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نفى م�صدر مقرب من ان يكون الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور 
هادي قد عانى من وعكة �صحية خالل الأيام املا�صية ،ولكنه يف 
حاجة ما�صة اىل ال�صفر لغر�س العودة للم�صت�صفى الذي اجرى 
فحو�صاته  ولإجراء  املا�صية   ال�صنوات  يف  القلب  عملية  فيه 
تلك  اجراء  عن  كثريا  تاأخر  قد  انه  حيث  له  الالزمة  الدورية 
خدمة  عمله  يف  البقاء  على  جتربه  كانت  لأ�صباب  الفحو�صات 

للوطن وم�صلحة اليمن 
واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  الوطنية  الهيئة  وكانت  هذا 
الرئي�س عبد ربه  الإفراج عن  "هود" نا�صدت جماعة احلوثي 
نقاذ  من�صور هادي وال�صماح له بال�صفر لتلقي العالج الالزم لإ

ا�صتمرار ح�صاره وو�صعه  التي يتهددها اخلطر جراء  حياته 
اأن حما�صرة  لها  الهيئة يف بيان  قيد الإقامة اجلربية. واأكدت 

وال�صريعة  ن�صانية  الإ الفطرة  تاأباه  اأمر  هذا احلد  اإىل  الرئي�س 
بحقه  احلوثيني  مذكرة  �صيل،  الأ اليمني  و�صهامة  �صالمية  الإ
ورائها  ومن  اأول،  ال�صريعة  كفلته  اأ�صيل  حق  التداوي  يف 
اأي  اأن  من  وحذرت  واملتاأخرة.  املتقدمة  والقوانني  النظم 
اللحمة الوطنية  اآثار خطرية على  له  تاأخري ملداواته �صتكون 
اأن  احلكمة  ول  العقل  ول  خالق  الأ من  لي�س  ككل،م�صيفة" 
ترتكوا هذا الرجل ميوت يف حمب�صكم مهما كان راأيكم يف اأدائه 
اأخالق  لالإن�صانية  وتابعت:اإن  منه".  موقفكم  اأو  ال�صيا�صي 
�صيا�صي  ثمن  اأي  واإن  اجلميع،  ت�صرفات  حتكم  اأن  يفرت�س 
من  اأقل  اأ�صك  بال  �صيكون  بالتداوي  له  وال�صماح  عنه  لالإفراج 
اآخر م�صمار يف نع�س  اأ�صريا، وبذلك تدقون  ثمن موته �صجينا 

الوحدة الوطنية. 
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املفلحي: يدعو اأبناء اجلنوب اإىل التالحم ملواجهة اأي متدد حوثي 

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

 ” ال�صيخ  املعروف  اجلنوبي  القيادي  دعا 
ب�صكل  يافع  ابناء   ” املفلحي  عبدالعزيز 
التالحم  اىل  كافة  اجلنوب  وابناء  خا�س 
حوثي  متدد  اأي  ملواجهة  الكلمة  وتوحيد 

باجتاه يافع واجلنوب . 
�صحفي  ت�صريح  ” يف  ” املفلحي  واأ�صاف    
هذه  املرحلة  ان  العالم  و�صائل  على  وزع 
ولكن  يافع  يف  فقط  لي�س  تكاتف  اىل  حتتاج 
التحديات  ملواجهة  عام  ب�صكل  اجلنوب  يف 

واأهما  باجلنوب  حتدق  التي  اخلطرية 
اىل  الدخول  احلوثي  م�صلحي  حماولت 

مناطق اجلنوب .
التي مير  الراهنة  املرحلة  ان  املفلحي   وقال 
القوى  كل  تكاتف  اىل  حتتاج  اجلنوب  بها 
العمل  وتنظيم  ال�صفوف  ور�س  اجلنوبية 
حتدق  التي  الخطار  كل  مواجهة  يتم  حتى 

باجلنوب ومنها خطر التو�صع احلوثي. 
  واأكد املفلحي على �صرورة ان يو�صع ابناء 
اجلنوب حتالفاتهم مع ابناء تعز والبي�صاء 
وماأرب ملواجهة خطر التمدد احلوثي. ودعا 

كافة القوى  للحيطة واحلذر واليق�صة ملنع 
اي تهديد او امل�صا�س باأمن الأر�س والإن�صان 

.
ملواجهة  وع�صكرياً  �صيا�صياً  التاأهب  وكذلك 

ع�صابات الفيد والإرهاب .  
 وجدد املفلحي دعوته لكافة قيادات احلراك 
يف الداخل واخلارج ل�صرورة ان ي�صت�صعروا 
م�صتوى  عند  يكونوا  وان  املرحلة  بخطورة 
وان  وق�صيتهم  �صعبهم  جتاه  امل�صوؤولية 
اجلنوب  اأجل  من  ال�صغائر  على  يرتفعوا 

وق�صيته العادلة .

- خا�ص:

�شحيفة اإماراتية : تك�شف عن 4 
عقوبات خليجية متوقعة �شد احلوثيني

معظم  اإىل  وو�صوًل  ب�صعدة  دماج  يف  احلرب  اندلع  منذ 
املناطق التي ت�صيطر عليها جماعة احلوثي، تعمل �صحيفة 
اليمن اليوم التابعة لنجل الرئي�س علي عبداهلل �صالح على 
ما  وغالباً  املناطق.        تلك  اإىل  دخولهم  ا�صباب  تربير 
باأخبار  للحوثيني،  م�صلح  اقتحام  اأي  ال�صحيفة  ت�صتبق 
والقاعدة  بـ"الدواع�س  ت�صميهم  من  و�صول  عن  تتحدث 
والتكفرييني" اإىل تلك املناطق، التي تدفع اجلماعة بدورها 
اإىل ا�صتغالل ذلك ل�صتخدام قوتها.       ومنذ ايام توا�صل 
مدن  على  �صر�صة  حملة  �صن  اليوم"  اليمن  "�صحيفة 
نظام احلكم يف  قرارها عن  ا�صتقالل  اعلنت  التي  اجلنوب 
تلك  وتتهم  احلوثي،  جماعة  عليه  ت�صيطر  الذي  �صنعاء 
املناطق با�صتقبال املئات من مقاتلي "داع�س".       ورغم 
"�صوريا والعراق"،  ان داع�س منظمة ارهابية تتواجد يف 
و�صميت بذلك ال�صم ن�صبة اإىل "دولة ال�صام والعراق"، اإل 

ان ال�صحيفة قالت يف عدد اليوم اأن مقاتلي تنظيم داع�س 
املحافظات  عرب  بحرا  اليمن  على  التدفق  يف  م�صتمرون 
اجلنوبية.       ونقلت ال�صحيفة اليوم عن م�صادر يف قوات 
يقالن حوايل  قاربني  اأنها ر�صدت  اليمنية،  ال�صواحل  خفر 
40 من مقاتلي داع�س نزلوا يف منطقة "راأ�س الكلب"، ومت 
نقلهم بًرا اإىل جهة جمهولة. وتدمج ال�صحيفة خرب و�صول 
اأن �صركة الطريان الرتكية كانت تنقل  "الدواع�س" بخرب 
الأمر  انك�صف  ما  بعد  ولكن  عدن،  اإىل  "داع�س"  مقاتلي 
عدن  اإىل  الوافدين  يف  التدقيق  يف  الأمن  �صلطات  وبداأت 
عرب اخلطوط الرتكية، ما ت�صبب يف حرج لل�صركة فاأ�صطر 
التنظيم اىل تهريب عنا�صره بحرا لليمن، يف حماولة لربط 
الرهاب برتكيا.       وتقول ال�صحيفة اأن �صواحل حمافظات 
يف  ا�صتقبلت  البالد،  جنوب  واملهرة  واأبني  ح�صرموت 
�صبق  الذين  داع�س  مقاتلي  من  دفعات  الأخرية  الأ�صهر 
التنظيم  واأعلن  والعراق،  �صوريا  عمليات يف  و�صاركوا يف 

عودة عدد من مقاتليه اإىل اليمن ملواجهة احلوثيني. 

العقوبات  اأبرز  عن  "اخلليج"الماراتية  �صحيفة  ك�صفت    
ال�صحيفة  اليمن،ونقلت  يف  احلوثيني  �صد  املتوقعة  اخلليجية 
اخلليجية يف عددها ال�صادر ام�س عن م�صادر مطلعة ترجيحها 
اجتماعه  يف  التعاون  جمل�س  دول  خارجية  وزراء  يبادر  اأن 
املتوا�صل منذ اختتام دورته 133 يف حال ف�صل جهود املبعوث 
على  عقوبات  فر�س  اإىل  اليمنية  الأزمة  ت�صوية  يف  الدويل 
احلوثيني، تت�صمن:   1-وقفا تاما للم�صاعدات واملنح التنموية 
التنموية  املالية  املوارد  اإجمايل  من  باملئة   70 نحو  متثل  التي 
جانب  اإىل  املانحني،  من  اليمن  عليها  حت�صل  التي  اخلارجية 
تعليق اأن�صطة ما تبقي من �صفارات دول املجل�س التي مل تبادر 
ب�صنعاء.    �صفاراتها  اأن�صطة  وتعليق  دبلوما�صييها  اإخالء  اإىل 
خليجية  دولة  اأي  قبل  من  قدمت  مالية  ودائع  اأي  2-�صحب 
مل�صاعدة احلكومة على احلفاظ على ا�صتقرار اأ�صواق ال�صرافة 
يف البالد.   3-جتميد ال�صتثمارات كافة وامل�صاريع قيد التنفيذ 
لها.    التابعة  الإمنائية  ال�صناديق  اأو  املجل�س  دول  من  املمولة 
يف  العاملني  اليمنيني  املغرتبني  حتويالت  على  قيود  4-فر�س 
دول املجل�س، ملنع و�صول اأي موارد مالية لل�صلطة النقالبية. 

- �صنعاء :

م�شدر: ينفي تدهور احلالة ال�شحية للرئي�س ال�شرعي "هادي"
فيما منظمة هود تنا�شد احلوثيني الإفراج عنه لتلقي العالج  

- اخلليج: 

