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ملاذا طلب ال�سيا�سي (اال�صنج)
َطرد الرئي�س املخلوع و�أتباعه
خارج البالد ؟!
ــ خا�ص:

�شدد الفقيد ال�سيا�سي املخ�ضرم عبداهلل بن عبد
املجيد الأ�صنج وزير خارجية اليمن الأ�سبق
يف ت�صريحات �صحفية قبل رحيله على �ضرورة
طرد الرئي�س املخلوع من البالد واعترب وجود
�صالح يف اليمن يدفع بالأمور نحو مزيد من
التازمي وعودة لت�صريحات الفقيد (اال�صنج)
نعيد ن�شر ت�صريح الفقيد الكبري اال�صنج
والأ�سباب التي ذكرها ل�ضرورة طرد �صالح
من البالد حيث �شدد يف ت�صريح �صحفي له
:على �ضرورة طرد الرئي�س املخلوع و�أتباعه
فورا �إىل خارج البالد لإيجاد حل للمخاطر التي
يتعر�ض لها الوطن �شماال وجنوبا و�إال ف�أن
على ال�شعب ودول جمل�س التعاون اخلليجي
وجمل�س الأمن ممثال لدول العامل �إعالن �سحب
كافة ال�ضمانات والتعهدات التي قبلوا بها
وت�شمل عدم حماكمة املخلوع علي والأربعني
مف�سدا يف �أر�ض اليمن".
وقال اال�صنج يف ت�صريحات �صحفية �أن
الو�ضع ال�سيا�سي يف اليمن �سيئ ويزداد �سوءا
مع كل يوم مير ،وان وجود الرئي�س املخلوع
علي عبداهلل �صالح يف �صنعاء يدفع بالأمور
هناك نحو مزيد من الت�أزمي والتعقيدات بل

واالنفجار وذلك من خالل مواجهات م�سلحة
ال مفر منها بني �أطراف ال�صراع حتت �شتى
الأعذار والأ�سباب واملربرات ،ففي حالة
�صالح جنده يتم�سك بالبقاء رئي�سا حتى �آخر
رمق ،وال حل ممكنا لتفادي �إ�شعال احلرائق
والتغلب على التحديات وجتاوز الأخطار التي
تهدد الإخالل بالأمن االجتماعي واال�ستقرار
وبال�سلم الأهلي و�إهدار فر�ص التنمية و�إف�شال
عملية االنتقال ال�سلمي لل�سلطة و�إ�سدال ال�ستار
على مرحلة �سابقة غري م�أ�سوف عليها.
وطالب الأ�صنج �إىل و�ضع مهمة �إدارة الرثوة
يف �أيد م�ؤهلة وقادرة ونزعها من �أيد عابثة
وفا�سدة �ساعدت وتورطت على مدى �أعوام
للت�سرت على حتويل مليارات الدوالرات �إىل
ح�سابات خارجية تخ�ص الرئي�س املخلوع
و�أقاربه و�أعوانه وهذه هي البداية ال�صحيحة
للت�أكيد على �أن ثورة يف اليمن �شماال وجنوبا
قد حتققت لت�صحيح االختالالت كلها والق�ضاء
على نزعة اال�ستحواذ التي �أ�س�ست ثقافة نظام
الطاغية بحراب القبيلة والع�سكر وهيمنت على
�إدارة �ش�ؤون البالد والعباد وفر�ضتها كواقع
معي�ش
ن�شر يف يوليو 2013م

1996

�شخ�صيات جنوبية ت�ستنكر وتدين اتهامات (احلوثي)
التي طالت رجل اخلري والرب ال�شيخ عبداهلل بق�شان
ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني

ــ خا�ص:
ا�ستنكرت �شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية ودينية
جنوبية يف الداخل واخلارج التهامات الهجومية
التي �أطلقها قيادات من جماعة ان�صاراهلل بحق
رجل اخلري والأعمال املهند�س عبداهلل احمد بق�شان
قائلني �أننا نقف مع ال�شخ�صية احل�ضرمية اخلرية
الذي �سبق و�أن قدم الكثري من الأعمال اخلريية
لأبناء ح�ضرموت واليمن عموما دون �أي مقابل
مادي او �سيا�سي
معربين عن رف�ضهم التام لكل التهم الكيدية
والغري م�س�ؤولة التي ت�سعى لإقحام ال�شيخ بق�شان
يف املهاترات ال�سيا�سية باليمن مو�ضحني �أن �أي
م�ساع لتحميل الآخرين وزر �أي �أخطاء يف املرحلة
ال�سيا�سية القائمة بالبالد يعد ت�أكيدا على تهرب
تلك اجلهات من م�س�ؤوليتها وحماوالت مك�شوفة
لإلقاء التهم على الآخرين .

م�ضفيني � :أن ال�سيخ بق�شان رجل خري معروف
ومواطن �سعودي ال ميار�س �أي �أن�شطة �سيا�سية
باليمن كما �سبق و�أن �أكد ذلك بنف�سه يف �أكرث من
منا�سبة م�ؤكدين بالت�أكيد على �أن احلكومة اليمنية
ت�شكلت بتوافق كل القوى ال�سيا�سية و�أولهم
جماعة ان�صاراهلل ومن املعيب بحق �أي جهة
اليوم �أن ت�سعى لكل االتهامات ملن لي�س لهم عالقة
بال�ش�أن ال�سيا�سي باليمن او تلجا �إىل التقليل من
كفاءة وا�ستقاللية �أي وزير يف احلكومية .
واعتربت عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
واالجتماعية اجلنوبية ت�صريحات جماعة
احلوثي �ضد رجل الأعمال املعروف عبد اهلل
بق�شان تهديد �صريح حلياته وا�ستهداف وا�ضح
لقامة جنوبية بارزة مطالبني بحملة للدفاع عن
ال�شيخ بق�شان �ضد الإ�ساءات التي تعر�ض لها من
قبل جماعة احلوثي .

عدن -الـمنصورة

�أ�سال اهلل العظيم رب العر�ش العظيم
أن يشفيك
م�ؤ�س�سة

للإعالم
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احلوثيون ...

تقرير

الطموحات «ال�سيا�سية»
�أكرب من الإمكانات

ــ ال�شرق االو�سط  /منى علمي

�شهد اليمن هذا الأ�سبوع العديد من احلوادث التي
ارتبطت بتو�سع احلوثيني و�إحكام قب�ضتهم على
عدد من �أهم املدن واملحافظات اليمنية .فمن هم
احلوثيون ،و�إىل �أي مدى ميكن مقارنة تطورهم
ال�سيا�سي بـ«حزب اهلل» اللبناين؟
جنحت يوم اجلمعة املا�ضي جمموعة من القبائل
املعار�ضة لل ُمتمردين «احلوثيني» يف ال�سيطرة
على عدد من الدبابات والعربات املدرعة� ،إثر
ا�شتباكات اندلعت م�ساء اخلمي�س يف �شرق مدينة
«م�أرب» بينهم وبني قوات اجلي�ش ،وذلك بعد �أن
ا�شتبهوا يف �أن عنا�صر اجلي�ش كانوا متوجهني
لالن�ضمام �إىل جماعة احلوثيني الذين يحت�شدون
منذ �أ�سابيع على تخوم «م�أرب» �شمال �شرقي
البالد .حادثة �أخرى وقعت الأ�سبوع املا�ضي،
عندما فجر انتحاري نف�سه يف و�سط مدينة «�إب»،
مما �أدى �إىل وقوع ما ال يقل عن  33قتيال ونحو
 50جريحا يف انفجار ا�ستهدف مركزا ثقافيا
للحوثيني.
ت�أتي هذه احلوادث املتزايدة يف �أعقاب تو�سع
�سيطرة احلوثيني ،وهم جمموعة م�سلحة
«زيدية» اجتاحت العا�صمة اليمنية �صنعاء
يف وقت �سابق من هذا العام وجنحت يف �إحكام
قب�ضتها على �أجزاء خمتلفة من البالد.
« ُيعد احلوثيون من اتباع املذهب الزيدي يف
اليمن ،وهم �أقرب �إىل ال�سنة من ال�شيعة» ،وفق
اخلبري اليمني الدكتور حممد جميح الذي حتدث
�إىل «ال�شرق الأو�سط» من لندن.
واليمنيون هم بغالبيتهم ال�ساحقة من امل�سلمني،
وينتمون �إما للمذهب ال�سني �أو ال�شيعي الزيدي.
وعلى الرغم من �أن امل�سلمني ال�سنة ي�شكلون
الأكرثية يف البالد ،فقد متكن الرئي�س اليمني
املخلوع علي عبد اهلل �صالح ،الذي يتحدر من �أ�صل
زيدي ،من البقاء يف �سدة احلكم لأكرث من  30عاما
حتى االنقالب عليه يف عام .2011
ي�شرح الدكتور جميح �أن «الزيدية هي فرع من
املذهب ال�شيعي� ،إمنا تختلف عن التيار ال�شيعي
االثني ع�شري املعروف بعقيدة الإمامة واملوجود
ب�شكل رئي�سي يف �إيران ،فالزيديون يوافقون على
ال�صحابة» ،على حد قوله.
ومع ذلك� ،أدت الظروف ال�سيا�سية احلديثة يف
اليمن �إىل انق�سامات يف املجتمع الزيدي ،ودفعت
ببع�ض احلوثيني �إىل التقرب من �شيعة �إيران �أكرث
منهم من الزيديني« .فاحلوثيون يتبعون املذهب
الزيدي ويرتبطون ب�إيران» ،كما يقول الدكتور
جميح .وعليه ،تالقت الطموحات ال�سيا�سية
حل�سني احلوثي ،زعيم حركة احلوثيني يف اليمن،
مع م�صالح �إيران يف املنطقة ،وبات ح�سني احلوثي
�أقرب �إىل �شيعة �إيران ،وبدَّل حتالفاته ومواقفه
الدينية لتتما�شى مع امل�صالح ال�سيا�سية للدولة
الفار�سية.
وي�ضيف الدكتور جميح �أنه «بعد حرب اخلليج
واالجتياح العراقي للكويت ،غادر �آالف العراقيني
واجته منهم �إىل اليمن مثل طارق جنم عبد اهلل
(الذي در�س يف جامعة �صنعاء وبات الحقا كبري
م�ست�شاري رئي�س الوزراء نوري املالكي) ،الذي
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تعاون مع ال�سفارة الإيرانية لت�أ�سي�س تنظيم
(�شباب امل�ؤمنني)� ،أو كما بات يعرف الحقا
بـ(�أن�صار اهلل)».
ارتبط «تنظيم �شباب امل�ؤمنني» بح�سني احلوثي،
الذي كان ع�ضوا يف الربملان اليمني قبل احلركة
االنف�صالية التي اندلعت يف البالد عام .1994
وحتى ذلك الوقت ،كان ح�سني احلوثي ع�ضوا يف
«حزب احلق» ،املمثل الرئي�سي للمذهب الزيدي
يف البالد� .إال �أنه �أثناء احلركة االنف�صالية� ،أعلن
«حزب احلق» ت�أييده «للحزب اال�شرتاكي اليمني»
يف مواجهة «حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام» بقيادة
الرئي�س علي عبد اهلل �صالح احلاكم حينها� .أدى هذا
الأمر �إىل فرار ح�سني احلوثي �إىل �سوريا و�إيران
حيث ت�شرب الفكر الإيراين .عندما عاد �إىل اليمن يف
�أواخر الت�سعينات ان�شق عن «حزب احلق» و�أ�س�س
ما عرف بتنظيم «�شباب امل�ؤمنني» .وعلى غرار
«حزب اهلل» ،ا�ستوحى احلزب اجلديد عقائده من
الثورة الإيرانية و�أن�ش�أ خميمات لقن فيها الأطفال
الفكر الثوري .كما عمد احلوثي و�أتباعه ،معتمدين
�أ�سلوب «حزب اهلل»� ،إىل جمع الزكاة وت�أ�سي�س
اجلمعيات اخلريية ،وارتكزوا يف �آيديولوجيتهم
على معاداة الواليات املتحدة و�إ�سرائيل و�أحيانا
اليهود .وبني عامي  2004و� ،2010أدى القب�ض
على احلوثي �إىل عديد من املواجهات بني احلكومة
و�أتباعه.
غري �أن مطالبات احلوثيني مل تكن كلها �سيا�سية.
فحني �أدت ثورة � 1962إىل �إلغاء «الإمامة
ال�شمالية» ،وقعت املنطقة التي ي�سكنها الزيديون
�ضحية تهمي�ش �سيا�سي واقت�صادي منهجي .فوفقا
للبنك الدويل ،يعد اليمن واحدا من �أفقر البلدان يف
العامل العربي ،وقد ارتفع معدل الفقر فيه �إىل 54.5
يف املائة يف عام  ،2012وهو من �أكرث دول العامل
ت�أثرا بانعدام الأمن الغذائي مع وجود  45يف املائة

وي�شري جميح �إىل �أنهم «باتوا ي�شكلون اليوم
دولة داخل دولة .ف�إيران متكنت من �إنتاج
(حزب هلل) ،كما متكنت من �إن�شاء (�أن�صار
اهلل) ،غري �أن احلوثيني جنحوا يف التهام الدولة
�أ�سرع من (حزب اهلل) ،والدليل على ذلك �أن �أي
قرار ي�صدره الرئي�س اليمني اجلديد عبد ربه
من�صور هادي يعود ويرتاجع عنه �إذا رف�ضه
احلوثيون .كما �أن الو�ضع اليمني يوازي و�ضع
لبنان حتى لو بقي احلوثيون �أ�ضعف من (حزب
اهلل) ،ومن ال�صعب �أن يحكموا البالد .وال �شك
�أن ال�سلطة اله�شة يف البالد ت�سمح لهم بالتمدد
م�ستغلني هيكلية ال�سلطة الواهنة لل�سيطرة على
الأطراف» ،وفق جميح.
ويف ال�سياق نف�سه ،ي�سلط تقرير �صادر عن
م�ؤ�س�سة كارنيغي ال�ضوء على العالقة بني
احلوثيني و«حزب اهلل» ،حيث ي�شري الباحث
فارع امل�سلمي �إىل �أن «احلوثيني يحاولون
اال�ستفادة من جتارب (حزب اهلل)ّ ،
فتبث قناة
(امل�سرية) اليمنية من ال�ضاحية يف بريوت
بدعم فني من احلزب .وم�ؤخرا ،تع ّمقت عالقات
الطرفني ،توازيا مع تكرار ا ّتهامات الدولة
اليمن ّية لإيران بدعم احلوثيني ،وو�ضع �أمريكا
لقائمة عقوبات جديدة �ض ّد لبنان ّيني يف �أغ�سط�س
(�آب)  2013قالت �إنهم �صرفوا �أمواال للحوثيني
يف اليمن .وال ينكر احلوثيون عادة هذا ال ّرابط
القوي مع (حزب اهلل) ،ويع ّزز ذلك من االعتقاد
بوجود قوا�سم بني الطرفني كوقوفهما يف ال ّتحالف
الإقليمي نف�سه (طهران) على ال�صعيد ال�سيا�سي.
كما �أنهما يف الوقت نف�سه لهما ميلي�شيات م�سلحة
ت�ساند موقفهما ال�سيا�سي وتفر�ضه حينما يلزم
الأمر� ،إال �أن امليلي�شيات بالن�سبة �إىل احلوثيني
هي الأداة الأبرز هذا �إن مل تكن احل�صرية  -ال
اال�ستثنائ ّية  -كما هي بال ّن�سبة �إىل (حزب اهلل)».
وعلى �صعيد مت�صل� ،أ�شار تقرير �صدر م�ؤخرا عن
«رويرتز» �إىل حتالف بني احلوثيني و�إيران وحزب
اهلل .وذكرت وكالة الأنباء �أن اجلي�ش الإيراين قدم
الدعم املايل للحوثيني قبل وبعد �سيطرتهم على
�صنعاء يف � 21سبتمرب (�أيلول) ،كما قدمت �إيران
للحوثيني �أمواال نقدية مت توجيهها عرب «حزب
اهلل» ،وعمد احلزب اللبناين �إىل تدريب املقاتلني
احلوثيني .ووفقا لـ«رويرتز» ،يتوىل «ب�ضع مئات»
من عنا�صر احلر�س الثوري الإيراين تدريب املقاتلني
احلوثيني يف اليمن.
مع ذلك ،ال يعتقد جميح �أن جناحات احلوثيني
هي وا�ضحة املعامل بعد« .فالرئي�س علي عبد اهلل
�صالح ال يزال قويا ،و�إذا قرر يوما ت�شجيع احلرب
�ضد احلوثيني ف�ستتبعه القبائل .كما �أن احلوثيني
مل يتو�سعوا لأنهم �أقوياء بل لأن خ�صومهم كانوا
من�شغلني باالقتتال الداخلي يف ما بينهم ،فقد
ا�ستغلوا ال�صراع بني هادي و�صالح ،وال�صراع
بني اجلنوب وال�شمال ،وبني (الإخوان) و(امل�ؤمتر
ال�شعبي) ،وبني القبائل ل ُيحكموا قب�ضتهم� ،أ�ضف
�إىل ذلك تقلي�ص الدعم ال�سعودي للقبائل» ،وفق
جميح.

من ال�سكان فيها يعانون انعدام الأمن الغذائي و�شح
املوارد املائية التي تتدنى عن املتو�سط الإقليمي.
ا�ستفاد احلوثيون من التهمي�ش االجتماعي هذا
لتو�سيع حركتهم ال�سيا�سية .وامل�سرية التي توجهوا
فيها �إىل �صنعاء هذا العام تزعمها مقاتلون ا�ستغلوا
ال�سخط ال�شعبي �إزاء الف�ساد ورفع الدعم عن
الوقود ،واالنق�سامات داخل اجلي�ش اليمني الذي
�سرعان ما اختفى عن �ساحة املواجهات يف اللحظة
احلا�سمة �ساحما بتقدمهم داخل العا�صمة �صنعاء.
ف�ضال عن ذلك ،عار�ضت جماعة احلوثيني ب�شدة
�إحدى �أبرز تو�صيات «م�ؤمتر احلوار الوطني» يف
فرباير (�شباط) الهادفة �إىل حتويل اليمن �إىل دولة
فيدرالية من �ست مناطق ،وهو ما من �ش�أنه �أن
يربط حمافظة �صعدة ،معقل احلوثيني ،بالعا�صمة
�صنعاء.
يقول الدكتور جميح �إن الرئي�س املخلوع علي
عبد اهلل �صالح �سهل من خالل عالقاته يف اجلي�ش
تقدم احلوثيني �إىل �صنعاء« ..فقد �أراد �أن ينتقم
(من االنقالب �ضده) وحتالف مع احلوثيني لكي
يقاتلوا يف �صنعاء ،و�سمحت قيادة اجلي�ش املقربة
من �صالح بتمدد للحوثيني؛ بالتايل ،ن�ستطيع �أن
نقول �إن �صالح اخرتق احلوثيني كما �سبق لهم �أن
اخرتقوه».
ووفقا لتقرير �صادر عن جيم�س براندون ،من
م�ؤ�س�سة «جيم�س تاون» ،جنحت حركة احلوثيني
�أي�ضا يف تعزيز قوتها ب�شكل كبري «بعد �أن متكنت
من احل�صول على جزء من مطالبها من احلكومة
ودمج بع�ض من قواتها مع اجلي�ش الوطني .ففي 24
نوفمرب (ت�شرين الثاين)� ،صرح وزير الدفاع اليمني،
حممود ال�صبيحي ،ب�أن عملية الدمج �ستجري على
النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاق ال�شراكة الوطنية * باحثة زائرة يف مركز رفيق احلريري لدرا�سات ال�رشق
وال�سالم التي وقعت يف � 21سبتمرب (�أيلول) بني الأو�سط
احلوثيني واحلكومة» ،وفقا للتقرير.
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ــ ر�صد –رعد الرميي

• �أع�ضاء النادي :

• ا�ستهالل :

القراءة هي الو�سيلة الأ�سا�سية لتثقيف املرء وتوعيته مبا يدور ،وهي تنقل الفرد
من م�ستنقع اجلهل والظالم �إىل النور والعلم ومن ثم الو�صول به �إىل درجات
الن�ضج الفكري والعقلي وتكوين �شخ�صيته ب�أبعادها املختلفة مما ينتج عنه حكمة
يف التعامل مع املواقف وامل�س�ؤوليات ،كما �إن �صفات وخ�صائ�ص االلتزام والوعي
واالتزان هي �صفات القارئ اجليد الذي تتنوع قراءاته.ومما يحبب القراءة �إىل
القلوب ما �أثبتته بع�ض الدرا�سات العلمية احلديثة عن دور القراءة يف تن�شيط
الذاكرة وجلب املعرفة الكمية والكيفية وفتح �أبواب التفكري والت�أمل للعقل
الب�شري لال�ستفادة من التجارب وخربات الآخرين.

• ت�أ�سي�س النادي
• �أزال اال�صبحي –معيدة يف جامعة عدن :

حتدث �صاحبة الفكرة عن النادي قائلة :ت�أ�س�س نادي كلمن كم�شروع ثقايف على
يدي ويد مع جمموعة من ال�شبان وال�شابات العدنيني ،والذي هدفنا فيه �إىل الرتكز
على الثقافة حتديد ًا وحماولة �إحيائها عن طريق ت�شجيع ال�شباب على والقراءة
من خالل �أدوات عملية فاعلة بالإ�ضافة �إىل هدف تكوين جيل مثقف يحب القراءة
ويرى �أهميتها.
علماً انه ي�ستقطب فئة ال�شباب بالتحديد ويركز عليهم حيث يجري عقد لقاءاته
ون�شاطاته الثقافية والأدبية املتنوعة  ,كل �أ�سبوعني يف لقاءات م�سائية
يف عدة �أماكن ومنها املقر الدائم منظمة غري حياتك .

 -4العامل من البدايات حتى  4000قبل امليالد
 -5كانت الوحدة  /خوان خو�سيه ميا�س
 -6الرجل الذي ح�سب زوجته قبعة � /أوليفر �ساك�س
 -7عداء الطائرة الورقية" خلالد ح�سيني
� -8شروط النه�ضة ملالك بن نبي
� -9شهر  50خرافة يف علم النف�س
 -10رق�ص  ..رق�ص  ..رق�ص للكاتب هاروكي موراكامي
 -11طوارق � /ألبريتو باثكث

• ر�سالة النادي وهدفه اخلا�ص :

وهنا حتدث هبة ح�سن الديباين –احد �أع�ضاء النادي والتي تعمل مرتجمة
معتمدة يف موقع تويرت عن ر�سالة النادي قائلة :
تتمحور ر�سالتنا يف جعل القراءة �أ�سلوب حياة للفرد كالأكل وال�شرب
والنوم.
�أما �أهدافنا فقد تكورت يف جملة من النقاط �أهمها هو :
• ا�ستهداف �شريحة القراء يف املجتمع لتكوين نواة جمتمع قراء حملي
متنوعة وثابتة.
• ت�شجيع القراءة املتنوعة بني �أو�ساط القراء لتنويع م�صادر املعرفة.
• �إعادة الروح �إىل ثقافة القراء عند الطبقات املتعلمة وبالذات من طلبة
اجلامعات.
• تنمية الذائقة الثقافية والرفع من امل�ستوى املعريف العام.
• بناء العقلية النقدية يف �أو�ساط جمتمع القراءة وت�شجيع النقا�ش
القائم على التحليل والتفكيك املو�ضوعي.
• تنمية ثقافة احلوار البناء والواعي  ,وت�شجيع القراء على طرح
�آرائهم مبو�ضوعية وحرية و�أريحية.
• تنمية القدرة على التوا�صل الفعال والتعبري عن الأفكار والآراء ب�شكل مرتابط
ومرتب ويخدم الفكرة املطروحة.

