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املخلوع ً
مهددا :م�ستعدون لبحور من الدماء لأجل الوحدة

نا�صر :لن �أعود للحكم ولن �أكون بديال لأحد
العطا�س� :صالح يقف وراء م�شاكل اليمن للعودة �إىل احلكم

حبتور :ال ميكن لـ 10باملائة �أن يديروا �ش�ؤون اليمن بقوة ال�سالح
الــحـوثـي ..الإمــــام الثالث

احلاكم فـــي اليـــمـــن بالــــتــح ّكــــم..
لـــم يــتــلــق �أي تــعــليـــم نـــظــــــامي

( الذين �إذا �أ�صابتهم م�ص يبه
قالوا �أن هلل و�أن �إلية راجعون )

تتقدم
بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة
�إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني

امللك �سلمان بن عبدلعزيز �آل �سعود
و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود

يل و ّ
و ّ
يل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
و�إىل الأ�سرة املالكة الكرمية
و�إىل �أ�صحاب و�صاحبات ال�سمو امللكي
�أبناء وبنات الفقيد
وال�شعب ال�سعودي
يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
خادم احلرمني ال�شريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته
و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يجزيه عن الإ�سالم
وامل�سلمني كافة خري اجلزاء
م�ؤ�س�سة (

)للإعالم وكافة من�سوبيها

�ص ( )9-8
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�إىل جنة اخللد � .أبا متعب

نعم املوت حق وواجب ،والنف�س املطمئنة ترجع �إىل ربها را�ض ّية
مر�ض ّية ،لكن ّنا ونحن نودع خادم احلرمني ال�شريفني اليوم امللك
الإن�سان ن�شعر باحلزن و�أمل الفراق ،فقد رحل عنا رجل اخلري
تاركاً لنا ذكرى معطرة برتاب الوطن ونخله وم�ساجده وحدائق
اليا�سمني ،فيها الأمل للأبناء ،وحكمة الأفعال والأيام،
*حزننا كبري وعميق ،حينما غادرنا ج�سد ّياً ،وكان غزير ًا كالبحر
يف عطائه وحمبته للجميع  ،فما �أعظم اخلري الذي خلفه لنا امللك
عبداهلل (رحمه اهلل)  ،وما �أعلى البناء الذي �أجنزه ،وما �أجمل
احلكمة التي غر�سها يف تراب وطنه  ،وما �أجمل الدرو�س البليغة
التي تركها للأبناء يف مواجهة الزمن.،
*الفقيد كان حري�صا على التكاتف العربي والإ�سالمي واخلليجي
وحري�صا على ا�ستقرار املنطقة.

*رحيل امللك عبد اهلل �سي�ؤثر على املنطقة
لكونه �أحد �صمامات الأمان لها ،فقد كان رحمه
اهلل "العقل ال�سيا�سي املتحرك".
فقد كان كثريا من ر�ؤ�ساء الدول يلج�ؤون �إليه
حلل بع�ض امل�شكالت التي تطر�أ عليهم وكان
ي�سهم معهم بحلها ب�سيا�سة هادئة ،كان رحمه
اهلل "رجل املهام ال�صعبة والكبرية" امل�سرح
العربي و الدويل والإقليمي �سوف يفقد برحليه الكثري ....
* �أن امللك عبداهلل كان ال�شخ�صية املحورية التي �أ�سهمت بدور
فاعل وم�ؤثر يف الدفع ب�أطر العالقات الثنائية بني ال�سعودية
واليمن �إىل �آفاق من التقدم واالنفتاح� ،إ�ضافة �إىل مواقف امللك عبد
اهلل يف دعم الق�ضايا العربية من خالل مواقفه التاريخية امل�شرفة
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يف تعزيز التكافل بني الدول العربية والإ�سالمية .
رحل عبداهلل ،ومل ترحل م�آثره التي �ستبقى
نربا�سا ي�ضيء طريق العامل ،ليحذو كل قادة
الدنيا حذوه يف العطاء احلقيقي الذي يبقى حتى
بعد الرحيل.
يف ذمة اهلل يا ملك اخلري واحلكمة يا من ع�شت
منوذجاً حياً للحكمة والب�صرية لن نن�سى
حكمتك يف حب النا�س واخلري ،وعزا�ؤنا انك �أجنبت �شباباً وقادة
�سيحملون رايتك ور�ؤياك �إىل الأبد.
�أيها الأب العزيز �سيطول حزننا عليك ولكننا �سنقر�أ بعد فراقك
قول اهلل تعاىل“ :الذين �إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون” (�صدق اهلل العظيم)

فـ ــرا�س الي ـ ــافعي

الرئي�س املخلوع  :اجلنوب مفكك وم�ستعدين لبحور من الدماء لأجل الوحدة
 �إقليم عدن � /صنعاء:قال الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح خالل لقاءه بالقيادات
امل�ؤمترية يف اجلنوب املوالية له� ،أن على اجلنوبيني �أن ال يحلموا
باالنف�صال ،ولن ي�سمح لهم با�ستمرار احللم �أي�ضا.
و�أفاد م�صدر خا�ص م�شارك يف اللقاء املنعقد ب�صنعاء يوم االثنني،
�أن عدد من القيادات اجلنوبية تعهّدت للمخلوع بالعودة �إىل اجلنوب
والعمل خلق اال�ضطرابات وتفكيك الأو�ضاع وفق خطة اتفقوا

ب�ش�أنها مع �صالح.
و�أ�شار امل�صدر لـموقع "�إقليم عدن" �أن الرئي�س املخلوع عاد لتهديداته
ال�سابقة وكان يف و�ضع �أكرث ت�أزما وهو يردد ب�أن "االنف�صال كابو�س
�سيحرق اجلنوبيني به".
وقال �أن �صالح علق على اللقاءات اجلنوبية التي تعقد يف الآونة
الأخري ،و�سخر منها بالقول "لهم �أكرث من عقدين وهم من اجتماع �إىل
اجتماع ومن قيادة �إىل قيادة ومن مكون �إىل مكون".
وك�شف امل�صدر �أن �صالح قال �إن ال�سيطرة على اجلنوب اليوم
�أ�صبحت �أكرث �سهولة من الأم�س بعد �أن �أ�صبحوا ممزقني بني

ع�شرات املكونات ومئات القيادات واالختالف �سيدهم.
ولفت امل�صدر �إىل �أن �صالح قد �أورد خالل اللقاء فزاعة القاعدة ب�أن
يعيدها �إىل املناطق القريبة من عدن لي�شغلهم بها.
وعلق �ساخر �أن اجلنوب اليوم مفكك وغري قادر �أن يفعل �شي وعودة
الفرع �إىل الأ�صل �سوف تكون بالقريب العاجل .
جمددا تهديداته ال�سابقة التي اعتاد عليها بان احلفاظ على الوحدة
كلف انهار من الدماء وم�ستعدين للبحور من الدماء لأجل الوحدة .

ف�ضائح  33عام فـي عهد املخلوع "�صالح"
 �إقليم عدن � /صنعاء:يف �إح�صائية �شبه دقيقة ملنجزات الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل
�صالح والتي ظل الإعالم املوايل له خالل عقود يتغنى بها وبكونه �صانع
املنجزات يف ار�ض ال�سعيدة  ،نن�شر غ�سيلها لل�شارع اليمني ونك�شف
حقيقتها حتى تكف تلك الأبواق عن ازعاج املواطن بها بينما مل يلم�س
منها اال كل ما هو فا�سد و نافذ  ،ومقوالت ف�ضفا�ضة �أنكرت الآخر
وحجمته وح�صرته يف زاوية االتهام  ،وحتى ال ننكر  ،فهناك ا�سماء
كبرية برزت يف عهد �صالح  ..ولكن بروزها كان يف جوانب ال�سلب
والنهب واكل خريات البالد والعباد  ..فيما يلي ت�صنيف كامل لكل
املنجزات – على ح�سب نوعيتها ..
 -1ج�سر ال�صداقة  ،بني على نفقة جمهورية ال�صني ال�شعبية
 -2طريق �صنعاء حجة  ،بني على نفقة جمهورية ال�صني ال�شعبية
 -3طريق �صنعاء �صعدة  ،بني على نفقة جمهورية ال�صني ال�شعبية
 -4مدر�سة �سيف بن ذي يزن  ،بنيت على نفقة دولة الكويت
 -5دار الكتب  ،على نفقة دولة الكويت
 -6مدر�سة �إبن ماجد ب�صنعاء ،على نفقة �سلطنة عمان
 -7م�ست�شفى الكويت ،على نفقة دولة الكويت
 -8مدر�سة الكويت ،على نفقة دولة الكويت
 -9مدر�سة خولة بنت الأزور ،على نفقة دولة الكويت
 -10معهد �سامل ال�صباح للمعلمات ،على نفقة دولة الكويت
 -11جامعة �صنعاء القدمية واجلديدة ،على نفقة دولة الكويت
 -12مبنى وزارة الإعالم القدمي ،على نفقة دولة قطر
 -13خط الدائري �صنعاء  ،على نفقة دولة العراق
 -14مباين املراكز الثقافية يف ( �صنعاء – تعز – احلديدة – البي�ضاء
– ذمار – �إب) … ..دولة الإمارات
� -15أعادة بناء �سد م�أرب ،على نفقة دولة الإمارات
 -16طريق �صنعاء تعز ،على نفقة دولتي الواليات املتحدة الأمريكية
& �أملانيا  -17م�صنع الغزل والن�سيج ،على نفقة جمهورية ال�صني
ال�شعبية
 -18املعهد ال�صناعي الأول ب�صنعاء على نفقة جمهورية ال�صني
ال�شعبية
 -19طريق �صنعاء احلديدة  ،على نفقة جمهورية ال�صني ال�شعبية
 -20طريق تعز احلديدة  ،على نفقة الإحتاد ال�سوفيتي �سابقا
 -21مبنى امل�ست�شفى الع�سكري القدمي ب�صنعاء  ،على نفقة الإحتاد
ال�سوفيتي �سابقا
 -22مدر�سة ال�شعب ال�صناعية يف �صنعاء وتعز ،على نفقة الإحتاد
ال�سوفيتي �سابقا
 -23م�ست�شفى الثورة العام �صنعاء وتعز  ،على نفقة الإحتاد
ال�سوفيتي �سابقا

 -24مطار �صنعاء الدويل احلايل  ،على نفقة الإحتاد ال�سوفيتي �سابقا
 -25ت�سليح القوات امل�سلحة منذ بداية الثورة وحتى نهاية
ال�سبعينات  ،على نفقة الإحتاد ال�سوفيتي �سابقا
 -26م�صنع ا�سمنت باجل  ،على نفقة الإحتاد ال�سوفيتي �سابقا
� -27سفلتة م�شروع مياة وجماري مدينتي ذمار ورداع  ،على نفقة
دولة هولندا  -28م�شاريع مياه الريف يف انحاء اجلمهورية  ،على
نفقة دولة هولندا و�أملانيا  -29م�شروع ر�صف و�صيانة طريق ال�سائلة
 ،على نفقة الواليات املتحدة الأمريكية
 -33ر�صف ال�شوارع بالأحجار ومياة وجماري �صنعاء القدمية  ،على
نفقة هولندا و املانيا و�أيطاليا و�سوي�سرا
 -34مركز الأطراف ال�صناعية يف �صنعاء وتعز  ،على نفقة الإحتاد
ال�سوفيتي �سابقا
 -35ع�شرات الآالف من املنح الدرا�سية املجانية يف خمتلف
التخ�ص�صات  ،على نفقة ال�صني و العراق و م�صر و �سوريا و الإحتاد
ال�سوفيتي
 -36مرتبات و�سكن مدر�سي جامعة �صنعاء و�أطباء م�ست�شفى الكويت
والأدوية من عام  70حتى  ، 90على نفقة الكويت
 -37ال�سجن املركزي ب�صنعاء  ،على نفقة اململكة العربية ال�سعودية
 -38مبنى الأمن املركزي  ،على نفقة اململكة العربية ال�سعودية
 -39م�ست�شفى ال�سالم يف �صعدة وم�ست�شفى حجة  ،على نفقة اململكة
العربية ال�سعودية
 -40ميناء احلديدة  ،على نفقة الإحتاد ال�سوفيتي
 -41تغذية وك�ساء ومرتبات طالب مدر�سة الأيتام  ،على نفقة
اليوني�سف
 -42مبنى وزارة اخلارجية اجلديد  ،على نفقة جمهورية ال�صني
ال�شعبية
� 12,000,000 -43إثنا ع�شر مليون لغم  ،على نفقة معمر القذايف ليبيا

اجنازات �صالح اي�ضا متثلت مبقوالته امل�أثورة واخلالدة  ..نقتب�س
فيما يلي بع�ض منها:
 -1الإ�سالمي فيه رجعي متخلف…
 -2واال�شرتاكي فيه كافر ملحد…
 -3وال�شمايل فيه حوثي متمرد….
 -4واجلنوبي فيه انف�صايل خمرب…
 -5كلمته امل�شهوره …… ..ال ميكن ان اكون تك�سي ف�ساد الحد
 -6كلمته امل�شهوره………… من طاجه اىل طاجه
 -7كلمته امل�شهوره … ..من هاهناء تبدا �سكة القطار
 -8كلمته امل�شهوره … القبيله هي جزء من النظام بل هي �صلب
النظام
 -9كلمته امل�شهوره … كنا قريبا من االنهيار فتقدمنا خطوتني
 -10كلمته امل�شهوره … .م�شاكل اليمن تاتي ب�ضعف الرتكيبه القبليه
يف اجلنوب
 -11وقال لالحمر … .امتنى حكم اليمن ا�سبوعا النتقم للغ�شمي
 -12وقال لفتاح يوما … .مارايك نعمل �سفارات ونكون دوال متجاوره
املراقبون يف اح�صائياتهم مل يغفلوا اكرب منجزات �صالح  ..نهب عائلته
لرثوات اليمن ومن ابرزهم:
 -1احمد علي عبداهلل (الأبن)
 -2يحيى حممد عبداهلل �صالح(�أبن الأخ)
 -3طارق حممد عبداهلل �صالح(�أبن الأخ)
 -4عمار حممد عبداهلل �صالح(�أبن الأخ)
 -5علي حم�سن �صالح الأحمر(الأخ غري ال�شقيق)
 -6علي �صالح الأحمر
 -7توفيق �صالح عبداهلل �صالح(�أبن الأخ)م�ضادة لتدمري اليمن .
� -8أحمد الكحالين(�أبو زوجة الرئي�س الرابعة)
 -9عبد الرحمن الأكوع (�شقيق الزوجة الثالثة)
 -10عمر الأرحبي(�شقيق زوج الأبنة)
 -11عبد الكرمي �إ�سماعيل الأرحبي(عم زوج الأبنة
 -12خالد الأرحبي(زوج الأبنة)
 -13عبدالوهاب عبداهلل احلجري(�شقيق الزوج الثانية)
 -14خالد عبدالرحمن الأكوع(�شقيق الزوجة الثالثة)
-15عبداخلالق القا�ضي(ابن خال الرئي�س)
 -16عبداهلل القا�ضي(ن�سب)
 -17مهدي مقولة(من قرية الرئي�س)
 -17حممد علي حم�سن (من قرية الرئي�س)
� -18صالح ال�ضنني(من قرية الرئي�س)
 -19علي احمد دويد(زوج الأبنة)
 -20نعمان دويد(اخو زوج الأبنة)
 -21كهالن جماهد ابو �شوارب(اخ زوج بنت الرئي�س)
 -22حممد عبداهلل حيدر(من قرية الرئي�س)

1996

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني

عدن -الـمنصورة
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قال �إن قرار قطع االت�صال باحلكومة املركزية جاء حلفظ الأمن
حمافظ عدن :ال ميكن لـ 10باملائة �أن يديروا �ش�ؤون اليمن بقوة ال�سالح
 دبي  -متابعات:قال حمافظ عدن ،عبد العزيز بن حبتور� ،إن هناك �ضغطا �شعبيا هائال ب�سبب
ما يحدث يف �صنعاء بعد "االنقالب" الذي نفذته جماعة احلوثي ،م�شريا �إىل �أن
احلوثيني لن ي�ستطيعوا �أن يحكمون اليمن مبفردهم.
و�أو�ضح بن حبتور يف مقابلة خا�صة مع "�سكاي نيوز عربية" �أنه "ال ميكن لقوة
�صغرية جاءت بقوة ال�سالح �إدارة �ش�ؤون اليمن".
وبني حمافظ عدن �أن احلوثيني ال ي�شكلون يف الوزن ال�سكاين �أو الطائفي �أو القبلي
�سوى �أقل من  ،%10و�أن "االنقالب" ال ميكن �أن يحدد م�سار العملية ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية يف البالد.
و�شدد على �أن "احلوثيني جمموعة متطرفة جاءت بقوة ال�سالح ولن ت�ستمر
طويال" ،م�ضيفا" :االنقالب حالة طارئة �ستزول مبقاومة �شعبية من قبل
اليمنيني".

وقال �إن "�أن�صار احلوثي يريدون حكم اليمن من وراء ال�ستار وهو ما مل يقبله
الرئي�س عبد ربه من�صور هادي والقوى ال�سيا�سية اليمنية" ،م�شددا على �أن
"احلوثي �أداة منفذة مل�شروع �إقليمي �إيراين".
و�أو�ضح �أن قوى �سيا�سية دخلت يف حتالفات مع احلوثي لال�ستيالء على ال�سلطة
وت�صفية احل�سابات.
وبني حمافظ عدن �أن مو�ضوع االنف�صال م�س�ألة مرتبطة ب�سيا�سة دولية ،و�أن
الت�صويت على ا�ستفتاء لتقرير امل�صري لن يحدث �إال ب�إرادة دولية.
وقال�" :إذا �صوت جمل�س الأمن الدويل على قرار االنف�صال نحن �سن�صوت
لالنف�صال".
و�أ�شار بن حبتور �إىل �أن "قطع االت�صال باحلكومة املركزية قرار اتخذناه حلفظ
الأمن يف �إقليم عدن بعد الفراغ ال�سيا�سي والد�ستوري".
و�أ�شار �إىل �أن اال�ستفادة من اللجان ال�شعبية جاء بقرار من اللجنة الأمنية،

يف ر�سالة �شديدة اللهجة وجهها للحوثيني ..
وزير اال�شغال وحي �أمان  :عامل القوة وفر�ض عامل
الغاب ي�ؤدي �إىل االنهيار والفو�ضى
 -خــا�ص

وجه الوزير وحي �أمان وزير الإ�شغال يف حكومة
بحاح بر�سالة بعنوان (ر�سالتي اىل �أن�صار اهلل ) قال
فيها ":يف هذه اللحظات التاريخية اخلطرية التي
نعي�شها  ،وبعد التطورات والأحداث املت�سارعة
والفراغ الد�ستوري الذي و�صلنا اليه �أمتنى من
عقالء �أن�صار اهلل ان يدر�سوا ويعيدوا ح�ساباتهم
جيدا واالعتماد على التفكري املنطقي واملو�ضوعي
وهم يقررون �شكل امل�ستقبل القريب لليمن  ،ا�ستنادا
اىل جمريات الواقع واىل ما ميكن ان ت�صل بها الأمور
وامل�صري امل�أ�ساوي الذي بد�أت ترت�سم معامله على
ار�ض الواقع".
و�أ�ضاف �أمان ":ان عامل القوة وفر�ض قانون الغاب
وغطر�سة الأقوى ال ميكن ان ت�ؤدي بالنهاية �سوى
اىل االنهيار والفو�ضى  ،وتزيد من معاناة ال�شعب
الذي حتمل كثري ًا على �أمل الو�صول اىل م�ستوى
معي�شي اف�ضل ولي�س العك�س"
م�ضيفاً ":على �أن�صار اهلل وباقي القوى الوطنية
والأحزاب ال�سيا�سية ان يعوا جيدا وهم يفر�ضوا
خياراتهم القادمة ب�أن عليهم ان ي�أخذوا يف احل�سبان
كثري من الأمور  ،ومنها ما يلي -:
 يعي�ش اليمن حاليا �أزمة اقت�صادية حادة  ،ب�سبباالنخفا�ض احلاد يف املوارد نتيجة انخفا�ض كميات
و�أ�سعار النفط الذي كان يغطي حوايل  ٪٧٥من
موازنة الدولة و�أ�صبح م�ؤخر ًا ال يغطي ، ٪ ٤٠
بالإ�ضافة اىل �ضعف املوارد االخرى ب�سبب انفالت
الو�ضع الأمني والت�سيب والف�ساد االداري واملايل يف
امل�ؤ�س�سات الإرادية احلكومية و�إنفاق حوايل ٪ ٣٠
من موازنة الدولة يف رواتب ونفقات اجلي�ش والأمن
..
 وجود عجز يف املدفوعات للموازنة احلاليةاملقرتحة لعام  ٢٠١٥م بحوايل  ٥٧٠مليار ريال ،
وقد �أدى ذلك اىل توقيف الباب الرابع واخلا�ص
بامل�شاريع الإمنائية واخلدمية بالبالد ،والذي نتج
عنه توقف املئات من امل�شاريع اخلدمية والتنموية
املتعلقة بحياة النا�س .
ً
 �أ�صبحت الدولة م�ؤخرا تعتمد على امل�ساعداتوالقرو�ض اخلارجية من الدول الداعمة يف متويل
امل�شاريع الإمنائية املهمة واملتعلقة بحياة

املواطنني  ،حيث �صارت الدولة تعول على ذلك
كثري ًا يف خطط تنفيذ امل�شاريع القادمة  ،ويف حال
توقف الدعم اخلارجي ب�سبب الو�ضع ال�سيا�سي ،
�سوف ينقطع خيط الأمل اليتيم الذي يتم االعتماد
عليه خالل الفرتة القادمة ..
 �ضعف ال�سلطات والإدارات املحلية والدفاعيةواالمنية يف املحافظات واعتمادها الأ�سا�سي على
املركز يف ت�سيري �أمورها املالية والإدارية  ،ويف حال
تعرث ذلك نتيجة لأي اختالل يف �سلطة املركز �سوف
ي�ؤدي حتما اىل تفكك وا�ضح يف احلياة اليومية
للمواطنني باملحافظات والذي �سي�ؤذي بالنهاية
اىل ظهور االحتجاجات ال�شعبية واال�ضطرابات
ال�سيا�سية واالجتماعية واملطالبات اجلماهريية
والتذمر والتفكك الوا�ضح يف �شكل ومفهوم ادارة
الدولة".
وختم الوزير �أمان كلمته بالقول ":لعل ما ذكر �أعاله
يعترب غي�ض من في�ض  ،وعلى ال�سيا�سيون الأقوياء
و العقالء اليوم ان يدركوا جيدا كل هذه الأمور
وغريها وهم يقررون م�ستقبل الأمة والوطن يف هذه
اللحظات احلا�سمة من تاريخ اليمن".
داعيني العلي القدير ان يوفق اجلميع اىل طريق
احلق وال�صواب ..

أخـبـار

و�أن تـــلك اللــجــان
لها خربة يف حفظ
الأمن بعد جناحها
يف الت�صدي لتنظيم
القاعدة يف حمافظة
�أبيــــن.
وحتـدث املحافــظ
قائـــــال" :خمرجات
احلوار الوطني
�أنتجت م�سودة د�ستور وطني ،ونحن على ا�ستعداد للتعامل مع جميع الأطراف
ال�سيا�سية يف �إطار �سلمي وال نقبل فر�ض الأمور بقوة ال�سالح".

