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أخـبـار

فيما منظمة هود تنا�شد احلوثيني الإفراج عنه لتلقي العالج

م�صدر :ينفي تدهور احلالة ال�صحية للرئي�س ال�شرعي "هادي"
� -صنعاء :

نفى م�صدر مقرب من ان يكون الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور
هادي قد عانى من وعكة �صحية خالل الأيام املا�ضية ،ولكنه يف
حاجة ما�سة اىل ال�سفر لغر�ض العودة للم�ست�شفى الذي اجرى
فيه عملية القلب يف ال�سنوات املا�ضية ولإجراء فحو�صاته
الدورية الالزمة له حيث انه قد ت�أخر كثريا عن اجراء تلك
الفحو�صات لأ�سباب كانت جتربه على البقاء يف عمله خدمة
للوطن وم�صلحة اليمن
هذا وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات
"هود" نا�شدت جماعة احلوثي الإفراج عن الرئي�س عبد ربه
من�صور هادي وال�سماح له بال�سفر لتلقي العالج الالزم �ﻹ نقاذ

حياته التي يتهددها اخلطر جراء ا�ستمرار ح�صاره وو�ضعه
قيد الإقامة اجلربية .و�أكدت الهيئة يف بيان لها �أن حما�صرة

الرئي�س �إىل هذا احلد �أمر ت�أباه الفطرة ا�ﻹ ن�سانية وال�شريعة
ا�ﻹ �سالمية و�شهامة اليمني ا�ﻷ �صيل ،مذكرة احلوثيني بحقه
يف التداوي حق �أ�صيل كفلته ال�شريعة �أوال ،ومن ورائها
النظم والقوانني املتقدمة واملت�أخرة .وحذرت من �أن �أي
ت�أخري ملداواته �ستكون له �آثار خطرية على اللحمة الوطنية
ككل،م�ضيفة" لي�س من ا�ﻷ خالق وال العقل وال احلكمة �أن
ترتكوا هذا الرجل ميوت يف حمب�سكم مهما كان ر�أيكم يف �أدائه
ال�سيا�سي �أو موقفكم منه" .وتابعت�:إن للإن�سانية �أخالق
يفرت�ض �أن حتكم ت�صرفات اجلميع ،و�إن �أي ثمن �سيا�سي
للإفراج عنه وال�سماح له بالتداوي �سيكون بال �أ�شك �أقل من
ثمن موته �سجينا �أ�سريا ،وبذلك تدقون �آخر م�سمار يف نع�ش
الوحدة الوطنية.

املفلحي :يدعو �أبناء اجلنوب �إىل التالحم ملواجهة �أي متدد حوثي
 -خا�ص:

دعا القيادي اجلنوبي املعروف ال�شيخ ”
عبدالعزيز املفلحي ” ابناء يافع ب�شكل
خا�ص وابناء اجلنوب كافة اىل التالحم
وتوحيد الكلمة ملواجهة �أي متدد حوثي
باجتاه يافع واجلنوب .
و�أ�ضاف ” املفلحي ” يف ت�صريح �صحفي
وزع على و�سائل االعالم ان املرحلة هذه
حتتاج اىل تكاتف لي�س فقط يف يافع ولكن
يف اجلنوب ب�شكل عام ملواجهة التحديات

اخلطرية التي حتدق باجلنوب و�أهما
حماوالت م�سلحي احلوثي الدخول اىل
مناطق اجلنوب .
وقال املفلحي ان املرحلة الراهنة التي مير
بها اجلنوب حتتاج اىل تكاتف كل القوى
اجلنوبية ور�ص ال�صفوف وتنظيم العمل
حتى يتم مواجهة كل االخطار التي حتدق
باجلنوب ومنها خطر التو�سع احلوثي.
و�أكد املفلحي على �ضرورة ان يو�سع ابناء
اجلنوب حتالفاتهم مع ابناء تعز والبي�ضاء
وم�أرب ملواجهة خطر التمدد احلوثي .ودعا

كافة القوى للحيطة واحلذر واليق�ضة ملنع
اي تهديد او امل�سا�س ب�أمن الأر�ض والإن�سان
.
ً
ً
وكذلك الت�أهب �سيا�سيا وع�سكريا ملواجهة
ع�صابات الفيد والإرهاب .
وجدد املفلحي دعوته لكافة قيادات احلراك
يف الداخل واخلارج ل�ضرورة ان ي�ست�شعروا
بخطورة املرحلة وان يكونوا عند م�ستوى
امل�س�ؤولية جتاه �شعبهم وق�ضيتهم وان
يرتفعوا على ال�صغائر من �أجل اجلنوب
وق�ضيته العادلة .

�صحيفة جنل املخلوع تتهم حمافظات جنوبية
با�ستقبال داع�ش وتربر للحوثي اجتياح اجلنوب

�صحيفة �إماراتية  :تك�شف عن 4
عقوبات خليجية متوقعة �ضد احلوثيني

1996

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني
 -اخلليج:

 عبداهلل امل�ؤيد:منذ اندالع احلرب يف دماج ب�صعدة وو�صو ًال �إىل معظم
املناطق التي ت�سيطر عليها جماعة احلوثي ،تعمل �صحيفة
اليمن اليوم التابعة لنجل الرئي�س علي عبداهلل �صالح على
وغالباً ما
تربير ا�سباب دخولهم �إىل تلك املناطق.
ت�ستبق ال�صحيفة �أي اقتحام م�سلح للحوثيني ،ب�أخبار
تتحدث عن و�صول من ت�سميهم بـ"الدواع�ش والقاعدة
والتكفرييني" �إىل تلك املناطق ،التي تدفع اجلماعة بدورها
�إىل ا�ستغالل ذلك ال�ستخدام قوتها .ومنذ ايام توا�صل
"�صحيفة اليمن اليوم" �شن حملة �شر�سة على مدن
اجلنوب التي اعلنت ا�ستقالل قرارها عن نظام احلكم يف
�صنعاء الذي ت�سيطر عليه جماعة احلوثي ،وتتهم تلك
املناطق با�ستقبال املئات من مقاتلي "داع�ش" .ورغم
ان داع�ش منظمة ارهابية تتواجد يف "�سوريا والعراق"،
و�سميت بذلك اال�سم ن�سبة �إىل "دولة ال�شام والعراق"� ،إال

ان ال�صحيفة قالت يف عدد اليوم �أن مقاتلي تنظيم داع�ش
م�ستمرون يف التدفق على اليمن بحرا عرب املحافظات
اجلنوبية .ونقلت ال�صحيفة اليوم عن م�صادر يف قوات
خفر ال�سواحل اليمنية� ،أنها ر�صدت قاربني يقالن حوايل
 40من مقاتلي داع�ش نزلوا يف منطقة "ر�أ�س الكلب" ،ومت
نقلهم ب ًرا �إىل جهة جمهولة .وتدمج ال�صحيفة خرب و�صول
"الدواع�ش" بخرب �أن �شركة الطريان الرتكية كانت تنقل
مقاتلي "داع�ش" �إىل عدن ،ولكن بعد ما انك�شف الأمر
وبد�أت �سلطات الأمن يف التدقيق يف الوافدين �إىل عدن
عرب اخلطوط الرتكية ،ما ت�سبب يف حرج لل�شركة ف�أ�ضطر
التنظيم اىل تهريب عنا�صره بحرا لليمن ،يف حماولة لربط
االرهاب برتكيا .وتقول ال�صحيفة �أن �سواحل حمافظات
ح�ضرموت و�أبني واملهرة جنوب البالد ،ا�ستقبلت يف
الأ�شهر الأخرية دفعات من مقاتلي داع�ش الذين �سبق
و�شاركوا يف عمليات يف �سوريا والعراق ،و�أعلن التنظيم
عودة عدد من مقاتليه �إىل اليمن ملواجهة احلوثيني.

ك�شفت �صحيفة "اخلليج"االماراتية عن �أبرز العقوبات
اخلليجية املتوقعة �ضد احلوثيني يف اليمن،ونقلت ال�صحيفة
اخلليجية يف عددها ال�صادر ام�س عن م�صادر مطلعة ترجيحها
�أن يبادر وزراء خارجية دول جمل�س التعاون يف اجتماعه
املتوا�صل منذ اختتام دورته  133يف حال ف�شل جهود املبعوث
الدويل يف ت�سوية الأزمة اليمنية �إىل فر�ض عقوبات على
احلوثيني ،تت�ضمن-1 :وقفا تاما للم�ساعدات واملنح التنموية
التي متثل نحو  70باملئة من �إجمايل املوارد املالية التنموية
اخلارجية التي حت�صل عليها اليمن من املانحني� ،إىل جانب
تعليق �أن�شطة ما تبقي من �سفارات دول املجل�س التي مل تبادر
�إىل �إخالء دبلوما�سييها وتعليق �أن�شطة �سفاراتها ب�صنعاء.
�-2سحب �أي ودائع مالية قدمت من قبل �أي دولة خليجية
مل�ساعدة احلكومة على احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سواق ال�صرافة
يف البالد-3 .جتميد اال�ستثمارات كافة وامل�شاريع قيد التنفيذ
املمولة من دول املجل�س �أو ال�صناديق الإمنائية التابعة لها.
-4فر�ض قيود على حتويالت املغرتبني اليمنيني العاملني يف
دول املجل�س ،ملنع و�صول �أي موارد مالية لل�سلطة االنقالبية.

عدن -الـمنصورة
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بيان

اللجان ال�شعبية اجلنوبية ت�صدر بيانا �سيا�سيا هاما
 -عدن /خا�ص:

�أ�صدرت عنا�صر من اللجان ال�شعبية ع�صر يوم الثالثاء بيانا
دعت فيه القيادات اجلنوبية يف ال�سلطات اليمنية �إىل الوقوف �إىل
جانب املطالب ال�شعبية يف اجلنوب  .فيما يلي ن�ص البيان  :ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل
وعلى اله و�صحبه ومن وااله وبعد حتية طيبه لأبناء �شعبنا
والأحرار و�أبطال اللجان ال�شعبية يف مواقع ال�شرف الذين يقوموا
ووقوف على
بواجبهم امام التحديات اخلطرية واملت�صاعدة
تلك التحديات والتطورات التي نعي�ش تفا�صيلها امل�صريية جند انه
من املهم وال�ضروري والواجب علينا ان نطلع �أبناء اجلنوب على
حقيقة �أمور كثرية و�أهمها ما ح�صل بيوم الأحد وما قد يح�صل �إذا
ما جنحت قوى الهيمنة التي ترتب�ص مب�صري اجلنوب و�شعبه من
تنفيذ خمططهم الذي يحاك بتواطىء و�إذعان من بع�ض القيادات
ال�سيا�سية والع�سكرية التي ال نريد ذكرها االن لنعطيهم وقت
كايف ملراجعة تعاطيهم ومواقفهم ان ما ح�صل م�ؤخر ًا من احداث
ت�سارعت منذ �أقدام جماعة وميلي�شيا ما ت�سمى ب�أن�صار اهلل على
احتالل �صنعاء ومن ثم اقتحام كل مرافق وم�ؤ�س�سات الدولة مرور ًا
مبهاجمة وحما�صرة رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة وانتهاء
مبا ي�سمى الإعالن الد�ستوري الذي نقل حكم ال�شمال واجلنوب
ر�سمياً �إىل تلك اجلماعة يف خطوة بددت كل امل�ساعي ال�سيا�سية
والدولية يف ت�سيري العملية ال�سيا�سية و�إيجاد خمرج وحل عادل
للق�ضايا امل�صريية وعلى ر�أ�سها الق�ضية اجلنوبية لتكون تلك
اخلطوات امل�سمار الأخري يف نع�ش ما ت�سمى بالوحدة وهي لي�س
انقالب على �شرعية الرئا�سة وخمرجات احلوار فح�سب بل انقالب
على الوحدة التي ال وجود لها �إال يف اخلطاب الر�سمي كما �أنها تر�سل
ر�سالة وا�ضحة للجميع ان ال حل وال خال�ص للجنوب وق�ضيته �إال
ان
يف االحتكام للإرادة اجلنوبية التي يعلم اجلميع حقيقتها
ما �أقدمت عليه تلك اجلماعة �أتى �ضمن خمطط مر�سوم افرزه
حتالف ات�ضحت مالحمه جلية بني احلوثي و�صالح الذي �سهل
مهمة احتالل واقتحام امل�ؤ�س�سات واملدن بعالقاته والوالء الذي
يحظى به يف اجلي�ش ويف مقدمة ذلك احلر�س اجلمهوري والأمن
املركزي وعندما نتحدث عن هذه القوتان الع�سكريتان ف�أننا ن�ستذكر
تاريخ طويل من االنتهاكات والت�آمر والغطر�سة لي�س يف اجلنوب
بح�سب بل حتى يف ال�شمال لينتهي الأمر �أخريا بت�سليم الدولة بكل
مقوماتها جلماعة احلوثي كما �سبق لهم ان �سلموا مواقع ع�سكرية
يف ال�سابق لتنظيم القاعدة الذي هو الأخري �صنيعة و�أداة من
�أدوات �صالح و�شاهد العامل اجمع تنفيذ خمطط الهيمنة وانتقلت
اجلماعة من منطقة �إىل �أخرى و�صو ًال �أخريا �إىل حمافظة البي�ضاء
وال ن�ستبعد ان تتعدى تلك اجلماعة حدود البي�ضاء �إىل اجلنوب
وهو ما ميثل خطر حقيقي جعل �أبناء اجلنوب اليوم ي�صطفون �صفاً
واحد ًا ملجابهته يف ال�ضالع ويافع و�أبني و�شبوة لي�ؤكدوا رف�ضهم
املطلق لتلك اجلماعة ومطامعها يف م�شهد عظيم ج�سد مدى عظمة
وانطالق من هذا الواجب
اجلنوبيون وا�ستجابتهم للواجب
بادرت اللجان ال�شعبية بدورها امل�سئول والوطني يف حماية الأمن
وال�سكينة العامة واحلفاظ على مقدرات وم�ؤ�س�سات الدولة امام
تلك التطورات احلا�صلة ون�ؤكد جاهزيتنا الكاملة لكل االحتماالت
وقد تو�صلت اللجان وبيقظتها الأمنية �إىل خيوط م�ؤامرة خطرية
ال�ستن�ساخ ت�سليم املدن واملع�سكرات من قبل نف�س الأجهزة الأمنية
املوالية ل�صالح واحلوثي والذي �ضاقت ذرعاً باللجان وتواجدها
الذي اف�شل و�سيف�شل ذاك املخطط ويف الأحداث الأخرية �أقدمت
تلك العنا�صر مبهاجمة موقع للجان بعد ان وقفت اللجان يف وجه
انتهاكاتهم بحق �أبناء اجلنوب فما كان من اللجان �إال بالرد احلا�سم
على عدد من املواقع الع�سكرية التي يتح�صن فيها جماميع تلك
الع�صابة ومت اعتقال عدد منهم واكت�شاف مل�صقات �شعار جماعة
احلوثي بحوزتهم ومت التحقيق معهم و�أدلوا باعرتافات خطرية

ت�ؤكد معلوماتنا على دور ذاك اجلهاز يف خمطط ا�ستهداف اجلنوب
ان ما نريد ان ن�ؤكده وان يعلمه اجلميع هو ان اللجان لن تت�ساهل
ابد ًا يف الدفاع عن اجلنوب الأر�ض والإن�سان و�سيكون الرد موجع
لكل القوى املرتب�صة باجلنوب و�سيكون اجلنوب كما كان �صخرة
�صماء تتحطم عليها املطامع القدمية املتجددة ومن هنا �سنوجه
ر�سائل مهمة �أولها لل�شعب اجلنوبي العظيم يا �أبناء ال�شعب
اجلنوبي يف الداخل واخلارج �أنكم اليوم امام مفرتق طرق و�أمام
مرحلة �صعبه وم�صريية ت�ستوجب منا جميعاً بكل م�شاربنا الفكرية
وال�سيا�سية وتنوع ن�سيجنا االجتماعي ان نلتقي حتت مظلة الوطن
ونعمل مب�س�ؤولية ملا فيه خري اجلنوب الأر�ض والإن�سان و�أننا يف
اللجان ال�شعبية اجلنوبية �سنكون كما عهدمتونا جندكم وجنودكم
يف الدفاع على �أمنكم وم�صاحلكم ومنا�صرة �إراداتكم الوا�ضحة
والعادلة التي تنكر لها من تنكر وجتابه بالتكابر واال�ستقواء ولكننا
نثق يف اهلل او ًال ثم يف �إرادتكم احلرة وكما حمل لنا التاريخ دائماً ان
ال�شعوب هي من تنت�صر يف الأخري فنحيي ثورتكم املباركة ونحيي
دوركم الذي الم�سناه يف دعم اللجان وم�ؤازرتها والتعاون معها كما
�إننا ندعوكم �إىل اليقظة والتعاون امل�ستمر مع جلانكم ال�شعبية يف
املدن واحلارات ومت�سكوا ب�ضبط النف�س و�إظهار معدنكم احل�ضاري
يف احلفاظ على امل�ؤ�س�سات والأمن والتعاون الراقي واحل�ضاري
والأخالقي مع اجلميع ونعدكم ونعاهدكم ان جلانكم ال�شعبية
�ستنا�صر �إرادتكم احلرة حتى االحتكام لها دون و�صاية من احد �أو
فر�ض خيارات ال تتوافق مع �إرادتكم احلرة وتطلعاتكم امل�شروعة
اما الر�سالة الأخرى فنوجهها �إىل اجلنوبيون يف ال�سلطة واجلي�ش
فنقول لهم ان التاريخ لن يرحم احد وان امل�ؤمن ال يلدغ من جحر
مرتني وامامكم اليوم م�س�ؤولية عظيمة اما ان تكونوا مع �شعبكم �أو
تكونوا �ضده ال جمال وال مكان للحيادية وال�ضبابية واملماطلة فقد
حان الوقت لالنت�صار لأهلكم و�شعبكم بعد م�سار طويل من املعاناة
والتجاهل والف�شل الذريع لكل امل�ساعي ال�سيا�سية ولتعلموا ان
منا�صبكم ومكانتكم الوظيفية ومزاياكم املادية التي قد تخافون
م�صريها لن تدوم لكم و�سيكون التاريخ �شاهد مبا لكم �أو عليكم واهلل
امل�ستعان اما ر�سالتنا الثالثة نوجهها لإخواننا يف ال�شمال ونقول لهم
ان الأخوة �ستبقى را�سخة فالذي يربطنا �أكرث بكثري من ما يفرقنا
فنحن نرتبط بالعقيدة والعروبة واجلغرافيا وال ميكن لل�شمال وال
للجنوب ان يدير ظهره للأخر �أو ان ينطلق بعالقة عدائية لن ي�ستفيد
منها احد و�أننا نقف معكم يف تطلعاتكم احلرة يف االنعتاق من