• �أبرز الكتب املختارة وكيف يتم نقا�شها :

و�أو�ضحت–نادرة نادر –احد �أع�ضاء النادي – وم�سئولة العالقات العامة يف
م�ؤ�س�سة غري حياتك عن منهجية اختيار الكتب قائلة :
�إن هذه املرحلة وراءها ما وراءها من امل�صاعب ،ومن �أ�شدّها (�إن مل يكن �أ�شدّها
على الإطالق) الرتدد الكبري يف اختيار الكتب! حيث تنهال علينا االقرتاحات من
كل حدب و�صوب ،ولكننا يف الأخري نرفى �إىل عدة معاير �أولها �أن يكون �أحدنا اطلع
على الكتب و�إال ف�إن طريق الت�صويت هو ديدننا عرب جمموعتنا يف مواقع التوا�صل
االجتماعي وهذا ما ال يجعل جما ًال لأي اختالف بني الأع�ضاء و�أن الت�صويت هو
الفارق يف الأخري .
و�أ�ضافت متحدثة عن �أبرز الكتب التي مت مطالعتها خالل العام م�ضيفة � ،إننا
تناولنا يف العام املن�صرم الذي ي�صح ت�سمية عام على القراءة بعدة كتب �أبرزها :
 -1كتاب  :ال�سمكة داخلك  :نيل �شوبني
 -2ثالثية غرناطة لر�ضوى عا�شور
 -3لرواية  :هكذا كانت الوحدة

رصد

وهنا �أفاد الع�ضو – حممد علي عطبو�ش – طالب يف ثانوية منوذجية – �أن ق�صة
جتمع الأ�صدقاء هو عامل ال�شغف حيث يتجمع كل من يع�شق الكتاب وهنا يح�ضرين
ق�صة خليل جربان حني قال :
لرمبا كان من ح�سن حظي �أنني ن�ش�أت يف بيت لي�س فيه ا ّال ب�ضعة كتب ح�صلنا عليها
ونحن �صغار ب�شق النف�س واالدخار ال�صعب .فلما دخلت احلياة اجلامعية يف
انكلرتا و�أنا مبتلي بع�شق الكتاب ،كان علي ان ا�شرتي الكتب باجلملة ،بالع�شرات،
ف�أقع من اجلها يف م�آزق مالية ،متاما كمن ينفق – حاله وماله – على امر�أة ع�شقها
فا�ستبدت بعقله وعواطفه دون رحمة – مع الفارق :هو �أن هذا املع�شوق قد
يحرمك من الطعام الذيذ لبع�ض الوقت ،لكنه يغذيك عقال وعاطفة طوال عمرك
ويبقى ر�صيدا لك ،تعتمد عليه دائما وال تخيب .ويف بحر �سنوات قالئل وجدتني
حماطا بكتب اخرتتها جميعا بنف�سي واحدا واحدا ،انقلها قبل ثيابي �أينما ذهبت
بر�ضا وحما�س مع �أنها �أثقل متاع ينقله الإن�سان يف ترحله .ولها احلق يف �أن تكون
كذلك � :ألي�ست هي التي حتمل خال�صة حكمة الإن�سان :تاريخه ،تطلعاته ،وجوهر
كينونته ؟ .
مردفا قائ ًال ولطاملا ما كان ال�شكل �أحد �أبراز ال�سمات وذلك من خالال جمموعتنا على
موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) ففي كل اجتماع نقوم بتوثيقه الأمر الذي
ي�شجع الغري من�ضويني لنا بطلب الإنظمام الذي به يكرب النادي .

• مكان اللقاء :

وهنا حتدث الع�ضو ح�سام فوزي –�أحد �أع�ضاء النادي و�صاحب برنامج على قناة
اليوتيوب .غن ق�صة املكان هذه بحد ذاتها حكاية يجب ان تخلد كرواية
وهنا قد يتعاظم املكان يف بع�ض اللقاءات لي�صبح بطلاً من �أبطال روايتنا،
كاجتماعنا يف �صهاريج عدن �أو منارة عدن �أو مكتبة عدن او مقرنا الدائم
يف منظمة تعني بالعمل التوعوي و يكاد املكان ميثل عام ًال حقيقياً بتعبري
"جرميا�س".
النادي يف عيوننا :
و�أردفت الع�ضوه – عبري ب�شري �سيف -ماج�ستري �إحياء-
ي�شهد النادي تزايد يف �أع�ضاءه حيث يت�سم �أغلب الأع�ضاء برقي الفكر
والأدب وكمال احل�ضور االجتماعي والثقايف و�أ�صحاب �شهادات متو�سة
وعليا وذوي كفاءات ومميزات عملية وفكرية

• ميزة النادي :

وقالت الع�ضوه  -فاطمة عبداالله �صالح – عن فوائد النادي :
الن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين يحبون مطالعة الكتب ،توفر جمموعات
القراءة الكثري من الت�سلية� .إن �أندية القراءة عبارة عن جمموعات من
�أ�شخا�ص رمبا يعرفون بع�ضهم جيد ًا ورمبا ال .وهم ينتقون كتاباً يقر�ؤونه
خالل مدة زمنية حمددة .وهذه عملية تتم كل �شهر �أو كل �أ�سبوعني �أو
كل ف�صل.
� -12إله الأ�شياء ال�صغرية � /أرونداتي روي
 -13الإن�سان املتمرد � -ألبري كامو
 -14املخ ذكر �أم �أنثى  .عمر �شريف ونبيل كامل
 -15رواية الإن�سان ال�صر�صار
 -16ق�صة موت معلن جابرييل .

• ولها فوائد منها :

القراءة املنتظمة :كم م ّرة وقفت و�أنت حتدق يف مكتبتك حماو ًال انتقاء الكتاب
التايل؟ �إذا كان جوابك �أنك فعلت ذلك �أكرث من م ّرة ،فهذا يعني �أن �أندية القراءة
ت�أ�س�ست من �أجلك .فاالن�ضمام �إىل �أحدها يعني مطالعات منتظمة للكتب بكافة
�أنواعها ،ويعني �أنك �ستجد دائماً ق�ص�صاً جديدة ممتعة تندمج فيها متى وجدت
رغبة يف القراءة.

• بع�ض ًا من الظهور :

وهنا حتدث الع�ضو �أحمد �سامل با�شعيب عن بع�ض ممن تناول النادي �إعجاب
ومنح النادي م�ساحة قائ ًال :
لقد حتدثت عنا قناة عدن وذلك عرب ا�ست�ضافة رئي�سة النادي �أزال اال�صبحي
وكذا الفعالية العاملية بيت�شا كوت�شا وكذا ال�صحف اليومية والأ�سبوعية ك�صحيفة
الأيام و�صحيفة الأمناء و�صحيفة عدن الغد و�صحيفة امل�صدر و�إذاعة هولندا .

• �أيها ال�شغوف بالقراءة كلمة �أخرية

دعوة لكل مطالع و�شغوف توجها الع�ضوه ماريا حممد دومان :
ما �أود قوله هنا هو �أين �أوجه دعوة لكل النا�س و�أقول لهم �أمتنى من كل من يقر�أ
كلماتي � ،أن ي�شرفنا ولو بزيارة لنادي كل ُمن ،فقط ليت�أكد بنف�سه �أن ب�إمكان هذا
ال�شباب رغم كل الظروف واملعوقات وافتقارنا للمكاتب وثقافة القراءة  ،ب�إمكاننا
ك�شباب �أن ن�سمو ب�أنف�سنا و�أن نطبق �أول �أمر �إالهي قر�آين نزل علينا وهو �" :إقر�أ"
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ثقافة وفن

رانيا العولقي �سيناري�ست برنامج " خفايا جمتمع " الـ " يو تيوبي " :

برناجمنا الأول دون غريه البعيد جد ًا عن الأ�سلوب الفكاهي
تفرد
بعقلياته ال�شبابية املُتم ِّيزة و طاقمه الن�سوي املُ ِّ
ــ عدن  -عـيـدرو�س زكـي

�أكدت رانيا حممد �أحمد العولقي  ،الكاتبة ال�شابة و النا�شطة
ال�سيا�سية و االجتماعية اجلنوبية و �سيناري�ست برنامج :
" خفايا جمتمع " الـ " يو تيوبي " العدين � ،أن الربنامج يُعَ د
�أول برنامج عدين دون غريه البعيد جد ًا عن الأ�سلوب الفكاهي
و يت َم َّيز بوجود عقليات �شبابية ُمت َميِّزة و طاقم ن�سوي ُمت َف ِّرد .
و �أ�ضافت يف ت�صريح �صحايف لها خ�صت به (( احلقيقة ))
� :إن برنامج " خفايا جمتمع " �أطلق بث حلقته الأوىل " كيف
ن�شعر بالأمان ؟ ! " على قناته امل�سماة با�سمه  " :خفايا جمتمع
" يف موقع الويب الإليكرتوين الـ " يو تيوب "  ،يوم اخلمي�س
املوافق  1يناير " كانون الثاين "  2015م  ،ليغزو �آفات املجتمع
�أي حميطنا الذي نعي�شه و يعي�شنا ب�أ�سلوب مل يتوقعه بع�ضهم
 ،املجتمع الذي �أ�ضحى يف حا�ضر املا�ضي و �أم�سى يف ما�ضي
احلا�ضر .
ُم َ�ش ِّددَة �أن الربنامج هدفه ترميم عقليات املجتمع  ،و جاء لكي
يفيد هذا املجتمع بالتحدُّث امليداين املبا�شر مع املواطن عن م�شكالته التي يعاين
منها لتلم�سها منه �شخ�صياً عن كثب و كيفية البحث عن حلول لها .
و ن َّوهت ب�أن الربنامج نف�سه ي�سعى اللتفات النا�س �إىل هذه ق�ضاياه املجتمعية
املهمة التي تدور حوله و يدور هو ذاته يف فلكها و غفل ال�شارع العام عنها ــ
�أخري ًا ــ ب�سبب �أزمات الو�ضع ال�سيا�سي .

ما�ضية يف قولها  :نحن طبعاً لكوننا �أع�ضاء فريق عمل برنامج  " :خفايا
جمتمع " �أتينا لزرع الأمل بفكرة تطوير و حل م�شكالت املجتمع يف عقول كل
م�شاهدينا و نتمنى �أن يوفقنا اهلل و ن�ستطيع �إفادة جمتمعنا هذا .
و �أو�ضحت �أن فريق عمل الربنامج يتك َّون من  :ح�سام فوزي  ،مقدم الربنامج
 ،و مروى الكثريي  ،مقدمة الربنامج  ،و رانيا العولقي  ،كاتبة �سيناريو
الربنامج  ،و داليدا عبد احلكيم  ،كاتبة �سيناريو الربنامج  ،و ح�سام فوزي

نارميان ح�سني  ،مدير م�ؤ�س�سة " نور ميديا " :

�أ�صدرنا (( الدليل الت�أريخي و ال�سياحي
الأ�سا�س الأول ملدينة عدن  2015م ))

 ،كاتب �سيناريو الربنامج  ،و مها عبد ال َّرزاق  ،عالقات عامة
للربنامج  ،و �أن�س حممد عبد امللك " املاي�سرتو "  ،عالقات عامة
 ،و �أحمد عارف  ،عالقات عامة  ،و الفنان ح�سن زيكو  ،غناء و
مهند�س ال�صوت  ،و حممد فيزان  ،عزف  ،و معتز اليافعي ،
عزف  ،و مغني ال َّراب الفنان حممد رفيق  ،مونتاج و ت�صوير و
�إخراج الربنامج  ،و الفنانة هبة نبيه  ،م�صممة  ،و الفنان عالء
روبيل  ،ر�سم  ،و ح�سام فوزي � ،إخراج .
خمتتمة ت�صريحها بالقول  :الربنامج ذاته �سيكون بث حلقاته
ح�سب الإمكانات و مبجرد انتهاء فريق العمل ال�شبابي من
�إعداد و جتهيز احللقة و حت�ضريهم لها �س ُيج َرى �إطالقها .
ُيذ َكر �أن النا�شطة رانيا العولقي ــ  17عاماً ــ ُتعَ د ــ رغم �صغر
�سنها ــ من نا�شطات �ساحات ن�ضال احلراك ال�سلمي اجلنوبي و
مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة  ،و كاتبة �سيا�سية يف عديد
املواقع الإعالمية ال�صحافية .
تقول رانيا العولقي عن نف�سها بتوا�ضع جم � " :أنا مهما كنت
�أعمل الآن و �أ�شارك ب�أعمال ما �أقدر�ش �أ�سميها �إجنازات لأنني
ل�سه ما كملت�ش �أول �إجناز و هو الدرا�سة  . .ما زالت �أمامي احلياة و �سي�أتي
يوم �أجنز فيه جناح باهر  . .و �أعمال �أجمل و �س�أخطها هنا على حائط الـ " في�س
بوك "  . .و ال�شخ�صية امل�ؤثرة يف حياتي هو " املهامتا غاندي "  . .و هديف يف
احلياة هو �أن �أرى وطني هذا حر ًا  ،و �أن �أكون �أحد �أفراده الذين ي�سعون �إىل
تغيريه و تقدمه نحو الأف�ضل " .

�أنت الـمجنون

ــ عدن  -عـيـدرو�س زكـي

قالت الأخت الأ�ستاذة نارميان ح�سني علي
 ،مدير م�ؤ�س�سة " نور ميديا " للخدمات
الإعالمية و الت�سويق مبحافظة عدن � :أن
الأخ الأ�ستاذ معمر مطهر الإرياين  ،وزير
ال�سياحة  ،قد َو َّجه ــ �أخري ًا ــ جمل�س الرتويج
ال�سياحي بدعم �إ�صدار (( الدليل الت�أريخي و
ال�سياحي الأ�سا�س الأول ملدينة عدن  2015م
)) الذي قامت امل�ؤ�س�سة بتجهيزه و �إعداده و
الذي ي�ستهدف ال�سياحة يف املدينة و ت�أريخها
العتيد العتيق .
و �أكدت يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدلت به
�إىل (( احلقيقة )) �أن هذا امل�شروع هو الأول
من نوعه باملدينة و ي�شمل هذا الدليل البيانات
الأ�سا�سية للمدينة يف جميع جماالت احلياة ,
و يحوي الدليل على معلومات ت�أريخية و
�سياحية  ,بتبويب و تق�سيم ع�صري حديثني
و باللغتني العربية و الإجنليزية لي�صل �إىل
جميع الفئات الزائرة للمدينة .
م�شرية �إىل �أن الدليل ذاته ُط ِب َع ب�شكل فاخر
تنا�سب مع مكانة مدينة عدن  ,و لأول مرة
مت عمل فيه خريطة تف�صيلية للمدينة ت�سهل
الو�صول �إىل �أي مكان يحتاجه الزائر  ,و يرفق
مع الدليل �أي�ضاً قر�ص "  " D . V . Dيحوي
فال�ش �سياحي ملدينة عدن  ,و كذلك ي�ضم
الدليل ال�سياحي الذي ُ�ص ِد َر يف العام  1963م
عن مدينة عدن ــ �آنذاك ــ كما �أن الدليل متوافر
بوا�سطة �شبكة الإنرتنت من خالل املوقع
املُ َ�ص َّمم خ�صي�صاً لهذا العمل .

كلمات  /عدنان زين ال�سقاف " اخلواجة "

و اعتربت �أن هذا الدليل من االحتياجات
املا�سة لأي زائر �سواء املحلي �أو الأجنبي
ملدينة عدن للتعرف على الأماكن و املعامل
ب�سهولة و ي�سر  ,و �أ�ستخدم يف الإعداد لهذا
الدليل تقنيات و معدات حديثة  ,كما قام على
العمل فريق حمرتف من �أبناء املدينة لإنتاج
عمل الدليل املتم ِّيز .
الفت ًة �إىل �أن الأخ وزير ال�سياحة �أبدى
اهتمامه البالغ بالأفكار التي طرحت من
امل�ؤ�س�سة يف اجلانب ال�سياحي و �أكد اهتمام
وزارة ال�سياحة يف �إنعا�ش احلركة ال�سياحية
يف املدينة و ا�ستعدادها يف الفرتة القادمة
مب�شاريع �سياحية ُت َن َّفذ للمرة الأوىل يف عدن ،

كما �أو�ضح �إن �شباب مدينة عدن �سيكون لهم
الدور الأبرز يف هذا اجلانب و ذلك ملا عرف عن
الوزير من اهتمامه بقطاعات ال�شباب و دوره
يف الإ�سهام يف املجتمع ب�شكل ايجابي .
و يف ختام ت�صريحها �شكرت الأخت
الأ�ستاذة نارميان ح�سني علي  ،مدير م�ؤ�س�سة
" نور ميديا " للخدمات الإعالمية و الت�سويق
مبحافظة عدن  ،اهتمام و دعم الأخ الأ�ستاذ
معمر مطهر الإرياين  ،وزير ال�سياحة  ،لهذا
امل�شروع و تبنيه مل�شاريع عدة تنموية
�سياحية زاخرة �أخرى �ستف�صح عنها الأيام
القادمة .

قد قال يل �صاحبي � :أنت املجنون
ما تعرف �أين بحبك و هواك مفتون
و من زيي جمنون ليلى عدة مليون
لكن حبي �شيء �آخر يف هذا الكون
تقتلني عيونك و كم ت�أ�سرين جفون ؟ !
لكن بحبك قلبي �أ�ضحى مطعون
**********************************
�شوقي لأيامك �أنت ما فيها خيار
ذكراك يف قلبي �أنت مثل الأقدار
فيها كم حلظة حلوة �أجمل تذكار
حلمي لن يفنى �أبد ًا حمال ينهار
تقتلني عيونك و كم ت�أ�سرين جفون ؟ !
لكن بحبك قلبي �أ�ضحى مطعون
***********************************
�أحالمك بتظل تراودين بكل مكان
مل متحى �أبد ًا من ذاكرة الوجدان
يف و�سط ال�صحراء ما بني الغيطان
كالورد العابق ير ّوح بني الأغ�صان
تقتلني عيونك وكم ت�أ�سرين جفون ؟ !
لكن بحبك قلبي �أ�ضحى مطعون
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 -خا�ص-تقرير –رعد حيدر الرميي

عدن مدينة ثقافية �ضاربة يف القدم

�أكدت وزيرة الثقافة �أروى عبده عثمان على حق عدن الثقايف والفكري
والإبداعي العريق الذي تتمتع به هذه املدنية من تاريخ �ضارب يف
القدم يف اجلوانب الثقافية والأدبية والفكرية وال�سينمائية والت�شكيلية
العريقة .
و�أثنث على الدور الكبري الذي امتازت به عدن منذ زمن طويل يف �شتى
فروع الثقافة وحتى اليوم  ،م�شري ًة �إىل �أن وزارة الثقافة �ستعمل كل ما
ميكنها – مادياً ومعنوياً – لرفع الروح الفنية لدى الفنانني واالدباء
وكافة املثقفني وح�سب الإمكانيات املتوا�ضعة احلالية للوزارة ..
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تقرير

�أن يكون عام 2015م عام
افتتاح املتاحف مفيدة بقولها
 :بان نحاول قدر الإمكان ننقل
امل�شاكل املوجودة يف اجلنوب و
نعر�ضها على وزارة الثقافية يف
�صنعاء ومندوبي ر�ؤ�ساء الوزراء
متحدثة عن ال�صعوبة مفيدة �أن
ال�صعوبات اكرب من الوزارة والبد
من و�ضع هذه ال�صعوبات على
طاولة الوزارة واحلكومة ككل
وامل�ساهمة يف حلها .
من �صندوق التنمية الثقافية لعدن بحيث ن�ستطيع ت�شتغل نف�سها
الت�شغيل وت�شغيل ثقافتها و فنونها وال ت�صبح مرتبطة باملركز ويكون
له ا�ستقاللها بالت�شارك واالبتعاد قدر امل�ستطاع عن املركزية وخا�صة
يف اجلوانب الثقافية .
ويف خ�ضم حديثها حثث العاملني يف احلقل الثقايف �أن ي�ستمروا يف
العمل التطوعي لأن ال�شعوب ما تطورت �إال عرب العمل التطوعي هذه

العمل التطوعي الثقايف يجتذب اهتمام الوزيرة:

زيارة ومقابالت لذوي ال�ش�أن الثقايف:

وقد كانت هذه الزيارة ذات طابع خا�ص ومتميز حيث اقت�صت
الوزيرة من وقتها ل�سماع هموم وق�ضايا الفنانني الت�شكيليني يف عدن ،
وجمموعة من �أدباء و كتاب عدن وبع�ض مالك دور ال�سينما وخا�صة
و�أن عدد كبري منهم ذوي م�ستويات علمية وفنية رفيعة  ،ولهم
ا�سهامات ملمو�سة على مدار �سنوات طوال يف هذا املجاالت الثقافية ..
وقالت الوزيرة �أروى عبده عثمان �ضمن �إطار زيارة احلكومة ملدينة

عدن وعقد جمل�س رئا�سة الوزراء� -إن التطلع للتعرف على هموم
النا�س الذين يحملون الهم الثقايف والأدبي والفني واجب اخوي
وعملي .
حيث ابتداء جدول زيارتها من مطلع ال�سبت الفائت لأغلب املراكز
الثقافية و�صاالت الفنون ال�سينما وتعرفها على كثري من املبدعني
وخا�صة املبادرات ال�شبابية.
و�أفادت �أروى قائلة :كان هناك كثري من الهموم وامل�شاكل والتحديات
حاولنا قدر الإمكان �أننا نلخ�ص الأهم و�سنبد�أ ب�أذن اهلل بتقدمي ما
�سوف ت�ستطيع به وزارة الثقافة من تقدمي العون ودعم م�ساندة
لكثري من الأن�شطة والفعاليات الثقافية وخا�صة يف املجاالت الفنون
وال�سينما وامل�سرح ،هذا و�أو�ضحت �أن زيارتها ال تقت�صر على عدن
فقط حيث �أن من برامج جدولها امليداين زيارة حمافظة �أبني وحلج
وال�ضالع للمراكز الثقافية وكذلك مراكز الآثار والرتاث .

هذا و�أكدت عن بالغ �سعادتها باملبادرات ال�شبابية الطوعية يف جمال
الفنون وال�سينما والت�صوير و�إحياء دور ال�سينما متمنية فعال يف
وزارة الثقافة �أن نقدم الدعم من قبل �صندوق الرتاث لهذه املبادرات
ال�شبابية التي ت�ستطيع �أن توا�صل �شغلها .
وناق�شت وزيرة الثقافة اليمنية �أروى عثمان من حكومة الكفاءات
�إحياء ال�سينما من جديد كهدف للحاق بالركب العاملي ،هذا وقد كانت
عدن جنوب اليمن ثاين مكان لعر�ض الأفالم ال�سينمائية امل�صرية بعد
القاهرة .
تقول وزيرة الثقافة اليمنية يف خ�ضم احلديث �:أنه من العار �أن تدخل
ال�سينما �إىل اليمن قبل كثري من البلدان العربية ويف عام  2014ال جند
�صالة �سينما واحدة باليمن.
م�ضيفة �أن الأماكن املخ�ص�صة للعرو�ض ال�سينمائية �أ�صبحت
مهجورة تعي�ش فيها الكالب �أو �أخذت بيد متنفذين ب�سطوا على تلك
الأمالك وترى �أنه ميكن فعل الكثري لإعادة هذه الأمالك للعامة .
و�أكدت انها �ستعمل على �إحياء دور ال�سينما وامل�سرح و�إيجاد دور
�سينما جديدة يف كل املحافظات وهذا ما ن�صت عليه خمرجات م�ؤمتر
احلوار الوطني وفريق احلقوق واحلريات وفريق التنمية ,و�إيجاد
م�سرح قومي كما كان موجودا يف اليمن �شماله وجنوبه".
و�شددت عثمان على انها مل ت�أت �إىل الوزارة �إال من �أجل تنفيذ برنامج
حكومة الكفاءات وتعزيز قيم النزاهة ،ومكافحة الف�ساد ،ومن هذا
املنطلق كانت قد اتخذت بع�ض الإجراءات الأولية ملراجعة وت�صحيح
و�ضع الوزارة ،والهيئات التابعة لها.

املبادرات التي �أ�ؤمن بها �أنها واجهات امل�ستقبل نحن يف اليمن نعي�ش
ظروف اقت�صادية �صعبة لكن هذا العمل التطوعي للمبادرات الفنية
وامل�سرحية والرتاثية هي التي تخلق �صناعة ثقافة وحراك ثقايف
داخل البلد
املثري �أن الوزيرة اجلميلة خا�ضت �صراعات كثرية مع حتى انه
مت �شتمها باقذر الكلمات لكنها �صرحت انها �ستلج�أ للمحاكم حتى
الأمريكية لت�أخذ حقها مِ ن َمن قذفوها ب�أو�صاف قبيحة  ،هذا وقد �أهدت
جائزتها يف حماربة التميز والتطرف للطائفة الليهودية يف �سابقة
هي الأويل من نوعها �إ�شارته �إىل التعاي�ش والت�سامح الذي فقدناه
ل�صراعاتنا الطائفية .

