�سية وب�سط النفوذ ،بل �إن زعيمها عبد امللك احلوثي دائما
ما يظهر يف خطابات متلفزة تبثها قناتهم «امل�سرية» التي تبث من بريوت� ،شبيها بح�سن
ن�صر اهلل من ناحية اخلطاب العاطفي واالتهامات التي يطلقونها على خ�صومهم ،والق�ضايا
العامة املرتبطة ب�أمريكا و�إ�سرائيل وهي نف�س ال�سيا�سة التي ت�سري عليها �إيران ،التي تقف
خلف احلوثيني و«حزب اهلل» ،فخالل الفرتة التي مت ر�صدها عن احلركة احلوثية منذ
�سيطرتها على حمافظة �صعدة نهاية احلرب ال�ساد�سة مع الدولة  ،2010وحتى �سيطرتها
على العا�صمة �صنعاء  ،2014ف�إنها قامت ب�إن�شاء دول م�صغرة يف معقلها ب�صعدة املحاذية
للمملكة العربية ال�سعودية ،من ناحية مع�سكرات خا�صة بها ،ومكاتب بديلة عن احلكومة
لإدارة ال�ش�ؤون العامة للمواطنني ،ولديها �أق�سام كثرية يف بنيتها التنظيمية والع�سكرية،
فهناك املجل�س ال�سيا�سي ،وهو املعني ب�إدارة احلركة �سيا�سيا ،والقوة الع�سكرية التي يقودها
�شقيق زعيم اجلماعة عبد اخلالق احلوثي الذي �أدرجه جمل�س الأمن الدويل �ضمن العقوبات
الدولية �إىل جانب القائد امليداين للجماعة عبد اهلل احلاكم.
ورغم �سيطرتها على كل املكاتب التنفيذية للدولة يف املناطق التي ت�سيطر عليها ،لكنها
تف�ضل �أال حتكم با�سمها� ،ساعدها يف ذلك �ضعف امل�ؤ�س�سات احلكومية وانت�شار الف�ساد املايل
والإداري ،الذي تراكم خالل  3عقود من حكم الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،وي�ؤكد
حمللون خمت�صون يف �ش�ؤون احلركة احلوثية �أن �إيران متكنت من نقل منوذج «حزب اهلل»
�إىل اليمن عرب �سنوات كثرية ،قامت فيها بتدريب وت�أهيل املئات من م�سلحي احلوثي يف
لبنان� ،إ�ضافة �إىل �إر�سالها خرباء ع�سكريني من احلزب ومن احلر�س الإيراين ،لتدريب عنا�صر
احلركة وتزويدهم بالأ�سلحة احلديثة املتطورة كما حدث يف العملية امل�شهورة لل�سفينة
«جيهان »1التي �أوقفتها ال�سلطات ومتكنت احلركة فيما بعد من �إطالق �سراح طاقم ال�سفينة
الإيرانيني و�إغالق ملفها ،كما �أن �إيران هي الدولة الوحيدة التي رحبت ب�سيطرة احلوثيني
على العا�صمة �صنعاء ،واعتربت ذلك امتدادا للثورة اخلمينية يف �إيران.

كر�سي هادي

* بعد �أن �أحكمت احلركة احلوثية قب�ضتها على م�ؤ�س�سات الدولة ،بنهاية �شهر دي�سمرب
(كانون الأول) ،دخلت احلركة يف معركة جديدة مع م�ؤ�س�سة الرئا�سة التي ينظر �إليها على
�أنها �آخر مراكز الدولة التي ال تزال حتفظ ما تبقى منها ،فقد �شن زعيم احلركة عبد امللك
احلوثي انتقادات الذعة �ضد الرئي�س االنتقايل هادي وجنله ،واتهمه ب�أنه «مظلة للفا�سدين»،
وهدد «ب�أنهم لن يتغا�ضوا عن ذلك �إىل ما ال نهاية» ،ليعلن بعدها امل�ست�شار ال�سيا�سي لهادي
الدكتور عبد الكرمي االرياين هجوما عنيفا �ضد احلوثيني ،وقال االرياين يف حوار �صحايف
�إن «ما يقوم به احلوثيون يهدم الدولة وال يبنيها» ،م�ضيفا� :أنهم «حركة ت�سعى لتحقيق
�أهدافها بالو�سائل الع�سكرية ،خارج نطاق النظام والقانون» ،وعد الو�ضع الذي تعي�شه اليمن
بالو�ضع ال�شاذ ،الذي تتحكم فيه حركة �سيا�سية غري مدنية وال يحكمها القانون ،مب�ؤ�س�سات
وهياكل الدولة ،وحول مربرات قيادة احلركة احلوثية يف حربها على املناطق القبلية بزعم
حماربة «القاعدة» ،اتهم االرياين احلركة بامل�ساعدة يف زيادة �أعداد املن�ضمني �إىل تنظيم