-  عبداهلل امل�ؤيد:
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بيانا  الثالثاء  يوم  ع�صر  ال�صعبية  اللجان  من  عنا�صر  اأ�صدرت 
اإىل  الوقوف  اإىل  اليمنية  ال�صلطات  يف  اجلنوبية  القيادات  فيه  دعت 
ب�صم   : البيان  ن�س  يلي  فيما   . اجلنوب  يف  ال�صعبية  املطالب  جانب 
اهلل  ر�صول  على  وال�صالم  وال�صالة  هلل  احلمد  الرحيم  الرحمن  اهلل 
�صعبنا  لأبناء  طيبه  حتية  وبعد  واله  ومن  و�صحبه  اله  وعلى 
الذين يقوموا  ال�صرف  ال�صعبية يف مواقع  اللجان  والأحرار واأبطال 
على  واملت�صاعدة       ووقوف  التحديات اخلطرية  امام  بواجبهم 
تلك التحديات والتطورات التي نعي�س تفا�صيلها امل�صريية جند انه 
اأبناء اجلنوب على  ان نطلع  املهم وال�صروري والواجب علينا  من 
حقيقة اأمور كثرية واأهمها ما ح�صل بيوم الأحد وما قد يح�صل اإذا 
التي ترتب�س مب�صري اجلنوب و�صعبه من  الهيمنة  ما جنحت قوى 
القيادات  بع�س  من  واإذعان  بتواطىء  يحاك  الذي  خمططهم  تنفيذ 
وقت  لنعطيهم  الن  ذكرها  نريد  ل  التي  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
احداث  من  موؤخرًا  ح�صل  ما  ان  ومواقفهم  تعاطيهم  ملراجعة  كايف 
على  اهلل  باأن�صار  ت�صمى  ما  وميلي�صيا  جماعة  اأقدام  منذ  ت�صارعت 
احتالل �صنعاء ومن ثم اقتحام كل مرافق وموؤ�ص�صات الدولة مرورًا 
وانتهاء  احلكومة  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  وحما�صرة  مبهاجمة 
واجلنوب  ال�صمال  حكم  نقل  الذي  الد�صتوري  الإعالن  ي�صمى  مبا 
ال�صيا�صية  امل�صاعي  كل  بددت  خطوة  يف  اجلماعة  تلك  اإىل  ر�صمياً 
عادل  وحل  خمرج  واإيجاد  ال�صيا�صية  العملية  ت�صيري  يف  والدولية 
تلك  لتكون  اجلنوبية  الق�صية  راأ�صها  وعلى  امل�صريية  للق�صايا 
لي�س  وهي  بالوحدة  ت�صمى  ما  نع�س  يف  الأخري  امل�صمار  اخلطوات 
انقالب على �صرعية الرئا�صة وخمرجات احلوار فح�صب بل انقالب 
على الوحدة التي ل وجود لها اإل يف اخلطاب الر�صمي  كما اأنها تر�صل 
ر�صالة وا�صحة للجميع ان ل حل ول خال�س للجنوب وق�صيته اإل 
ان  حقيقتها        اجلميع  يعلم  التي  اجلنوبية  لالإرادة  الحتكام  يف 
افرزه  مر�صوم  خمطط  �صمن  اأتى  اجلماعة  تلك  عليه  اأقدمت  ما 
�صهل  الذي  و�صالح  احلوثي  بني  جلية  مالحمه  ات�صحت  حتالف 
الذي  والولء  بعالقاته  واملدن   املوؤ�ص�صات  واقتحام  احتالل  مهمة 
والأمن  اجلمهوري  احلر�س  ذلك  مقدمة  ويف  اجلي�س  يف  به  يحظى 
املركزي وعندما نتحدث عن هذه القوتان الع�صكريتان فاأننا ن�صتذكر 
اجلنوب  يف  لي�س  والغطر�صة  والتاآمر  النتهاكات  من  طويل  تاريخ 
الدولة بكل  اأخريا بت�صليم  الأمر  لينتهي  ال�صمال  بح�صب بل حتى يف 
مقوماتها جلماعة احلوثي كما �صبق لهم ان �صلموا مواقع ع�صكرية 
من  واأداة  �صنيعة  الأخري  هو  الذي  القاعدة  لتنظيم  ال�صابق  يف 
وانتقلت  الهيمنة  خمطط  تنفيذ  اجمع  العامل  و�صاهد  �صالح  اأدوات 
البي�صاء  اإىل حمافظة  اأخريا  اأخرى و�صوًل  اإىل  منطقة  اجلماعة من 
اجلنوب  اإىل  البي�صاء  حدود  اجلماعة  تلك  تتعدى  ان  ن�صتبعد  ول 
وهو ما ميثل خطر حقيقي جعل اأبناء اجلنوب اليوم ي�صطفون �صفاً 
رف�صهم  ليوؤكدوا  و�صبوة  واأبني  ويافع  ال�صالع  يف  ملجابهته  واحدًا 
عظمة  مدى  ج�صد  عظيم  م�صهد  يف  ومطامعها  اجلماعة  لتلك  املطلق 
الواجب  هذا  من  وانطالق  للواجب        وا�صتجابتهم  اجلنوبيون 
بادرت اللجان ال�صعبية بدورها امل�صئول والوطني يف حماية الأمن 
امام  الدولة  وموؤ�ص�صات  مقدرات  على  واحلفاظ  العامة  وال�صكينة 
الحتمالت  لكل  الكاملة  جاهزيتنا  ونوؤكد  احلا�صلة  التطورات  تلك 
خطرية  موؤامرة  خيوط  اإىل  الأمنية  وبيقظتها  اللجان  تو�صلت  وقد 
ل�صتن�صاخ ت�صليم املدن واملع�صكرات من قبل نف�س الأجهزة الأمنية 
وتواجدها  باللجان  ذرعاً  �صاقت  والذي  واحلوثي  ل�صالح  املوالية 
الذي اف�صل و�صيف�صل ذاك املخطط       ويف الأحداث الأخرية اأقدمت 
وجه  يف  اللجان  وقفت  ان  بعد  للجان  موقع  مبهاجمة  العنا�صر  تلك 
انتهاكاتهم بحق اأبناء اجلنوب فما كان من اللجان اإل بالرد احلا�صم 
تلك  جماميع  فيها  يتح�صن  التي  الع�صكرية  املواقع  من  عدد  على 
جماعة  �صعار  مل�صقات  واكت�صاف  منهم  عدد  اعتقال  ومت  الع�صابة 
خطرية  باعرتافات  واأدلوا  معهم  التحقيق  ومت  بحوزتهم  احلوثي 

توؤكد معلوماتنا على دور ذاك اجلهاز يف خمطط ا�صتهداف اجلنوب       
ان ما نريد ان نوؤكده وان يعلمه اجلميع هو ان اللجان لن تت�صاهل 
الرد موجع  الدفاع عن اجلنوب الأر�س والإن�صان و�صيكون  ابدًا يف 
�صخرة  كان  كما  اجلنوب  و�صيكون  باجلنوب  املرتب�صة  القوى  لكل 
�صنوجه  هنا  ومن  املتجددة  القدمية  املطامع  عليها  تتحطم  �صماء 
ال�صعب  اأبناء  يا  العظيم  اجلنوبي  لل�صعب  اأولها  مهمة  ر�صائل 
واأمام  طرق  مفرتق  امام  اليوم  اأنكم  واخلارج  الداخل  يف  اجلنوبي 
مرحلة �صعبه وم�صريية ت�صتوجب منا جميعاً بكل م�صاربنا الفكرية 
وال�صيا�صية وتنوع ن�صيجنا الجتماعي ان نلتقي حتت مظلة الوطن 
يف  واأننا  والإن�صان  الأر�س  اجلنوب  خري  فيه  ملا  مب�صوؤولية  ونعمل 
اللجان ال�صعبية اجلنوبية �صنكون كما عهدمتونا جندكم وجنودكم 
الوا�صحة  اإراداتكم  ومنا�صرة  وم�صاحلكم  اأمنكم  على  الدفاع  يف 
والعادلة التي تنكر لها من تنكر وجتابه بالتكابر وال�صتقواء ولكننا 
نثق يف اهلل اوًل ثم يف اإرادتكم احلرة وكما حمل لنا التاريخ دائماً ان 
ال�صعوب هي من تنت�صر يف الأخري فنحيي ثورتكم املباركة ونحيي 
دوركم الذي لم�صناه يف دعم اللجان وموؤازرتها والتعاون معها كما 
يف  ال�صعبية  جلانكم  مع  امل�صتمر  والتعاون  اليقظة  اإىل  ندعوكم  اإننا 
املدن واحلارات ومت�صكوا ب�صبط النف�س واإظهار معدنكم احل�صاري 
واحل�صاري  الراقي  والتعاون  والأمن  املوؤ�ص�صات  على  احلفاظ  يف 
ال�صعبية  جلانكم  ان  ونعاهدكم  ونعدكم  اجلميع  مع  والأخالقي 
�صتنا�صر اإرادتكم احلرة حتى الحتكام لها دون و�صاية من احد اأو 
فر�س خيارات ل تتوافق مع اإرادتكم احلرة وتطلعاتكم امل�صروعة       
واجلي�س        ال�صلطة  يف  اجلنوبيون  اإىل  فنوجهها  الأخرى  الر�صالة  اما 
يلدغ من جحر  املوؤمن ل  لن يرحم احد وان  التاريخ  ان  لهم  فنقول 
مرتني وامامكم اليوم م�صوؤولية عظيمة اما ان تكونوا مع �صعبكم اأو 
تكونوا �صده ل جمال ول مكان للحيادية وال�صبابية واملماطلة فقد 
حان الوقت لالنت�صار لأهلكم و�صعبكم بعد م�صار طويل من املعاناة 
ان  ولتعلموا  ال�صيا�صية    امل�صاعي  لكل  الذريع  والف�صل  والتجاهل 
تخافون  قد  التي  املادية  ومزاياكم  الوظيفية  ومكانتكم  منا�صبكم 
م�صريها لن تدوم لكم و�صيكون التاريخ �صاهد مبا لكم اأو عليكم  واهلل 
امل�صتعان اما ر�صالتنا الثالثة نوجهها لإخواننا يف ال�صمال ونقول لهم 
يفرقنا  ما  بكثري من  اأكرث  يربطنا  فالذي  را�صخة  �صتبقى  الأخوة  ان 
فنحن نرتبط بالعقيدة والعروبة واجلغرافيا ول ميكن لل�صمال ول 
للجنوب ان يدير ظهره لالأخر اأو ان ينطلق بعالقة عدائية لن ي�صتفيد 
منها احد       واأننا نقف معكم يف تطلعاتكم احلرة يف النعتاق من 

قوى الهيمنة التي اأنهكت اجلميع وحان الوقت لنعيد جميعاً عالقتنا 
املن�صفة بعيدًا عن التاأثري بخطاب الأطماع والتكابر ولنعيد اللحمة 
احلقيقية التي تاأثرت نتاج اعمال واأفعال القوى املهيمنة التي ل ترى 
اإل م�صاحلها واإطماعها وقامت ولزالت بتزييف احلقائق التاريخية 
ور�صالتنا الرابعة نوجهها ملا ت�صمى بجماعة اأن�صار اهلل نقول لهم ان 
اإي حترك �صد اجلنوب �صيكون مبثابة ا�صتن�صاخ حلرب �صيف 1994 
ار�س  على  والهزمية  الف�صل  اإل  جتدوا  ولن  خطري  طائفي  بطابع 
الكثرية  حججكم  �صتف�صل  كما  مطامعكم  و�صتف�صل  احلرة  اجلنوب 
ال�صتعطايف  خطابكم  معاه  يجدي  ولن  مل  فاجلنوب  واملف�صوحة 
الذي  الدولة  ولبا�س  قبلكم  اأتى  من  رف�س  كم  و�صريف�صكم  البليد 
تت�صرتون يف جلبابه للهيمنة على اجلنوب اأ�صبحتم به عراة وتعرت 
باهظا  ثمنها  �صتدفعوا  حمقاء  خطوات  اإي  من  ونحذركم  حقيقتكم 
فنوجهها  الأخرية        ر�صالتنا  اما  خمططكم  على  اأقدمتم  حال  يف 
التعاون  جمل�س  دول  مقدمتهم  ويف  وال�صديقة  ال�صقيقة  الدول  اإىل 
اخلليجي   فنقول لهم لقد عانى اجلنوب اخلذلن من اجلميع وحان 
الوقت لإن�صافه والوقوف مع �صعبه وتطلعاته امل�صروعة والعادلة 
من خالل الحتكام لإرادته دون فر�س لأي خيارات ل يقبلها ونوؤكد 
اإيجاد حل  على  يقوم  برمتها  املنطقة  ا�صتقرار  على  ان احلفاظ  لكم 
امل�صري  تقرير  على  الأ�صا�س  يف  ويعتمد  اجلنوبية  للق�صية  عادل 
حفظ  يف  واأ�صدقائه  لإخوانه  مهماً  �صريكاً  �صيكون  اجلنوب  وان 
اأمنه  يهدد  ملا  تواجد  اأي  اجلنوب  ويرف�س  والدويل  الإقليمي  الأمن 
التي  اجلماعات  اأو  املتطرفة  اجلماعات  من  والعامل  جريانه  وامن 
�صياقها  كانت وتخرج يف  دولة  اإي  واأهداف عدائية جتاه  تبعية  لها 
العام عن الإجماع والتوجه العربي والقومي اإننا يف اجلنوب نتطلع 
ومنا�صرة  وال�صتبداد  الظالم  قوى  وجه  يف  ملنا�صرتنا  فاعل  لدور 
اراداة ال�صعب اجلنوبي مبا يتوافق مع املواثيق الدولية امل�صروعة 
ال�صمال يف مواجهة  اإخواننا يف  لدور هام ملنا�صرة  كما نتطلع اي�صاً 
اليمن  امن  زعزعة  تريد  خارجية  قوى  من  املدعوم  الهيمنة  خمطط 
واخلليج  املنطقة  امن  ان  ونوؤكد  م�صبوهة  اأجندة  وتخدم  والإقليم 
من اأمننا والعك�س       يف الأخري نطماأن اجلنوبيون اجمع ان اللجان 
وان  باخلري  للجميع  متنياتنا  ونرفع  وجه  اأكمل  على  بدورها  تقوم 
ت�صعى  التي  الكارثية  العواقب  معاً  واجلنوب  ال�صمال  اهلل  يجنب 
بع�س الطراف اإىل جرها على اجلميع       وال�صالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته       �صادر عن قيادة اللجان ال�صعبية اجلنوبية عدن يوم 