عدن جناحها �أكرب من جهد وزارة

ويف حديثها عن مدينة اجلمال قالت :عدن لي�ست وليدة زيارة وزارية
فعدن طابع خا�ص منذ �سنوات طويلة واعرف تفا�صيل عدن ،فعدن
تعد املركز التنويري والإحيائي ليمن واجلزيرة العربية تعي�شه
بحكم ما وجدت ودور ال�سماء مغلقة وامل�سارح مهملة ومدمرة على
غرار العمر الطويل والذي تتمتع به عدن من وجود �سنمائي عتيق
و�سنحاول قدر امل�ستطاع �إن نرجع لعدن القها  ،مفيدة �أن عدن البد �أن
تكون يف ا�ستقالليه وال تكون تابعه لإدارة املركزية وخا�صة يف ال�شغل
الثقايف والفني ملدينة عدن كمدينة م�ستقلة بذاتها البد لهذا الإطار .
بدورها �شددت الوزيرة �أروى عثمان على احلق بالثقافة كاحلق
باحلياة و التعدية الثقافية والتنوع واالختالف وقيم التعاي�ش
والت�سامح باحلياة وتقبل االخر معتربة ان عدن هي املثال يف جت�سيد
هذه القيم .

ويذكر �أن �أروى عثمان كاتبة وقا�صة ,ع�ضو احتاد الأدباء والكتاب
اليمنيني ,عملت كباحثة بالدائرة االجتماعية يف مركز الدرا�سات
والبحوث,وهي رئي�سة بيت املوروث ال�شعبي  ,ن�شرت الكثري من
الق�ص�ص و املقاالت والتحقيقات ال�صحفية املتنوعة يف �صحف مينية
وعربية ,بد�أت الن�شر ب�أ�سماء م�ستعارة 1984-82م ,لها عدد من
الدرا�سات والق�ص�ص منها يحدث يف تنكا بالد النام�س ..احلائزة على
املركز الأول عن جائزة ال�شارقة للإبداع العربي الإ�صدار الأول يف
الو�ضع الثقايف يرزح حتت الإهمال
دورته الرابعة ,وجودلــة  ,ورباط اجلزمة  ,كمالها حتت الطبع _غاب
و�أبدت يف حديثها ت�أ�سفها من الو�ضع الذي و�صل له حال متاحف
عدن ف�أغلب املتاحف يف عدن مغلقة وتعاين من الإهمال وكثري من �صندوق الرتاث يجب �أن يعمل يف �إطاره
القمر و�إال عادوووو, .حلام حامي ..حلام بارد ,ودرا�سة عن احلكايات
امل�شاكل الأمنية وهذا لي�س و�ضع خا�ص لعدن واليمن ككل ،عازمة �أين �أمتنى لو توجه �صندوق الرتاث وتوجه نحو الهدف الذي لأجله ال�شعبية اليمنية-مدخل ت�صنيفي مل ٌتن�شر بعد.
اوجد هو الن�شاط الثقايف �أمتنى فعال نعمل على تخ�صي�ص ن�سبة
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حينما يحاربك القتلة والل�صو�ص فتيقن �أنك بطل قومي !!

رب عن تلقي �شرطة املدينة
طالعتنا �صحيفة "�سان دييجو يونيون الأمريكية" بخ ً
بالغاً من رج ًال يفيد ب�أنه تعر�ض لالعتداء  ،وما �أن و�صل عنا�صر ال�شرطة �إىل
املكان حتى اكت�شفت �أن املت�صل تعر�ض للكم من قبل رجل �آخر �أراد �إعاقته
ومنعه من �سرقة رجل م�سن !!
واقــــــع مينــــــي :
من ُذ �أن خلق اهلل �أدم ونحن نعلم �أن هناك ظامل ومظلوم  ..و�أن من ي�شكوا مظلمة
حاقت به عليه �إظهار الدليل  ،وي�سعى بكل ال�سبل امل�شروعة لتحقيق العدالة
التي �أمر اهلل بها  ،وكوننا من املتتبعني لتلكم املظامل و�أخذنا على عاتقنا نقل تلك
املظلمة للعامة لتعرية الظاملني باحلق � ،إال �إننا وجدنا مظامل تتناقل عرب و�سائل
�إعالم خمتلفة مل ن�ستطع تفهم فحواها  ،رمبا لأننا �أعتدنا على �أن املظلمة ت�صدر
من ال�ضعفاء الذين ي�ستوىل الظاملني على حقوقهم وينتزعها منهم نزعا ويكون
الظامل �شخ�صاً معلوماً ظاهرا ويرى اجلميع ما يتمتع به الظامل بعد ظلمه  ،وهو
الأمر الذي مل نلتم�سه من تلك املظامل وال�شكاوي ولذلك �سنعر�ض على املتلقي
مبا ُيحرتم عقله .
نهب و�سلب وهدر للمال العام :
ق�ضايا النهب وال�سلب وهدر املال العام ق�ضايا مرتبطة ارتباطا وثيق باليمن
وحكامها من ُذ ع�شرات ال�سنوات �إال �إننا �إذ �أردنا التطرق لهذا الباب علينا �أن
نو�ضح �أن البيئة اليمنية تنق�سم �إىل ق�سمني �شمال وجنوب  ،فاجلنوب قبل �إعالن
الوحدة يف 1990م كان ُيحكم بنظام ا�شرتاكي  ،فالف�ساد فيه حمدود للغاية
والرقابة على املال العام فيه �شديد ودقيق لذلك �شيدت امل�صانع وامل�ؤ�س�سات
التابعة للدولة  ،فبينما ال�شمال كان قبل الوحدة اليمنية نظام قبلي ع�سكري فيه
املحا�ص�صه والتقا�سم لآ�سر وقبائل معينة لذلك غيبت عن ال�شمال امل�ؤ�س�سات
والرقابة على مقدرات الدولة  ..وبعد �إعالن الوحدة اليمنية مل متر �أقل من
�سنة حتى ظهر �صراع بني اجلنوبيني وال�شماليني  ،اجلنوبيني يبحثون عن دولة
حتمي اجلميع دون متييز فبينما ال�شماليني والآ�سر امل�سيطرة على مقدرات
الدولة ال تريد �إال التو�سع يف نفوذها و�سيطرتها على مقدرات وثروات ال�شعبني
 ..لذلك �أعلنوا حرباً على اجلنوب و�سيطروا على مقدرات الدولة اجلنوبية
ونهبوا و�سلبوا كل �شيء يف اجلنوب  .امل�صانع دمروها واملن�ش�آت احليوية
تقا�سموها والأر�ضي حتا�ص�صوها لي�ستمر هذا احلال حتى رحيل قائد احلرب
بعد �أن �أنتزع ح�صانة و�ضمانة من عدم املالحقة القانونية عن ما عمله طوال
فرتة حكمة  ،ليخلفه رئي�س من اجلنوب مطلع العام 2012م.
رئي�س جنوبي و�شكاوي �شمالية
ً
ً
مل مير �سوى عام من تقلد جنوبي حكم اليمن جنوبا و�شماال حتى طفت على
ال�سطح �شكاوي من �أطراف �شمالية فكانت الأوىل عرب موقع اجلزيرة يف منت�صف
العام 2013م منقولة عن �صحيفة مينية تتبع اللواء علي حم�سن �صالح قائد
الفرقة الأوىل مدرع تتهم فيها جنل الرئي�س عبدربه من�صور هادي بنهب املال
العام !!
�سبحان اهلل اللواء علي حم�سن �صالح وحا�شيته يتباكون على املال العام الذي
ُينهب من خزائن امل�سلمني ومن اجلزية املفرو�ضة على يهود ال�شمال !!
فلم متر ال�سنة حتى ا�ستمعنا ل�شكوى �أخرى وهذه املرة مل تكن من �شخ�صية
كاللواء علي حم�سن �صالح الذي ما �أن يتم ذكر القتل واجلرم وال�سلب والنهب
�إال وجتد �أ�سمه �أو ا�سم �آخر من حا�شيته متهما يف تلك الكبائر .
هذه ال�شكوى مل تكن �صادرة عن من �ساهم يف غزو اجلنوب وتدمريه بل من
احلوثيون الذين �سيطروا على �صنعاء وما حولها ليطردوا منها اللواء علي
حم�سن املتهم لدى غالبية اليمنيني بكل امل�صائب � ،إال �أن احلوثيون حينما
�سيطروا على �صنعاء وما حولها ا�ستولوا على كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية
ونقلوا كل مقدرات الدولة �إىل �صعدة -معقل احلوثيون -حتى �أن كل ما نهبه
و�سلبه علي حم�سن وحا�شيته ا�ستولوا عليه واغتنموه وما مل ي�ستطيعوا �أخذه
واقت�سامه فجروه ودمروه . ..
نعود للمظلمة التي حتدث التي تكررت للمرة الثانية من طرف �آخر  ..متثلت
هذه املظلمة بدعوى احلوثيون �أن جنل هادي �سلب ونهب املال العام  ..و�أنفقه
فيما ال يخدم امل�صلحة الوطنية !!
�سبحان اهلل احلوثيون الذين ر�آهم اجلميع وهم ينهبون �أ�سلحة الدولة
وي�سيطرون على املباين التي قالوا �أن الل�صو�ص �سرقوها من ال�ضعفاء  ،فبعد
�أن �سيطروا عليها مل يردوها لأهلها بل فجروها ودمروها �أمام �أعني ال�ضعفاء !!
احلوثيون الذين يدعون �أنهم من �سين�صر ال�ضعفاء يف الرب واجلو والبحر !!
�أن مل يكن امل�شردين يف ال�شوارع هم ال�ضعفاء  ،و�إن مل يكن اجلنوبيون الذين
ا�ستبعدوا من التوظيف لأكرث من ع�شرين �سنة فمن هم ال�ضعفاء �إذا ؟
�أما ال�شكوى الثالثة التي وجهت �ضد جنل هادي فلم ت�أتي �إال ممن هو زعيم
الأول والثاين  ،نعم من علي عبداهلل �صالح متهما جنل هادي بامتالك و�سائل
�إعالمية �ضخمة تقوم ببث التفرقة والكراهية �ضد ال�شرفاء !!
�شكوى ت�صدر عن زعيم الفا�سدين والظاملني الذي فاق جرمه وف�ساده حدود
اليمن لي�شمل م�شروع قومي عربي وينحره  ،لن تكون �أقل ف�ساد ًا من عقله ففتحنا
التلفاز لنبحث عن القنوات ال�ضخمة التي ي�ستخدمها جنل هادي فلم نلقى �إال
ثالث قنوات تهتم بال�ش�أن اليمني تدار بتقنيات عالية ومتطورة " اليمن اليوم
 ،امل�سرية � ،سهيل " فهل هذه القنوات التي ي�ستحوذ عليها جنل هادي وينفق
عليها من املال العام ؟
برقيات مفتوحة :

�أ�صدقاء اليمن الأمريكان حينما قال �سفري بالدكم لدى اليمن "يجب تغيري
عقيدة اجلي�ش اليمني" مل يخال لنا �أن يتم �إبعاد ملي�شيا قبلية متا�سلمة لتحل
حملها ملي�شيا مت�شيعة .
عزيزي قائد امل�سرية "الكورانية" �أمل يخربك ال�شعب اليمني �شما ًال وجنوباً
عن الظلم الذي حاق به من قبل الزعيم احلايل للم�ؤمتر ال�شعبي العام فلما ال
تقت�ص لل�شعب ال�ضعيف الذي وعدت وكررت �أنك لن متنح احل�صانة للقتلة
والل�صو�ص  ..فامل�سافة بني جندك وبني الظامل ال تتعدى اخلم�سون مرت .
عزيزي زعيم امل�ؤمتر ال�شعبي العام اال تتذكر ب�أنك قلت لن ت�سلم ال�سلطة �إال
لأيادي �أمينة وفعلت ذلك بعد �أن قتلت مئات ال�شباب حتت تلك الذريعة  ..فلما
�أبعدت الأمني هادي  -حد و�صفك  -من �أمانة حزبك  ،و َمل �ألب�ست حافظ معياد
حزام نا�سف بعد �أن ح�صنته معك للتخل�ص من جنل الأمني هادي ؟ فهل هان
عليكم معيادكم الذي حفظ �أموالكم يف خزائن مغلقة ال يقربها �إال املدن�سون !
عزيزي جالل عبدربه من�صور �إن كان فع ًال لك نفوذ ًا وقوة كما يقول املظلومني
�أعاله ف�أعلم �إنك ت�سري يف طريق �صحيح فمن حاربك حتى اليوم ظاملون ي�شهد
اجلميع بظلمهم ويتجرع الب�سطاء مرارة حكمهم  ،فقد �أ�ضررت مبنافع الظاملني
وقطعت �أياديهم عن ما اعتادوا على �سلبه ونهبه  ،ف�أحذر �أن تنهج نهج احلوثة
ال�ضالني � ،أو تركع ل�ضغوط املجرمني .

ف�شل اليمنيون وحملوا وزر
ف�شلهم الرئي�س هادي ؟!
منذ جميء الرئي�س عبدربه من�صور هادي �إىل �سدة احلكم  ,كان مبثابة املنقذ

للو�ضع الذي �آلت �إليه البالد حينها بفعل عنجهية الرئي�س املخلوع وت�شبثه
باحلكم وك�أنه ورثه عن �أجداده.
�صالح الرئي�س الذي حكم اليمن لأكرث من ثالثة عقود بالإرهاب والقتل والتنكيل
بدء ًا من ت�صفية احلمدي والغ�شمي ومرورا باالنقالب على م�شروع الوحدة ,
وحني �شعر ان ال�شعب اليمني يرف�ضه وان�شقاق اقرب النا�س �إليه اجلرنال على
حم�سن الأحمر الذي كان �صالح ي�ستخدمه ل�ضرب خ�صومه �سواء يف اجلنوب
او ال�شمال.
وبعد حماولة اغتياله يف جامع النهدين بتواط�ؤ من حرا�سته الذين �أرادوا
التخل�ص من عنجهية رجل عا�ش على �سفك الدماء  ,اجرب على ت�سليم علم
الوحدة للرئي�س هادي  ,و�أراد �أن يخدع اجلميع ب�أنه �سلم الرئي�س هادي دولة
 ,وهذا غري �صحيح.
فحتى الوحدة التي �سلم علمها �صالح لهادي يرف�ضها اجلنوبيون عن بكرة
�أبيهم.
واجلميع يعلم �أن (�صالح) متكن من نهب البنك املركزي و�صرف جميع �أمواله
لتلك ال�شلة التي كانت تنا�صره قبيل ت�سليمه ال�سلطة.
ا�ستطاع هادي بنخوته و�شهامته ورجولته �أن يوحد �صنعاء التي كانت مق�سمه
�شوارعها على �أ�سا�س طائفي وعرقي ومناطقي.
حتول �صالح بعد �أن �سلم ال�سلطة �إىل بلطجي وقاطع طريق.
مل ت�سل خطوط نقل الطاقة من اعتداءات املخلوع وزبانيته وال �أنابيب النفط.
ا�سقط املخلوع �صنعاء بقوات احلر�س اجلمهوري والقوات اخلا�صة ب�شهادة
قادة ع�سكريون كبار � ,أكدوا �أن قوات الفرقة الأوىل مدرع تعر�ضت لهجوم
وق�صف من مع�سكرات ال�صباحة املطلة على املع�سكر.
وا�ستطاع هادي بحنكته كرجل دولة من احتواء املوقف امل�شتعل حينها ودعا
الأطراف املت�صارع �إىل احل�ضور �إىل منزله وتوقيع وثيقة ال�سلم وال�شراكة التي
تعترب وثيقة مهمة �إىل جانب وثيقة م�ؤمتر احلوار  ,وبتلك الوثيقة جنب هادي

�صنعاء حرب دموية كانت �ست�أكل الأخ�ضر والياب�س يف العا�صمة.
وبعيدا عن كل ذلك  ,نحب �أن ن�ضع اجلنوبيني �أمام �أمر يف غاية الأهمية وهو ,
ملاذا احتد ال�شماليون �ضد الرئي�س هادي ؟
ملاذا يهاجم ال�شماليون الرئي�س ويحملونه وزر ف�شلهم ؟
الإجابة باخت�صار �شديد  ,هو �أن هادي جنوبي  ,وبعد �أن �صفوا احل�سابات
القدمية اجلديدة فيما بينهم اتفقوا على كيف  ,التخل�ص من هادي  ,اليوم جند
النا�شطة اليمنية واملتهمة بخيانة ثورة ال�شباب �أول املهاجمني على الرئي�س
هادي؟
�شاهد اجلميع كيف حكم احلوثيون �صادق الأحمر بعد كل تلك اجلرائم
الوح�شية التي ارتكبوه بحق الإخوان امل�سلمني و�أوالد الأحمر ؟ �شاهدنا
كيف �أعلن الإخوان فتح �صفحة جديدة مع احلوثيني للتخل�ص من هادي وكل
اجلنوبيني يف �صنعاء؟.
ولكن بغ�ض النظر عن �أي حماولة قد يقدم عليها ال�شماليون وخا�صة النظام
البائد � ,سوف ت�أتي بالوبال عليهم  ,ل�سبب هو �أن اجلنوبيني �أنف�سهم يرتقبون
عودة الرئي�س هادي من �أجل التخل�ص من �صنعاء وع�صاباتها الإجرامية.
هادي اليوم يف مرمى نريان كل ال�شماليني لأنه هو من ميثل �شرعية البلد  ,وهو
من �أنقذ ال�شماليني من االقتتال الطائفي والعرقي  ,ولو كان هادي مثل �صالح
الذي طال حكمه بفعل ارتكابه املجازر لفكر هادي بالفعل ذاته.
هادي الرجل الكبري الذي ترك خ�صومه يهاجمونه ومل يلج�أ �إىل الأ�ساليب التي
كان �صالح يقوم بها �ضد خ�صومها ومنها الت�صفيات اجل�سدية لكل من يعار�ضه.
هادي عمل وبكل �إخال�ص للحفاظ على دماء اليمنيني  ,على عك�س �صالح الذي
ارتكب وال يزال يرتكب �أب�شع املجازر الوح�شية  ,وما يح�صل اليوم �ضد جماعة
احلوثي من عمليات �إرهابية يقف خلفها الرئي�س املخلوع لأنه يحاول التخل�ص
من جماعة احلوثي �أو على الأقل �إ�ضعافهم لكي يعود ليحكمهم ويظلوا حتت
�أمرته.
نخاطب اليوم كل من يهاجم الرئي�س اليمني اجلنوبي عبدربه من�صور هادي
" عليك �أن تدرك انه لوال هادي لكانت �صنعاء العا�صمة اليوم تزكم الأنوف
من جثث �ضحايا االقتتال الطائفي الذي �أخمده هادي باتفاق ال�سلم وال�شراكة.
ونقول لتوكل كرمان  ,ال ترمي ف�شل جماعتك �أمام م�سلحي احلوثي على الرئي�س
هادي ؟ فلدينا نحن مثل ما لديك لكي ندافع عن �أبناء اجلنوب مهما اختلفنا او
اتفقنا معهم ؟
وان �أعمالكم هذه هي تزيدنا �إ�صرارنا على عدم الثقة فيكم مطلقا.
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تقرير

مل يعد خافي ًا على الكثري من املتتبعني على كثب لتنظيم القاعدة يف اليمن وارتباط ظهوره وممار�سة ن�شاطاته
منذ �سنوات ب�أهداف حتققها احلكومة اليمنية يف عهد الرئي�س علي عبداهلل �صالح كتلقي بالده الدعم الدويل الهائل
بحجة مكافحة الإرهاب والق�ضاء عليه ،بينما من حتت طاوالت �صنع املتفجرات يتلقى تنظيم القاعدة يف اليمن
تعليماته من �أجهزة املخابرات والأمن العليا طوال ال�سنوات املا�ضية.
 خا�صقيادة تنظيم القاعدة معزولة جغرافيًا ،مما �أدى �إىل ظهور قيادات �إقليمية
للمجموعات املختلفة ،تعمل حتت ا�سم القاعدة.
ومل ت�ضمر العالقة امل�ضطردة بني الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح ت�صنف القاعدة كمنظمة �إرهابية من قبل كل من جمل�س الأمن والأمانة
وقيادات القاعدة بعد قيام الثورة ال�شبابية املناه�ضة حلكمة و�سقوط العامة حللف �شمال الأطل�سي واملفو�ضية الأوروبية لالحتاد الأوروبي.
نظامه ،حيث ا�ستطاع �صالح ا�ستغالل عالقته بالقاعدة يف �إرباك امل�شهد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب:
اليمني عرب �سيطرة القاعدة على حمافظة �أبني جنوبي البالد ،بعد �أن �س ّلمت تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب هو تنظيم �إرهابي يتخذ من اليمن مقر ًا له.
الأجهزة الأمنية املرابطة فيها واملواليه له زمام الأمور للقاعدة ،لي�صبح ظهر التنظيم �إىل الوجود يف بدايات ت�سعينيات القرن املا�ضي ملحاربة الوجود
امل�شهد اليمني �أكرث تعقيد ًا.
الغربي يف �شبه اجلزيرة العربية ثم تطورت عملياته بعد ذلك لت�شمل ال�سلطة
ومل تكن العالقة حقيقة من جانب واحد فقط يف بداياتها ،حيث ا�ستفاد تنظيم القائمة يف كل من الريا�ض و�صنعاء بعدما �سعى البلدين �إىل الق�ضاء على
القاعدة يف اليمن من الت�سهيالت التي كانت يقدمها نظام احلكم يف اليمن التنظيم .تواىل عدد من ال�شخ�صيات على قيادة التنظيم يف ال�سعودية ويف
للمجاهدين العرب املهاجرين �إىل افغان�ستان ملحاربة ال�شيوعية الرو�سية اليمن ،وقد قتل بع�ضهم وا�ست�سلم �أخرون ،لكن ظهر بعد االندماج قيادات
التي بط�شت بامل�سلمني �آنذالك.
جديدة على ال�ساحة.