الرئي�س "نا�صر" �:إنا احمل م�شروع وحل الق�ضية اجلنوبية هو
الأهم وال يوجد يف �أجندتي العودة للحكم �أو �أكون بديل لأحد
 -القاهرة (خا�ص)

ك�شف الرئي�س علي نا�صر حممد �أن عودته لليمن
لي�ست كما يروج لها البع�ض بالن�سبة للعودة
على امل�ستوى ال�شخ�صي فقد  ،قلتها مرارا
ب�أنني ال �أ�ساوم يف العودة كما مل �أ�ساوم بها
من قبل حني عر�ضها علي كل من الرئي�س علي
�صالح ونائبه علي �سامل م�شفوعة باملنا�صب
واالمتيازات وقلت وها �أنا �أكرر � :إننا ال نبحث
عن �سكن بل نبحث عن وطن.
م�ضيفا  :لقد عر�ض الرئي�س ال�سابق علينا
العودة عام 94م يف عمان بوجود امللك الأردين
احل�سني (رحمه اهلل) وعر�ضت علينا العودة
وتويل من�صب يف 2011م ويف كل وقت كنت
�أ�ضع �أيجاد حل للق�ضية اجلنوبية وحل م�شاكل
ال�شمال .
و�أكد الرئي�س علي نا�صر حممد يف ت�صريح
ل�صحيفة (احلقيقة) :انه يحمل م�شروع �سيا�سي لأحد مو�ضحا � :أن احلل يكمن ب�إيجاد �إقليمني
وا�ضح وهو م�شروع خمرجات م�ؤمتر القاهرة جنوبي �شمايل بحدود عام  90بنظام فيداري
الأول الذي يعد �سفينة �إنقاذ للوطن الذي يعاين ينتهي بفرتة زمنية حمددة ويتم اال�ستفتاء .
منه اليمن �شمال وجنوب .
وال يوجد يف �أجندتي العودة للحكم �أو �أكون بديل

الرئي�س "العطا�س" يتهم املخلوع "�صالح"
بالوقوف وراء امل�شاكل والفو�ضى للعودة للحكم
 جدة  -متابعات:قال الرئي�س حيدر ابوبكر العطا�س ان اجلنوب قادم ال حماله داعيا
قيادة ال�سلطة املحلية يف اجلنوب بالتن�سيق مع احلراك اجلنوبي لفر�ض
ال�سيطرة على اجلنوب ب�شكل هادئ.
ودعا العطا�س اجلنوبيني بالتن�سيق مع اقليم اجلند و�سبا ل�صد املد
احلوثي وت�شكيل جبهة موحدة نظرا للتقارب بني اجلنوب وكل من
اجلند و�سب�أ.
وقال العطا�س ان علي �صالح دمر الوحدة يف  94وان احلوثي من
خالل اعتقاله للقيادات اجلنوبية ب�صنعاء وجه �ضربة موجعه للوحدة
وا�صبح من حق اجلنوبيني ا�ستعادة دولتهم وذلك بات قريبا ح�سب
قوله.
ووجه العطا�س يف حواره مع قناة احلدث الف�ضائية نقدا الذعا حلركة
احلوثي قائال انها التريد ال�شراكة و�إمنا الهيمنة على اليمن والقوى
ال�سيا�سية االخرى وفر�ض �شروطها على اجلميع وذلك بات وا�ضحا من خالل ممار�ساتها القمعية خالل االيام املا�ضية.
و�أكد العطا�س بان �صالح يقف خلف كل م�شاكل اليمن بهدف العودة لل�سلطة م�شريا اىل انه يقود البالد لالنهيار والفو�ضى
الفتا �إىل ان هناك م�ؤامرة حتاك �ضد اليمن ب�إدخاله يف حرب طائفية منهكة ومدمرة.
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تقرير

عبد امللك احلوثي ..الإمام الثالث

احلاكم يف اليمن بالتحكم  .مل يتلق �أي تعليم نظامي  .وميار�س ال�سباحة ويكتب ال�شعر
 �إقليم عدن ــ حمدان الرحبيبعد �أن ثبتت احلركة احلوثية قواعدها بقوة ال�سالح على ال�ساحة
اليمنية ،منذ � 21سبتمرب (�أيلول) العام املا�ضي ،ومن ثم ا�ستولت
على الق�صر الرئا�سي الأ�سبوع املا�ضي ،و�أجربت للرئي�س عبد
ربه من�صور هادي وحكومته على اال�ستقالة ،تتوجه الأنظار �إىل
زعيم احلركة ،عبد امللك احلوثي ،ملعرفة اخلطوة التالية ..هل
هي �إعادة دولة �أ�سالفه (الإمامة) لي�صبح الإمام الثالث ،يف اململكة
املتوكلية اليمنية ،التي كانت حتكم البالد منذ عام  ،1918وحتى
 .1962وليكون امتدادا للإمام يحيى حميد الدين ومن بعده جنله
الإمام �أحمد� ،أم ي�سري على خطى ح�سن ن�صر اهلل ،زعيم حزب اهلل
اللبناين� ،أم ي�شق طريقا ثالثا لنف�سه برعاية �إيران خارجيا ،وعلي
عبد اهلل �صالح داخليا.
يرى منتقدو احلركة �أن الهدف احلقيقي للحوثي هو ا�ستعادة
احلكم الذي �سلب من �ساللتهم املذهبية .ويف هذا الإطار يقول
الباحث اليمني زايد جابر ،لـ«ال�شرق الأو�سط»� ،إن احلوثيني
ي�سريون على خطى الأئمة ،من حيث ال�سيطرة والقتل والتفجري
�ضد خ�صومهم ..و�إن عبد امللك احلوثي ي�سري على نهج من �سبقوه
من الأئمة ،كي يثبت �أنه �أ�صبح م�ؤهال للإمامة.
ويعتقد احلوثيون �أن «الوالية العامة» ،تنح�صر يف �ساللة الر�سول
الكرمي ،الذي يعود ن�سبهم �إليه كما يقولون ،لذا ال ينفك عبد امللك
احلوثي نف�سه عن التحدث عن �أهمية التم�سك بالوالية التي
يعتربها والية �إلهية .ففي خطابه مبنا�سبة «عيد الغدير» .2014
�أكد �أن «مبد�أ الوالية مبد�أٌ قر�آين �إمياين ،لأنه يرتبط �أ�سا�سا بوالية
اهلل �سبحانه وتعاىل ،ووالية الر�سول هي امتداد لوالية اهلل».
وبح�سب مقربني من اجلماعة ف�إن تزعم عبد امللك للحركة جاء بعد
خالفات عميقة داخل قيادتها بعد مقتل م�ؤ�س�سها يف احلرب الأوىل،
حيث كانت القائد امليداين عبد اهلل الرزامي هو املر�شح الأبرز لتويل
زعامة احلركة� ،إال �أن الأب الروحي للحركة بدر الدين احلوثي
رف�ض ذلك وقدم ابنه ليكون هو قائد احلركة .وترتبط الظاهرة
احلوثية بتخريج زعامات من �ساللة حمددة من الب�شر ،يحاطون
بتعظيم مبالغ فيه ،كما هو احلال مع زعيم احلركة عبد امللك احلوثي الذي
يبدو كنموذج م�صغر من زعيم حزب اهلل يف لبنان ح�سن ن�صر اهلل ،حيث
يرفعان �شعارات حماربة �إ�سرائيل و�أمريكا.
لقد �أ�صبحت احلركة احلوثية وقيادتها منذ � 21سبتمرب  ،2014حمط
الأنظار باعتبارها احلركة ال�شيعية امل�سلحة التي �سيطرت على عا�صمة بلد
ومتكنت خالل وقت ق�صري من حتقيق �أهدافها بقوة ال�سالح ،وقد ظهرت
احلركة املدعومة من �إيران ،قبل � 22سنة على يد م�ؤ�س�سها ح�سني احلوثي
�شقيق زعيم احلركة احلايل ،واتخذت من املذهب الزيدي الذي ينت�شر
�أتباعه يف �أق�صى �شمال البالد ،غطاء للتو�سع وجتنيد الأتباع والت�أثري على
�أبناء املناطق القبلية.
كان عبد امللك يف العقد الثاين من عمره حني ورث زعامة احلركة ،بعد مقتل
�شقيقه ح�سني بدر الدين احلوثي على يد اجلي�ش عام  ،2004يف نهاية
احلرب الأوىل بني جماعته وال�سلطات املركزية ،ليتوارى بعدها يف كهوف
اجلبال الوعرة والت�ضاري�س اجلغرافية القا�سية ،مبعقل احلركة يف حمافظة
�صعدة ،بعد �إعالن ال�سلطات مالحقة كل من ينتمي للحوثي ،ليقود بعدها
�أتباعه يف  5حروب �ضد ال�سلطات وكان �آخرها عام  .2010وخالل 11
�سنة « ،»2015 - 2004ا�ستطاع ال�شاب وبدعم مبا�شر من �إيران والرئي�س
ال�سابق علي عبد اهلل �صالح� ،أن يقود ميل�شياته التي هي خليط من القبائل
املحيطة ب�صنعاء ،ومقاتلني تدربوا على يد خرباء �إيرانيني وحزب اهلل،
و�سيطروا على مقاليد احلكم يف �صنعاء التي كانت تدار منها احلروب ال�ست
�ضد جماعته �أثناء حكم �صالح ،الذي حتالف مع اجلماعة بعد الإطاحة به
عام .2011
يحيط الغمو�ض تفا�صيل احلياة ال�شخ�صية واالجتماعية ،لعبد امللك
احلوثي ب�سبب الإجراءات الأمنية امل�شددة التي يحيط بها نف�سه ،فهو قليل
الظهور بالإعالم ،و�إن ظهر فعرب خطابات متلفزة تنقلها ف�ضائية «امل�سرية»
التابعة للحركة التي تبث من بريوت ،ويطلق عليه �أتباعه لقب «�سيد» وهو

وتقول امل�صادر �إن عبد امللك ولد عام 1399هـ ،املوافق للميالدي
 ،1978يف قرية ت�سمى «اجلمعة» ،وانتقل بعدها �إىل عزلة مران
مبديرية حيدان ،وتلقى تعليمه يف حلقات الدرو�س الدينية التي
كان والده يدر�سها يف م�ساجد �صعدة ،منذ كان عمره � 18سنة،
ويقول الكاتب ال�صحايف عابد املهذري �إن عبد امللك رافق والده
�إىل طهران عندما قررت ال�سلطات نفيه لأ�سباب ذات �أبعاد �سيا�سية
ومذهبية كما يقول ،وي�صف املهذري الذي كتب ال�سرية الذاتية
عنه ب�أنه «كان من�ضبطا يف حياته ،ي�صحو وينام باكرا ،ويقر�أ
كثريا ويطالع ال�صحف ويت�صفح الإنرتنت ويالعب الأطفال،
ميار�س ريا�ضة ال�سباحة وامل�شي ويحر�ص على االلتقاء ب�أ�صدقائه
القدامى ورفاق الطفولة ،مرح يحب النكتة الربيئة ،يكتب ال�شعر
وتطربه الأنا�شيد والفنون الإ�سالمية».
ويرف�ض عبد امللك �أي تهديدات دولية جتاه جماعته ،وقد �أكد يف
�آخر خطاب له �أن «قرارات جمل�س الأمن ال تخيفهم ،و�أنهم على
ا�ستعداد كامل ملواجهتها يف حال تعار�ضت مع م�صلحة ال�شعب
اليمني»� ،أما عن عالقتهم ب�إيران فهو يف�ضل عدم التحدث يف
خطابتها عنها ،فيما يرتك ذلك للقيادات التي حتت �أمرته والذين
بدورهم ال ينفون هذه العالقة وقد برزت هذه العالقة يف ق�ضية
�سفينة ال�سالح «جيهان  ،»1التي مت الإفراج عن طاقمها الإيراين
بعد �ضغوطات من اجلماعة على ال�سلطات� ،إ�ضافة �إىل �أن �إفادة
بع�ض امل�صادر بوجود خرباء �إيرانيون يدربون مقاتلي اجلماعة
منذ حرب عمران وحتى اقتحام العا�صمة �صنعاء ،وقد برز الدعم
الإيراين بقوة بعد ذلك كان �آخرها قبل �أيام حني �أكد م�ساعد وزير
اخلارجية الإيراين لل�ش�ؤون العربية والأفريقية� ،أمري عبد اللهيان،
�أن �إيران باتت اليوم الأكرث نفوذا يف املنطقة ،و�أنها ت�ستخدم هذا
النفوذ ل�ضمان �أمنها القومي وم�صاحلها القومية و�أمن املنطقة.

منوذج م�صغر

لقب يطلق عادة يف اليمن على من ينتمي �إىل الها�شميني ممن ينحدرون من
�ساللة الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم ح�سب اعتقادهم.
يعد والده بدر الدين احلوثي من �أبرز املراجع الفقهية للمذهب الزيدي،
لكنه �شهد حتوال جذريا يف فكره بعد �سفره �إىل �إيران ،التي ت�أثر بها فتحول
مذهبه �إىل املذهب اجلارودي ،القريب من املذهب الإثني ع�شري ،بعد �إقامته
يف �إيران خالل الفرتة ما بني  1994و 2002كما يقول الباحثون .وال يعرف
عن عبد امللك التحاقه بالتعليم النظامي �إذ اعتمد على والده املرجع الزيدي،
لتلقي العلوم الدينية ،فكان املف�ضل عنده من بني �إخوته ،فكان مرافقه يف
كل مكان يذهب �إليه ،وعندما مت نفي والده من البالد  ،1994رافقه يف �سفره
�إىل �إيران ،حيث ت�شكلت �شخ�صيته الفكرية والآيديولوجية بح�سب املقربني
منه.
وظهرت حركة «�أن�صار اهلل» وهو اال�سم الر�سمي الذي يطلقون على �أنف�سهم،
كتنظيم �شبابي فكري عام  ،1992ليدب اخلالف بني م�ؤ�س�سي التنظيم الذي
كان ي�سمى «منتدى ال�شباب امل�ؤمن» ،وكان ميوله الرئي�س ال�سابق ،ب�سبب
�سعي ح�سني احلوثي �إىل التمرد على املذهب الزيدي وهو ما رف�ضه م�ؤ�س�سو
التنظيم ،ما دعا ح�سني �إىل اال�ستقالل عنهم وتكوين حركته اخلا�صة .وبات
ال�شاب عبد امللك مم�سكا بزمام قيادة احلركة.
ويقول الناطق الر�سمي للجماعة حممد عبد ال�سالم يف ت�صريحات �سابقة مع
«ال�شرق الأو�سط» �إن «ال�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي هو من ي�صدر
القرارات ويت�شاور مع املجل�س ال�سيا�سي يف �أي ن�شاط مطلوب»� ،أما عن
البنية الهيكلية للحركة ف�إن املعلومات حولها تبدو �شحيحة� ،إذ ال يعرف
عن اجلماعة �إال �أنها تتكون وحدات قتالية بقيادة �شقيق زعيم احلركة عبد
اخلالق احلوثي الذي �أدرج جمل�س الأمن ا�سمه �ضمن العقوبات الدولية،
�إ�ضافة �إىل قائد �آخر هو عبد اهلل احلاكم ،والرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل
�صالح ،وهذه امليلي�شيات امل�سلحة ترتبط مبا�شرة بزعيم احلركة� ،أما العمل
ال�سيا�سي فهو منوط باملجل�س ال�سيا�سي الذي يقوده �صالح ال�صماد الذي
عني م�ؤخرا م�ست�شارا يف الرئا�سة اليمنية ،ويقع مقره يف منطقة اجلراف �أحد
�أحياء العا�صمة �صنعاء ال�شمالية.

يظهر عبد امللك �شبيها بح�سن ن�صر اهلل من حيث ظهوره الإعالمي،
وطريقه خطاباته وحركاته ،وحرا�سته التي تت�شابه مع زي
احلر�س الإيراين ،وينتهز عبد امللك املنا�سبات الدينية ليظهر �إىل
�أتباعه يف خطابات متلفزة طويلة ،فهي الفر�صة الوحيدة املتاحة
�أمامهم مل�شاهدة زعيمهم الذي يعي�ش يف معقل احلركة مبحافظة �صعدة،
ويرف�ض دخول العا�صمة �صنعاء حتى بعد �سيطرة �أتباعه عليها ،مبربر
الأو�ضاع الأمنية غري امل�ستقرة ،يقول �أحد القيادات ال�سيا�سية التي زارت
عبد امللك �ضمن وفد ر�سمي قبل ب�ضعة �أ�شهر� ،إن الإجراءات الأمنية التي
يحيط عبد امللك نف�سه بها م�شددة� ،إذ مي جتريد كل �أع�ضاء الوفد من جميع
الأجهزة الإلكرتونية والأقالم ،ثم يتم نقلهم من مكان �إىل �آخر ،عرب �سيارات
خا�صة و�صوال �إىل املقر الدائم له.
يظهر عبد امللك يف خطابته املتلفزة ،مرتديا الزي ال�شعبي املكون من ثوب
وخنجر يتو�سط خ�صره والذي ي�سمى �شعبيا «اجلنبية» ،ويتدىل من كتفيه
ال�شال ،ويف�ضل �أن يظهر بخامت من العقيق على �إ�صبع «اخلن�صر» ،ويقدم
فيها خطابات تتجاوز مدتها �ساعة كاملة ،وت�ستهدف غالبا دغدغة العواطف
ال�شعبية ،عرب موا�ضيع الف�ساد والدين ،والق�ضايا الإ�سالمية كق�ضية
فل�سطني والعداء مع �إ�سرائيل و�أمريكا .ويقول اخلبري الإعالمي حممد
ال�سامعي �إن الظهور الإعالمي لعبد امللك احلوثي ،دائما ما يكون خمتلفا
عن القيادات ال�سيا�سة يف اليمن ،فو�سائل الإعالم التابعة له حتاول �أن
تظهره ك�أنه قائد يحاط بهالة من القدا�سة واالختالف ،وي�ضيف لـ«ال�شرق
الأو�سط»« :خطاباته تعترب �أطول خطابات عرفها اليمن ،ويلتفت لها الكثري
لي�س لت�أثرهم بها بل ملعرفة ر�أي اجلماعة التي باتت تتحكم بامل�شهد اليمني
يف خمتلف املجاالت بقوة ال�سالح بتن�سيق وحتالف وا�ضحني مع الرئي�س
ال�سابق علي عبد اهلل �صالح» .م�شريا �إىل �أن �شخ�صيته اخلطابية التي يحاول
فيها �أن يظهر بحما�سة وثقة كبريتني دون �أي ابت�سامة هو تقليد لزعيم حزب
اهلل اللبناين ح�سن ن�صر اهلل ،ويو�ضح «كثري من اليمنيني يعتقدون �أن
خطاباته وظهوره الإعالمي ممالن ب�شكل م�ستمر؛ فالكثري منهم يعتقدون �أن
ما يقوله هو عك�س ما يفعله».
(ال�رشق االو�سط)
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العامل يودع امللك ال�سعودي الراحل
عبداهلل بن عبدالعزيز �إىل مثواه
 الريا�ض:يف كفن �أبي�ض ب�سيط �سجي جثمان العاهل ال�سعودي الراحل امللك عبد
اهلل �-أحد �أثرى �أثرياء العامل على مر التاريخ -يف قرب بال �شاهد يف مقربة
بالريا�ض �سبقه �إليها الكثري من رعاياه.
فاملذهب الوهابي -املذهب الر�سمي يف ال�سعودية -يحرم املبالغة يف �إبداء
احلزن �أو احلداد ويعتربها مظهرا من مظاهر الوثنية.
وبني القادة الذين �شاركوا يف ت�شييع امللك الراحل �أمري الكويت ال�شيخ
�صباح الأحمد ال�صباح ،والرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،وملك
البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة ،و�أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ثاين ،ورئي�س جمل�س الأمة اجلزائري عبد القادر بن �صالح ،ورئي�س
جمل�س الوزراء امل�صري املهند�س �إبراهيم حملب ،ورئي�س الوزراء
الباك�ستاين نواز �شريف.
ومل تعلن اململكة عن فرتة حداد ر�سمي ومل تنك�س الأعالم التي حتمل
ا�سم اهلل ور�سوله .ورغم �أن امللك الراحل كان يحظى ب�شعبية وا�ضحة
بني رعاياه مل تتدفق اجلماهري على ال�شوارع تعبريا عن احلزن لوفاته
كما يحدث عادة مع زعماء دول �أخرى.
كانت امل�صالح احلكومية مغلقة كما هو معتاد يوم اجلمعة و�ستكون
مغلقة �أي�ضا يوم ال�سبت وهما يوما العطلة الأ�سبوعية املعتادة يف معظم
دول ال�شرق الأو�سط .و�ستعاود العمل يوم الأحد كما هو معتاد �أي�ضا.
ويف �سيارة من �سيارات الإ�سعاف مبدينة الريا�ض نقل جثمان امللك �إىل
م�سجد الإمام تركي حيث ا�صطف زعماء و�أمراء و�شيوخ ورجال �أعمال
بارزون لأداء �صالة الع�صر قبل ال�صالة عليه.
ونقل اجلثمان و�سط احل�شود على حمفة ب�سيطة و�سجي �أمام امل�صلني ثم
حمله �أقارب امللك �إىل القرب الذي دفن فيه دون مرا�سم �أخرى.
يختلف امل�شهد جل االختالف عن �صورة الرتف املتوقعة مللك يجل�س على
عر�ش �أكرب دولة م�صدرة للنفط يف العامل .و�أ�شارت برقية دبلوما�سية
�أمريكية يف عام � 2006إىل �أنه طلب بنف�سه من مبعوث �أمريكي جتهيز
طائرته البوينج  747بكل الأنظمة الأمنية املو�ضوعة على طائرة
�صديقه الرئي�س الأمريكي �آنذاك جورج دبليو .بو�ش.
وباملقارنة بحياة الرغد التي متيز معي�شة الكثري من �إخوته و�أبناء
�إخوته ات�سمت حياة امللك عبد اهلل بالب�ساطة حتى �أنه كان يف�ضل �أن
مي�ضي عطالته يف خميم بال�صحراء ال يف ق�صور فخمة على �شواطيء
البحر املتو�سط .وعرف عنه �أي�ضا �أنه حد من مغاالة الرتف بني بع�ض
�أفراد عائلته حني توىل ال�سلطة و�أ�صدر تعليمات للأمراء ب�أن يتحملوا
دفع فواتري هواتفهم وحجز املقاعد مقدما على طائرات اخلطوط اجلوية
ال�سعودية� ..شركة الطريان الوطنية.

والدفن يف مقابر فخمة منمقة يتعار�ض وفقا للمذهب الوهابي مع مبد�أ
امل�ساواة الذي ينبغي �أن يوحد بني امل�سلمني مبختلف فئاتهم ..حتى �أن
بع�ض الوهابيني يرون انطالقا من هذا املبد�أ �ضرورة يف هدم �أ�ضرحة
ال�صوفيني و�أئمة ال�شيعة املقامة يف �أنحاء ال�شرق الأو�سط.
يف مقربة العود نف�سها التي دفن فيها امللك عبد اهلل يوم اجلمعة دفن من
قبله �أ�سالفه و�إخوته دون �شواهد حتمل �أ�سماءهم .ودفن �آخرون من
�أ�سرة �آل �سعود يف مقابر ب�سيطة �أي�ضا مبدن �أخرى باململكة.
�إال �أن ا�سم امللك عبد اهلل مرفوع على الكثري من مباين اململكة منها على
�سبيل املثال ال احل�صر تلك اجلامعة ال�ضخمة يف جدة و�صندوق للمنح
الدرا�سية وجممع طبي يف مكة ووكالة الطاقة املتجددة باململكة وطريق
رئي�سي بالريا�ض مت تطويره يف الآونة الأخرية.
�أما لقب "خادم احلرمني ال�شريفني" فريمز بو�ضوح للقدر الذي يوليه
ملوك ال�سعودية للعمل الديني ووفادة احلجيج.
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سرية

�سرية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز .
متت مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،ملكاً للمملكة العربية ال�سعودية ،يف  3ربيع الثاين  1436هـ املوافق
 23يناير 2015م وكان امللك �سلمان قد ق�ضى �أكرث من عامني ون�صف ولياً للعهد
ونائباً لرئي�س جمل�س الوزراء �إثر تعيينه يف  18يونيو 2012م ب�أمر ملكي كما
بقي حينها يف من�صبه وزير ًا للدفاع وهو املن�صب الذي عُ ينّ فيه منذ  5نوفمرب
2011م قبل ذلك كان امللك �سلمان �أمري ًا ملنطقة الريا�ض �أكرث من خم�سني عاماً.
الن�ش�أة
ولد �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يف اخلام�س من �شوال �سنة 1354هـ املوافق
 31دي�سمرب 1935م يف الريا�ض وهو االبن اخلام�س والع�شرون مل�ؤ�س�س اململكة
العربية ال�سعودية امللك عبدالعزيز �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه .-
ن�ش�أ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود مع �إخوانه
يف الق�صر امللكي يف الريا�ض حيث كان يرافق والده يف اللقاءات الر�سمية مع
ملوك وحكام العامل.

 رئا�سة جمل�س الأمناء ملكتبة امللك فهد الوطنية. -رئي�س جمل�س �إدارة دارة امللك عبد العزيز.

التعليم

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود تعليمه
املبكر يف مدر�سة الأمراء بالريا�ض حيث در�س فيها العلوم الدينية والعلوم
احلديثة وختم القر�آن الكرمي كام ًال وهو يف �سن العا�شرة على يد �إمام وخطيب
امل�سجد احلرام ال�شيخ عبداهلل خياط ـ رحمه اهلل ـ.
وقد �أبدى امللك �سلمان بن عبد العزيز منذ ال�صغر اهتماماً بالعلم وح�صل الحقاً
على العديد من ال�شهادات الفخرية واجلوائز الأكادميية منها:
 الدكتوراه الفخرية ،من اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة. الدكتوراه الفخرية يف الآداب تقدير ًا من جامعة �أم القرى مبكة املكرمة. الدكتوراه الفخرية من اجلامعة امللية الإ�سالمية يف دلهي تقدير ًا جلهودهالإن�سانية اخلريية والتزامه بدعم التعليم ومتيزه حفظه اهلل كرجل دولة
م�شهود له عاملياً.
 الدكتوراه الفخرية يف احلقوق من جامعة وا�سيدا اليابانية تقدير ًا لإ�سهاماتهالبارزة يف اململكة والعامل.
 و�سام “كنت” من �أكادميية برلني-براندنربغ للعلوم والعلوم الإن�سانيةتقدير ًا مل�ساهماته العلمية.

 الأمني العام مل�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز الإ�سالمية. الرئي�س الفخري ملركز الأمري �سلمان االجتماعي. رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الريا�ض اخلريية للعلوم ،ويتبعها كل منجامعة الأمري �سلطان الأهلية وواحة الأمري �سلمان للعلوم.
 الرئي�س الفخري ملجل�س �إدارة جلنة �أ�صدقاء املر�ضى مبنطقة الريا�ض. رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة عبد العزيز بن باز اخلريية. الرئي�س الفخري ملجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة عبد العزيز بن باز اخلريية. رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأمري �سلمان للإ�سكان اخلريي. رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض.اجلمعيات والهيئات التي ر�أ�سها وكان لها ن�شاط يف اخلارج:
 رئي�س جلنة التربع ملنكوبي ال�سوي�س عام 1956م. رئي�س اللجنة الرئي�سية جلمع التربعات للجزائر عام 1956م. -رئي�س اللجنة ال�شعبية مل�ساعدة �أ�سر �شهداء الأردن عام 1976م.

�إمارة الريا�ض

توىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز من�صب �أمري منطقة
الريا�ض �إحدى �أكرب مناطق اململكة العربية ال�سعودية يف امل�ساحة وال�سكان
وعا�صمة الدولة وذلك يف مرحلة مهمة من تاريخ هذه املدينة حيث مت تعيينه
بداية �أمري ًا ملنطقة الريا�ض بالنيابة وهو يف التا�سعة ع�شرة من العمر بتاريخ
 11رجب 1373هـ املوافق  16مار�س 1954م وبعد عام واحد عُ ينّ حفظه
اهلل حاكماً ملنطقة الريا�ض و�أمري ًا عليها برتبة وزير وذلك بتاريخ � 25شعبان
1374هـ املوافق � 18أبريل 1955م ومن ق�صر احلكم بالريا�ض حيث ولد
وترعرع كان ميار�س عمله �أمري ًا ملنطقة الريا�ض.
وا�ستمر �أمري ًا ملنطقة الريا�ض لأكرث من خم�سة عقود �أ�شرف خاللها على عملية
حتول املنطقة من بلدة متو�سطة احلجم ي�سكنها حوايل � 200ألف ن�سمة �إىل
�إحدى �أ�سرع العوا�صم منو ًا يف العامل العربي اليوم ،حيث حتت�ضن �أكرث من
 5ماليني ن�سمة.
ومل تخل فرتة النمو هذه من التحديات ال�صعبة التي ترافق م�سرية التنمية
والنمو ،ولكنه �أثبت قدرة عالية على املبادرة وحتقيق الإجنازات ،وباتت
العا�صمة ال�سعودية اليوم �إحدى �أغنى املدن يف املنطقة ومركز ًا �إقليمياً
لل�سفر والتجارة .وقد �شهدت الريا�ض خالل توليه الإمارة �إجناز العديد من
م�شاريع البنية التحتية الكربى ،مثل الطرق ال�سريعة واحلديثة ،واملدار�س،
وامل�ست�شفيات ،واجلامعات� ،إىل جانب املتاحف واال�ستادات الريا�ضية و�إعداد
م�شروع مرتو الريا�ض.
ً
وت�ضم العا�صمة ال�سعودية الريا�ض عددا من املعامل املعمارية البارزة ،وهي
متتد على م�ساحة عمرانية جتعلها �إحدى �أكرب مدن العامل م�ساحة.

وزارة الدفاع

يف نوفمرب  2011م عُ ينّ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
وزير ًا للدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية والتي ت�شمل القوات الربية واجلوية
والبحرية والدفاع اجلوي.
ً
و�شهدت وزارة الدفاع يف عهده تطوي ًرا �شامال لقطاعات الوزارة كاملة يف
التدريب والت�سليح كما �أ�شرف بنجاح على �أكرب مناورة ع�سكرية يف تاريخ
القوات امل�سلحة ال�سعودية (�سيف عبداهلل).

منا�صب و�إ�سهامات �أخرى

بالإ�ضافة �إىل �إمارة الريا�ض توىل امللك �سلمان بن عبد العزيز خالل م�سريته
العديد من املنا�صب املهمة وامل�س�ؤوليات الرفيعة يف اململكة العربية ال�سعودية
�أبرزها:
 رئي�س الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض. -رئي�س اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

بنجالدي�ش عام 1991م.
 رئي�س الهيئة العليا جلمع التربعات للبو�سنة والهر�سك عام 1992م. الرئي�س الأعلى ملعر�ض اململكة بني الأم�س واليوم والذي �أقيم يف عدد منالدول العربية والأوروبية ويف الواليات املتحدة وكندا خالل الفرتة 1985م
1992 /م.
 رئي�س اللجنة العليا جلمع التربعات النتفا�ضة القد�س مبنطقة الريا�ض2000م 1421 /هـ .