القاعدة ،وقال� :إن «الدولة وم�ؤ�س�ساتها هي املخولة بهذا الدور ،ما عمله �أن�صار اهلل زاد من
عدد املن�ضمني �إىل (القاعدة) ومل ينق�صهم».
وكالم االرياين يف هذا الوقت له وزن كبري وداللة عميقة ،فالرجل يعترب رجل دولة ،وهو من
�أهم ال�سيا�سيني املخ�ضرمني يف البلد ،و�سبق �أن تقلد ع�شرات املنا�صب احلكومية من �أهمها
وزارة اخلارجية ،ورئا�سة احلكومة يف فرتة نظام �صالح� ،إ�ضافة �إىل �أنه من م�ؤ�س�سي حزب
امل�ؤمتر ال�شعبي العام و�شغل فيه من�صب النائب الثاين لرئي�س احلزب ،ومتكن جناح �صالح
قبل �شهرين من �إزاحته من املن�صب ب�سبب معار�ضته ل�صالح وموقفه الراف�ض للتحالف مع
احلوثيني.

�سيناريوهات مفتوحة

* تعددت ال�سيناريوهات اخلا�صة مب�ستقبل اليمن التي ترتبط مبا يحدث على ال�صعيد
الإقليمي كما ي�شري املراقبون ،ف�أبواب ال�صراع من �أجل ال�سلطة يف اليمن مفتوحة� ،إ�ضافة �إىل
ما ت�سبب يف �أعمال العنف يف اليمن خالل هذا العام من ت�صاعد عمليات االنتقام بني الأطراف
املتحاربة �سواء كانت �سيا�سية �أو قبلية ،لذا فهناك توقعات ب�أن ت�شهد الفرتة املقبلة عمليات
عنف دامية وظهور جماعات مناه�ضة للحوثيني ،تنفذ عمليات انتقامية �ضدهم ،فاملجتمع
القبلي الذي ميثل �أكرث من  70يف املائة من املجتمع ،لن يبقى �صامتا جتاه ما تعر�ض له من
حروب وتفجريات ،خ�صو�صا و�أن ملف الث�أر ال يزال مفتوحا فيما بني القبائل نف�سها.
وينفي احلوثيون من جانبهم �سيطرتهم على الدولة ويقولون� ،إن «ما تقوم به جلانهم
ال�شعبية للحفاظ على م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية» ،ويقول حممد عبد ال�سالم املتحدث
الر�سمي با�سم جماعة �أن�صار اهلل (احلوثيني) لـ«ال�شرق الأو�سط»� :إن «اللجان
ال�شعبية تقوم بدور وطني و�أخالقي وم�س�ؤول ،جتاه انهيار امل�ؤ�س�سات الأمنية التي
فككتها �أيادي الف�ساد والإجرام ب�سبب ا�ستخدامها يف احلروب الداخلية والأجهزة
الأمنية» .م�ضيفا� :أن «هذه امل�ؤ�س�سات حتتاج �إىل �إ�سناد �شعبي حتى ت�ستطيع
القيام مبهامها املطلوبة منها �شعبيا بعد ثورة � 21سبتمرب» ،و�أكد عبد ال�سالم �أن
هذه اللجان لي�ست بديال عن الدولة ،عندما تكون دولة ال�شراكة واملواطنة العادلة،
م�شريا �إىل �أن «عقيدة اللجان ال�شعبية القتالية هي حماية ال�شعب ال اال�ستقواء عليه
حتت رغبة قوى النفوذ والف�ساد» .وحول موعد ان�سحاب هذه اللجان من �شوارع
العا�صمة ومدن البالد �أو�ضح ناطق احلوثيني �أن «اتفاق ال�سلم وال�شراكة وا�ضح
وال يجوز تنفيذه ب�شكل جمز�أ و�إمنا حزمه واحدة يف �إطار الإ�صالحات االقت�صادية
ومكافحة الف�ساد» ،وحول الأ�سلحة التي مت اال�ستحواذ عليها من مع�سكرات
اجلي�ش ،اعترب عبد ال�سالم هذه الق�ضايا تناولتها خمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني
واتفاق ال�سلم وال�شراكة ،وقال« :عندما يكون هناك نيات �صادقه لإ�صالح الو�ضع
املختل يف البالد لن يكون هناك م�شكلة يف بحث كل �شيء» ،وا�ستدرك «�سندافع عن
�أنف�سنا جتاه �أي عدوان �أو خماطر ت�ستهدف ال�شعب اليمني».
وعن املرجعية التي تخ�ضع لها اللجان ال�شعبية لفت الناطق با�سم احلوثيني �إىل
�أن «اللجان ال�شعبية تعرب عن �إرادة الثورة ال�شعبية وحار�سة لها وحمافظة على
الو�ضع الأمني من الف�شل خا�صة وهناك �أطراف ترتب�ص باليمن واليمنيني �شرا
وهي تعرب عن رغبة ال�شعب الذي خرج يف الثورة ال�شعبية من �أجل حتقيق مكا�سب
ال�شعب ومكافحة الف�ساد».
من جانبه يو�ضح رئي�س مركز �أبعاد للدرا�سات والبحوث عبد ال�سالم حممد الهبيط �أن