قبل اندماج الفرعني ال�سعودي واليمني قام تنظيم القاعدة بعدد من
ظهور القاعدة:
القاعدة �أو تنظيم القاعدة �أو قاعدة اجلهاد هي منظمة وحركة متعدد العمليات يف الأرا�ضي ال�سعودية �أبرزها :يف فرباير عام1995م :هجوم
اجلن�سيات �سنية �إ�سالمية �أ�صولية ،ت�أ�س�ست يف الفرتة بني �أغ�سط�س  1988بال�سيارة املفخخة على �إدارة للحر�س الوطني ي�ؤدي �إىل مقتل �ستة �أ�شخا�ص
و�أواخر � / 1989أوائل  ،1990تدعو �إىل اجلهاد الدويل .ترتكز حاليًا وبكثافة من بينهم خم�سة �أمريكيني .يف يونيو عام 1996م هجوم عنيف ب�شاحنة
يف اليمن ،وخا�صة يف املناطق القبلية واملناطق اجلنوبية ،وامل�سمى بتنظيم مفخخة على قاعدة ع�سكرية �أمريكية باخلرب يخلف  19قتي ًال وحوايل
القاعدة يف جزيرة العرب .هاجمت
 500جريح .يف مايو عام 2003م:
القاعدة �أهدا ًفا مدنية وع�سكرية يف
هجوم بثالث �سيارات مفخخة
خمتلف الدول� ،أبرزها هجمات 11
على جممع �سكني بالريا�ض تقطنه
�سبتمرب  ،2001تبع هذه الهجمات
غالبية غربية ي�سفر عن مقتل 26
ً
قيام احلكومة الأمريكية ب�شن
�شخ�صا �إ�ضافة �إىل مقتل ت�سعة من
"حرب على الإرهاب".
املهاجمني .يف نوفمرب عام 2003م:
ٍ
ت�شمل التقنيات التي ت�ستخدمها
هجوم ب�شاحنة مفخخة ي�ستهدف
القاعدة الهجمات االنتحارية
جممعاً �سكنياً بالريا�ض ي�سفر عن
والتفجريات املتزامنة يف �أهداف
�سقوط  17قتي ًال و 100جريح .يف
خمتلفة ،والتي يقوم بها �أحد
الأول من مايو عام 2004م هجوم
�أع�ضاء التنظيم الذين تعهّدوا
مبدينة ينبع يخلف �ستة قتلى
بالوالء لأ�سامة بن الدن �أو بع�ض
غربيني.
الأفراد الذين خ�ضعوا للتدريب يف �أحد املخيمات يف �أفغان�ستان �أو ال�سودان .يف  29مايو عام 2004م  :م�سلح يقتحم جممعاً �سكنياً يف اخلرب ويحتجز
ت�شمل �أهداف القاعدة �إنهاء النفوذ الأجنبي يف البلدان الإ�سالمية ،و�إن�شاء الع�شرات رهائن� ،أغلبهم موظفون يف �شركات نفط �أجنبية ,وخلفت العملية
خالفة �إ�سالمية جديدة .وتعتقد القاعدة �أن هناك حتال ًفا م�سيحيًا  -يهوديًا مقتل  19غربياً ومتكن املهاجم من الفرار .يف دي�سمرب عام 2004م :هاجم
يت�آمر لتدمري الإ�سالم،
م�سلحون مقر القن�صلية الأمريكية مبدينة جدة ،وخلف الهجوم خم�سة
و�صفت فل�سفة القاعدة الإدارية ب�أنها "مركزية يف القرار وال مركزية يف قتلى من عمال القن�صلية �إ�ضافة �إىل مقتل املهاجمني .يف عام 2005م :القوات
التنفيذ وبعد احلادي ع�شر من �سبتمرب واحلرب على الإرهاب� ،أ�صبحت ال�سعودية ت�شن عملية وا�سعة على معاقل التنظيم و�أدت احلملة �إىل توجيه

طارق الف�ضلي� :صالح
والزنداين وحم�سن �أول من
احت�ضن اجلهاديني العرب

�ضربة موجعة للتنظيم �إثر مقتل عدد من قادته ومقاتليه واعتقال عدد �آخر
وهو ما �أدى �إىل تراجع عمليات التنظيم خا�صة الكبرية منها.
�أما بالن�سبة لفرع التنظيم يف اليمن فقد اقت�صرت هجماته قبل االندماج
على بع�ض العمليات ال�صغرية التي تتم خاللها مهاجمة �أ�شخا�ص غربيني
با�ستثناء الهجوم على املدمرة الأمريكية كول يف �أكتوبر عام 2000م يف
خليج عدن الذي �أ�سفر عن مقتل  17جندياً �أمريكياً و�إ�صابة � 38آخرين
وكذلك الهجوم على ال�سفارة الأمريكية ب�صنعاء يف �سبتمرب عام 2008م
الذي �أدى �إىل مقتل � 16شخ�صاً.
متثلت �أبرز عمليات التنظيم يف حماولة االغتيال التي تعر�ض لها الأمري
حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية ال�سعودي يف � 28أغ�سط�س عام 2009م
مبدينة جدة .وتبنيه حماولة تفجري طائرة �أمريكية يف  25دي�سمرب عام
2009م عندما كانت تقوم برحلة من �أم�سرتدام بهولندا �إىل مدينة ديرتويت
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تقرير

وفرة الطبيب ،وكان يخربه ال�شباب ب�أنهم ميار�سون �أن�شطتهم اجلهادية
بعلم النظام اليمني.
ّ
كما ذكر ال�سيد �إمام ال�شريف� ،أن علي عبداهلل �صالح بنف�سه كان يلقن �شباب
القاعدة املرميني يف ال�سجون اليمنية الأقوال املزورة التي يجب �أن يقولوها
للمحققني ال�سعوديني والأمريكيني الذين كانوا يتناوبون يف التحقيق معهم
يف ال�سجون اليمنية.
وما فتئت املعار�ضة اليمنية خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية اتهام نظام
الرئي�س علي عبداهلل �صالح برعاية القاعدة وتقدمي الت�سهيالت املادية
واملعنوية لها.

حرب �أبني وعالقاتها بقرارات الرئي�س هادي:

بالواليات املتحدة قام بها النيجريي عمر الفاروق قبل �أن يتم �إحباطها.
ويف نهاية �أكتوبر عام 2010م مت العثور يف مطار دبي على طرود ملغومة
يف طائرة �شحن متوجهة �إىل الواليات املتحدة انطالقاً من اليمن ,واتهمت
وا�شنطن التنظيم بالوقوف وراء العملية.

مفتي املجاهدين� :صالح يلعب بالقاعدة

كان الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح يوطد عالقاته بكبار املجاهدين
العرب دون الإ�ضرار بهم ويقدم لهم امل�ساعدات يف الو�صول �إىل �أفغان�ستان
ملجاهدة املدة ال�شيوعي الرو�سي ،وكما يروي مفتي اجلهاديني العرب ال�سيد
�إمام ال�شريف ال�شهري با�سم ال�سيد ف�ضل� ،أن رئي�س جهاز املخابرات اليمنية
اللواء غالب القم�ش قد قال له �شخ�صياً �أنا من كنت ا�ست�أجر للمجاهدين
�شققهم �أثناء هجرتهم �إىل �أفغان�ستان.
وبعد عودة املجاهدين العرب من �أفغان�ستان و�شمال �شرق �آ�سيا ومن
ميادين التدريب بال�سودان ،احت�ضنهم نظام علي عبداهلل �صالح ،قبل �أن
يهاجر الكثري منهم �إىل بلدان �أخرى.
يقول ال�شيخ القبلي طارق الف�ضلي ،العائد من جبهات القتال �ضد ال�سوفييت،

الأمم املتحدة� :صالح
ي�ستخدم القاعدة يف
االغتياالت وا�ستهداف
املن�ش�آت الع�سكرية
�إن علي عبداهلل �صالح و�إىل جواره اجلرنال الع�سكري علي حم�سن الأحمر
وال�شيخ الديني عبداملجيد الزنداين هم �أول من احت�ضن املجاهدين ويدفعون
�أمواال طائلة لعدد من عنا�صر القاعدة يف اليمن.
وبالعودة �إىل مفتى املجاهدين العرب ال�سيد �إمام ال�شريف الذي ك�شف يف
مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية قبل �سنوات ،عن ا�ستخدام الدولة اليمنية
خالل نظام حكم الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح لتنظيم القاعدة يف
بالدة.
وقال ال�سيد �إمام ال�شريف ،وهو املرجعية لتنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان
وم�ؤلف كتابي الهادي واجلامع التي ا�ستقت منهما كل احلركات اجلهادية
والإ�سالمية �أفكارها� ،أن احلكومة اليمنية كانت تلعب بتنظيم القاعدة يف
اليمن ،و�أن الرئي�س علي عبداهلل �صالح بنف�سه كان قائما على رعاية التنظيم.
و�أثناء فرتة �سجن مفتي اجلهاديني العرب يف اليمن التقى يف ال�سجون
اليمنية ب�شباب القاعدة اليمنيني وكان يقدم لهم العالجات الطبية لعدم

�أثناء الثورة ال�شبابية املناه�ضة لنظام حكم الرئي�س علي عبداهلل �صالح،
جل�أ �صالح �إىل الدفع بتنظيم القاعدة لل�سيطرة على حمافظة �أبني بعد ت�سليم
الأجهزة الأمنية والقوات احلكومية فيها لتنظيم القاعدة دون �أي مقاومة
 بح�سب �أهايل مدينة زجنبار  -بغر�ض تعقيد امل�شهد اليمني �أمام الر�أيالعام الدويل والعربي ،ولريي العامل �أنه وحده من ي�ستطيع جلم القاعدة
وكبح جماحها.
الغريب مل يكن هنا حينها ،بل كان بعد تويل الرئي�س عبدربه من�صور هادي
رئا�سة البلد والإطاحة بعلي عبداهلل �صالح من �سدة احلكم ،حيث كان
الرئي�س هادي ي�صدر قرارا رئا�سيا يف امل�ساء وترى تقدماً ميدانيا للقاعدة يف
ال�صباح ،حيث كانت قرارات هيكلة اجلي�ش و�إقالة �أقارب الرئي�س املخلوع
من منا�صبهم الع�سكرية كانت الأكرث �ضررا على �صالح و�أي�ضا الأكرث فاعلية
لتنظيم القاعدة من حيث التحرك امليداين وتو�سع �سيطرتهم يف حماولة لتمدد
القاعدة �إىل مناطق �أخرى قريبة من �أبني .لكن ذلك مل يكتب لها النجاح.
واتهم املحللون اليمنيون نظام املخلوع �صالح بدعم حتركات القاعدة يف
اليمن ،وخا�صة يف �أبني ،يف الوقت
الذي ك�شفت فيه اللجنة الع�سكرية
اخلا�صة بالتحقيق يف �أحداث
"دوف�س" ب�أبني التي قتل فيها
قرابة  185جندي و�أ�سر �أكرث من
�سبعني �آخرين على �أيدي القاعدة،
عن تواط�ؤ القائد الع�سكري املوايل
لعلي عبداهلل �صالح ،مهدي مقولة.
وكان مايكل �شوير ،رئي�س �شعبة
اال�ستخبارات الأمريكية ال�سابق،
قد قال يف مقابلة تلفزيونية على
قناة � CNNأن علي عبداهلل �صالح يقوم يوفر احلماية لأع�ضاء تنظيم
القاعدة ،وبعمل على تو�سيع رقعة نفوذهم ويقدم لهم الدعم املادي الالزم
منذ حرب �صيف . 1994

عام � ،2012أ�صبح علي عبداهلل �صالح �أحد الداعمني الرئي�سيني لأعمال
احلوثيني العنيفة يف �شمال اليمن.
ويف الآونة الأخرية ،اعتبارا من �سبتمرب ،2014يوا�صل �صالح زعزعة
اال�ستقرار يف اليمن با�ستخدام
�أ�شخا�ص �آخرين لتقوي�ض احلكومة
املركزية وزعزعة اال�ستقرار ما
يكفي للتهديد بالقيام بانقالب.
وفقا لتقرير فريق خرباء الأمم
املتحدة ب�ش�أن اليمن يف �سبتمرب
 ،2014زعم ما قابلتهم اللجنة
ب�أن �صالح يدعم �أعمال العنف
التي يقوم بها بع�ض اليمنيني من
خالل تزويدهم بالأموال والدعم
ال�سيا�سي ،ف�ضال عن �ضمان
ا�ستمرار �أع�ضاء امل�ؤمتر ال�شعبي
العام يف امل�ساهمة يف زعزعة اال�ستقرار يف اليمن من خالل و�سائل خمتلفة.
تقرير فريق خرباء الأمم املتحدة ال�صادر يف �سبتمرب  2014يقول �أي�ضا
�إن هناك ادعاءات ب�أن علي عبداهلل �صالح ي�ستخدم عمالء للقاعدة يف �شبه
اجلزيرة العربية لتنفيذ عمليات االغتياالت و�شن هجمات �ضد املن�ش�آت
الع�سكرية لإ�ضعاف الرئي�س هادي وخلق حالة من اال�ستياء الأو�سع داخل
اجلي�ش وبني ال�سكان اليمنيني.

مفتي املجاهدين العرب :نظام
�صالح ا�ست�أجر �شققا للمجاهدين
ويلقنهم ملواجهة التحقيقات

جلنة العقوبات الدولة تتهم �صالح بالتورط مع
القاعدة:

و�أو�ضحت جلنة العقوبات التابعة ملجل�س الأمن الدويل منت�صف نوفمرب
من العام املا�ضي� ،أن رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،والرئي�س ال�سابق
للجمهورية اليمنية -وقالت �إنه مت حتديده
كخا�ضع للعقوبات يف  7نوفمرب  2014عمال
بالفقرتني  11و 15من القرار ،)2014( 2140
وتلبية للمعايري املن�صو�ص عليها يف الفقرتني
 17و 18من القرار.
ووفقا للجنة فقد انخرط علي عبداهلل �صالح يف
�أفعال تهدد ال�سالم �أو الأمن �أو اال�ستقرار يف
اليمن ،مثل عرقلة تنفيذ االتفاق املوقع يف 23
نوفمرب  2011بني احلكومة اليمنية واملعار�ضة،
والذي ين�ص على انتقال �سلمي لل�سلطة يف اليمن،
وكذلك عرقلة العملية ال�سيا�سية يف اليمن.
و�أنه مبوجب اتفاق  23نوفمرب  2011املدعوم
من جمل�س التعاون اخلليجي ،ا�ستقال علي
عبداهلل �صالح عن من�صبه كرئي�س لليمن بعد
�أكرث من  30عاما يف ال�سلطة .اعتبارا من خريف
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يف ندوة �سيا�سية �أحت�ضانتها الريا�ض ..
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رصـــد

«احلوثي» ال ميلك م�رشوع ًا �سيا�سي ًا وم�صريه الف�شل ولكن «بعد فوات الأوان»

الأزمة اليمنية تنتهي بفك ارتباط "�صالح"بــ "احلوثيني" و�إخــ
م�شهد الأزمة اليمنية ال يزال
غام�ضاً ،مرتبكاً ،و�أكرث من ذلك خميفاً
ومعيباً �أن ت�صل فيه دولة تاريخية
بح�ضارتها وثقافتها ورجالها �إىل
هذا املنزلق اخلطري من الفو�ضى،
وانفالت الأمن ،والقتل ،والتدمري على
يد «ميلي�شيات» متحزبة لفكر م�ؤدلج
ال مت ّثل �أغلبية جمتمعية ،وال تنتمي
�إىل حزب �سيا�سي ،و�إمنا جماعة تنفذ
�أجندة �إيرانية يف املنطقة.
امل�شاركون يف الندوة �أكدوا �أهمية �إعادة احلكومة اليمنية ب�إن�شاء جمل�س رئا�سي ي�ساعد الرئي�س احلايل يف �إدارة الأزمة «عد�سة:يحيى الفيفي»

ً
ً
هل دعم تق�سيم اليمن ميثل ً
خيارا لإعادة الأمن واال�ستقرار؟ �أم ُي ّ
وانفالتا؟
تعقيدا
عد خماطرة ويزيد الأمور
م�شكلة معقدة

يف البداية حتدث "�أ .د� .أحمد �آل منيع" عن واقع اليمن
ال�شقيق ،قائ ًال" :لي�س هناك �أ�شد عمقاً وتعقيد ًا وتركيبة من
امل�شكلة اليمنية احلالية يف كل �أبعادها� ،سواء فيما يتعلق
بالبعد الداخلي �أو ما يتعلق بالالعبني والأطراف اخلارجية
املهتمني بال�ش�أن اليمني" ،م�ضيفاً �أن الكل يعلم �أنه منذ عام
1962م وبعد انهيار امللكية الأمامية حت ّول اليمن �إىل
واقع �سيا�سي "دميوقراطي" بثوب ع�سكري ،وكان عامل
اال�ستقرار الأول هو �شخ�صية الرئي�س نف�سه وقدرته على
التالعب بالأطراف الداخلية من �أجل البقاء ،مبيناً �أنه جنح
"علي عبداهلل �صالح" بقدرات قد تفوق اخليال يف حكم اليمن
تلك الفرتة ،وبطريقة بارعة وماكرة ،وا�ستطاع �أن يدير
اليمن من حيث ُبعده الأمني و ُبعده ال�سيا�سي ،لكنه لي�س
رجل دولة ،ومل يكن رج ًال ا�سرتاتيجياً باملعنى احلقيقي،
وبالتايل تراكمت امل�شاكل اليمنية مع الوقت حتى انفجرت
عام 2004م ،وهو العام الذي دخلت فيه اليمن ُبعد ًا جديد ًا
مع تراكم امل�شكالت ،حيث �أ�صبح الرئي�س ال�سابق غري قادر
على �إدراتها ،خا�ص ًة عندما �أتى الربيع العربي الذي �أحرق
الأخ�ضر والياب�س يف اليمن ،م�شري ًا �إىل �أن احلوثيني �أحكموا
اليوم �سيطرتهم على ما يقارب ( )%60من جغرافية اليمن،
و�سيطروا كذلك على ( )%60من �أ�سلحة القوات امل�سلحة،
بل �إن جميع مفا�صل الدولة ب�أيديهم.

متغريات جديدة

و�أو�ضح "�أ .د� .أحمد �آل منيع" �أن قرار احلكومة يف الوقت
احلا�ضر تابع للحوثيني وبتحالف مع "علي عبداهلل �صالح"،
م�ضيفاً �أن جمرد انفكاك هذا التحالف ،ف�إن "احلوثي"
�سي�ضعف كثري ًا ،م�ؤكد ًا �أن "علي عبداهلل �صالح" مازال
يمُ ثل مركز الثقل يف اليمن ،مبيناً �أنه �أمام التمدد احلوثي
ظهرت جمموعة من املتغريات اجلديدة منها متغري
القاعدة ،وكذلك متغري القبائل واحلراك اجلنوبي� ،إ�ضاف ًة
�إىل متغري املبادرة اخلليجية ،وبالتايل ميكن �أن ُنطلق على
اليمن بالدولة الفا�شلة ،حيث �أ�صبح املوقف فيها مركباً،
حيث ال ي�ستطيع احلليف التقليدي �أو الراعي التقليدي
وهي اململكة العربية ال�سعودية يف هذا الوقت �أن يتدخل
بذات الأدوات ال�سابقة ،الفتاً �إىل �أن املوقف اليمني مركب

يتداعى فيه ال ُبعد الداخلي وينهار ،بل وتتبدل فيه مراكز
قوى يف الداخل واخلارج ،والتي كانت بعيدة عن اليمن
ك�أمريكا ،ويبدو �أنها تعود �إىل ال�ساحة الآن.

حركة حوثية

وتداخل "د .حممد ال�سبيطلي" ،قائ ًال :احلركة احلوثية من
�أهم الطرق الفاعلة يف امل�شهد اليمني اليوم ،تعود ن�ش�أتها �إىل
نهاية الت�سعينيات ،م�ضيفاً �أنه من حيث الن�ش�أة متت التقاء
م�صالح بني جمموعة من "املذهب الزيدي" الذين ي�شعرون
بوجود مظلمة ُ�س ّلطت عليهم منذ النظام اجلمهوري على �أثر
ثورة 1962م ،ومن قبل ال�سلطة التي كانت بيد الرئي�س
ال�سابق "علي عبداهلل �صالح" �آنذاك للحد من نفوذ احلركات
الأ�صولية يف �شمال اليمن ،ويف اليمن ب�شكل عام ،مبيناً �أن
املق�صود هنا يف الأ�سا�س هي احلركة ال�سلفية ،خا�ص ًة �أن
هذا الأمر ت�أكد فيما بعد مع �أحداث �سبتمرب 2001م ،ذاكر ًا
�أنه يف نهاية الت�سعينيات بد�أ ي�شعر "علي عبداهلل �صالح"
�أن احلركة اال�سالمية ب�شقيها اال�صالحي الإخواين وال�سلفي
�أ�صبحت قوة �ضاربة ،حيث ت�أكد هذا فيما بعد بظهور
ان�شقاقات يف احلركة ال�سلفية يف اجتاه حركات م�سلحة،
وقد �أ�صبحت مزعجة لل�سلطة من جهة ،وكذلك مزعجة
اقليمياً ودولياً ،الفتاً �إىل �أنه فيما بعد ا�ستخدمت احلركة
لي�س لت�صفية ح�سابات فقط مع �أطراف �سيا�سية ،لكن مع
�أطراف حليفة مع نظام "علي عبداهلل �صالح" منذ ن�ش�أته،
وهنا كان وا�ضحاً �أن الرئي�س ال�سابق �أراد من خالل حروبه
�ضد احلوثيني وهي �ست حروب منذ 2004م �أن يورط
حليفه الذي هو "علي حم�سن الأحمر" ،والذي كان ميثل �إىل
حد ما الذراع الع�سكري لبع�ض احلركات ال�سيا�سية ،التي
هي بطريقة �أو ب�أخرى حليفة كذلك ل "علي عبداهلل �صالح"
تتقا�سم معه ال�سلطة على م�ستوى الربملان ،بل وكانت
�شريكة يف حرب ما ي�سمى "االنف�صال" عام 1994م �ضد
احلزب اال�شرتاكي.
د� .آل منيع :احلوثيون ي�سيطرون على  %60من جغرافية
اليمن ..والتحالف ال�شيعي -الأمريكي خميف!

وهم اال�ضطهاد

وقال "حممد ال�سامعي" �إن الرئي�س ال�سابق لليمن "علي
عبداهلل �صالح" �سبقه �أربعة ر�ؤ�ساء "ال�سالل" و"الأرياين"

و"احلمدي" و"الق�شمي" ،كان �أكرثهم فاعلية "احلمدي"،
م�ضيفاً �أن "د .حممد ال�سبيطلي" ذكر �أن احلركة احلوثية
ن�ش�أت يف نهاية الت�سعينيات ،و�أن املذهب الزيدي كانوا
م�ضطهدين من قبل النظام اجلمهوري ،م�ؤكد ًا �أن اليمن
منذ ( )100عام مل يحكمها �سوى حاكم زيدي ،و ُوجد
ك"�أيديولوجية" للحكم ولي�س كمذهب فقهي ،مبيناً �أن الذين
�شعروا بوهم اال�ضطهاد فهم االثني ع�شرية ال�شيعية يف
"�صعدة" ،ليتالقى هذا الوهم مع وهم اال�ضطهاد يف طهران،
�أو ما ي�سمى احلنني الفار�سي ،لي�شكلوا جمموعة يف جنوب
�شبه اجلزيرة العربية ،ذاكر ًا �أن الو�ضع يف اليمن ال يتعلق
باحلوثيني فقط ،و�إمنا هم جزء من اللعبة ،حيث يوجد
حراك يف �شمال ال�شمال ،وهناك حراك يف اجلنوب ،وقاعدة
يف املنطقة ال�شرقية ،كذلك هناك غليان باطني يف الو�سط،
م�شري ًا �إىل �أنه فيما يتعلق باحلركة احلوثية ال�شيعية
على وجه اخل�صو�ص فهي ترتكز يف �شمال ال�شمال ،وكذلك
مناطق جنوب اجلنوب الذين مازالوا ي�ؤمنون �أن حقهم
حق الهي ،وه�ؤالء يوجدون على حدود اململكة العربية
ال�سعودية كاملة ،ويهدفون اىل بناء هالل �شيعي ،يبد�أ رمبا
من "�صعدة" ،وقد ي�صلون �إىل هدفهم؛ لأنهم يعملون وفق
خطط ا�سرتاتيجية و�أهداف وا�ضحة املعامل منذ ع�شرات
ال�سنني.