الثالثاء املوافق 17/2/2015 

اللجان ال�صعبية اجلنوبية ت�صدر بيانا �صيا�صيا هاما 
- عدن /خا�ص:
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حمافظ عدن يرتاأ�ش لقاء للم�صاركني يف اللقاء الوطني املو�صع 
ملناه�صي االنقالب على ال�رشعية

اقر لقاء عقد م�صاء  الحد  ت�صكيل جلنة وفريق عمل بالت�صاور مع املجال�س 
ما  بتنفيذ  للبدء  لالنقالب  الراف�صة  املحافظات  يف  واملحافظني  املحلية 
التفاهم مع  الوطني املو�صع من خالل  اللقاء  ال�صادر عن  البيان  ت�صمنه 
الداخل واخلارج بهذا ال�صان . وعقد اللقاء  برئا�صة حمافظ عدن الدكتور 
عبدالعزيز �صالح بن حبتور و�صم امل�صاركني يف اللقاء الوطني املو�صع 
الذي عقد بنادي �صباط ال�صرطة بعدن وعدد من اع�صاء موؤمتر احلوار 
الوطني ال�صامل ، وجلنة �صياغة الد�صتور ، والهيئة الوطنية للرقابة على 
تنفيذ خمرجات احلوار ، وجمل�صي النواب وال�صورى ، واأع�صاء جمل�س 
الراف�صة  الأقاليم  يف  املحلية  وال�صلطة  واحلاليني   ال�صابقني  الوزراء 
لالنقالب واحلراك اجلنوبي ال�صلمي. واأكد اللقاء على �صرورة البدء يف 
حتويل كل املالحظات والفكار التي طرحت يف اللقاء اىل برامج عمل لبدء 
تنفيذها خالل اليام القادمة .. لفتا اىل ان املجال�س املحلية واحلا�صرين 
ل يبحثون عن �صرعية لن ال�صرعية موجودة وقائمة على عك�س ما يقوم 

به احلوثيون الذين يقتحمون املقرات دون البحث عن اي �صرعية .
 و اكد املحافظ بن حبتور انه �صيعمل خالل ال�صاعات القادمة مع الطراف 
التي وافقت على بيان اللقاء الوطني املو�صع من اجل حتديد اخلطوات 
العملية لتنفيذها .. م�صددا على اهمية ال�صراكة والت�صاور بني املحافظات 

من اجل حتقيق امل�صلحة الوطنية . 
املو�صع  الوطني  اللقاء  تاأجيل  اعالن  ا�صباب  عن  عدن  حمافظ  وحتدث 
بالغات  اىل  تعود  والتي  للموؤمترات  فل�صطني  قاعة  يف  �صيقام  كان  الذي 

تلقتها اللجنة المنية بوجود خطر على حياة امل�صاركني يف اللقاء . 
اىل  وح�صروا  ال�صعاب  جت�صموا  امل�صاركني  من  العديد  ان  اىل  ولفت 
واحلديدة  وح�صرموت  وتعز  واب  و�صقطرى  واملهرة  مارب  من  عدن 
ل  كي  التاأجيل  اقرار  اتخاذ  لول  انه  م�صيفا   .. الخرى  واملحافظات 
يح�صل �صيء لكانت القاعة ممتلئة بكل الرموز . وقال : نحن لدينا عمل 
ب�صاأن  وعيهم  اىل  يعودوا  مل  النقالبيني  احلوثيني  ان  طاملا  متوا�صل 
ال�صراكة احلقيقة ونحن م�صتمرون يف و�صع الليات التي تكفل التوازن 

القائم بني العا�صمة واملحافظات . 
وا�صاف : نحن ل نبحث عن امل�صكلة من اجل ابرازها امل�صكلة احلقيقة 
احلفاوة  بنف�س  �صركاء  كانوا  العدم  من  احلوثيني  الخوة  لنا  خلقها 
الوطني  احلوار  مبوؤمتر  ال�صيا�صيني  الفرقاء  فيه  �صارك  الذي  والتقدير 
ولكنهم بعد ذلك اعتمدوا مبدا ا�صتخدام القوة وهذه املبدا ل يجيزه ول 
 .. الكل وقف �صده  لذلك  قانون ل حملي ول و�صعي ول ديني  اي  يقره 

وا�صار اىل ان احلوثيني النقالبيني بالغوا يف حماولة اهانة اليمنيني من 
خالل احتجاز رموزهم وعلى را�صهم الرئي�س عبدربه من�صور هادي وقال 
مليون  �صتة  ميثل  لكنه  اخلا�س  �صخ�صه  ميثل  يعد  مل  هادي  الرئي�س   :
كل  اقتناع  خالل  من  الن�صبة  هذه  على  ح�صل  با�صواتهم  ادلوا  ناخب 
الطراف ال�صيا�صية واحلوثيني كانوا معار�صني واحلراك امل�صلح هوؤلء 
الفريقني هم من وقفوا �صد النتخابات . واكد ان هذا املوؤمتر هو ا�صتجابة 
وكل  �صقطرى  وجزيرة  ومارب  البي�صاء  من  الينا  قادم  ل�صغط  طبيعية 
اليمن فهل ن�صت�صلم لهذا الفعل ام نعيد المور اىل ن�صابها  ن�صرح للمجتمع 
اىل  .. م�صريا  انقالب  العا�صمة �صنعاء من  الدويل ما ح�صل ويح�صل يف 
اولئك  حتى  اللقاء  يف  امل�صاركون  كل  عليه  وافق  البيان  ت�صمنه  ما  ان 
اكد املحافظ  . كما  التوا�صل معهم ووافقوا عليه  الذين مل يح�صروا مت 
الفر�صة  تفويت  اهمها  ال�صباب  من  للعديد  جنح  اللقاء  ان  حبتور  بن 
على العنا�صر املاجورة التي تريد املتاجرة بدماء ال�صباب كون الجهزة 

المنية والع�صكرية موجودة وبامكانها اقامة الفعالية بقوة القانون اىل 
يوؤكد  الذي  المر  اليمن  كل  ميثلون  الجتماع  يف  احلا�صرين  ان  جانب 
اخلارج  مع  تعمل  �صاذة  جمموعة  با�صتثناء  لالنقالب  اليمنيني  رف�س 
ا�صتمرار  اجل  من  العمل  �صرورة  على  حبتور  بن  و�صدد   . والنقالبيني 
هذه اللقاء الذي يعترب ما عقد يف عدن الول له .. متطرقا اىل �صلوكيات 
جماعة احلوثي يف العا�صمة �صنعاء وا�صتخدامهم القوة لتحقيق اهدافهم 
واملالحظات  الراء  من  العديد  طرحوا  قد  اللقاء  يف  احلا�صرون  وكان   .
والنتقال  احلوثي  لنقالب  الراف�صة  للمحافظات  القادمة  العمل  خلطة 
اىل  املالية  املخ�ص�صات  حتويل  ايقاف  خالل  من  الر�س  على  العمل  اىل 
العا�صمة �صنعاء وخلق عالقات تن�صيق وتوا�صل بني ال�صلطات املحلية 
من اجل ذلك وت�صكيل جبهات ملواجهة املد احلوثي .. موؤكدة على اهمية 
ما ت�صمنه البيان اخلتامي للقاء الوطني الذي عقد يف قاعة نادي ال�صباط 

من نقاط وقرارات يجب تفعيلها وتطبيقها على ار�س الواقع . 

- عـــدن:

اليمن يوّحد دول اخلليج
ب�صكل  اليمن،  يف  الأحداث  تطورات  جتاه  موقفها  يف  موحدة  اخلليج  دول  بدت 
امل�صري،  امللف  مع  تعاملها  يف  حمورين  اإىل  انق�صمت  اأن  بعد  للعيان،  وا�صح 
الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  والبحرين،  والإمارات  ال�صعودية  فيه  تدعم  الذي 
ال�صي�صي، فيما ل تزال قطر غري متناغمة معها رغم اتفاق الريا�س الأخري يف هذا 

ال�صاأن.
بالتطورات  يتعلق  كثيفا  ن�صاطا  الأيام  هذه  اخلليجية  الدبلوما�صية  وت�صهد 
الإقليمية الكثرية، التي اعتادت دول اخلليج ال�صت لعب دور بارز فيها، م�صتفيدة 
من ثقلها ال�صيا�صي والقت�صادي والديني يف املنطقة، ل �صيما يف اليمن املجاور 

واملقلق للخليجيني منذ عقود.
ويقول مراقبون لل�صاأن اخلليجي، اإن "التهديد القادم من اليمن ل مييز بني دول 
دول  بقوة  تناف�س  التي  اإيران،  القدمي  العدو  من  مدعوم  اأنه  �صيما  ل  اخلليج، 

اخلليج للحفاظ على مكانة لها يف املنطقة امل�صطربة".
املحاذي  اجلغرايف  موقعه  ب�صبب  اخلليج،  لدول  هاج�صا  بالفعل  اليمن  وي�صكل 
الطويلة  البحرية  وُعمان من جهة، وحدوده  ال�صعودية  هما  لدولتني خليجيتني 
غري امل�صبوطة من اجلهة الأخرى، ف�صال عن تركيبة �صكانه الذين يتجاوزون 20 

مليون ن�صمة، وو�صعه القت�صادي املزري.
الزيارات  �صملت  اليمن،  يف  يجري  ما  حول  اخلليجي  التوافق  على  موؤ�صر  ويف 

الدبلوما�صية املكوكية للزعماء اخلليجيني خالل الأيام القليلة املا�صية، الدوحة، 
كما تراأ�س م�صوؤولون قطريون بع�س الجتماعات يف هذا ال�صاأن.

ال�صيخ �صباح  الكويت  اأمري  املا�صيني،  اليومني  الريا�س خالل  ا�صتقبلت  وبينما 
الأحمد ال�صباح، وويل عهد اأبو ظبي ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، و�صل ويل 
ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن نايف اإىل الدوحة، يف زيارة خاطفة التقى 

خاللها اأمري قطر ال�صيخ متيم بن حمد.
�صيطرة  برف�س  يتمثل  اليمن،  يف  موحد  موقف  حول  ال�صت  اخلليج  دول  وتتفق 

تنظيم القاعدة وجماعة احلوثي على موؤ�ص�صات الدولة ال�صرعية.