قوى الهيمنة التي �أنهكت اجلميع وحان الوقت لنعيد جميعاً عالقتنا
املن�صفة بعيد ًا عن الت�أثري بخطاب الأطماع والتكابر ولنعيد اللحمة
احلقيقية التي ت�أثرت نتاج اعمال و�أفعال القوى املهيمنة التي ال ترى
�إال م�صاحلها و�إطماعها وقامت والزالت بتزييف احلقائق التاريخية
ور�سالتنا الرابعة نوجهها ملا ت�سمى بجماعة �أن�صار اهلل نقول لهم ان
�إي حترك �ضد اجلنوب �سيكون مبثابة ا�ستن�ساخ حلرب �صيف 1994
بطابع طائفي خطري ولن جتدوا �إال الف�شل والهزمية على ار�ض
اجلنوب احلرة و�ستف�شل مطامعكم كما �ستف�شل حججكم الكثرية
واملف�ضوحة فاجلنوب مل ولن يجدي معاه خطابكم اال�ستعطايف
البليد و�سريف�ضكم كم رف�ض من �أتى قبلكم ولبا�س الدولة الذي
تت�سرتون يف جلبابه للهيمنة على اجلنوب �أ�صبحتم به عراة وتعرت
حقيقتكم ونحذركم من �إي خطوات حمقاء �ستدفعوا ثمنها باهظا
فنوجهها
يف حال �أقدمتم على خمططكم اما ر�سالتنا الأخرية
�إىل الدول ال�شقيقة وال�صديقة ويف مقدمتهم دول جمل�س التعاون
اخلليجي فنقول لهم لقد عانى اجلنوب اخلذالن من اجلميع وحان
الوقت لإن�صافه والوقوف مع �شعبه وتطلعاته امل�شروعة والعادلة
من خالل االحتكام لإرادته دون فر�ض لأي خيارات ال يقبلها ون�ؤكد
لكم ان احلفاظ على ا�ستقرار املنطقة برمتها يقوم على �إيجاد حل
عادل للق�ضية اجلنوبية ويعتمد يف الأ�سا�س على تقرير امل�صري
وان اجلنوب �سيكون �شريكاً مهماً لإخوانه و�أ�صدقائه يف حفظ
الأمن الإقليمي والدويل ويرف�ض اجلنوب �أي تواجد ملا يهدد �أمنه
وامن جريانه والعامل من اجلماعات املتطرفة �أو اجلماعات التي
لها تبعية و�أهداف عدائية جتاه �إي دولة كانت وتخرج يف �سياقها
العام عن الإجماع والتوجه العربي والقومي �إننا يف اجلنوب نتطلع
لدور فاعل ملنا�صرتنا يف وجه قوى الظالم واال�ستبداد ومنا�صرة
اراداة ال�شعب اجلنوبي مبا يتوافق مع املواثيق الدولية امل�شروعة
كما نتطلع اي�ضاً لدور هام ملنا�صرة �إخواننا يف ال�شمال يف مواجهة
خمطط الهيمنة املدعوم من قوى خارجية تريد زعزعة امن اليمن
والإقليم وتخدم �أجندة م�شبوهة ون�ؤكد ان امن املنطقة واخلليج
من �أمننا والعك�س يف الأخري نطم�أن اجلنوبيون اجمع ان اللجان
تقوم بدورها على �أكمل وجه ونرفع متنياتنا للجميع باخلري وان
يجنب اهلل ال�شمال واجلنوب معاً العواقب الكارثية التي ت�سعى
بع�ض االطراف �إىل جرها على اجلميع وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته �صادر عن قيادة اللجان ال�شعبية اجلنوبية عدن يوم
الثالثاء املوافق 17/2/2015
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حمافظ عدن يرت�أ�س لقاء للم�شاركني يف اللقاء الوطني املو�سع
ملناه�ضي االنقالب على ال�رشعية
 -عـــدن:

اقر لقاء عقد م�ساء االحد ت�شكيل جلنة وفريق عمل بالت�شاور مع املجال�س
املحلية واملحافظني يف املحافظات الراف�ضة لالنقالب للبدء بتنفيذ ما
ت�ضمنه البيان ال�صادر عن اللقاء الوطني املو�سع من خالل التفاهم مع
الداخل واخلارج بهذا ال�شان  .وعقد اللقاء برئا�سة حمافظ عدن الدكتور
عبدالعزيز �صالح بن حبتور و�ضم امل�شاركني يف اللقاء الوطني املو�سع
الذي عقد بنادي �ضباط ال�شرطة بعدن وعدد من اع�ضاء م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل  ,وجلنة �صياغة الد�ستور  ,والهيئة الوطنية للرقابة على
تنفيذ خمرجات احلوار  ,وجمل�سي النواب وال�شورى  ,و�أع�ضاء جمل�س
الوزراء ال�سابقني واحلاليني وال�سلطة املحلية يف الأقاليم الراف�ضة
لالنقالب واحلراك اجلنوبي ال�سلمي .و�أكد اللقاء على �ضرورة البدء يف
حتويل كل املالحظات واالفكار التي طرحت يف اللقاء اىل برامج عمل لبدء
تنفيذها خالل االيام القادمة  ..الفتا اىل ان املجال�س املحلية واحلا�ضرين
ال يبحثون عن �شرعية الن ال�شرعية موجودة وقائمة على عك�س ما يقوم
به احلوثيون الذين يقتحمون املقرات دون البحث عن اي �شرعية .
و اكد املحافظ بن حبتور انه �سيعمل خالل ال�ساعات القادمة مع االطراف
التي وافقت على بيان اللقاء الوطني املو�سع من اجل حتديد اخلطوات
العملية لتنفيذها  ..م�شددا على اهمية ال�شراكة والت�شاور بني املحافظات
من اجل حتقيق امل�صلحة الوطنية .
وحتدث حمافظ عدن عن ا�سباب اعالن ت�أجيل اللقاء الوطني املو�سع
الذي كان �سيقام يف قاعة فل�سطني للم�ؤمترات والتي تعود اىل بالغات
تلقتها اللجنة االمنية بوجود خطر على حياة امل�شاركني يف اللقاء .
ولفت اىل ان العديد من امل�شاركني جت�شموا ال�صعاب وح�ضروا اىل
عدن من مارب واملهرة و�سقطرى واب وتعز وح�ضرموت واحلديدة
واملحافظات االخرى  ..م�ضيفا انه لوال اتخاذ اقرار الت�أجيل كي ال
يح�صل �شيء لكانت القاعة ممتلئة بكل الرموز  .وقال  :نحن لدينا عمل
متوا�صل طاملا ان احلوثيني االنقالبيني مل يعودوا اىل وعيهم ب�ش�أن
ال�شراكة احلقيقة ونحن م�ستمرون يف و�ضع االليات التي تكفل التوازن
القائم بني العا�صمة واملحافظات .
وا�ضاف  :نحن ال نبحث عن امل�شكلة من اجل ابرازها امل�شكلة احلقيقة
خلقها لنا االخوة احلوثيني من العدم كانوا �شركاء بنف�س احلفاوة
والتقدير الذي �شارك فيه الفرقاء ال�سيا�سيني مب�ؤمتر احلوار الوطني
ولكنهم بعد ذلك اعتمدوا مبدا ا�ستخدام القوة وهذه املبدا ال يجيزه وال
يقره اي قانون ال حملي وال و�ضعي وال ديني لذلك الكل وقف �ضده ..

 -قحطان العبو�ش

وا�شار اىل ان احلوثيني االنقالبيني بالغوا يف حماولة اهانة اليمنيني من
خالل احتجاز رموزهم وعلى را�سهم الرئي�س عبدربه من�صور هادي وقال
 :الرئي�س هادي مل يعد ميثل �شخ�صه اخلا�ص لكنه ميثل �ستة مليون
ناخب ادلوا با�صواتهم ح�صل على هذه الن�سبة من خالل اقتناع كل
االطراف ال�سيا�سية واحلوثيني كانوا معار�ضني واحلراك امل�سلح ه�ؤالء
الفريقني هم من وقفوا �ضد االنتخابات  .واكد ان هذا امل�ؤمتر هو ا�ستجابة
طبيعية ل�ضغط قادم الينا من البي�ضاء ومارب وجزيرة �سقطرى وكل
اليمن فهل ن�ست�سلم لهذا الفعل ام نعيد االمور اىل ن�صابها ن�شرح للمجتمع
الدويل ما ح�صل ويح�صل يف العا�صمة �صنعاء من انقالب  ..م�شريا اىل
ان ما ت�ضمنه البيان وافق عليه كل امل�شاركون يف اللقاء حتى اولئك
الذين مل يح�ضروا مت التوا�صل معهم ووافقوا عليه  .كما اكد املحافظ
بن حبتور ان اللقاء جنح للعديد من اال�سباب اهمها تفويت الفر�صة
على العنا�صر املاجورة التي تريد املتاجرة بدماء ال�شباب كون االجهزة

االمنية والع�سكرية موجودة وبامكانها اقامة الفعالية بقوة القانون اىل
جانب ان احلا�ضرين يف االجتماع ميثلون كل اليمن االمر الذي ي�ؤكد
رف�ض اليمنيني لالنقالب با�ستثناء جمموعة �شاذة تعمل مع اخلارج
واالنقالبيني  .و�شدد بن حبتور على �ضرورة العمل من اجل ا�ستمرار
هذه اللقاء الذي يعترب ما عقد يف عدن االول له  ..متطرقا اىل �سلوكيات
جماعة احلوثي يف العا�صمة �صنعاء وا�ستخدامهم القوة لتحقيق اهدافهم
 .وكان احلا�ضرون يف اللقاء قد طرحوا العديد من االراء واملالحظات
خلطة العمل القادمة للمحافظات الراف�ضة النقالب احلوثي واالنتقال
اىل العمل على االر�ض من خالل ايقاف حتويل املخ�ص�صات املالية اىل
العا�صمة �صنعاء وخلق عالقات تن�سيق وتوا�صل بني ال�سلطات املحلية
من اجل ذلك وت�شكيل جبهات ملواجهة املد احلوثي  ..م�ؤكدة على اهمية
ما ت�ضمنه البيان اخلتامي للقاء الوطني الذي عقد يف قاعة نادي ال�ضباط
من نقاط وقرارات يجب تفعيلها وتطبيقها على ار�ض الواقع .

يوحد دول اخلليج
اليمن ّ

بدت دول اخلليج موحدة يف موقفها جتاه تطورات الأحداث يف اليمن ،ب�شكل
وا�ضح للعيان ،بعد �أن انق�سمت �إىل حمورين يف تعاملها مع امللف امل�صري،
الذي تدعم فيه ال�سعودية والإمارات والبحرين ،الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،فيما ال تزال قطر غري متناغمة معها رغم اتفاق الريا�ض الأخري يف هذا
ال�ش�أن.
وت�شهد الدبلوما�سية اخلليجية هذه الأيام ن�شاطا كثيفا يتعلق بالتطورات
الإقليمية الكثرية ،التي اعتادت دول اخلليج ال�ست لعب دور بارز فيها ،م�ستفيدة
من ثقلها ال�سيا�سي واالقت�صادي والديني يف املنطقة ،ال �سيما يف اليمن املجاور
واملقلق للخليجيني منذ عقود.
ويقول مراقبون لل�ش�أن اخلليجي� ،إن "التهديد القادم من اليمن ال مييز بني دول
اخلليج ،ال �سيما �أنه مدعوم من العدو القدمي �إيران ،التي تناف�س بقوة دول
اخلليج للحفاظ على مكانة لها يف املنطقة امل�ضطربة".
وي�شكل اليمن بالفعل هاج�سا لدول اخلليج ،ب�سبب موقعه اجلغرايف املحاذي
وعمان من جهة ،وحدوده البحرية الطويلة
لدولتني خليجيتني هما ال�سعودية ُ
غري امل�ضبوطة من اجلهة الأخرى ،ف�ضال عن تركيبة �سكانه الذين يتجاوزون 20
مليون ن�سمة ،وو�ضعه االقت�صادي املزري.
ويف م�ؤ�شر على التوافق اخلليجي حول ما يجري يف اليمن� ،شملت الزيارات

الدبلوما�سية املكوكية للزعماء اخلليجيني خالل الأيام القليلة املا�ضية ،الدوحة،
كما تر�أ�س م�س�ؤولون قطريون بع�ض االجتماعات يف هذا ال�ش�أن.
وبينما ا�ستقبلت الريا�ض خالل اليومني املا�ضيني� ،أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد ال�صباح ،وويل عهد �أبو ظبي ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،و�صل ويل
ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن نايف �إىل الدوحة ،يف زيارة خاطفة التقى
خاللها �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد.
وتتفق دول اخلليج ال�ست حول موقف موحد يف اليمن ،يتمثل برف�ض �سيطرة
تنظيم القاعدة وجماعة احلوثي على م�ؤ�س�سات الدولة ال�شرعية.

ويدعم التحالف اخلليجي املتما�سك يف اليمن ،عودة م�ؤ�س�سات الرئا�سة واحلكومة
والربملان لقيادة اليمن ،و�سيطرة اجلي�ش اليمني على جمريات الأحداث هناك،
مهما كلف هذا املوقف من متطلبات و�صلت حد طلب التدخل الع�سكري املبا�شر
مبوافقة �أممية.
ويف ال�سياق ذاته ،تبدي قناة اجلزيرة القطرية -التي تعد تغطيتها الإعالمية
حول م�صر من �أبرز نقاط االختالف بني املحورين اخلليجيني ،ال�سعودي
والقطري� -شرا�سة يف حماورة امل�س�ؤولني احلوثيني ،الذين ي�سيطرون على
م�ساحات وا�سعة من اليمن بينها �صنعاء.
وبينما يتحدث امل�س�ؤولون احلوثيون عرب القناة القطرية عن جلان �شعبية
متثل كل �أطراف اليمن ،تتم�سك القناة مبوقفها الذي يرى فيها "ميلي�شيا م�سلحة
معتدية" على م�ؤ�س�سات الدولة ال�شرعية اليمنية ،ويف مقدمتها م�ؤ�س�سة الرئا�سة،
التي يديرها الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،الذي يفر�ض عليه احلوثي الإقامة
اجلربية.
ورغم �أن القناة القطرية ال تزال غري متوافقة مع و�سائل الإعالم ال�سعودية
العمالقة بال�شكل الذي تريده الريا�ض عند احلديث عن ال�ش�أن امل�صري ،ف�إن الأمر
خمتلف متاما بالن�سبة لليمن ،حيث تبدو فيها "اجلزيرة" ممثلة للموقف الر�سمي
ال�سعودي �أكرث من املحطات ال�سعودية ذاتها.
*�شبكة �إرم الإماراتية
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جمل�س الأمن الدويل يطالب احلوثيني
باالن�سحاب و�إنهاء العنف
 نيويورك:�صدر جمل�س الأمن الدويل اليوم ،بالإجماع القرار رقم  2109ب�ش�أن اليمن
املقدم من الأردن وبريطانيا.
وطالب املجل�س جميع الأطراف يفاليمن وال �سيما احلوثيني بوقف جميع
الأعمال العدائية امل�سلحة �ضد ال�شعب وال�سلطات ال�شرعية يف اليمن
وت�سليم الأ�سلحة التي ا�ستولوا عليها من امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
وفقا التفاق ال�سالم وال�شراكة الوطنية.
وعرب املجل�س عن قلقه ال�شديد �إزاء ا�ستيالء احلوثيني على و�سائل
الإعالم احلكومية معلنا رف�ضه ا�ستخدام هذه الو�سائل للتحري�ض على
العنف.
ودان قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  2022الهجمات من قبل احلوثيني
�ضد امل�ساكن اخلا�صة ودور العبادة واملدار�س واملراكز ال�صحية،
والبنية التحتية واملعدات الطبية.
وانتقد ب�شدة احتجاز احلوثيني امل�س�ؤولني يف احلكومة اليمنية ،مبا
يف ذلك الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،ورئي�س الوزراء خالد بحاح
و�أع�ضاء يف جمل�س الوزراء وو�ضعهم حتت الإقامة اجلربية.

ن�ص القرار رقم  2109ب�ش�أناليمن

�إن جمل�س الأمن� ،إذ ي�شري �إىل قراراته  )2012( 2051 ،)2011( 2014و
 )2014( 2140والبيانات الرئا�سية ال�صادرة يف  15فرباير  2013و29
�أغ�سط�س .2014
و�إذ ي�ؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة و�سيادة وا�ستقالل و�سالمة
�أرا�ضي اليمن ،والتزامه بالوقوف �إىل جانب ال�شعب اليمني،يدعم جهود
جمل�س التعاون اخلليجي ( )GCCويثني على م�شاركتها يف م�ساعدة
عملية االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن،م�ؤكدا �أن الإجراءات التي اتخذها
احلوثيون من حل للربملان واال�ستيالء على امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
اليمن �صعدت ب�شكل خطري من الأو�ضاع.

وخرج املجل�س بالقرارات التالية:

 .1ي�ستنكر ب�شدة الإجراءات التي اتخذها احلوثيون بحل الربملان
واال�ستيالء على امل�ؤ�س�سات احلكومية يف اليمن ،مبا يف ذلك �أعمال العنف.
 .2يكرر دعوته جلميع الأطراف يف اليمن �إىل حل خالفاتهم من خالل
احلوار والت�شاور ،ونبذ �أعمال العنف لتحقيق �أهداف �سيا�سية،
واالمتناع عن اال�ستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية اجلانب التي
تقو�ض عملية االنتقال ال�سيا�سي.
 .3يدين الهجمات من قبل احلوثيني �ضد امل�ساكن اخلا�صة ودور العبادة
واملدار�س واملراكز ال�صحية ،والبنية التحتية واملعدات الطبية.
 .4يعرب عن قلقه ال�شديد �إزاء ا�ستيالء احلوثيني على و�سائل الإعالم
احلكومية ويرف�ض ا�ستخدام هذه الو�سائل للتحري�ض على العنف.
 .5يدعو بقوة جميع الأطراف وال �سيما احلوثيني �إىل االلتزام مببادرة

جمل�س التعاون اخلليجي و�آليتها التنفيذية ،ونتائج م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل ،واتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية وملحقه الأمني،
والذي يوفر عملية انتقال دميقراطي بقيادة مينية.
 .6يحث جميع الأطراف ،وال �سيما احلوثيني ،لت�سريع مفاو�ضات
�شاملة ترعاها الأمم املتحدة ملوا�صلة عملية االنتقال ال�سيا�سي من�أجل التو�صل �إىل حل توافقي وفقا للمبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية،
ونتائج م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ،واتفاق ال�سلم وال�شراكة
الوطنية وملحقه الأمني ،وتنفيذ ذلك.
 .7يحث جميع الأطراف على �إعالن مواعيد حمددة ال�ستكمال عملية
امل�شاورات الد�ستورية ،لإجراء ا�ستفتاء على الد�ستور ،و�إجراء
االنتخابات يف ظل قانون انتخابي جديد وفقا للد�ستور اجلديد.
 .8يطالب احلوثيني فورا ودون قيد �أو �شرط:
 االنخراط بح�سن نية يف املفاو�ضات بو�ساطة الأمم املتحدة �سحب قواتهم من امل�ؤ�س�سات احلكومية ،مبا يف ذلك يف العا�صمة�صنعاء ،وتطبيع الو�ضع الأمني يف العا�صمة واملحافظات الأخرى،
ومغادرة امل�ؤ�س�سات احلكومية والأمنية.
 الإفراج ب�أمان عن جميع الأفراد حتت الإقامة اجلربية �أو االعتقالالتع�سفي.
 االمتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية اجلانب التي ميكن�أن تقو�ض عملية االنتقال ال�سيا�سي و�أمن اليمن.
 .9يطالب جميع الأطراف يف اليمن ،وال �سيما احلوثيني ،وقف جميع
الأعمال العدائية امل�سلحة �ضد ال�شعب وال�سلطات ال�شرعية يف اليمن
وت�سليم الأ�سلحة التي ا�ستولوا عليها من امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
يف اليمن ،وفقا التفاق ال�سالم وال�شراكة الوطنية.