مبادرة خليجية

وقال الزميل "�سامل الغامدي" ال �شك �أن اليمن و�صل �إىل
درجة كبرية من امل�شاكل والفقر ،و�أعتقد �أنه ال يحتاج
�إىل مزيد من االنفالت الأمني ،م�ضيفاً �أنه منذ فرتة طويلة
يعتمد على معونات كثرية من دول اخلليج كاململكة و�أخرى
من الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض الدول الأوروبية،
مت�سائ ًال� :أين و�صلت املبادرة اخلليجية؟ �أمل ت�ستطع
مبعاونة من الرجال املخل�صني يف اليمن �إيجاد احللول؟
وكيف ن�ستطيع "مللمة" اجلراح واالتفاق على حكومة
وطنية ت�شمل جميع الأطياف لتدفعه �إىل تنمية �أكرث؟
وع ّلق "�أ .د� .أحمد �آل منيع" ،قائ ًال" :ما يتعلق باملبادرة
اخلليجية ف�إن ما حدث يف (� )21سبتمرب �أكرب من قوتها،
فهي مل تكن تتوقع مثل هذا احلدث ،وبالتايل ح�صل ما
ي�سمى باتفاق ال�سلم وال�شراكة" ،م�ضيفاً �أنه مل ينفذ منه

�سوى ( ،)%30خا�ص ًة امللحق الأمني الذي حتر�ص عليه
دول اخلليج بقوة ،مبيناً �أن عقلية الت�أثر ال�سائدة يف اليمن
�أكرب من �أي مبادرات ،و"احلوثي" معروف عنه �أنه ال
يلتزم ب�أي قرار ،ومهما توفر له امل�سرح املنا�سب ال يلتزم
ب�أي اتفاق ،ذاكر ًا �أن هناك دور "علي عبداهلل �صالح"،
و"امللي�شيات" تُعد حوثية ،وهي ذات العنا�صر وذات
العقلية ،حيث تُعترب �أداة تنفيذية فاعلة وذكية جد ًا لكنها
لي�ست خمططة ،الفتاً �إىل �أن التخطيط الذي ح�صل من �إيران
يعد تخطيطاً مهماً ،لكن من يحكم اليمن لي�سوا احلوثيني
و�إمنا "علي عبداهلل �صالح" ،وينتظر فقط الوقت املنا�سب
حتى ي�ضع ابنه "�أحمد" يف �سدة الرئا�سة �أو يف دور مرحلي.
و�أ�ضاف :مازال اخلليجيون يجرون وراء املبادرة� ،إ ّال �أننا
بحاجة ملحة للتعديل فيها حتى يكون متوازياً مع القوى
املوجودة يف امل�سرح اليمني� ،إ�ضاف ًة �إىل املتغريات الكثرية
التي ح�صلت ،وال �أعتقد �أن �أي مبادرة �أياً كانت لن تكون
فاعلة ما مل تكن هناك �إعادة تعديل موازين القوى على
الأر�ض ،مبيناً �أنه �إذا مل يجد "احلوثي" من يكبح جماحه،
ويك�سر مفا�صل �أركانه ،ويفك التحالف القائم بينه وبني
"علي عبداهلل �صالح" ف�إن الو�ضع اليمني �سيزداد تعقيد ًا.
�آل مرعي :ال�سعودية ودول اخلليج لن تتدخل ع�سكرياً
ولكن يبقى احلل ب�أيدي اليمنيني �أنف�سهم

عقلية الث�أر

وتداخل "حممد ال�سامعي" ،قائ ًال" :املبادرة اخلليجية تُعد
من �أف�ضل املبادرات التي قدمت لليمن على مر التاريخ،
وكانت كفيلة باخراج اليمن واليمنيني �إىل بر الأمان ،لكنها
وئدت يوم (� )21سبتمرب بتوقيع اتفاقية ال�سلم وال�شراكة
التي مل ت�شر �إىل املبادرة اخلليجية ،وال �إىل �أي �شيء فيها"،
م�ضيفاً �أنه �شهد عليها "ابن عمر" ووقع عليها كل اليمنيني
الذين كانوا حمبو�سني يف دار الرئا�سة من فجر اليوم وحتى
ا�ستيالء احلوثيني على كل امل�ؤ�س�سات ،كانوا ال يدرون ماذا
يجري يف اخلارج ،لأن جواالتهم �صودرت منهم!
وع ّلق "�إبراهيم �آل مرعي" ،قائ ًال :حتى ن�ستطيع التعرف
على و�ضع املبادرة اخلليجية وكيف ت�ستطيع احتواء
الأزمة املوجودة يف اليمن ،يجب �أن نعرف من يقف خلف
احلوثيني من الداخل ومن اخلارج ،م�ضيفاً �أن من يقف خلف
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رصـــد

ــراجه من البالد
احلوثيني من اخلارج �إيران ،ومن الداخل اجلي�ش الذي
ي�صنف خماطر ف�ساد حرجة بت�صنيف  2012و2013م،
موال للرئي�س املعزول
وهو موزع �إىل ثالثة �أجزاء ،جزء ٍ
"علي �صالح" ،وجزء للقبائل ،وجزء للمال ،مبيناً �أنه يقف
خلف "احلوثي" كذلك "علي عبداهلل �صالح" الذي حفظت
له املبادرة اخلليجية ماله وكيانه ،وكان من املفرت�ض
بعقلية الرئي�س الفذ الذي يفدي وطنه �أن يبتعد عن امل�شهد
ال�سيا�سي� ،إ ّال �أنه بد�أ يت�صرف بعقلية الث�أر ال�ستعادة املجد
و�إن مل ي�ستعده لنف�سه فالبنه "�أحمد" ،م�شري ًا �إىل �أنه كما
ذكر الأ�ستاذ "حممد ال�سامعي" �أن املبادرة اخلليجية
جنحت جناحاً باهر ًا وجتري للدول اخلليجية واململكة
لأنها حقنت دماء اليمنيني ،لكن مع وجود عقلية الث�أر
احلوثية ،ومع وجود "علي عبداهلل �صالح" ،ومع وجود
التدخل الإيراين ،ف�إنها تُعد منتهيةُ ،م�شدد ًا على �ضرورة
وجود "خطة �أزمة" ،وبعدها نحتاج �إىل ما ي�سمى اخلطة
اال�سرتاتيجية تتمثل يف دعم اقت�صادي وبنية حتتية ،وقد
حتتاج من (� )10إىل ( )30عاما.

قوى جديدة

وقال "د .حممد ال�سبيطلي" :عندما حتدثت عن املظلمة
علي الأ�ستاذ "حممد ال�سامعي" �أن كل احلكام كانوا
رد ّ
"زيود" ،كذلك ر�أى وجود "االثني ع�شرية" يف اليمن،
و�أعتقد �أنه ال وجود لها ،وقد ع�شت ما يزيد على ()13
عاماً يف اليمن وعملت �أبحاث عديدة حتى على "املذهب
الزيدي" نف�سه ،وكنت باحثاً يف املركز الفرن�سي ومدر�ساً
يف جامعة �صنعاء ،وواكبت جميع احلروب ،م�ضيفاً �أن
اجلي�ش اليمني فيه مكون �آخر ،وهو املكون اجلنوبي
املوايل للرئي�س "هادي" ،وهذا هو الذي يعتمد عليه يف
ت�أمني ن�سبي لو�ضعهُ ،م�شدد ًا على �أهمية تفعيل العقوبات
الدولية؛ لأنها تعد عام ًال ُم�سهماً يف تعديل القوى وفك
االتباط بني "احلوثي" والرئي�س "علي عبداهلل �صالح"،
م�ضيفاً �أن عملية فك االرتباط يجب �أن تكون ب�إيجاد تعديل
ن�سبي للقوى ،فنحن الآن �أمام ت�شكل قوى م�سلحة جديدة
مواجهة ل"احلوثي" بدء ًا من "رداع" و"تعز" و"احلديدة"
و"ذمار" ،وثمة حترك قبلي مدعوم ببع�ض القوى الأخرى
التي وجدت نف�سها خارج ال�سلطة بفعل التمدد الع�سكري،
مبيناً �أننا �أمام مواجهة ع�سكرية ن�سبية مع "احلوثي" التي
قد توقف التمدد من جهة ،وقد تفتح الفر�صة نحو تدخل
دويل و�إقليمي �سيا�سي ودبلوما�سي ،وكذلك عن طريق
العقوبات الدولية.
د.ال�سبيطلي :ت�شكيل قوة مقاتلة ملواجهة «احلوثي»
انطالقاً من املناطق ال�شافعية الأكرث ت�سنناً

دور م�ستقبلي

و�أكد "�أ .د� .أحمد �آل منيع" �أن اليمنيني املوجودين
يف اخلليج العربي لهم عمق يف اليمن وبالتايل ف�إن عدم
اال�ستقرار �سي�ؤثر على و�ضعهم ،كذلك هناك تداعيات
خا�صة ب�إيران ،من خالل �ضمها ل"هرمز" و"باب املندب"
الذي مير بها حوايل ( )%60من التجارة العاملية ،م�ضيفاً �أن
هناك حتالفا �أمريكيا �شيعيا ،لهذا نرى �أمريكا حتاول الآن
تر�شيح اليمن من جديد للعب دور م�ستقبلي؛ لأنه بالن�سبة
لها يحتل موقعاً ا�سرتاتيجياً يف اجتاه املحيط الهادي؛
لإحداث معادلة �صراع جديد مع ال�صني ،م�شري ًا �إىل �أن
اليمن تُ�شكّل �أهم دولة الآن يف ال�شرق الأو�سط ،وبالتايل
جميع الدول مثل �إيران و�أوروبا و�أمريكا والدول اخلليجية
تر�شحها �أن ت�صبح يف و�ضع جديد يلبي م�صاحلها ،ذاكر ًا
�أن االنعكا�سات "اجليوا�سرتاتيجية" على اخلليج بالغة،
خا�ص ًة �إذا كان هناك ح�ضور �إيراين يف "عدن" �أو على
بحر العرب� ،إ�ضاف ًة �إىل االنعكا�سات الأمنية واجلغرافية
واالقت�صادية تتطلب خيارات حتتاج اىل مناق�شتها.

د .حممد ال�سبيطلي باحث يف مركز امللك في�صل
للدرا�سات والبحوث � -أ�ستاذ جامعة �صنعاء الأ�سبق
وتداخل "�إبراهيم �آل مرعي"� :أعتقد مع �سيطرة احلوثيني
الذين خا�ضوا حرباً يف عام 2009م مت توفري بيئة مثالية
لأي تنظيم متطرف على م�ستوى العامل ،وتعد اليمن رابع
دولة بعد العراق و�سورية وليبيا يف توفري البيئة املثالية

�أ .د� .أحمد �آل منيع
باحث يف ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية و�أمن اخلليج
من الفكر احلوثي� ،إمنا ما يزعج �أمريكا هو الفكر ال�سني،
مبيناً �أن هناك وزراء يف �أمريكا و�أوروبا وباحثني وعلماء
يتحولون بني ع�شية و�ضحاها �إىل الإ�سالم ال�سني ،خا�ص ًة يف
�أملانيا حيث نرى �أن هناك �أ�ستاذة جامعات كبار يتحولون

جمتمع دويل �صامت!
ت�ساءل الزميل "هاين وفا" عن دور حمدود للمجتمع الدويل للم�ساهمة يف �إيجاد حل للق�ضية
اليمنية؟ ،و�أجاب "د.حممد ال�سبيطلي" ،قائ ًال :املجتمع الدويل لي�س عاجز ًا ،لكنه م�شغول ب�أماكن
�أخرى تبدو �أكرث ا�سرتاتيجية ،ويف ذات الوقت اليمن م�شمولة ببع�ض العقوبات الدولية ،حيث
�إن هناك عقوبات �ضد "علي عبداهلل �صالح" وبع�ض احلوثيني.
و�أ�ضاف �أن القوة الدولية والإقليمية ات�ضح لها �أن "احلوثي" يعمل خارج مداركها ،فهي تفكر
بطريقة وهو يفكر بطريقة خمالفة متاماً ،مما يجعل التوجه الإقليمي والدويل ي�سري يف اجتاه
و"احلوثي" ي�سري يف اجتاه �آخر ،مبيناً �أن بع�ض القوى الدولية �سعيدة بهذا ال�صدام بني
"احلوثي" و"القاعدة" ،مما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف الطرفني.
للتنظيمات االرهابية ،م�ضيفاً �أن الو�ضع القائم الآن ال
ميكن �أن يبقى كما هو� ،إذ جند �أن هناك خيارات متاحة،
وقد تكون م�ؤملة ،لكي يتم �إيجاد حلول للو�ضع ،م�ضيفاً
�أن االنعكا�س امل�ؤثر هو االنفالت الأمني وترك املجال
للتنظيمات االرهابية مثل القاعدة للعبث بالدولة ،الفتاً
�إىل �أن االنفالت وغياب هيبة الدولة و�ضعف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وكذلك انهيار الأجهزة الأمنية وال�صراع القبلي
"احلوثي" جميعها تعد �أف�ضل بيئة مثالية ،بل وال ميكن �أن
تتمنى القاعدة �أف�ضل من ذلك.
وع ّلق "د .حممد ال�سبيطلي" ،قائ ًال :هناك م�س�ألتان؛ الأوىل:
�إ ّما �أن يتمكن "احلوثي" من ال�سيطرة على اليمن ،وهنا
�سنجد �أنف�سنا �أمام قاعدة خلفية لإيران بالن�سبة لدول
اخلليج واململكة ب�شكل خطري ،مما ي�ؤدي �إىل تهديد التجارة
الدولية عرب "باب املندب" ،وكل م�صالح الدول امل�شرفة
على البحر الأحمر وبحر العرب ،م�ضيفاً �أن امل�س�ألة الثانية
هو ف�شل وعدم متكن "احلوثي" ب�سبب التداخل القبلي
وانت�شار اجلماعات الأخرى املت�شددة واملتطرفة ،مما
ي�ؤدي �إىل فو�ضى عامة ،حيث �سنجد �أنف�سنا �أمام قاعدة لكل
التنظيمات امل�سلحة املتطرفة ،ومن جديد �سنجد �أنف�سنا يف
م�أزق مثلما يحدث يف العراق و�سورية.

دور �ضبابي

وطرح الزميل "�أمين احلماد" �س�ؤا ًال قال فيه� :أال ترون
�أن الو�ضع املوجود �ستت�ضرر منه الواليات املتحدة؟ و�أال
ترون �أنه �سي�ؤثر على ر�صيد الواليات املتحدة يف حماربة
القاعدة؟
و�أجاب "�أ .د� .أحمد �آل منيع" ،قائ ًال :الدور الأمريكي
�ضبابي يف �سورية والعراق وكذلك اليمن� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنه
�أ�صبح معقد ًا يف ال�شرق الأو�سط ،بل وله عالقة يف �صياغة
ا�سرتاتيجية جديدة ،م�ضيفاً �أن �أمريكا مازالت تهتم بحكم
الأقليات ،فلي�س م�ستبعد ًا �أن يحكم "احلوثيون" اليمن،
وكما قال الأ�ستاذ "�إبراهيم �آل مرعي" �أنه لي�س هناك خطر

�إىل الإ�سالم ال�سني ،ويقال ان خالل اخلم�سني عاما القادمة
رمبا �سيكون ر�ؤ�ساء الدول الأوروبية مثل �أملانيا وفرن�سا
م�سلمني ،وبالتايل هناك نوع من النهو�ض احل�ضاري قادم
ي�سبب خوفاً على تلك الدول ،الفتاً �إىل �أن �أمريكا والدول
الغربية ب�صفة عامة يرون يف املكون الأقل وهو ال�شيعي
ورمبا االثني ع�شري الأف�ضل بالن�سبة لهم ،كذلك �ضمن
املعادلة الأمريكية هناك تعاون �أمريكي �إيراين ،ذاكر ًا
�أن �إيران فيها ( )90مليون ن�سمة ،وموقعها اجلعرايف
ا�سرتاتيجي ،وهناك �صراع مع الرو�س ،وبالتايل على
�أمريكا �أن تقبل بها ،وهي تعمل بدبلوما�سية حتت الطاولة
مع �إيران.
و�أ�ضاف� :أمريكا تر�شح اليمن من �أجل �أن تلعب الدور
القادم ،ب�شرط �أ ّال يكون ال�سني قوياً ،وبالتايل ت�صبح ورقة
ال�ضغط على اخلليجيني ،حيث تنظر �أمريكا بدوائرها �أن
منطقة اخلليج العربي مل تعد م�صدر �أمان ،وبالتايل يجب
�أن تعاد فيه املعادلة االجتماعية ،وهذه فكرة �سائدة يف
الكوالي�س الأمريكية ،مبيناً �أن �أمريكا لي�س لها عدو �إ ّال
ما ي�سمى بالقاعدة ،ومن �أجل ذلك هي تدفع الدوالرات
ل"احلوثي" ،وتقاتل �ضمن �صفوفه ،بل وال تريد �شيئاً من
اليمن �سوى ت�شكيل معادلة جديدة يكون فيه "احلوثي" مع
"علي عبداهلل �صالح" ،ورمبا مع الرئي�س املوجود لي�شكلوا
معادلة ،مو�ضحاً �أنه مل ن�سمع لأمريكا ت�صريحاً يف �ش�أن
ق�ضية الرئي�س ال�سابق ،حيث يبدو �أن هناك وعودا �سابقة
مع الإيرانيني �أن اليمن �ستكون �أمريكية.
ال�سامعي :اليمنيون قد ي�ضطرون �إىل تقدمي تنازالت
�سيا�سية يف �سبيل «لقمة العي�ش» واال�ستقرار

ثالثة تيارات

و�أكد "�أ .د� .أحمد �آل منيع" �أن عدد �أفراد القاعدة قليل يف
اليمن� ،إذ يقدر عددهم ب�ألفني �إىل ثالثة �آالف ،لكن مع متدد
"احلوثي" ف�إنه �سي�شكل اخلطر القادم يف اليمن ،م�ضيفاً �أن
�أمريكا ت�ضعك �ضمن �أجندتها �إذا ثبت �أنك تقاتل القاعدة،

حممد ال�سامعي
حملل �سيا�سي من اليمن ال�شقيقة

ولي�س هناك �إ ّال ما ت�سميه بالرجعية والتطرف ال�سني ،مبيناً
�أنه �إذ ت�أكدت �أمريكا �أنك حتارب القاعدة دعمتك باملال،
حيث مل يهز عر�ش �أمريكا �إ ّال القاعدة ،وبالتايل من الطبيعي
�أن تكون العدو ،وهي كما تدعم الآن امللي�شيات ال�شيعية
يف �سورية والعراق �ضد القاعدة ،تدعم كذلك امللي�شيات
ال�شيعية يف �أفغان�ستان �ضد ال�سنة ،الفتاً �إىل �أنه لو �شكّل
احلوثيون رئي�ساً لليمن لن تكون هناك حرب طائفية يف
اليمن؛ لأن "احلوثية الهادوية" و"اجلارودية" متثل
اثنني باملئة من مكونات اليمن ،والزيدي ( )%28وال�سني
( ،)%70ذاكر ًا �أن "الزيدي" دخل يف معادلة مع "ال�شافعية"
ومع ال�سنة ،ويبدو �أنه خالل ( )20عاما املا�ضية مل يعد
هناك "زيدية" يف اليمن ،والإ�سالم ال�سني املنت�شر يف اململكة
عاد �إىل اليمن ،مو�ضحاً �أن الإمام الذي جرح يف م�سجد
علي عبداهلل �صالح كان �سنياً ،و�أن الزيدية ذابت يف املكون
ال�سني ال�سائد يف اليمن.
و�أ�ضاف :يف اليمن هناك ثالثة تيارات؛ �سني وهو الغالب
ويدخل �ضمنها "الزيدي" ،وتيار "االثني ع�شرية" وهو
قائم ولديه كتاب موجود وي�سعى �إىل ا�ستن�ساخ الثورة
الإيرانية يف اليمن ،وتيار القاعدة ،الذي ي�شكل عن�صر ًا
ب�سيطاً يريد تطبيق ال�شريعة يف بيئة غري قابلة للتطبيق.

معادلة �أمريكية

وقال الزميل "هاين وفا"� :إذا �س ّلمنا جد ًال �أن الواليات
املتحدة تريد حتالفات مع �أي جماعة طاملا �أنها �ضد الإ�سالم
املت�شدد املتمثل يف القاعدة ،يف املقابل كان هناك حماوالت
للتطاول على احلدود اجلنوبية للمملكة من قبل احلوثيني،
ولنفرت�ض �أن هذا الر�أي �سليم فهي بذلك تدعم جهة �سبق �أن
�أحد حلفائها تعر�ض �إىل �أذى منها ،كيف نوازن بني الأمرين؟
وع ّلق "�أ .د� .أحمد �آل منيع" ،مو�ضحاً �أن هناك معادلة
�أمريكية جديدة يف منطقة اخلليج العربي وب�شكل خا�ص
مع اململكة منذ بداية الثورات الأمريكية ،وكما نعلم �أن
اململكة وقفت �أمام التطرف يف الثورات العربية ،وال نن�سى
�أن تلك الثورات جلبت معها الإخوان امل�سلمني الذين لدى
اململكة حتفظ على املتطرفني منهم؛ لأن الإخوان امل�سلمني
يتكونون من ثالثة �أق�سام؛ فكر تنظيمي ،و�سني �إخواين،
و�سني �سلفي �إخواين ،م�ضيفاً �أن �أمريكا ترى �أن اململكة
خذلتها يف م�صر ،وخذلتها مع تركيا التي تريد �أن تقحم
"الأيديولوجية" الليربالية يف العامل العربي ،و�أن اململكة
خذلتها مع قطر ،مبيناً �أن اململكة كانت لها ر�ؤية مغايرة
فيما يتعلق ب�سورية ،وهناك ملفات فيها اختالف وا�ضح
فيما يتعلق بالعالقة ال�سعودية الأمريكية ،مما جعل
�أمريكا ت�سعى �إىل ركوب موجة التحالف مع �إيران ،ورمبا
تكون ركبت موجة "داع�ش" ،وهذا يجب �أن يدفع باململكة
�إىل االعتماد على قوتها الذاتية �ضمن حميطها العربي
اجلديد القائم ،و�ضمن حتالفات جديدة غري الأمريكية
ال�سابقة ،ذاكر ًا �أن �أمريكا تعمل دائماً على دفع طرف معني
لإدخاله يف معادلة جديدة و�إىل م�ستوى معني ثم تتوقف،
وهي بذلك تدفع ب"احلوثي" لالحتكاك مع اخلليج ب�شكل
عام �إىل درجة معينة تتحقق فيها م�صاحلها ،ثم تبد�أ
تنازالت يف بع�ض العالقات ال�سيا�سية الأخرى ،م�شري ًا �إىل
�أن "احلوثي" لي�س حليفاً قادماً لأمريكا ،و�إمنا ميثل �أداة
من �أدواتها �ضد املوقف اخلليجي ليقدم تنازالت يف ملفات
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ق�ضايا �أخرى ،م�ؤكد ًا �أنه لي�س من املمكن عزل ما يحدث يف
اليمن ع ّما يحدث يف العراق و�سورية و�أفغان�ستان.

ف�ساد وفقر

و�أكد "د .حممد ال�سبيطلي" �أن الغرب ال يعادي الت�سنن �أو
ال�سنة ب�شكل عام ،حيث توجد فكرة منت�شرة يف الأو�ساط
الأكادميية هناك �أن الت�شيع عموماً هو عقالين يقابله الت�سنن
الذي هو ن�صي �أي يعتمد على الن�ص وحريف �إىل حد ما،
م�ضيفاً �أن "احلوثي" اليوم حليف للواليات املتحدة
الأمريكية طاملا يوجد تقارب �إيراين �أمريكي ،وطاملا
يخدم امل�صلحة الأمريكية يف مواجهة القاعدة ،مبيناً �أن
من الأ�سباب امل�ؤ�س�سة ل"احلوثية" مثلما هي م�ؤ�س�سة
للثورة الإيرانية هي العداء لأمريكا ،وهو عامل م�ؤ�س�س
ولي�س عام ًال عر�ضياً -املوت لأمريكا -من �أول يوم للثورة
الإيرانية �إىل �آخر يوم يف التمدد احلوثي ،لكن الواليات
املتحدة تقبل به طاملا �أنه يحقق لها بع�ض الأهداف،
لكن يف حال وقعت خالفات �إيرانية �أمريكية حول بع�ض
امللفات ،ف�إن "احلوثي" ميكنه �أن ينقلب على الواليات
املتحدة الأمريكية يف اليمن ويف "باب املندب" ،ذاكر ًا �أن
احلوثي �سيتحول تدريجياً �إىل حركة تبتز بها �إيران املنطقة

يف مفا�صل الدولة مثل اجلي�ش والأمن والنفط ووزارة
التعليم والإعالم ،ورمبا �سيكون مثل "حزب اهلل" لن يظهر
يف ال�صورة بناء على تو�صيات من �إيران؛ لأنه لي�س هذا
وقت ظهوره ،ذاكر ًا �أن اليمن تعد �أكرث ح�ضارة من دول
اجلزيرة العربية ،وقد تكون �أقدم ح�ضارة يف العامل ،بل
هي من �أوائل الدول التي ر�سخت �أ�س�س "الدميقراطية"
�أيام الدولة "املعينية" و"ال�سب�أية" و"احلمريية" ،الفتاً
�إىل ان اليمنيني ميتازون بق�ضية ا�ستوعب ثم حاور� ،أي
ا�ستوعب ال�صدمة ثم حاور لكي حت�صل على جزء من
النتائج م�ستقب ًال.
و�أ�ضاف :اال�صالح ا�ستوعب ثم حاور ،ورئي�س الدولة
ا�ستوعب وحاور ،وبالتايل ال بد من اللعب بق�ضيتي الأمن
واملال ،لكن املال لي�س ح ًال دائماً كما كان الأمر يف ال�سابق،
حيث التنميةُ ،م�شدد ًا على �أن اليمن يحتاج �إىل اقت�صاد.
وع ّلق "حممد ال�سامعي" ،قائ ًال :هناك مالحظة مهمة وهي
�أن قناة "ا�سكاي نيوز" الأمريكية ن�شرت تقرير ًا �أن حتت
الأرا�ضي اليمنية بحرية نفط ،و�أن النفط املوجود يف
اليمن على امتداد "�صعدة" و"اجلوف" يكفي العامل ملدة
( )70عاماً يف امل�ستقبل ،وهذا ما يروجه "احلوثي" ويقول
للجمهور" :نحن �سنفجر لكم الأر�ض نفطاً".