ا�سرتاتيجية اجلماعات امل�سلحة هي الو�صول �إىل �صناعة القرار وال�سيطرة على الأر�ض
والنفوذ ،من خالل �أدوات ع�سكرية م�سلحة كما هو احلال مع حركة احلوثيني ،ويقول يف
حديث لـ«ال�شرق الأو�سط»� :إن «احلوثيون بدءوا ا�ستخدام العنف يف �شكل مقاومة للظلم ،كما
يقولون لكنهم كانوا يف احلقيقة يبنون قوة ع�سكرية موازية للدولة يف �شمال البالد ،مبحافظة
�صعدة ،على مر�أى وم�سمع من النظام ال�سابق الذي �ساعد احلركة يف التمدد يف فراغاته التي
كانت بعيدة عن التنمية واال�ستقرار» .ولفت �إىل �أن «احلركة احلوثية عملت على التدرج
يف �إقامة التحالفات مع البيئة املحيطة بها ،بداية با�ستغالل املظلومني من الفئة الفقرية ثم
التحالف مع احلالة االجتماعية مثل زعماء القبائل وال�شخ�صيات االجتماعية ،التي كانت
معار�ضة للدولة ،وانتقلت احلركة يف عام � ،2011إىل التحالف مع طيف وا�سع من التيارات
ال�ساخطة من النظام ال�سابق ،وجنحت يف بناء حتالفات �سيا�سية».
وي�شري رئي�س مركز �أبعاد �إىل �أن الأحزاب واملجتمع الدويل والإقليمي ،ف�شلوا يف متدين
احلوثيني عرب �إدخالهم يف العملية ال�سيا�سية عرب م�ؤمتر احلوار الوطني يف وقت رف�ضت
احلركة التخلي عن �سالحها وهو ما عزز من متددها وتقوية بنيتها الع�سكرية وال�سيا�سية،
وبذلك متكن احلوثيون من حتقيق الهدف ال�سيا�سي من خالل احلوار الوطني ،وحتقيق
الهدف الع�سكري عرب التحالف مع علي عبد اهلل �صالح وهو ما مكنه من ال�سيطرة على
العا�صمة �صنعاء وب�سط نفوذه داخل م�ؤ�س�سات الدولة ،يرى الهبيط �أن احلركة ال ترتكز
على بنية م�ؤ�س�سية ،و�إمنا على قرارات �شخ�صية ،ولهذا فهي تكون �سهلة االخرتاق لتحريكها
وحتقيق �أهداف جهات �أخرى.
وحول رف�ضها امل�شاركة يف احلكومة و�إدارة امل�ؤ�س�سات ب�شكل مبا�شر ،يقول رئي�س مركز
�أبعاد� :إن «طبيعة احلركات امل�سلحة تكون فا�شلة يف �إدارة احلكم ،فهم لن يقدروا على �إدارة
دولة ،لأنهم يريدون �أن ميار�سوا مهام الدولة الإيجابي ،ويحملون ال�سلبيات للآخرين ،وبالتايل
فهي حركة تقوم على الف�ساد املايل ونهب ال�سالح» .ولفت �إىل �أن احلوثيني يراهنون على الوقت
والو�ضع غري امل�ستقر البتالع الدولة .وحول التحالف بني احلوثيني والنظام ال�سابق يو�ضح
الهبيط �أن اخلالفات ال�سيا�سية حتولت �إىل �صراع ع�سكري بالوكالة ،ف�صالح وحزب امل�ؤمتر
يريد العودة لل�سلطة عن طريق احلوثي و«القاعدة» وعن طريق ن�شر الفو�ضى والأزمات،
وهذا و�ضع خطري جدا على م�ستقبل البلد.
�أما م�ستقبل اليمن يف ظل الو�ضع القائم ف�إن الفو�ضى هو ال�سيناريو الأقرب ملا يحدث،
وبح�سب عبد ال�سالم الهبيط ف�إن «�أفق ال�سالم الدائم بعيد املنال ،لكن ميكن جتاوز ذلك يف
حالة واحدة وهو �أن تقبل احلركة احلوثية متدين نف�سها وتدعم ال�سالم وحتل امليلي�شيات
امل�سلحة وهذا �أمر م�ستحيل» ،متوقعا �أن ت�شهد الفرتة املقبلة مزيدا من اجلماعة امل�سلحة
امل�ضادة للحوثيني ومزيدا من العنف ،وت�شكيل جماعات انتقامية ،تكون قريبة من الواقع
االجتماعي وبفكر �أيدلوجي ،مناه�ض للحوثيني وهذا �سيدخلنا يف حرب �أهلية وطائفية كما
ح�صل يف العراق و�سوريا ،وي�ستدرك الهبيط «وهناك �سيناريو �آخر وهو �أن يفر�ض املجتمع
الدويل بالقوة ال�سيطرة على قراراته ،ودعم العملية ال�سيا�سية االنتقالية ،لكن للأ�سف املجتمع
الدويل يتعامل مع اليمن بت�ساهل غريب ،خ�صو�صا �أنه ترك احلركة ت�سيطر على العا�صمة
�صنعاء وكان قادرا على �إيقافها بعد �سقوط مع�سكرات عمران».
(ال�شرق االو�سط)