 .10يدعو جميع الدول الأع�ضاء �إىل االمتناع عن التدخل اخلارجي الذي
ي�سعى �إىل �إثارة النزاع وعدم اال�ستقرار وبدال من ذلك دعم االنتقال
ال�سيا�سي.
 .11يدعو جميع الأطراف �إىل التقيد بااللتزامات ال�ضرورية ل�ضمان �أمن
ال�سلك الدبلوما�سي واملن�شاءات التابعة له.
 .12يطلب �إىل الأمني العام �أن يوا�صل م�ساعيه احلميدة ،ويالحظ مع
التقدير عمل م�ست�شاره اخلا�ص ،جمال بنعمر ،وي�شدد على �أهمية تن�سيق
وثيق للأمم املتحدة مع ال�شركاء الدوليني ،مبا يف ذلك دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وجمموعة ال�سفراء يف �صنعاء ،واجلهات الفاعلة الأخرى ،من
�أجل امل�ساهمة يف �إجناح العملية االنتقالية.
 .13يطلب كذلك من الأمني العام �أن يوا�صل تن�سيق امل�ساعدة املقدمة
من املجتمع الدويل لدعم عملية االنتقال ،واقرتاح خيارات لتعزيز مكتب
امل�ست�شار اخلا�ص لتمكينه من اال�ضطالع بواليته ،مبا يف ذلك م�ساعدة
الأمم املتحدة لو�ضع ال�صيغة النهائية واعتماد �صياغة الد�ستور،
و�إجراء �إ�صالح النظام االنتخابي ،و�إجراء االنتخابات العامة ،و�إن�شاء
�آليات لنزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج ،وكذلك �إ�صالح القطاع
الأمني.
 .14تطلب �إىل الأمني العام �أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار،
وموا�صلة تقدمي تقرير عن التطورات يف اليمن ،مبا يف ذلك تنفيذ مبادرة
جمل�س التعاون اخلليجي و�آليتها التنفيذية ،ونتائج م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل ،و اتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية وملحقها الأمني يف
غ�ضون  15يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار وكل  60يوما بعد ذلك.
 .15يعلن اال�ستعداد التخاذ املزيد من اخلطوات يف حال عدم التنفيذ من
قبل �أي طرف ميني لهذا القرار ،وبخا�صة الفقرات  6و  7و  8و � 9أعاله.
 .16يقرر �أن يبقي امل�س�ألة قيد نظره الفعلي.

تـكــلــيـــف الدكـــتــور مــحــمــد العبــــادي
قائـمـ ًا ب�أعمــال رئيــ�س جــامــعــة عدن
 -جهاد وادي:

�أ�صدر الدكتور /عبدالعزيز �صالح بن حبتور
حمافظ حمافظة عدن ورئي�س جامعة عدن قرار ًا
برقم ( )2012لعام 2015م والقا�ضي بتكليف

الدكتور /حممد �أحمد مو�سى العبادي قائماً
ب�أعمال رئي�س جامعة عدن �إ�ضافة �إىل مهامه
نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب ,و�أن يعمل
بهذا القرار من ت�أريخ �صدوره ويبلغ من يلزم
بتنفيذه.

اجلدير بالذكر ان الدكتور /حممد �أحمد مو�سى
العبادي يعد من الكوادر التي لها ب�صمات كبرية
يف جامعة عدن وله دور ملمو�س وب�صمات
وا�ضحة للعيان يف تطوير جامعة عدن.
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�صحيفة �إ�رسائيلية  :نتائج انقالب احلوثيني ..
�أزمة مالية  .اخلليج لن يدفع � .إيران عاجزة
ــ متابعات :

يف حتليل �سيا�سي ن�شر الأحد ،قالت �صحيفة "ه�آرت�س"
العربية� :إن �سحب الدعم االقت�صادي ال�سعودي واخلليجي
لليمن على خلفية انقالب جماعة احلوثي على ال�سلطة،
�سوف ي�ضع عوائق اقت�صادية كبرية �أمام االنقالب ،خا�صة
يف الوقت الذي ال يبدو فيه �أن �إيران "متفرغة" لدعم اليمن
اقت�صادياً ،كما قد يدفع ال�سعودية لإعادة تعريف عالقتها
بالإخوان امل�سلمني.
ويقول املحلل "ت�سفي بارئيل" يف مقاله� :إن اململكة العربية
ال�سعودية ب�سحبها الدعم االقت�صادي عن اليمن ت�ضع
جماعة احلوثي يف م�أزق عميق ،خا�صة مع عدم وجود بديل
اقت�صادي م�ؤكد .ويف هذا ال�سياق يذكر �أن اململكة العربية
ال�سعودية كانت تدعم اليمن –حتى دي�سمرب/كانون الأول
املا�ضي -مببلغ  450مليون دوالر لالحتياجات الراهنة� ،إىل
جانب  900مليون دوالر دعماً مبنتجات النفط ،والذي �شكّل
جزء ًا حيوياً مبيزانية الدولة.
وي�ضيف "بارئيل" �أن احلوثيني ال ي�ستطيعون االعتماد
على ت�صدير النفط اليمني ،وذلك لأن موانئ النفط والغاز،
�إىل جانب جزء من حقول النفط ،توجد جنوبي الدولة التي تقع حتى الآن حتت
�سيطرة �سن ّية .وقد �أوقفت اجلماعات امل�سيطرة على جنوبي اليمن قبل ع�شرة �أيام
جزء ًا من املن�ش�آت النفطية عن العمل احتجاجاً على انقالب احلوثيني على �أجهزة
الدولة.
ويرى بارئيل �أن ما يزيد خطورة �سحب الدعم ال�سعودي هو عدم وجود بديل م�ؤكد
للدعم ،ففي حني �أن �إيران �أعلنت ب�شكل �صريح دعمها املبا�شر للمتمردين احلوثيني،
ف�إن هناك فرقاً كبري ًا بني الدعم من �أجل حتقيق �أهداف �سيا�سية وع�سكرية ،وبني

اال�ستعداد لتمويل احتياجات الدولة وم�ؤ�س�ساتها ل�سنوات عديدة ،وهذا ما ي�شكك
بارئيل بقدرة �إيران على فعله.
وي�أتي الت�شكيك يف دعم �إيران االقت�صادي لليمن بقيادة احلوثيني يف ظل الأزمة
االقت�صادية احلادة التي تواجهها �إيران ب�سبب العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة
عليها ،وب�سبب الدعم الكبري الذي تقدمه لنظام الأ�سد يف �سوريا .لكن ما يزيد
اقت�صادها �سوء ًا وي�ضعف من �إمكانية دعمها لتثبيت االنقالب يف اليمن ،هو انخفا�ض
�أ�سعار النفط ب�شكل كبري بالفرتة الأخرية ،والذي يرى خرباء اقت�صاديون �أن

اململكة العربية ال�سعودية ا�ستغلته لتوجيه �ضربة قوية
لالقت�صاد الإيراين.
من جانب �آخر ،يرى مراقبون �أن املقاطعة التي تفر�ضها
ال�سعودية على احلوثيني يف اليمن من املمكن �أن يكون
�سيفاً ذا حدّين؛ وذلك لأنه يرتك �شمايل اليمن "حتت رحمة
�إيران" ،واجلنوب حتت �سيطرة جماعات تابعة للإخوان
امل�سلمني ،الأمر الذي قد ي�ضع ال�سعودية يف م�أزق رمبا
ي�ضطرها �إىل �إعادة �صياغة وتعريف عالقتها مع جماعة
الإخوان امل�سلمني ،خا�صة بعد تويل امللك �سلمان بن عبد
العزيز مقاليد احلكم يف اململكة ،والذي بد�أ يقود تغيريات
وا�ضحة مبواقف ال�سعودية من ملفات خارجية عدة.
ويف ظل غياب الدعم ال�سعودي عن اليمن ،وال�صعوبات
الكامنة وراء تلقي دعم �إيراين للحوثيني ،يرى مراقبون
�أن احلوثيني قد ي ّتجهون لطلب الدعم من كل من ال�صني
ورو�سيا ،لكن مل يت�ضح بعد هل �سي�شكل ذلك بدي ًال عن
ال�سعودية ودول اخلليج ،هذا ف�ض ًال عن كونه لن يحل
م�شكلة �سيطرة اجلنوب على من�ش�آت النفط وحقوله،
خا�صة لو تلقى دعماً خليجياً لتفعيله.
ويف �سياق م ّت�صل ،يقول بارئيل� :إن الواليات املتحدة تقع
يف �أزمة بخ�صو�ص الو�ضع اليمني بعد انقالب احلوثيني،
فمن ناحية قامت ب�إدانة حل الربملان اليمني و�سيطرة احلوثيني على ال�سلطة ،لكن
من ناحية �أخرى حتتاج الواليات املتحدة لتعاون �سلطة مركزية معها �أو حتى
موافقتها على ا�ستمرار مواجهة جماعات تنظيم القاعدة الفاعلة جنوبي اليمن.
وهنا تقع الواليات املتحدة يف تناق�ض وا�ضح ،وهو احتياجها �إىل التعاون مع
�سلطة متماهية مع �إيران (احلوثيني) يف مواجهة القاعدة ،مما يعني �أنها �ست�ضطر
�إىل "التربع خلزينتهم" من �أجل اال�ستمرار بخطتها الع�سكرية.
ترجمة :مي خلف

�ضغوط عربية ودولية حتا�صر احلوثيني
العربي اجلديد  -متابعات:
تزداد ال�ضغوط الإقليم ّية والدول ّية على جماعة
"�أن�صار اهلل" (احلوثيون) ،بعد �سيطرة م�س ّلحيها على
�صنعاء وا�ستيالئهم على ال�سلطة.
وبعد يوم من دعوة دول جمل�س التعاون اخلليجي،
جمل�س الأمن الدويل �إىل اتخاذ قرارات عاجلة حتت
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،ل ّوح جمل�س
الأمن بعقوبات يف حال عدم ان�سحاب احلوثيني من
�صنعاء ،وفك احل�صار عن الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه
من�صور هادي ،والإفراج عن املعتقلني ،فيما �أعلن
الأمني العام جلامعة الدول العربية ،نبيل العربي ،عن
"اجتماع طارئ" يعقده وزراء اخلارجية العرب يوم
الأربعاء املقبل ملناق�شة تطورات الأو�ضاع.
وعلمت "العربي اجلديد" من م�صادر �أمم ّية مطلعة� ،أنّ
"الأردن وبريطانيا مل يتمكنا من �إقناع رو�سيا باملوافقة
على �أن يتبنى جمل�س الأمن الدويل حتقيق �أحد مطالب دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،يف القرار الدويل الذي �شارك يف �صياغته دبلوما�سيون بريطانيون
و�أردنيون" .وبح�سب الن�سخة الزرقاء من قرار جمل�س الأمن� ،أم�س الأحد،
فقد ت�ض ّمن القرار عبارات قوية تكاد تكون منقولة حرفياً من بيان دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ال�صادر يوم ال�سبت املا�ضي ،ولكن من دون �أي �إ�شارة
لإجراءات عملية عاجلة ،دعت دول املجل�س �إىل اتخاذها حتت الف�صل ال�سابع
من ميثاق الأمم املتحدة".
وكانت دول اخلليج قد دعت جمل�س الأمن للتحرك من �أجل "احلفاظ على
ال�سلم والأمن الدوليني ،اللذين يهددهما ا�ستمرار االنقالب على ال�شرعية يف
اليمن" ،ودعت �إىل "دعم ال�سلطة ال�شرعية و�إدانة ا�ستمرار احتجاز هادي،

ورئي�س الوزراء خالد بحاح والوزراء وامل�س�ؤولني من قبل امللي�شيات احلوثية،
واملطالبة ب�إطالق �سراحهم فور ًا".
ويف حماولة من بقية الدول الأع�ضاء الدائمة يف جمل�س الأمن ،لإقناع رو�سيا
بعدم ا�ستخدام حق النق�ض الفيتو �ضد القرار ،قالت م�صادر "العربي اجلديد"
�إنّ "الدبلوما�سيني الأردنيني والربيطانيني ،ا�ضطروا لتخفيف لهجة م�سودة
القرار وتغيري بع�ض م�ضامينه ،لتكتفي امل�سودة النهائية التي عُ ر�ضت على
الت�صويت ،بدعوة حركة "�أن�صار اهلل" �إىل "االن�سحاب من امل� ّؤ�س�سات احلكومية
اليمنية والإفراج عن �أع�ضاء احلكومة املعتقلني ،بالإ�ضافة �إىل ّ
فك احل�صار عن
هادي".
ويطالب �أع�ضاء جمل�س الأمن الدائمون ،وفق القرار ،احلوثيني "ب�إبداء ح�سن
النية واالنخراط يف احلوارات التي يرعاها املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة
�إىل اليمن جمال بنعمر" ،فيما � ّأجل القرار الإجراءات العمل ّية ،مبدياً ا�ستعداد

تقرير

الدول الأع�ضاء التخاذ تدابري �إ�ضافية الحقاً ،ما
يعني التهديد بفر�ض عقوبات ،مل تنل �إجماع �أع�ضاء
جمل�س الأمن.
ويف حني �أنّ م�شروع القرار "كتب باحلرب الأزرق"،
وفق دبلوما�سيني ،وهو م�صطلح يعني يف قامو�س
الأمم املتحدة الن�سخة النهائية للقرار قبيل الت�صويت
عليه ،تبدو رو�سيا ،وفق ما نقلته وكالة "فران�س
بر�س" غري متح ّم�سة لفر�ض عقوبات على احلوثيني.
يف غ�ضون ذلك ،نفى بن عمر املزاعم عن �أنّ البيان
االنقالبي الذي �أ�صدره احلوثيون جاء باالتفاق معه،
م�ؤكد ًا ،يف بيان ،وقوفه "على نف�س امل�سافة من جميع
الأطراف ال�سيا�سية" ،وا�ستمراره يف القيام مب�ساعيه
"لإخراج اليمن من امل�أزق اخلطري الذي �أو�صله �إليه
عدم التزام املكونات والأحزاب ال�سيا�سية باملرجعية
التي توافق عليها اليمنيون ،واملتمثلة يف املبادرة
اخلليجية و�آليتها التنفيذية وخمرجات م�ؤمتر احلوار
الوطني واتفاق ال�سلم وال�شراكة".
يذكر �أنّ املجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي �أكّد املرجعيات ذاتها،
فيما ت�ض ّمن قرار جمل�س الأمن "الدعوة ال�ستئناف عملية االنتقال ال�سلمي
لل�سلطة وفق املبادرة اخلليجية وقرارات جمل�س الأمن ال�سابقة ،واعتبار هادي
الرئي�س ال�شرعي حتى الآن".
ويف ظل هذه التطورات ،با�شرت القوات البحرية امل�صر ّية وال�سعود ّية تنفيذ
مناورات بحرية م�شرتكة ،حتت ا�سم "مرجان  ،"15وت�أتي وفق بيان للجي�ش
امل�صري� ،ضمن �سل�سلة "تدريبات م�شرتكة" بني البلدين بهدف "تنمية قدرة
القوات امل�شاركة على تخطيط و�إدارة عمليات م�شرتكة للحفاظ على �أمن
و�سالمة املالحة يف البحر الأحمر �ض ّد �أي تهديد ،باعتباره ممر ًا دولياً هاماً
لالقت�صاد العاملي"
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كتابات

متيز باحلنكة واحلكمة والقدرة على ا�ست�رشاف امل�ستقبل ومواجهة التحديات

حممد بن نايف ..ربّان �سفينة الأمن وقاهر الإرهاب
ــ نائف �آل زاحم :

بخطوات واثقة يقودها ح�س �أمني فريد ،وقدرات �إدارية و�سيا�سية رفيعة،
و�شيم ومناقب �إن�سانية نبيلة ،نال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نايف بن عبدالعزيز ثقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�أع�ضاء هيئة البيعة ليتوىل م�س�ؤولية ويل ويل العهد ،ونائباً ثانياً لرئي�س
جمل�س الوزراء �إىل جانب عمله وزير ًا للداخلية ،والذي عرف  -حفظه اهلل -
بقيادته �سفينة الأمن باململكة بخربات ربان ماهر طاملا �أ�شاد اجلميع بحنكته
وحكمته وقدرته على ا�ست�شراف امل�ستقبل ومواجهة حتدياته وم�ستجداته
بعزمية �صادقة و�سعي خمل�ص للحفاظ على مكت�سبات الوطن و�أمن املواطن.
وكانت فرحة ال�شعب ال�سعودي بتعيني �سموه  -حفظه اهلل  -ولياً لويل
العهد ،ونائباً ثانياً لرئي�س جمل�س الوزراء خري تعبري عن تقدير �أبناء اململكة
جلهوده الكبرية يف احلفاظ على �أمن البالد والعباد يف جميع املنا�صب التي
�شرفت بتوليه لها ،وثقتهم يف قدرته على موا�صلة م�سرية النجاح والإجناز،
ال�سيما فيما يتعلق مبواجهة الإرهاب ،ب�إ�سرتاتيجية �أثبتت الأيام جناحها
يف جتفيف منابع التطرف وم�صادر متويله وتفنيد مزاعم و�أباطيل املتطرفني
والغالة واملخربني ،من خالل تفعيل م�شاركة �أبناء الوطن يف الت�صدي لهذه
الفئة ال�ضالة والإعالء من قيمة املنا�صحة لت�صحيح الفكر املنحرف الذي
يغذي الإرهاب والتطرف.

رجل الأمن القوي

ومل يكن م�ستغرباً �أن ت�صف اجلهات الدولية املعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف برجل الأمن القوي احلكيم ،الذي
�صمم ونفذ ا�سرتاتيجية اململكة املتميزة يف الت�صدي للتنظيمات الإرهابية يف
�إطار ر�ؤية �أو�سع للأمن مبفهومه ال�شامل الذي يبد�أ مبواجهة الفكر ال�ضال قبل
�أن يتحول �إىل �سلوك �إجرامي.
و�أكدت م�ؤ�س�سة "كارينغي" لل�سالم الدويل يف تف�سري ت�سميتها ل"برنامج
املنا�صحة" با�سم "الإ�سرتاتيجية ال�سعودية اللينة" و"القوة الناعمة" ،على
�أن هذا التوجه احلكيم يف مكافحة الإرهاب يح�سب ل�سمو الأمري حممد بن
نايف ومييز التجربة ال�سعودية يف مكافحة الإرهاب عن غريها من التجارب
الأخرى.
ً
وهو ما عبرّ عنه �أي�ضا �سفري بريطانيا ال�سابق لدى اململكة "�شريارد كوبري"
بقوله�" :إن ما مييز ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي حممد بن نايف يف مكافحة
الإرهاب �أن يتخذ خطوات �أبعد من الإجراءات الأمنية املجردة ،حيث
ي�ستخدم الإعالم والإنرتنت يف حماربة الفكر املنحرف وحت�صني ال�شباب
من خماطره" ،والأهم �أنه جنح يف �أن ُيفقد التنظيمات الإرهابية �أي تعاطف
مع ما تروجه من مزاعم لتربير جرائمها ،من خالل التعامل الإن�ساين مع �أُ�سر
املطلوبني ومراعاة م�شاعر �أمهات و�آباء املتورطني يف اجلرائم الإرهابية.
وو�صفت �أبرز و�سائل الإعالم العاملية مثل �صحيفة "وا�شنطن بو�ست"
�سموه بقائد �أكرب حملة عاملية ملكافحة الإرهاب ،وكذلك ما �أوردته �صحيفة
"تلغراف" من و�صف �سمو الأمري حممد بن نايف ب�أنه رجل الداخلية القوي
واجلرنال املحنك الذي حقق جناحات كبرية يف الت�صدي جلماعات التخريب
والعنف.
ويف ال�سياق ذاته قالت �صحيفة "فاينين�شال تاميز"�" :إن الأمري حممد بن
نايف ا�ستطاع �أن يقود حملة بالده يف مكافحة الإرهاب بنجاح كبري ،و�أحبطت
اململكة ب�إدارته الناجحة جلهود مكافحة الإرهاب �أكرث من ( )160عملية
�إرهابية".