الأعمال اخلريية

يعرف امللك �سلمان ب�أعماله وجهوده اخلريية الوا�سعة ،حيث يتوىل رئا�سة
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،والرئا�سة الفخرية جلمعية االمري فهد
بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�ضى الف�شل الكلوي ،والرئا�سة الفخرية للمركز
ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء ،وغريها العديد من اجلهات.
ومنذ  ،1956توىل امللك �سلمان رئا�سة جمل�س �إدارة العديد من اللجان
الإن�سانية واخلدماتية التي تولت م�س�ؤوليات �أعمال الدعم والإغاثة يف العديد
من املناطق املنكوبة حول العامل� ،سواء املناطق املت�ضررة باحلروب �أو
بالكوارث الطبيعية .وقد نال خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان عن جهوده
الإن�سانية هذه العديد من الأو�سمة وامليداليات من دول عدة بينها البحرين
والبو�سنة والهر�سك وفرن�سا واملغرب وفل�سطني والفيليبني وال�سنغال والأمم
املتحدة واليمن.

الأو�سمة واجلوائز

 رئي�س اللجنة ال�شعبية مل�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني . رئي�س اللجنة ال�شعبية لإغاثة منكوبي الباك�ستان عام 1973م. رئي�س اللجنة ال�شعبية لدعم املجهود احلربي يف م�صر عام 1973م. رئي�س اللجنة ال�شعبية لدعم املجهود احلربي يف �سوريا عام 1973م. رئي�س اللجنة املحلية لإغاثة مت�ضرري ال�سيول يف ال�سودان عام 1988م. رئي�س اللجنة املحلية لتقدمي العون والإيواء للمواطنني الكويتيني �إثر الغزوالعراقي لدولة الكويت عام 1990م.
 -رئي�س اللجنة املحلية لتلقي التربعات للمت�ضررين من الفي�ضانات يف

يحمل خادم احلرمني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�شاح امللك عبدالعزيز من
الطبقة الأوىل والذي يعد �أعلى و�سام يف اململكة العربية ال�سعودية كما ح�صل
على العديد من الأو�سمة واجلوائز مثل :
 و�سام مبنا�سبة مرور �ألفي عام على �إن�شاء مدينة باري�س وقلده الو�سامالرئي�س جاك �شرياك يف باري�س عام 1985م .
 و�سام الكفاءة الفكرية حيث قام ملك املغرب احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاءعام 1989م بتقليد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان الو�سام.
 جائزة جمعية الأطفال املعوقني باململكة للخدمة الإن�سانية . و�سام البو�سنة والهر�سك الذهبي لدعمه وجهوده لتحرير البو�سنة والهر�سك. الو�سام البو�سني للعطاء الإ�سالمي من الدرجة الأوىل تقدير ًا جلهود خادماحلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز يف ن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني يف
البو�سنة والهر�سك.
 درع الأمم املتحدة لتقليل �آثار الفقر يف العامل. و�سام جنمة القد�س تقديرا ملا قام به حفظه اهلل من �أعمال ا�ستثنائية تدل علىالت�ضحية وال�شجاعة يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني .
 و�سام ( �سكتونا ) الذي يعد �أعلى و�سام يف جمهورية الفلبني تقدير ًا مل�ساهمتهالفعالة يف الن�شاطات الإن�سانية ودعمه للم�ؤ�س�سات اخلريية وجلهوده يف
االرتقاء وحت�سني مفهوم الثقافة الإ�سالمية ومن �أجل عدد املرات الكثرية التي
�ساعد فيها العمالة الفلبينية يف اململكة ول�صداقته للفلبني .
 الو�سام الأكرب الذي يعد �أعلى و�سام يف جمهورية ال�سنغال . زمالة بادن باول الك�شفية من قبل جاللة ملك ال�سويد كارل جو�ستاف ال�ساد�سع�شر.
 جائزة البحرين للعمل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليجي. جائزة الأوملبياد اخلا�ص الدويل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التيتعد �أرفع جوائزها وذلك على جهوده حفظه اهلل يف خدمة املعوقني باململكة
وت�شجيع البحث العلمي يف جمال الإعاقة.
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الأمري مقرن بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد
الأمري مقرن بن عبد العزيز (� )69صار وليا للعهد
يف ال�سعودية �إثر اعتالء الأمري �سلمان �سدة احلكم
بعد وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،وقد كان
مقرن مقربا من امللك الراحل ويعد تقدميا قد
ي�صبح امللك الأخري من "اجليل الأول" من �أبناء
امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز.
مقرن هو الأ�صغر �سنا بني �أبناء امللك عبد العزيز،
ولد يف �أيلول�/سبتمرب  1945يف الريا�ض ،وتابع
درا�سات ع�سكرية يف بريطانيا قبل �أن ينخرط يف
ال�ش�أن العام.
مقرن تخرج يف  1968من مدر�سة كرانويل
الع�سكرية ال�شهرية وخدم يف �سالح اجلو قبل
�أن ي�شغل اعتبارا من العام  1980من�صب �أمري
منطقة حائل ومن ثم �أمري منطقة املدينة.

و�أوكل الأمري مقرن قيادة املخابرات ال�سعودية
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2005وهي وظيفة
�سمحت له بتطوير خربته ال�سيا�سية ون�سج
عالقات �إقليمية ودولية.
ويف  ،2012عينه امللك عبد اهلل م�ست�شارا ومبعوثا
خا�صا له.
ومطلع �شباط/فرباير  ،2013عني الأمري مقرن
نائبا ثانيا لرئي�س جمل�س الوزراء ،وهو من�صب
يفتح �أمامه والية العهد.
ومقرن املعروف بتوا�ضعه واهتمامه باملواطنني،
يهتم �أي�ضا بال�ش�ؤون الزراعية والف�ضائية ،كما انه
مدافع عن قيام حكومة الكرتونية يف بالده.
وللأمري مقرن  15ابنا وابنة رزق بهم من زيجتني.
وير�أ�س مقرن �ش�أنه �ش�أن باقي �أمراء الأ�سرة

املالكة عدة م�ؤ�س�سات اجتماعية.
وعني الأمري مقرن يف � 27آذار/مار�س ،2014
ويف خطوة غري م�سبوقة ،وليا لويل العهد� ،أي �أنه
�سيكون حكما ويل العهد املقبل ،وقد �أراد امللك عبد
اهلل بذلك �أن ي�ضمن و�صوله �إىل العر�ش.
ومبا �أنه االبن الأ�صغر للملك عبد العزيز ،فقد
يكون مقرن امللك الأخري من "اجليل الأول،
و�ستطرح معه بقوة م�س�ألة االنتقال اىل اجليل
الثاين.
وقال بيان ت�سميته وليا لويل العهد �أن القرار اتخذ
مبوافقة ثالثة �أرباع هيئة البيعة التي �شكلها امللك
وت�ضم  34ع�ضوا من �أجل �إدارة عملية اخلالفة
يف احلكم.

الأمري حممد بن نايف ..ولي ًا لويل العهد
الداخلية لل�ش�ؤون الأمينة مبرتبة وزير ،ويف �سبتمرب 2008
�صدر �أمر ملكي بالتمديد له.
ويف اليوم الـ 27من �أغ�سط�س من العام  ،2009تعر�ض
ملحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم �أنه يرغب بت�سليم
نف�سه ،تعر�ض من قبل هذه احلادثة لعدة حماوالت اغتيال
كان من بينها حماولة مبكتبه بوزارة الداخلية بالريا�ض،
وحماولة �أخرى من خالل �إحدى اجلماعات الإرهابية �أثناء
زيارته لليمن.
عني الأمري حممد بن نايف وزير ًا للداخلية يف الـ 5من
نوفمرب .2012
الع�ضويات واملنا�شط
ولد ويل ويل العهد وزير الداخلية الأمري حممد بن نايف ،يف
الـ� 30أغ�سط�س  ،1959مبدينة جدة يف ال�سعودية ،در�س
مراحل التعليم االبتدائية واملتو�سطة مبعهد العا�صمة
النموذجي مبدينة الريا�ض ،وح�صل على بكالوريو�س
يف العلوم ال�سيا�سية عام  1981من �أمريكا ،وح�صل على
عدة دورات ع�سكرية متقدمة داخل وخارج اململكة تتعلق
بال�ش�ؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.
بعد ذلك عمل الأمري حممد نايف يف القطاع اخلا�ص حتى
عام  ،1999وعني م�ساعد ًا لوزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية
باملرتبة املمتازة ،ويف الـ� 16أكتوبر من  1999وافق ويل
العهد �آنذاك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ،ب�ضمه �إىل
ع�ضوية املجل�س الأعلى للإعالم .ومددت خدمته على
من�صبه لأربعة �أعوام �أخرى يف عام 1424هـ.
ً
وبعدها بعام� ،صدر �أمر ملكي بتعيينه م�ساعدا لوزير

• ع�ضو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات منذ �إعادة
ت�شكيلها بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  160يف
1427/7/6هـ.
• ع�ضو اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�صادي الأعلى
مبوجب الأمر امللكي �صدر يف 1430/11/28هـ.
• ع�ضو الهيئة العليا جلائزة الأمري نايف بن عبدالعزيز
�آل �سعود العاملية لل�سنة النبوية والدرا�سات الإ�سالمية
املعا�صرة.
املهام العملية وامل�شاركات الر�سمية:
• �شارك يف االجتماع ال�سعودي الإماراتي امل�شرتك بني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام والوفد الإماراتي برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية

املتحدة يف 1431/7/20هـ املوافق .2010/7/2
• قام بع�شرات الزيارات لدول ومناطق كثرية يف العامل
ملهام �أمنية ،وقاد مفاو�ضات ناجحة مع م�س�ؤولني دوليني
يف م�سائل �أمنية ح�سا�سة يف جمايل الإرهاب واملخدرات
حتديدا.
• �شارك يف زيارة وفد اململكة لإيران برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز وهي زيارة
تاريخية مت فيها توقيع االتفاقية الأمنية ال�سعودية ـ
الإيرانية تت�ضمن مكافحة اجلرمية املنظمة والإرهاب
الدويل وتهريب الأ�سلحة وغ�سيل الأموال بتاريخ الثالثـاء
 23حمـرم  1422هـ  17ابريل .2001
• دعم ت�أ�سي�س �أول مركز عاملي من نوعه ملنا�صحة
ومتابعة املتطرفني والعائدين من مناطق ال�صراع
وا�ستن�سخت التجربة ال�سعودية يف �أكرث من  20دولة.
• قاد �أكرب عملية تطوير لهياكل ومهام القطاعات الأمنية
بوزارة الداخلية ال�سعودية املرتبطة ب�سموه وفق
�أحدث الأ�س�س الع�صرية ،م�ستندا �إىل الدرا�سات العلمية
وتوظيف التقنية احلديثة وتنمية القوى الب�شرية ،و�شمل
التطوير القطاعات الأمنية احليوية التالية:
• املديرية العامة للمباحث
• قوات الأمن اخلا�صة
• املديرية العامة للأمن العام
• املديرية العامة للدفاع املدين
• املديرية العامة للجوازات
• املديرية العامة لكلية امللك فهد الأمنية
• املديرية العامة لل�سجون
• مركز املعلومات الوطني

الأمري حممد بن �سلمان  .وزيرا للدفاع ورئي�سا للديوان امللكي
تلقى وزير الدفاع رئي�س الديوان امللكي ،الأمري حممد
بن �سلمان ،تعليمه يف مدار�س الريا�ض ،وكان من
�ضمن الع�شرة الأوائل على م�ستوى اململكة العربية
ال�سعودية ،وتلقى خالل فرتة تعليمه بع�ض الدورات
والربامج ،وقد ح�صل على بكالوريو�س يف القانون من
جامعة امللك �سعود يف الريا�ض ،حيث حاز على الرتتيب
الثاين على دفعته من كلية القانون والعلوم ال�سيا�سية.
تقلد الأمري حممد بن �سلمان عدة منا�صب خالل م�شواره
املهني الذي امتد �إىل ع�شر �سنوات ،وابتد�أه مبمار�سة
العمل احلر ،وله العديد من املبادرات والن�شاطات
اخلريية ،ح�صل من خاللها على العديد من اجلوائز.
قبل البدء يف ممار�سة مهامه يف اخلدمة العامة يف
اململكة العربية ال�سعودية وبعد تخرجه من اجلامعة،

مار�س حممد بن �سلمان العمل احلر ،وذلك قبل البدء
يف العمل احلكومي ،من خالل عمله كم�ست�شار متفرغ
بهيئة اخلرباء يف جمل�س الوزراء يف اململكة العربية
ال�سعودية وذلك بتاريخ 22/3/1428هـ املوافق / 10
2007 /4م ،وا�ستمر حتى تاريخ 1430 / 12 / 28هـ
املوافق 2009 / 12 / 16م ،انتقل بعدها من هيئة
اخلرباء باملرتبة احلادية ع�شرة ليكون م�ست�شار ًا خا�صاً
لأمري منطقة الريا�ض وذلك بتاريخ 1430 / 12 / 28ه
املوافق 2009 / 12 / 16م ،و�أثناء ذلك ا�ستمر عمله
كم�ست�شار غري متفرغ يف هيئة اخلرباء حتى تاريخ 20
 1434 -4ه املوافق 2013 /3 /3م ،كما عمل �أميناًعاماً ملركز الريا�ض للتناف�سية ،وم�ست�شار ًا خا�صاً ل�سمو
رئي�س جمل�س �إدارة دارة امللك عبدالعزيز ،كما عمل

الأمري حممد ع�ضو يف اللجنة التنفيذية العليا لتطوير
الدرعية.
عني الأمري حممد م�ست�شارا خا�صا للأمري �سلمان بن
عبدالعزيز حينها ،وانتقل من �إمارة منطقة الريا�ض
وهو يف املرتبة الثالثة ع�شرة ،وعني م�ست�شارا وم�شرفا
على املكتب اخلا�ص وال�ش�ؤون اخلا�صة لويل العهد،
وذلك ُبعيد تويل الأمري �سلمان والية العهد ،حتى �صدر
�أمر ملكي بتعيينه رئي�ساً لديوان ويل العهد وم�ست�شار ًا
خا�صاً يف بداية �شهر مار�س من .2013
ويف �شهر  7من عام � ،2013صدر �أمر ملكي بتعيينه
م�شرفا عاما على مكتب وزير الدفاع� ،إ�ضافة �إىل عمله،
ويف �شهر �أبريل من عام � 2014صدر �أمر ملكي بتعيينه
وزير الدولة ع�ضو ًا ملجل�س الوزراء.

• الإدارة العامة للأمن الفكري
• املديرية العامة ملكافحة املخدرات
• املديرية العامة حلر�س احلدود
• قوات �أمن املن�ش�آت
• قاد واحدة من �أنحج عمليات املواجهة الأمنية والفكرية
لتنظيمات التطرف والإرهاب والتي ا�ستمرت �سنوات
طويلة يف ال�سعودية.
• يقود مع رجاله اليوم �أكرب عمليات مواجهة ع�صابات
املخدرات و�أ�شرف على �أكرب عمليات �ضبط متت يف
املنطقة العربية.
اللجان واملجال�س يف م�ؤ�س�سات الدولة:
من �أبرز اللجان واملجال�س التي ير�أ�سها �أو كان ع�ضوا فيها:
• رئي�س جمل�س �أمراء املناطق
• رئي�س جلنة احلج العليا
• رئي�س الهيئة العليا للأمن ال�صناعي
• رئي�س جمل�س �إدارة جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية
• رئي�س الهيئة العليا لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني.
• رئي�س املجل�س الأعلى للدفاع املدين
• ع�ضو يف املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية.
• امل�شرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام
التكرمي والتقدير الوطني العاملي
• قلده خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،و�شاح امللك عبدالعزيز من الطبقة الأوىل
تقدير ًا ملا يبذله من جهود يف جمال عمله يف يوم االثنني
 1430 /8/17هـ الثالثاء  18رم�ضان 1430هـ .املوافق 7
�سبتمرب .2009
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الــجـنـوب فــي حــــمــــايـــــ

من هي اللجان وملاذا ُحتا َرب؟
 -عدن (احلقيقة) خا�ص:

يقول �شهود عيان �أن جنود ًا من الأمن اليمني �أطلقوا النار على اللجان
ال�شعبية مما �أ�سفر عن �إ�صابة اخل�ضر بن غرامة العوذيل بطلق ناري يف
البطن  ,ليقوم زمالئه ب�إطالق النار ناحية جنود الأمن لي�سفر عن م�صرع
جنديني و�أ�سر �آخرين  ,ليتوتر الو�ضع بني اللجان ال�شعبية.

�سيطرة فعلية

ومتكنت اللجان ال�شعبية من ال�سيطرة على املدينة ال�ساحلية ب�شكل
كلي و�أقامت نقاط تفتي�ش على مداخلها و�شوارعها الرئي�سية ،كما قامت
بال�سيطرة على مطار عدن الدويل وامل�ؤ�س�سات احلكومية بالكامل ورفعت
فيهما علم اجلنوب ،يف ظل قيام القوات الأمنية مب�ساندتها يف ذلك.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة لإقليم عدن والذي يظم حمافظات (عدن -
حلج � -أبني  -ال�ضالع) قد �أعلنت مت�سكها بالنظام وال�شرعية الد�ستورية
ووحدة و�أمن و�سالمة اجلمهورية اليمنية بالإ�ضافة �إىل مت�سكها مبخرجات
م�ؤمتر احلوار الوطني ،وم�سودة د�ستور جمهورية اليمن االحتادية
وبالأقاليم ك�شرط من �شروط انتظام وا�ستكمال املرحلة االنتقالية بكل
�أ�شكالها .ودانت اللجنة الأمنية ،يف بيان لها ،جميع مظاهر و�أ�شكال االنقالب
الع�سكري الذي متار�سه ميلي�شيات احلوثي بالعا�صمة �صنعاء منذ  19من
�شهر يناير (كانون الثاين) احلايل ،كما �أدانت قطع بث قناة عدن الف�ضائية
وحتويل بثها لقناة اليمن يف �صنعاء بعد ا�ستيالء م�سلحي احلوثي عليها،
و�أعلنت اللجنة الأمنية يف بيانها ،رفع اجلاهزية القتالية واليقظة الأمنية
لدى الأجهزة الع�سكرية والأمنية واللجان ال�شعبية يف الإقليم للت�صدي لأي
�أعمال �إرهابية وتوفري �ضمان �أمن وا�ستقرار املواطنني وحماية امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق يف جميع الأداء الع�سكري والأمني
واللوجي�ستي يف املهام ب�إقليم عدن وعدم ا�ستالم التوجيهات �إال من قائد
املنطقة الع�سكرية الرابعة املرابطة يف نف�س املدينة.
ووفقا مل�صادر حملية يف حمافظة �شبوة بجنوب �شرقي اليمن ف�إن م�سلحي
اللجان ال�شعبية اجلنوبية امل�ؤيدين للرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�صور
هادي ب�سطوا� ،أم�س ،يحكمون �سيطرتهم على املحافظة النفطية بعد
ب�سط ال�سيطرة على �إقليم عدن ،وجاءت التطورات يف �صنعاء التي �سيطر
احلوثيون عليها ومناطق �شمال البالد بالقوة ،لتعطي فر�صة للجنوبيني
لفر�ض مطلبهم باال�ستقالل �أو االنف�صال الذي يطالبون به منذ �أكرث من عقد
من الزمن.
ومنذ اخلمي�س املا�ضي� ،أوقف احلوثيون عرب التحكم املركزي يف
�صنعاء ،بث قناة عدن التي تبث من عدن والتي تعد من �أقدم حمطات
التلفزة يف اجلزيرة العربية ،وجرى ربطها ببث التلفزيون الر�سمي
ب�صنعاء الذي بات يبث براجمه عرب تلفزيون عدن وهي الربامج
امل�ؤيدة للحوثيني امل�سيطرين على كافة و�سائل الإعالم الر�سمية
املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،يف �صنعاء ،غري �أن ما علق عليه
املراقبون ،يف هذا ال�سياق ،هو �أن تلفزيون عدن املختطف من قبل
احلوثيني بات يبث الأذان مع �إ�ضافة عبارة «حي على خري العمل»،
التي ال ت�ستخدم �سوى يف تلفزيون �صنعاء وت�ستخدم يف بع�ض امل�ساجد
القدمية يف �صنعاء من قبل �أبناء الطائفة الزيدية  -ال�شيعية ،وقد
اعترب املراقبون �أن «القر�صنة على القناة اجلنوبية و�صبغها بال�صبغة
الطائفية واملذهبية� ،أمر خطري ويثبت م�شروع احلوثيني الذي ال ينظر
�سوى �إىل �أكرث من �أبعد من مذهبه الذي يريد �أن يحكم به كل اليمن».

من هي اللجان ال�شعبية ؟

منذ حرب اجتياح اجلنوب دفع رئي�س النظام اليمني املخلوع بع�صابات
م�سلحة �إىل البالد بهدف �إرباك امل�شهد اجلنوبي الذي كان ينتف�ض �ضد حكمه
وقواته يف بالدهم  ,التي اجتاحتها يف منت�صف ت�سعينات القرن املا�ضي.
وكانت مدينة لودر ب�أبني احد مدن املحافظة التي ت�ضررت من وجود عنا�صر

يف منت�صف ليل يوم االثنني الـ 26من يناير 2015م  ,قطع حمتجون من
مدينتي خور مك�رس وكريرت  ,ليتحرك طقم ع�سكري من قوات الأمن ا
وهو ما دفع اللجان ال�شعبية للتحرك �إىل املوقع لف�ض اال�شتباك بني املح

اجلي�ش والأمن وكذا العنا�صر امل�سلحة املرتبطة بالقاعدة  ,مما دفع م�ؤ�س�س
اللجان ال�شعبية توفيق حو�س �إىل ت�شكيل جلان �شعبية بهدف ت�سيري �أمور
املدينة يف ظل عدم ا�ستطاعة الأجهزة الأمنية يف املدينة من القيام بواجبها.
خرج حو�س  -وهو �شاب عاطل عن العمل� , -إىل العنا�صر امل�سلحة وطلب
منهم مغادرة لودر �أو عدم تنفيذ �أي اعتداءات يف املدينة  ,وهو االتفاق الذي
ا�ستمر �أيام قبل �أن تقوم عنا�صر باالعتداء على جنود �أمن يف العام ,2010
ليندفع حو�س عقبها ملواجهة العنا�صر امل�سلحة  ,لتتمكن اللجان حينها من

�إخراج تلك العنا�صر �إىل خارج مدينة لودر  ,لينتقوا للعي�ش يف بلدة جعار
القريبة.
ويف مايو من العام 2011م � ,سقطت زجنبار بيد عنا�صر �أن�صار ال�شريعة
 وهو اال�سم الذي اتخذوه الحقا -لي�شرد �أهايل املدينة �إىل عدن وحلجكنازحني.
وخا�ضت قوات اجلي�ش معارك �صورية �ضد القاعدة ا�ستمرت لأكرث من

عامني  ,لكنها ف�شلت يف االنت�صار على عنا�صر �أن�صار ال�شريعة.
و�أحلقت تلك العنا�صر خ�سائر كبرية يف الأرواح والعتاد تكبدها اجلي�ش
اليمني  ,لكن مل يحقق اي انت�صارات.
يف الـ 9من �أبريل �صحي �سكان مدينة لودر على �أ�صوات ا�شتباكات جنوب
املدينة بني العنا�صر امل�سلحة وقوات اجلي�ش املرابطة عند الكهرباء  ,ليخرج
�أهايل املدينة ب�أ�سلحته ناحية الكهرباء ملواجهة العنا�صر امل�سلحة لين�سحب
افراد اجلي�ش ويرتكون م�سلحني من �أبناء املدينة يف مواجهة تلك العنا�صر.
وحا�صرت املدينة العنا�صر امل�سلحة من ثالث جهات  ,جبل ي�سوف
من جهة ال�شرق  ,وجبل احلمراء من جهة الغرب  ,الكهرباء من جهة
اجلنوب  ,ومتكنت اللجان من �صد الهجوم لت�سفر املواجهات عن
ا�ست�شهاد نحو � 120شابا من �أبناء القبائل الذي توافدوا يف االيام
الأوىل للحرب التي ا�ستمرت قرابة  60يوما  ,متكنت اللجان ال�شعبية
عقبها من حترير املدينة وطردهم ناحية زجنبار.
وتعهدت القبائل عقب ذلك على حترير زجنبار وجعار من تلك
العنا�صر لتتحرك قوات من امل�سلحني القبليني ناحية زجنبار وجعار
ليتمكنوا بعد مواجهة حمدود مع العنا�صر يف �شقرة  ,ومن ثم زجنبار
وجعار.
وقالت قيادات يف اللجان ال�شعبية � ,أن معكرته �ضد عنا�صر �أن�صار
ال�شريعة قد ك�شفت الوجه احلقيقي لتلك للعنا�صر امل�سلحة  ,ب�أنها
جمرد �أدوات يف يد علي عبداهلل �صالح وملي�شيات علي حم�سن الأحمر".
وعقب ذلك االنت�صار تداعت مدن جنوبية �أخرى لت�شكيل جلان �شعبية
مهمتها ت�أمني مناطق اجلنوب وجنحت التجربة يف عديد من املدن من بينها
حلج و�شبوة وعدن.

دخول اللجان ال�شعبية �إىل عدن

دخلت اللجان ال�شعبية �إىل مدينة عدن بغية ت�أمني مرتني كانت االول عند
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ــة اللــــجــــان ال�شــعـبــيـــة
�سقوط �صنعاء بيد ملي�شيات احلوثي يف �سبتمرب 2014م  ,لكنها �سرعان ما
عادت �إىل �أبني وحلج و�شبوة.
وعقب تنفيذ االنقالب على هادي تداعت اللجان ال�شعبية مرة �أخرى وهبت
للت�أمني مدينة عدن  ,لت�سيطر على كل املرافق احلكومية والأمنية.
لكن هذه املرة كانت اللجان ال�شعبية �أقوى من ال�سابق  ,حيث ا�ستطاع
مقاتلوها من اعتقال جنود من قوات الأمن اخلا�صة قالت عنا�صر يف اللجان

ن احلراك اجلنوبي الطريق الوا�صلة بني
اليمني �إىل املكان بغية قمع �أولئك الفتية ,
حتجني وقوات الأمن.