ويدعم التحالف اخلليجي املتما�صك يف اليمن، عودة موؤ�ص�صات الرئا�صة واحلكومة 
والربملان لقيادة اليمن، و�صيطرة اجلي�س اليمني على جمريات الأحداث هناك، 
مهما كلف هذا املوقف من متطلبات و�صلت حد طلب التدخل الع�صكري املبا�صر 

مبوافقة اأممية.
الإعالمية  تغطيتها  تعد  -التي  القطرية  اجلزيرة  قناة  تبدي  ذاته،  ال�صياق  ويف 
ال�صعودي  اخلليجيني،  املحورين  بني  الختالف  نقاط  اأبرز  من  م�صر  حول 
على  ي�صيطرون  الذين  احلوثيني،  امل�صوؤولني  حماورة  يف  �صرا�صة  والقطري- 

م�صاحات وا�صعة من اليمن بينها �صنعاء.
�صعبية  جلان  عن  القطرية  القناة  عرب  احلوثيون  امل�صوؤولون  يتحدث  وبينما 
متثل كل اأطراف اليمن، تتم�صك القناة مبوقفها الذي يرى فيها "ميلي�صيا م�صلحة 
معتدية" على موؤ�ص�صات الدولة ال�صرعية اليمنية، ويف مقدمتها موؤ�ص�صة الرئا�صة، 
التي يديرها الرئي�س عبد ربه من�صور هادي، الذي يفر�س عليه احلوثي الإقامة 

اجلربية.
ال�صعودية  الإعالم  و�صائل  مع  متوافقة  غري  تزال  ل  القطرية  القناة  اأن  ورغم 
العمالقة بال�صكل الذي تريده الريا�س عند احلديث عن ال�صاأن امل�صري، فاإن الأمر 
خمتلف متاما بالن�صبة لليمن، حيث تبدو فيها "اجلزيرة" ممثلة للموقف الر�صمي 

ال�صعودي اأكرث من املحطات ال�صعودية ذاتها.
*�صبكة اإرم الإماراتية

- قحطان العب��ص 
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جمل�س الأمن الدويل يطالب احلوثيني 
بالن�شحاب واإنهاء العنف

�صدر جمل�س الأمن الدويل اليوم، بالإجماع القرار رقم 2109 ب�صاأن اليمن 
املقدم من الأردن وبريطانيا.

وطالب املجل�س جميع الأطراف يف  اليمن ول �صيما احلوثيني بوقف جميع 
اليمن  يف  ال�صرعية  وال�صلطات  ال�صعب  �صد  امل�صلحة  العدائية  الأعمال 
وت�صليم الأ�صلحة التي ا�صتولوا عليها من املوؤ�ص�صات الع�صكرية والأمنية 

وفقا لتفاق ال�صالم وال�صراكة الوطنية.
و�صائل  على  ا�صتيالء  احلوثيني  اإزاء  ال�صديد  قلقه  عن  املجل�س  وعرب 
للتحري�س على  الو�صائل  الإعالم احلكومية معلنا رف�صه ا�صتخدام هذه 

العنف.
الهجمات من قبل احلوثيني  الدويل رقم 2022  الأمن  ودان قرار جمل�س 
ال�صحية،  واملراكز  واملدار�س  العبادة  ودور  اخلا�صة  امل�صاكن  �صد 

والبنية التحتية واملعدات الطبية.
مبا  اليمنية،  احلكومة  يف  امل�صوؤولني  احلوثيني  احتجاز  ب�صدة  وانتقد 
بحاح  خالد  الوزراء  ورئي�س  هادي،  من�صور  ربه  عبد  الرئي�س  ذلك  يف 

واأع�صاء يف جمل�س الوزراء وو�صعهم حتت الإقامة اجلربية.

ن�س القرار رقم 2109 ب�شاأن  اليمن
اإن جمل�س الأمن، اإذ ي�صري اإىل قراراته 2014 )2011(، 2051 )2012( و 
2140 )2014( والبيانات الرئا�صية ال�صادرة يف 15 فرباير 2013 و29 

اأغ�صط�س 2014.
و�صالمة  وا�صتقالل  و�صيادة  بوحدة  القوي  التزامه  جديد  من  يوؤكد  واإذ 
اأرا�صي اليمن، والتزامه بالوقوف اإىل جانب ال�صعب اليمني،يدعم جهود 
جمل�س التعاون اخلليجي )GCC( ويثني على م�صاركتها يف م�صاعدة 
اتخذها  التي  الإجراءات  اأن  اليمن،موؤكدا  يف  ال�صيا�صي  النتقال  عملية 
يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  على  وال�صتيالء  للربملان  حل  من  احلوثيون 

اليمن �صعدت ب�صكل خطري من الأو�صاع.

وخرج املجل�س بالقرارات التالية:
الربملان  بحل  احلوثيون  اتخذها  التي  الإجراءات  ب�صدة  ي�صتنكر   .1
وال�صتيالء على املوؤ�ص�صات احلكومية يف اليمن، مبا يف ذلك اأعمال العنف.

خالل  من  خالفاتهم  حل  اإىل  اليمن  يف  الأطراف  جلميع  دعوته  يكرر   .2
�صيا�صية،  اأهداف  لتحقيق  العنف  اأعمال  ونبذ  والت�صاور،  احلوار 
التي  اجلانب  الأحادية  الإجراءات  وجميع  ال�صتفزاز  عن  والمتناع 

تقو�س عملية النتقال ال�صيا�صي.
3. يدين الهجمات من قبل احلوثيني �صد امل�صاكن اخلا�صة ودور العبادة 

واملدار�س واملراكز ال�صحية، والبنية التحتية واملعدات الطبية.
الإعالم  ا�صتيالء احلوثيني على و�صائل  اإزاء  ال�صديد  4. يعرب عن قلقه 

احلكومية ويرف�س ا�صتخدام هذه الو�صائل للتحري�س على العنف.
5. يدعو بقوة جميع الأطراف ول �صيما احلوثيني اإىل اللتزام مببادرة 

احلوار  موؤمتر  ونتائج  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الأمني،  وملحقه  الوطنية  وال�صراكة  ال�صلم  واتفاق  ال�صامل،  الوطني 

والذي يوفر عملية انتقال دميقراطي بقيادة مينية.

مفاو�صات  لت�صريع  احلوثيني،  �صيما  ول  الأطراف،  جميع  يحث   .6
من  ال�صيا�صي  النتقال  عملية  ملوا�صلة  املتحدة  الأمم  ترعاها  -�صاملة 
اأجل التو�صل اإىل حل توافقي وفقا للمبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية، 
وال�صراكة  ال�صلم  واتفاق  ال�صامل،  الوطني  احلوار  موؤمتر  ونتائج 

الوطنية وملحقه الأمني، وتنفيذ ذلك.
عملية  ل�صتكمال  حمددة  مواعيد  اإعالن  على  الأطراف  جميع  يحث   .7
واإجراء  الد�صتور،  على  ا�صتفتاء  لإجراء  الد�صتورية،  امل�صاورات 

النتخابات يف ظل قانون انتخابي جديد وفقا للد�صتور اجلديد.
8. يطالب احلوثيني فورا ودون قيد اأو �صرط:

- النخراط بح�صن نية يف املفاو�صات بو�صاطة الأمم املتحدة
العا�صمة  يف  ذلك  يف  مبا  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  من  قواتهم  �صحب   -
الأخرى،  واملحافظات  العا�صمة  يف  الأمني  الو�صع  وتطبيع  �صنعاء، 

ومغادرة املوؤ�ص�صات احلكومية والأمنية.
العتقال  اأو  اجلربية  الإقامة  حتت  الأفراد  جميع  عن  باأمان  الإفراج   -

التع�صفي.
- المتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية اجلانب التي ميكن 

اأن تقو�س عملية النتقال ال�صيا�صي واأمن اليمن.
جميع  وقف  احلوثيني،  �صيما  ول  اليمن،  يف  الأطراف  جميع  يطالب   .9
اليمن  يف  ال�صرعية  وال�صلطات  ال�صعب  �صد  امل�صلحة  العدائية  الأعمال 
وت�صليم الأ�صلحة التي ا�صتولوا عليها من املوؤ�ص�صات الع�صكرية والأمنية 

يف اليمن، وفقا لتفاق ال�صالم وال�صراكة الوطنية.

10. يدعو جميع الدول الأع�صاء اإىل المتناع عن التدخل اخلارجي الذي 
النتقال  دعم  ذلك  من  وبدل  ال�صتقرار  وعدم  النزاع  اإثارة  اإىل  ي�صعى 

ال�صيا�صي.
11. يدعو جميع الأطراف اإىل التقيد باللتزامات ال�صرورية ل�صمان اأمن 

ال�صلك الدبلوما�صي واملن�صاءات التابعة له.
اأن يوا�صل م�صاعيه احلميدة، ويالحظ مع  العام  الأمني  اإىل  12. يطلب 
التقدير عمل م�صت�صاره اخلا�س، جمال بنعمر، وي�صدد على اأهمية تن�صيق 
وثيق لالأمم املتحدة مع ال�صركاء الدوليني، مبا يف ذلك دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، وجمموعة ال�صفراء يف �صنعاء، واجلهات الفاعلة الأخرى، من 

اأجل امل�صاهمة يف اإجناح العملية النتقالية.
املقدمة  امل�صاعدة  اأن يوا�صل تن�صيق  العام  الأمني  13. يطلب كذلك من 
من املجتمع الدويل لدعم عملية النتقال، واقرتاح خيارات لتعزيز مكتب 
لتمكينه من ال�صطالع بوليته، مبا يف ذلك م�صاعدة  امل�صت�صار اخلا�س 
الد�صتور،  �صياغة  واعتماد  النهائية  ال�صيغة  لو�صع  املتحدة  الأمم 
واإجراء اإ�صالح النظام النتخابي، واإجراء النتخابات العامة، واإن�صاء 
القطاع  اإ�صالح  الإدماج، وكذلك  واإعادة  والت�صريح  ال�صالح  لنزع  اآليات 

الأمني.
القرار،  هذا  تنفيذ  عن  تقريرا  يقدم  اأن  العام  الأمني  اإىل  تطلب   .14
وموا�صلة تقدمي تقرير عن التطورات يف اليمن، مبا يف ذلك تنفيذ مبادرة 
احلوار  موؤمتر  ونتائج  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الوطني ال�صامل، و اتفاق ال�صلم وال�صراكة الوطنية وملحقها الأمني يف 

غ�صون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك.
15. يعلن ال�صتعداد لتخاذ املزيد من اخلطوات يف حال عدم التنفيذ من 
قبل اأي طرف ميني لهذا القرار، وبخا�صة الفقرات 6 و 7 و 8 و 9 اأعاله.

16. يقرر اأن يبقي امل�صاألة قيد نظره الفعلي.

- ني�ي�رك:

 
 

حبتور  بن  �صالح  عبدالعزيز  الدكتور/   اأ�صدر 
حمافظ حمافظة عدن ورئي�س جامعة عدن قرارًا 
برقم  )2012(  لعام 2015م والقا�صي بتكليف 

قائماً  العبادي  مو�صى  اأحمد  حممد  الدكتور/ 
مهامه  اإىل  اإ�صافة  عدن  جامعة  رئي�س  باأعمال 
نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون الطالب، واأن يعمل 
يلزم  من  ويبلغ  �صدوره  تاأريخ  من  القرار  بهذا 

بتنفيذه.

اجلدير بالذكر ان الدكتور/ حممد اأحمد مو�صى 
العبادي يعد من الكوادر التي لها ب�صمات كبرية 
وب�صمات  ملمو�س  دور  وله  عدن  جامعة  يف 

وا�صحة للعيان يف تطوير جامعة عدن.