بامل�ضرات واالفراح..
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الع�صيان وثوار الثالث ورقات !!
*عام مي�ضي ومازلنا نعي�ش املتاهه ,وعام قادم ورجال
ال�ضياع ي�ستعدون ملراحل جديدة من املتاهات وال�ضياع
 ,فهل حت�سم اجلماهري النبيلة الرائعة يف اجلنوب كله
خياراتها ؟! احلرية ال ت�أتي من خالل قيادات تابعة ملن يدفع
 ,ت�أتي من خالل رجال ال ينحنون لغري رب العر�ش �سبحانه ,
ومن خالل �شباب يرف�ضون �أن يكونوا جمرد بالطجة يف يد من
يدفع ....عم �صباحاً ياجنوبي
�أقول للمزايدين القدامى واجلدد  ,ولعيال �أم�س الذين
يعتقدون �أنهم خلقوا من �أجل الثورة ومن كان قبلهم ال يعرفها
 ,ويقولون من معه كالم ينزل ال�ساحة �,أ�سمعوا و�أفهموا
يا ثوار الثالث ورقات معنى الكالم  :منذ عام 2007م وما
قبله وما بعده  ,ت�شهد مقاالتنا ب�أننا نادينا بالع�صيان املدين,
ول�ست �ضده ولكني �أرف�ض و�أعلن رف�ضي لع�صيان ي�ؤدي �إىل تعزيز مكانة الإحتالل
وطابوره اخلام�س من خالل حتميل املواطن واملواطنة متاعب وم�صاعب ب�أ�سم
الثورة ,بينما الثورة النبيلة بريئة منه براءة الذئب من دم �أبن يعقوب ,وبالعدين
الف�صيح  ,ع�صيان يتعب املواطن ويريح الإحتالل و�أعوانه  ,الع�صيان احلقيقي
ال ي�أتي بالزفه والتطبيل و�أ�سلوب قناة" عدن اليف" ي�أتي من خالل درا�سة
مواقع ت�أثريه على �شرايني احلياة الإقت�صادية وموارد الرثوات التى منها يجني
الإحتالل الأموال الطائله التي متده باحلياة وتعطيه قوة اال�ستمرار يف الطغيان
� ,س�ؤال � :أيهم �أكرث ت�أتري ًا وقف �شحن النفط والغاز والأ�سماك �أم �إغالق مدر�سة
�أو مقهى �أو مطعم و ك�شك ؟؟!! و�أيهم �أقوى ت�أثري ًا ووجعاً وقف ت�صدير البرتول
والغاز والأ�سماك بر ًا وبحر ًا والأ�سماك �أي�ضاً جو ًا � ,أم قطع الطرق و�إحراق