من�ش�آت ومقدرات املحافظة من ت�سلل احلوثيني �إليها وعنا�صر تنظيم
القاعدة ،ولن تكون اللجان ال�شعبية يوما ما بديلة عن القوات احلكومية
من جي�ش و�أمن.
و�أ�شار الوحي�شي� ،إىل �أن جميع خطوات اللجان ال�شعبية لل�سيطرة على
املرافق وم�ؤ�س�سات الدولة يف عدن ،ت�أتي بالتن�سيق مع اللجنة الأمنية،
م�ؤكدا �أن اللجنة الأمنية جل�أت �إليهم بعد �أحداث �صنعاء التي حا�صر خاللها
احلوثيون منزل الرئي�س هادي ودار الرئا�سة.
وطالب رئي�س عمليات اللجان ال�شعبية ب�أبني ب�ضم � 2000شخ�ص من �أبناء
عدن �إىل اللجان ال�شعبية كحد �أدنى ،لأن ب�إمكانهم تذليل ال�صعوبات التي
تواجهها اللجان ال�شعبية يف عدن ،من خالل معرفة كل �شخ�ص منهم مبنطقته
ومديريته ،وي�ستطيعون تعريفنا �إىل الأ�شخا�ص اللذين ال نعرفهم وال نعرف
ثقلهم.
يعتقد ال�صحايف ح�سني حن�شي �أن عدن مل تكن بحاجة لال�ستعانة باللجان
ال�شعبية القادمة من حمافظات �أخرى ،لأن "الأمن مل ينهار يف عدن ومل تكن
هناك حاجة لتعزيز �أهلي للأمن� ،إىل جانب �أن هنالك �أكرث من � 1200شاب من
�أبناء املدينة كانوا �ضمن ت�شكيل �أهلي مماثل كلجان �شعبية من �أبناء املدينة
وكان الأحرى تفعيل دورهم ال جلب جلان من اخلارج".
و�شدد حن�شي على �ضرورة �أن يتم دمج �أبناء عدن يف اللجان ال�شعبية م�ؤقتا
�إىل �أن يتم ت�سليمهم مدينتهم ،كما يرى �أنه من ال�ضرورة �ضم �شباب احلراك
اجلنوبي �إىل اللجان ال�شعبية من كل حمافظات اجلنوب درء ًا لأي �صراع
مناطقي قد يحدث.
من جانبه ،يرى رئي�س مركز م�سارات لال�سرتاتيجيا والإعالم با�سم ال�شعبي،
�أن اللجان ال�شعبية جاءت �ضمن معطيات ناجتة عن امل�شهد ال�سيا�سي املتغري
يف �صنعاء ،و�أهم هذه املعطيات هو الت�ضامن مع الرئي�س هادي والقيادات
اجلنوبية الواقعة حتت الإقامة اجلربية ب�صنعاء ولإي�صال ر�سائل حلركة
احلوثي وحلفائها ،مفادها �أن ما حدث لهادي وحكومته مدان بكل العبارات
ناهيك عن اال�صطفاف اجلهوي الذي خلقته الأحداث وتوطيف اجلنوب
كورقة �ضغط يف هذا اجلانب.

ال�شعبية �أنهم قاموا بحركات ا�ستفزازية لهم يف مدينة املعال.
مطالبات ب�ضم �أبناء عدن
يقول ح�سني الوحي�شي ،رئي�س عمليات اللجان ال�شعبية مبحافظة �أبني� ،إن
وجودهم يف عدن جاء باتفاق مع اللجنة الأمنية يف املحافظة ،وي�أتي حلماية

�شباب عدن يف اللجان ال�شعبية  ,لكن البع�ض ا�ستمر يف انتقاده للجان بطريقة
غري مربرة  ,وهو ما دفع �شباب من مدينة عدن للرد عليه  ,وت�أكيد ان اللجان
ال�شعبية هي جنوبية خال�صة وهدفها حترير اجلنوب من االحتالل ال�شمايل.
ومتكنت اللجان ال�شعبية من احلفاظ على مقومات الدولة يف اجلنوب يف
الوقت الذي ف�شلت فيه ملي�شيات احلوثي يف �صنعاء على الرغم من امتالكها
�أ�سلحة �ضخة و�أموال طائلة  ,لكن دون جدوى.
يقول عدد من �أع�ضاء اللجان ال�شعبية �أن و�صولهم �إىل عدن �أتي عقب ورود
معلومات �أن احلوثي يريد �إ�سقاط املدينة  ,وهو ما دفع اللجان اىل الو�صول
والدفاع عن املدينة .

ملاذا يتم حماربتها؟

ويف تعليقه على الأحداث التي �شهدتها عدن م�ؤخرا من ا�شتباكات م�سلحة
بني اللجان ال�شعبية وقوات الأمن اخلا�ص  -الأمن املركزي �سابقا  -قال
ال�شعبي "الأجهزة الأمنية التي تدار من �صنعاء لن ت�سمح الي ادوات
جنوبية قرارها جنوبي تاخذ مكانها على االر�ض هناك خماوف من �سيطرة
اجلنوبيني على اجلنوب واعالن فك االرتباط لذلك �سيحدث االحتكاك وهو
طبيعي جدا".
و�أ�شار �إىل �أن جتربه جتربة اللجان ال�شعبية يف اجلنوب جتربة ناجحة
متمنيا �أن تنجح اللجان ال�شعبية يف عدن يف مهامها لتنال ر�ضى النا�س وا�شدد
على �ضرورة ا�شراك عدن ومناطق اجلنوب االخرى يف اللجان ال�شعبية
بحيث ال تكون هذه اللجان مق�سورة على منطقة معينة او ف�صيل �سيا�سي
واحد وان ت�شكل لها قيادة عليا لال�شراف على عملها على االر�ض بتوافق
اجلميع وان تو�ضع لها مهام حمددة امنية بحيث ال تتدخل يف اجلانب املدين
او االداري الن هناك جلان مدنية اخرى �ستتوىل هذا اجلانب بح�سب ما ورد
يف ر�ؤية ال�شباب التي اطلقوها يف يونيو ٢٠١١والتي على ا�سا�سها ت�شكلت
اللجان ال�شعبية.

ل�صالح من تعمل هذه اللجان ؟

منذ و�صولها �إىل مدينة عدن كرث احلديث عن اللجان ال�شعبية  ,حيث ذهب
البع�ض �إىل انتقادها باعتبار �أنها حم�صورة على حمافظات  ,و�أنه مل ي�شرك
�أبناء عدن فيها  ,وهو ما دفع اللجان �إىل الرتحيب بفكرة ت�سجيل �إفراد من

يتهم البع�ض �أن اللجان ال�شعبية يف مدينة عدن من اجل هادي  ,لكن يف
احلقيقة كما يقول قادة فيها هي من �أجل احلفاظ على �أمن وا�ستقرار
العا�صمة  ,ولي�سوا خدمة لأحد  ,وا�ستطاعت تلك اللجان �أن تخر�س ال�سنة
البع�ض  ,من خالل فتح الت�سجيل لكل من يرغب من �أبناء عدن االلتحاق
باللجان.
وك�شفت م�صادر مطلعة ان من يقوم مبحاربة اللجان ال�شعبية يف عدن هي
عنا�صر م�أجورة تقف خلفها قيادات يف جماعة احلوثي  ,واملطالبة بال�شراكة
مع احلوثي وهو ما دفع اللجان للرد بقوة على تلك الدعاوي.
وتبقى اللجان ال�شعبية هي نواة جي�ش اجلنوب القادم  ,حيث انها ت�ضم يف
�صفوفها قيادات ع�سكرية بارزة من جي�ش اجلنوب ال�سابق.
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فـــن

يحررها  :عيدرو�س زكي

عر�ض فيلم " املجداف " للفنان " عمرو �أحمد "
 -عـيـدرو�س زكـي :

برعاية و �إنتاج م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم  ،مت �إطالق بث فيلم "
املجداف الأ�سبوع قبل املا�ضي " للفنان و ال�سيناري�ست و املخرج العدين
املتم ِّيز دائماً عمرو �أحمد  ،و عر�ضه على قناة امل�ؤ�س�سة مبوقع الويب
الإليكرتوين الـ " يو تيوب " .
الفيلم ذاته من نوعية الأفالم الق�صرية الوطنية املحلية الهادفة و الق ِّيمة
بفكرتها اخل�صبة الغنية باملو�ضوعية .
و يف ت�صريح �صحايف خ�ص به (( احلقيقة )) �أو�ضح الفنان عمرو �أحمد
� :أن فيلمه العدين اجلديد " املجداف " تدور �أحداث ق�صته حول �صديقني
على مركب يف و�سط البحر  ،و يتحدَّث الفيلم يف م�ضمونه عن نبذ الطائفية .
التع�صب و �أن املركب الذي َم َّثل رمز "
م�ؤكد ًا �أن الفيلم يدعو �إىل ترك
ُّ

الوطن " يف الفيلم ال ميكن له �أن ينجو للرب بـ " جمداف " واحد � ،إذ خربه
�صديقه �أنه قد قالها بعظمة ل�سانه � " :إنتا قلته بنف�سك املركب ده ال ميكن
ينجو للرب بـ " جمداف " واحد " .
و �أ�شار �إىل الكلمات تلك ُت�ؤ ِّثر يف �صديقه و يعلم �أنه كان على خط�أ و �إن
ا�ستمرا يف التع�صب كان م�صريهما الغرق دون غريه .
و عن خال�صة الفيلم و ُل ِّبه يقول الفنان عمرو �أحمد  :رمزية " القارب ــ
الوطن " يف الفيلم و هو غري م�ستقر ب�سبب الأمواج العاتية التي ميكن �أن
نقول �أنها نف�سها امل�شكالت و الظروف التي مير بها الوطن و �أنه بالتع�صب و احل َّقة يف �إجناز هذا العمل الفني الفريد من نوعه يف خانة الأفالم الق�صرية .
فيلم " املجداف " من بطولة  :الفنان �أحمد �شهاب  ،و الفنان علوي �إياد  ،و
عدم التعاون م�صري هذا الوطن الغرق فقط .
�شاكر ًا يف ختام ت�صريحه الدعم املادي و الت�شجيع املعنوي مل�ؤ�س�سة (( ت�صوير وليد حدَّاد  ،و كتابة ال�سيناريو و الإخراج عمرو �أحمد  ،و املونتاج
احلقيقة )) للإعالم  ،الذي كان خلف جناح فيلم " املجداف "  ،و ال�شكر  :رغيد الكوكني  ،و الرعاية و الإنتاج  :م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم  ،و
مو�صول �أي�ضاً �إىل جميع الأ�صدقاء الذين متتعوا بروح امل�س�ؤولية و املوهبة الت�سجيل و امليك�ساج و اخلدمات  :م�ؤ�س�سة (( �ألق )) للتنمية و الإعالم .

عازف اجليتار مروان عيدرو�س:

بكت الأعيان
�أتوق �إىل �أن يكون لل�شباب املوهوب �أمثالنا يف عدن مركز ًا ثقافي ًا
عدن
على
هل تهوى الريا�ضة ؟ !
لكونه يتم َّيز عن �سائر �أقرانه مبجاله الفني الغنائي ،
و لع�شقه املُفرط لآلة اجليتار املو�سيقية  ،و لأنه يهوى
الغناء الغربي  ،و لأن طموحاته تفوق الواقع الذي من
حولنا  ،لكنها من امل�ؤكد لي�ست بامل�ستحيلة �إذا توافرت
الإرادة ال�صلبة و الإمكانات املُ�ساعدة من جميع
املخت�صني و امل�س�ؤولني و املهتمني  ،كان لقا�ؤنا هذه املرة
فريد ًا من نوعه  ،مع واح ٍد من كوكبة �شباب عدن اليانعة
و ال َّرباقة ب�إبداعات مواهبها الغنائية على امل�ستويني
العربي و الغربي .
(( احلقيقة )) ا�ست�ضافت هذا العدد عا�شق اجليتار
الفنان ال�شاب مروان عيدرو�س  ،و كان لقا�ؤها به �شائق ًا
و غري تقليدي رغم توا�ضعه  . .فلن�ش ُّد الرحال يف بحار
فناننا العميقة  ،و ذلك يف ما يلي :

كلمات /
عدنان زين ال�سقاف " اخلواجة "
بكت الأعيان و الوجدان ي�ضطرم
مما جرى من �صنعاء يف عدن
�سلبت جمالها و جعل ليلها عدم
�أ�ضحت نهار من الأوجاع ت�أتلم
�صرخت تنادي لكل �أخوة ظنت
�أن عدن ببكائها و الآالم ترحتم
عانت الويالت من نا�س تعرفهم
ناحت و �شاخت قد �أفناها الهرم
ماذا �سن�سطر عن �آالم توجعها
عجز بالت�سطري الكتَّاب و القلم ؟ !
كانت �صبية تنتظر اخلري �آملة
يعم اخلري كل �إخوتها و يقت�سم
نادت ب�أعلى ال�صوت راف�ضة
�أن ينهب اخلري فيها و ينعدم
عدن كم من نفائ�س ح�ضنت
تفتح ذراعيها مرحبة و تبت�سم
نالت جزاء احلب بنريان لظى
من بعد تقدميها للجود و الكرم
مايل �أراهم كل �أبنائها وجلون ؟ !
�شتات هناك بالأحقاد ت�صطدم
�أنتم دعوها هي تختار رائدها
كثري �أبنائها بالأخالق و ال�ش َّيم
كانت لديكم عدن درة املدن
بيد فحام تعبت هدها ال�سقم

�أتوق �إىل �أن يكون لل�شباب املوهوب �أمثالنا يف عدن
مركز ًا ثقافياً يتبادل فيه �شباب عدن كل مواهبهم  ،و
ميار�سون ن�شاطاتهم فيه � ،أما ب�ش�أين ال�شخ�صي ف�إنني
�أريد و �أطمح �إىل �أن �أعيد تطوير كل الفن الوطني املحلي
القدمي ب�أ�سلوب ع�صري " مودرن " �أحدث و �شبابي و
�أو�ضح و مبو�سيقى �أرقى  ،لكن هذا ال مينعني �أن �أ�صنع
مو�سيقاي اخلا�صة بي  ،و �أريد كذلك �أن �أجمع و �أك ِّون
فريقاً فنياً يكون متخ�ص�ص و يحتوي على جميع الآالت
املو�سيقية و يزخر بها و ن�صنع �أغانينا و ر�سالتنا الفنية
احلديثة التي نريد �أن نو�صلها �إىل العاملني العربي و
الغربي .

" �ضاحكاً "  . .ههههههه  . .ال �أبد ًا � . .أبد ًا � . .أبد ًا ! ؟ .

ما الذي تريده من جهات االخت�صا�ص املعنية
بالفن يف عدن ؟ !
�أمتنى من مكتب وزارة الثقافة مبحافظة عدن �أن يهتم
مبا نقدمه  ،و �أن يعتني و يرعى �أبناء عدن كافة يف �شتى
املواهب الفنية .

كلمة �أخرية تود قولها ؟ !

�أتقدَّم بال�شكر اجلزيل �إىل كل من جعله اهلل ع َّز و ج َّل
�سبباً يف كل �شيء طيب يل يف جمال موهبتي الغنائية
و�صلت �إليه و ما �سوف �أ�صل �إليه ب�إذن اهلل  ،و �شكر ًا
هل �شاركت يف برامج فنية بالتلفاز ؟ !
لك الإعالمي الأ�ستاذ القدير عيدرو�س زكي الهتمامك  ،و
لقد جرى االت�صال بي من تلفاز " عدن " مرتني خالل �شكر ًا ل�صحيفة (( احلقيقة )) الغ َّراء .
�شهر رم�ضان " املبارك "  1435هـ املوافق ل�شهري يونيو
من هو الفنان مروان عيدرو�س ؟ !
مروان عيدرو�س عبيد العوذيل  ،مواليد عدن  ،يف العام " حزيران " و يوليو " متوز "  2014م  ،لكنني اعتذرت
لهم لقلة الأجهزة ال�صوتية التي ميتلكوها ! ؟ .
 1995م .

يف �أي كلية و جامعة تدر�س ؟ ! و يف �أي تخ�ص�ص من الذي اكت�شف موهبتك الغنائية و �شجعك
يف هذا املجال املهم الذي يعتمد على موا�صفات
و م�ستوى درا�سي �أنت الآن ؟ !
�أدر�س يف جامعة عدن ــ كلية اللغات ــ ق�سم " خا�صة ؟ !
لي�س �شخ�ص ما بعينه �أو �أ�شخا�ص حمددين و �إمنا هم
 " Business Englishــ �سنة �أوىل .
منذ متى بد�أت موهبة الغناء تعلن عن ميالد جميع �أقربائي و �أ�صدقائي .

نف�سها لديك ؟ !

منذ العام  2009م .

ما الألوان الغنائية التي تقدمها ؟ !
�إن �أكرث توجههي �إىل الأ�سلوب الغنائي الغربي لأنني
�أ�شعر �أن اجليتار ين�سجم �أكرث مع الأ�سلوب الغربي و
لكنني �أي�ضاً �أقدم الغناء العربي .

ما جديدك على ال�ساحة الفنية خ�صو�ص ًا خالل
العام اجلديد ؟ !

ماذا عن املواقف الطريفة التي حدثت لك يف
العمل � . .أذكر بع�ض ًا منها ؟ !

عند ت�صويرنا لأول �أغنية حينما جهزنا كل مُعِ دَّات
الت�صوير و �أعددنا ال�سيناريو �أنا و �صديقي الفنان
حم�سن اخلليفي  ،يف منزل �أحد من �أ�صدقائنا و ذهبنا
يف وقت الت�صوير لن�صور الأغنية  ،و تفاج�أنا حينها
مبجيء خال �صديقنا املُ َت َ�شدِّد دينياً �إلينا و �إقباله علينا
و رف�ض �أن ُن َ�ص ِّور الأغنية يف املنزل و جرى �إلغاء
الت�صوير وقتها .

لدي �أغنية جديدة انتهينا �أخري ًا من
�إن �شاء اهلل َّ ،
ت�صويرها و الآن هي حتت معاجلة املونتاج لعر�ضها �إىل ماذا حول عالقاتك بزمالئك يف العمل
الفني ؟ !
جمهوري يف القريب العاجل جد ًا .
ً
عالقتي بهم جدا طيبة و جميلة و ميل�ؤها احلب و
ماذا �أ�ضاف الفن الغنائي �إليك ؟ !
�أ�ضاف �إ َّيل الكثري �إذ �أخت�صر ب�أنه ُي َ�ش ِّكل �أ�سلوب حياتي  ،االحرتام .
فحينما تعجز الكلمات �أن ت�صلك فت�ستطيع املو�سيقى �أن هل لديك فرقة فنية خا�صة بك و ما ا�سمها و
م�شاركاتها ؟ !
تتحدث بد ًال عنها ! ؟ .
ما الذي يطمح �إليه الفنان مروان عيدرو�س للأ�سف ال .

حتقيقه يف م�شوار حياته م�ستقب ًال ؟ !

ماذا َّ
قدم لك الفن ؟ !

قدَّم يل �أ�سلوب جديد للحياة .
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فـــن

م�ؤ�س�سة ( احلقيقة ) للإعالم ترعى

م�سل�سل " خالة �أمينة " و برنامج " خفايا جمتمع " :
الفنَّان و ا ُملخرِج تامر باع َّواد � :إنتاج (( احلقيقة )) مل�سل�سلنا خطوة �إيجابية تُفيد اجلمهور
ا ُملق ِّدم و ا ُملخرِج ح�سام فوزي � :شكر ًا لـ (( احلقيقة )) التي ق َّد َمت العون و امل�ساعدة لربناجمنا
 عـيـدرو�س زكـييف خطوة �شجاعة تنم عن �شعور فريد بروح امل�س�ؤولية جتاه جيل ال�شباب
املوهوب املبدع فنياً رعت م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم مبدينة عدن ،
يف الآونة الأخرية �إنتاج احللقة الثانية من م�سل�سل " خالة �أمينة " للنجم
العدين املُت َميِّز الفنان و املُخ ِرج تامر باع َّواد  ،التي حملت عنوان  " :املُ�صيبة
"  ،وكذا احللقة الثانية من برنامج " خفايا جمتمع " لل ُمقدِّم و املُخ ِرج العدين
ح�سام فوزي  ،التي تتط َّرق �إىل تف�شي ظاهرتي الر�شاوى و الوا�سطات املقيتتني
باملجتمع املحلي .
امل�سل�سل و الربنامج الـ " يو تيوبيني " تجُ رى عمليات ت�صوير حلقتيهما
قدم و �ساق  ،من �أبطالهما  ،و يف هذا ال�سياق
اجلديدتني يف هذه الأثناء على ٍ
�ص َّرح الفنان و املُخ ِرج بطل امل�سل�سل  ،تامر باع َّواد  ،لـ (( احلقيقة )) قائ ًال :
لقد كانت مفاج�أة �سا َّرة و جميلة جد ًا لنا عندما تلقينا نب�أ رعاية و �إنتاج
احللقة الثانية اجلديدة من م�سل�سل " خالة �أمينة " الـ " يو تيوبي " امل�سماة
" املُ�صيبة " من م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم  ،و �سعيدين بهذه الرعاية
الكرمية و نتمنى �أن تكون فاحتة خري لنا و للم�ؤ�س�سة على ح ٍّد �سواء دائماً
و �أبد ًا .
ِّ
و �أ�ضاف بقوله � :إن هذه العناية الفائقة من امل�ؤ�س�سة تمُ َ ثل خطوة فتحت لنا
�أبواباً طيبة تقربنا و ُت َ�سهِّل من عملنا و ترتقي بنتاجنا و �أدائنا الفني التمثيلي
با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة بغية تطوير امل�سل�سل و تقدميه حلقة �أجمل
ق�صر من عملنا يف �إبرازنا
بعيدة عن منغ�صات اجلهود الذاتية لأنها كانت ُت ِّ
�إبداعاً حمدود ًا يف �إطاره .

م�ؤكد ًا �إن الرعاية للحلقة من امل�ؤ�س�سة خطوة �إيجابية ملا فيه �صالح الطرفني
" امل�سل�سل و امل�ؤ�س�سة " لأن اجلمهور هو امل�ستفيد الأوحد يف ذلك  ،و هنا
يطيب لنا �أن نخ�ص بال�شكر �إىل قيادة م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم  ،و
�أع�ضائها كافة  ،و يف ال�صدارة الأ�ستاذ فرا�س اليافعي  ،رئي�س امل�ؤ�س�سة ،
و �أي�ضاً ال نن�سى جهود الأ�ستاذ ال�صحايف املبدع عيدرو�س زكي  ،لإي�صاله كل
�أخبارنا و �أعمالنا و بطريقة �صياغة راقية و ممتعة غري تقليدية ال نظري و لي�س
من مناف�س لها البتة .
و حول موعد بث احللقة الثانية اجلديدة " املُ�صيبة " من امل�سل�سل � . .أردف
يف ختام ت�صريحه يقول :
ب�إذن اهلل يف بداية �شهر فرباير " �شباط "  2015م � ،سنطلق بث و عر�ض
احللقة  ،و عنوانها " املُ�صيبة "  ،و هي من بطولة  :تامر باع َّواد  ،و �ضيف
�شرف احللقة الثانية النجم الفنان عمرو �أحمد  ،و الفنانني ر�أفت �شرف  ،و
�أنفال الأغربي  ،و �سامل بافكا  ،و متثيل املمثلني الأ�سا�سني عالء �صحران  ،و
�أ�صيل الأهدل  ،و ح�سام �صالح  ،و نا�صر �أحمد  ،و فهد النمر  ،و العديد من
الوجوه اجلديدة  ،و �إخراج تامر باع َّواد  ،و حممد رفيق .
من جانبه قال ُمقدِّم و مخُ ِرج برنامج " خفايا جمتمع "  ،ح�سام فوزي  ،لـ ((
احلقيقة )) ُم�ص ِّرحاً بالقول :
عقب نزول احللقة الأوىل من برناجمنا " خفايا جمتمع " بعنوان " كيف
ن�شعر بالأمان ؟ ! "  ،و ما �أحرزته من �صدى �إيجابي بالغ بات على عاتقنا
نحن طاقم العمل الكثري من امل�س�ؤوليات و االلتزامات كوننا لدينا من ينتظرنا
و من ي�شاهدنا و من ينتقدنا �أي�ضاً  ،لهذا وجب علينا التدقيق و الرتكيز على
كل �شيء مهما كان �صغري ًا  ،و مبا �أننا التزمنا م�س�ؤولية التغيري و الإ�صالح يف
جمتمع يتخبط كل ليلة و كل �ساعة للخروج من النفق املظلم الذي مل يعرف

وقفة احتجاجية �ضد م�صادرة بث تلفزيون
عدن العريق من قبل ملي�شيات احلوثي

� -إقليم عدن ــ �أني�س عباد

نظم نا�شطون حقوقيون و�سيا�سيون وموظفون يف
تلفزيون عدن العريق الأربعاء وقفة احتجاجية
�ضد م�صادرة بث تلفزيون عدن من قبل ما و�صفوها
مبلي�شيات احلوثي امل�سلحة التي ت�سيطر على
العا�صمة اليمنية �صنعاء".
ورفع النا�شطون الفتات تندد مبا و�صفوها ب�سيا�سية
االحتالل اجلديد  ,مرددين هتافات �ضد �سيا�سة
التدمري التي قالوا �أن �صنعاء د�شنتها يف منت�صف

من �أدخله فيه  ،وجب علينا حتري الدقة و النزاهة و قول احلق مهما كانت
العواقب .
م�ضيفاً  :يف حلقتنا القادمة �س ُنظ ِهر للكل ما لدينا  ،و �سنو�ضح �أهدافنا  ،و
ملاذا �أتينا و من �أجل من عملنا كل هذا ؟ !  . .فنحب �أن ن�شكر كل انتقاد و كل
مالحظة مهما كانت �إيجابية �أو �سلبية  ،لأنها جعلت منا نحن طاقم العمل �أقوى
مما كنا عليه يف احللقة الأوىل  ،و فتحت �أعيننا على �أ�شياء مل نكن نعلمها  ،و قد
ا�ستفدنا من كل �شيء و كل �شيء �سلبي �سنتجنبه لكي تظهر احللقة اجلديدة
الثانية من الربنامج ب�أف�ضل م�ستوى  ،و لكي نكون عند ُح ْ�سن ظن اجلميع بنا
 ،هناك العديد من املفاج�آت يف احللقة املُقبلة  ،و هناك الكثري من التح�سينات
 ،و قد �ساعدنا على ذلك الراعي الر�سمي للحلقة اجلديدة الثانية م�ؤ�س�سة ((
احلقيقة )) للإعالم  ،ف�شكر ًا لكل القائمني عليها و يف املقدمة الأ�ستاذ فرا�س
اليافعي  ،لتقدميه لنا العون و امل�ساعدة و حتمله رعاية احللقة الثانية .
و اختتم ت�صريحه بقوله  :حلقتنا القادمة تتحدَّث عن ظاهرة الر�شاوى و
الو�ساطات و املعروفة با�سم فيتامني " واو "  ،ف�صحيح �أن بع�ضهم �سيقول �أن
املو�ضوع قد نوق�ش من قبل و لكن نحن طاقم الربنامج ال يهمنا �أن املو�ضوع
هذا جديد ًا �أم قدمياً بقدر ما �أنه ما تزال ت�أثرياته ال�سلبية ت�سود جمتمعنا
املحلي منذ ن�ش�أته يف م�ستهل ت�سعينات القرن امليالدي املا�ضي الع�شرين
حتى هذه اللحظة  ،و ي�صرخ و يت�أمل ب�سببه الكثري لأنه �شيء مل تعهده ثقافة
املجتمع من �سابق  ،و مع ذلك �سنناق�ش هذه الظاهرة ب�أ�سلوب خمتلف متاماً
و مبحاور خمتلفة كذلك و �سن�ضع لها احللول مبا يفيد املجتمع  ،و ال نريد
الآن هنا قول املزيد عن ذلك لكي ال ُنح ِرق احللقة و لكن نقول جلمهورنا (( :
انتظرونا يف م�ستهل �شهر فرباير " �شباط "  2015م  ،فلن تندموا فـ " نحن
نتحدى ال�صمت " )) .

قبيلة �أبناء قبيلة يافع يف ال�سعودية ينعون فقيد الأمة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ويبايعون القيادة ال�سعودية

 �إقليم عدن ــ خا�ص :ت�سعينات القرن املا�ضي يف احلرب على اجلنوب
وق�صف مبنى التلفزيون.
وكان عدد من املواطنني اجلنوبيني يف الداخل
واملهجر عرب و�سائل الإعالم املجتمعي قد ا�ستهجنوا
ال�سطو على البث الف�ضائي وحتويل ل�صالح جماعة
احلوثي وا�صفني �إياه بالعمل الهمجي.
وطالبوا با�ستقاللية التلفزيون العريق والأوىل على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط  ,والذي قالوا ان �صنعاء
دمرته بفعل �سيا�ستها العن�صرية.