�إبراهيم �آل مرعي
باحث وحملل �سيا�سي وع�سكري

والواليات املتحدة الأمريكية.

املال ثم املال

وقال "�إبراهيم �آل مرعي" �إن احلوثيني ي�سيطرون اليوم
على ت�سع حمافظات ،وعلى جزء من "م�أرب" وجزء من
"البي�ضاء" ،م�ضيفاً �أنه فيما يتعلق بقبول ال�شعب اليمني
باحلكم "احلوثي" ف�إنني �أت�ساءل :ملاذا و�صل احلوثيون �إىل
�صنعاء؟ مبيناً �أن الأمر يتعلق باملال ثم املال ،لأن ال�شعب
اليمني مير حالياً بفاقة وفقر ،وقد ا�ستطاع "احلوثي" قبل
�أن يحتل �صنعاء �أن يح ّيد زعماء القبائل يف اليمن حتييد ًا
تاماً ،ال يكونوا معه �أو �ضده ،فقط �أ ّال يدخلوا معه يف حرب،
ذاكر ًا �أن معظم الزعماء الذين كان يتوقع احلوثيون منهم
مقاومة حربية �شر�سة قبل احتاللهم ل�صنعاء مت حتييدهم
باملال ،الفتاً �إىل �أنه مت تق�سم اليمن �إىل �ستة �أقاليم ،ووافق
على هذا التق�سيم جميع الأحزاب ما عدا احلوثيني ،كذلك
اتفاقية ال�سلم �أُقر فيها �إلغاء نظام تلك الأقاليم.
وتداخل "د .حممد ال�سبيطلي" ،م�ؤكد ًا �أن "احلوثي" ال
ميلك �إىل الآن م�شروعاً حلكم اليمن ،وال ميكن �أن يحكم،
بل لي�س هناك من ميلك ع�صا �سحرية حلل امل�شاكل
االقت�صادية اليمنية ال�صعبة �إ ّال بالتعاون مع املحيط
القريب واملجتمع الدويل ،م�ضيفاً �أن "احلوثي" ُيعد حركة
طائفية ولي�س م�شروعاً وطنياً ،لذلك ال ميكن �أن يحكم ولي�س
"دميقراطياً" ،بينما ال�شعب اليمني لديه ح�س دميقراطي ملا
ي�شتمل من تنوع اجتماعي وثقايف ومذهبي.

�أقدم ح�ضارة

و�أو�ضح "�أ .د� .أحمد �آل منيع" �أن "احلوثي" مل يظهر على
ال�ساحة ،و�أنه ُعرف �أنه كان ب�إمكانه يف خم�س دقائق �أن
ي�ستويل على اليمن؛ لأنه ال ميلك الأدوات ال�سيا�سية ،وال
ميلك امل�شروع ال�سيا�سي ،ولي�س لديه الكوادر التي ت�ستطيع
احلكم ،بل هو يحكم من وراء ال�ستار ،على الرغم من حتكمه

هاين وفا

ا�سرتاتيجية �إيرانية

و�أو�ضح "�إبراهيم �آل مرعي" �أن تنظيم "احلوثي" ا�ستخدم
ال�سالح لفر�ض �سيطرته على اليمن ،لكن عند ال�سيا�سة
والعالقات الدولية تبقى اخليارات مفتوحة ،م�ضيفاً �أن
اململكة تتعامل مع احلكومة اللبنانية ون�صف وزرائها من
موال لإيران ،مبيناً �أنه من املمكن
"حزب اهلل" وهو حزب ٍ
التعامل معهم وهي من احللول امل�ؤملة.
و�أكد "د .حممد ال�سبيطلي" �أن اليمن كانت حتكم من قبل
دولة �إمامية �أي اململكة املتوكلية ،وعندما �سقط النظام
الإمامي وقفت اململكة يف مواجهة القوى اجلمهورية،
باعتبارها موالية �إىل النا�صرية ،م�ضيفاً �أنه مادمنا قبلنا
بدولة �إمامية يف ال�سابق فلماذا ال نقبل الآن بدولة �إمامية
ثانية؟ مبيناً �أن الطرف الإمامي اليوم ميثل اخلطر الذي كان
ميثله الطرف اجلمهوري يف ال�ستينيات على دول اخلليج،
ذاكر ًا �أن اخلطر الإمامي اليوم هو جزء من ا�سرتاتيجية
�إيرانية يف املنطقة ،لذا ال ميكن القبول بهذا اخليارُ ،م�شدد ًا
على �أهمية ربط العالقات مع الأطراف التي كانت دائماً
حليفة بطريقة ما وهي مازالت موجودة� ،سواء من الناحية
"الأيديولوجية"� ،أو من الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية،
م�شري ًا �إىل �أن القاعدة عندما ظهرت كم�شروع مقاومة ولي�س
�سيا�سياً ،كذلك "احلوثي" ظهر كم�شروع مقاومة يف البداية.
و�أ�شار "د.حممد ال�سبيطلي" �إىل دخول قوى دولية و�إقليمية
على اخلط ب�شكل �أكرب؛ لأن "احلوثي" منذ 2011م و�أثناء
الثورة �إىل �سبتمرب املا�ضي لي�س هو "احلوثي" اليوم،
م�ضيفاً �أن "الأمريكان" را�ضون عن هذه املواجهة بينه
و�أن�صار ال�شريعة والقاعدة ،مبيناً �أن �إيران دُفعت نحو
تفجري الو�ضع يف اليمن من �أجل التعوي�ض ع ّما حدث يف
العراق ،خا�ص ًة يف "املو�صل" �ضد "املالكي" ،ذاكر ًا �أننا
ن�شهد اليوم تناف�ساً بني الرئي�س ال�سابق "علي عبداهلل
�صالح" واحلايل "عبد ربه من�صور هادي" ،ومن �سي�ستفيد
من احلوثيني �أكرث ،حيث ت�أكد �أن ل"عبد ربه هادي" �أن
الذين راهن عليهم يف البداية و�أثناء انتخابه خ�سروا
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ماذا جرى بعد اندالع الثورة اليمنية

�أو�ضح "د.حممد ال�سبيطلي" �أن "علي عبداهلل �صالح" فقد مع اندالع الثورة �سنة 2011م كل الأوراق ال
ترتيب الأوراق ،م�ضيفاً �أن "احلوثي" �أفاد من هذا الدعم ،لكنه �أي�ضاً �أفاد من دعم بع�ض اجلهات التي ت
وقال �إن �شخ�صيات و�أحزاب كثرية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وقفت مع احلركة احلوثية يف احلرو
مع بقية القوى اليمنية الأخرى ،م�شري ًا �إىل �أنه مع ظهور املبادرة اخلليجية بد�أ ي�شعر "احلوثي" �أن ا
اال�ستمرار يف ال�سلطة يف �سبيل االنتقال �إىل اجتاه خمرجات احلوار الوطني.
و�أ�ضاف :هنا جند �أن جمموعة من القوى ال�سيا�سية املحلية والإقليمية بد�أت ت�شعر �أنه بالإمكان املراهن
"علي عبداهلل �صالح" ،حيث بد�أ منذ �أحداث الثورة ترتيب �أموره ال�ستخدام "احلوثي" �ضد ما تبقى من
ال�سابق لليمن التقت م�صلحته مع تيارات مناه�ضة للأ�صولية زيدية وي�سارية وقومية عربية نا�صرية وا
مع القوى التي تعتقد �أنها قبلية ما�ضوية ظالمية ،وغريها من امل�صطلحات التي ي�ستخدمها الي�سار والتي
الذين تنكروا له �أثناء الثورة و�أطاحوا به.
املواجهة ،وبالتايل ال �ضري �أن يتعاون مع "احلوثي"،

�سامل الغامدي

الفتاً �إىل �أن "علي عبداهلل �صالح" ا�ستخدم كل القبائل التي
وقفت �ضد "الأحمر" يف "عمران" و"�صعدة" و"�أرحب"
�ضد ال�سلفيني ،وهي قبائل معروفة بوالئها له ،مو�ضحاً
�أن القبائل التي رف�ضت الوقوف معه و�إن كانت قريبة منه
واجهت احلوثيني� ،إ ّال �أنهم دمروها بقوة ك"�إب".
وتداخل "�إبراهيم �آل مرعي" ،مو�ضحاً �أن الواليات املتحدة
االمريكية و�أوروبا ال ترى يف تنظيم "احلوثي" �أي تهديد
لأمنها القومي ،بل وال ميثل لها �أي م�شكلة �سواء كان
الرئي�س من احلوثيني �أو رئي�س الوزراء �أو قادة اجلي�ش من
احلوثيني ،م�ؤكد ًا على �أنه �إذا كان هناك م�شكلة فهو على
الدول التي �صنفته تنظيماً �إرهابياً!.

اليمني ينام ملكي ًا وي�صبح جمهوري ًا

�أجاب "�أ .د� .أحمد �آل منيع" عن مدى ت�أثري "احلوثي"
على �أمن دول اخلليج ،مو�ضحاً �أن هناك مقولة للملك
"عبدالعزيز" -طيب اهلل ثراه -قبل وفاته قالها لأبنائه:
"خريكم و�شركم من هذا املكان" ،ويق�صد اليمن ،م�ضيفاً �أن
اليمن ميكن �أن تكون �أكرث �سعادة كما كانت يف ال�سابق ،وقد
تكون م�صدر �شقاء للخليج العربي.
وقال �إن العقلية اليمنية غريبة جد ًا وال ت�ستطيع حتى
املعايري العلمية للأمم املتحدة �أن تتفاعل معها ،ذاكر ًا �أن
"غازي الق�صيبي" -رحمه اهلل -قال" :اليمني ينام ملكياً
وي�صبح جمهورياً" ،وهذه داللة على �أن عقلية اليمني
متقلبة ومزاجية ،بل وتعد يف علم االجتماع ال�سيا�سي
فقرية لي�س لها طموح ،وهي فع ًال فقرية مبواردها ،لكنها
طموحة بتاريخها وبذكائها الفطري وب�شجاعتها ،م�ؤكد ًا
على �أن تلك العقلية ال متلك نواة ،وبالتايل من يعطيها املال
والدعم �ستتغري معه ظاهرياً كمبد�أ تقوي ولي�س داخليا،
م�شري ًا �إىل �أن التداعيات واالنعكا�سات الأمنية على اخلليج
العربي يف حال ترك الو�ضع كما هو الآن خطرية جد ًا ،حيث
يراهن البع�ض على �أن هناك ت�آكال داخلياً ما بني القاعدة،

رمبا ي�شكل معادلة ا�سرتاتيجية جديدة ،وبعدها ن�ستطيع

�أمين احلماد

�أن نتدخل.
ً
و�أ�ضاف �أن الأمم املتحدة تع ّول كثريا على الرعاية
اخلليجية والدول الع�شر الراعية للمبادرة ،وبالتايل هي ال
تفعل �شيئاً هذه الأيامُ ،م�شدد ًا على اخلليجيني الرتكيز �أو ًال
حال الف�شل التام للدولة اليمنية �أنه �سيكون هناك هجرة
وت�سلل كبري عرب احلدود ،وكذلك يف حال هزمية احلوثيني
من قبل القاعدة مبكونها القبلي ف�إن الو�ضع �سيكون خطرا
على اخلليج العربي فيما يتعلق بالبعد الداخلي ،ذاكر ًا
�أن اجلالية اليمنية يف اململكة كبرية جد ًا ولي�س لها �سابقة
ارهابية يف احلوادث الداخلية ،لكن مع تدهور الو�ضع
اليمني قد نتوقع مفاج�آت!.

وزير الدفاع «حممود ال�صبيحي» حليف
يُعتمد عليه

�أو�ضح "�إبراهيم �آل مرعي" �أن خطة الأزمة لدول اخلليج
يف مواجهة تداعيات الأحداث يف اليمن يجب �أن ت�شمل على
العمل بكافة ال�سبل على �إخراج "علي عبداهلل �صالح" من
امل�شهد ال�سيا�سي اليمني� ،إذ من ال�صعب حل هذه الأزمة
مع وجود هذا الرجل يف اليمن ،كذلك يجب �أن ت�ستعيد
امل�ؤ�س�سة الرئا�سية اليمنية هيبتها ،و�أن ت�ستعيد احلكومة
اليمنية �سيطرتها على مفا�صل الدولة التي احتلت من قبل
احلوثيني.
�ضيوف الندوة من اليمني� :إبراهيم �آل مرعي ،د.حممد
ال�سبيطلي ،د�.أحمد �آل منيع ،حممد ال�سامعي
�ضيوف الندوة من اليمني� :إبراهيم �آل مرعي ،د.حممد
ال�سبيطلي ،د�.أحمد �آل منيع ،حممد ال�سامعي
وقال يوجد يف اليمن رجل خمل�ص بنا ًء على وقائع ،وهو
وزير الدفاع اليمني "حممود ال�صبيحي" ،حيث عندما
كان قائد ًا للمنطقة الع�سكرية الرابعة التي ت�شمل "تعز"
و"�أبني" و"ال�ضالع" و"حلج" و"عدن"؛ ا�ستطاع طرد
احلوثيني خالل ع�شرة �أيام ،وقد كان يقود العمليات بنف�سه،
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ع�سكرية.

ة والتوقيع على املبادرة اخلليجية؟

لتي كان يحكم بها اليمن ،وهنا كان البد من قبول املبادرة اخلليجية من جهة ومن جهة �أخرى �إعادة
تُ�سمى داخلياً "الزيدية الليربالية".
وب التي كانت ت�شنها ال�سلطة عليهم بني  2004و2009م ،ويف هذه الأثناء �أ�سهم "احلوثي" يف الثورة
النظام الذي حاربه مدة طويلة لن ي�سقط باعتبار �أنها تركت جزء ًا من النظام القائم لت�أمني نوع من

نة على احلركة احلوثية يف اجتاه تغيري الو�ضع ،ذاكر ًا �أنه فيما بعد دخل على اخلط من جديد وبقوة
ن حلفائه �سابقاً مثل "علي حم�سن" ،والتجمع اليمني لال�صالح ،واللقاء امل�شرتك ،الفتاً �إىل �أن الرئي�س
ا�شرتاكية ،لكنها كانت تن�ضوي رغماً عنها يف �إطار اللقاء امل�شرتك ،وهي غري را�ضية على حتالف كبري
يار العروبي الي�ساري ،مبيناً �أن "علي عبداهلل �صالح" يراهن �أن "احلوثي" هو من �سي�صفي كل حلفائه
وهي املحافظات اخلم�س الوحيدة التي مل ت�سمح للحوثيني

د� .أحمد اجلميعة

بدخولها ب�سبب وجوده كقائد للمنطقة الع�سكرية الرابعة،
متمنياً م�ساندته من �أجل ا�ستعادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
هيبتها ،ومن �أجل التحكم يف الأو�ضاع على م�ستوى اليمن،
م�شري ًا �إىل �أن اال�شكالية الكبرية �أن الرئي�س اليمني عينّ يف
منا�سب �سيا�سية عليا ومنا�صب �أمنية رجا ًال حم�سوبني على
تنظيم احلوثي ،ومنهم على �سبيل املثال "زكريا ال�شامي"
الذي ُعينّ نائباً لرئي�س هيئة الأركان ،بل ومتت ترقيته
مبا�شرة من رتبة عقيد �إىل لواء ،كذلك "عبدالقادر ال�شامي"
ُعينّ وكي ًال جلهاز الأمن الرئا�سي ،عدا ال�سيا�سيني الذين
عينوا م�ست�شارين للرئي�س اليمني.
و�أ�ضاف :جند الآن اململكة ودول اخلليج جتد نف�سها يف
حرية؛ لأن "احلوثي" م�صنف كتنظيم �إرهابي ،مبيناً �أن
"عبد ربه هادي" -الرئي�س احلايل -وقع اتفاقاً �سرياً غري
معلن لبقائه خم�سة �أعوام �إ�ضافية على �أ�سا�س التنازل
ل"احلوثي" مقابل بع�ض التعيينات ،م�ؤكد ًا على �أن التعقيد
يكمن يف كيفية دعم هذه امل�ؤ�س�سة الرئا�سية بتعيني �أنا�س
حم�سوبني على هذا التنظيم ،ذاكر ًا �أن املبادرة اخلليجية
انتهت ونحن الآن نحتاج �إىل �إدارة �أزمة حمكمة يف اليمن،
ومن ثم االنتقال �إىل خطة ا�سرتاتيجية من ( )30 -10عاماً.

تواط�ؤ وتخاذل دوائر املخلوعني

�أكد "حممد ال�سامعي" على �أن ما يحدث يف اليمن يعد
تواط�ؤ ًا وتخاذ ًال من دوائر املخلوعني ،والتي تكونت �أوالها
عام 1962م و�سميت بدائرة خملوعي الإمامة ،كذلك هناك
دائرة �أخرى عام 1978م وهم الأحزاب الي�سارية املتمثلة
يف النا�صريني ،والذي مت فيها مقتل "احلمدي".
وقال �إن هناك دائرة ثالثة عام 1994م للحزب اال�شرتاكي
اليمني اخلا�ص ب�أبناء اجلنوب ب�شكل متكامل ،مبيناً �أنه
بني عامي 2005م و2007م ظهرت قوى �أخرى متمثلة
يف اللقاء امل�شرتك الذي جمع ما بني اال�صالح وال�سلفيني
واال�شرتاكيني والنا�صريني ،الذين حاولوا �أن ي�ضموا
�أنف�سهم يف جتمع حزبي �آخر يواجه حزب امل�ؤمتر ال�شعبي

العام ،ذاكر ًا �أنه اتخذ امل�ؤمتر من هذا التكتل عدو ًا ،و�سعى

عبدالعزيز العنرب

بكل ما عنده من �إمكانات �إىل خلعه� ،إ ّال �أن ثورة ()11
فرباير عام 2011م خلعت الرئي�س "علي عبداهلل �صالح"،
ف�أ�صبح يف دائرة املخلوعني ،م�شري ًا �إىل �أنه بد�أت الدوائر
من فوق من الرئي�س ال�سابق وخملوعي امل�ؤمتر وخملوعي
اال�شرتاكي ثم خملوعي النا�صريني التعاون والتعاطف مع
دائرة خملوعي عام 1962م -الإمامة ،-وبالتايل �أتاحوا
الفر�صة ل"احلوثي" لدخول اليمن ،ومل يكونوا بالت�أكيد
مبفردهم ،بل مب�ؤامرة خارجية ،حيث حدث تواط�ؤ من
بع�ض امل�س�ؤولني ،لتُ�سلم الدولة ب�أكملها �إىل "ملي�شيا"
ابتلعت اليمن ب�أكمله.
ال�سيناريوهات املحتملة ..فو�ضى �أو «حزب اهلل» جديد �أو
فيدرالية «�شمايل -جنوبي»
* �أ.د�.أحمد �آل منيع:
 �إذا تركت الأ�شياء على طبيعتها ف�سيكون هناك ثالث"�سيناريوهات"؛ فو�ضى� ،أو "حزب اهلل" جديد يف اليمن،
�أو اتفاق بني "علي عبداهلل �صالح" واحلوثيني والرئي�س
"عبدربه هادي" وما بني اجلنوبيني لإن�شاء فيدرالية
(�شمايل -جنوبي).
ً
 على دول اخلليج �أن تدر�س عددا من اخليارات ،منها:�إن�شاء جمل�س رئا�سي جديد ي�ساعد الرئي�س احلايل على
�أداء احلكومة التي يعد �أدا�ؤها �ضعيفاً جد ًا ،ت�شكيل قوة
ع�سكرية م�ضادة مكونة من القبائل ومن كل من ال يريد
"احلوثي" �أن يحكم ،رمبا يكون انف�صال اجلنوب خيار ًا
�آخر �إذا �أ�صر احلوثيون على الت�شبت بال�سلطة يف اليمن.

* د.حممد ال�سبيطلي:

 البد من ت�شكيل قوة مقاتلة ملواجهة "احلوثي" انطالقاًمن املناطق ال�شافعية الأكرث ت�سنناً.
 العمل على رفع "احلوثي" من قائمة الإرهاب وحتويلة�إىل حزب �سيا�سي ،و�أن ي�سلم �أ�سلحته الثقيلة للدولة.
 دعم م�سار دميقراطي تعددي ي�ضمن للجميع وجلميعالقوى الوجود على �أ�سا�س م�شروعات �سيا�سية ولي�ست

* �إبراهيم �آل مرعي:

 لن يكون هناك �أي تدخل ع�سكري خليجي �أو �سعودي يفاليمن ،وهو �أمر م�ستبعد كخيار.
 ا�ستعادة امل�ؤ�س�سة الرئا�سية اليمنية واحلكومية اليمنيةاملعتدلة لل�سلطة بالدعم الدويل ،وكذلك ا�ستخدام العقوبات
الدولية ،مع �إخراج "علي عبداهلل �صالح" ودعم الد�ستور
اجلديد.
 ا�ستعادة اليمن قوتها بال�شكل الذي ال جتاهر فيهابالعداوة للمملكة وجاراتها.
 هل ميكن رفع تنظيم "احلوثي" من قائمة الإرهاب،والتعامل معه على �أنه ُي�شكّل حزباً �سيا�سياً فاع ًال يف اليمن؟
 هل دعم تق�سيم اليمن ميثل خيار ًا جيد ًا من حيث الأمنواال�ستقرار؟� ،أم �أن فيه خماطرة ويزيد الأمور تعقيد ًا
وانفالتاً؟.

* حممد ال�سامعي:

 البد من وجود نظام فيدرايل ي�شتمل على نظام يف ال�شمالو�آخر يف اجلنوب.
" -احلوثي" �إذا مل يفر�ض منهجه خالل متدده رمبا ينجح

علي الزهيان

يف حكم اليمن ،على اعتبار �أن اليمنيني يريدون من يخرجهم
من �أزمتهم ليعي�شوا حياة كرمية.

هلى ير�ضى اليمنيون بحكم «احلوثي»؟

ت�ساءل «حممد ال�سامعي» عن مدى قبول ال�شعب اليمني
يف املرحلة الراهنة بحكم احلوثيني؟ ،وملاذا ا�ستطاع
«احلوثي» �أن ي�صل �إىل م�شارف «تعز» مع �أن ( )%98من
املجتمع اليمني �شافعي ،و»االثني ع�شرية» ال ي�شكلون
�سوى اثنني باملائة ،و»الزيديون» ال ي�شكلون �سوى ()%17
وهم زيدية و�سطية ،فلماذا قبل املجتمع ب»احلوثي» يف
هذا الوقت؟.
وقال �إن اليمنيني منذ ( )30عاماً ينتظرون يهودياً ي�أتيهم
من «�صعدة» ليحكمهم ،لي�س فقط �شيعياً �أو غريه ،وهذا
دليل على احلالة التي �أو�صلهم �إليها النظام ال�سابق �سواء
يف الف�ساد �أو يف الفقر ،و�أن اجلامعات اليمنية ترمي على
ر�صيف البطالة ما يزيد على (� )60ألف طالب كل عام،
مبيناً �أن ه�ؤالء ال �شيء مينعهم من االن�ضمام �إىل «احلوثي»
�أو «القاعدة» ،ذاكر ًا �أن �إيران تدعم القاعدة ،وتدعم
االنف�صاليني ممث ًال يف «علي �سامل البي�ض» ،بل وتلعب
بالأوراق يف املنطقة ب�شكل مكتمل ،م�شري ًا �إىل �أنه على الرغم
من قبولهم بحكم «احلوثي» الآن �إال �أنه قد ينتهي �إذا فر�ض
منهجه الطائفي على املجتمع ،لنجد اليمنيني يخرجون من
كل حدب و�صوب يطردون احلوثيني من كل مكان ،وهذا
ما يجب �أن ت�ستغله دول اخلليج �إذا �أرادت �أن تبقي على
نف�سها� ،أو �إذا �أرادت �أن حتمي حدودها؛ لأن احلدود
الفكرية �أهم من احلدود ال�سيا�سية.