ر�ؤية وا�ضحة

و�إذا كان العامل ي�شهد بنجاح الإ�سرتاتيجية ال�سعودية يف مكافحة الإرهاب
وي�شيد بالفكر الراقي للأمري حممد بن نايف يف بنائه وتنفيذه ف�إن املجتمع
ال�سعودي يرى يف �سموه �ص ّمام الأمن لي�س يف مواجهة الإرهاب فقط ،بل
كل خطر يهدد �أمن البالد والعباد الذي ميلك ر�ؤية وا�ضحة لكل �أبعاد
امل�شهد الأمني ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية والإن�سانية ،متكنه من
تقدمي حلول �شاملة ومتكاملة لكافة الق�ضايا الأمنية ،مبا يف ذلك التعاون
والتن�سيق مع كافة دول العامل يف الت�صدي لكل �أ�شكال اجلرائم العابرة
للحدود مثل املخدرات والإرهاب وغ�سل الأموال التي ثبت ارتباطها
الوثيق فيما بينها.
ويتجلى اجلانب الفكري يف �شخ�صية �سمو الأمري حممد بن نايف يف �أنه
ال يعتمد على رد الفعل بقدر ما ينطلق من قراءة مو�ضوعية ال�ست�شراف
امل�ستقبل وبناء منهجية متكاملة للعمل الأمني امل�ؤ�س�س على الوعي
والقدرة على التحليل واملقاربة بني اخلربات والتجارب ال�سابقة يف ذات

�أو لدى الأجهزة الأمنية على اختالف مهامها ووظائفها ،ويتجلى ذلك يف
حر�صه الكبري على توظيف طاقات جميع الأجهزة الأمنية يف بوتقة العمل
امل�شرتك واملوحد لتحقيق �أكرب عائد على امل�ؤ�س�سة الأمنية ،وبالتايل على
الوطن يف خمتلف �أرجائه ،وعندما جتتمع اخلربة والفكر والقدرة الإدارية
مع احلب و�ضوابط امل�س�ؤولية ،ف�إن الناجت هو بناء م�ؤ�س�سة يحرتمها اجلميع
ويثقون يف قدرتها.

حمبوب اجلميع

الوقت.
وانطالقاً من هذا امللمح يف �شخ�صية �سموه -حفظه اهلل� -أ�صحبت وزارة
الداخلية �أ�شبه مبخترب علمي لتحليل كل الظواهر والق�ضايا وامل�شاكل
املرتبطة بالأمن وال�سعي �إىل درا�سة �أ�سبابها وت�أثرياتها وتقدمي حلول علمية
�شاملة لها ال تقت�صر فقط على املعاجلة الأمنية ،ولي�س �أدل على ذلك من
جناح الأجهزة الأمنية يف توجيه �ضربات ا�ستباقية ناجحة �أف�شلت خمططات
التنظيمات الإجرامية وع�صابات اجلرمية املنظمة ،وكذلك جناح برنامج
املنا�صحة الذي تبناه �سمو وزير الداخلية لإعادة ت�أهيل ودمج �أ�صحاب الفكر
املتطرف بعد �إعالن توبتهم عرب الرتكيز على اجلوانب ال�شرعية والفقهية
النافية للفكر ال�ضال ،و�إحاطة امل�ستفيدين من الربنامج بالعناية االجتماعية.
واتفق اخلرباء على �أن جناح هذه الإ�سرتاتيجية هو ما �أثار حنق التنظيمات
الإرهابية التي حاولت اغتيال �سموه -حفظه اهلل ،-ورغم ذلك مل تتغري ر�ؤيته
يف مد يد العون وامل�ساندة والدعم لل�شباب الذين ُغرر بهم بعد �إعالن توبتهم
وتراجعهم عن هذا الطريق املعوج الذي يتنافى و�سماحة الإ�سالم وو�سطيته
وقيمه العليا.

تكامل وتن�سيق

وي�شهد اجلميع بحنكة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف ال�سيا�سية
والإدارية ،والتي جتلت يف كثري من الربامج لتعزيز قدرات الأجهزة
الأمنية وحتقيق �أكرب م�ستويات التكامل والتن�سيق فيما بينها ،كما جتلت
يف حر�ص �سموه على التن�سيق والتعاون مع كافة الدول ال�شقيقة وال�صديقة
يف حفظ الأمن ،وتفعيل �آليات التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة
والعابرة للحدود ،الذي متثل يف زيارته �إىل عدد من الدول الأجنبية فور
توليه م�س�ؤولية وزارة الداخلية ولقاءاته بالقيادات ال�سيا�سية والأمنية يف
هذه الدول ،ومل يغفل �سموه يف هذا االجتاه ت�أمني حدود اململكة ،وت�شديد
�إجراءات �ضبطها ،وكذلك توفري الدعم الالزم من كوادر وجتهيزات �ضمن
منظومة �أمنية متكاملة.
ومن املالمح الرائعة يف �شخ�صية �سموه التي يتوقف عندها كثري ممن اقرتبوا
منه هذه القدرة الفائقة على املزج بني اخلربات الأمنية التي اكت�سبها منذ
وجد نف�سه يعي�ش يف بيئة �أمنية ذات خ�صائ�ص تت�سم بالقوة وال�صالبة
وبالقدرة على الإدارة املتفوقة ،وت�سخري الطاقات الب�شرية والفنية واملادية
خلدمة الوظيفة الأمنية على �أعلى امل�ستويات وبدرجة ق�صوى من الدقة
واالن�ضباط واجلدية واحلزم ،وقد مكنه ذلك من �إيجاد بيئة �أمنية قائمة على
احلب واال�ست�شعار الكامل للم�س�ؤولية لدى الفرد� ،أو لدى املنظومة الأمنية،

ولعل �أهم ما يف هذا امللمح هو �أن الأمري حممد بن نايف ،وباكت�ساب هذه
ال�صفة من والده الأمري نايف بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -ا�ستطاع �أن ي�ساهم
بفعالية يف جت�سري الهوة ال�سحيقة يف العادة بني املواطن والأجهزة الأمنية،
و�أن يقيم ج�سور ًا بني امل�ؤ�س�سة الأمنية وبني املواطنني ،لي�س فقط من �أجل
تعزيز عوامل الطم�أنينة والثقة بني الطرفني ،و�إمنا من �أجل �أن ي�صبح
املواطن �أو املقيم هو عني الوطن وعونه الأول لرجل الأمن يف حما�صرة
اجلرمية ب�أ�شكالها املختلفة وبت�شعباتها املعقدة.
ولعل �أروع ما يف هذه الثنائية التي �صنعها الأمري حممد بن نايف �أنها عززت
روح االن�ضباط واحرتام اجلميع للأمن وثقته يف كل من ينتمون �إليه.
ويف هذا االجتاه �أي�ضاً ف�إن �سجية الأمري حممد بن نايف الغالبة هي تعامله
مع كل من حوله� ،أو مع جميع فئات املجتمع وم�ستوياته التي جعلته
حمبوباً لدى اجلميع ،وتلك مزايا يتمتع بها من وهبهم اهلل "كاريزما"
خا�صة ،بحيث جتتمع فيهم ال�شخ�صية القيادية منظمة التفكري وال�شخ�صية
املرنة واملت�ساحمة واملتقبلة للر�أي الآخر ،واحلري�صة على حتليل املعلومة
والرتيث يف �إ�صدار الأحكام و�إعمال التفكري ،م�ستفيد ًا من تكوينه الذهني
والنف�سي امليال �إىل الهدوء وعدم الت�سرع ،واحل�سم يف النهاية مع عدم الت�أجيل
�أو الت�أخري وت�سخري الطاقات الب�شرية املالئمة لتحقيق الأهداف املر�سومة
بعناية.

�إن�سانية الأمري

وتبقى �إن�سانية الأمري حممد بن نايف هي امللمح الأكرث ح�ضور ًا ،الذي يتجلى
يف قربه من رجال الأمن �سواء من ال�ضباط �أو الأفراد ،واليزال يذكر جولة
�سموه على املقرات واملع�سكرات الأمنية يف مو�سم احلج لتفقد �سري العمل
و�ضمان تقدمي الأجواء الآمنة ل�ضيوف بيت اهلل احلرام قبل عدة �سنوات،
عندما زار مع�سكر الأمن العام يف امل�شاعر املقد�سة والتقى رجال الأمن
وحتدث معهم ،حيث كان مهي�أ �ساحة بها جمموعة من قطع "الزل" للجلو�س
�أر�ضاً ،فيما خ�ص�ص ل�سموه والقيادات الأمنية كرا�سي للجلو�س فيها ،وعندما
و�صل �إىل املوقع رف�ض اجللو�س على املوقع املخ�ص�ص له و�شارك رجال
الأمن من ال�ضباط والأفراد باجللو�س �أر�ضاً ،يف ر�سالة وا�ضحة الدالالت
ت�ضاف �إىل رعايته امل�ستمرة لرجال الأمن الذين يتعر�ضون لإ�صابات جراء
العمل الأمني يف جميع �أنحاء اململكة ،ومنهم رجال الدفاع املدين ،واالطمئنان
عليهم �شخ�صياً ،والت�أكد من الرعاية ال�صحية املقدمة لهم ،وعند حاجة �أية
حالة �صحية لأي رجل �أمن للعالج يف اخلارج يحر�ص �سموه على توفري كافة
الإمكانات لنقله �إىل �أف�ضل م�ست�شفيات العامل� ،إ�ضاف ًة �إىل الوقوف مبجل�س
عزاء جميع من قدموا دماءهم الطاهرة يف حماية الوطن من �شهداء الواجب
واحلر�ص على موا�ساة �أ�سرهم.

�شهداء الواجب

ومل يغفل �سموه ال�شهداء و�أ�سرهم وامل�صابني يف الأعمال الإرهابية ،حيث كان
له دور كبري يف تخ�صي�ص مكتب لرعاية �أ�سر �شهداء الواجب وامل�صابني يف
وزارة الداخلية ،الذي مت �إن�شا�ؤه يف عام 1425ه ،لتوفري كافة متطلبات �أ�سر
�شهداء الواجب يف املواجهات الأمنية منها �سداد ديون ال�شهيد ،توفري منزل
لأ�سرته و�أبنائه ،توفري العالج لهم ورعايتهم والتكفل بدرا�سة �أبنائهم.
ومل تنح�صر �إن�سانية �سموه يف التعامل مع رجال الأمن ،بل امتدت �إىل �أهايل
املطلوبني من خالل متابعتهم وتوفري متطلباتهم التي يحتاجونها ،و�شملت
مراعاته لهم و�إن�سانيته املطلوبني �أنف�سهم ،وظهر ذلك جلياً خالل املكاملة
التي بثت له مع مطلوب كان يتظاهر برغبته بت�سليم نف�سه يف حماولة
االغتيال الفا�شلة التي تعر�ض لها قبل �سنوات يف منزله مبحافظة جدة،
وكان للأمري حممد بن نايف دور كبري يف ا�ستعادة ال�سعوديني املعتقلني
يف "جوانتانامو" ،وكان حري�صاً على �أن يزف الب�شرى لأهاليهم بنف�سه
عرب ات�صال هاتفي لكل �أ�سرة ،ومل يتوقف حر�صه على ذلك ،بل امتد �إىل
تعليمهم وتزويجهم وح�ضر زواج عدد منهم ،ويف دائرة �أو�سع و�أ�شمل
كانت مبادرات �سموه لدعم الكثري من برامج العمل اخلريي والتطوعي
والإن�ساين التي عم نفعها فئات كثرية من �أبناء املجتمع ال�سعودي.
(نق ًال عن �صحيفة الريا�ض)

الخميس  19 -فرباير 2015م  -الموافق  30جماد أول 1436هـ  -العدد 47

8

www al-hakikah.com

إجتماع

فيما وزراء اخلارجية �أكدوا رف�ضهم للإعالن الد�ستوري مللي�شيات احلوثي

جمل�س التعاون يدعو لقرار حتت الف�صل ال�سابع يف اليمن

 الريا�ض  -وا�س:�أعرب جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عن رف�ضه املطلق لالنقالب
الذي �أقدم عليه احلوثيون باعتباره ن�س ًفا كام ًال للعملية ال�سيا�سية ال�سلمية
التي �شاركت فيها كل القوى ال�سيا�سية اليمنية ،وا�ستخفافاً بكل اجلهود
الوطنية واالقليمية والدولية التي �سعت خمل�صة للحفاظ على �أمن اليمن
وا�ستقراره ووحدته  ،وحتقيق تطلعات ال�شعب اليمني� .إن جمل�س التعاون
�إذ ي�ؤكد ا�ستمرار وقوفه �إىل جانب ال�شعب اليمني ال�شقيق ،يعد �إ�صدار ما
ي�سمى بـ (الإعالن الد�ستوري) انقالباً على ال�شرعية لتعار�ضه مع القرارات
الدولية املتعلقة باليمن  ،ويتنافى مع ما ن�صت عليه املبادرة اخلليجية
 ،التي مت تبنيها من قبل املجتمع الدويل  ،و�آليتها التنفيذية  ،وخمرجات
احلوار الوطني من حلول �سيا�سية مت التو�صل اليها عرب التوافق ال�شامل
بني القوى ال�سيا�سية ومكونات املجتمع اليمني والتي مت ت�أييدها دوليا .
وتابع جمل�س التعاون اخلليجي تطورات الأحداث يف اجلمهورية اليمنية
ال�شقيقة  ،وما �أقدم عليه االنقالبيون احلوثيون من ا�صدار ما �أ�سموه بـ
(الإعالن الد�ستوري ) لال�ستيالء على ال�سلطة .
�إن جمل�س التعاون يرى �أن هذا االنقالب احلوثي ت�صعيد خطري مرفو�ض
وال ميكن قبوله ب�أي حال ,و يتناق�ض ب�شكل �صارخ مع نهج التعددية
والتعاي�ش الذي عرف به املجتمع اليمني ،ويعر�ض �أمن اليمن وا�ستقراره

و�سيادته ووحدته للخطر.
كما ت�ؤكد دول جمل�س التعاون �أن ما يهدد �أمن اليمن و�سالمة �شعبه يعد
تهديد ًا لأمنها ولأمن املنطقة وا�ستقرارها وم�صالح �شعوبها وتهديد ًا للأمن
وال�سلم الدويل ،و�سوف تتخذ دول املجل�س كافة االجراءات ال�ضرورية
حلماية م�صاحلها .
وحتذر دول جمل�س التعاون من �أن انقالب احلوثيني لن يقود �إال �إىل مزيد
من العنف وال�صراع الدامي يف هذا البلد ال�شقيق ,وتنا�شد املجتمع الدويل
�إىل حتمل م�س�ؤولياته لإدانة هذا االنقالب و�شجبه وعدم االعرتاف بتبعاته
 ,وتدعو جمل�س الأمن الدويل �إىل �سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات ال�صلة
بال�ش�أن اليمني ،واتخاذ القرارات الالزمة لو�ضع حد لهذا االنقالب الذي
�سيدخل اليمن وم�ستقبل �شعبه يف نفق مظلم.
ويف �سياق مت�صل ،دعا وزراء خارجية جمل�س التعاون اخلليجي �إىل قرار
دويل حتت الف�صل ال�سابع يف اليمن ب�ش�أن �إيقاع العقوبات على من يعرقل
عملية االنتقال ال�سلمي لل�سلطة ،كما يجيز هذا الف�صل ا�ستخدام القوة.
وجددوا �إدانتهم ورف�ضهم املطلق لالنقالب يف اليمن ،وكل ما يرتتب عليه،
ودعمهم لل�سلطة ال�شرعية ،مع �إدانتهم ال�ستمرار احتجاز الرئي�س اليمني
عبدربه من�صور هادي ،ورئي�س الوزراء خالد البحاح ،مطالباً جمل�س الأمن
باحلفاظ على �سالمتهما.
كما �أكد الوزراء رف�ضهم �أي�ضا ما ي�سمى "الإعالن الد�ستوري" للميلي�شيات

احلوثية وحماوالتها فر�ض الأمر الواقع بالقوة ،معلنني دعمهم جهود كافة
القوى اليمنية التي ت�سعى بطرق �سلمية ،ودون ا�ستخدام العنف والتهديد،
ال�ستئناف العملية ال�سيا�سية وفقاً ملرجعية املبادرة اخلليجية و�آليتها
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني ،مبا يف ذلك �إقرار الد�ستور والرتتيب
لالنتخابات الرئا�سية والربملانية ،وبناء اجلي�ش والأمن وم�ؤ�س�سات الدولة
على �أ�س�س وطنية.
وطالبوا اجلامعة العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي بعقد اجتماع عاجل
على م�ستوى وزراء اخلارجية التخاذ قرار يرف�ض االنقالب وكل ما يرتتب
عليه.
وكان وزراء خارجية جمل�س التعاون لدول اخلليج عقدوا يف قاعة
االجتماعات مبطار قاعدة الريا�ض اجلوية ،ال�سبت ،اجتماعا ا�ستثنائيا
للمجل�س الوزاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،برئا�سة رئي�س
الدورة احلالية الدكتور خالد بن حممد العطية وزير خارجية دولة قطر،
ملناق�شة وبحث م�ستجدات الأو�ضاع يف اليمن.
ودعا العطية يف كلمة له خالل االجتماع �إىل اتخاذ قرارات خليجية وعاملية
للحد من التمرد احلوثي.
وقال "يتعني علينا وعلى املجتمع الدويل ،خا�صة جمل�س الأمن ،عدم
التقاع�س يف اتخاذ الإجراءات والقرارات الالزمة لو�ضع حد للإجراءات غري
ال�شرعية التي مت اتخاذها يف اليمن".
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رصد

لقيت �إ�شادة وا�سعة و�إجماع ًا على مزجها بني اخلربة العملية وروح ال�شباب

قرارات امللك �سلمان� ..شجاعة وحا�سمة وتخدم الوطن واملواطن
 الريا�ض  -متابعات:حملت قرارات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
البارحة ،الكثري من الدالالت التي ت�ؤكد على حلمة التوا�صل عرب كافة
امل�ستويات ،ومتثل جانباً من �إدارة التغيري املتعلق بعملية التنمية،
وكان من �أهم الأمور الالفتة يف قراراته التنوع بني اخلربة العملية
وروح ال�شباب ب�ضخ دماء جديدة و�شابة يف كثري من القطاعات ،ومنحه
راتب �شهرين لكافة قطاعات الدولة ،ما �أدخل ال�سعادة يف قلوب املواطنني
وغريها من القرارات .
"�سبق" حتاول �أن تفند القرارات مع خرباء للتعرف على ردود الأفعال
ومدى ا�ستفادة املواطن .

برامج التنمية

يف البداية �أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
�أحمد هيجان� ،أن القرارات التي �أ�صدرها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز متثل جانباً من �إدارة التغيري املتعلق بعملية
التنمية ،الفتاً �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية لديها براجمها اخلا�صة
على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،وقال� :أي قيادات جديدة لها �سواعدها
يف تنفيذ برامج التنمية.
و�أكد �أن كل ما مت اختيارهم م�شهود لهم بالكفاءة وميتلكون املهارة
والتوجه ال�صحيح ،وميثلون املفا�صل الأ�سا�سية يف الدولة وخا�صة
الوزارات ال�سيادية ،ور�أى �أنه من �أكرث الأمور امللفتة لالنتباه هو �إعادة
النظر يف املجال�س الكثرية التي بلغت اثني ع�شر جمل�ساً ،و�ضمهم يف
جمل�سي ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
وتابع :توحيد املجال�س يف جهة واحدة يعد خطوة �إيجابية متقدمة يف
توحيد اجلهود.
وعرب عن �سعادته من رد الفعل الإيجابي من املواطن ال�سعودي الذي
يتوق دائماً �إىل التغيري الإيجابي ،وحتدث عن الدعم الكبري الذي خ�ص�صه
امللك �سلمان لقطاع الكهرباء واملاء ،م�ؤكد ًا �أن توجه الدول توفري اخلدمة
للمواطن ب�أكرث كفاءة ،باعتبارهما من املطالب احليوية للمواطن.
وقال هيجان :حتاول الدولة �أن تت�صدى لهذه الإ�شكالية ،و�سوف ت�ستفيد
م�شاريع املياه والكهرباء لتنفيذ الربامج اخلدمية يف جميع الأماكن،
و�أ�شار �إىل �أن التح�سني �سوف يكون راقياً بغ�ض النظر عن التكلفة املادية .
ور�أى �أن القيادة ال�سعودية عا�شت جتربة الإثراء الوظيفي ،كما �أن
املجتمع ال�سعودي �ألف تغيري القيادات الوظيفية و�صار يتوقع ويقبل
وي�شجع ويدعم التغيري القيادي ،باعتباره ي�أتي من القيادة التي تهدف
�إىل م�صلحة الوطن وت�سعى �إىل تقدمي كافة اخلدمات للمواطن.
وتابع :التغيري لي�س نق�صاً يف القيادة ال�سابقة ،بيد �أنه دم جديد ور�ؤية
جديدة ،ما يدعم الإثراء الإداري للجهات احلكومية وينعك�س ب�شكل
�إيجابي على املجتمع.
ً
وختم حديثه قائ ًال :تعد التجربة ال�سعودية �أمنوذجا للدول املجاورة،
وتلك التغيريات تلقى ردة فعل �إيجابية لدى كافة الدول ،وتعطي �صورة
ذهنية �إيجابية ب�أن اململكة دولة متحركة تعاي�ش التغيري والتطوير.