تـكــلــيـــف الدكـــتــور مــحــمــد العبــــادي
قائـمـًا باأعمــال رئيــ�س جــامــعــة عدن

- جهاد وادي:



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

www al-hakikah.com 6
تقرير

�صحيفة اإ�رشائيلية : نتائج انقالب احلوثيني .. 
اأزمة مالية .. اخلليج لن يدفع.. اإيران عاجزة

"هاآرت�س"  �صحيفة  قالت  الأحد،  ن�صر  �صيا�صي  حتليل  يف 
العربية: اإن �صحب الدعم القت�صادي ال�صعودي واخلليجي 
ال�صلطة،  على  احلوثي  جماعة  انقالب  خلفية  على  لليمن 
�صوف ي�صع عوائق اقت�صادية كبرية اأمام النقالب، خا�صة 
يف الوقت الذي ل يبدو فيه اأن اإيران "متفرغة" لدعم اليمن 
عالقتها  تعريف  لإعادة  ال�صعودية  يدفع  قد  كما  اقت�صادياً، 

بالإخوان امل�صلمني.
ويقول املحلل "ت�صفي بارئيل" يف مقاله: اإن اململكة العربية 
ت�صع  اليمن  عن  القت�صادي  الدعم  ب�صحبها  ال�صعودية 
جماعة احلوثي يف ماأزق عميق، خا�صة مع عدم وجود بديل 
العربية  اململكة  اأن  يذكر  ال�صياق  موؤكد. ويف هذا  اقت�صادي 
–حتى دي�صمرب/كانون الأول  ال�صعودية كانت تدعم اليمن 
املا�صي- مببلغ 450 مليون دولر لالحتياجات الراهنة، اإىل 
جانب 900 مليون دولر دعماً مبنتجات النفط، والذي �صّكل 

جزءًا حيوياً مبيزانية الدولة.
العتماد  ي�صتطيعون  ل  احلوثيني  اأن  "بارئيل"  وي�صيف 
على ت�صدير النفط اليمني، وذلك لأن موانئ النفط والغاز، 

اإىل جانب جزء من حقول النفط، توجد جنوبي الدولة التي تقع حتى الآن حتت 
�صيطرة �صنّية. وقد اأوقفت اجلماعات امل�صيطرة على جنوبي اليمن قبل ع�صرة اأيام 
جزءًا من املن�صاآت النفطية عن العمل احتجاجاً على انقالب احلوثيني على اأجهزة 

الدولة.
ويرى بارئيل اأن ما يزيد خطورة �صحب الدعم ال�صعودي هو عدم وجود بديل موؤكد 
للدعم، ففي حني اأن اإيران اأعلنت ب�صكل �صريح دعمها املبا�صر للمتمردين احلوثيني، 
فاإن هناك فرقاً كبريًا بني الدعم من اأجل حتقيق اأهداف �صيا�صية وع�صكرية، وبني 

ال�صتعداد لتمويل احتياجات الدولة وموؤ�ص�صاتها ل�صنوات عديدة، وهذا ما ي�صكك 
بارئيل بقدرة اإيران على فعله.

الأزمة  ظل  يف  احلوثيني  بقيادة  لليمن  القت�صادي  اإيران  دعم  يف  الت�صكيك  وياأتي 
العقوبات القت�صادية املفرو�صة  اإيران ب�صبب  التي تواجهها  القت�صادية احلادة 
يزيد  ما  لكن  �صوريا.  يف  الأ�صد  لنظام  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  وب�صبب  عليها، 
اقت�صادها �صوءًا وي�صعف من اإمكانية دعمها لتثبيت النقالب يف اليمن، هو انخفا�س 
اأن  اقت�صاديون  خرباء  يرى  والذي  الأخرية،  بالفرتة  كبري  ب�صكل  النفط  اأ�صعار 

قوية  �صربة  لتوجيه  ا�صتغلته  ال�صعودية  العربية  اململكة 
لالقت�صاد الإيراين.

تفر�صها  التي  املقاطعة  اأن  مراقبون  يرى  اآخر،  جانب  من 
يكون  اأن  املمكن  من  اليمن  يف  احلوثيني  على  ال�صعودية 
�صيفاً ذا حّدين؛ وذلك لأنه يرتك �صمايل اليمن "حتت رحمة 
لالإخوان  تابعة  جماعات  �صيطرة  حتت  واجلنوب  اإيران"، 
رمبا  ماأزق  يف  ال�صعودية  ي�صع  قد  الذي  الأمر  امل�صلمني، 
جماعة  مع  عالقتها  وتعريف  �صياغة  اإعادة  اإىل  ي�صطرها 
عبد  بن  �صلمان  امللك  تويل  بعد  خا�صة  امل�صلمني،  الإخوان 
يقود تغيريات  بداأ  اململكة، والذي  العزيز مقاليد احلكم يف 

وا�صحة مبواقف ال�صعودية من ملفات خارجية عدة.
وال�صعوبات  اليمن،  عن  ال�صعودي  الدعم  غياب  ظل  ويف 
مراقبون  يرى  للحوثيني،  اإيراين  دعم  تلقي  وراء  الكامنة 
ال�صني  من  كل  من  الدعم  لطلب  يّتجهون  قد  احلوثيني  اأن 
عن  بدياًل  ذلك  �صي�صكل  هل  بعد  يت�صح  مل  لكن  ورو�صيا، 
يحل  لن  كونه  عن  ف�صاًل  هذا  اخلليج،  ودول  ال�صعودية 
وحقوله،  النفط  من�صاآت  على  اجلنوب  �صيطرة  م�صكلة 

خا�صة لو تلقى دعماً خليجياً لتفعيله.
اإن الوليات املتحدة تقع  ويف �صياق مّت�صل، يقول بارئيل: 
احلوثيني،  انقالب  بعد  اليمني  الو�صع  بخ�صو�س  اأزمة  يف 
فمن ناحية قامت باإدانة حل الربملان اليمني و�صيطرة احلوثيني على ال�صلطة، لكن 
حتى  اأو  معها  مركزية  �صلطة  لتعاون  املتحدة  الوليات  حتتاج  اأخرى  ناحية  من 
اليمن.  جنوبي  الفاعلة  القاعدة  تنظيم  جماعات  مواجهة  ا�صتمرار  على  موافقتها 
مع  التعاون  اإىل  احتياجها  وهو  وا�صح،  تناق�س  يف  املتحدة  الوليات  تقع  وهنا 
�صلطة متماهية مع اإيران )احلوثيني( يف مواجهة القاعدة، مما يعني اأنها �صت�صطر 

اإىل "التربع خلزينتهم" من اأجل ال�صتمرار بخطتها الع�صكرية.
ترجمة: مي خلف

جماعة  على  والدولّية  الإقليمّية  ال�صغوط  تزداد 
"اأن�صار اهلل" )احلوثيون(، بعد �صيطرة م�صّلحيها على 

�صنعاء وا�صتيالئهم على ال�صلطة. 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  دعوة  من  يوم  وبعد 
حتت  عاجلة  قرارات  اتخاذ  اإىل  الدويل  الأمن  جمل�س 
جمل�س  لّوح  املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�صابع  الف�صل 
من  احلوثيني  ان�صحاب  عدم  حال  يف  بعقوبات  الأمن 
ربه  عبد  امل�صتقيل  الرئي�س  عن  احل�صار  وفك  �صنعاء، 
اأعلن  فيما  املعتقلني،  عن  والإفراج  هادي،  من�صور 
الأمني العام جلامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن 
يوم  العرب  اخلارجية  وزراء  طارئ" يعقده  "اجتماع 

الأربعاء املقبل ملناق�صة تطورات الأو�صاع. 
وعلمت "العربي اجلديد" من م�صادر اأممّية مطلعة، اأّن 
"الأردن وبريطانيا مل يتمكنا من اإقناع رو�صيا باملوافقة 

التعاون  جمل�س  دول  مطالب  اأحد  حتقيق  الدويل  الأمن  جمل�س  يتبنى  اأن  على 
بريطانيون  دبلوما�صيون  �صياغته  يف  �صارك  الذي  الدويل  القرار  يف  اخلليجي، 
الأحد،  اأم�س  الأمن،  جمل�س  قرار  من  الزرقاء  الن�صخة  وبح�صب  واأردنيون". 
فقد ت�صّمن القرار عبارات قوية تكاد تكون منقولة حرفياً من بيان دول جمل�س 
اإ�صارة  اأي  دون  من  ولكن  املا�صي،  ال�صبت  يوم  ال�صادر  اخلليجي،  التعاون 
لإجراءات عملية عاجلة، دعت دول املجل�س اإىل اتخاذها حتت الف�صل ال�صابع 

من ميثاق الأمم املتحدة". 
على  "احلفاظ  اأجل  من  للتحرك  الأمن  جمل�س  دعت  قد  اخلليج  دول  وكانت 
يف  ال�صرعية  على  النقالب  ا�صتمرار  يهددهما  اللذين  الدوليني،  والأمن  ال�صلم 
هادي،  احتجاز  ا�صتمرار  واإدانة  ال�صرعية  ال�صلطة  "دعم  اإىل  ودعت  اليمن"، 

ورئي�س الوزراء خالد بحاح والوزراء وامل�صوؤولني من قبل امللي�صيات احلوثية، 
واملطالبة باإطالق �صراحهم فورًا". 

لإقناع رو�صيا  الأمن،  الدائمة يف جمل�س  الأع�صاء  الدول  بقية  ويف حماولة من 
بعدم ا�صتخدام حق النق�س الفيتو �صد القرار، قالت م�صادر "العربي اجلديد" 
م�صودة  لهجة  لتخفيف  ا�صطروا  والربيطانيني،  الأردنيني  "الدبلوما�صيني  اإّن 
على  ُعر�صت  التي  النهائية  امل�صودة  لتكتفي  م�صامينه،  بع�س  وتغيري  القرار 
الت�صويت، بدعوة حركة "اأن�صار اهلل" اإىل "الن�صحاب من املوؤ�ّص�صات احلكومية 
اليمنية والإفراج عن اأع�صاء احلكومة املعتقلني، بالإ�صافة اإىل فّك احل�صار عن 

هادي". 
ويطالب اأع�صاء جمل�س الأمن الدائمون، وفق القرار، احلوثيني "باإبداء ح�صن 
املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املبعوث  يرعاها  التي  احلوارات  يف  والنخراط  النية 
ا�صتعداد  العملّية، مبدياً  القرار الإجراءات  اأّجل  اليمن جمال بنعمر"، فيما  اإىل 

ما  لحقاً،  اإ�صافية  تدابري  لتخاذ  الأع�صاء  الدول 
يعني التهديد بفر�س عقوبات، مل تنل اإجماع اأع�صاء 

جمل�س الأمن. 
الأزرق"،  باحلرب  "كتب  القرار  م�صروع  اأّن  حني  ويف 
قامو�س  يف  يعني  م�صطلح  وهو  دبلوما�صيني،  وفق 
الأمم املتحدة الن�صخة النهائية للقرار قبيل الت�صويت 
"فران�س  وكالة  نقلته  ما  وفق  رو�صيا،  تبدو  عليه، 

بر�س" غري متحّم�صة لفر�س عقوبات على احلوثيني. 
البيان  اأّن  عن  املزاعم  عمر  بن  نفى  ذلك،  غ�صون  يف 
النقالبي الذي اأ�صدره احلوثيون جاء بالتفاق معه، 
موؤكدًا، يف بيان، وقوفه "على نف�س امل�صافة من جميع 
الأطراف ال�صيا�صية"، وا�صتمراره يف القيام مب�صاعيه 
اإليه  "لإخراج اليمن من املاأزق اخلطري الذي اأو�صله 
عدم التزام املكونات والأحزاب ال�صيا�صية باملرجعية 
املبادرة  يف  واملتمثلة  اليمنيون،  عليها  توافق  التي 
اخلليجية واآليتها التنفيذية وخمرجات موؤمتر احلوار 