يتقدم �أبناء قبيلة يافع يف اململكة العربية ال�سعودية بخال�ص العزاء واملوا�ساة يف فقيد الأمتني الإ�سالمية والعربية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ  .كما يبايعون خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملكاً للمملكة العربية ال�سعودية ,و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل
�سعود ول ُّياً العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ,و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود
و ُّيل و ِ ّيل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ،ووزير الداخلية  .وتوجهوا �إىل اهلل العلي القدير �أن يحفظهم و�أن
يجعل التوفيق والنجاح حليفهم ,و�أن يدمي على وطننا الغايل �أمنه وا�ستقراره وقيادته احلكيمة كي يوا�صل م�سرية
اخلري والعطاء والنماء.
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فـي الذكرى ال�سابعة لرحيل

رثــــاء

ال�شيخ عمر قا�سم العي�سائي جبل يافع ال�شامخ
 -خا�ص

نبده عن الفقيد الكبري ال�شيخ عمر قا�سم العي�سائي

ولد يف هجرة العيا�سيء بجبل يافع وقد �أم�ضى الفقيد عمرا طويال تعاي�ش
خالله مع التجارة وال�صناعة حيث بد�أ من حمل �صغري لبيع اجلملة وجتارة
الأقم�شة يف �أحد �شوارع عدن التجارية حتى افتتح معر�ضه الأول لل�سجاد
يف �شارع الع�سقالين �أمام مقهى فارع ال�شهري ثم �أ�س�س جمموعته لتجارة
الأقم�شة يف جدة عام 1945وارتبط جناحه الكبري كتاجر بر�ؤية م�ستقبلية
نافذة النتهاز فر�ص العمل اجلديدة يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة
�إىل متيز تلك احلقبة بالنمو االقت�صادي ال�سريع و تقدمي �أنواع جديدة
من الب�ضائع �إىل �سوق اململكة مما �أك�سب املجموعة ثقة زبائنها من خالل
احرتامها املت�أ�صل للقيم وارتباط ا�سم املجموعة بالثقة و ال�صدق و الأمانة
وهذا ما دفع �أف�ضل ال�شركات والأ�سماء التجارية يف العامل للتعامل "مغامر
ج�سور ،وذكاء متوقد" ي�ضاف �إليهما "الكثري من احلظ" ..جمموعة من
ال�صفات التي يجمع �أ�صدقاء رجل الأعمال عمر قا�سم العي�سائي ،الذي تويف
يف �أحد م�ست�شفيات لندن الأحد املا�ضي على �أنها املعطيات الأ�سا�سية التي
�أ�سهمت يف جناحه.
رئي�س جمموعة العي�سائي التجارية عمر قا�سم العي�سائي قدم �إىل ال�سعودية
من عدن مطلع ال�ستينات لي�ستقر مبدينة جدة ،ولت�صبح وطنه الأثري �إىل
قلبه والذي ال يناف�سه يف حمبته وا�شتياقه �إليه �أي مكان �آخر ،وذلك وفقا ملا
ن�شرته جريدة "ال�شرق الأو�سط" اليوم الثالثاء .2008-1-8
وبح�سب �أحد مرافقيه يف �سفراته التجارية الطويلة والعالجية ملعظم بقاع
الأر�ض تقريبا ي�شتاق �إىل مدينة جدة ويعلن بحزم ب�أنها الأجمل رغم عالتها
وعيوبها ،ويجعلها مقرا المرباطوريته التجارية التي ت�ضم � 61شركة وفرعا
تعمل حتت �ستة قطاعات خمتلفة ،ومتتلك مكاتب يف ثمانية ع�شر بلدا حول
العامل .ممتطيا �صهوة جواد احلظ ،وحم�صنا بنظر ثاقب يدرك عواقب
الأمور قبل �أن يحيط بكافة تفا�صيلها ،ا�ستطاع عمر قا�سم العي�سائي �أن
ينتهز فر�ص العمل اجلديدة بال�سعودية ،وكل مزايا مرحلة الطفرة والنمو
االقت�صادي املت�سارع ليخو�ض غمار م�شروعات جديدة يف كل مرة وجماالت
خمتلفة .بداية الدرب العي�سائي بد�أ ن�شاطه التجاري يف عام ،1945
بتجارة الأقم�شة واملن�سوجات يف حافة ال�شيخ عبد اهلل بكريرت بعدن ،ويف
حمل يجاور التاجر علي عبد اهلل العي�سائي الذي �أ�صبح �شريكا له فيما بعد،
ليتحول بعدها مبا�شرة �إىل جتارة ال�سيارات وليح�صل على وكالة �سيارات
"ميت�سوبي�شي" اليابانية ويلحقها بوكالة "كراي�سلر" الأمريكية.
ومنذ ما يقرب من  20عاما دخل العي�سائي جماالت جتارية متنوعة �أهمها
التجارة يف املواد الغذائية والن�شاط العقاري ،والإلكرتونيات .وكانت
ا�ستثماراته العقارية �أحد االنعطافات الكربى يف م�سريته التجارية ،حيث
كانت معظم �صفقاته العقارية والتطويرية الناجحة التي كان يربمها
وبخا�صة املواقع العقارية املتميزة واملباين التي كانت حتتاج �إىل �ضخ
�أموال جديدة لإعادة احلياة فيها� ،صفقات ناجحة جدا تدل على بعد نظر
وحنكة جتارية كربى عادت عليه يف معظم الأحيان ب�أرباح خيالية.
ويف هذا ال�سياق كانت ال�شركة ال�سعودية للتطوير العقاري "�إحدى �شركات
جمموعة عمر العي�سائي" قد �أعلنت عن عزمها �إن�شاء م�شروع "برج
العي�سائي" التجاري يف منطقة البلد مبدينة جدة ،بتكلفة مبدئية ت�صل �إىل
 26.6مليون دوالر وهو �أحد �أكرب امل�شروعات التي نفذتها ال�شركة .جناحه
التجاري وب�صريته الثاقبة يف جمال اال�ستثمارات كانا حافزا قويا للعديد من
رجال الأعمال والتجار وال�صناعيني الذين دخلوا معه يف �شراكات ناجحة
يف كثري من الأحيان ،ول�شركات �أخرى عاملية ناجحة قررت �أن متنحه �صفة
الوكيل واملمثل يف ال�سوق ال�سعودي من �أق�صى �شرق اليابان �إىل �أمريكا
و�أوروبا .يف حياته العي�سائي الذي قطن منزال مرفها على طريق مكة يف
�أحد الأحياء ال�شعبية الفقرية يف جدة ،وظل يرف�ض االنتقال منه �إىل منزل
�آخر �أكرث �أناقة رغم امتالكه للكثري من البيوت والعقارات يف �شمال جدة
ومناطقها الأكرث فخامة .ول�سبب ظل يعلنه لكل من ي�س�أله قائال "�أف�ضل
�أن �أبقى يف املكان الذي �سكنته وعرفت �أنا�سه ،و�أن �أكون بجوار الفقراء
وامل�ساكني لأح�س بهم ومبعاناتهم" .هو رجل عائلي وحمافظ يحب التم�سك

بالعادات والتقاليد �إىل حد بعيد ،ومل يغري جناحه يف هذه الثوابت ،لديه 3
�أوالد احرتفوا العمل التجاري جميعا على غرار والدهم وثالث بنات �آثرن
اال�ستقرار و�إن�شاء �أ�سر خا�صة بعيدا عن �سوق العمل.
كان ذكيا ،وح�سن احلظ� ،إىل جانب كونه ع�صاميا بد�أ من ال�صفر ،وقد
�ساعدته الظروف كثريا بح�سب �صديقه ،ورفيق دربه رجل الأعمال عبد
احلي ال�سيالين ،الذي ي�ضيف "كان مغامرا ،ومتفوقا يف جمال العالقات
العامة ،وكانت لديه خربة كربى باحلياة تعادل �أعلى ال�شهادات العلمية يف
حتليل ال�شخ�صيات ،وهو ما كان يركن �إليه كثريا ،ومن �صفاته التي ا�شتهر
بها كونه رجال كرميا ومرحا ال يحب �أن يظهر غ�ضبه �أو همومه للآخرين".
حافزه الأكرب كان النجاح �أكرث من كونه تكوين ثروة كربى ،وهو ما يدل
عليه جوابه لأحد ال�صحفيني حني �س�أله عن حجم ثروته الفعلية ،ف�أجابه
بعد تفكري وبابت�سامة هادئة ب�أنه ال يعرف الرقم متاما ،ولكنه عدة مئات من
املاليني بدون �شك ،وهو م�شهور مببادراته االجتماعية واخلريية .الإهداء
�إىل روح الفقيد ال�شيخ عمر قا�سم العي�سائي رحمة اهلل *ماذا ع�ساي �أقول يف
ذكرى رحيلك  ،ومبا ع�ساها تفي الكلمات ،جرى قلمي ب�شئ فهو مما تلقفته
من خريكم ونبل �أخالقكم وحبكم لكل الب�شر  ،ولإن ق�صرت يدي عن البيان
فلإنني �أحار ماذا �أقول فيك ،فلقد كنت ملهما للجميع ممن عرفوك تقود
�سفينة النجاة نحو �سواحل الأمان بحكمة بالغة وحزم وعزم .كنت للفقراء
�أبا عطوفا حتنو عليهم بعطف وبر و�إح�سان ،كنت لهم ح�صنا وملج�أ من
عاتيات الزمان وعاديات الدهر.
عرفوك ف�أحبوك ،عرفوا فيك ال�شهامة ، ،عرفوا فيك اخلري والف�ضيلة،
عرفوك �آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر ال تخ�شى يف اهلل لومه الئم ،فه ّفت �إليك
القلوب واطمئنت لك الأفئدة  ,رحلت وقد زرعت فينا بذور اخلري وحمبة
الغري والزهد ف�أينعت ..
*الفقيد .الراحل ي�ستحق �أن نقول فيه �شعرا ونرثا فهو علم �شامخ من
�أعالم ال�سعودية والوطن العربي والإ�سالمي يف جماالت كثرية ومتعددة..
�أهمها االقت�صاد و�أبقاها اخلري .فقد عرف الراحل الكرمي الأبعاد االجتماعية
للرثوة ..والبعد االجتماعي يف رجل الأعمال ،فتدفق من بني يديه خري
كثري لكل حمتاج ..مد يد العون للمحتاجني والأيتام والأرامل واملر�ضى
والعجزة ..وكان نهرا متدفقا بالعطاء للجمعيات اخلريية وامل�ست�شفيات
وكل جهة ا�ستدعت كرمه ا�ستجاب لها ب�أكرث مما تطلب ..ثم زاد على هذا
كله با بتعاث العديد من الطالب �إىل الدرا�سة يف اخلارج ال�شيخ عمر قا�سم
العي�سائي �أكرب من �أي كالم ..ورثائي له جمرد دمعة يف نهر الدموع ..و�شمعة
على قربه بني �آالف ال�شموع ..رحمه اهلل.
*ال�شيخ عمر الرجل الذي تغلبت فيه �صفات الإن�سان على �صفات رجل
الأعمال ،كان �صوتا متفردا يف العمل اخلريي التطوعي� ،شخ�صية ت�أ�سر
ب�ألفتها ،وبعفويتها وتلقائيتها من حولها� .شخ�صية فذة مثل هذه ال تتكرر

كثريا بني رجال الأعمال* .لقد ترك ال�شيخ عمر قا�سم العي�سائي �سجال
وا�ضحا يف �صفحات عمل اخلري نظرا ملا كان يتمتع به الراحل من مواقف
�شجاعة و�صادقة وغيورة على وطنها و�أمتها ،ال تنبع �إال من وجدان رجل
�أعمال �آمن ب�أن احلياة ر�سالة و�أمانة يف عنقه.
*برحيل الفقيد رجل الأعمال ال�شيخ عمر العي�سائي فقدت الأمتني لعربية
والإ�سالمية واحد ًا من �أنبل وخرية رجاالتها الذين ما فتئوا يوماً يقدمون
كلما ي�ستطيعون خلدمة النا�س  ،فعا�ش �شريفاً ومات نظيفاً.
*لقد كان الفقيد الكبري ( العي�سائي) رجل مواقف ومبادئ ال تلني له قناة
يف قول احلقيقة دون تردد ،يقول احلق دون لومة الئم ،فاعل اخلري  ،ناكر ًا
لذاته ،قدم الكثري خالل فرتة حياته وعملة التجاري  ،،،انه رجل خري بكلما
تعنيه الكلمة من معنى .وبرحليه ..رحل ال�صدق وال�صراحة وال�صوت
ال�شجاع الذي كان يدوي لقد رحلت ال�شفافية التي عرفناها واملتمثلة يف
�شخ�ص عمر قا�سم العي�سائي عرفناه م�ستقيماً منا�صر ًا للحق جاد ًا وقوياً
يف مواقفه ال يعرف الكذب وال املجاملة ,وكان يقول ال�صدق ولو على نف�سه
ولهذا كان حمرتماً من اجلميع وحمل تقدير اجلميع من ..وقد اهله ن�ضجه
و�سعة جتربته يف ال�سوق الن يكون رمز ًا اقت�صادياً كبري ًا وقيادياً خم�ضرماً
قاد �سوق املال والأعمال لفرتات طويلة وبحكمة وخربة واقتدار كان
عنوان لر�أ�س املال ال�شجاع بل وكان منا�ض ًال ج�سور ًا يف ,املواقف والفعل
ومن الرموز اخلرية الداعمة للق�ضايا الوطنية والعربية ..واىل جانب كل
ذلك كان مرحاً �سل�ساً ب�أ�سلوبه ومعامالته و�إدارته لإعماله وم�س�ؤولياته
�إذ كانت الفكاهة والدعابة و�سيلته للدخول �إىل قلوب من يتعامل معهم ومن
حوله ومن يلتقية لأول مرة يف كل الأحوال والظروف ..فربحيل هذه الهامة
االقت�صادية املنا�ضلة والرمز الوطني الذي ال ميكن جتاوزه نكون قد فقدنا
قلعة اقت�صادية ووطنية ورجل مواقف من الطراز الأول ..فكانت دموع
حمبيه خري تعبري عن فاجعة رحيله.
*يعد ال�شيخ عمر �شخ�صية �شديدة اجلاذبية فهو ال يح�سم الأمور اخلالفية
بالتجرد بالر�أي و�إمنا باملحاورة واملناق�شة واحلجة ،وقد عرف عنه ع�شقه
لل�سخرية املرحة التي ي�ستعني بها على جفاف النا�س ويعبرّ بها عن ما بني
ال�سطور� .إذا كان كثريون قد ت�سابقوا �إىل قمم الأعمال وو�صلوا �إليها ف�إن
ال�شيخ عمر بني قليلني ظلوا على القمة حمافظني على توازنهم وعالقاتهم
وح�سن ت�سيري �أعمالهم....
*ويعد الفقيد ( العي�سائي )واحدا من رجاالت االقت�صاد يف ال�سعودية الذين
يح�سب لهم ت�سجيل ح�ضور كبري يف تطوير املناطق احل�ضرية وت�شجيع
اال�ستقرار والنمو العمراين و�إقامة الأحياء ال�سكنية اجلديدة ,وت�شييد
امل�شاريع التجارية الناجحة والنافعة و�إداراتها التجارية وت�شغيلها وكذلك
�إ�سهاماته الكبرية يف خمتلف امل�شاريع والأعمال اخلريية �.,إننا نحفظ
يف م�آثر الفقيد العديد والكثري من �سجاياه اخلرية والتعامل ال�صادق مع
الآخرين.
*�أن ما ناله الفقيد رحمه اهلل من مكانة الالئقة يف املجتمع ,ب�سبب الأعمال
التي فعلها وحر�ص على �إخفائها وتعامله الرفيع ,ومن هنا جتاوز با�سمه
احلدود املحلية يف �أعمال �إن�سانية واجتماعية وخدمية ,فقد �سجل تاريخا
حافال بالعطاء والنجاح واحل�ضور القوي يف املجتمع ملا خلفته م�آثره
و�أعماله وحبه للنا�س من �سمات عالية .ومن �صنف الرجال الذين مل يكونوا
يعدون التجارة مهنة ,بل ر�سالة و�أمانة .وقال �إن هذا الكبري بعطائه رحمه
اهلل و�ضع من �سمعة التاجر وزنا �أقوى من �أمواله ,وهذا قمة الأخالق ,وح�س
التعامل مع النا�س� .أن هذه الأخالقيات العالية يف تعامله مع خمتلف طبقات
املجتمع �شكلت منهجا متكامال للحياة ,وركز العمران على خلق الفقيد و�أدبه
الكبري وما ي�شيعه رحمه اهلل من احرتام وتقدير كل العاملني معهم .رحم
اهلل الفقيد .اخلامتة رحل عنا �أبا �سعيد وحممد  ،،رحل عنا ال�شيخ عمر
بج�سده  ،،وغاب عن عاملنا هذا تاركا لنا حزنا لن ينتهي ماحيينا ،،ولكنه
بقي فينا بعطاياه التي مل تتوقف عند حده � ،،أياديه البي�ضاء �شملت كل بقاع
الأر�ض دون ا�ستثناء� ,,أعطانا كل �شيء ومل يبخل علينا ب�شيء ،،،وهاهو
�أالن بني يدي ربه ,,وقد �آن الأوان لرند ولو جزءا ب�سيطا من دينه علينا
 ،،فلكل من يحمل حبا يف قلبه للخالد عمر  ،هذا دعاء �أ�ضعه بني �أيديكم ،،
رددوه بقلوبكم قبل ال�سنتكم  ،فهو اب�سط ما ميكن �أن نقدمه للفقيد الكبري.....
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أدب

�أبرز �إجنازات امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز

يعد امللك ال�سعودي الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز �إ�صالحيا حذرا
تربع عر�ش �أقوى دولة نفطية يف العامل و�أبقاها بعيدة عما يعرف
بـ"الربيع العربي".

لعل �أهم مبادراته يف الوطن العربي باتت مبادرة ال�سالم العربية،
وكان قد �أطلقها العاهل ال�سعودي الراحل حني كان وليا للعهد ،خالل
القمة العربية يف بريوت عام .2002
وتق�ضي املبادرة ب�إن�شاء دولة فل�سطينية معرتف بها دوليا على
حدود  1967وعودة الالجئني واالن�سحاب من ه�ضبة اجلوالن
املحتلة ،مقابل االعرتاف ب�إ�سرائيل وتطبيع عالقات الدول العربية
معها.
ويف فرباير  ،2007وحتت رعاية امللك عبداهلل اجتمعت الف�صائل
الفل�سطينية بقيادة الرئي�س حممود عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س خالد م�شعل لو�ضع حد لالقتتال الفل�سطيني الداخلي.
وباتت امل�صاحلة اخلليجية بني قطر من جهة ،وكل من ال�سعودية
والإمارات والبحرين من جهة �أخرى من �آخر �أبرز �إجنازات امللك
الراحل.
�إقليميا ،واجه امللك الراحل با�ستمرار متدد النفوذ الإيراين .وح�سب
ت�سريبات موقع "ويكيليك�س" امل�شهور ،دعا عبداهلل الواليات املتحدة
اىل "قطع ر�أ�س الأفعى" للق�ضاء على امل�شروع النووي الإيراين .ومع
ذلك فقد زار الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد الريا�ض يف م�سعى
لت�سوية العالقات بني البلدين.
ويف �أيلول�/سبتمرب عام  ،2014ان�ضمت اململكة اىل التحالف الدويل
بقيادة الواليات املتحدة الذي يخو�ض احلرب �ضد تنظيم "الدولة
الإ�سالمية" يف العراق و�سوريا.

لأول مرة يف بالده عام  2006هيئة البيعة ،و�أ�صدر يف دي�سمرب/كانون
الأول � 2007أمرا ملكيا بت�شكيلها برئا�سة الأمري م�شعل بن عبد العزيز
لتتوىل مهمة ت�أمني انتقال احلكم بني �أبناء �أ�سرة �آل �سعود.
�سيا�سة النفط
وحتت ت�أثري ال�سعودية امتنعت منظمة الدول امل�صدرة للنفط عن
اتخاذ قرار بخف�ض م�ستويات الإنتاج على الرغم من انعكا�س ذلك
�سلبيا على اقت�صادات الدول امل�صدرة.
وعلى الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفط يف الن�صف الثاين من ،2014
�أمر امللك عبداهلل بالإبقاء على م�ستويات �إنفاق مرتفعة يف ميزانية عام
 ،2015للحفاظ على ال�سلم االجتماعي.

�أول زيارة مللك �سعودي اىل الفاتيكان

كذلك من �أبرز مبادراته ،احلوار بني الأديان ال�سماوية (الإ�سالم،
واليهودية ،وامل�سيحية)� ،أطلقها يف  14مار�س�/آذار � ،2008أي بعد
�أقل من � 5أ�شهر على زيارته التاريخية للفاتيكان يف نوفمرب/ت�شرين
الثاين  ،2007ليكون �أول ملك �سعودي يزور هذا املكان املقد�س لدى
امل�سيحيني الكاثوليك يف العامل.
ال�سعودية و"الربيع العربي"
مل تت�أثر ال�سعودية كثريا ب�أحداث "الربيع العربي" وعوا�صفه التي
هبت يف العامل العربي منذ عام  ،2011بالرغم من �إطالق دعوات
لإقامة ملكية د�ستورية ،وح�صول ا�ضطرابات يف املناطق ال�شرقية من
من�صور هادي.

امل�شاريع اال�صالحية وال�سيا�سة الداخلية للملك الراحل

وعلى ال�صعيد الداخلي ،قاد امللك عبداهلل م�شروعا �إ�صالحيا حذرا
حماوال التوفيق بني جناح ليربايل متعط�ش للتطوير وبني امل�ؤ�س�سة
الدينية املحافظة جدا وبالغة النفوذ.
ومن الإ�صالحات الأبرز داخليا� ،إجراء �أول انتخابات يف تاريخ اململكة
عام  ،2005بالإ�ضافة اىل تعيني الراحل  30امر�أة يف جمل�س ال�شورى
يف يناير/كانون الثاين  ،2013كما �ستتمكن الن�ساء من امل�شاركة
باالقرتاع يف االنتخابات البلدية للمرة الأوىل عام  .2015ومع ذلك
مازالت اململكة حتظر على الن�ساء قيادة ال�سيارة.
وخفف امللك عبداهلل �أي�ضا من �سطوة ال�شرطة الدينية و�أدخل
�إ�صالحات على قطاع الرتبية ،كما افتتح عام � 2009أول جامعة
خمتلطة يف اململكة وهي جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
نبذة عن حياته
البالد.
وا�ستغل امللك ال�سعودي الراحل الرثوة ال�ضخمة التخاذ �إجراءات على ال�صعيد ال�سيا�سي الداخلي� ،أ�س�س العاهل ال�سعودي الراحل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن في�صل بن تركي �آل
�سعود ،هو امللك ال�ساد�س للمملكة العربية ال�سعودية ويلقب
تر�ضي املواطنني ،وخ�ص�ص  36مليار دوالر خللق وظائف
بخادم احلرمني ال�شريفني وهو ذات اللقب الذي اتخذه امللك فهد
وبناء وحدات �سكنية وم�ساعدة العاطلني عن العمل.
قبله.
كما عرف امللك عبداهلل بدفاعه عن الأنظمة العربية القائمة،
وهو االبن الثاين ع�شر من �أبناء امللك عبد العزيز الذكور ،و�أمه
حيث ا�ستقبل على �أر�ض اململكة الرئي�س التون�سي املخلوع زين
هي فهدة بنت العا�صي بن �شرمي ال�شمري.
العابدين بن علي ،ومل يرحب ب�إ�سقاط الرئي�س امل�صري الأ�سبق
ولد عام  1924مبدينة الريا�ض ،بينما تقول معلومات �أخرى �إن
ح�سني مبارك ،ثم دعم الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
تاريخ ميالده احلقيقي كان عام .1916
بقوة بعد عزل الرئي�س الإ�سالمي حممد مر�سي يف متوز/يوليو
يف عام  1995ا�ستلم �إدارة �ش�ؤون الدولة و�أ�صبح امللك الفعلي
 ،2013كما اعتربت اململكة جماعة الإخوان امل�سلمني "منظمة
بعد �إ�صابة امللك فهد بجلطات ومتاعب �صحية.
�إرهابية".
وبعد وفاة امللك فهد يف � 1أغ�سط�س  2005توىل احلكم،
ويف �سوريا ،فر�ض امللك الراحل ح�ضور ًا كبري ًا لل�سعودية يف
وبالإ�ضافة لكونه ملكا للدولة �شغل من�صب رئي�س جمل�س
ال�صراع امل�ستمر منذ اربع �سنوات ،وكذلك يف اليمن ،حيث
الوزراء تبعا لأحكام نظام احلكم يف اململكة القا�ضية ب�أن يكون
رعى املبادرة اخلليجية التي جرى من خاللها انتقال ال�سلطة
امللك رئي�سا للوزراء.
ال�سيا�سية من علي عبداهلل �صالح اىل خلفه امل�ستقيل عبد ربه
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تحليل

احلداد يك�سو الدول العربية

زعماء العامل ينعون امللك عبداهلل وينقبون م�آثره
�أُعلن احلداد يف �أغلب الدول العربية حزناً على وفاة خادم
احلرمني ال�شريفني ،امللك عبداهلل بن عبد العزيز ،اجلمعة.

ق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية ،والتي كانت ت�صب كلها يف
�إيجاد جمتمع عربي �إ�سالمي مت�ضامن ي�سوده احلب والتعاون
وال�سماحة".

العاهل البحرييني:

الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي:

ونعى العاهل البحريني ،امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز .وقال العاهل
البحريني �إن الأمتني العربية والإ�سالمية فقدتا قائدا حكيما كر�س
حياته خلدمة �شعبه و�أمته ودينه والإن�سانية .و�أعلنت البحرين
احلداد الر�سمي وتنكي�س الأعالم يف اململكة ملدة  40يوما .كما
�أُعلن عن تعطيل جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ملدة
ثالثة �أيام.

رئي�س دولة الإمارات:

كما نعى رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز .وقال ال�شيخ خليفة �إن الأمة العربية والإ�سالمية
فقدت زعيما عربيا �أعطى الكثري ل�شعبه ولأمته ،م�ؤكدا على الثقة �أن امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وويل العهد الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل
�سعود �سوف يكمالن هذه امل�سرية .و�أعلنت الإمارات احلداد وتنكي�س
الأعالم ثالثة �أيام.

�أمري دولة الكويت:

�أمري الكويت ،ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،نعى من جهته خادم
احلرمني ال�شريفني ،قائ ًال �إن العامل فقد برحيله �أحد رجاالته العظام ،م�شيدا
مبا حققته اململكة العربية ال�سعودية يف عهده من نه�ضة �شاملة جعلتها يف
م�صاف الدول املتقدمة .و�أعلنت الكويت احلداد الر�سمي � 3أيام لوفاة امللك
عبداهلل ،وتنكي�س الأعالم و�إلغاء باقي فعاليات مهرجان "هال فرباير".

�أمري قطر:

الأعالم حدادا على وفاة العاهل الراحل عبداهلل بن عبد العزيز ،كل �سفارات
وقن�صليات املغرب يف اخلارج.