قرارات �شجاعة

�أما الأكادميي واخلبري الإعالمي الدكتور �أمين حبيب ،فاعترب قرارات
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،لي�ست بغريبة عن
ملك حمنك وخبري ب�ش�ؤون الوطن ومتعمق يف درا�سة خارطة املجتمع
ال�سعودي ،معترب ًا تلك القرارات امل�ستقبلية الطموحة ملنح الوطن دفعة
تطويرية للأمام.
ولفت �إىل الر�ؤية اال�ست�شراقية لكثري من الأجهزة احل�سا�سة يف معرتك
�إدارة ال�ش�ؤون الداخلية واخلارجية ،لتحقيق مزيد من االزدهار والرخاء
والرفاهية ،وقال :امللك �سلمان بدفعه بتلك القرارات ال�شجاعة واحلا�سمة
يريد �أن يقفز فوق الأزمات ويوجد لها حلو ًال جذرية و�إ�سرتاتيجية.

و�أكد �أن طبيعة خادم احلرمني ال�شريفني ال تنم عن �شخ�صية متعجلة
ي�صدر عنها قرارات متعجلة ،بل يهتم بدقائق الأمور وما بني ال�سطور،
م�ؤكد ًا �أن القيادة النابعة من �أعماق ال�شعب توائم احتياجات املجتمع
ال�سعودي ،وقال :قرارات امللك �سلمان لي�ست بنفحة �أو هبة ،بيد �أنها
ت�أكيد حلمة التوا�صل عرب كافة امل�ستويات .
وفند الكثري من القرارات ،قائ ًال� :ضخ دماء �شابة وحيوية ومتجددة تعرب
عن التوجه نحو دولة ال�شباب ،باعتبار �أن ن�سبة كبرية من املجتمع من
�شريحة ال�شباب ،وقال :العامل الآن يعي�ش جملة من التحديات واململكة
لي�ست يف من�أى عنها ،و�ضخ تلك الدماء التي انخرطت يف تخ�ص�صات
عملية على ر�أ�س العمل ،ما يعطي دفعة للعمل احلكومي ،ويخل�صنا من
املجال�س التقليدية التي ت�شكل عبئاً على الدولة .

املتغريات العاملية
ور�أى الأكادميي �أن التغيريات اجلديدة تنم عن و�ضع الدولة ال�سعودية
على م�شارف املتغريات العاملية نحو بناء دولة حديثة ب�سواعد خم�ضرمة
و�شابة ومن مراحل عمرية متقدمة ،معرب ًا عن امتنانه لعدم �إغفال
خادم احلرمني ال�شريفني ل�شريحة امل�ساجني بل �شملهم بلمحة �إن�سانية
و�أخالقية ،حتى املعاقون مل يغيبوا عن اخلارطة.
وتابع :تعيني عدد من الق�ضاة يف ديوان املظامل يعد داللة ور�سالة
وا�ضحة بعدم قبول الظلم ولإزالة �أ�سباب التعطيل واملماطلة ،الفتاً
�إىل تغيري رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد لغر�ض تتبع �أوجه الف�ساد بكافة
�أنواعها وتنفيذ كافة الإجراءات االن�ضباطية.
وحتدث حبيب عن القنوات املبا�شرة الإلكرتونية التي �أوجدها خادم
احلرمني مبا�شرة مع الديوان امللكي ،للتوا�صل مع كل من لديه مظلمة �أو
اقرتاح �أو مبادرة ،وقال :امللك يقدم النموذج يف التوا�صل عرب كل و�سائل
الإعالم والتوا�صل االجتماعي.
و�أعرب عن �أمله يف و�ضع امل�ؤ�س�سة الإعالمية على خارطة العامل،
م�شري ًا �إىل �أن اختيار وزير يف مرحلة عمرية وبثقافة معينة �سوف
يرثي الإعالم ال�سعودي ،بحيث يتواكب مع ال�شرائح ال�سعودية بكافة
م�ستوياتها ،و�أكد على �أهمية الإعالم احلقيقي يف تقومي الف�ساد وتعزيز
حلمة التوا�صل الوطني ،وقال يف نهاية حديثه :الإعالم هو مفتاح التطور
احلديث لدولة امللك �سلمان.

اخلربة وروح ال�شباب

من جهته اعترب الكاتب يف جريدة احلياة واخلبري االقت�صادي جمال
بنون ،الأوامر امللكية التي �أعلنت البارحة ،مبثابة خطوط عري�ضة للملك
�سلمان خالل املرحلة املقبلة ،وتعد ر�سالة مطمئنة لكل اجلبهات الداخلية
واخلارجية ،وحملت الفرح وال�سرور للمواطن ،ور�أى �أن القرارات فيها
تنوع كبري بني اخلربة العملية وروح ال�شباب.
وعرب عن قلقه من �أوجه �صرف ماليني الرياالت للنوادي الريا�ضية
والأدبية ،وقال :فعاليات النوادي الأدبية مل ت�ضف �إىل ر�صيد الأدب
والتوعية �أو تهيئة جيل جديد ،م�شري ًا �إىل �أن تلك املبالغ �سوف ت�ساهم
يف خلق جيل جديد يهتم باملواهب ،مطالباً ب�ضرورة ا�ستغالل املكرمة
امللكية للقيام ب�أكادمييات للمواهب ال�شابة ،وعلى �أن تعلن الأندية
الأدبية والريا�ضية عن �أوجه ال�صرف حتى ال ت�ضيع مع فرحة القرارات
.
ً
وعن تخ�صي�ص  20مليارا للكهرباء واملاء ،اعترب الكاتب بنون �أن هذا
القرار �سوف ي�ساهم يف انخفا�ض �سعر العقارات بن�سبة  ،% 30:40بيد
�أنه من املهم �سرعة تنفيذ اخلدمات للمواطنني ،وقال :هناك خمططات
ي�سكن فيها مواطنون بدون كهرباء وماء وقرارات امللك �سوف ت�ساهم
ب�شكل �إيجابي يف �إي�صال اخلدمات �إىل كافة القطاعات.

�شرائح املجتمع

�أما الكاتب يف �صحيفة الوطن عبدالرحمن ال�سلطان فر�آها قرارات متميزة
جاءت يف الأوقات احلا�سمة ،و�أو�ضحت الأمور ،و�سوف يكون لها ت�أثري
�إيجابي على �أداء احلكومة و�إعادة هيكلة القطاعات و�ضخ وجوه ودماء
جديدة ،معرباً عن �أمله يف رفع �إنتاجية القطاع العام.
و�أو�ضح �أن التغيري يف حد ذاته والدماء اجلديدة ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي
وحترك �أداء القطاع العام بدل حالة الركود املوجودة ،كما �أن النظر �إىل
القطاع االجتماعي واملتقاعدين واملعاقني ب�شكل مبا�شر ،يعد حماولة يف
�أن جنعل املنحة امللكية ال تخ�ص جهة معني �أو املوظفني بل �شملت �أكرب
�شريحة يف املجتمع.
و�أكد ال�سلطان �أن هناك درجة عالية من احلزم و�إعادة بناء وهيكلة
الدولة ،وقال :قرارات خادم احلرمني لي�ست النهاية بل �سوف ت�صبح
بداية حلراك قوي و�سوف يكون هناك مزيد من القرارات والتغيريات،
حتى ي�صبح القطاع احلكومي قادر ًا على مواجهة امل�ستجدات احلديثة.
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علي حممد :ولعي بت�صوير الطبيعة بال حدود

متفرقات

 -حوار :م�صعب �شريف :

التوثيق ور�صد جماليات الطبيعة هما املو�ضوع
الرئي�سي لأعمال امل�صور علي �صالح حممد ،املنحدرة
�أ�صوله من بالد يافع جنوب اليمن ،ويركز �صالح يف
جميع �أعماله على ر�صد املناظر الطبيعية ،من زوايا
خمتلفة ،يربز جمالياتها ب�شكل بديع� ،إذ متثل ال�صورة
الكثري بالن�سبة ملحمد ،فهي حياة كاملة كما ي�صفها
ف�ض ًال عن �أنه يبدي اهتماماً باملزاوجة بني الدورين
الوظيفي واجلمايل لل�صورة بو�صفها وثيقة فنية جت�سد
واقعاً ما وحتفظ �إرثاً كبري ًا للأجيال املقبلة ،كما �أنها يف
الوقت ذاته ت�ضفي بعد ًا جمالياً على هذا الواقع ح�سب
الزاوية التي يختارها امل�صور لكي ينقلها للنا�س .
حممد املولع بالطبيعة وت�صويرها ،در�س االبتدائي
والإعدادي والثانوي يف مدار�س مدينة عدن اليمنية
و�أكمل درا�سته اجلامعية يف جمال التنظيم العلمي
للعمل يف جامعة اليبزج ب�أملانيا عام 1993،كما عمل يف
جمال الت�أهيل والتدريب للكادر الوطني يف  1994ومنذ
ذلك العام يعي�ش رحلة االغرتاب والبحث عن الذات
والوطن الذي فقده ب�سبب احلرب ح�سبما يقول .
كل هذه املراحل والتجارب احلياتية املختلفة انعك�ست
ب�شكل كبري على �أعماله خالل م�سريته الفنية التي يقول عنها" :بداياتي مع
الكامريا مبكرة ،ورحلتي معها طويلة بد�أت منذ العام  1967تقريبا وكان
عمري ال يتجاوز ال  12عاماً ،يف ذلك العام امتلكت �أول كامريا نوع "كوداك"
�أملاين وهي الكامريا التي ما زلت حمتفظاً بها منذ ذلك احلني وحتى اليوم
بالرغم من امتالكي العديد من الأنواع املتطورة ،ف�إنها تظل يف منزلة احلبيب
الأول" .
وي�ضيف �أنه على الرغم من رحلته الطويلة هذه ف�إنه يتحا�شى احلديث عن
الفن لكونه يرى �أنه مل يرتق بعد لهذه املنزلة التي تخول له احلديث عن
الفن ومزاياه املرتبطة باالحرتاف واملعرفة التخ�ص�صية  .ويكمل قائ ًال" :من
جتربتي مع ال�صورة وجدت �أن كل �شيء يزول وينتهي �إال الكلمة وال�صورة
فهما باقيتان لأن ال�صورة يف نهاية املطاف هي ت�سجيل وتوثيق للحظه ما،
الت�صوير عامل بديع ،وعلم وا�سع ورحم اهلل العامل اجلليل ابن الهيثم الذي
�أ�س�س علم الب�صريات قبل �ألف عام" .
خالل زيارته الأخرية للإمارات طاف حممد معظم الدولة ،الأمر الذي وفر
له فر�صة جيدة اللتقاط جمموعة من ال�صور التي حتكي نه�ضة الإمارات
وتراثها اجلميل ،م�شري ًا �إىل �أن الإمارات تعترب �ساحة جيدة ومو�ضوعاً قوياً
للت�صوير ،معرباً عن �سعادته لكونه خرج منها بح�صيلة ممتازة من ال�صور

املختلفة التي متكن عربها من تعريف جمهوره بالتطور الكبري الذي ت�شهده
الدولة  .ي�ضيف�" :أجمل لقطه بالن�سبة يل هي تلك التي جت�سد وت�سجل حلظة
معينة ال ميكن �أن تتكرر �أبد ًا ،فالأمر بالن�سبة له ال يتعلق بالندرة فح�سب بل
يتجاوزها كذلك للمعاين العميقة التي ميكن �أن حتملها وتعرب عنها ال�صورة
حلظة التقاطها ومثل هذه اللقطات �صادفته كثري ًا يف الإمارات� ،إال �أنه ي�ؤكد
قائ ًال" :من املهم هنا القول �إن قيمة اللقطة التي �أحتدث عنها من منطلق
الهاوي تكمن يف تقادمها الزمني ،فكلما كان عمر ال�صورة �أكرب كانت قيمتها
املعنوية واملادية �أعلى" .
ويرى حممد �أن التطور التكنولوجي والتقدم العلمي املذهل الذي حدث يف
العقود الأخرية �أحدث تطور ًا كبري ًا يف كل �شيء لي�شمل جمال الت�صوير
وت�صبح ال�صورة متاحة فع ًال لي�س للكامريا التقليدية فح�سب ،بل �شملت
كل و�سائل االت�صال لت�ستخدم على نطاق وا�سع يف الهواتف والكمبيوترات
والو�سائط املختلفة ،م�شري ًا �إىل �أن الكامريا �أ�ضحت العني الكربى التي يرى
بها اجلميع هذا العامل الوا�سع � .إال �أن كل هذا االنت�شار الذي جعل الت�صوير
�أمر ًا متاحاً للجميع لن ي�ؤثر يف االحرتافية بر�أيه ،فهو يرى �أن االحرتاف
�سيظل ي�أخذ مكانته كتخ�ص�ص واملحرتف �سيظل ي�أخذ حيزه يف هذا اجلانب
�ش�أنه �ش�أن كل متخ�ص�ص يف جماالت العلوم واملعرفة الأخرى ،مبيناً �أن
الفرق بني الهاوي واملحرتف يكمن يف طبيعة العالقة ذاتها بني الإن�سان

والكامريا ،بالن�سبة للمحرتف الت�صوير يعترب جماله وم�صدر
رزقه وعمله مرهوناً باجلودة والإتقان� ،أما الهاوي فالت�صوير
بالن�سبة له يعرب عن حالة ع�شق لكل ما تراه العني بال جماملة،
�أي �أن حتب ما تراه وتلتقط له �صورة جميلة حتتفظ بها
ذاكرة الكامريا كتعبري عن هذا الولع واحلب بال مقابل �أو ثمن
.
يقول حممد" :يف الواقع ت�سحرين الطبيعة وظواهرها اجلميلة
كثري ًا جد ًا حد الولع �أو الهو�س �إن جاز التعبري ،وبالتحديد
ظاهره تعاقب الليل والنهار وتلك اللحظات واحلدود الفا�صلة
بينهما ،اللحظات التي تنبىء بوداع يوم وا�ستقبال يوم
من العمر ،وهي حلظات حتمل دالالت عميقة حني تر�صدها
وتندمج روحياً معها ،وهنا يتبادر �إىل الذهن ال�صديق الراحل
الكاتب وال�شاعر ف�ضل النقيب �صاحب عمود �آفاق ال�شهري حني ك ّنا يف رحلة
م�شرتكة يف تايالند عام  2006وكنت �أر�صد الغروب اجلميل يف مدينة باتايا
ال�ساحلية ،فكتب يف اليوم التايل مقا ًال بديعاً بعنوان (زوربا يطارد ال�شم�س)
ي�صف وي�صور حالتي و�أنا �أر�صد ظاهرة الغروب البديعة حينها ،وكان
بنتيجة رحلتنا �أن اتفقنا على �إ�صدار كتاب رحالت يت�ضمن مقاالته اليومية
ويت�ضمن �صوري لهذه الرحلة ،للأ�سف مل ير امل�شروع النور لأن ال�صديق
العزيز توفاه اهلل قبل �أن نكمل فكرتنا مع �أن املادة موجودة" .
ي�شري �إىل �أن اهتماماته ال تنح�صر يف ر�صد الظواهر الطبيعية التي تعك�س
ولعه ال�شديد بها ،بل تتعدى ذلك �إىل توثيق كل �شيء تراه العني وبالذات يف
ال�سفر والرحالت خ�صو�صاً بعد انتقال الت�صوير �إىل الرقميات التي �أتاحت
فر�صاً للت�صوير بال حدود وبكلفة �أقل مما كانت عليه احلال من قبل ،م�شري ًا
�إىل �أنه يحتفظ مبجموعة كبرية من ال�صور التي حتتاج لعملية ت�صنيف
وتو�صيف ح�سب املوا�ضيع والأ�شياء� ،إ�ضافه �إىل � 400صورة جاهزة
و�أعدت للم�شاركة مبعر�ض ت�صوير بدار الثقافة ب�صنعاء قبل �أعوام،
ومل يكتب لهذا الأمر النجاح ب�سبب الأو�ضاع غري امل�ستقرة التي �شهدتها
العا�صمة اليمنية يف الأعوام الأخرية .
�صحيفة اخلليج الإماراتية

ليلة يافعية فـي جدة
حاولت كثريا �أن �أكتب و�أ�سجل �إعجابي بظاهرة يافعية رائعة وجميلة
�أجدها تكرب �أمامي كل يوم تتمثل يف التالحم والت�آخي واالرتقاء ببع�ضهم
بع�ضا يف مظهر ح�ضاري جميل يذكرنا بتلك الق�ص�ص اجلميلة عن ا�ؤلئك
النبالء من �أبناء ح�ضرموت يف �سالف الأزمان القدمية عندما كانوا يف غربتهم
على قلب رجل واحد وكانوا مثاال رائعا يف �إعانة بع�ضهم بع�ضا وكانت هذه
ال�صفة احلميدة من �ضمن �أ�سباب عديدة جعلت الكثري من �أبناء ح�ضرموت
يرتقون كثريا يف �سائر �شئون حياتهم.
لكن مع الأيام ا�ضمحلت هذه ال�صفة احلميدة بل تال�شت �أو تكاد ومل يبق لها
�أثرا �إال يف �أفراد قليلني على امل�ستوى الأ�سري ال غري ولي�س على امل�ستوى
اجلمعي العام .
بل وحتولت روح التكاتف بني �أبناء ح�ضرموت يف حاالت كثرية بل �صارت
ظاهرة ب�أن يقدح كل يف �أخيه ويحاول �إق�صاءه والت�شكيك فيه �إن علم �أن
هناك خريا ما قادما �إليه للأ�سف ال�شديد .
و�إذا �أردت احلديث كما يدور يف خميلتي عن الظاهرة اليافعية فرمبا لن
�أوفيها حقها ولهذا �أجلت املو�ضوع مرارا لعلي �أجد الوقت املنا�سب الذي
ي�ؤهلني لإعطاء املو�ضوع حقه .
لكنني يف هذه الليلة التي ت�شرفت بتلبية دعوة كرمية من �أخ كرمي من �أبناء
منطقة �شعب العرمي مبنطقة
( يهر يافع) حل�ضور حفل تكرمي املربزين علميا واجتماعيا من �أبناء تلك
املنطقة يف ليلة احتفالية بهيجة �شارك فيها جمع غفري من تلك البالد اليافعية
غ�صت بهم قاعة احلفل يف مدينة جده فح�ضر املك ّرمني القادمني من البالد ويف