الوطني واتفاق ال�صلم وال�صراكة". 
يذكر اأّن املجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي اأّكد املرجعيات ذاتها، 
ال�صلمي  النتقال  عملية  ل�صتئناف  "الدعوة  الأمن  جمل�س  قرار  ت�صّمن  فيما 
لل�صلطة وفق املبادرة اخلليجية وقرارات جمل�س الأمن ال�صابقة، واعتبار هادي 

الرئي�س ال�صرعي حتى الآن". 
تنفيذ  وال�صعودّية  امل�صرّية  البحرية  القوات  با�صرت  التطورات،  هذه  ظل  ويف 
مناورات بحرية م�صرتكة، حتت ا�صم "مرجان 15"، وتاأتي وفق بيان للجي�س 
"تنمية قدرة  البلدين بهدف  "تدريبات م�صرتكة" بني  �صل�صلة  امل�صري، �صمن 
اأمن  على  للحفاظ  م�صرتكة  عمليات  واإدارة  تخطيط  على  امل�صاركة  القوات 
هاماً  دولياً  ممرًا  باعتباره  تهديد،  اأي  �صّد  الأحمر  البحر  يف  املالحة  و�صالمة 

لالقت�صاد العاملي"

�شغوط عربية ودولية حتا�شر احلوثيني
العربي اجلديد - متابعات:

 ــ متابعات :
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متيز باحلنكة واحلكمة والقدرة على ا�صت�رشاف امل�صتقبل ومواجهة التحديات

اإدارية و�صيا�صية رفيعة،  اأمني فريد، وقدرات  بخطوات واثقة يقودها ح�س 
بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  نال  نبيلة،  اإن�صانية  ومناقب  و�صيم 
نايف بن عبدالعزيز ثقة خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
لرئي�س  ثانياً  ونائباً  العهد،  ويل  ويل  م�صوؤولية  ليتوىل  البيعة  هيئة  واأع�صاء 
جمل�س الوزراء اإىل جانب عمله وزيرًا للداخلية، والذي عرف - حفظه اهلل - 
بقيادته �صفينة الأمن باململكة بخربات ربان ماهر طاملا اأ�صاد اجلميع بحنكته 
وم�صتجداته  حتدياته  ومواجهة  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  على  وقدرته  وحكمته 
بعزمية �صادقة و�صعي خمل�س للحفاظ على مكت�صبات الوطن واأمن املواطن.

لويل  ولياً   - اهلل  حفظه   - �صموه  بتعيني  ال�صعودي  ال�صعب  فرحة  وكانت 
العهد، ونائباً ثانياً لرئي�س جمل�س الوزراء خري تعبري عن تقدير اأبناء اململكة 
جلهوده الكبرية يف احلفاظ على اأمن البالد والعباد يف جميع املنا�صب التي 
�صرفت بتوليه لها، وثقتهم يف قدرته على موا�صلة م�صرية النجاح والإجناز، 
جناحها  الأيام  اأثبتت  باإ�صرتاتيجية  الإرهاب،  مبواجهة  يتعلق  فيما  ل�صيما 
يف جتفيف منابع التطرف وم�صادر متويله وتفنيد مزاعم واأباطيل املتطرفني 
اأبناء الوطن يف الت�صدي لهذه  والغالة واملخربني، من خالل تفعيل م�صاركة 
الذي  املنحرف  الفكر  لت�صحيح  املنا�صحة  قيمة  من  والإعالء  ال�صالة  الفئة 

يغذي الإرهاب والتطرف.

رجل الأمن القوي
ومل يكن م�صتغرباً اأن ت�صف اجلهات الدولية املعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نايف برجل الأمن القوي احلكيم، الذي 
�صمم ونفذ ا�صرتاتيجية اململكة املتميزة يف الت�صدي للتنظيمات الإرهابية يف 
اإطار روؤية اأو�صع لالأمن مبفهومه ال�صامل الذي يبداأ مبواجهة الفكر ال�صال قبل 

اأن يتحول اإىل �صلوك اإجرامي.
ل"برنامج  ت�صميتها  تف�صري  يف  الدويل  لل�صالم  "كارينغي"  موؤ�ص�صة  واأكدت 
املنا�صحة" با�صم "الإ�صرتاتيجية ال�صعودية اللينة" و"القوة الناعمة"، على 
بن  حممد  الأمري  ل�صمو  يح�صب  الإرهاب  مكافحة  يف  احلكيم  التوجه  هذا  اأن 
نايف ومييز التجربة ال�صعودية يف مكافحة الإرهاب عن غريها من التجارب 

الأخرى.
وهو ما عرّب عنه اأي�صاً �صفري بريطانيا ال�صابق لدى اململكة "�صريارد كوبري" 
مكافحة  يف  نايف  بن  حممد  امللكي  ال�صمو  �صاحب  روؤية  مييز  ما  "اإن  بقوله: 
حيث  املجردة،  الأمنية  الإجراءات  من  اأبعد  خطوات  يتخذ  اأن  الإرهاب 
ال�صباب  وحت�صني  املنحرف  الفكر  حماربة  يف  والإنرتنت  الإعالم  ي�صتخدم 
من خماطره"، والأهم اأنه جنح يف اأن ُيفقد التنظيمات الإرهابية اأي تعاطف 
مع ما تروجه من مزاعم لتربير جرائمها، من خالل التعامل الإن�صاين مع اأُ�صر 

املطلوبني ومراعاة م�صاعر اأمهات واآباء املتورطني يف اجلرائم الإرهابية.
بو�صت"  "وا�صنطن  �صحيفة  مثل  العاملية  الإعالم  و�صائل  اأبرز  وو�صفت 
اأوردته �صحيفة  ما  الإرهاب، وكذلك  اأكرب حملة عاملية ملكافحة  بقائد  �صموه 
"تلغراف" من و�صف �صمو الأمري حممد بن نايف باأنه رجل الداخلية القوي 
واجلرنال املحنك الذي حقق جناحات كبرية يف الت�صدي جلماعات التخريب 

والعنف.
بن  حممد  الأمري  "اإن  تاميز":  "فاينين�صال  �صحيفة  قالت  ذاته  ال�صياق  ويف 
نايف ا�صتطاع اأن يقود حملة بالده يف مكافحة الإرهاب بنجاح كبري، واأحبطت 
عملية   )160( من  اأكرث  الإرهاب  مكافحة  جلهود  الناجحة  باإدارته  اململكة 

اإرهابية".

روؤية وا�شحة
واإذا كان العامل ي�صهد بنجاح الإ�صرتاتيجية ال�صعودية يف مكافحة الإرهاب 
وي�صيد بالفكر الراقي لالأمري حممد بن نايف يف بنائه وتنفيذه فاإن املجتمع 
ال�صعودي يرى يف �صموه �صّمام الأمن لي�س يف مواجهة الإرهاب فقط، بل 
اأبعاد  لكل  وا�صحة  روؤية  ميلك  الذي  والعباد  البالد  اأمن  يهدد  خطر  كل 
ال�صيا�صية والثقافية والقت�صادية والإن�صانية، متكنه من  امل�صهد الأمني 
تقدمي حلول �صاملة ومتكاملة لكافة الق�صايا الأمنية، مبا يف ذلك التعاون 
العابرة  اأ�صكال اجلرائم  لكل  الت�صدي  العامل يف  كافة دول  والتن�صيق مع 
ارتباطها  ثبت  التي  الأموال  وغ�صل  والإرهاب  املخدرات  مثل  للحدود 

الوثيق فيما بينها.
اأنه  نايف يف  بن  الأمري حممد  �صمو  �صخ�صية  الفكري يف  ويتجلى اجلانب 
ل يعتمد على رد الفعل بقدر ما ينطلق من قراءة مو�صوعية ل�صت�صراف 
الوعي  على  املوؤ�ص�س  الأمني  للعمل  متكاملة  منهجية  وبناء  امل�صتقبل 
والقدرة على التحليل واملقاربة بني اخلربات والتجارب ال�صابقة يف ذات 

الوقت.
وزارة  اأ�صحبت  اهلل-  -حفظه  �صموه  �صخ�صية  يف  امللمح  هذا  من  وانطالقاً 
وامل�صاكل  والق�صايا  الظواهر  كل  لتحليل  علمي  مبخترب  اأ�صبه  الداخلية 
املرتبطة بالأمن وال�صعي اإىل درا�صة اأ�صبابها وتاأثرياتها وتقدمي حلول علمية 
من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  الأمنية،  املعاجلة  على  فقط  تقت�صر  ل  لها  �صاملة 
جناح الأجهزة الأمنية يف توجيه �صربات ا�صتباقية ناجحة اأف�صلت خمططات 
برنامج  جناح  وكذلك  املنظمة،  اجلرمية  وع�صابات  الإجرامية  التنظيمات 
املنا�صحة الذي تبناه �صمو وزير الداخلية لإعادة تاأهيل ودمج اأ�صحاب الفكر 
والفقهية  ال�صرعية  اجلوانب  على  الرتكيز  عرب  توبتهم  اإعالن  بعد  املتطرف 
النافية للفكر ال�صال، واإحاطة امل�صتفيدين من الربنامج بالعناية الجتماعية.

واتفق اخلرباء على اأن جناح هذه الإ�صرتاتيجية هو ما اأثار حنق التنظيمات 
الإرهابية التي حاولت اغتيال �صموه -حفظه اهلل-، ورغم ذلك مل تتغري روؤيته 
يف مد يد العون وامل�صاندة والدعم لل�صباب الذين ُغرر بهم بعد اإعالن توبتهم 
وتراجعهم عن هذا الطريق املعوج الذي يتنافى و�صماحة الإ�صالم وو�صطيته 

وقيمه العليا.

تكامل وتن�شيق
وي�صهد اجلميع بحنكة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نايف ال�صيا�صية 
الأجهزة  قدرات  لتعزيز  الربامج  من  كثري  يف  جتلت  والتي  والإدارية، 
جتلت  كما  بينها،  فيما  والتن�صيق  التكامل  م�صتويات  اأكرب  وحتقيق  الأمنية 
يف حر�س �صموه على التن�صيق والتعاون مع كافة الدول ال�صقيقة وال�صديقة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف  الدويل  التعاون  اآليات  وتفعيل  الأمن،  حفظ  يف 
فور  الأجنبية  الدول  من  عدد  اإىل  زيارته  يف  متثل  الذي  للحدود،  والعابرة 
ال�صيا�صية والأمنية يف  بالقيادات  الداخلية ولقاءاته  توليه م�صوؤولية وزارة 
وت�صديد  اململكة،  حدود  تاأمني  الجتاه  هذا  يف  �صموه  يغفل  ومل  الدول،  هذه 
�صمن  وجتهيزات  كوادر  من  الالزم  الدعم  توفري  وكذلك  �صبطها،  اإجراءات 

منظومة اأمنية متكاملة.
ومن املالمح الرائعة يف �صخ�صية �صموه التي يتوقف عندها كثري ممن اقرتبوا 
اكت�صبها منذ  التي  الأمنية  املزج بني اخلربات  الفائقة على  القدرة  منه هذه 
وال�صالبة  بالقوة  تت�صم  خ�صائ�س  ذات  اأمنية  بيئة  يف  يعي�س  نف�صه  وجد 
وبالقدرة على الإدارة املتفوقة، وت�صخري الطاقات الب�صرية والفنية واملادية 
الدقة  من  ق�صوى  وبدرجة  امل�صتويات  اأعلى  على  الأمنية  الوظيفة  خلدمة 
والن�صباط واجلدية واحلزم، وقد مكنه ذلك من اإيجاد بيئة اأمنية قائمة على 
احلب وال�صت�صعار الكامل للم�صوؤولية لدى الفرد، اأو لدى املنظومة الأمنية، 

يف  ذلك  ويتجلى  ووظائفها،  مهامها  اختالف  على  الأمنية  الأجهزة  لدى  اأو 
العمل  بوتقة  الأمنية يف  الأجهزة  الكبري على توظيف طاقات جميع  حر�صه 
على  وبالتايل  الأمنية،  املوؤ�ص�صة  على  عائد  اأكرب  لتحقيق  واملوحد  امل�صرتك 
الوطن يف خمتلف اأرجائه، وعندما جتتمع اخلربة والفكر والقدرة الإدارية 
مع احلب و�صوابط امل�صوؤولية، فاإن الناجت هو بناء موؤ�ص�صة يحرتمها اجلميع 

ويثقون يف قدرتها.