امل�شاركون يف الندوة

�أ .د� .أحمد �آل منيع باحث يف ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية و�أمن
اخلليج
د .حممد ال�سبيطلي باحث يف مركز امللك في�صل للدرا�سات

والبحوث � -أ�ستاذ جامعة �صنعاء الأ�سبق
�إبراهيم �آل مرعي باحث وحملل �سيا�سي وع�سكري
حممد ال�سامعي حملل �سيا�سي من اليمن ال�شقيقة

هل يُرفع تنظيم «احلوثي» من قائمة الإرهاب
ويتم التعامل معه؟

طرح الزميل "عبدالعزيز العنرب" �س�ؤا ًال عن مدى قبول
اململكة ودول اخلليج بوجود "احلوثي" والتعامل معه؟،
و�أجاب "�إبراهيم �آل مرعي" ،مو�ضحاً �أن هذا ال�س�ؤال
يجعلنا نت�ساءل �أو ًال هل ميكن �أن ُيرفع تنظيم "احلوثي"
من قائمة الإرهاب ويتم التعامل معه كحزب �سيا�سي فاعل
يف اليمن؟ ،م�ضيفاً �أن هذا �سيناريو مطروح يف حالة عدم
جناح خيارات �أخرى يف �إعادة ال�سلطة وامل�ؤ�س�سة الرئا�سية
واحلكومة اليمنية املعتدلة التي ال جتاهر بعدائها للمملكة،
وبالتايل كل ذلك قد ميهد الطريق �أن برفع التنظيم من قائمة
الإرهاب والتعامل معه كحزب �سيا�سي.
وتداخل "�أ.د�.أحمد �آل منيع" ،قائ ًال� :أعتقد �أنه ميكن
�صياغة هذا ال�س�ؤال بطريقة �أخرى ،وهو هل ميكن
للخليجيني �أن يقبلوا ب�أن حتكم �إيران اليمن؟ ،م�ضيفاً �أن
ما يجب �أن يعلمه اجلميع �أن "احلوثي" مكون خطري جد ًا
ومتقلب ومييل مع م�صاحله ،ويدفع ب"�أيديولوجية"
خارجية (�إيرانية � -أمريكية) وهم يف الأ�صل �أقلية ،مبيناً
�أنه �إذا ارت�ضى بهم اخلليجيون ف�إن اليمنيني الأحرار
لن يرت�ضوا ب�أجندة "احلوثي" ،ومن املعلوم �أن الدولة
الإيرانية كانت �س ّنة بن�سبة ( ،)%90وحتولت خالل ()20
عام �إىل �صفوية عن طريق "�إ�سماعيل ال�صفوي" ،ذاكر ًا �أن
�إيران تقدم اثني مليار �سنوياً للحوثيني ،وبالتايل عندما
ينجح عرب املاليني واملليارات املوجودة عنده ،وعرب وعد
اليميني بالنفط القادم وتوفري الأمن رمبا يتحول اليمنيون
�إىل �صفويني ،وهنا تبد�أ اخلطورة الفكرية على دول اخلليج
العربيُ ،م�شدد ًا على �ضرورة عدم مد اليد ل"احلوثي" ،يف
ظل قتلهم لعلماء وم�شايخ اليمن ،وانهيار الدولة التي �أنفقت
فيها اخلليج �أكرث من ( )200مليار.

دولة «فا�شلة» تنازلت ملخطط التمكني
الإيراين!

ع ّلق "�إبراهيم �آل مرعي" بعد احتالل �صنعاء ومتدد
احلوثيني ،م�ؤكد ًا على �أن اليمن م�صنفة كدولة فا�شلة،
وترتيبها ( )154من �ضمن ( )174دولة يف العامل -وفق
ت�صنيف عام 2013م ،-مبيناً �أن ما نحن فيه الآن لي�س
وليد اللحظة ،و�إمنا ُخ ّطط له منذ عام 1992م ،وخالل
( )21عاماً ُ�سميت املرحلة بالوجود والتمكني ،ذاكر ًا �أنه بد�أ
التنفيذ يف يناير 2014م عندما رف�ض التنظيم نظام الأقاليم،
ثم يف ( )18يونيو احتل "عمران" ،و( )8يوليو حا�صروا
"�صنعاء" ،ويف (� )21سبتمرب ُقطفت ثمرة التخطيط،
م�ؤكد ًا على �أننا �أمام خطة حمكمة ،و�أن هذا احلدث لي�س
مينياً ،و�إمنا �إقليمياً ُ�ص ّممت خطته يف "طهران" ودُر�ست يف
"�صعدة" ونفذت يف "�صنعاء".
وقال الحظنا �أن املجتمع اليمني يرف�ض احلوثيني خا�ص ًة
القبائل ،م�ضيفاً �أن هناك تقرير ًا للمر�صد "الأورومتو�سطي"
حلقوق الإن�سان ر�صد ( )4531انتهاكاً من � 21سبتمرب
وحتى � 10أكتوبر ،وكذلك اختطاف �أكرث من ( )1000من
العلماء واملثقفني وال�ضباط ،و�آخرهم كان اللواء "يحيى
املراين" -املدير التنفيذي للأمن الداخلي -يف  25دي�سمرب،
�إ�ضاف ًة �إىل ( )435حالة انتهاك للممتلكات اخلا�صة ،كل
ذلك يتع ّلق بالو�ضع ال�شعبي احلايل ،مبيناً �أن ما يخ�ص
الو�ضع الر�سمي وفعل احلوثيون للدولة واملمتلكات
الر�سمية ومل�ؤ�س�سات الدولة جند �أن هناك اقتحاماً ل()33
مقر ًا حربياً ،و( )37م�ؤ�س�سة تعليمية ،و( )66حالة
انتهاك للإعالم املحلي والدويل ،كذلك هناك �سيطرة على
مقرات وزارتي الدفاع والداخلية ،بل تعر�ضت القنوات
التلفزيونية احلكومية "اليمن" و"�سبا" و"الأبحاث" �إىل
ق�صف مدفعي وترحيل للموظفني� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن التقرير
اال�ستخباري االمريكي الذي ن�شرته "نيويورك تاميز" �أ�شار
�إىل �أن احلوثيني بعد �سيطرتهم على �صنعاء نقلوا معدات
ثقيلة �إىل "�صعدة" و"عمران" خلطط م�ستقبلية يف حال
فقدهم ال�سيطرة على �صنعاء� ،أو يف حال مل يعد ب�إمكانهم
ال�سيطرة على اليمن.
ح�ضور الريا�ض
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بعيد ًا عن الأوهام هذا م�شروعنا !!

حتية �إىل �شعبنا العظيم
عندما انطلقت فكرة الت�صالح والت�سامح قبل ت�سع �سنوات لأول
مرة من جمعية ابناء ردفان يف مدينة عدن اجلميلة والبا�سلة،
بد�أت �صغرية ومتوا�ضعة ،لكنها ككل االفكار النبيلة �سرعان ما
�أخذت تكرب وتلقى اال�ستجابة ،بالرغم من املعار�ضة والرف�ض
من قبل البع�ض الذين قاوموها ،ووقفوا �ضدها ،وحاربوها بكل
ما ا�ستطاعوا حتى ال ترى النور� ،أو تقتل يف املهد� ،إال �أن الفكرة
انت�صرت وملأت االفاق بالرغم من كل ال�صعاب والعراقيل،
والتزال تكرب وتت�سع عاماً بعد عام وتعترب �إنت�صار ًا ل�شعبنا
العظيم يف اجلنوب الذي اكتوى بنريان ال�صراعات ال�سيا�سية التي
كانت تتخذ يف الغالب ال�صراع الدموي (كما هو احلال يف ال�شمال)
وغريها من دول العامل الثالث.
كان ال�شعب �أول من تلقف هذه الفكرة وادرك اهدافها ومغازيها
النبيلة فا�ستجاب لها ووقف معها وجعل منها ايقونة حياة لأنه
ر�أى فيها عم ًال عظيماً ال ي�سعى فقط اىل و�ضع حد ل�صراعات
املا�ضي الأليم منذ ما قبل اال�ستقالل الوطني يف  30نوفمرب 1967م
وحتى حلظة انبثاق فجر الت�صالح والت�سامح ،بل اي�ضاً دفن ذلك
املا�ضي الأليم واملرير �إىل الأبد بل و�أكرث من ذلك �أدرك �أن ذلك يعطيه القوة واملناعة للتغلب
على الأو�ضاع املزرية التي �صار �إليها بعد حرب �صيف العام 1994م الظاملة التي �شنت على
اجلنوب وما نتج عنها من �أثار ونتائج مدمرة على اجلنوب و�شعبه وعلى الوحدة كم�شروع
نه�ضوي ،وكان الت�صالح والت�سامح الأر�ضية التي نبت منها بعد ذلك احلراك ال�سلمي
اجلنوبي ال�شعبي ونقل الق�ضية اجلنوبية العادلة اىل طور جديد واىل مركز ال�صدارة على
امل�ستوى االقليمي والدويل ،وما االحتفاالت ال�سنوية واخرها اليوم � 2015إال جت�سيد لهذا
التالحم ال�شعبي الوطني.
ان �شعبنا يف اجلنوب الذي ج�سد مبد�أ الت�صالح والت�سامح يف كل ان�شطته من ذلك التاريخ
ي�ستحق لي�س اال�شادة فح�سب مبواقفه وبت�ضحياته العظيمة التي يجرتحها يف كل �ساعة عرب
حراكه ال�سلمي ال�شعبي وب�صموده يف ال�ساحات من اجل االنت�صار لق�ضية اجلنوب العادلة
بل اكرث من ذلك ي�ستحق من قياداته يف الداخل واخلارج ان ترتفع اىل م�ستوى امل�س�ؤولية
الوطنية التاريخية امللقاة على عاتقها يف هذه اللحظة التاريخية الفا�صلة فتكون عند
م�ستوى ثقة �شعبها بها وعليها ان تربهن باالفعال قدرتها على توحيد �صفوفها باالتفاق على

وحدة الهدف والر�ؤية واملرجعية ال�سيا�سية و�إال ف�إن التاريخ لن
ي�ساحمنا جميعاً على ا�ضاعة الفر�ص واحدة تلو الأخرى.
ولي�س غريباً على �شعبنا الأبي يف اجلنوب �أن يكون هذا موقفه
من فكرة عظيمة ونبيلة كالت�صالح والت�سامح  ،فلقد برهن هذا
ال�شعب عرب كل مراحل ومنعطفات التاريخ انه �شعب عظيم ميتلك
ارثاً وطنياً من الكفاح والبطوالت واجرتاح املعجزات يف ا�صعب
واق�سى الظروف ،ولعل من املنا�سب اال�شارة بهذا اخل�صو�ص اىل
تاريخ قريب عندما وقف �شعبنا مع ثورة الرابع ع�شر من اكتوبر
املجيدة ،وانتظم يف �صفوف الفدائيني ،وجي�ش التحرير ،وحرب
التحرير الوطنية ،حتى خروج اال�ستعمار وبزوغ فجر اال�ستقالل
الوطني 1976م ،وحني وقف هذا ال�شعب االبي مرة اخرى ببناء
دولة وطنية قوية ومهابة عرب توحيد اجلنوب يف كيان �سيا�سي
واحد لي�س فيه مكان للث�أر والطائقية ،وحني وقف هذا ال�شعب ذاته
مع قيادته ودولته الوطنية عندما كانت اليمن الدميقراطية تواجه
ظروفاً اقت�صادية ومالية �صعبة ب�سبب احل�صار املفرو�ض عليها
يومها خرج اىل ال�شوارع يطالب بتخفي�ض الرواتب ،وتنازل بكل
ارادته عن جزء من لقمة عي�شه لكي يخفف عن الدولة بع�ضاً من
�أعبائها املرحلية ،وال نظن ان ذلك قد حدث يف اي دولة على مر التاريخ فيما نعلم ،يومها علق
بع�ض الدبلوما�سيني يف عدن عندما ر�أوا هذه امل�شهد التاريخي النادر قائلني :النا�س يف كل
الدنيا تخرج يف مظاهرات تطالب بزيادة الرواتب  ..لكن �أن يخرج �شعب اىل ال�شوارع مطالباً
بتخفي�ض رواتبه فذلك ما مل ن�سمع به حتى ر�أيناه هنا يف العا�صمة عدن ! ،وهذا ال�شعب نف�سه
هو الذي وقف خلف قياداته يف ق�ضية الوحدة اليمنية حتى حتققت عام 1990م.
ذلك هو �شعبنا العظيم والأبي ،افال ي�ستحق هذا ال�شعب الذي ينتظم منذ ثمان �سنوات يف
ال�ساحات امليادين باملاليني تعبري ًا عن اميانه بعدالة ق�ضيته اجلنوبية  ،وي�سقط منه
ال�شهداء واجلرحى واملعتقلون يف كل يوم تقريباً عرب م�سريته الكفاحية الطويلة  ،وعرب
حراكه ال�سلمي ال�شعبي اجلنوبي ،اال ي�ستحق هذا ال�شعب الذي يربهن عن �أ�صالة �صربه
و�صموده من قياداته �أن تكون على نف�س القدر من امل�سر�ؤولية والت�ضحية فتتداعى اىل م�ؤمتر
وطني جنوبي يبحث يف توحيد الر�ؤية والقيادة واملرجعية ال�سيا�سية ويف الوقت نف�سه يبحث
يف �سبيل حل الق�ضية اجلنوبية ح ًال عاد ًال ير�ضى عنه �شعبنا يف اجلنوب؟ ولكن بعيد ًا عن
االوهام ح ًال واقعياً ياخذ بعني االعتبار امل�صالح احليوية امل�شروعة لل�شعب يف اجلنوب ويف

ال�شمال على حد �سواء ويف الوقت ذاته ي�ستعيد م�شروع الوحدة املختطفة من وحدة بالقوة
وال�ضم واالحلاق ويعيدها اىل جذرها الأول كم�شروع �سيا�سي وطني نه�ضوي لل�شعب اليمني
كله �شما ًال وجنوباً.
نرى �أن فكرة الفيدرالية من اقليمني التي خرج بها امل�ؤمتر اجلنوبي االول يف القاهرة نوفمرب
2011م هي االن�سب واخليار الواقعي لي�س فقط للق�ضية اجلنوبية العادلة بل لالزمة اليمنية
ب�شكل عام  ،ولنا يف التجارب الوحدوية والدول االحتادية الناجحة خري مثال كتجربة
االمارات العربية املتحدة  ،وجتربة اقليم كرد�ستان يف العراق ،وجتربة الواليات املتحدة
االمريكية ،وجتربة االحتاد الرو�سي وغريها من التجارب االن�سانية املعا�صرة  ..ونحن مع
اخليار الذي يرت�ضيه �شعبنا يف اجلنوب.
يف ذكرى الت�صالح والت�سامح التا�سعة ،وانطالقاً من اهدافه النبيلة ور�سالته العظيمة التي
برهنت االيام واالعوام على �صحتها وجوهر معدنها اال�صيل وبناء على امل�شهد ال�سيا�سي
الراهن �شما ًال وجنوباً وافرازاته على مدى العقود االخرية ،اقول � :إن اليمن �شما ًال وجنوباً
يف حاجة اىل م�صاحلة وطنية تاريخية تنقله من حالة احلروب وال�صراعات الدموية ،ومن
حالة الكراهية واخلوف ،ومن حالة اال�ستقواء ،اىل حالة اخرى مغايرة تقوم على الت�صالح
والت�سامح ،وعلى �شراكة وطنية �سيا�سية حقيقية ،وعلى املواطنة املت�ساوية ،وم�صاحلة
وطنية تاريخية نعالج من خاللها بكل �صراحة و�شفافية ق�ضايا اخلالف ،مع االعرتاف
بالتعدد وباالخر ،م�صاحلة تاريخية تنقل اليمن �شما ًال وجنوباً اىل حياة جديدة.
�آن االوان لكي ن�صنع تاريخاً جديد ًا بتحقيق م�صاحلة تاريخية ووطنية ت�ضع حد ًا لل�صراعات
وحروب وما�سي املا�ضي االليم ،وت�ضع اليمن �شما ًال وجنوباً على عتبة امل�ستقبل وتخرجه
من دائرة الفقر واملر�ض والتخلف والكراهية واالرهاب اىل دائرة التطور والتنمية واالمن
واال�ستقرار وبناء الدولة املدنية احلديثة ،ونعتقد بـ�أن ذلك االمر ممكن التحقيق دون ان نقلل
من حجم التحديات وال�صعوبات والعراقيل لكن نبل الهدف وعظمة املهمة ي�ستدعي امل�س�ؤولية
بنف�س القدر وهمماً عالية بذات امل�ستوى  ..وال يوجد ما هو م�ستحيل امام ال�شعوب اذا امتلكت
القيادة واالرادة احلرة ،واتبعتها بالفعل  ..والكرة االن يف مرمى النخب ال�سيا�سية اليمنية
يف ال�شمال ويف اجلنوب اللتقاط هذه اللحظة التاريخية غري امل�سبوقة ،فهل هي على م�ستوى
وقدر هذه امل�س�ؤولية التاريخية الوطنية بامتياز.

الرئي�س علي نا�رص حممد

يف ذكرى الت�صالح والت�سامح د .م ــازن �شمــ�سان
ق ــ�ص ــة م ـ ــن الـن ـج ــاح !!

تعد الق�ضية اليمنية ب�شكل عام واجلنوبية على
وجه اخل�صو�ص من الق�ضايا ال�شائكة واملعقدة
يف املنطقة العربية  ،وذلك ب�سبب تعدد �أطرافها
واملعاجلات اخلاطئة التي مور�ست فيها منذ
املرحلة ما قبل العام 1967م  ،تلك املعاجلات
التي تراكمت و�شكلت �صراعات مينية مينية
�شماليا من جهة ومينية �شمالية جنوبية من جهة
ثانية وجنوبيا جنوبيا من جهة ثالثة  ،بالإ�ضافة
اىل التدخالت اخلارجية بغر�ض اال�صالح ورمبا
التخريب مما جعلتها �أكرث تعقيدا وت�شعبا ..
و�إذا خ�ص�صنا فان الق�ضية اجلنوبية مل تكن
�سيا�سية بحتة ح�سب علمنا وتتبعنا حتى يتم
معاجلتها بالطرق ال�سيا�سية  ،بل مت ت�سيي�سها
يف العهود املتعاقبة على احلكم لأهداف وم�آرب
�أخرى كانت تهدف اليها تلك الأنظمة وت�سعى
لتحقيقها خالل مراحل تعاقبها من خالل
الرتويج لها لفر�ض الهيمنة عرب ن�شر احلروب
وممار�سة �سيا�سات االحتواء هنا وهناك  ..الأمر
الذي �أدى بدوره اىل تعميق ال�صراعات احلزبية
واال�ضطرابات القبلية واملكونات االجتماعية
مما زاد الأمر ت�شعبا وتدهورا �شامال يف عموم
البالد ..
وجاءت مرحلة الثورة ال�شبابية اجلنوبية
نتيجة املعاناة املرتاكمة للعهود ال�سابقة والتي
�أثقلت و�سقلت جيل ال�شباب الثائر فجعلتهم
�أكرث ن�ضوجا ووعيا و�إدراكا وعزميتنا ـ ومل يعد
ممكنا �أن تنطلي عليهم ال�سيا�سات الرتويجبة
والتهمي�شية تلك ال بالرتغيب وال بالرتهيب ،
فحاول النظام �إخماد ه�ؤالء ال�شباب وثورتهم
امللتهبة بطبيعتها واملباركة يف م�سارها اخمادهم
عرب الو�سائل القمعية �إال �أنه فقد ال�سيطرة على
الو�ضع اجلنوبي املتدهور �أ�صال  ..وتدخل
املجتمع الأممي والدويل حلل الو�ضع اليمني
ب�صورة عامة واجلنوبي حتديدا بالو�سائل
ال�سيا�سية دون �أن ي�ضع يف االعتبار �أ�سباب تلك
ال�صراعات ومعاجلتها جذريا  ،وف�شلت كافة
املحاوالت الأممية وهنا نود �أن نلفت انتباه
الأمم املتحدة واملجتمع الدويل ب�أن الأخطاء
التي �أرتكبت يف عام 1967م عندما تدخلت

يف ( اجلنوب العربي ) يف حينه  ،تلك الأخطاء
التي تعترب وراء كل �أزمات الو�ضع اجلنوبي ،
وخوفنا الآن �أن تكرر تلك االخطاء التي �أرتكبت
من قبل بتدخلهم الآن حلل الق�ضية اجلنوبية
فتعمق اجلروح وتت�سبب يف نزيف جديد ويف
ذات الوقت ننبه املجتمع الدويل ب�شكل عام
واخوتنا يف اجلنوب ب�شكل خا�ص بعدم �سلوك
نف�س امل�سار  ،فما زال اليمن �آخذا نحو امل�صري
املجهول ما مل ينظر اىل �أ�سباب ال�صراع اليمني
اليمني �شماال واليمني اجلنوبي ب�صورة جادة
من خالل العودة اىل ما قبل العام 1967م .
وهنا علينا كجنوبيني ان ن�شيد بدور اململكة
العربية ال�سعودية وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده االمني الذين حتملوا
�أعباء نتائج تلك املرحلة ومل يكن لهم �أي يد
يف الأزمة بل كان لهم ال�سبق الدائم والبارز يف
دعم الق�ضية اجلنوبية ب�صفة خا�صة واليمنية
ب�صفة عامة وذلك من خالل جمع ال�شمل بني

اطراف القيادات اجلنوبية و�آخرها
ما مت يف م�ؤمتر الريا�ض من تقريب
وجهات النظر للقيادات اجلنوبية
والتي جمعت ولأول مرة بني ال�سالطني
وامل�شايخ واحلزبني كفر�صة جادة يف
ذلك امل�ؤمتر الذي رحبنا به ونرحب
مبثله الن النهج هذا يعد �أكرث واقعيا
 ،وان كنا نتمنى ونطمح يف �أن ي�شمل
م�ؤمتر الريا�ض كل اجلنوبيني وبجميع
طوائفهم وم�شاربهم .
و�أما بالن�سبة لذكرى  13يناير ذكرى
الت�صالح والت�سامح الذي مر قبل
يومني والذي ن�ؤيد فكرته ولكن على ان
تكون منذ عام 1967م ولي�ست منذ عام
1986م بحيث ي�شمل كل اجلنوبيني
ولي�س منح�صرا على الأحزاب يف
حينه .
ويف ت�صوري ور�أي ال�شخ�صي
والذي هميت و�أهم بتوجيهه هنا اىل
اخواننا يف اجلنوب النه امر جنوبي جنوبي
فعلينا نحن لكي نكون �أكرث عدال و�إن�صافا ،
العودة بالت�صالح والت�سامح اىل عام 1947م
حيث احلدث الأكرب وذلك عندما مت تهجري
ابناء اجلنوب من الطائفة اليهودية الذي مت
فيه نزوح �آالف العوائل والأ�سر اجلنوبية
من الطائفة اليهودية ظلما وق�صرا  ،نتيجة
املمار�سات العن�صرية يف االربعينيات.
ولأن كل �شريحة من �شرائح املجتمع هي لبنة
من بناء املجتمع اجلنوبي وان �إق�صاء �أي
�شريحة من تلك ال�شرائح تعترب هدما لذلك
البناء وت�ؤدي اىل تقطيع �أو�صال املجتمع
اجلنوبي .
فاحلق يبقى حقا وال ي�سقط بالتقادم  ،فان �أردنا
حل الق�ضية اجلنوبية فعلينا ان نبد�أ من حيث
بد�أت االزمة احلقيقة .