مقدمتهم �أحد احلا�صلني على �شهادة دكتوراه من جامعة عدن والإعالمي
املتميز يا�سر اليافعي وعدد �آخر ممن على �أيديهم تتعلم الأجيال يف مدار�س
(منطقة �شعب العرمي وما جاورها) ،
يا له من حب ووفاء وتكرمي قدمه �أولئك الرجال املغرتبون من �أبناء تلك
املنطقة اليافعية ممن فتح اهلل عليهم يف مهجرهم فلم ين�سوا منطقتهم و�أهلهم
بل �آلوا على �أنف�سهم �أن يكونوا مبادرين يف خدمة �أهلهم وكان تركيزهم
على الإن�سان بدرجة �أ�سا�سية فمتى ما مت اال�ستثمار فيه تعليميا و�صحيا
و�سلوكيا �سيكون من اللبنات ال�صاحلة التي يعم نفعها على الفرد ذاته
بدرجة �أ�سا�سية ثم �أ�سرته ال�صغرية وجمتمعه ووطنه الأكرب ،
نعم �إنها ر�سالة راقية قدمها �أهل تلك املنطقة لبقية املجتمعات على طول
ال�ساحة اجلنوبية وعر�ضها ليقتدوا بهم يف فعل اخلري م�ستلهمني قول
احلبيب امل�صطفى عليه �صلوات اهلل و�سالمه ((خريكم خريكم لأهله و�أنا
خريكم لأهلي )) .
والأجمل يف هذه اجلهود الطيبة كما �أخربين �أحد الأخوة �أنها ت�سري �ضمن
عمل م�ؤ�س�سي منظم من خالل جمعيات وم�ؤ�س�سات فاعلة يف املجتمع تنال
ثقة الداعم وامل�ستفيد وما املادة الإعالمية التعريفية التي عر�ضت يف احلفل
ما هي �إال دليل على البدايات الواثقة التي ت�سري يف الطريق ال�صحيح �أن وهذا قد ال جتده �إال يف يافع الإباء وال�شيم فنجاح الفرد عندهم هو جناح
للمجموعة كلها للبلد ب�أكملها لأنهم يعلمون يقينا �أن ما حققه الفرد �أو
�شاء اهلل .
�أجمل ما يف احلفل تلك الروح الوثابة و�صور الت�آخي والتالقي التي تعلو �سيحققه من جناح �سيعود بالنفع على اجلميع والواقع ي�شهد على ذلك فلله
حميا احلا�ضرين مع اختالف توجهاتهم و�أفكارهم ومنط ن�شاطاتهم العملية دره ُم من رجال .
(�صحيفة الأيام العدد  5948الأحد )2015/ 2/15
والتجارية والتي تدل فيما تدل على روح الفريق الواحد والأ�سرة الواحدة
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متفرقات

حفل كبري لأبناء يافع يف جدة  .وال�شيخ زيد املطري يتربع مببلغ  25مليون
ال�ستكمال م�رشوع طريق اليزيدي  -خريان  -الوطح  -جبل ملطور

 -جده  /فهد الرتكي :

�أعلن ال�شيخ زيد يو�سف احمد بن �سامل املطري عن ا�ستعداده ودعمة
املادي ال�سخي مببلغ  25مليون ريال ال�ستكمال م�شروع طريق اليزيدي
 خريان  -الوطح  -جبل ملطور  -املرحلة الأوىل وا�ستكمال املرحلةالثانية جبل ملطور -اال�سيان  -رباط ال�سنيدي بعد االنتهاء من املرحلة
الأوىل .
وا�شار ال�شيخ زيد يو�سف املطري اىل �أهمية ا�ستكمال الطريق اال�سفلتي
 ..حيث يربط مناطق يافع حمافظة حلج مبناطق يافع حمافظة �أبني
و�ست�ستفيد منه ع�شرات القرى يف يافع ر�صد ويافع لبعو�س .
وثمن وبارك ال�شيخ زيد يو�سف املطري على ما يقوم به اهل خريان
والوطح وجبل ملطور من جهود بالرتميم امل�ؤقت للطريق وقال انه م�ستعد
لدعمهم وم�ساندتهم ودعمهم .

كما دعا املواطنني واملغرتبني واملقتدرين واخلريين من ابناء اليزيدي،
خريان ،الوطح ،جبل ملطور ،وادي حمومة ،ورباط ال�سنيدي� ،شعب
العرمي ،واملناطق املجاورة لهم اىل مد يد العون لإجناح ذلك امل�شروع
اخلريي والذي يعترب �شريان حياة للمنطقة ،وطالب بالتناف�س ال�شريف
لدعم امل�شروع الهام .
وا�شارة اىل م�شروع طريق اليزيدي  -جبل ملطور – الرباط توقف هذا
امل�شروع بعد احداث  2011م  ..حيث مت قطع �شوط كبري فيه وتبقى
ما يعادل  10كيلو اىل جبل ملطور بتكلفة  200مليون ريال و  5كيلو من
طريق جبل ملطور اىل الرباط  5كيلو من جبل ملطور حتى رباط ال�سنيدي
.
واقام ابناء �شعب العرمي واملناطق املجاورة حفل كبري مبدينة جده
ح�ضره عدد من رجال االعمال وال�شخ�صيات االجتماعية من ابناء يافع
كرموا فيه ال�شخ�صيات االجتماعية ورجال اخلري واملربزين.

رئي�س نيجرييا مينح الأمري الوليد "و�سام ال�شرف الوطني"
ويعترب الو�سام الـ  75ل�سموه
 الريا�ض :زار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة اململكة القاب�ضة وم�ؤ�س�سات الوليد بن طالل اخلريية ،والوفد
املرافق �أبوجا يف جمهورية نيجرييا .وت�ضمن الوفد كل من �سعادة ال�سيد �أبوبكر
�شيهو بونو �سفري جمهورية نيجرييا لدى اململكة العربية ال�سعودية والدكتورة نهلة
نا�صر العنرب امل�ساعدة التنفيذية اخلا�صة ل�سمو رئي�س جمل�س الإدارة والأ�ستاذة
ح�سناء الرتكي ،رئي�سة ق�سم �إدارة ال�سفريات والتن�سيق اخلارجي والأ�ستاذ فهد
العتيبي ،امل�ساعد التنفيذي ل�سمو رئي�س جمل�س الإدارة.
وفور و�صول �سمو الأمري الوليد قام ب�إ�ستقباله معايل �أمينو ب�شري وايل ،وزير
خارجية جمهورية نيجرييا .ومن ثم توجه الأمري الوليد �إىل مركز امل�ؤمترات الدويل
يف �أبوجا والتقى مع فخامة الدكتور جودالك جوناثان رئي�س جمهورية نيجرييا.
وخالل اللقاء تناول فخامة الرئي�س و�سمو الأمري الوليد عدد من املوا�ضيع
االجتماعية واال�ستثمارية والإن�سانية .ومن ثم �أقيم حفل تكرمي للأمري الوليد حيث
َمنح رئي�س جمهورية "و�سام ال�شرف الوطني" ل�سموه والذي يعترب الو�سام الـ 75
ل�سموه.

ففي 2014م ،ا�ستقبل الأمري الوليد معايل ال�سيد نامادي �سامبو ،نائب رئي�س
جمهورية نيجرييا والوفد املرافق .ويف عام 2011م� ،أعلن الأمري الوليد عن
ا�ستثمار �صندوق اململكة زفري  50مليون دوالر يف �شركة ال�صناعة الهيدروكربونية
املحدودة  FHNيف نيجرييا وذلك من خالل �صندوق اململكة زفري الثاين Pan-
 .)African Investment Partners II (PAIP IIوقد مت ت�أ�سي�س
�شركة ال�صناعات الهيدروكربونية  FHNيف عام 2009م لال�ستفادة من الفر�ص
اال�ستثنائية يف قطاع التنقيب و�صناعة النفط والغاز ،و�سيدعم هذا اال�ستثمار
ال�شركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد ال�شركات يف هذا القطاع الواعد يف نيجرييا.
ويف نف�س العام عام ،زار الأمري الوليد نيجرييا والتقى برئي�س نيجرييا يف الق�صر
الرئا�سي ،وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعدد من املوا�ضيع التي تهم البلدين
على ال�صعيد االجتماعي واخلريي االقت�صادي وتطرق الأمري الوليد �إىل ا�ستثمارات
�سموه عن طريق �شركة اململكة القاب�ضة يف نيجرييا وذلك يف القطاع امل�صريف من
خالل جمموعة �سيتي .Citigroup
وقد قامت م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية-العاملية (امل�سجلة يف لبنان) يف عام
2011م ،بدعم الربنامج املدر�سي للتخل�ص من الديدان مببلغ  200,000دوالر
�أمريكي ل�صالح مدر�سة يف نيجريا بالإ�ضافة لتربع �سابق يقدر بـ  356,500دوالر.

النجم " تامر باع َّواد " ُيط ِلق حلقة " ا ُمل�صيبة " من م�سل�سله العدين "
خالة �أمينة " حول ظاهرة املخدرات
 -عـيـدرو�س زكـي:

برعاية و �إنتاج فني متم ِّيز من م�ؤ�س�سة (( احلقيقة )) للإعالم � ،أطلق
النجم الفنان تامر باع َّواد  ،يوم الأربعاء املا�ضي  ،بث حلقته اجلديدة
الثانية من م�سل�سله العدين ال�شهري ال�شهري " خالة �أمينة " بعنوان " :
املُ�صيبة " على قناته اخلا�صة " تامر باع َّواد " مبوقع الويب الإليكرتوين
الـ " يو تيوب "  .حلقة " املُ�صيبة " كان لها وقعها و �صداها الكبري عند
جماهري امل�سل�سل العري�ضة  ،التي تنتظر ب�شغف العر�ض اجلديد للم�سل�سل
�شهرياً بحلقاته الفريدة  ،و باملثل ت�ألق �أبطال امل�سل�سل و جنحوا ب�أ�سلوب
فني �ساخر فكاهي با�سم و مو�ضوعي يف � ٍآن واحد  ،يف �إبراز الق�ضية
االجتماعية ال�شبابية احلديثة و الدخيلة على حياة املجتمع العدين
ب�صفة خا�صة و املجتمع اجلنوبي ب�صورة عامة املتم ِّثلة يف " املُخدرات
"  ،الق�ضية ال�ضرورية املُل َِّحة امل�ؤ ِّرقة لكل بيت عدين الآن  ،خوفاً على
�أبنائهم ال�شباب الذين ما تزال عظامهم غ�ضة بعد  ،و ناق�شت احللقة كيفية
اجنرار ال�شباب اخلام �إىل " املُخدرات " و ا�ستغاللهم من " مافيتها " يف
�إف�سادهم املُمنهج هم و �أقرانهم بتناولهم لها و ترويجها و بيعها و الق�ضاء
على ال�شباب اجلنوبي العدين و م�ستقبلهم الذي من البداهة مبكان �أنه
�سيكون َّ
و�ضا ًء لأنهم �أبناء عدن النوعيون دوماً و �أبد ًا دون غريهم و لذلك

�أعدا�ؤهم ال يريدون �أن تقوم لهم �أي قائمة و
ال�س ُبل  .احللقة
يحاربون م�ستقبلهم ب�شتى ُ
جاءت قوية تعملق جميع �أبطالها كعادتهم
و عا�شوا �أدوارهم التي تقم�صوها لإي�صال
ر�سالتهم التثقيفية التنويرية �إىل املجتمع
و م�آالت املخدرات بال�شباب التي تن�سفهم
من الأر�ض ن�سفاً �سواء مبوتهم املحقق �أو
بارتكابهم اجلرائم حتت ت�أثرياتها ال�سلبية
العا�صفة بهم  .الأ�ستاذة القديرة �سعاد
علوي  ،رئي�س مركز عدن للتوعية من خطر
ُ
املُخدرات  ،كان لها �إ�سهامها املعهود مب�شاركتها يف حلقة " امل�صيبة " و
�أ�ضاف لذلك نكهة طيبة ال نظري لها  ،فكل من ي�سمع ا�سم " �سعاد علوي "
يفز رافعاً لها قبعته احرتاماً و تثميناً عالياً جلهودها امل�ضنية التي تبذلها
يف رفع م�ستوى الوعي عند ال�شباب يف طول الوطن اجلنوبي و عر�ضه
 ،و لها �أجرها العظيم عند اهلل ع َّز و ج َّل جزاء �أعمالها احل�سنة املبذولة
منها يف هذا االجتاه الإن�ساين ال�ساعي جاهد ًا �إىل احلفاظ على جيل الغد
من ال�ضياع و الزوال من على هذه الب�سيطة  .احللقة الثانية " املُ�صيبة
" مل�سل�سل " خالة �أمينة " من بطولة  :الفنان تامر باع َّواد  ،و متثيل :
الفنانني عالء ال�صحران  ،و �أ�صيل الأهدل  ،و ح�سام فار�س  ،و ر�أفت �شرف

 ،و عمرو �أحمد  ،و �سامل بافكا  ،و �أنفال الأغربي  ،و الأ�ستاذة �سعاد علوي
 ،و �شارك يف التمثيل  :الفنانني عزوز  ،و حممد عقالن  ،و �صالح خبارة ،
و نا�صر �صالح  ،و حممد راجو  ،و علي خوربي  ،و حممد جمال  ،و جمال
عبد النا�صر  ،و عبد القادر فدعق  ،و ح�سن الوحي�شي  ،و بدر املُ َ�س ِّرج ،
و فهد النمر  ،و ماجد �شكيب  ،و احللقة من فكرة و ت�أليف  :الفنان عالء
ال�صحران  ،و كتب �سيناريوها  :طارق باذيب  ،و �أ�صيل الأهدل  ،و ت�صوير
 :حممد رفيق  ،و �إ�ضاءة � :أ�صيل الأهدل  ،و عبد اهلل احلوثري � ،أغنية
م�سل�سل " خالة �أمينة " كلمات و غناء  :الفنان ح�سن زيكو  ،و مونتاج :
حممد رفيق  ،و جرافيك�س  :ح�سام �صالح �سيف  ،و �إخراج  :حممد رفيق .
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�صالح واحلوثيون ُ .نذر مواجهة

باتت اخلالفات هي العنوان الأبرز للعالقة بني جماعة "�أن�صار اهلل"
(احلوثيني) والرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح .وعلى الرغم من
�أن الطرفني يحر�صان حتى الآن ،على ح�سم اخلالف بينهما �سيا�سيا ً ،وعدم
اللجوء �إىل �أية مواجهات ،على الأقل يف املدى القريب ،ف�إن ال�س�ؤال الذي
بات يتداوله اليمنيون يف هذه الأثناء �إىل متى �سي�ستمر الهدوء بني الطرفني.
�صحيح �أن الدور الذي قام به �صالح لدعم احلوثيني و�إي�صالهم �إىل العا�صمة
�صنعاء ،مل يكن مثار خالف بني اليمنيني ،غري �أن العالقة بني الطرفني �أخذت
منحنيات جديدة منذ  22يناير/كانون الثاين املا�ضي ،تاريخ تقدمي الرئي�س
عبد ربه من�صور هادي واحلكومة ا�ستقالتيهما �إىل جمل�س النواب الذي
يتمتع حزب �صالح بالأغلبية فيه.
�شكّل االحتكام �إىل جمل�س النواب حل�سم م�س�ألة ترتيب ال�سلطة بعد هادي،
نقطة اخلالف بني احلوثيني و�صالح .وال تزال املفاو�ضات حول هذه النقطة
تراوح مكانها منذ �أكرث من ع�شرين يوماً .وجاء اخلروج اجلماعي الأخري
لبعثات دبلوما�سية غربية وعربية لي�ضع العا�صمة �صنعاء يف �أجواء حرب
تتجه �أغلب التكهنات �أن طرفيها املحتملني هما �صالح واحلوثي ،لأ�سباب
كثرية �أبرزها �أن الرئي�س اليمني ال�سابق هو القوة املتبقية يف طريق احلوثي
الذي يبدو م�صر ًا على ت�سلم ال�سلطة ،ولأن ما جمعهما يف الفرتة املا�ضية
كان اخل�صومة للأطراف الأخرى ،ولي�س االن�سجام .ف�صالح رئي�س حزب
�سيا�سي ،بينما احلوثي ميثل نوعاً ماً ،جت�سيد ًا م�سلحاً جلماعة طائفية يف
جغرافيا حم�صورة.
وقد زاد من هذا االحتمال طريقة �إغالق ال�سفارات على نحو غري م�سبوق؛
�إذ مل تقم البعثات الدبلوما�سية ب�إغالق مبانيها وتعليق �أعمالها فح�سب ،بل
�إن الكثري منها قام ب�إتالف الوثائق داخل ال�سفارات .وهو ما فعلته ال�سفارة
الأمريكية و�سفارات �أخرى .وكان الفتاً �أن هذه الإجراءات مل يحدث مثيل
لها منذ بداية  2011تاريخ اندالع ثورة التغيري �ضد �صالح ،على الرغم من
�أن العا�صمة �صنعاء �شهدت منذ ذلك التاريخ جوالت من احلروب داخل
العا�صمة� ،أبرزها ما عرف بحرب "احل�صبة".
ولعل �آخرها ما مت يف �شهر �سبتمرب�/أيلول املا�ضي ،حني تقدمت ملي�شيات
احلوثي من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية للمدينة ،وخا�ضت مواجهات مع
اللواء الع�سكري املرابط يف مبنى التلفزيون الر�سمي ثم مع الفرقة الأوىل
مدرع ،وانتهت ب�سقوط مقرها والعديد من املقار احلكومية يف يد م�سلحي
احلوثي يوم  21من ال�شهر نف�سه .ومل تقم ال�سفارات يف ذلك الوقت ب�إغالق
مقراتها كما حدث يف الأ�سبوع الأخري .ويعزو �سيا�سيون الإجراء الأخري �إىل
معلومات لدى تلك ال�سفارات ت�شري اىل احتمال مواجهة دامية يف �صنعاء.
موازين القوة
ويف ما يتعلق مبوازين القوة بني الفريقني ،يو�ضح م�س�ؤول ع�سكري يعمل
يف ديوان عام وزارة الدفاع ،لـ "العربي اجلديد" �أن قوات االحتياط التي
ترابط مع�سكراتها جنوبي العا�صمة �صنعاء ال يزال وال�ؤها لـ "العميد �أحمد
علي" ،جنل الرئي�س ال�سابق الذي كان القائد لتلك القوة قبل عزله وتعيينه

�سفري ًا لدى الإمارات .ويلفت امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه �أن
ً
ع�شرات املع�سكرات التابعة لقوات االحتياط تتوزع �أي�ضا خارج العا�صمة منذ ما قبل تقدمي هادي ا�ستقالته� ،أعلن يف �صنعاء عن ت�شكيل ما �أطلق
�صنعاء ،بالإ�ضافة �إىل العديد من مع�سكرات قوات الأمن اخلا�صة التابعة عليه "هيئة احلفاظ على القوات امل�سلحة والأمن" ،وقد �ضمت يف �صفوفها
لوزارة الداخلية التي ال تزال حتت �سيطرة قادة �أمنيني موالني ل�صالح.
املئات من القادة الع�سكريني �أغلبهم يوالون �صالح .وكانت التوقعات بعد
وي�شري امل�صدر �إىل �أنه لدى املقارنة بني هذه القوات وال�سالح الذي �سيطر انقالب احلوثيني� ،أن تبادر الهيئة �إىل �إعالن جمل�س ع�سكري .ولكن الهيئة
عليه احلوثيون يتبينّ �أنه ال يزال لدى �صالح قوة ردع قد متكنه من ح�سم �آثرت ال�صمت حتى ظن بع�ض املراقبني �أن عقدها انفرط ،غري �أنها عادت
ً
املواجهة ل�صاحله ،خ�صو�صا مع وجود حالة رف�ض �سيا�سي و�شعبي �إىل الأ�ضواء جمدد ًا على خلفية هجوم تنظيم القاعدة الذي ا�ستهدف لواء
النقالب احلوثيني.
 19م�شاة يف منطقة بيحان حمافظة �شبوة �شرقي البالد اخلمي�س املا�ضي،
و�أكدت �ضرورة حتمل "اجلهات املخت�صة تبعات ذلك احلادث امل�ؤمل".
واعتربت الهيئة �أن الهجوم ي�أتي "�ضمن �سل�سة ا�ستهداف ممنهجة
للم�ؤ�س�ستني الدفاعية والأمنية ،والعمل على ا�ستفزاز وم�ضايقة منت�سبي
امل�ؤ�س�ستني يف مع�سكراتهم وقتل وتدمري بنية هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية
العمالقة ،بل يتعدى ذلك �إىل تهديد الوطن ون�سيجه االجتماعي" .وقد اعترب
هذا البيان دلي ًال على �أن الهيئة تراقب الو�ضع ،و�أنها مهي�أة لأداء دور يف
الفرتة املقبلة.