حمبوب اجلميع
هذه  وباكت�صاب  نايف،  بن  حممد  الأمري  اأن  هو  امللمح  هذا  يف  ما  اأهم  ولعل 
ال�صفة من والده الأمري نايف بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - ا�صتطاع اأن ي�صاهم 
بفعالية يف جت�صري الهوة ال�صحيقة يف العادة بني املواطن والأجهزة الأمنية، 
واأن يقيم ج�صورًا بني املوؤ�ص�صة الأمنية وبني املواطنني، لي�س فقط من اأجل 
ي�صبح  اأن  اأجل  من  واإمنا  الطرفني،  بني  والثقة  الطماأنينة  عوامل  تعزيز 
حما�صرة  يف  الأمن  لرجل  الأول  وعونه  الوطن  عني  هو  املقيم  اأو  املواطن 

اجلرمية باأ�صكالها املختلفة وبت�صعباتها املعقدة.
ولعل اأروع ما يف هذه الثنائية التي �صنعها الأمري حممد بن نايف اأنها عززت 

روح الن�صباط واحرتام اجلميع لالأمن وثقته يف كل من ينتمون اإليه.
ويف هذا الجتاه اأي�صاً فاإن �صجية الأمري حممد بن نايف الغالبة هي تعامله 
جعلته  التي  وم�صتوياته  املجتمع  فئات  جميع  مع  اأو  حوله،  من  كل  مع 
"كاريزما"  اهلل  وهبهم  من  بها  يتمتع  مزايا  وتلك  اجلميع،  لدى  حمبوباً 
خا�صة، بحيث جتتمع فيهم ال�صخ�صية القيادية منظمة التفكري وال�صخ�صية 
املرنة واملت�صاحمة واملتقبلة للراأي الآخر، واحلري�صة على حتليل املعلومة 
الذهني  تكوينه  من  م�صتفيدًاً  التفكري،  واإعمال  الأحكام  اإ�صدار  يف  والرتيث 
والنف�صي امليال اإىل الهدوء وعدم الت�صرع، واحل�صم يف النهاية مع عدم التاأجيل 
املر�صومة  الأهداف  لتحقيق  املالئمة  الب�صرية  الطاقات  وت�صخري  التاأخري  اأو 

بعناية.

اإن�شانية الأمري
وتبقى اإن�صانية الأمري حممد بن نايف هي امللمح الأكرث ح�صورًا، الذي يتجلى 
اأو الأفراد، وليزال يذكر جولة  يف قربه من رجال الأمن �صواء من ال�صباط 
العمل  �صري  لتفقد  احلج  مو�صم  يف  الأمنية  واملع�صكرات  املقرات  على  �صموه 
�صنوات،  عدة  قبل  احلرام  اهلل  بيت  ل�صيوف  الآمنة  الأجواء  تقدمي  و�صمان 
الأمن  رجال  والتقى  املقد�صة  امل�صاعر  يف  العام  الأمن  مع�صكر  زار  عندما 
وحتدث معهم، حيث كان مهياأ �صاحة بها جمموعة من قطع "الزل" للجلو�س 
اأر�صاً، فيما خ�ص�س ل�صموه والقيادات الأمنية كرا�صي للجلو�س فيها، وعندما 
رجال  و�صارك  له  املخ�ص�س  املوقع  على  اجللو�س  رف�س  املوقع  اإىل  و�صل 
الدللت  وا�صحة  ر�صالة  يف  اأر�صاً،  باجللو�س  والأفراد  ال�صباط  من  الأمن 
الذين يتعر�صون لإ�صابات جراء  الأمن  لرجال  امل�صتمرة  اإىل رعايته  ت�صاف 
العمل الأمني يف جميع اأنحاء اململكة، ومنهم رجال الدفاع املدين، والطمئنان 
اأية  عليهم �صخ�صياً، والتاأكد من الرعاية ال�صحية املقدمة لهم، وعند حاجة 
حالة �صحية لأي رجل اأمن للعالج يف اخلارج يحر�س �صموه على توفري كافة 
مبجل�س  الوقوف  اإىل  اإ�صافًة  العامل،  م�صت�صفيات  اأف�صل  اإىل  لنقله  الإمكانات 
عزاء جميع من قدموا دماءهم الطاهرة يف حماية الوطن من �صهداء الواجب 

واحلر�س على موا�صاة اأ�صرهم.

�شهداء الواجب
ومل يغفل �صموه ال�صهداء واأ�صرهم وامل�صابني يف الأعمال الإرهابية، حيث كان 
الواجب وامل�صابني يف  اأ�صر �صهداء  له دور كبري يف تخ�صي�س مكتب لرعاية 
وزارة الداخلية، الذي مت اإن�صاوؤه يف عام 1425ه، لتوفري كافة متطلبات اأ�صر 
�صهداء الواجب يف املواجهات الأمنية منها �صداد ديون ال�صهيد، توفري منزل 

لأ�صرته واأبنائه، توفري العالج لهم ورعايتهم والتكفل بدرا�صة اأبنائهم.
ومل تنح�صر اإن�صانية �صموه يف التعامل مع رجال الأمن، بل امتدت اإىل اأهايل 
املطلوبني من خالل متابعتهم وتوفري متطلباتهم التي يحتاجونها، و�صملت 
مراعاته لهم واإن�صانيته املطلوبني اأنف�صهم، وظهر ذلك جلياً خالل املكاملة 
حماولة  يف  نف�صه  بت�صليم  برغبته  يتظاهر  كان  مطلوب  مع  له  بثت  التي 
لها قبل �صنوات يف منزله مبحافظة جدة،  التي تعر�س  الفا�صلة  الغتيال 
وكان لالأمري حممد بن نايف دور كبري يف ا�صتعادة ال�صعوديني املعتقلني 
بنف�صه  لأهاليهم  الب�صرى  يزف  اأن  على  حري�صاً  وكان  "جوانتانامو"،  يف 
عرب ات�صال هاتفي لكل اأ�صرة، ومل يتوقف حر�صه على ذلك، بل امتد اإىل 
واأ�صمل  اأو�صع  دائرة  ويف  منهم،  عدد  زواج  وح�صر  وتزويجهم  تعليمهم 
والتطوعي  العمل اخلريي  برامج  الكثري من  لدعم  �صموه  مبادرات  كانت 

والإن�صاين التي عم نفعها فئات كثرية من اأبناء املجتمع ال�صعودي.
)نقاًل عن �صحيفة الريا�ض(

حممد بن نايف.. رّبان �شفينة الأمن وقاهر الإرهاب
 ــ نائف اآل زاحم :
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جمل�ش التعاون يدعو لقرار حتت الف�صل ال�صابع يف اليمن
فيما وزراء اخلارجية اأكدوا رف�شهم لالإعالن الد�شتوري مللي�شيات احلوثي

لالنقالب  املطلق  رف�صه  عن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  اأعرب 
الذي اأقدم عليه احلوثيون باعتباره ن�صًفا كاماًل للعملية ال�صيا�صية ال�صلمية 
اجلهود  بكل  وا�صتخفافاً  اليمنية،  ال�صيا�صية  القوى  كل  فيها  �صاركت  التي 
اليمن  اأمن  التي �صعت خمل�صة للحفاظ على  الوطنية والقليمية والدولية 
وا�صتقراره ووحدته ، وحتقيق تطلعات ال�صعب اليمني. اإن جمل�س التعاون 
اإذ يوؤكد ا�صتمرار وقوفه اإىل جانب ال�صعب اليمني ال�صقيق، يعد اإ�صدار ما 
ي�صمى بـ )الإعالن الد�صتوري( انقالباً على ال�صرعية لتعار�صه مع القرارات 
اخلليجية  املبادرة  عليه  ن�صت  ما  مع  ويتنافى   ، باليمن  املتعلقة  الدولية 
وخمرجات   ، التنفيذية  واآليتها   ، الدويل  املجتمع  قبل  من  تبنيها  مت  التي   ،
ال�صامل  التوافق  اليها عرب  احلوار الوطني من حلول �صيا�صية مت التو�صل 

بني القوى ال�صيا�صية ومكونات املجتمع اليمني والتي مت تاأييدها دوليا .
اليمنية  اجلمهورية  يف  الأحداث  تطورات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  وتابع 
بـ  اأ�صموه  ما  ا�صدار  من  احلوثيون  النقالبيون  عليه  اأقدم  وما   ، ال�صقيقة 

)الإعالن الد�صتوري ( لال�صتيالء على ال�صلطة .
اأن هذا النقالب احلوثي ت�صعيد خطري مرفو�س  التعاون يرى  اإن جمل�س 
التعددية  نهج  مع  �صارخ  ب�صكل  يتناق�س  و  حال،  باأي  قبوله  ميكن  ول 
اأمن اليمن وا�صتقراره  والتعاي�س الذي عرف به املجتمع اليمني، ويعر�س 

و�صيادته ووحدته للخطر.
اليمن و�صالمة �صعبه يعد  اأمن  ما يهدد  اأن  التعاون  توؤكد دول جمل�س   كما 
تهديدًا لأمنها ولأمن املنطقة وا�صتقرارها وم�صالح �صعوبها وتهديدًا لالأمن 
ال�صرورية  الجراءات  كافة  املجل�س  دول  تتخذ  و�صوف  الدويل،  وال�صلم 

حلماية م�صاحلها . 
وحتذر دول جمل�س التعاون من اأن انقالب احلوثيني لن يقود اإل اإىل مزيد 
من العنف وال�صراع الدامي يف هذا البلد ال�صقيق، وتنا�صد املجتمع الدويل 
اإىل حتمل م�صوؤولياته لإدانة هذا النقالب و�صجبه وعدم العرتاف بتبعاته 
، وتدعو جمل�س الأمن الدويل اإىل �صرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات ال�صلة 
الذي  النقالب  لهذا  حد  لو�صع  الالزمة  القرارات  واتخاذ  اليمني،  بال�صاأن 

�صيدخل اليمن وم�صتقبل �صعبه يف نفق مظلم.
قرار  اإىل  التعاون اخلليجي  دعا وزراء خارجية جمل�س  �صياق مت�صل،  ويف 
العقوبات على من يعرقل  اإيقاع  ب�صاأن  اليمن  ال�صابع يف  الف�صل  دويل حتت 

عملية النتقال ال�صلمي لل�صلطة، كما يجيز هذا الف�صل ا�صتخدام القوة.
اإدانتهم ورف�صهم املطلق لالنقالب يف اليمن، وكل ما يرتتب عليه،  وجددوا 
اليمني  الرئي�س  احتجاز  ل�صتمرار  اإدانتهم  مع  ال�صرعية،  لل�صلطة  ودعمهم 
عبدربه من�صور هادي، ورئي�س الوزراء خالد البحاح، مطالباً جمل�س الأمن 

باحلفاظ على �صالمتهما.
كما اأكد الوزراء رف�صهم اأي�صا ما ي�صمى "الإعالن الد�صتوري" للميلي�صيات 

احلوثية وحماولتها فر�س الأمر الواقع بالقوة، معلنني دعمهم جهود كافة 
القوى اليمنية التي ت�صعى بطرق �صلمية، ودون ا�صتخدام العنف والتهديد، 
واآليتها  اخلليجية  املبادرة  ملرجعية  وفقاً  ال�صيا�صية  العملية  ل�صتئناف 
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني، مبا يف ذلك اإقرار الد�صتور والرتتيب 
لالنتخابات الرئا�صية والربملانية، وبناء اجلي�س والأمن وموؤ�ص�صات الدولة 

على اأ�ص�س وطنية.
وطالبوا اجلامعة العربية ومنظمة التعاون الإ�صالمي بعقد اجتماع عاجل 
على م�صتوى وزراء اخلارجية لتخاذ قرار يرف�س النقالب وكل ما يرتتب 

عليه.
قاعة  يف  عقدوا  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  خارجية  وزراء  وكان 
ا�صتثنائيا  اجتماعا  ال�صبت،  اجلوية،  الريا�س  قاعدة  مبطار  الجتماعات 
رئي�س  برئا�صة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الوزاري  للمجل�س 
العطية وزير خارجية دولة قطر،  الدكتور خالد بن حممد  الدورة احلالية 

ملناق�صة وبحث م�صتجدات الأو�صاع يف اليمن.
ودعا العطية يف كلمة له خالل الجتماع اإىل اتخاذ قرارات خليجية وعاملية 

للحد من التمرد احلوثي.
عدم  الأمن،  جمل�س  خا�صة  الدويل،  املجتمع  وعلى  علينا  "يتعني  وقال 
التقاع�س يف اتخاذ الإجراءات والقرارات الالزمة لو�صع حد لالإجراءات غري 

ال�صرعية التي مت اتخاذها يف اليمن".