جمل�س النواب الليبي:

ويف ليبيا ،نعى رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،وو�صفه بـ"ملك ال�سالم" .و�أعلنت احلكومة الليبية احلداد
ثالثة �أيام على وفاة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

الرئي�س املوريتاين:

و�أعلنت موريتانيا من جهتها احلداد ثالثة �أيام �أي�ضاً .وقال الرئي�س
املوريتاين ،حممد ولد عبدالعزيز� ،إن الأمة العربية والإ�سالمية فقدت بوفاة
امللك عبداهلل ،قائدا فذا كر�س حياته خلدمة الإ�سالم والق�ضايا العادلة
وال�سلم والتعاون بني ال�شعوب.

كما نعى �أمري قطر ،ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،العاهل
ال�سعودي الراحل و�أعلن احلداد ملدة � 3أيام.

و�أعلن العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين حالة احلداد يف مملكة
الأردن ملدة  40يوماً .كما �أكد توجهه �إىل الريا�ض خالل �ساعات،
قاطعاً زيارته �إىل دافو�س ،من �أجل امل�شاركة يف ت�شييع جثمان
الفقيد الكبري العاهل ال�سعودي عبداهلل بن عبدالعزيز.

الرئي�س التون�سي:

كما �أعلن الرئي�س التون�سي ،الباجي قائد ال�سب�سي ،احلداد � 3أيام ،و�أمر
بتنكي�س الأعالم بعد وفاة العاهل ال�سعودي.

كما نعى الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س ،امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
عاهل اململكة العربية ال�سعودية ،و�أعلن احلداد يف الأرا�ضي الفل�سطينية
ملدة ثالثة �أيام .وثمن الرئي�س الفل�سطيني "املواقف املبدئية والدعم
الالحمدود الذي قدمه الفقيد لفل�سطني و�شعبها".
كما �أعلن الرئي�س اجلزائري ،عبدالعزيز بوتفليقة ،احلداد � 3أيام على وفاة
امللك عبداهلل حزناً على وفاة العاهل ال�سعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.

جامعة الدول العربية:

�سلطان �سلطنة عمان:

ومن جهته ،نعى �سلطان عمان قابو�س بن �سعيد ،امللك عبداهلل .فيما �أكد
العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س �أن امللك عبداهلل كر�س حياته لق�ضايا
الأمة العربية .كما وجه العاهل املغربي بتنكي�س الأعالم ملدة � 3أيام ،على
املباين احلكومية والإدارات والأماكن العمومية يف املغرب .وي�شمل تنكي�س

رئي�س الوزراء الربيطاين:

الرئي�س الفرن�سي فران�سوا �أوالند تلقى بحزن نب�أ وفاة جاللة
ملك ال�سعودية امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل ال�سعود الذي
وافته املنية يف ال�ساعات الأوىل من اليوم اجلمعة.
يذكر �أن الرئي�س �أوالند يحيي ذكرى رجل دولة �شكل عالمة
فارقة يف تاريخ بالده و�صاحب روية عن �سالم عادل ودائم يف
ال�شرق الأو�سط ،ال تزال مطروحة �أكرث من �أي وقت م�ضى .

احلكومة اللبنانية:

الرئي�س اجلزائري:

عرب الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما عن تعازيه لأ�سرة امللك ال�سعودي
الراحل عبداهلل بن عبد العزيز و�شعب ال�سعودية عقب الإعالن عن وفاة
امللك.
وقال �أوباما�'' :إن قرب وقوة ال�شراكة بني بلدينا جزء من تركة امللك
عبداهلل''.

الرئي�س الفرن�سي :

الرئي�س امل�صري:

الرئي�س الفل�سطيني:

الرئي�س الأمريكي:

قال كامريون ''�شعرت بحزن �شديد ل�سماع خرب وفاة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود،
م�شري ًا �إىل انه �سيتم تذكره ل�سنواته الطويلة التي ق�ضاها يف
خدمة اململكة ،واللتزامه بال�سالم وتعزيز التفاهم بني الأديان.
وتابع كامريون''�أعرب عن تعازي للأ�سرة امللكية ولل�شعب
ال�سعودي يف هذا الوقت احلزين''.

العاهل الأردين:

�أما الرئي�س امل�صري ،عبدالفتاح ال�سي�سي ،فقرر قطع زيارته �إىل
م�ؤمتر دافو�س ب�سوي�سرا ،للتوجه �إىل ال�سعودية للم�شاركة يف
الت�شييع� ،إال �أن الظروف املناخية ال�صعبة يف �سوي�سرا حالت
دون ذلك ،حيث لن يتمكن ال�سي�سي من الو�صول يف الوقت
املنا�سب للحاق بجنازة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز .وقد كلف
ال�سي�سي رئي�س جمل�س الوزراء �إبراهيم حملب بالتوجه فورا �إىل
اململكة العربية ال�سعودية على ر�أ�س وفد م�صري رفيع امل�ستوى
حل�ضور اجلنازة .و�أعلنت الرئا�سة امل�صرية احلداد � 7أيام لوفاة العاهل
ال�سعودي.

ومن جهته ،عزا الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي� ،إياد
�أمني مدين ،الأمة الإ�سالمية يف وفاة خادم احلرمني ال�شريفني،
قائ ًال" :و�إن رحل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �إىل دار البقاء ،ف�إن
جالئل الأعمال التي قدمها �ستبقي ذكراه حية ناب�ضة يف القلوب،
و�ست�سجل م�آثره يف �سجل اخلالدين".
وتابع�" :سيذكره العامل الإ�سالمي وامل�سلمون يف �شتى بقاع
الأر�ض ،ملا �أجنزه من تو�سعات تاريخية للحرمني ال�شريفني ،وما
وجه به من �أعمال �إ�سالمية جليلة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
وامل�شاعر املقد�سة� ،ساهمت بجالء يف تي�سري �أداء منا�سك احلج
والعمرة".
من جهته قدم بابا الأقباط ،الباب توا�ضرو�س الثاين ،العزاء
ل�شعب اململكة العربية ال�سعودية يف "وفاة الرمز العروبي والإ�سالمي،
حكيم العرب ،خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز" ،م�ضيفاً
"�سي�سجل التاريخ للقائد الراحل مواقفه التي ال تن�سى على �صعيد الأمتني
العربية والإ�سالمية".

و�أعلنت احلكومة اللبنانية احلداد الر�سمي ملدة ثالثة �أيام �إثر وفاة العاهل
ال�سعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،معتربة �أن لبنان خ�سر "ن�صريا
و�سندا"� .أما رئي�س الوزراء اللبناين ،متام �سالم ،فنعى الراحل الذي و�صفه
بـ"حكيم العرب و�صديق لبنان الكبري".
ونعى الأمني العام جلامعة الدول العربية ،نبيل العربي ،الأمتني العربية
والإ�سالمية بوفاة خادم احلرمني ال�شريفني .و�أعلنت جامعة الدول العربية
تنكي�س �أعالمها حداد ًا على خادم احلرمني ال�شريفني.

الأزهر ال�شريف:

�أما الأزهر ال�شريف فنعى امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،م�ؤكد ًا �أنه "ال ميكن
لعربي �أو م�سلم �أن ين�سى املواقف النبيلة خلادم احلرمني ال�شريفني حيال

وزير الدفاع الأمريكي:

'' �إن امللك عبد اهلل كان ذا �شخ�صية عظيمة وحتلى ب�شجاعة كبرية  ،و
يعد من ال�شخ�صيات التاريخية والذي دافع عن ارواح �شعبه داخل البالد
وعن دور بالده القيادي على امل�ستوي الدويل  ،وكان �صديقا ملتزما و�شريكا
للواليات املتحدة  ،وم َثل �صوت الت�سامح واالعتدال وال�سالم يف العامل
اال�سالمي وعلى م�ستوى العامل''.

الرئي�س الرو�سي:

ومن مو�سكو� ،أعرب الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني عن تعازيه ،معترب ًا �أن
الفقيد ي�شكل خ�سارة لن تعو�ض للمملكة وال�شعب ال�سعودي ب�أ�سره.
وجاء يف بيان �أ�صدره الكرملني �أن "امللك الراحل كان معروفا كرجل دولة
و�سيا�سي وزعيم يتحلى باملنطق ويحظى بحب واحرتام رعاياه ،واالحرتام
على ال�ساحة الدولية .كان جاللته يقود البالد بثقة وفاعلية باملراحل الهامة
من تطورها ،وعمل الكثري من �أجل حت�سني الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
لل�سكان ،وتطوير امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف اململكة ومكافحة الإرهاب على
خمتلف امل�ستويات".
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احلمد هلل .قال يف حمكم كتابه (كل نف�س ذائقة املوت) �أحمده �سبحانه
و�أ�شهد �أال �إله �إال هو احلي القيوم وحده ال �شريك له املتفرد بالبقاء
و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله الذي خاطبه ربه بقوله ع ّز وجل
(�إنك م ّيت و�إنهم ميتون) �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم
ت�سليما كثريا �أما بعد ..ف�إنها م�صيبة فاجعة اهتزت لها الأمة العربية
والإ�سالمية بفقد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
القائد الفذ وال�سيا�سي املخ�ضرم الذي حمل هم �أمته على عاتقه،
وجعل رقي البالد و�إ�سعاد العباد غاية جليلة بني عينيه فتجلى منه
وله احلب والوفاء بالإخال�ص والدعاء يف �أبهى �صورة.
�شهدت له مكة واملدينة بخدمة احلرمني ال�شريفني وزوارهما ،راهن
على االهتمام بالتعليم واالبتعاث لبناء م�ستقبل م�شرق للأجيال
القادمة ،و�أطلق احلوار الوطني ليج�سد اللحمة بني اجلميع ،رفع
راية الت�سامح وحماربة الإرهاب ليربز �صورة الإ�سالم نا�صعة.
الإجنازات الكربى يف البنية التحتية ال�صناعية واخلدَمية والدعم
املتوا�صل لإن�شاء املدن ال�صناعية �صروح �شاهدة.
هذا غي�ض من في�ض كثري ،لقد خ�سرت الأمة قائدا ف ّذا منا�صرا لق�ضاياها
يف العامل �أجمع ،مبا حتلى به من ر�ؤية بعيدة و�شاملة و�صفات حميدة
ومنها و�ضوحه وح�سمه يف مواجهة امل�شكالت واحلر�ص على جندة
امل�ستغيثني وعون املنكوبني يف فل�سطني وال�شام وال�صومال ود�أب على
�إ�صالح ذات البني بني الأ�شقاء العرب وامل�سلمني ليجرب ك�سرا يوهن
من عزم الأ�شقاء ويفتح فرجة لت�سلل الأعداء.
انطلق يف �أنحاء الأر�ض بعاملية الإ�سالم داعيا �إىل حوار احل�ضارات
وتعاي�ش الأديان ليدفع ال�صدام ومينع ال�صراع وا�ستفاد من منجزات
العامل يف نه�ضة الوطن ،فخا�ض غمار ال�سباق يف قفزات التنمية
لي�ضرب اجلهل بالعلم ويطفئ احلروب والفنت باحلوار وال�سالم.
وماذا ع�ساي �أقول يف ملك �شهد له زعماء الغرب وال�شرق مبا ال يخطه
قلم وال ي�ستوعبه بيان وح�سبنا �أن نتحدث عن �شخ�صية تاريخية،
فر�ضت مكانتها بني زعماء العامل بالتوا�ضع وال�صدق واحلزم،
ف�أ�شرقت مبجموعها لتعك�س هيبة القوة يف جاللة املنزلة �ض ّمها �صدر
حنون وقلب عطوف فغ�ضبة نخوته قرينة دمعة رحمته.
�أُال ُم ملا �أُبدي َ
عليك من الأ�سى
و�إين لأخفي منك �أ�ضعاف ما �أبدي
ولئن �آملنا رحيله وفجعنا فراقه� ،إال �أن العزاء وال�سلوان يف هذا
الإجماع على حمبته والدعاء له ،ولن تخيب برحمة اهلل تلك الدعوات
يف �ساعات الإجابة من �شعب �أحزنه فراق مليكه .فرحمك اهلل يا عبد
اهلل بن عبد العزيز وجمعنا بك يف اجلنة ،و�إن العني لتدمع و�إن القلب
ليحزن و�إنا على فراقك يا والدنا ملحزونون.
لقد قلنا عندما فا�ضت روحه �إىل بارئها (اللهم �أجرنا يف م�صيبتنا
واخلفنا خريا منها) فكان امللك �سلمان بن عبد العزيز� ،أ ّيده اهلل ،اجلزا َء
العاجل باخللف والأجر اجلزيل من اهلل على فراق امللك الراحل.
ف�إن من منة اهلل على هذه البالد و�أهلها �أنه يف ال�ساعة التي �أ�صيبوا فيها
بامل�صاب اجللل بفقد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز� ،أن �أكرمهم اهلل مبلك هو بحق ربيب العلماء و�سليل الكرماء،
عظيم من العظماء ،ركن احلكم وعمود الدولة ورابطة الأ�سرة ووالد
ال�شعب ،ب�سط يده بالبذل والعطاء ،ابت�سامته الدائمة تنم عما تنعم به
نف�سه من �سالم و�أمان ينبع من عميق �إميانه و�شدة توكله على ربه.
عندما متر البالد مبنعطف �أو �أزمة يلوذ به الكبار والعقالء بعد اهلل
ليجدوه يف �صربه وثباته وعمق �صمته قلعة ح�صينة يجدون فيها
دالئل الف�أل وب�شائر الن�صر ال تهزها العوا�صف وال حتركها رياح
الفنت ،فاحلمد هلل الذي منَّ علينا بخادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز ملكا و�إماما ووليا للأمر و�أبا نا�صحا.
بج َلده على العمل و�ضبطه
امللك �سلمان ت�شهد له الريا�ض و�أهلها َ
ملفا�صل الأمور جعل الريا�ض �إبان �إمرته تبلغ تنمية عانقت بها
عوا�صم عاملية.
امللك �سلمان عُ رف بذكائه الالفت ،وفرا�سته احلادة ،وح�ضوره القوي
الفاعل ،و�شخ�صيته اجلريئة املفعمة بالفعالية والطموح ،ناهيك
عن توا�صله االجتماعي حتى �إنه ليعرف �أن�ساب النا�س وقراباتهم
و�صالتهم �أكرث مما يعرف بع�ضهم عن قرابات �أنف�سهم.
عرفناه عظيم التعلق بالإ�سالم و�أ�صوله ،عظيم اليقني بالإ�سالم �سفينة
للنجاة وحمرابا وا�سعا للعبادة يف احلياة ،بهذه ال�شخ�صية املح ّنكة
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تحليل

لقد خ�رست الأمة قائدا ف ًّذا
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
والعقلية الف ّذة والنف�س ال�سخية متيز �أ ّيده اهلل ،فبات للخري عنوانا
وللمحتاج قِبلة ،وجرت �أنهار يديه بالعطاء يف ال�سر �أكرث من العالنية
تتلم�س جرح املحتاج ،وتعالج املري�ض ،وتبني امل�ساكن ،وتطعم
الطعام ،وتكفل الأيتام ،وت�ساعد الأرامل ،وتغيث امللهوفني.
تع ّود ب�سط الكف حتى ل ْو �أنه
لقب�ض مل جتبه �أنامله
ثناها ٍ
هو البحر من �أي النواحي �أتيته
فلجته املعروف واجلود �ساحله
فكيف وقد جمع �إىل ذلك ح�ضورا ال يت�أخر معه الواجب عن وقته وال
اجلزاء احل�سن عن �ساعة �إجنازه ،حتى �إن الكثري ليعجب من بركة
اهلل عليه يف وقته الذي ات�سع لتهنئة املبدعني و�شكر املنجزين ،ف�ضال
عن املوا�ساة يف عيادة املري�ض وتعزية امل�صاب .و�إن حبنا خلادم
احلرمني امللك �سلمان و�إجماع املواطنني على حمبته دلي ُل عاجلِ
ب�شرى امل�ؤمن على عمله ال�صالح يف الدنيا مع ما يدخره اهلل له يف
الآخرة �أن يثني النا�س عليه خريا و�إ ّنك لرتى فيه قول اهلل ع ّز وجل
(�إن الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات �سيجعل لهم الرحمن ودّا) بل هي
ما قاله �صلى اهلل عليه و�سلم (تلك عاجل ب�شرى امل�ؤمن) فقد �أثمرت
�أعماله يف قلوب امل�سلمني وغري امل�سلمني حبا وتقديرا له ولإجنازاته،
فهو بحق �شخ�صية لها موقعها امل�ؤثر واملهم يف خريطة القرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي واخلريي املحلي والإقليمي والعاملي ،وح ّقه
علينا الدعاء له بالتوفيق وال�سداد و�أن يهيئ له البطانة ال�صاحلة التي
تعينه على اخلري وتدله عليه.
لقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل من كمال املرء ورجحان عقله ،وعمق
تفكريه� ،أن يكون له ممن حوله �إخوان و�أعوان يعينونه على تدبري
الأمور وتر�شيد امل�سرية فتبذل الن�صح وامل�شورة ولذا جند من �أنبياء
اهلل ور�سله عليهم ال�سالم ي�س�ألون ربهم املعني وامل�ؤازر ،قال �سبحانه
اجعَ ل ليِّ وزيرا ِّمنْ �أَهْ لِي *
وتعاىل على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم َ
«و ْ
َ
هَ ا ُرونَ �أَخِ ي* �أ�شد ْد ِب ِه �أَز ِْري * َو�أَ ْ�ش ِر ْك ُه فيِ �أ ْم ِري» فكان �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز ،ن ِْع َم الويل للعهد والع�ضد الأمني
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،فهو الرجل
الذي يحمل تاريخا حافال بالإجناز ،ففي كل مهمة �أوكلت �إليه كانت
�شواهد النجاح تدل على عقلية فذة ونف�سية قادرة على ك�سب الفر�ص
رغم ال�صعاب واملناف�سة يف عامل متغري ال ينتظر املرتدد واملت� ّأخر هكذا
كان منذ �أن ح َّلق يف �أ�سراب القوات اجلوية امللكية ال�سعودية �ضابطا
طيارا ،ثم مدربا على الطائرات املقاتلة ،ثم م�ساعدا ملدير العمليات
اجلوية ،ورئي�سا لق�سم اخلطط والعمليات يف القوات اجلوية امللكية
ال�سعودية ثم رئي�سا لال�ستخبارات العامة ،تلك الأهلية املتميزة
جعلته �س ّباقا بنظر طموح لت�سخري علوم االت�صال يف الإ�صرار على
التطوير با�ستخدام تقنيات احلكومة الإلكرتونية ،ومن الف�ضاء �إىل
الأر�ض تكتمل امل�سرية طيلة �أكرث من عقدين من البناء والتطوير يف
منطقتي حائل واملدينة ،وكان فيها مثاال للإخال�ص والنزاهة والتجرد
من املظاهر ،واحلر�ص على لقاء املواطنني ومتابعة �أمورهم.
فهنيئا لنا ب�سموه منذ �أن كان من �صقور ال�سماء �إىل �أن هبط قائدا يف
الأر�ض وهنيئا ل�سموه مبحبتنا ودعواتنا ،ال �شك �أننا نعي�ش واقعا
ي�صوره قول اهلل ع ّز وجل (� َأومل يروا �أنا جعلنا حرما �آمنا ويتخطف
النا�س من حولهم) ونتقلب يف نعمة ي�صورها قول اهلل ع ّز وجل (� َأومل
منكن لهم حرما �آمنا ُيجبى �إليه ثمرات كل �شيء) فنحن بني نعمة
نمُ تحن يف رعايتها وحفظها وحولنا من مثالت امل�صائب والكوارث ما

يراه الأعمى وي�سمعه الأ�صم مما حل ببع�ض البالد حولنا من الفنت
واحلروب والفرقة والفقر والفاقة مما يقت�ضي �أن نفزع �إىل اهلل و�أن
نوحد �صفنا يف ن�سيج متناغم ي�سنده ويل
نتم�سك بديننا وعقيدتنا و�أن ّ
لويل العهد يكون رجال ف ّذا يجمع بني احللم واحلزم والرحمة والعزم
والفكر والنظر ،ف�إذا بالب�شرى ُت ّ
زف �إىل �أ�سماعنا ب�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف رجل املرحلة يف زمن التحديات بل هو ابن بجدتها
وفار�س ميدانها فعندما ينطق ال�صمت بل�سان ف�صيح ،وال�سكون بعمل
د�ؤوب ،واحللم يف حزم ال مكان للغفلة معه ،و ُي َت ِو ُج ُه �سه ٌر ورباط
ي�ضمن ب�إذن اهلل طم�أنينة العباد يف �أرجاء البالد على دينهم و�أعرا�ضهم
و�أموالهم؛ ف�إن ذلك يعني �أنني �أحتدث عن حممد بن نايف.
�إنه ربيب قلعة الأمن فكرا وميدانا ا�ستباقا وحا�ضرا وا�سرتاتيجية،
بل هو ذلك القائد الذي خا�ض مع �صقوره ورجاله معارك طاحنة
�ضد الغلو والتطرف والإرهاب امل�ؤدلج فحملوا �أرواحهم على �أك ّفهم
و�ضحوا ب�أنف�سهم على حدود البالد ب ّرا وبحرا ويف �أنحاء امل�سالك
ّ
بني الطرق يدفعون ويواجهون جرائم العاديات لينعم غريهم من
�أبناء الوطن بالأمن والأمان يف دينهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم مهما
نالهم من الأذى والقرح ومل ي�سلم هو نف�سه من مكر اخليانة يف �ساعة
منح ِه لطريدتِه الرحمة والأمان �إذ حاولوا قتله بتفجري غادر فهلك
اخلائن و�س ّلم اهلل �سم ّوه ،ومن منا ال يعرف قيمة الأمن يف زمن الفنت
واال�ضطرابات التي تهلك احلرث والن�سل.
حممد بن نايف بن عبد العزيز ،ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،ن�ش�أ يف كنف والده الأمري نايف ،رحمه
اهلل ،وا�ستقى من مدر�سته الفكرية ومنهجه ال�سلفي وانفتاحه امل�ؤمن
باحلوار والتعاي�ش ور�ؤيته املعا�صرة ونظرته الأمنية ما جعل القادة
الكبار يجمعون عليه خطا �أحمر ال يتجاوزه املف�سدون يف الأر�ض عبثا
�أو فكرا ،واملف�سدون �أجمعوا عليه رقما �صعبا يخ�س�أ عنده عبثهم ب�أمن
املجتمع فكريا �أو عقديا ،تغريبيا �أو تخريبيا ،لقد �أجمع املختلفون
على جناح ر�ؤيته اال�ستباقية يف التجربة الرائدة والفريدة على
م�ستوى العامل يف معاجلة الغلو باحلوار ،ما دفع الكثري من الدول
�إىل ا�ستن�ساخ هذه التجربة بعد �أن �أُغلقت على كثري من مفكريها
وا�سرتاتيجييها �أبواب احليلة وطرق العالج ،فكان مركز حممد بن
نايف للحوار واملنا�صحة والأمن الفكري ،منارة عاملية لت�صحيح
�أفكار وت�أهيل من تلوثت عقولهم بانحرافات يظنونها ق�صد ال�سبيل
على ما فيها من اجلور واالنحراف.
و�إن من �أمارات ال�سداد وعالمات التوفيق خلادم احلرمني ال�شريفني �أن
وفقه اهلل لتعيينه وليا لويل العهد ،حفظهم اهلل ،يف هذا الظرف الع�صيب
الذي يع�صف باملنطقة كلها� ،سيما بالبالد من حولنا ،ف�أمواج الفنت
متور مورا ،واال�ضطرابات تع�صف من كل جانب ،والثورات يف هياج
ال تعرف اجلماهري فيها من يقودها و�إىل �أين ي�سوقها مدبروها ف�إذ بها
على ر�ؤو�سهم تتهاوى وترتد على �أج�سادهم �أنقا�ضها ،هذه الظروف
حتتاج رجال �صلبا وقامة م�ستب�صرة ومب�صرة حلجم الأخطار التي
تع�صف بالأ ّمة العربية والإ�سالم ّية ،فكان حممد بن نايف رجل املرحلة
ونربا�س امل�سرية ،ليكون عونا ونا�صحا خلادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده ،مبا يحفظ الوطن ويدفع اخلطر ويعني على ا�ستتباب
الأمن بف�ضل اهلل وعونه وتوفيقه ،اللهم ارحم فقيدنا و�أيد مليكنا
و�سدد ويل عهده وويل ويل عهده واحفظ لنا ديننا و�أمننا و�صل اللهم
و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه واحلمد هلل الذي بنعمته تتم
ال�صاحلات.
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الأمريتان "روزان" و"ريفال" لــ (احلقيقة ):

تحليل

عهد امللك عبد اهلل �شهد حراك ًا �إ�صالحي ًا تاريخي ًا خا�ص ًة ما حتقق للمر�أة ال�سعودية
 -الريا�ض (خا�ص)