هيئة اجلي�ش

�إ�رشاف �ألوية االحتياط املوالية
ل�صالح ،مينع الطائرات يف قاعدة
الديلمي من الإقالع حال حدوث
مواجهة مع احلوثيني

ال�صبيحي واجلائفي

يف هذا ال�سياق ،يتداول كثريون ا�سمي وزير الدفاع اللواء حممود �سامل
ال�صبيحي ،وقائد قوات االحتياط اللواء علي بن علي اجلائفي ،بو�صف �أن
القاعدة اجلوية
موقفيهما �سيكونان م�ؤ�شرين مهمني يف ال�صراع املحتمل ،علماً �أن الرجلني
وبالن�سبة �إىل �سالح اجلو الذي عاد ًة ما يح�سم �أي �صراع على الأر�ض ،ي�ؤكد كلفا من قبل جلنة احلوثيني الثورية باال�ستمرار بالقيام مبهامهما يف الوزارة
م�صدر يف قاعدة "الديلمي" اجلوية الرئي�سية �شمايل �صنعاء ،والواقعة حتت واملع�سكر ،و�سط �ضبابية ت�سم موقف الرجلني.
�سيطرة احلوثيني ،يف ت�صريح خا�ص �إىل "العربي اجلديد"� ،أن �إ�شراف �ألوية
كــــادر
االحتياط املوالية ل�صالح ،مينع الطائرات يف قاعدة الديلمي من الإقالع حال
تظهر �إح�صائية �أن احلوثيني متكنوا من نهب �أ�سلحة ثقيلة من املقرات
حدوث مواجهة مع احلوثيني ،مو�ضحاً �أن ج ّل الطيارين املوالني للجماعة
الع�سكرية التي ا�ستولوا عليها� ،إذ ت�ضمن العتاد الع�سكري الذي نهبته
هم طيارو مروحيات ال �أكرث .كما ي�شري �إىل �أن الع�شرات من طياري القاعدة
جماعة احلوثي من مقر اللواء  310مدرع يف عمران  70دبابة من نوع "تي
غري املوالني للحوثيني ،ميتنعون منذ �سيطرة اجلماعة على �صنعاء يف
 "62و"تي  "55رو�سية ال�صنع ،و 30مدرعة من نوع (بي �إم بي) ،و15
�سبتمرب�/أيلول املا�ضي ،عن احل�ضور.
مركبة م�صفحة حتمل م�ضادات الطريان ،وخم�س عربات كاتيو�شا ،وخم�سة
موال لهم كان
ع�سكري
قائد
إعادة
�
ب
قاموا
وي�شري امل�صدر �إىل �أن احلوثيني
ٍ
مدافع كاتيو�شا ،وخم�سة مدافع من نوع الهاوتزر ،و 50عربة حتمل
قد �أحيل �إىل التقاعد ،و�أوكلوا �إليه من�صباً رفيعاً .ويك�شف امل�صدر عن
ر�شا�شات ثقيلة.
ا�ستحداثهم �أي�ضاً ملهام جديدة �أطلقوا عليها "خدمات القوات اجلوية" ،يتم
كما نهبت اجلماعة من مبنى التلفزيون يف �صنعاء  15دبابة و�سبع مدرعات
وفقها �إلزام الطيارين ب�أن يرافقهم م�سلحون تابعون للجماعة بلبا�س مدين
من نوع "بي تي �آر" ،يف حني ا�ستولت من داخل مقر الفرقة الأوىل مدرع
�أثناء طلعاتهم اجلوية .كما ي�شري �إىل �أن احلوثيني قد يتمكنون من ا�ستخدام
يف �صنعاء على  12مدرعة �شيليكا مع � 300ألف طلقة ،وثماين دبابات13 ،
قاعدة احلديدة اجلوية غربي البالد ،ب�شكل �أكرث �أماناً من قاعدة الديلمي،
مدرعة من نوع "بي �أم بي" ،وع�شرين مدفع م�ضادات جوية 12 ،مركبة
م�ؤكد ًا �أن بقية القواعد ،خ�صو�صاً قاعدتي "العند" يف حلج و"طارق" يف
م�صفحة حتمل م�ضادات الطريان ،و 2مدافع عيار  24ون�صف ،و 20عربة
تعز ،وكالهما جنوبي غرب البالد ،تعترب خارج �سيطرة احلوثيني.
مدرعة متحل ر�شا�شات متو�سطة ،و 50مركبة (طقم) حتمل ر�شا�شات ،و18
وحول املعلومات التي تتحدث عن ا�ستقدام احلوثيني طيارين �إيرانيني
عربة حاملة للجند ،وع�شر عربات حاملة للذخرية ،و�ستة خمازن �أ�سلحة
لتعوي�ض النق�ص احلا�صل يف كوادر اجلماعة ،يلفت امل�صدر �إىل �أنه مل
ثقيلة ،و�سبعة خمازن �أ�سلحة متو�سطة.
يالحظ �أي وجود حتى الآن لطيارين �أجانب يف قاعدة الديلمي.
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أدب

النكتة ال�سيا�سية متنف�س اليمنيني فـي زمن الأزمات
ــ عدن  -يا�سر ح�سن

من بني الرائج يف بازار النكتة ال�سيا�سية يف اليمن هذه الأيام �أن زعيم
جماعة احلوثيني عبد امللك احلوثي �أ�صدر قرارا با�ستبدال الن�شيد
الوطني اليمني ب�أغنية املطرب امل�صري �إيهاب توفيق "اهلل عليك يا
�سيدي".
�أما رئي�س املجل�س الثوري للحوثيني حممد احلوثي فقد وجد له
مكانا �أي�ضا يف هذا البازار ،و�أ�صبح جنما للنكتة املحكية واملكتوبة
وامل�صورة يف اليمن ودبلجت �صوره ،لت�شبهه تارة ب�أبطال م�سل�سالت
الكرتون ،وتارة بالإمام �أحمد حميد الدين.
ومما قيل عنه �إنه "كان يعمل بائعا للقات و�إن �أول قرار له هو تخفي�ض
�أ�سعاره" ،وقيل �أي�ضا "�إن �أول زيارة قام بها هي تفقد �أو�ضاع �أ�سواق
القات يف �صنعاء".
ومل يغب الرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي عن امل�شهد
"ال�ضاحك املبكي" ،فقد ا�ستحدث �صانعو النكتة اليمنية حكاية تقول
"�إن مواطنا ات�صل بهادي يخربه �أن احلوثيني �أخذوا حمافظات
احلديدة وذمار و�إب ،فيما االتفاق كان �أخذ �صنعاء فقط ،فرد هادي
قائال كان عر�ضا خا�صا �أن ي�سقطوا �صنعاء ويح�صلوا على باقي
املحافظات جمانا".
ومل ي�سلم املبعوث الأممي جمال بن عمر هو الآخر من منتجي النكات
اليمنية الذين لقبوه بـ"�شيخ م�شايخ اليمن" ،وو�ضعوا �صورا مدبلجة
له وهو يرتدي الزي اليمني ويتناول القات.
وما �سبق ذكره جمرد عينة من �آالف النكات ال�سيا�سية الرائجة يف
ال�شارع اليمني ،باعتبارها متنف�سا لل�شعب يف زمن الأزمات املعقدة
التي تعانيها بالدهم ،وازدهر فيها هذا النوع من التنفي�س منذ الثورة
ال�شبابية على نظام الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح ،وامتدت �إىل
االنقالب احلوثي.
�أدوار ووظائف
وترى �أ�ستاذة علم االجتماع ال�سيا�سي بجامعة تعز �ألفت الدبعي يف
النكتة ال�سيا�سية "تنفي�سا ونوعا من احلرب النف�سية والإعالمية متثل
وعيا �سيا�سيا من نوع جديد ،كان له ت�أثري كبري يف وعي النا�س ،و�ألغت
حالة التزييف التي ميار�سها �أي طرف �سيا�سي �ضد �آخر ،ول�سهولة
انت�شارها وتوافقها مع نف�سية اليمنيني ا�ستطاعت �أن ت�شكل الوعي
بطريقة �أ�سهل".
وتوقعت الدبعي ا�ستمرار النكتة ال�سيا�سية "و�أن ي�صبح لها وزن كبري،
كونها منطا م�ؤثرا وموجودا بكرثة ،غري �أن ن�سبة ت�أثريها واال�ستفادة
منها مرتبطان بطبيعة النظام الذي ي�أتي للحكم".
من جانبه ،قال ال�صحفي من�صور اجلرادي -م�ؤلف كتاب "النكتة
يف الثورة اليمنية"� -إنه خالل "ثورة التغيري كان هناك تركيز كبري
على النكتة ،كنوع جديد من و�سائل الن�ضال ال�سلمي �ساعدت و�سائل
التوا�صل االجتماعي على انت�شاره ،مما �أتاح للمواطن التعبري عن
مكنوناته ،و�صار للنكتة قاعدة جماهريية وا�سعة".
ويرى �أن النكتة "مل ت�ستثن �أحدا" ،وركزت على من يحكم "لكنها مل
تهمل املعار�ضني ،وعملت على م�سايرة الأحداث �أوال ب�أول ،وم�ؤخرا
مت تداول �آالف النكات �ضد احلوثيني وقادتهم لت�صدرهم امل�شهد
ال�سيا�سي ،كما �شملت �أي�ضا اجلانب االجتماعي وهموم النا�س".
ويعترب اجلرادي النكتة ال�سيا�سية "م�صدرا مهما لتوثيق تاريخ
الثورة اليمنية ،حيث واكبت الأحداث بدقة ,ومل تكن خيالية ،بل كانت
حقيقية و�صادقة بن�سبة كبرية جدا ،وحتدثت عن �أحداث حقيقية
و�أ�شخا�ص حقيقيني".
جلد اخل�صوم
�أما ر�سام الكاريكاتري ر�شاد ال�سامعي فيقول �إن اهتمام النا�س ب�أو�ضاع
البالد جعلهم يتناقلون الفكاهات ال�سيا�سية "فالنكتة تخربهم بحدث
جديد �أو �أمر مثري لال�ستغراب ،كما �أنهم ي�ستخدمونها و�سيلة جللد
اخل�صوم وامل�س�ؤولني� ،أو يعربون بوا�سطتها عن �سخطهم �إزاء حدث
ما".

وي�ضيف �أن بع�ض النا�س "ي�شعرون ب�أنه مبجرد ت�أليفهم للنكات �أو
�إر�سالها ف�إنهم قد ا�ستطاعوا التعبري عن �آرائهم دون خوف ،ويعتربون
تفاعلهم مع املوا�ضيع ال�ساخرة �أمرا �ضروريا ،في�سعون للح�شد
ال�ساخر من خالل ن�شر تلك النكات بني �أكرب عدد من النا�س ،فت�صبح
ال�سخرية اجلماعية حالة دفاعية �أو انتقامية ،وتتكون عربها قناعة
ور�أي موحد جتاه الأحداث".

وب�ش�أن الر�سم الكاريكاتريي قال ال�سامعي �إنه �أ�صبح "�أداة قوية للفت
الأنظار وتوجيه الر�أي العام ،و�أ�صبح ال�سيا�سيون يخ�شونه ملا يخلفه
لهم من �أذى ،فالكاريكاتري �إىل جانب قدرته على النقد الالذع ميتلك
قدرة على االنت�شار ال�سريع ،كما �أنه يوثق ملا يدور بال�ساحة ويختزل
الأحداث الكبرية يف م�ساحته ال�صغرية".
*اجلزيرة نت
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لقاء

الروائية الطبيبة �سناء مبارك :
واقع الثقافة العدنية م�ؤمل ومفزع
�أنا امر�أة ال �أقل وال �أكرث.
�أعي�ش حياتي كما هي خيط ًا خميط ًا.
و�أغزل �صويف لألب�سه.
ال لأكمل ق�صته مهره و�شم�س ،و�أرى ما �أرى كما هو يف �شكله.
يبد �أين � ِّ
أحدق ما بني حني و�آخر يف ظله.
ال ل�ست �شم�س ًا وال قمر ًا.
�أنا امر�أة ال �أقل وال �أكرث.

هكذا قال حممود دروي�ش عن الأنثى بلغة الذكر فخري الكالم -كما قيل -ما
كان لفظه فح ًال ومعناه بكر ًا ،وهذا ما �سوف نبحر به مع الروائية الطبيبة
اليمنية �سناء مبارك والتي كان �أول بوابتها هو التعرف على ذاتها الكرمي .

من هي الأديبة �سناء مبارك من جهة مولدها و�سريتها
التعلمية والتعليمية؟

�أنا �سناء مبارك ،من مواليد عدن� ،أعود ب�أ�صويل من ناحية الأب �إىل حمافظة
منا�صب �أكادميية عديدة يف
ح�ضرموت ،ولدت لأب ح�ضرمي مثقف� ،شغل
َ
كلية الرتبية جامعة زجنبار وعدن ،تويف وهو يف ريعان ال�شباب يف مو�سكو
عندما كان عمري �شهرين ،والدتي �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم اجلغرافيا؛ جامعة
عدن ،ح�صلت حمدثتكم على بكالريو�س الطب و اجلراحة العامة من جامعة
القاهرة عام  ،2011مبوجب منحة حظيت بها كوين من �أوائل اجلمهورية يف
�سنتي� ،أح�ضر املاج�ستري يف طب الأطفال يف جامعة القاهرة ،وهذه �سنتي
الأخرية فيه .

َ
لديك بدايات على
كغريكـ من الأدباء ،البد �أن تكون ِ
درب الأدب والكلمة اجلميلة الو�ضيئة ،متى و�أين كانت
�أول جتربة �أدبية لك ؟

ال �أعرف بالتحديد متى �أو كيف بد�أتُ الكتابة ،القلم لطاملا كان رفيقي و�سلوتي،
يف كل �أوقات الفرح كما احلزن ،خططت منذ عرثات احلرف الأوىل كل �شيء
دار حويل بطريقة بدائية و متهدجة� ،صقلها الوقت و هذبتها كرثة القراءة،
لكن تفعيل خطوة ن�شر ما �أكتب وم�شاركته للآخرين بد�أت فعليًا �إبان الربيع
العربي ،ف�شرعت بتدوين اختالجات ال�شارع ون�شر مقاالت الر�أي التي كانت
حتكي عن الثورة وم�آالتها ،ثم ان�صرفت بعدها للكتابة يف ال�شئون اخلا�صة و
العامة التي تعتمل يف جمتمعاتنا.
روح الفل�سفة وحكمتها يكون
يرى بع�ض النقاد �أن الأديب �إذا �أ�ضاف �إىل �أدبه َ
خلجات النف�س الب�شرية والتعـــبري عن �أحا�سي�سها بدقة.
أقرب �إىل ت�صوير
ِ
� َ
لك تعليالت فل�سفية َ
إ�ضافات
فكيف َت َت َ�ص َّو ُرونَ �
ِ
ومبا �أنكِ �أديبة ويف نف�س الوقت ِ
الفل�سف ِة على الأدب ومـظاه َر ت�أثريها فيه ويف نف�س املتلقي ؟
الفل�سفة هي لب الإبداع و فحواه ،وال فائدة من ن�ص ال يحفل بر�ؤية جديدة ،
وجهة جديدة  ،نظرية جديدة ،لذا بزغت معظم النظريات الفل�سفية و النف�سية
من �أعمال �أدبية خالدة ،ك�أعمال العظيم تول�ستوي ..بر�أيي يتحول �أي عمل
�أدبي تفرغ الفل�سفة منه �إىل �سرد عبثي ال ي�ضيف قيمة فكرية وال �إن�سانية؛
معنى عميق ولو بتفا�صيل دقيقة �أو
لذا عمدت يف كل ن�ص كتبته �إىل ت�ضمني
ً
�سطحية� ،أحيا ًنا �أف�صح عن املعنى و �أحايني �أخرى �أترك ا�ستخال�ص الغر�ض
�أو احلكمة للقارئ ..

ما هي م�صادر �إلهامك يف م�ؤلفاتك الأدبية ؟

ً
ب�سيطا ،كل حوار
اليوجد م�صدر �أو م�صادر �إلهام حمددة ،فكل حدث ولو كان
 ،كل �شخ�ص  ،كل جتربة جديدة  ،كل كتاب جديد ،كل خ�سارة و كل جناح،
كل فرح و كل حزن ،كل مكان و كل زمان ،جميعها م�صادر للكتابة و الت�أليف .
-كيف تنظرين �إىل واقع الثقافة العدنية اليوم؟

م�ؤمل ،مفرغ ،عبثي !

م�شـاريعك الثقافية والأدبية امل�ستقبلية؟

�أقوم حاليًا مبتابعة ن�شر كتابي الأول " جدار بردين"  ،يف جعبتي رواية
اكتملت ر�ؤيتها و�صياغة ف�صلها الأول� ،أقوم بالتدوين امل�ستمر يف مدونتي على
من�صة" �آراب بلوغ " التابعة لوكالة التعاون الإعالمي الفرن�سية وجمموعة
فران�س ميديا ،كما �أقوم بن�شر املقاالت يف ال�صحافة املحلية هنا وهناك ..

وما هي امل�ؤلفات التي تنوي �إ�صدارهـا يف �إطار
تخ�صــ�صاتكـ واهتماماتك؟

يف �إطار تخ�ص�صي العلمي �أقوم بعمل ر�سالة ملاج�ستري يف طب الأطفال،
رمبا �أن�شرها كمادة علمية فور انتهائي من مناق�شتها� ،أما باقي امل�ؤلفات فكما
ذكرتها �ساب ًقا ،رواية و رمبا اجلزء الثاين من جدار بردين .

مالذي تودين قوله لإخـوانك الأدباء يف العـامل
ب�أ�سره؟

�أقول لهم �أنتم منابر من نور� ،أنتم من جتددون ن�سل الإبداع الإن�ساين منذ �أن
عرف نف�سه ،و ت�صنعون من يراعكم قبائل الف�ضيلة ،و �شعوب املتعة و �أمم
التنوير ،الهانت لكم كلمة ،و ال كُ�سر لكم قلم ..

�سينتبه خللوه �أطفال احلارة الذين اعتادوه حمجو ًزا لعجوز يفكّر كثريًا ،
ويتحدث �أكرث يف �أ�شياء ال يروق بع�ضها لبع�ض .
ال �أعرف �إن كنت حزينة فعلاً �أم مطمئنة لأجله  ،فقدت مقدرتي على مطاردة
احلزن بالدموع ،وغدوت �أفرك م�سابح الكلمات كلما داهمتني فكرة ت�ستوجب
املوا�ساة.

مــا هي كلمتكـ اخلتـامية ؟؟

�أ�شكركم جزيال على هذه الف�سحة ،كما �أمتنى لكم التوفيق ،و للحركة الثقافية
يف عدن و عموم الوطن الإزدهار و التقدم ،فكم نحن بحاجة للجمال  ،لنبذ
العنف ،للثقافة  ،للكلمة ،للون؛ حتى ندح�ض هذا الظالم املحيط بنا من كل
حول .

َه َّال �أحتفتنـا وخ�صيتينا بنموذج من �أدبك ومن حكمكـ
يف هذه الف�سحة احلوارية ؟

هناك ن�ص ر�ؤوم كتبته يف وداع جدي؛ �أ�ضعه بني �أيديكم

وداعً ا ّ
جدي !

الأخري املتبقي من �أجدادي غادرنا �إىل الدار الآخرة اليوم ،كان كبريًا كفاية
لي�شعر مبلل احلياة ورتابة موقعه الذي �آل �إيل �أخريًا ،وهو الذي ق�ضى حياته
متنقلاً يف الأ�سفار واحلكايا و الزيجات .
مل تخ�سر املكال �شي ًئا من بريق الل�ؤل�ؤ يف حدقاتها ،ومل تتقل�ص رئتها املنتفخة
بوقار ال�سنوات ،جدي مل يكن �شخ�صية بارزة قد تنتبه لها م�ساحة جمتمعية
معتربة؛ ولكنه كان �شخ�صية اعتبارية ميكنها �أن ترتك مو�ض ًعا خاليًا،
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احلوثي واملخلوع �رسطان يجب ا�ستئ�صاله!