فاروق نا�رص علي

الإطارات ؟؟!! هل عرف الذين يقولون ع�صيان ناجح
 %ومن معه كالم ينزل ال�ساحة  ,ال تعرفون �شيئاً عن
الثورات لأنكم �آخر من يعرف معنى احلرية والإ�ستقالل
 ,وبكم فع ًال  ,خ�سرنا الرهان على جيل الثورة ...هذه هي
امل�أ�ساة احلقيقية للجنوب !!
* �أعرف �أن الكثري من ال�شباب ال يعجبهم موقفي من
الع�صيان ..يريدون مني �أن �أزايد معهم � ,أ�سمعوا كتبت
مقاالتي الراف�ضة للإحتالل وفر�ض الباطل علينا من
قبل �أن يولد معظمكم وحتملت ومازلت �أحتمل متاعب
الإحتالل بتنكيد حياتي املعي�شية من خالل تقلي�ص
راتبي وتنزيل درجتي �...إلخ ال�شرفاء يعرفون  ,ومل
ولن �أقف مع مزايدات وال مع الباطل منكم �أو من غريكم
ولو تنطبق ال�سماء على الأر�ض مليون مليار مرة  ,ما
يجري منكم ي�سري بتزامن م�أ�ساوي مع القيادات التي
�أ�ضاعت اجلنوب والتي يرتنح م�شوار الثورة منها اليوم ال فرق بينكم وبينها  ,هل
تتوقعون �أن �أجامل �ضياعكم على ح�ساب اجلنوب و�أخون مبادئي  ,هزلت ,هزلت
,هزلت �..أ�ستوعبوا �أو الت�ستوعبوا مل �أعد يهمني غري قول كلمة حق يف زمن يهرب
من قولها الكثري من ثوار الطريق الغام�ض !
*تذهلني مزايدات اليوم �أ�صبحت �أخطر من مزايدات من باعوا الهوية والوطن
لأنها خلطت منتخب جنوبي خا�ص من القدمي واجلديد  ,يقولون ع�صيان ناجح %
بقطع الطرقات وانت�شار الدخان  ,و�إغالق املطاعم بالقوة �..إلخ لكن على املواطن
 ,و�شريطه عدم الإقرتاب من �شريان املال واالقت�صاد للإحتالل  ,ملاذا ال يكون
الع�صيان هناك عند ت�صدير براميل النفط والغاز والأ�سماك �...إلخ هكذا يكون
الع�صيان ثوري  %ولكن الهروب من الواقع املر واللج�ؤء �إىل الطريق اخلا�ص

ب�إرهاق املواطن وتعذيبه هو ع�صيان تابع للإحتالل و�أعوانه وجعل املواطن
يلعن الثورة ,,لآتخونوا ثورة �شعبكم يا �شباب اجلنوب مبزايدات �أ�ضاعت
الوطن و�سوف ت�ضيعه اليوم من جديد  ,و�أعيد القول �أحتدى كل القيادات القدمية
واجلديدة �أن تبني لنا مدى ت�أتري الع�صيان على الإحتالل وتبني لنا مدى ت�أثريه
على املواطن ..لن ت�ستطيعوا غري خلط مزايدات الأم�س باليوم �...أفرح يا جنوب !
من�شور �آخر للقيادات البائعة الباليه واجلديدة امللونة التابعة  :كل واحد
منكم ي�صحى من النوم يفت�ش يف ال�صحف عن �صورته  ,التخافوا � ,سيلتقطون
لكم ال�صور �أجمل مما تريدون  ,و�سيمدحونكم كثري ًا وطوي ًال  ,وبعدها �ستظلون
الرمز اخلالد الذي �أعاد بيع الثورة والهوية والوطن الغايل  ,حافظوا على الطبل
واملزمار وعلى من�صات ال�صور  ,واكتفوا بذلك لأن ال�شباب هم وحدهم من يقدمون
�أرواحهم من �أجل الوطن  ,و�أنتم من يهرول نحو التنديد وال�شجب من فوق
املن�صات وكرث خريكم  ,وتتعبون من اخلطابة التي يعرف التاريخ عنها �أنها مل
تهز وتر ًا يف ربابه  ,وال قتلت ُذبابه ...اجلنوب �شعب ووطن وهويه  ,لي�س من�صب
يقدم للأنذال و�أتباع الإحتالل كهدية !!
�إىل القيادات البائعة الباليه ,والقيادات اجلديدة امللونة التابعة :الن�ضال من
�أجل احلرية والإ�ستقالل ال ي�أتي من خالل امل�سريات واملظاهرات والإ�ستنكار
و�إعادة القول املائل واخلانع " ن�شجب ون�ستنكر ونطالب بالق�صا�ص العادل "
ي�أتي الإ�ستقالل وت�أتي معه احلرية من الن�ضال احلقيقي واملتج�سد يف :توحيد
الهدف وال�صف ,توحيد الفكر وال�سواعد والإميان بقدرة ال�شعب املعتمد على (
قدرة اخلالق رب العر�ش �سبحانه ) يف �صنع التاريخ احلقيقي ل�شعب نبيل عريق
�,أما القفز على �ضربة الطبل واملزمار التقدم غري نظرة ال�شفقة ومعها الب�صقه ,
لقد �أتعبتمونا بدون حياء �أو خجل وبكم ومعكم الفائدة ترجى وال �أمل !
( من �صفحة الكاتب على الفي�سبوك )