قالتا �صاحبتا ال�سمو امللكي الأمريتان روزان وريفال حفيدتا ويل العهد
ال�سعودي الأمري مقرن بن عبد العزيز بن مقرن بن عبد العزيز �أل �سعود
(حفظه اهلل)� ،إن عهد امللك ال�سعودي الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز �شهد
حراكاً �إ�صالحياً تاريخياً ،خا�ص ًة يف ما يتعلق باملر�أة ،بحزمة قرارات ج�سدت
ر�ؤية ملك تربع على عر�ش قلوب �شعبه بال منازع ،وقائد امتلك عقيدة �سليمة
ور�ؤية حكيمة ،وقلب نقي مل ير�ضخ لقوى التطرف بتهمي�ش املر�أة ،بل �سعى
�إىل متكينها وتفعيل م�ساهمتها املجتمعية ،من خالل ع�ضويتها يف جمل�س
ال�شورى وم�شاركتها يف االنتخابات البلدية .و�أ�ضافتا "مل يقت�صر دعم
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل -على املر�أة العاملة والقيادية فقط،
بل و�صل �أي�ضاً �إىل ربة املنزل و"الأُمية" ومتو�سطة التعليم ،بوا�سطة دعم
برنامج الأ�سر املنتجة ،وكذلك ت�أنيث حمالت امل�ستلزمات الن�سائية ،ل ُت�ؤدي
املر�أة الدور املهم يف املجتمع ،فهي الأم والطبيبة واملعلمة وربة املنزل ".
م�ؤكدتان يف �سياق حديثهما ل�صحيفة (احلقيقة) الأ�سبوعية �أن الوطن
ال�سعودي قد خ�سر برحيل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -راعياً
للنه�ضة وقائد ًا مل�سرية مباركة تعهد �شعبه فيها بال�سمع والطاعة والإخال�ص،
ونذر ال�شعب نف�سه لبناء الوطن وحمايته ورعايته و�صون ثراه ،ونذر هو
نف�سه يرحمه اهلل خلدمة وطنه و�شعبه و�أمته ،م�ضيف ًة" :ها نحن اليوم بف�ضل
اهلل نعي�ش م�سرية زاخرة باالجنازات احل�ضارية املتميزة يف وطن م�ستقر
ورا�سخ و�آمن متعا�ضد حكوم ًة و�شعباً" ،وال�سعودية �شهدت خالل فرتة
حكمه امليمون نه�ضة عمالقة ابتدا ًء من �إن�شاء املدن االقت�صادية وزيادة
منو اجلامعات ،وكذلك م�شاريع الإ�سكان وبرامج االبتعاث وتطوير التعليم،
�إ�ضاف ًة �إىل دعم املواطن للم�شاركة يف �صنع القرار من خالل جمل�س ال�شورى
ومتنام ومنوع لكافة الوزارات
واملجال�س البلدية� ،إىل جانب وجود دعم قوي
ٍ
والقطاعات احلكومية لتقدمي �أف�ضل ما لديها للمواطن .
متابعتان ":يحق للمر�أة ال�سعودية �أن تفخر �أن الأعوام الع�شرة املا�ضية من
حكمه الر�شيد يرحمه اهلل  ،كانت �سنواتها الذهبية بحق ،فقد امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ـريحمه اهلل ـ بدور املر�أة امل�سلمة الفاعل ،ورف�ض تهمي�شها و�إلغاء
دورها ،لذا ر�أيناه يوليها اهتمامه ورعايته ب�إعطائها الفر�صة للم�شاركة
احلقيقية والفاعلة يف املجاالت كافة ،حيث ابتد�أ من احلياة ال�سيا�سية
ب�إ�شراكها يف �صنع القرار يف جمل�س ال�شورى بع�ضوية كاملة ،ومن ثم يف
الرت�شح النتخابات املجال�س البلدية ،وتقلدت املر�أة يف عهده -يرحمه اهلل-
كثريًا من املنا�صب القيادية واالجتماعية امل�ؤثرة ويف املجاالت كلها داخل
الوطن وخارجه؛ لأنه �آمن بحقها يف احل�صول على �أف�ضل الفر�ص للعلم
والعمل ،لذا كان لها ن�صيبها يف برامج االبتعاث ،كذلك فتحت �أمامها �أبواب
العمل وجماالته املنوعة ،مع االلتزام بثوابت ديننا وقيمه ".
و�أ�شارت الأمريتان �إىل �إن عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل -
�شهد حراكاً �إ�صالحياً تاريخياً �أذهل العامل من حولنا ،خا�ص ًة ما حتقق للمر�أة
ال�سعودية ،بحزمة قرارات ج�سدت ر�ؤية ملك تربع على عر�ش قلوب �شعبه
بال منازع ،قائد امتلك عقيدة �سليمة ور�ؤية حكيمة ،وقلبا نقياً مل ير�ضخ
لقوى التطرف وح�شود االحتجاج؛ لأنه يعرف �أنه على حق ،وتعلمت املر�أة
ال�سعودية من هذا امللك الكثري؛ حيث تعلمت منه االعتزاز بديننا والتم�سك
به؛ وتعلمت منه الوالء لوطننا واالعتداد بهويتنا وموروثنا الثقايف؛ وتعلمت
منه �أن ديننا وثقافتنا ال تعيق حراكنا وتطورنا؛ بل هي تدفعنا لنكون قدوة
ح�ضارية للعامل �إن �أردنا ذلك ،تعلمت منه ال�شجاعة والثبات يف احلق"،
وتتذكر املر�أة ال�سعودية مواقف تالم�س القلوب �أكد فيها امللك الراحل
احلبيب اعتزازه وثقته يف املر�أة ،فقد �أعلن يف �أكرث من منا�سبة كان �آخرها
ذلك اليوم التاريخي الذي �شهدته حتت قبة جمل�س ال�شورى رف�ضه القاطع
لتهمي�ش املر�أة وقال" :ال تهمي�ش بعد اليوم"؛ فدفع من �أجل متكينها وتفعيل
م�ساهمتها املجتمعية من خالل ع�ضويتها يف جمل�س ال�شورى وم�شاركتها يف
االنتخابات البلدية .
وقالتا �إن هناك قرارات فاج�أت العامل وفاج�أتنا قبلهم ،قرارات ج�سدت نقلة
تاريخية يف النظرة للمر�أة ال�سعودية ،باعتبارها �شريكاً �أ�سا�ساً يف �صنع القرار
املجتمعي ،قرارات ا�ستندت يف �أ�سا�سها على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحاء ور�ؤى العلماء ،و جت�سدت ر�ؤية " �أبي متعب " ـ يرحمه اهلل  -على
�أر�ض الواقع يف عدة حماور ،كان �أهمها املحور الت�شريعي والرقابي املتمثل يف
جمل�س ال�شورى ،والذي �أعتربه نقطة حتول يف تاريخ امل�شاركة العامة للمر�أة
ال�سعودية ،لتدخل بثبات وثقة بوابة امل�شهد ال�سيا�سي والقرار املجتمعي ،و
�أنه من خالل دورها يف جمل�س ال�شورى متكنت املر�أة من امل�شاركة يف �صياغة
العديد من الأنظمة املتعلقة بالعمل واحلماية من الإيذاء ،وكذلك حماية الطفل

واال�ستثمار والبيئة وال�صحة العامة وحقوق املتقاعدين وامل�سنني والتعليم
والثقافة والأمن ،كما �أن املر�أة ال�سعودية متكنت من �إبداء وجهة نظرها حيال
�أداء جميع �أجهزة الدولة ،وحتت قبة جمل�س ال�شورى �أ�صبح �صوت املر�أة
م�سموعاً حيال خمتلف الق�ضايا املجتمعية والذي كان مغيباً من قبل .
وفيما يخ�ص الإدارة املحلية باململكة ،قالتا حفيدتا ويل العهد ال�سعودي
الأمري مقرن بن عبد العزيز بن مقرن بن عبد العزيز �أل �سعود (حفظه
اهلل)� ،إن املحور الثاين مت َّثل يف الإدارة املحلية من خالل املجال�س البلدية،
التي ت�ؤدي دور مهماً يف تلم�س احتياجات املناطق وتطوير اخلدمات البلدية
مبا يواكب تطلعات املواطنني ،لهذا كانت ر�ؤية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 يرحمه اهلل � -أن يحق لها امل�شاركة يف االنتخابات البلدية بالرت�شيحوالت�صويت ،ما �أ�ضفى ُبعد ًا �آخر مل�شاركة املر�أة على �صعيد الإدارة املحلية،
فيما �أن املحور الثالث مت َّثل يف متكني املر�أة من تويل مواقع �صنع القرار يف
القطاعات التنفيذية املختلفة يف الوزارات واجلامعات وامللحقيات التعليمية
وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة ،وال �شك �أن دخول املر�أة مواقع القرار
انعك�س �إيجابياً على �أداء هذه القطاعات وقدرتها على تلبية احتياجات
م�ستفيديها وخا�ص ًة الن�ساء ،كما �ساهم يف �إيجاد ثقافة حترتم املر�أة وتدرك
�إمكاناتها وقدراتها وتعرتف بدورها �شريكاً �أ�سا�ساً يف جميع مناحي احلياة ،و
املحور الرابع هو متكني املر�أة تعليمياً وت�شغيلياً وجتارياً من خالل جملة من
القرارات املحورية �أبرزها ال�سماح للمر�أة باالبتعاث لإمتام الدرا�سة ،وهو
قرار �سنجني ثماره لأجيال قادمة -ب�إذن اهلل -من خالل تهيئة كوادر وطنية
بعلوم متقدمة ومتطورة ومناهج و�أ�ساليب حديثة ،مما ُي�سهم ب�إحداث نقلة

جذرية يف البيئة التنظيمية والثقافة املهنية يف خمتلف القطاعات .
الفتتان �إىل �أن رعاية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -لهذا النهج
الإ�صالحي مكنت املر�أة من تبو�ؤ مواقع قيادية يف كثري من قطاعات ومفا�صل
الدولة ،فك ّرم املبدعات من الن�ساء يف خمتلف املنا�سبات بالأو�سمة الرفيعة،
ووجه باتخاذ العديد من القرارات املتعلقة مب�شاركتها يف الن�شاط التجاري
وت�شغيلها يف القطاع اخلا�ص؛ و�أر�سى بذلك قواعد ثابتة ورا�سخة للنهو�ض
باملر�أة ال�سعودية ومتكينها ،و هذه القرارات تفتح �آفاقاً جديدة للأجيال
القادمة لتالم�س بطموحاتها عنان ال�سماء ،وال�شك �أن امل�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً
للمر�أة ال�سعودية يف ظل قيادة ودعم وثقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،هذا القائد التاريخي بحكمته وب�صريته و�إن�سانيته
و�شجاعته ،له جزيل اخلري والثواب من اهلل عز وجل ويحفظه ملا فيه خري
الوطن ال�سعودي احلبيب .
كما �أكدتا �أن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ كان �أول ملك تبايعه
املر�أة ،فعند توليه مقاليد احلكم ح�ضرن من�سوبات الرتبية والتعليم وبايعنه،
فكانت هذه اخلطوة الأوىل التي �أكدت للمر�أة ال�سعودية �أن دورهن قد حان،
وك�أنه وجه لهن ر�سالة م�ضمونها" :حان دور املر�أة" ،كما �أن امللك عبداهلل
ّ
وطد الطريق للمر�أة ومهده ،لتبدع بعد �أن كانت مهم�شة حتت الظل ،حيث
فتح �أمامها املجال ،وجعلها ت�شارك بالتنمية ،بل وتقلدت عددًا من املنا�صب
القيادية ،وفتح لها املجال يف التعليم واالبتعاث� ،إىل جانب اهتمامه باملدن
اجلامعية للطالبات ،واهتمامه بالكوادر التعليمية ،وفتح املجال لها بالدخول
يف املجال ال�سيا�سي والتمثيل الدويل لبلدها يف امل�ؤمترات الدولية ،وما زالت
املر�أة من ذوي االحتياجات اخلا�صة واملتقاعدة بانتظار دعمه الذي �سي�صلها
دون �شك .
وقالتا �إن املر�أة ال�سعودية تعي�ش الآن يف ع�صرها املا�سي ،ال �سيما بعد التمكني
الذي القته يف جميع النواحي التعليمية وال�صحية وال�سيا�سية والإن�سانية
واالجتماعية واالقت�صادية ،و امللك عبداهلل  -يرحمه اهلل  -انت�صر لقدرات
املر�أة التي كان ي�شكك فيها البع�ض بال�سابق ،حيث �أعطاها احلق يف االبتعاث،
وفتح لها الأبواب داخل اململكة وخارجها ،وكم من امر�أة عينت يف منا�صب
قيادية ودبلوما�سية و�أثبتت جناحاتها وجداراتها مبزيد من الثقة ،و مل
يقت�صر الدعم على املر�أة العاملة والقيادية فقط ،بل و�صل �أي�ضاً لربة املنزل
والأمية ومتو�سطة التعليم من خالل دعم برنامج الأ�سر املنتجة ،وكذلك
ت�أنيث حمال امل�ستلزمات الن�سائية ،و املر�أة �أ�صبحت تديل ب�صوتها بجر�أة،
وت�ؤدي الدور التوعوي يف املجتمع ،فهي الأم والطبيبة واملعلمة وربة املنزل،
باخت�صار هي ن�صف املجتمع .
ومل تغفل �سمو الأمريتان روزان وريفال القفزات الوا�ضحة التي حتققت
عهد " �أبي متعب " ـ يرحمه اهلل ـ للمر�أة ،حيث �أكدتا �أن املر�أة ال�سعودية مل
ت�شهد مرحلة �سابقة �أكرث من مرحلته حكمه د�سامة يف �إ�شراك املر�أة ،وفرتته
املباركة يجب �أ�ستُث ِم َرت بنظرة متوازنة بال فئوية �أو مناطقية ،و امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -فتح الباب على م�صراعيه لدعم املر�أة والرجل
يف ظل تعاليم الدين الإ�سالمي وااللتزام بال�ضوابط ال�شرعية ،وما حدث من
قفزات جتعلنا نحر�ص على االلتزام ال�شرعي ،لنثبت لأنف�سنا وللعامل �أجمع
�أن املر�أة ال�سعودية على قدر الثقة ،م�شري ًة �إىل �أنهن لن ين�سلخن عن دينهن �إذا
تولني �أي من�صب �أو انخرطن يف العمل .و املر�أة ال�سعودية لن تتحدى الرجل،
فهي مكملة له ولي�ست متحدية ،وهي لي�ست يف منطقة �صراع ،ويجب �أ ّال ن�سمح
ب�أن تكون املر�أة يف جبهة م�ضادة للرجل ،فاملر�أة ال�سعودية مكملة لأ�شقائها،
و جناح م�شروع ت�أنيث حمال امل�ستلزمات الن�سائية التي �أثبتت فيها الفتيات
حر�صهن ومت�سكهن بتعاليم الدين ليكونن واجهة م�شرقة ،فامللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ عندما �أعطى فر�صة �إثبات النجاح وم�شاركة الرجل
يف دفع عجلة التنمية كان على يقني ب�أن املر�أة ال�سعودية ت�ستحق ذلك .
واختتمت �صاحبتا ال�سمو امللكي الأمريتان روزان وريفال حديثهما بالإ�شادة
باهتمام امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -باملر�أة ال�سعودية الأم،
والذي ال يقل عن املر�أة العاملة ،و وجود الأم يف املنزل هي العامل الأول
يف زرع الوطنية داخل نفو�س �أوالدها  ،فهي تلك التي حتت�ضن طفل الأم�س
لتخرجه رجل وامر�أة امل�ستقبل ،ذاكر ًة �أن الرتبية هي من �أولويات املر�أة،
لذلك هي تتحمل م�س�ؤولية �إن�شاء جيل �صالح يخدم املجتمع على عاتقيها ،و
�أهمية زرع املر�أة ال�سعودية حب الأر�ض والوطن والوايل يف نفو�س �أبنائها،
فتبتدئ بنف�سها �أو ًال وتُغري يف �أطفالها ذلك ،وال �أجمل من حب الوطن �شيء ،
و يجب على املر�أة الأم �أن ت�شرح هذا احلب لطفلها وترتجم هذه العاطفة �إىل
مفردات تو�ضح له �أهمية كونه فردًا من هذا املجتمع ،و�أن عليه العطاء لهذا
الوطن الغايل ،و توجد �أمثلة و�أ�سماء ن�ساء رفعن ا�سم الوطن عالياً دليل على
دور �أمهاتهن يف زرع حب الوطن داخلهن ،و�أن خدمته واجبه على اجلميع.
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تحليل

مالئكتي تعبد ه�ش ظنك
رعد الرميي

حممد ناين
ُخذيني ..
�إىل �أح�ضان ِِك العاطر ْة
و احتَويني ..
ري
كطفلٍ �صغ ِ
ُخذيني ..
�إىل ُ
حيث الهدايا ،
�إىل ُ
ال�سماواتِ املاطر ْة
حيث َّ
ُخذيني ..
احلرير
واطن املُخملِ و
ِ
�إىل َم ِ
و غنِّي ْ
يل ..
الهام�س
العذب
ب�صوت ِِك
ِ
ْ

علي ..
و ُق ِّ�صي ّْ
�أرو َع ما َ
ري
قيل من �أ�ساط ِ
اتركي �أ�صاب َع ِك
و ُ
ال َّر َ
الم�س ..
قيقة املَ ْ
َ
ري
ت�ضيع يف �شعريَ املث ِ
ُ
و ال ُثميني ،
و م َع �أنفا�سِ ِك ال َّزاكياتِ
اج َعليني ..
ري
هاج ُر حملِّق ًا كط ِ
�أُ ِ
حممد �أحمد ناين
عدن – املعال

حلظات حمت�ضرة يف طنجرة الن�سيان،
ومننات ع�شق منقو�شة ورد ًا على غطاء الذكريات .
الأمل الذي تعلق ببادئ غ�صن،
�أكل م�ؤخرته منل �آبه برمقه،
لتغدوا وريقات ورد ِه تر�سم بتطايرها �أ�شكال نهايات يف
الف�ضاء.
طقطقة قلم،
ووقع قطر دمع،
و�أطيط ثقيل على �سقف ه�ش .
حب بد�أ طرف خيطه ينفرط .
توحي بنهاية عِ قد ِ
مابني ملم�سك،
وهم�سك ،ونخ�سك ،وه�شك،وهطك ،وهمعك،
جت�سدك ماثلة يف �سراب يبتعد كل ما اقرتبت
معاين
ِ
منه
احلقائق التي باتت تتفرع منك يف زهور ،

حني يكون ال�صمت

ال�صمت ...
ُ
جدا ٌر لر�سم وج ِع الوجوه
ال�ساحات العامة
يف
ِ
***************
ُ
اخلوف ....
ال�ضرائب
املعفي من
وحده
ِ
ُ

امتلكها ظنك الظامل بي،
ومالئكتي باتت تعبد تجِ ني تهمك،
التي �أ�صابت نحر غريي.
و�أخذت ت�سد َدينها بدراهم قدا�ستي .
�سلي ماال ينطق،
وا�ستنطقي ما ال ي�أبه ،
وا�ستحثي عاجز ًا عن ال�سري،
انك بندر روحي،
لتدرك ِ
م�شتهاي،
وو�صال
َّ
خ�صام ظنوين،
وارتداف نَف�سي،
والتذاع ُبعدك ،
بهيتة ر�سمتها ري�شة تيه ممزوجة ب�ألوان التبا�س
لتعار�ضها الده�شة .
رافئ ًا �إىل �صورةٍ يرتدد ب�أنها �أنتِ

جهاد معتوق

واملمنو ُع من التهريب ِ
كال�سلع املدعومة ...
إح�سا�س
حني يكونُ ال
ُ
للم�شاعر
هدر ًا
ِ
ري كال�شعوذة .
والتفك ُ
***************

احللم ...
ُ
رجم بالغيب
ٌ
وال ُ
تعد فا�ضح
أمل ٍ ...
على املحرمات
و�إ�شها ٌر بالكفر.....
***************

برعاية �إعالمية من م�ؤ�س�سة (احلقيقة ) للإعالم

ا ُملخرِج يحيى زكريا ال�سقاف � :أطلقنا بث حلقتنا الأوىل " العيار القاتل " من برناجمنا الـ " يو تيوبي " اجلديد " �أوجاع وطن "
 عـيـدرو�س زكـيبرعاية �إعالمية من م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم � ،أطلق برنامج "
�أوجاع وطن " الـ " يو تيوبي " الفني ال�شبابي العدين  ،بث حلقته الأوىل و
اجلديدة " العيار القاتل "  ،يوم االثنني املوافق  26يناير " كانون الثاين "
 2015م  ،على قناته مبوقع الويب الإليكرتوين الـ " يو تيوب " امل�سماة "
�أوجاع وطن ـ . " pains - of - homeland
و يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدىل به �إىل (( احلقيقة )) �أكد املُخ ِرج و
ال�سيناري�ست العدين يحيى زكريا �أحمد عمر �إ�سكندر ال�سقاف � ،أن برناجمه
" �أوجاع وطن " يُعَ د برناجماً �شبابياً توعوياً هادفاً ُي َ�س ِّلط الأ�ضواء على
امل�شكالت و الأخطار التي تدور يف �إطار املجتمع و فلكه .
و �أو�ضح �أن الربنامج يطرح احللول للكثري من الق�ضايا االجتماعية على
طرق حلقات �أو جمموعة �أفالم ق�صرية حيث يتكون طاقم العمل من باقة من
ال�شباب الطيب و النيرِّ الفكر و الطموح مبواهبه ال تتجاوز �أعمارهم الـ  17عاماً
التقت �أفكارهم معاً ليناق�شوا ق�ضايا جمتمعهم بر�ؤى خمتلفة و ع�صرية حديثة مل
تخلو من نهلها من معني الإرث الثقايف الراقي الغني ملدينة عدن .
م�شري ًا �إىل �أنه يف احللقة الأوىل " العيار القاتل " من " �أوجاع وطن " مت تناول
�آفات حمل ال�سالح الدخيلة �أ�سا�ساً على َم َد ِن َّية عدن و تفرد ثقافتها الواعية جد ًا
فيها و الظواهر ال�سلبية التي جتنيها �آفة حمل ال�سالح  ،و جرى ت�صويب املجهر
جتاه اجلرائم التي حدثت نتيجة حمل ال�سالح .

و ن َّوه بقوله � :إن كل ما يدور يف احللقة هو جزء �أ�صيل من معاناة النا�س من
اجلرم ال�شنيع الذي يتم ب�سبب �آفة حمل ال�سالح فنحن قمنا بت�ضمني احللقة ثالث
ق�ص�ص من ن�سج خيال امل�ؤلف  � ،اَّإل �أنَّ هناك ق�صة �أُ ِخ َذ حمتواها الرئي�س من ق�صة
حقيقية .
الفتاً �إىل �أن الق�صة الأوىل من احللقة نف�سها خال�صتها  :عن وفاة طفل ب�سبب "
العيار الناري الراجع " �أثر �إطالقه يف �أحد املقايل و الأعرا�س  ،فيما خال�صة
الق�صة الثانية من احللقة ذاتها  :حتكي عن �شاب طموح يدر�س و يثابر فهو
طالب يف كلية الطب ميلك �آمال للم�ستقبل فتتوافاه املنية ب�سبب �إطالق عيار من
قوات الأمن عليه فريديه �صريعاً يف مظاهرة جماهريية �سلمية �أو ع�صيان مدين ،

بينما الق�صة الثالثة " امل�ستوحاة من ق�صة حقيقية " من احللقة عينها
للربنامج خال�صتها  :حول �شاب يعمل يف حمطة لتعبئة الغاز و يكدح لي ًال
و نهار ًا لكي يبذل و يجمع قوت يومه و يف حني عمله يف املحطة يفاج�أ
ب�إطالق عليه العيار القاتل ب�أيدي �شباب يكونون حتت ت�أثري املخدرات و
ما جتنيه تلك الآفة الفتَّاكة من �أ�ضرار ج�سيمة على املجتمع كافة في�سقط
ال�شاب قتي ًال .
و ا�ستطرد قائ ًال  :احللقة برعاية م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم  ،و هي
من بطولة  :ر�أفت �شرف  ,و يا�سر بورمان  ,و حممد ال�شعيبي  ,و نايف
باكركر  ،و متثيل  :يحيى زكريا ال�سقاف  ،عمار �إيهاب  ,و م�صطفى �سليم
 ,و خالد با�صالح  ،و مونتاج و جرافيك�س  :حممد عمر  ،و الإ�ضاءة :
نواف العمودي  ،و ت�صوير  :عمار �إيهاب  ،و م�صطفى �سليم  ،و عالقات
عامة  :خالد با�صالح  ,و حممود الوهطي  ،و م�ساعد املخرج � :أحمد
ال�سويدي  ،و �سيناريو و �إخراج  :يحيى زكريا ال�سقاف .
و اختتم املُخ ِرج و ال�سيناري�ست يحيى زكريا ال�سقاف ت�صريحه بالقول  :احللقة
جرى ت�صوير م�شاهدها اخلارجية يف �شارع الزعفران  ،و يف حي الروزميت يف
منزل العم قا�سم العمودي �أمام املركز الرئي�س مل�ؤ�س�سة (( الأيام )) لل�صحافة
و الطباعة و الن�شر و التوزيع و الإعالن  ،و جوار حمطة تعبئة الغاز يف �صرية
بجانب مطعم " بيتزا هت عدن " مبدينة كريرت  ،و يف حي ال�سفارات  ،و يف كلية
الطب و العلوم ال�صحية  ،و يف كافيه " برافو " يف �ساحل �أبني مبدينة خور مك�سر
 ،و يف الق ُّلوعَ ة مبدينة التواهي مبحافظة عدن
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إستطالع

املر�أة  .البع�ض ال يف�ضلونها ذكية
ف�ؤاد

نور

 لينا احل�سني�س�أفر�ض حرية املر�أة وحقوقها بقوة القانون  ..لن �أنتظر دميقراطية
�شعب من املنخدعني بالثقافة الذكورية با�سم الدين - .احلبيب بورقيبة
ذات يوم قالت امر�أة رائعة اجلمال للكاتب ال�ساخر برنارد �شو :
"يعتربك النا�س �أذكى الب�شر ويعتربونني �أجمل الن�ساء ،فلو تزوجنا
جلاء �أوالدنا �أجمل الأوالد و�أذكاهم".
ابت�سم برنارد �شو وقال  " :لكني �أخ�شى يا �سيدتي �أن ي�أتي �أوالدنا على
�شاكلة �أبيهم باجلمال ،وعلى �شاكلة �أمهم بالذكاء ،وهنا تكون امل�صيبة
الكربى.
منذ م�شارف القرن الع�شرين احتلت املر�أة مكانه هامه وكبريه يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وا�ستطاعت
الو�صول ملنا�صب كبريه و�أجنزت مهام �صعبة وكثرية كان يعتقد بانها
من مهام الرجل ال ت�ستطيع املر�أة اجنازها ,تربعت على عر�ش الأدب
والثقافة و حازت على اجلوائز بن�سبه �أكرث من الرجل وت�صدرت
امل�شهد يف املجتمع املدين واحل�ضور االجتماعي .
اليوم �أ�صبحت املر�أة الذكية متثل خوف وم�صدر قلق للرجل فبعد
�أن ت�صدرت امل�شهد وناف�ست ح�ضوره وتواجده و�أ�صبح الرجل يفكر
�ألف مره قبل االرتباط بامر�أة ناجحة وذكيه ويف اغلب الأحيان يف�ضل
االرتباط بامر�أة جميله فقط .
مما يثري الده�شة �أن رجال واعيني ومثقفني وواجهات اجتماعية
و�سيا�سية �أ�صبحت حتمل هذا اخلوف وتختفي مدنيتهم وعقلياتهم
املنفتحة والواعية عند اختيار �شريكات حياتهم تخيفهم املر�أة
امل�ستقلة الذكية .
وما بني املر�أة والرجل تتغري كثري من املفاهيم بعد تبادل االتهامات
و�أي�ضا تو�ضيح احلقائق فكما ترى هي انها ت�ستحق اف�ضل مما حظيت
به يرى هو انها اخذت ما ت�ستحق و�أكرث.

خ�شية االرتباط باملر�أة الذكية

تقول النا�شطة نور �سريب  :جرت العادة بان يكون الرجل هو امل�سيطر
على كافة الأمور يحق له ماال يحق لغريه  ،وثبتت يف اذهان الرجال ان
املر�أة منتق�صه احلقوق يجب ان تنطوي حتت جناح رجل مهما كانت
�أخطائه و �سيئاته فهو الأهم و مع التحرر االن�ساين و ظهور حركات
مناه�ضه ملا تتعر�ض له املر�أة يف جمتمعاتنا ال�شرقية بد�أت املر�أة
بانتزاع حقوقها و احلر�ص على التم�سك با�ستقالليتها  ،و بالتدريج
ا�صبح النوع امل�ستقل و الذكي من الن�ساء مكروه عند الرجال لأنها
ترف�ض املبادئ املغلوطة التي انهكت املر�أة ل�سنوات  ،فهي ال تقبل
بان تكون اقل مكانه علمية من الرجل وال تقبل ان تكمل �سنوات حياتها
مع رجل ينتق�ص كرمتها و يقوم ب�أذاللها او تعنيفها حتت اي م�سمى

�صالح �أبو عوذل

بهيه ال�سقاف

او �ضغط جمتمعي و با�ستقالليتها ت�ستطيع البداء من جديد و جتاوز
مواجعها يف الأم االقوى و احلر�ص على اوالدها  ..لذلك جند ان ذلك
النوع امل�ستبد من الرجال يف�ضل املر�أة الغري م�ستقله و اخلا�ضعة
لرغبات جمتمعنا ال�شرقي فمهما حدث �ستبقى حتت رحمته خوفا" من
نف�س املجتمع الذي اجربها باخل�ضوع جلربوته ...
و ال توجد امر�أة غبية  ،فبكل االحوال هي ذكيه تلك االم التي تتحمل
كل الهموم واول تلك الهموم رجل ظامل ب�صربها تكون ذكيه .و اي�ضا"
تلك االم املتعلمة و القوية التي قررت تربية ابنائها بعيدا عن بط�ش
ذلك االب الظامل هي ذكيه وكل الن�ساء جميالت فهم نعمة من اهلل ال
ن�ستغني عنهم.