ر�أفت �رشف هائل
الدكتور مازن �شم�سان ا�سم ي�ضاهى به يف جامعة
عدن بكونه ا�صغر عميد يف جامعة عدن وهو عميد
لكلية الآداب بكافة اق�سامها هو رمزا من رموز عدن
املثابرة واملتقنة لعملها لقد بد�أ يف بداية م�شواره
التعليمي باحل�صول على لي�سان�س �آداب من كلية
الآداب جامعة �صنعاء يف عام  1994وبعد اخده
للي�سان�س عمل معيد يف كلية الرتبيه جامعة عدن يف
عام  1995ثم قرر تكملة تعليمه يف القاهره وحت�صل
على ماج�ستري بامتياز من ق�سم علم النف�س كلية
الآداب جامعة عني �شم�س يف عام  2000وبعد
ح�صوله على املاج�ستري عمل مدر�س علم النف�س
بكلية الآداب جامعة عدن عام  2001وب�سبب حبه
للعلم عمل جاهدا حل�صوله على الدكتوراه مرتبة
ال�شرف الأوىل من ق�سم علم النف�س كلية الآداب
جامعة عني �شم�س يف عام  ، 2005ف�أ�صبح �أ�ستاذ
م�ساعد علم النف�س بكلية الآداب جامعة عدن عام
 2005ومن مت ع�ضو ومقرر جلنة الدرا�سات العليا

بق�سم علم النف�س عام  2006وب�سبب اخال�صه
لعمله وحبه لكلية الآداب مت تعيينه عام 2007
نائب عميد كلية الآداب ل�ش�ؤون الطالب وقد كان
يعمل بكل احلب والإخال�ص والتعاون مع جميع
الطالب من كافة االق�سام اىل ان ا�شرق �صباح يوم
جديد ليكون يف � 2011أ�ستاذ م�شارك علم النف�س
بكلية الآداب جامعة عدن ،نعم انه هو الدكتور
مازن �شم�سان ي�ستحق االف�ضل و�أكرث من ذلك
ويف عام  2013ت َوج لي�صبح عميدا لكلية الآداب
وقد عمل كثريا لتطوير كلية الآداب ولديه القدرة
الكافيه لتفهم مايعانيه الطالب يف جميع الأق�سام
ويعمل بحر�ص على تقدمي امل�ساعدات لكافة
الطالب  ،وهذا العمل اجلميل قد كان يعمل به وهو
نائب عميد كلية الآداب فقد كان نائبا وعميدا يف
وقت واحد وبدل جهدا كبريا يف حت�سني امل�ستوى
الدرا�سي اجلامعي فال ي�سعنى �إال �أن �أقول لك...
�شكرا د /مازن �شم�سان على كل ماقدمته لنا.
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هكذا ن�ستقبل الفرح

لينا احل�سني
يتناف�س �سكان العامل ( الطبيعيني ) اخلاليني من م�شاكل او عقد
نف�سيه وان�سانيه على احياء �أي منا�سبه او ذكرى متر عليهم بكثري
من الفرح واال�ستعداد لهذه املنا�سبة بقدر ا�ستطاعتهم .
غري اننا �شعب غري اعتيادي خارق للعادة حتى يف احتفاالتنا
فبح�سب ما نتذكر منمراحل طفولتنا كان ابائنا وامهاتنا يحر�صون
على االحتفال مبنا�سبات كانت جتلب لهم ولنا الفرح وال�شعور
بال�سكينة والروحانية (مولد النبي �صلوات اهلل عليه ,را�س ال�سنه
امليالدية) دون �أي مزايدات او تعقيدات با�سم الدين اىل ان اتانا

الفاحتون ,املت�أ�سلمون اجلدد من ادخل على تفا�صيل حياتنا
(البدع واحلرام) .
مل ت�سلم مناهجنا التعليمية منهم ومن حرامهم وحاللهم فا�صبح
االحتفال باملولد النبوي بدعه وكل بدعه ظالله وكل ظاللة يف
النار وكان اخلوف من النار اكرب من قدر فرحتنا باالحتفال مبولد
ر�سولنا الكرمي –�صلوات اهلل عليه .
ا�صبح االحتفال بر�أ�س ال�سنه امليالديةكفرا وخروج عن الدين
واملله بعد ان كانت منازلنا تزين �سابقا ال�ستقبال ال�سنه اجلديدة
وحت�ضر على املوائد مالذ وطاب من امل�أكوالت واحللويات ك�أنهم
ي�ستب�شرون بعام جديد ملئ بال�سعادة والفرح .
اليوم ا�صبحنا ن�ستقبل كل هذه املنا�سبات بطريقه جديده مل يعهدها
احد من قبل ,ا�صبحنا ن�ستقبل كل يوم جديد بقتل وتفجري مل ي�سلم
املنازل وال االطفال من هذه االعتداءات القاتلة ,ن�ستقبل با�ص

املدر�سة بعبوة نا�سفه تن�سف احالم ال�صغريات الذاهبات للمدر�سة
وكلهن �أمل مب�ستقبل اف�ضل لهن ولأ�سرهن املكلومه بفقدانهن .
االحتفال مبولد ر�سول اهلل –�صلوات اهلل عليه – بعد ان كان
روحانيا وي�ستقبل بالأنا�شيد والذكر ا�صبح يح�ضر له بانفجار راح
�ضحيته الع�شرات .
وا�صر املحتفلون على طريقتهم القاتلة ان ينهوا العام بقتل االبرياء
يف ال�شوارع فها هي عدن تنهي اخر ايام العام مبقتل العديد من
ابنائها فالعام اجلديد ال يت�سع لهم ولأحالمهم رحمة اهلل تغ�شاهم .
حني حاول النا�س الهروب من عبائه احلزن ال�سوداء وارتداء
ثياب واحياء بع�ض ما اجربوا على ن�سيانه من فرح ي�صر القاتلون
على بعرثة احالم النا�س الب�سطاء واهدائهم املوت مغلف ب�أحالم
ال�صباح لكن ما زال هناك للأمل مت�سع وللحلم بقيه ....

الأمري الوليد يت�صدر قائمة "�أقوى � 100شخ�صية ت�أثري ًا"
يف ال�سعودية عرب تويرت لعام 2014م
 -احلقيقة  /الريا�ض

ت�صدر �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
اململكة القاب�ضة ،القائمة العامة لأقوى � 100شخ�صية
ت�أثري ًا يف ال�سعودية عرب تويرت لعام 2014م ح�سب
املر�صد ال�سعودي للإعالم االجتماعي "�إملام" ،كما
ت�صدر �سمو الأمري الوليد �أقوى  50رجل ت�أثري ًا وذلك
ح�سب قائمة �إملام خارج دوائر الن�شاطات.
كما ت�صدر الأمري الوليد قائمة �أقوى � 100شخ�صية
ت�أثري ًا يف ال�شبكات االجتماعية ال�سعودية لعام 2014م
ح�سب املر�صد ال�سعودي للإعالم االجتماعي ،وذلك يف
تقريره الأول عن الت�أثري االجتماعي يف ال�سعودية.
و ُيعرف عن الأمري الوليد باهتمامه با�ستك�شاف
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة ،متا�شياً مع توجهات
�سموه التجارية واالقت�صادية مما �أك�سبه �شهرة عاملية
حقيقية .هذا وقد �ساهم فكر الأمري الوليد التقدمي
و�شبكة عالقاته الهامة والن�شطة مع قادة العامل
ومتخذي القرار ورجال الأعمال يف و�ضع ا�سم الأمري

الوليد و�شركة اململكة القاب�ضة يف م�صاف ال�شركات
العاملية .بالإ�ضافة �إىل النجاح التجاري واال�ستثماري
ف�إن الأمري الوليد بن طالل ن�شط �أي�ضاً يف م�شاريع
امل�سئولية االجتماعية والعمل اخلريي والإن�ساين
بتربعات ومبادرات من خالل م�ؤ�س�سات الوليد بن
طالل اخلريية والإن�سانية التي ير�أ�سها �سموه خلدمة
املجتمع وامل�شاريع التنموية يف اململكة وحول العامل.
هذا وت�أ�س�ست �شركة اململكة القاب�ضة يف عام 1980م
وهي �شركة م�ساهمة عامة تتداول �أ�سهمها يف ال�سوق
املالية ال�سعودية منذ عام 2007م .وتعترب ال�شركة
واحدة من �أجنح ال�شركات اال�ستثمارية العاملية
و�أكرثها تنوعاً يف جماالت اال�ستثمارات ،ومن نخبة
ال�شركات الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية،
ومنطقة اخلليج العربي وعلى م�ستوى العامل .هذا
ومتتلك �شركة اململكة القاب�ضة ح�ص�صاً كربى يف
قطاعات ا�ستثمارية ترتاوح من �إدارة الفنادق (فنادق
ومنتجعات فور �سيزونز و فريمونت رافلز هولدنغ
�إنرتنا�شيونال و موفنبيك للفنادق واملنتجعات

الفنان وعد حممد �صالح حمدون :

�شققت طريقي �صوب الفن يف
�سن التا�سعة من عمري مثل
والدي وغنيت معه
ــ لقاء عـيـدرو�س زكـي :

�أفاد الفنان الغنائي ال�شاب وعد حممد �صالح حمدون  ،جنل الفنان الكبري الراحل حممد
�صالح حمدون ــ  1943م  2003 /م ــ �أنه بد�أ م�شواره الفني يف �سن التا�سعة من العمر مثل ما
بد�أ والده يغني يف العمر نف�سه  . .و �أ�ضاف يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدىل به �إىل (( احلقيقة
)) � :إنني �شققت طريقي فنياً ــ حينها ــ من خالل برنامج " �أ�ستوديو الفن " يف تلفاز " عدن
" بالأغنية ال�شهرية � " :س�ألت العني " لوالدي ــ يرحمه اهلل ــ الفنان حممد �صالح حمدون .
و �أو�ضح �أنه �أي�ضاً قام ب�أداء �أغنية  " :ليه يا هذا اجلميل ؟ ! " مع والده يف " �إذاعة عدن
" يف حلقة خا�صة من تقدمي الأ�ستاذ �شكيب عو�ض ــ يرحمه اهلل ــ و بعد ذلك �شارك يف حفالت
مدر�سية قامت " �إذاعة عدن " بت�سجيلها و كذلك �شارك والده معهم يف هذه احلفالت .
منوهاً ب�أنه غنى بع�ض الأنا�شيد مع زمالئه  ،و �أي�ضاً �أدى غناء بع�ضاً من �أغاين والده يف
تلك احلفالت املدر�سية  ،و كان العام  1999م منطلقاً ليالزم فيه والده يف الغناء لغاية العام

و�سوي�س �أوتيل) وعقارات (م�شروع برج اململكة
يف جدة وم�شروع �أر�ض الريا�ض) وعقارات فندقية
ت�شمل (فندق بالزا ،نيويورك و فندق �سافوي ،لندن
و فندق فور �سيزونز جورج اخلام�س ،باري�س وفنادق
�أخرى) واىل الإعالم والن�شر (نيوز كوربوري�شن
و ال�شركة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق)
والرتفيه (يورو ديزين �إ�س �سي �أيه) واخلدمات
املالية واال�ستثمارية (جمموعة �سيتي) و�شبكات
التوا�صل االجتماعي والتكنولوجيا (تويرت و�شركة
 )Jingdongوبرتوكيماويات (�شركة الت�صنيع
الوطنية) وتعليم (مدار�س اململكة) ورعاية ال�صحية
(�شركة م�شاريع اخلدمات الطبية) وطريان (ال�شركة
الوطنية للخدمات اجلوية) و�أي�ضاً الزراعة (�شركة
اململكة للتنمية الزراعية  -كادكو م�صر) .بالإ�ضافة
�إىل التواجد اال�ستثماري لل�شركة يف الأ�سواق النامية
مثل قارة �أفريقيا.
ت�صل ن�شاطات م�ؤ�س�سات الوليد بن طالل اخلريية �إىل
اكرث من  84بلد ًا حول العامل ،وترتاوح ن�شاطاتها بني

 2002م  ،لكون والده توقف عن الغناء يف العام  2003م و مل ُيزاول الغناء خالله غري مدة
�شهر و ن�صف تقريباً يف جمهورية �أملانيا االحتادية ال�صديقة و هو العام عينه الذي غ َّيب فيه
املوت والده كذلك يف يوم االثنني املوافق � 13أكتوبر " ت�شرين الأول "  2003م .
و تابع قائ ًال  :بعد �أن توفى والدي توقفت ملدة خم�سة �أعوام تقريباً  ،ثم عقب �إنهائي
ملرحلة التعليم الثانوية العامة و خالل درا�ستي اجلامعية �شاركت يف �إحياء بع�ض �أعرا�س
�أ�صدقائي " املخادر " يف عدن و حلج و �أبني  ،و مدينتنا الغالية " الوَهْ ط "  ،بغناء �أغنية �أو
�أغنيتني يف تلك " املخادر " و هي حواىل �أربع �أو خم�س " خمادر " تقريباً .
و م�ضى يقول  :غنيت �أي�ضاً يف بع�ض املنا�سبات يف منتدى " الوَهْ ط " ــ منتدى الفنان
حممد �صالح حمدون الثقايف  ،بعد ذلك غادرت �إىل جمهورية الهند ال�صديقة لدرا�سة " اللغة
الإجنليزية " ملدة عام كامل  ،و عقب عودتي من ال�سفر ب�أربعة �أ�شهر �صادفت ــ وقتها ــ
الذكرى احلادية ع�شر لوفاة والدي الفنان حممد �صالح حمدون ــ يرحمه اهلل ــ و كنت قد
ا�ستهللت اجلل�سة و �أم�سيتها الفنية باملنتدى  ،يوم اخلمي�س املوافق � 23أكتوبر " ت�شرين
الأول "  2014م  ،ب�أغنية � " :س�ألت العني " للوالد ح�سب طلب من �شرفونا بح�ضور احتفائية
ذكرى رحيل والدي الـ . 11
و �أ�شار �إىل �أنه ال يهتم للغناء �أو ينظر �إليه من اجتاه مهنة لأنه كما ن�صحه والده الفنان
القدير حممد �صالح حمدون من �سابق �أن يجعل من الفن جمرد هواية و �أن يهتم فقط
مب�ستقبله العلمي و العملي امل�ؤهل علمياً .
م�ؤكد ًا يف ختام ت�صريحه �أن الو�ضع الراهن يف البالد ال يتيح للمبدع يف �أي جمال م�ستقبالً
�أزهر ًا كما يتمنى كل �إن�سان طموح و ذو فكر .
اجلدير ذكره �أن الفنان ال�شاب وعد حممد �صالح حمدون ــ  23عاماً ــ من مواليد � 26سبتمرب
" �أيلول "  1991م تخرج يف جامعة عدن  ،كلية الرتبية " َ�صبرِ "  ،و يحمل �شهادة الدبلوم يف
حت�صل عليها يف العام  2011م .
تخ�ص�ص برجمة احلا�سوب الآيل و َّ

اال�ستجابة للكوارث الطبيعية وتنمية املجتمع ،اىل
متكني املر�أة ودعم ال�شباب وت�شجيع التبادل الثقايف.

بامل�ضرات واالفراح..
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مازال طوفان املا�ضي ينهمر علينا !!
�إذا حتولت ( بع�ض) القيادات املُدعية �إىل حر�س خا�ص مل�صالح ( املتنفدين) من �أهل
الفيد والإحتالل � ,سوف ت�صبح الثورة اجلنوبية جمرد ( خديعة وم�سخرة و�ضيعة
) مامل يتطهر ج�سد الثورة منها بالطرد و�إ�سقاط الأقنعة وهذا ما يحدث يف كل ثورات
التاريخ الرائعة ,لأن الر�شوة خليانة الثورة هي خيانة �أمانة  ,وهي و�صمة عار لذا
على ال�شباب النظيف العقل والقلب والواعي النبيل الذي يعرف �أن الثورة الأ�صيلة
جاءت من �أجل م�ستقبله املُ�شرق عليهم ( احلر�ص كل احلر�ص من وجود مثل ه�ؤالء
يف �أو�ساطهم ) لأن خيانة الوطن هي �أعظم اخليانات ال يفعلها غري ( حثاالت الأر�ض,
وكل من ال دين وال مله وال ُمعتقد له)  ....هل بلغت ف�أ�سمعوين ؟! عدن املحرو�سة
10يناير 2015
نت�ساءل ملاذا ال يزال طوفان املا�ضي القدمي ينهمر علينا  ,بكل تر�سباته
احلاقدة,بغدره,بكراهيته,برف�ضه للعلم والأن�سان؟ نت�ساءل ملاذا يتدفق �سيل النذالة
والإنتهازية؟ نت�ساءل ملاذا اختفت الإبت�سامة املخل�صة والنوايا ال�صادقة؟ نت�ساءل بكل
غباء ,وجنتهد لنف�سر املاء بعد اجلهد باملاء !! نت�ساءل ونحن نرى كيف تتغري الف�صول
ويتغري معها لون ال�سهول احلقول  ,وكيف تبقى بع�ض العقول ثابتة  ,التفرق بني
العقول والعجول !! ليلة �شتاء والليل ا�شجان واحزان والت�سا�ؤالت متر �أمامي مرور
الكرام...ليلة �شتاء والليل يفي�ض بالت�سا�ؤالت العقيمة !!
ال مفر يا جنوبي اليوم يف عام جديد غري وحدة الهدف وال�صف ..والق�سم املُقد�س
ب�أن يكون الن�ضال من �أجل اجلنوب وحترير الأر�ض املقهورة من ُغزاة هم " جمرد
ل�صو�ص وورثة �إبلي�س يف الأر�ض " ولي�س ن�ضال من �أجل التناحر على منا�صب
العفن الوهمية ومن �أجل نوايا حقرية �شخ�صية..نوايا و�ضيعة تن�صب كلها ل�صالح

فاروق نا�رص علي

� 9سنــوات عــلـــى رحــيــل
ال�صحافـي الكبري ع�صام �سعيد �سامل

الإحتالل والدول الراعية له..المفر ياجنوبي اليوم غري رف�ض
خيانة اجلنوبي للجنوب..المفر ياجنوبي اليوم من قراءة الأمر
الواقع ب�أن احلرية الت�أتي من الإحتالل الو�ضيع وال من الدول
الراعية له ,لكنها تخرج عارية �سافره ملالقاة املنا�ضلني ال�شرفاء
املخل�صني للأر�ض التي ولدوا وترعرعوا فوق وعلى ترابها..
المفر ,المفر,المفر� ,أما ن�ضال ُمنظم  ,مربمجُ ,من�سق ,واعي
ومدرك حلقائق الأمور املحلية والعاملية  ,يكتب �أ�سمه فوق جبني
الدهر ب�آكاليل الغار � ,أو ن�ضال منحرف ُخلق من بطن ال�ضياع
وال�سم�سرة .يكتب �أ�سمه بحروف العار  ,المفر ياجنوبي اليوم
المفر !!
** ما الذي يدور من باطل على �أخوتنا يف " ال�ضالع ال�صامدة
احلبيبة "؟! هل يظل يا�شرفاء اجلنوب هذا ال�س�ؤال عن الباطل
املنهمر فوق ال�ضالع جمرد �س�ؤال عن باطل يدور ,ويدور دوماً بال
طائل " ؟! �إذ ًا �أقول ما قاله ال�شاعر الرائع "احمد مطر " ( �آه ياع�صر الق�صا�ص /بلطة
اجلزار اليذبحها قطر الندى � /آن يل �أن �أترك احلرب  /و�أن �أكتب �شعري بالر�صا�ص !)
يف زمن البحث عن الثوار ال�شرفاء الأحرار  ,ي�ضع لك الأنذال �ألف م�شوار وم�شوار ,
وكلما �أكملنا م�شوار �أحاطونا ب�ألف جدار وجدار � ,آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آه يازمن العار  ,من يدو�س
على الورد والأزهار ي�ستحيل �أن يخرج يوماً من �شرنقة اخلنوع �أو يزيل من على
جبينه و�صمة العار !!
�أقول للذين ركبهم الوهم وباتوا يطبلون وي�صرخون بكل غباء وجنون �,أنهم من �صنع

م�ؤ�س�سة (احلقيقة ) اخلريية التنموية توزع وجبة غداء على دار العجزة بعدن
ــ عدن /خا�ص

قدمت م�ؤ�س�سة (احلقيقة )
اخلريية التنموية مبحافظة
عدن ال�سبت املا�ضي وجبة
غداء لعدد (� )70شخ�ص
لنزالء دار العجزة وامل�سنني
الواقع يف مديرية ال�شيخ
عثمان بعدن مبنا�سبة
االحتفال باملولد النبوي
ال�شريف

 -خا�ص

مرت الذكرى التا�سعة لرحيل الزميل ال�صحايف املخ�ضرم
الأ�ستاذ والأخ وال�صديق ع�صام �سعيد �سامل اليافعي يف
 13يناير 2006م مبدينة عدن عن عمر يناهز  56عاما
وبرحيل الفقيد فقدت الأو�ساط ال�صحفية والإعالمية
اليمنية احد ابرز زمالء احلرف ورواد ال�صحافة اليمنية
البارزين ممن تركوا ب�صمات وا�ضحة يف ال�صحافة
اليمنية  ،حيث كر�س حياته لوحدة الو�سط الإعالمي
وال�صحفي و�ساهم بفعالية يف ت�أ�سي�س نقابة ال�صحافيني
ويف بلورة الوعي الوطني الوحدوي يف �أو�ساط اجلماهري.
و�أ�ضاف البيان :وكان ع�صام مدافعا عن قويا عن قيم
اخلري والعدل واحلرية وامل�ساواة.
وع�صام هو م�ؤ�س�س �أول جملة كاريكاتورية �ساخرة يف
اليمن هي " �صم مب "

الثورة اجلنوبية  :متهلي يا قافلة ال�ضياع متهلي  ,فما زلتم
تدورون يف فلك م�سحور جمنون كالنافورة تعيدون الكره تلو
الكره  ,متهلي ياقافلة العبث وال�ضياع ,ف�سيفك امل�شطور ملقى
هناك تنفر منه الع�صافري والطيور  ,متهلوا وافهموا معنى
الكالم  ...الثورة �صنعها ال�شرفاء والأنقياء الذين ال ينحنون
لغري( اهلل رب العر�ش �سبحانه ) وخطفها بنذالة من يركعون ملن
يدفع  ,جعلتم من الثورة جمرد مزاد علني ملن ي�شرتي  ,الخجل
,الحياء ,وال من يحزنون  ,تت�أملون جنازة الوطن املقهور وال
تقهرون تنتظرون من يدفع لكم فعلتكم الو�ضيعة والتخجلون
...فتمهلي ياقافلة ال�ضياع متهلي  ,فما بينكم وبني الثورة
احلقيقية بحور وجبال لن يجتازها غري ال�شرفاء والأبطال
...متهلي ,متهلي,متهلي يا قافلة التيه وال�ضياع !!
يف زمن القهر والبط�ش بال�شرفاء الأحرار  ,وجب القول ملن
يريد �أن يفهم القول وب�إخت�صار �شديد  :الثورة التي (الت�ستطيع بيان ) هدفها للعامل
بكل و�ضوح و�صدق و�صراحة واملعمد بالأدلة القاطعة التي تعزز بيانها  ,و�أن يكون
هذا البيان الوا�ضح من قبل " جبهة موحدة " متفق عليها من اجلماهري الوفية �أي
من الأغلبية  ,وهي م�ؤمنة باحلرية والإ�ستقالل ب�صدق تام وم�ؤمنة ببناء الدولة
احل�ضارية املدنية احلا�ضنة لكل جماهري اجلنوب الوفية ,,عليها �أن تفهم �أن م�آلها
ال�ضياع والندم ..و�ستظل ترتنح مابني عقلية املزايدات والعدم !!

وت�ستهدف امل�ؤ�س�سة نزالء
دار امل�سنني وعدد اجلمعيات
االجتماعية املتخ�ص�صة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة
كون هذه ال�شريحة من�سية
من خري اخلريين  ،كما ي�شمل
دعمها جميع املراكز التي
تقوم ب�أفعال خريية يف �إيواء
ال�صغار والكبار واملرافق
التي تقدم خدمات �إن�سانية
بحتة .