* �أ�صاب اليمن �سرطان خبيث هو نظام الرئي�س
اليمني املخلوع علي �صالح  ,الذي حكم اليمن
بالت�صفيات اجل�سدية لكل من كان يعار�ض حكمة ,
حيث د�شن حكمه باغتيال احلمدي  ,ومن ثم الغ�شمي
يف ال�شمال ,و�صو ًال �إىل االنقالب على م�شروع الوحدة
مع الرئي�س اجلنوبي علي �سامل البي�ض  ,بد�أ من
االغتياالت لكوادر الدولة اجلنوبية و�صوال �إىل
احلرب املدمرة التي ق�ضت متاما على م�شروع الوحدة
اليمنية.
* مار�س املخلوع طوال حكم �سيا�سية االبتزاز
لبع�ض دول الإقليم والواليات املتحدة الأمريكية ,
فكما يقول احد اجلهاديني العرب �أن �صالح ا�ستخدمهم
يف االنقالب على الوحدة اليمنية قبل �أن يوا�صل
ا�ستخدامهم البتزاز الغرب وحتديدا الواليات املتحدة
الأمريكية  ,حيث ك�شفت تقارير �إخبارية مينية �أن
(�صالح) ا�ستخدم القاعدة لكي تدغدغ عليه �أمريكا

بالأموال وال�سالح  ,الذي كان ي�ستخدم �ضد اليمنيني.
* ا�ستخدم املخلوع جماعة احلوثي ال�شيعية البتزاز
دول اخلليج  ,حيث �صور انه يخو�ض معارك �ضد هذه
اجلماعة ال�شيعية التي تريد �أن تن�شر املذهب ال�شيعي
يف اليمن ال�سني  ,لكن عقب الإطاحة به من قبل �شباب
الثورة اليمنية يف العام 2011م  ,عاد وارمتى يف
ح�ضن �إيران  ,التي رحبت به كامر�أة عجوز تبحث
عن ع�شيق لها  ,فوجدت �ضالتها يف املخلوع �صالح
 ,الذي �ساعد احلوثيني بقوات جنله للإطاحة بعلي
حم�سن الأحمر اجلرنال الع�سكري املقرب من قطر
 ,ومن ثم الإطاحة بالرئي�س اليمني الذي �أتى �إىل
الكر�سي وفق انتخابات �شعبية  ,لكن �صالح حاول
االنتقام من خ�صومه ال�سيا�سيني بتحالفه امل�شبوه
مع �إيران  ,ومتكنت قوات �صالح التي �أ�صبحت بني
ع�شية و�ضحاها حوثية جتتاح �صنعاء وحتتلها
وتنهب �أ�سلحة اجلي�ش ومنازل وممتلكات املعار�ضني

لـ(�صالح)  ,و�صوال �إىل االنقالب على الرئي�س هادي
واحلكومة اليمنية � ,إىل الإعالن الد�ستوري الذي �أتى
خميبا لآمال �صالح  ,الذي �أح�س قريبا �أن طهران مل
تعد يف حاجة له  ,ليلعن مترده على احلوثيني  ,لكن
بعد �أن �أ�صبحوا قوة �أكرب من قواته اخلا�صة املوالية
له  ,خ�صو�صا وان غالبية اجلي�ش ال�شمايل يقاتل على
مذهب ديني (�شيعي) وال �أعتقد انه �سيعود �إىل ح�ضن
�صالح مرة �أخرى  ,كما �أن منا�صري هذه الفئة الدينية
تواجه بغ�ضب �شعبي كبري من الغالبية ال�ساحقة من
اليمنيني.
* احلوثيون و�صالح �سرطان �أ�صاب اليمن كله ,
وقد حان اليوم ال�ستئ�صال هذه الورم اخلبيث يف ج�سد
اليمن  ,خ�صو�صا وان ال�شعب اليمن قد �أكت�شف هذا
الورم اخلبيث  ,و�أ�صبح ا�ستئ�صاله م�س�ألة وقت فقط.
* يف القريب العاجل �سيتمكن ال�شعب من ا�ستئ�صال
هذا الورم ال�سرطاين (املخلوحثي)  ,لكي ينعم بال�سالم

�صبيانية مراهق م ّران ..

مع ازدياد قتامة امل�شهد ال�سيا�سي يف اليمن بعد و�صوله �إىل احللقة
الأخرية من حلقات م�سل�سل (مراهق م ّران) التي �أكدت نوايا
احلوثيني جتاه اليمن ب�شكل عام ،يبدو تعقيد هذه الأزمة هو املخرج
احلقيقي للجنوب ليدفعه نحو ما ي�صبوا �إليه منذ �سنوات من الن�ضال
والت�ضحية ،ممثلة الدافع الأكرب لإعالن فك ارتباطه بال�شمال الذي بات
الآن يف �سيطرة زمرة احلوثيني املتقاطعني مذهبياً مع اجلنوبيني.
�أنهى احلوثيون �آخر ف�صولهم ب�إعالنهم الد�ستوري ليعلنوا �سيطرتهم
الكاملة على ال�سلطة يف اليمن ،بعد �أن جتاوزوا الأطراف ال�سيا�سية
الأخرى التي ما تزال عاجزة عن �إيجاد توافق �سيا�سي ينهي �أزمة
الفراغ الد�ستوري الذي ت�سبب به احلوثيون �أنف�سهم دافعني الرئي�س
عبدربه من�صور هادي ورئي�س حكومته خالد بحاح �إىل التقدمي
ا�ستقالتيهما نتيجة جتاوزات �صبيان املراهق الذي جاء من جبال م ّران
مبحافظة �صعدة ،ومتاديهم �إىل حد فر�ض الإقامة اجلربية عليهم وعلى
عدد من وزراء احلكومة املنتمني �إىل املحافظات اجلنوبية ،ليبني ذلك
ما كان يزحف باجتاهه املراهق عبدامللك احلوثي على مدى ال�سنوات
الأخرية ،معتقدا �أن اليمن كلها �ستذعن له ،يف حني �أن الواقع يقول �أن
اليمن �سيظل حتت �سيطرة احلوثيني يف عزلة دولية و�إقليمية.
ويقودنا هذا امل�شهد الذي �أدخلت به جماعة احلوثيني البلد يف نفق
ال خمرج منه ،بالدور الذي لعبه �أ�شقائهم من الر�ضاعة يف حزب اهلل
اللبناين �أثناء احلقبة ال�سورية بعد �أن كان الرئي�س اللبناين تعبريا
عن توازنات القوة يف ال�شارع ال القوة الت�صويتية يف الربملان ،وهو ما
ج�سده �أطفال �إيران يف اليمن من خالل ّ
فخ (اتفاق ال�سلم وال�شراكة)
ّ
الذي ن�صبوه ل�سيا�سيي اليمن واملبعوث الأممي يف اليمن جمال بن عمر،
بعد �أن ا�ستثمروا اخل�صومة امل�ستمرة التي يعاين منها فرقاء ال�سيا�سية
يف البلد املنهك بال�صراعات.
�إزاء ذلك ،يقف اجلنوب �أمام حت ّدي اخلنوع والر�ضوخ لفر�ضية متدد
احلوثيني �إىل مناطقه وب�سط �سيطرتهم عليها� ،أو �إعالن ا�ستقالله
وا�ستعادة ع�ضوية دولته يف الأمم املتحدة �أ�سوة ب�سوريا التي
تراجعت عن اجلمهورية العربية املتحدة يف ال�ستينيات ،م�ستغال � -أي
اجلنوب  -عدم اعرتاف املجتمع الدويل والإقليمي ب�أي حكومة ي�شكلها
احلوثيني ،والدعم الذي تبطنه دول اخلليج للجنوب �إثر خ�صومتهم
مع �إيران وحلفائهم يف اليمن.
ولتحقيق هذا الأمر الذي يرنوا �إليه جميع �أبناء اجلنوب ،يجب �أن

تتج�سد وحدة ف�صائل ومكونات احلراك اجلنوبي والأحزاب ال�سيا�سية
يف اجلنوب ،لإخراج وطنهم من امل�أزق الذي و�صل �إليه اليمن بفعل
�سيطرة احلوثيني على احلكم ،عرب ت�شكيل قيادة �سيا�سية موحدة
ميكن لها �أن تدير املرحلة الراهنة لي�صل اجلنوب �إىل دولة حقيقية
بعيدة �صراعات القوى القبلية النافذة واجلهوية الطائفية التي ال
تنتهي.
ال�سلطات املحلية يف املحافظات اجلنوبية بد�أت ت�شكل �أوىل خيوط
املخرج احلقيقي للجنوب عرب رف�ضها التعامل من قريب �أو بعيد مع
انقالب احلوثيني و�إعالنهم الد�ستوري ،مكتفني بالتعامل مع املنطقة
الع�سكرية الرابعة يف ال�ش�أن الع�سكري والأمني ،بينما تكون امل�ؤ�س�سات
املدنية واالقت�صادية حتت م�س�ؤولية املكاتب التنفيذية واملجال�س
املحلية باملحافظات اجلنوبية.
وكما ت�شري املعلومات ،فقد تعلن املحافظات اجلنوبية خطوات �أكرث
ت�صعيدا بعيدا عن مركز القرار املعتاد ،ت�صب يف م�صلحة م�شروع
ا�ستعادة الدولة اجلنوبية ،بعد ا�ستمرار ح�صار الرئي�س عبدربه
من�صور هادي ورئي�س و�أع�ضاء حكومته هو حتدي اجلنوبيني عالنية

ف ـ ــرا�س اليـ ـ ــافعي

ويظهر نواياهم جتاه اجلنوب ب�شكل عام ،منتهزة فر�صة تبعرث �أوراق
ال�شمال عموماً واحلوثيني واملخلوع علي عبداهلل �صالح.
فاحلوثيني قد جتردوا من ر�ؤيتهم التي قد قدموها يف م�ؤمتر احلوار
الوطني وال ميكن �أن مينحوا اجلنوب بعد �سيطرتهم على احلكم
حال يزيد عن احلكم املحلي الوا�سع ال�صالحيات الذي ال يرتقي �إىل
حل الدولة االحتادية ،فاحلوثي متلهف لإقامة دولة مبنافذ وموانئ
وم�ضائق خا�ضعة كلياٌ ومبا�شرة ل�سيطرته ،غري قابال للتفاو�ض حول
االنف�صال �أو منح �أي من الأقاليم �صالحيات وا�سعة ،وهي امل�شكلة التي
�سيزرعها اجلنوب ب�إعالن ا�ستقالله �أمام �شهوة احلوثيني يف احلكم،
ليظل احلوثي زعيما على مناطق تكاد تخلو من الرثوات النفطية ،بعيد
عن املوانئ واملنافذ البحرية.
يجب �أن يتيقن ه�ؤالء املراهقني احلوثيني �أن �أي جمل�س رئا�سي �أو
وطني �أو �أي قرارات تتوافق حولها قوى ال�سيا�سة يف فندق موفنمبيك
ب�صنعاء بعد لن ت�سري على املحافظات اجلنوبية التي بد�أ طي�ش
احلوثيني يخلق لها مالمح امل�ستقبل عن غري ق�صد
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الإ�ستقالل ودونه جهنم لكل الدنيا !!
** الآن وبعد �أن ت�ستتب الأو�ضاع بيد اللجان
ال�شعبية وال�شباب الثائر النظيف اليد والقلب وكل
رجل حر نظيف اليد والقلب يكون املطلوب  :ن�شر
الأمن والأمان يف ربوع ( عدن) كلها وتطبيع احلياة
اليومية بعيد ًا عن املزايدات حتى ي�شعر املواطنني
مبعنى الثورة واحلرية � ,إذا زادت الأمور �س�ؤ ًا فمعنى
ذلك �أننا خ�سرنا رهاننا عليكم ...هل ت�ستوعبون القول
ياريت !!
** �أخاف يا �أ�صدقاء �,أخاف يا�شرفاء � ,أخاف يا
�أيتام �أن تغفوا عيوننا قلي ًال ون�سمع " قيادات املحن "
تقول� :أن كل خيوط اللعبة الدائرة اليوم من �صنعاء
�إىل عدن " بيدها حتركها من خلف ال�ستار " وهذه القيادات تعودت على
متلك كل ما هو منجز لتن�سبه �إليها ...مع �أنها ال ت�ستطيع نقل �أرنب من
ر�صيف �إىل �آخر  ,لكن تعودنا على قارئة الفنجان وعرفنا �سر فتاوى
الكهنة والزنادقة والرهبان ...وتعبنا من البطوالت الأ�سطورية يف جزر
الن�سيان ..لذا الت�ستغربوا لو قالوا  :بيدنا خيوط اللعبة ولدينا �ضمانات

دولية  ...ولن نقول يا�شعب خ�سرنا الرهان على �أننا
وحدنا من ي�صنع التاريخ ووحدنا من �سرتفع لهم
القبعات !! و�أما قيادات املحن والعدم فدعوها تتابع
الأرنب كي تنقله من ر�صيف �إىل �آخر !!
** كي ن�أخذ الإ�ستقالل الذي دفعنا مهره �شالل الدماء
الزكية الطاهرة ودفعنا ثمنه من الليايل احلالكات التي
عا�شها ويعي�شها منذ 94م حتى اليوم من �أق�صوهم
من �أعمالهم ق�صر ًا وهم بالآالف ( مدنيني وع�سكريني
و�أمنيني �..إلخ) ومن يعي�شون حالة ال�ضنك من الأ�سر
يف اجلنوب علينا � :أو ًال  :عدم االرتهان لقيادة ال�ضياع
واملحن والعبث كفى,كفى ,كفى منهم لأنهم �أخطر
من الإحتالل على م�آ�ساتنا .ُ .ثانياً :علينا �أن نن�سق �صفوفنا ونرتفع �إىل
م�ستوى الأحداث كي التعتم علينا الف�ضائيات العربية عن ق�صد و�سبق
�إ�صرار وتتخذ من مهاتراتنا كجماهري ومهاتراتكم ك�شباب و�سيلتها
الرخي�صة بالقول " اجلنوبيني متفرقني وجمرد �شلل " ثالثاً� :أن يظل
ال�صوت لنا ( الإ�ستقالل ودونه جهنم لكل الدنيا ) رابعاً� :أن تتوحدوا

يا�شباب لتخلقوا القيادة الواعية نظيفة القلب واليد التي تبحث عن
وطن ال تلهث على من�صب �أو مك�سب ....و�أخري ًا  :توقفوا عن ك�شف
ثغرات العقول من خالل املهاترات يف الفي�س بوك و�أك�شفوا لكل الدنيا
�أن اجلنوب لن ي�ستبيحه �أحد ولن يكون كنز القر�صان ملن ح�صل عليه
...يفنى العامل واليفنى اجلنوب !!
** �أقول لل�شرفاء يف اجلنوب  :حني جاء اخلرب  ,وابتد�أ الليل ُيخيم
على نذالة املحتل الغادر منذ 94م � ,صمت ُع�شاق املن�صات �أهل ال�ضياع
والعبث  ,عرفوا �أن هذا الواقع بعيد عن ح�ساباتهم  ,هم اليجيدون يا
" �سيدتي العزيزة" غري اخلطابات الفارغة اجلوفاء ومن�صات الطبل
واملزمار  ,هم يجيدون اللعب على ال�شواطئ ويرتعبون من املوج
الهادر وزرقة الأمواج والبحار ...ويظل ال�س�ؤال هو ال�س�ؤال  :هل ه�ؤالء
فع ًال قيادة قادرة على تقدمي فعل ت�ستحق نظرة العامل �إليها  ,واهلل
ورب حممد  ,ال يلتفت نحوهم غري �آكل ال�سحت و�أبن النذالة و�صاحب
الفنت و�شق ال�صفوف...هل ه�ؤالء ي�ستحقون ال�س�ؤال ال�شهري  :نكون �أو
النكون ؟؟؟!!!
(منقول من �صفحة الكاتب على الف�سبوك)

فاروق نا�رص علي

�صنعاء املحتلة والرئي�س املحا�صر
رغم الإجماع النادر يف جمل�س الأمن حول اليمن ،برف�ض ا�ستيالء ميلي�شيات
تنظيم احلوثيني على احلكم ،ف�إنه ال توجد رغبة يف التخلي عن خيار امل�صاحلة
الذي يدور به ممثل الأمم املتحدة جمال بنعمر ،والتحول �إىل اخليار الع�سكري.
وهناك �أكرث من �سبب لتحا�شي املواجهة الع�سكرية واالكتفاء باحلل ال�سيا�سي.
ال�سبب الأول �أنه ميكن من خالل ا�ستخدام القوة اخلارجية �إ�ضعاف ميلي�شيات
احلوثيني و�إنهاكهم يف كل املدن واملواقع التي يتمركزون فيها ،لكن لن يكون
كافيا لتفعيل ال�شرعية املتمثلة يف احلكومة االنتقالية ،وال حتى يف انتخاب
بديلة لها ،بل �سيت�سبب ذلك يف تقوية اجلناح املت�آمر الثاين ،وهو فريق الرئي�س
املعزول علي عبد اهلل �صالح الذي ال يزال يلعب دورا تخريبيا ،واملفارقة �أنه
يطالب برف�ض احلوثيني ،بعد �أن مكّنهم من احتالل العا�صمة ،وتتويجه رئي�سا،
لأنه القوة الوحيدة يف �صنعاء .وبالتايل فاخليار الع�سكري قد يطرد احلوثيني،
لكنه لن يحرر العا�صمة .وال�سبب الثاين �أن ال �أحد يريد حتويل اليمن �إىل
�أفغان�ستان �أخرى ،باال�ستعانة بقوات خارجية حل�سم النزاعات احلزبية
والقبلية ،فهذا طريق طويل ووعر ،والنجاح فيه غري م�ضمون .وال�سبب الآخر،
�أن خيارات احلل ال�سيا�سي ال تزال قائمة رغم �إخفاقات الو�سيط الأممي ،ورغم
نكث احلوثيني بوعودهم.

ماذا لو �أن لعبة الوقت التي ميار�سها الغزاة احلوثيون مكنتهم من اال�ستيالء
الفعلي على مفا�صل الدولة الرئي�سية ،هل ميكن قلعهم خا�صة بعد ا�ستبعاد
احلل الع�سكري الدويل؟
يف نظري �سينق�ض ال�صنعانيون على احلوثيني ،الغزاة الذي �أتوا من ال�شمال،
وهناك حركة وا�ضحة ليقظة القبائل من مين ال�شمال� ،ضد احلوثينيُ ،ي�ضاف
لهم الإعالن ال�صريح من مين اجلنوب برف�ضهم ،واال�ستعداد ملواجهتهم
يف اجلنوب ،وحرمانهم من املوارد البرتولية .هذه القوى الثالث �ستتعب
ميلي�شيات عبد امللك احلوثي ،الذي �أظهر �أنه عاجز عن تقدمي م�شروع �سيا�سي
ميكن لليمنيني على اختالف توجهاتهم �أن ي�شاركوه احلكم .هذا الرجل يظن
نف�سه زعيما ،و�أنها ثورة ،واحلقيقة هو لي�س �إال قائد ميلي�شيا ،وما يحدث �سطو
م�سلح نتيجة حدوث فراغ بني �إق�صاء نظام �صالح وت�أ�سي�س نظام ميني بديل
يقوم على امل�شاركة والتحديث .وحتى بدعم الإيرانيني ،وعون املعزول �صالح،
لن ي�ستطيع احلوثيون ت�أمني �أب�سط حاجات ال�شعب اليمني الذي يعاين معي�شيا
منذ اندالع الثورة على نظام �صالح يف مطلع عام .2011
( نق ًال عن �صحيفة ال�شرق الأو�سط)

عبد الرحمن الرا�شد