احلوثي ..كفى عبث ًا باليمن

مع ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع يف اليمن
�أمنيا ،ت�سود العا�صمة �صنعاء �أجواء
م�شحونة بالتوتر والرتقب جراء ت�صاعد
ممار�سات املتمردين احلوثيني الذين
ي�سعون جاهدين لي�س فقط لتدمري
مكت�سبات ال�شعب اليمني بل ينتظرون
اللحظة الفا�صلة لالنق�ضا�ض على
ال�سلطة وحتويل اليمن �إىل م�ستنقع
للحرب الطائفية و�إحداث حالة عدم
ا�ستقرار يف املحافظات اليمنية .ويبدو
�أن حادثة خطف رئي�س جهاز الأمن
الداخلي التابع للمخابرات اللواء
يحيى املراين ،ت�شري �إىل املخطط الذي

ينفذه املتمردون منذ احتالل العا�صمة
اليمنية ،وتدل على الفكر احلوثي
املت�شبع بالفو�ضى والتدمري .ولي�س
ذلك فح�سب ،بل �إن فر�ض انت�شار
جماميع ممن ي�سمونهم «م�سلحي اللجان
ال�شعبية» التابعة جلماعة احلوثي يف
�أنحاء متفرقة من �صنعاء ال �سيما قرب
منزل الرئي�س اليمني هادي ،يعك�س
نوايا �سيئة لدى امليلي�شيات احلوثية
املدعومة من �إيران وهو الأمر الذي
يفاقم من �أجواء التوتر ويزيد من حالة
االحتقان التي ت�ضر وت�ؤثر على اليمن
من �شماله �إىل جنوبه ،و�أدى �إىل حدوث

�شلل يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ب�سبب
تعنت احلوثي وا�ستمراره يف ن�شر
الفو�ضى والعبث بالأمن.
�إن التطورات املت�سارعة يف اليمن خا�صة
من جانب التمرد احلوثي الذي بدا �أنه
يريد الهيمنة على كل مقدرات الدولة،
تنبئ ب�أن مرحلة خطرية من الت�شظي
تنتظر اليمن واليمنيني ،وانطالقا من ذلك
ف�إنه بات على املجتمع الدويل ،املبادرة
والتحرك ال�سريع لوقف هذا التمدد
املدفوع بقوى �إقليمية قبل �أن ي�ستفحل
وت�صعب ال�سيطرة عليه ،وعلى جميع
الأحزاب اليمنية والتيارات ال�سيا�سية

احللقة بعنوان
زينب طريي

برعاية م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم

والقوى ال�شعبية بكافة انتماءاتها دعم
م�ؤ�س�سة الرئا�سة ال�شرعية وحكومة
رئي�س الوزراء اليمني خالد بحاح
وااللتزام بتنفيذ بنود املبادرة اخلليجية
وخمرجات احلوار الوطني واتفاقية
ال�سلم وال�شراكة التي وقعت عليها جميع
الأطراف ال�سيا�سة ومن �ضمنها جماعة
احلوثي املتمردة ..لكي يعي�ش ال�شعب
اليمني ب�أمن و�أمان بعيدا عن التدخالت
الإقليمية وامل�ؤامرات الطائفية التي
تديرها �إيران لتحويل اليمن �إىل معقل
للإرهاب الطائفي.
(عكاظ)

فهيم احلامد

عندما يتحالف (ثنائي الشر)