املر�أة �أكرث ّ
جدية

�أ�سامه

هناك من يبحث عن املر�أة الذكية

ومن واقع جتربه يحدثنا ال�صحفي ف�ؤاد م�سعد عن ر�ؤيته بالن�سبة
لالرتباط من �أمر�أه ناجحة :
�أعتقد �أن كثريا من ال�شباب لديهم اخل�شية بن�سب متفاوتة من االرتباط
بامر�أة ذكية وذات م�ستوى عال يف التعليم ولها ا�ستقاللية يف اتخاذ
القرار ،ولهم مربراتهم من ناحية العادات والتقاليد التي حتث –ولو
�ضمنيا -على االرتباط بفتاة �أقل معرفة و�أدنى م�ستوى و�أكرث تبعية،
لت�ستقيم احلياة يف نظرهم وفقا ملنطق (الغلبة الذكورية) والت�سلط
الذي يراه الرجل حقا ال تنازل عنه مهما كانت الظروف.
لكني �أرى ومن واقع جتربتي ال�شخ�صية يف ارتباطي مبد ّر�سة جامعية
–حاليا حت�ضر الدكتوراه يف جامعة عدن� ،أن اقرتان الرجل بامر�أة
على قدر من العلم واملعرفة ،هو خري معني له يف حياته ،بعيدا عن
الأحكام امل�سبقة واملطلقة التي ترى يف املر�أة املثقفة �شرا م�ستطريا
ال يجوز االقرتاب منه �أو االقرتان به ،ويف معظم مراحل حياة الرجل
بل يف كل مراحله هو يحتاج ل�شريكة ت�ستوعب احلقوق والواجبات،
وبالتايل �ستكون عونا له ،خا�صة و�أننا اليوم نعي�ش حياة متداخلة
ومعقدة يف مطالبها وحتدياتها ،وال ميكن جتاوزها �إال ب�شراكة حقيقية
وواعية بني الرجل واملر�أة التي يختارها ،و�أنا �أرى �أن م�ساحة الت�أثري
ال�سلبية للعادات والتقاليد بد�أت يف الفرتة الأخرية ترتاجع مع متدد
ت�أثري الوعي الإيجابي.

فيما تقول بهية ال�سقاف ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الف باء مدنيه
وتعاي�ش� ،إن الرجل يخاف من االرتباط باملر�أة امل�ستقلة الناجحة
بعملها ولي�ست الذكية فالذكاء امر ن�سبي واعتقد ان الرجل ال�شرقي هو
اكرث الرجال خوفا من االرتباط باملر�أة احلرة امل�ستقلة وذلك يعود ايل
التفافة الذكورية يف املجتمعات العربية وكذا العادات والتقاليد ورمبا
يف كثري من االحيان الت�شريعات الدينية اخلاطئة التي تعزز متيز
الذكور من مدخل القوامة
وت�ضيف انه لي�س بال�ضرورة ان يكون خوفه الن املر�أة قد تكون �أكرث
جناح منه فاملر�أة العربية �ستجديها مثال اذا تقلدت من�صب معني تبدل
فيه ق�صاري اجلهد لكي تثبت للجميع انها علي قدر امل�س�ؤولية التي
حت�صلت عليها بعك�س الرجل الن �سبل النجاح لديه متوفرة مبجرد
بدله ملجهود ب�سيط وذلك فقط لكونه رجل
املر�أة الذكية ثروة كبرية
وتعترب ال�سقاف �أن املر�أة �أكرث عطاء وجديه يف العمل من الرجل ولكن ال�صحايف �صالح �أبوعوذل حتدث بالقول "هناك فرق بني املر�أة الذكية
للأ�سف فر�ص النجاح لها اقل بكثري من فر�ص الرجل بالرغم من �إنها واملر�أة املتعلمة  ,ف�أي رجل يبحث عن املر�أة املتعلمة الذكية �إذا يريد
�أكرث عمال عندما يتعلق االمر بتويل املر�أه منا�صب االمر يكون مرهون بناء �أ�سرة �سعيدة" ..مو�ضحاً يف حديث لـ(احلقيقة)" �أرى انه لي�س
ب�شروط كثريه وكبرية.
هناك عيب يف �أن يرتبط الرجل بامر�أة ذكية طاملا وهي �ستكون زوجته
ما املانع يف ذلك و�أم لأوالده و�ست�ساعده يف �أمور حياته".
جناحها يعك�س جناح الأ�سرة
وقال " ال�شائع �أن هناك رجاال يبحثون عن املر�أة الأقل ذكاء منهم
ومن وجهة نظر الطرف االخر يحدثنا االعالمي �أ�سامة عدنان عن لأ�سباب اجتماعية ال اعتقد �أنها يف م�صلحتهم  ,املر�أة املثقفة �أو الذكية
رف�ضه لهذا املنطق عن ان الرجل يف�ضل اجلميلة عن الذكية .
كاف  ,فهي بكل ت�أكيد �ستعتني بزوجها
حتى وان مل حت�صل على تعليم ٍ
بالن�سبة يل العك�س متاما ..الزواج من امر�أة ذكية وناجحة ي�ساعد
وب�أوالدها وهذا الأهم يف احلياة  ,لن تكون الأ�سرة �سعيدة �إال باب و�أم
الرجل كثريا يف تنمية حياته وتطويرها �شخ�صيا وعمليا وبالتايل
على م�ستوى عال من الثقافة والتعليم".
ينعك�س على م�ستوى اال�سرة املادي واملعنوي وي�ساعد االطفال الن
و�أكد" �أن الأم املتعلمة ت�ستطيع ان تبني �أ�سرتها بناء �صحيح  ,خا�صة
يكونوا اف�ضل تعليما وذكاء وراثيا.
وان بع�ض الآباء يق�ضون اغلب �أوقاتهم خارج املنازل" ..م�شري ًا �إىل
جناح املر�أة يعك�س جناح اال�سرة واملجتمع عموما ومن يخ�شى
الزواج من امر�أة ناجحة وذكية اال من يحمل ا�ضطرابا نف�سيا .الن �أن " املر�أة الذكية ت�ستطيع �أن تدير �أمور حياتها ومنزلها  ,على عك�س
الزواج �شراكة جمتمعية بني اثنني وكون احد ال�شريكني ناجحا وذكيا املر�أة الغري ذكية التي قد تف�شل يف كثري من الأمور".
و�أكد" �أن االرتباط باملر�أة الذكية من وجهة نظري ثروة كبرية".
او كالهما فهذا عامل م�ساعد يف تطوير املجتمع وتنميته.
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�إ�ضراب نقابة العمال يكبد ميناء عدن خ�سائر مباليني الدوالرات
 عدنبلغت خ�سائر ميناء عدن الدويل ماليني الدوالرات تكبدها امليناء ك
بخ�سائر مادية جتاوزت ماليني الدوالرات،تكبدها ميناء عدن ب�سبب
اال�ضرابات العبثة لنقابة العمال ،وقالت ال�صحيفة ان حتذيراتها
ال�سابقة من خطورة الإ�ضرابات العمالية على م�ستقبل ميناء عدن
وت�أثرياتها ال�سلبية على �سمعته التجارية مل تكن جزافاً" ،نتيجة غياب
ال�ضمري والإح�سا�س بامل�سئولية من قبل قيادة النقابة العمالية يف امليناء
ومن يقف خلفها ودفعها لتبني �إ�ضرابات متكررة ومفتعلة كانت �سببا
مبا�شرا يف الو�ضع ال�سلبي الذي و�صل �إليه امليناء اليوم .
و�أو�ضح تقرير مف�صل يو�ضح بالأرقام ،عدد الإ�ضرابات العمالية
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية وحجم اخل�سائر املادية واملعنوية
التي تكبدها ميناء عدن ب�سبب ا�ضرابات نقابة العمال التي كانت �سبب
رئي�سيا يف حرمان االقت�صاد الوطني من موارد اقت�صادية حيوية �إ�ضافة
�إىل الأ�ضرار املعنوية واملادية التي �أثرت �سلبيا على �سمعة ميناء عدن
االقت�صادية و�أكدت ال�صحيفة ان الإ�ضرابات العمالية املتكررة �أجربت
ال�شركات املالحية الدولية على تغيري خط �سريها نحو املوانئ املجاورة
يف املنطقة كميناء جيبوتي و�صاللة�...إلخ .
و�أ�شارت ال�صحيفة اىل ان ن�شرها لك�شف ح�ساب اخل�سائر ي�أتي حر�صا
منها على م�ستقبل ميناء عدن،وتذكري النقابة العمالية باخل�سائر التي
تكبدها امليناء نتيجة الإ�ضرابات العمالية من خالل ن�شرها لهذا التقرير .
• يف نوفمرب  2008نفذ عمال حمطة عدن للحاويات �إ�ضراباً ا�ستمر من
تاريخ  8نوفمرب حتى  16نوفمرب  : 2008قدر حجم ال�ضرر املادي
جراء ذلك الإ�ضراب مبقدار  111,000دوالر �أمريكي مقابل �صرفيات
وخ�سائر دخل �أخرى خمتلفة� ،إ�ضافة اىل فقدان ن�شاط
الرتانزيت الذي ت�سبب فيه هذا اال�ضراب وبالذات
التابع للخط املالحي 14( 14(. .2 PILاكتوبر )
الر�سمية
• اال�ضراب يف �شهر ابريل  2010كان هذا اال�ضراب
ت�ضامناً مع ما دعت اليه نقابات عمال اجلمهورية ونفذ
هذا الإ�ضراب من تاريخ  20 -18ابريل 2010م.
• ا�ضراب يف �شهر مايو /يونيو 2010م نفذ هذا
اال�ضراب بدون �سابق انذار وا�ستمر من تاريخ
15مايو حتى  8يونيو 2010م و كانت م�سبباته هي
املطالبة بزيادة االجور والعالج الطبي لأ�سر املوظفني
وبلغ حجم ال�ضرر املادي جراء هذا اال�ضراب مبلغ
( )1,024,760دوالر ًا امريكياً وبلغت كلفت الزيادة
ال�سنوية يف املرتبات مبلغ )) 1,300,000ا�ضافة �إىل
خ�سائر يف مغادرة  18باخرة امليناء وبلغت اخل�سائر
االجمالية لتلك البواخر مبلغ(  )800,000دوالر ا�ضافة
اىل توقف ن�شاط الرتانزيت عن امليناء للخط املالحي
 PILنتيجة هذا اال�ضراب.
• ا�ضراب �شهر يناير 2012م  :نفذ العمال ا�ضراباً
جزئياً ملدة �ساعتني يف اليوم ابتداء من  31يناير
 2012اىل  1فرباير  2012حتت ا�سباب وم�سميات
مطالب وعالوات خمتلفة وزيادة يف االجور وقد تدخلت
وزارة النقل مبا�شرة واتفقت مع ممثلي العمال على
دفع حافز هبة قدره( ) 50,000ريال ميني لكل موظف
مقابل ت�أجيل اال�ضراب م�ؤقتاً وبلغ حجم ال�ضرر املادي
جراء هذا اال�ضراب قدره(  ) 146,000دوالر امريكي
�إ�ضافة اىل مرتتبات اخل�سائر املعنوية يف �سمعة امليناء.
• ا�ضراب يف �شهر مار�س 2012م نفذ عمال ميناء عدن
للحاويات يف  31مار�س  2012مبد�أ العمل ببطء يف
ظل وجود باخرة تابعة للخط املالحي – CMA
 CGMوهدد ممثلو العمال بالإ�ضراب ال�شامل ابتداء
من  1ابريل  2012اذا مل تنفذ الإدارة مطالبهم كاملة
ووافق ممثلو العمال على ت�أجيل هذا التهديد بالإ�ضراب
م�ؤقتا ملدة  31يوم مقابل �صرف هبه لكل موظف قدرها(

 )50,000ميني ريال � ،أما حجم ال�ضرر املادي فقد بلغ ()146,000

دوالر �إمريكي ا�ضافة اىل اال�ساءة ل�سمعة امليناء.
• ا�ضراب يف �شهر ابريل  /مايو 2012م بدون �سابق انذار
فقد نفذ عمال ميناء عدن للحاويات ا�ضرابهم يف تاريخ 18
ابريل 2012م قبل انتهاء الفرتة املحددة يف االتفاق معهم
برتحيل اال�ضراب ملدة  31يوماً املتفق عليها وقد تدخلت
م�ؤ�س�سة موانئ عدن واملحافظ وكذلك الغرفة التجارية يف
اللقاءات واملناق�شات مع العمال وممثليهم وتو�صلوا �إىل
اتفاقية يف تاريخ  9مايو  2012ق�ضت مبوجبها دفع مبلغ
( )100,000ميني ريال لكل موظف كقدمة من راتبه �إ�ضافة
�إىل �صرف مبلغ ( )100,000ريال ميني كهبة من ال�شركة
لكل موظف تدفع على فرتة زمنية مدتها �شهرين وبواقع
(  )50,000ريال ميني يف كل �شهر مع �إعطاء الإدارة
فرتة زمنية مدتها �شهران لإعادة تقييمها هيكل الأجور
ورفع �أجور املوظفني وبلغ حجم ال�ضرر املادي جراء هذا
الإ�ضراب مبلغاً قدره(  )130,910دوالرات امريكية مقابل
�صرفيات وخ�سائر خمتلفة �إ�ضافة اىل املدفوعات ال�سنوية
يف الأجور والتي بلغت(  ) 2,200,000دوالر امريكي
و بلغت كلفة اخل�سائر يف الدخل (  ) 1,700,026دوالر ًا
امريكياً .
• ا�ضراب يف �شهر اكتوبر 2013م نفذه العمال وبدون
�سابق �إ�شعار للإدارة  ،وكان الإ�ضراب حتت مبد�أ
العمل بتباط�ؤ يف � 1أكتوبر  2013حتى � 3أكتوبر 2013
بعد اللقاء مع قائد املنطقة املكلف من اجلانب احلكومي
النظر يف امل�شكلة وحجم ال�ضرر املادي تقدمت اخلطوط
املالحية برفع تكاليف ال�ضرر وحجم اخل�سائر التي تكبدتها
ال�شركات املالحية ( ) 152,000دوالر امريكي .
• ا�ضراب يف �شهر دي�سمرب  : 2013نفذ العمال يف
تاريخ  2دي�سمرب � 2013إ�ضراباً ابتداء من ال�ساعة
ال�سابعة �صباحاً وم�ستمر وبدون �سابق �إنذار وحتت
�إجراءات تنفيذ الواجبات والقيام بالعمل بتباط�ؤ (Slow
 )Operationوخ�سائر الدخل املادي بلغت مايقارب
 600,000دوالر امريكي .
* نقال عن � 14أكتوبر
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ثنــائــي
الـــشــر
يريدون الزعامات ! ؟  . .يريدون خنق اال�ستقالل القادم ! ؟

العدد 46

من أقوال التنمية

* * �أقول لكل اجلنوب
ا�ستوعبوا قويل هذا
حتى ال ت�ضيع اجلنوب
و ال ي�ضيع �أ�صدقاء اجلنوب نتيجة ملا حدث و يحدث و �سيحدث � :أرى قيادات ال
تعرف معنى الثورة و لي�ست قيادات بحق و حقيقي و لكنها انتزعتها ب�شراء الذمم و
ال�ضمائر املبتذلة  ,اليوم و كلما الحت بوادر التحرير و اال�ستقالل انقلبت اجلنوب و
عدن ب�صفة خا�صة باعتبارها القلب �إىل " �سوق مزاد " هناك من يبايع نف�سه �أن يكون
" الرئي�س " و �آخر ي�صفق له ليكون " النائب " و �شلة �أخرى تنتف�ض لتكون " جمل�س
الوزراء " و هلم ج َّر ًا  ,الثورة لي�ست �سوق مزاد  ,و لي�ست حم�صلة ل�شرذمة  ,و هي
لي�ست بيع لأوطان و ال هي ثورة تدور يف فلك فنجان  ,هل يعقل �أن ت�س�أل اجلنوبي  :هل
�أنت من اجلنوب ؟ !  . .و من �أي مكون �أنت ؟ !  . .و هل يعقل �أن نرى اللهث احلا�صل
اليوم لال�ستيالء على ال�سلطة يف اجلنوب من �أهل ال�ضياع و املحن و التيه يف ظل غياب
واع  . .يا نظيف اليد و القلب  ,اال�ستقالل
كل مرتكزات الدولة ؟ !  . .يا �شباب  . .يا ٍ
ي�أتي �ضمن �أ�س�س متفق عليها و وفق خريطة طريق تعتمد على العقل و الفهم ال�صحيح
للدولة املدنية احل�ضارية و ال تخرج من بطن احلوت لتدخل جوف التم�ساح  . .ه�ؤالء
جميعاً الذين يريدون الزعامات هم يف الأ�سا�س من يريدون خنق بوادر ا�ستقالل قادم
ليبقى االحتالل و تبقى م�صاحلهم  . .ا�ستوعبوا القول �أو ال ت�ستوعبوا  ,ما يهمني �أنني
طيلة �سنوات طويلة وهبت قلمي للحرية و مل �أخ�ضع �أو �أركع � اَّإل لرب العر�ش و من
�أجل حرية الوطن املقهور و من �أجل خروج " جيل يقلب �شاحنة التاريخ " ال و رب
حممد لي�س من �أجل خروج " جيل ال يفهم غري قلب �شاحنة القاذورات " هل نكون �أو
ال نكون ؟ ! حتى ال ت�ضحك علينا الدنيا و يقولون  :اجلنوب تولد مكون يف كل �ساعة ,
ثورة مكونات �أي ثورة الهثني خلف املنا�صب و العقول فارغة ال تفرق بني حرف الألف
و بني كوز الذرة  . .اللهم �إين بلغت من �سنني حتى اللحظة  ,اللهم فا�شهد يا خالقي و
�أنت خري ال�شاهدين .
* * اال�ستقالل و احلرية و امل�ستقبل املُ�شرق ال ي�أتون للزيارة و تقدمي الهدايا لكل من
قال � :أنا الثائر اجلنوبي و بعدها يهرول �إىل �آكل ال�سحت  . .الثورة يخلقها اجلبابرة و
ال�شرفاء و احلرية و معها اال�ستقالل و العي�ش الكرمي ي�أتون مهرولني �إليهم و بالعقل
امل�ستنري و اليد النظيفة و القلب النظيف تُبنى الأوطان الرائعة � ,أما من يطلب لقمة

عار هذا يا جنوب؟ ! � . .أال �أي عار هذا ؟ ! .
عي�ش ملوثة و يقبل املهانة و يرت�ضي �أن يكون جمرد مرتزق  ,فال
* * للقيادات التي تدعي �أنها ثورية :
ي�أمل بثورة رائعة و ال هو بثائر و ال م�ستقبل له و لأمثاله  ,هذه
* * اليوم و بعد م�شوار �سنوات من ال�ضياع و من فر�ض
املعادالت املختلفة هي التي جعلت الل�صو�ص و املرتزقة يف بالدنا
الباطل و القهر علينا  ,و بعد دخول من كانوا خارج ال�سرب و
كالنافورة تعيد تكرير نف�سها كي حت�صد رزقاً جديد ًا من �أي مكان
ركبوا املوجة بعد العام  2007م  ,مل يعد غري القول للجميع
كان حتى من طيات الأوهام و بقايا الن�سيان و الإن�سان  . .عم
غري هذا القول كي ال ت�صبح الثورة اجلنوبية مهزلة و جنوناً ال
�صباحاً �أيها الثائر املُزيف! ؟ .
يح�سم الأهداف التي ت�سعى اجلماهري �إليها  ,و بح�سب قناعتي
* * �أقول للذين يت�شدقون بالت�صالح و الت�سامح ما بيننا و بني
ال�شخ�صية و اخلا�صة �أرى �أن على املكونات التي تدعي �أنها "
زنادقة و ل�صو�ص ال�شمال  ,ه�ؤالء الذين يعي�شون خارج حدود
قوى الثورة الفاعلة " االختيار ما بني اثنتني :
القهر و الظلم و فر�ض الباطل الذين يلهثون خلف فتات املوائد
الأوىل ــ �أما �أن تتبنى هموم و تطلعات و �آمال اجلماهري
الغربية و العربية  ,ل�ستم منا و ل�سنا منكم � ,أنتم يف قلب الوحل و
ب�شجاعة و �صالبة و و�ضوح تام بعيد ًا عن ح�ساب الأرباح و
نحن يف �شرف القلب  ,و �شتَّان ما بيننا و بينكم  ,و لكم هذه الهدية
اخل�سائر  ,و بعيد ًا عن التطلعات نحو الكرا�سي و املنا�صب و
من ال�شاعر الرائع الراحل " �أمل دنقل " :
احلياة املعي�شية اخلا�صة بها يف جنات النعيم  ,بحيث تكون
(( ال ت�صالح  / . .فما ال�صلح �إال معاهدة بني ندين  /يف �شرف
فعالة  ,و قادرة على ت�صحيح الأخطاء
القلب ال تنتق�ص  /و الذي اغتالني حم�ض ل�ص � /سرق الأر�ض
قوى ثورة م�ؤثرة  ,و َّ
و ال�سلبيات و بالتايل قادرة على حتقيق الهدف الأ�سمى الذي تتطلع �إليه اجلماهري "
من بني عيني  /و ال�صمت يطلق �ضحكته ال�ساخرة )) .
* * النفط هو ال�سالح الذي �سريكع االحتالل و ال�شركات املتعاونة معه  ,و لي�س قطع اال�ستقالل الناجز " و حتقيق طموحات اجلماهري امل�شروعة .
الثانية ــ عليها االبتعاد عن احلديث با�سم اجلماهري و عدم مغالطتها و الزَّج بها يف
الطريق و �إحراق الإطارات و قلت هذا مرار ًا و اليوم تظهر ال�صورة �أمامكم  ,فمتى
دوامة القهر االجتماعي من جراء بحتها عن معارك " هام�شية " هي يف النهاية �ضد
يفهم ال�شرفاء القول و متى يعي الطبال �أن �صوت الطبل ال يدوم ؟ ! .
* * �أقول للقيادات القدمية و اجلديدة  ,قيادات العدم اجلنوبية  :متهلي يا عا�صفة م�صالح اجلماهري  . .لأنها �ستظهر ب�شكل وا�ضح ب�أنها جمرد قوى معيقة  ,ت� ِّؤخر و ال
املحن متهلي  ,تعبنا منكم و معكم و نحن ن�صرخ ب�أن تتوحدوا  ,ال لكفاءتكم �أو تقدِّم  . .لذا عليها �أن تعيد ح�ساباتها و تراجع مواقفها حتى ت�صبح كاملواطن الذي
منجزاتكم فهذه �أمور ال ت�صلون �إليها و لكن رغماً عنا قبلناكم كي ال تت�شرذم اجلنوب يع�صره اجلوع و القهر و الباطل ! ؟ .
* * قيادات بالية و �أخرى يف طريقها �إىل النهاية ذاتها  ,العامل من حولنا يتحول ,
و �أنتم ما زلتم جترون وراء هتافات العدم يا قيادات ال�ضياع و الندم  . .ماذا تريدون
و الأمور تت�سارع هل تريدون املنا�صب خلف النهر الذي حتتله التما�سيح ؟ !  . .هل يتج َّول  ,يظهر  ,يختفي  ,يتط َّور ,يتمحور ,يتمدَّد  ,و ه�ؤالء حملك �سر  . .هم يف فلك �آخر
تريدون من دُعاة " اليمننة " و �أهل التغيري ال الت�شطري " �شرعنة الإحتالل " مرات و يكفيهم �أنهم يعرفون مواعيد  " :امل�سريات  ,االعت�صامات  ,الع�صيان الناجح فوق
ً
االبت�سامات
صاحب ًال �
الدفع نحن هنا "  . .فع
في  ,و يا
املن�صات
الطبل و
املواطن ,
ترف�ضون
و مرات ؟ !  . .هل لديكم ق�ضية وطن �أم ق�ضية زواج جديد ؟ ! .إذا .ملاذا
دولأن تغير
الحياة هو
الحقيقى
أنوالتحدي
حولك سوف تجد
جيدا
نظرت
أ�شاهدرئيس التحرير
اإلمتياز -
طاقاتك
تريد أن
الشخص الذي
ال تنا�ضلون من �أجل التحرير و نفسك
وحدة الهدف و ال�صف لو كنتم فع ً
الـميسوريأدنى
إقبالقو�سني �أو �
معتز قاب
وتعيش و �أ�صبح الن�صر
الكامنهالو�ضيع
االحتالل
وتستغلطوقت
تكونه�أنها قد
الوجوه ك
تعلو
وتصبح  . .هل
اال�ستقالل ؟ !
حياه أسعد ....
ُ moutaz.almyssori@gmail.com
يعجبكم " ال�شحت " و مد اليد و الت�سول  ,و ترف�ضون عزة النف�س و ال�شموخ و رفع منها  . .فع ًال هم كما توقعنا منذ ظهورهم جمرد " �شلة الأن�س " لي�س غري ذلك  . .مع
الر�أ�س و اجلبني ؟ !  . .ما بالكم العامل يتغري من حولكم و �أنتم تت�سولون ّ؟ ! � . .أال �أي حتاياي للمزايدين املرتزقة يف الـ " في�س بوك " ! ؟ .
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فاروق نا�رص علي
ك�أول امر�أة مند ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة..

الإعالمية املخ�ضرمة "نادرة عبد القدو�س"
رئي�س ًا مل�ؤ�س�سة  14لل�صحافة
 -عدن

�إنتاج ورعاية م�ؤ�س�سة

مع خالة أمينة

لأول مرة يف تاريخ م�ؤ�س�سة � 14أكتوبر لل�صحافة والطباعة
والن�شر تتوىل قيادتها �سيدة بعد �أن كان املن�صب حكرا على
الرجال وب�صدور قرار وزيرة الإعالم مت تعني ال�صحفية
والإعالمية املعروفة نادرة عبد القدو�س رئي�سا ملجل�س �أدارة
�ضوق الطويلرئي�سا عدن
للتحرير.
تلفون 252630 - 252278 :
هذا وتعد ال�صحفية القديرة نادرة عبد القدو�س من ابرز الكوادر
الإعالمية يف حمافظة عدن  ,وقد تعر�ضت خالل ال�سنوات
املا�ضية لعملية تهمي�ش وا�سعة النطاق  ,ولها العديد من املقاالت
يف خمتلف ال�صحف واملواقع وكذا العديد من امل�ؤلفات
وتعد نادرة عبد القدو�س من قيادة نقابة ال�صحفيني اليمنيني
الهدواين �أكتوبر .
ؤ�س�سة 14
فرع عدن ومن كوادر م�
نزف اأحر التهاين والتربيكات الآل
تهنئ الزميلة نادرة يف مهامها
(احلقيقة) لل
م�ؤ�س�سة
إعالمهدوان
عبدالكرمي
مبنا�ضبة زفاف ولدهم
اهلل لك
هذاليبارك
الزوجية
ودخوله ع�ص
خطوة جيدة يف نيل املر�أة اليمنية
القرار
وتعترب
اجلديدة
يف اأ�ضرتك اجلديدة ودامت دياركم عامرة
إعالمي خ�صو�صا وان الزميلة نادرة تعد
املجال ال
واالفراح..
حقوقها يفبامل�ضرات
�أول امر�أة تتويل رئا�سة حترير �صحيفة يومية ر�سمية يف اليمن .
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