- الريا�ص - وا�ص:
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لقيت اإ�صادة وا�صعة واإجماعًا على مزجها بني اخلربة العملية وروح ال�صباب
قرارات امللك �شلمان.. �شجاعة وحا�شمة وتخدم الوطن واملواطن

عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  قرارات  حملت 
التوا�صل عرب كافة  توؤكد على حلمة  التي  الدللت  الكثري من  البارحة، 
التنمية،  بعملية  املتعلق  التغيري  اإدارة  من  جانباً  ومتثل  امل�صتويات، 
العملية  اخلربة  بني  التنوع  قراراته  يف  الالفتة  الأمور  اأهم  من  وكان 
وروح ال�صباب ب�صخ دماء جديدة و�صابة يف كثري من القطاعات، ومنحه 
راتب �صهرين لكافة قطاعات الدولة، ما اأدخل ال�صعادة يف قلوب املواطنني 

وغريها من القرارات .
"�صبق" حتاول اأن تفند القرارات مع خرباء للتعرف على ردود الأفعال 

ومدى ا�صتفادة املواطن .
 

برامج التنمية
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  اأكد  البداية  يف 
اأحمد هيجان، اأن القرارات التي اأ�صدرها خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
بعملية  املتعلق  التغيري  اإدارة  من  جانباً  متثل  العزيز  عبد  بن  �صلمان 
ال�صعودية لديها براجمها اخلا�صة  العربية  اأن اململكة  اإىل  التنمية، لفتاً 
على امل�صتوى الإقليمي والدويل، وقال: اأي قيادات جديدة لها �صواعدها 

يف تنفيذ برامج التنمية.
املهارة  وميتلكون  بالكفاءة  لهم  م�صهود  اختيارهم  مت  ما  كل  اأن  واأكد 
وخا�صة  الدولة  يف  الأ�صا�صية  املفا�صل  وميثلون  ال�صحيح،  والتوجه 
الوزارات ال�صيادية، وراأى اأنه من اأكرث الأمور امللفتة لالنتباه هو اإعادة 
يف  و�صمهم  جمل�صاً،  ع�صر  اثني  بلغت  التي  الكثرية  املجال�س  يف  النظر 
والتنمية،  القت�صادية  ال�صوؤون  والأمنية،  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  جمل�صي 
اإيجابية متقدمة يف  املجال�س يف جهة واحدة يعد خطوة  وتابع: توحيد 

توحيد اجلهود.
الذي  ال�صعودي  املواطن  من  الإيجابي  الفعل  رد  من  �صعادته  عن  وعرب 
يتوق دائماً اإىل التغيري الإيجابي، وحتدث عن الدعم الكبري الذي خ�ص�صه 
امللك �صلمان لقطاع الكهرباء واملاء، موؤكدًا اأن توجه الدول توفري اخلدمة 

للمواطن باأكرث كفاءة، باعتبارهما من املطالب احليوية للمواطن.
وقال هيجان: حتاول الدولة اأن تت�صدى لهذه الإ�صكالية، و�صوف ت�صتفيد 
الأماكن،  جميع  يف  اخلدمية  الربامج  لتنفيذ  والكهرباء  املياه  م�صاريع 
واأ�صار اإىل اأن التح�صني �صوف يكون راقياً بغ�س النظر عن التكلفة املادية .
اأن  كما  الوظيفي،  الإثراء  جتربة  عا�صت  ال�صعودية  القيادة  اأن  وراأى 
ويقبل  يتوقع  و�صار  الوظيفية  القيادات  تغيري  األف  ال�صعودي  املجتمع 
وي�صجع ويدعم التغيري القيادي، باعتباره ياأتي من القيادة التي تهدف 

اإىل م�صلحة الوطن وت�صعى اإىل تقدمي كافة اخلدمات للمواطن.
 وتابع: التغيري لي�س نق�صاً يف القيادة ال�صابقة، بيد اأنه دم جديد وروؤية 
ب�صكل  وينعك�س  احلكومية  للجهات  الإداري  الإثراء  يدعم  ما  جديدة، 

اإيجابي على املجتمع.
للدول املجاورة،  اأمنوذجاً  ال�صعودية  التجربة  قائاًل: تعد  وختم حديثه 
وتلك التغيريات تلقى ردة فعل اإيجابية لدى كافة الدول، وتعطي �صورة 

ذهنية اإيجابية باأن اململكة دولة متحركة تعاي�س التغيري والتطوير.
 

قرارات �شجاعة
قرارات  فاعترب  حبيب،  اأمين  الدكتور  الإعالمي  واخلبري  الأكادميي  اأما 
خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، لي�صت بغريبة عن 
املجتمع  خارطة  درا�صة  يف  ومتعمق  الوطن  ب�صوؤون  وخبري  حمنك  ملك 
ال�صعودي، معتربًا تلك القرارات امل�صتقبلية الطموحة ملنح الوطن دفعة 

تطويرية لالأمام.
معرتك  يف  احل�صا�صة  الأجهزة  من  لكثري  ال�صت�صراقية  الروؤية  اإىل  ولفت 
اإدارة ال�صوؤون الداخلية واخلارجية، لتحقيق مزيد من الزدهار والرخاء 
والرفاهية، وقال: امللك �صلمان بدفعه بتلك القرارات ال�صجاعة واحلا�صمة 

يريد اأن يقفز فوق الأزمات ويوجد لها حلوًل جذرية واإ�صرتاتيجية.
 

متعجلة  �صخ�صية  تنم عن  ل  ال�صريفني  اأن طبيعة خادم احلرمني  واأكد 
ي�صدر عنها قرارات متعجلة، بل يهتم بدقائق الأمور وما بني ال�صطور، 
املجتمع  احتياجات  توائم  ال�صعب  اأعماق  النابعة من  القيادة  اأن  موؤكدًا 
اأنها  بيد  هبة،  اأو  بنفحة  لي�صت  �صلمان  امللك  قرارات  وقال:  ال�صعودي، 

تاأكيد حلمة التوا�صل عرب كافة امل�صتويات .
وفند الكثري من القرارات، قائاًل: �صخ دماء �صابة وحيوية ومتجددة تعرب 
عن التوجه نحو دولة ال�صباب، باعتبار اأن ن�صبة كبرية من املجتمع من 
�صريحة ال�صباب، وقال: العامل الآن يعي�س جملة من التحديات واململكة 
تخ�ص�صات  يف  انخرطت  التي  الدماء  تلك  و�صخ  عنها،  مناأى  يف  لي�صت 
عملية على راأ�س العمل، ما يعطي دفعة للعمل احلكومي، ويخل�صنا من 

املجال�س التقليدية التي ت�صكل عبئاً على الدولة .
 

املتغريات العاملية
وراأى الأكادميي اأن التغيريات اجلديدة تنم عن و�صع الدولة ال�صعودية 
على م�صارف املتغريات العاملية نحو بناء دولة حديثة ب�صواعد خم�صرمة 
اإغفال  لعدم  امتنانه  عن  معربًا  متقدمة،  عمرية  مراحل  ومن  و�صابة 
اإن�صانية  بلمحة  �صملهم  بل  امل�صاجني  ل�صريحة  ال�صريفني  خادم احلرمني 

واأخالقية، حتى املعاقون مل يغيبوا عن اخلارطة.
ور�صالة  دللة  يعد  املظامل  ديوان  يف  الق�صاة  من  عدد  تعيني  وتابع: 
لفتاً  واملماطلة،  التعطيل  اأ�صباب  ولإزالة  الظلم  قبول  بعدم  وا�صحة 
الف�صاد بكافة  اأوجه  الف�صاد لغر�س تتبع  اإىل تغيري رئي�س هيئة مكافحة 

اأنواعها وتنفيذ كافة الإجراءات الن�صباطية.
خادم  اأوجدها  التي  الإلكرتونية  املبا�صرة  القنوات  عن  حبيب  وحتدث 
احلرمني مبا�صرة مع الديوان امللكي، للتوا�صل مع كل من لديه مظلمة اأو 
اقرتاح اأو مبادرة، وقال: امللك يقدم النموذج يف التوا�صل عرب كل و�صائل 

الإعالم والتوا�صل الجتماعي.
العامل،  خارطة  على  الإعالمية  املوؤ�ص�صة  و�صع  يف  اأمله  عن  واأعرب 
�صوف  معينة  وبثقافة  عمرية  مرحلة  يف  وزير  اختيار  اأن  اإىل  م�صريًا 
بكافة  ال�صعودية  ال�صرائح  مع  يتواكب  بحيث  ال�صعودي،  الإعالم  يرثي 
اأهمية الإعالم احلقيقي يف تقومي الف�صاد وتعزيز  م�صتوياتها، واأكد على 
حلمة التوا�صل الوطني، وقال يف نهاية حديثه: الإعالم هو مفتاح التطور 

احلديث لدولة امللك �صلمان.

 

اخلربة وروح ال�شباب
جمال  القت�صادي  واخلبري  احلياة  جريدة  يف  الكاتب  اعترب  جهته  من 
بنون، الأوامر امللكية التي اأعلنت البارحة، مبثابة خطوط عري�صة للملك 
�صلمان خالل املرحلة املقبلة، وتعد ر�صالة مطمئنة لكل اجلبهات الداخلية 
واخلارجية، وحملت الفرح وال�صرور للمواطن، وراأى اأن القرارات فيها 

تنوع كبري بني اخلربة العملية وروح ال�صباب.
الريا�صية  للنوادي  الريالت  ماليني  �صرف  اأوجه  من  قلقه  عن  وعرب 
الأدب  ر�صيد  اإىل  ت�صف  مل  الأدبية  النوادي  فعاليات  وقال:  والأدبية، 
اأن تلك املبالغ �صوف ت�صاهم  اإىل  اأو تهيئة جيل جديد، م�صريًا  والتوعية 
املكرمة  ا�صتغالل  ب�صرورة  مطالباً  باملواهب،  يهتم  جديد  جيل  خلق  يف 
الأندية  تعلن  اأن  وعلى  ال�صابة،  للمواهب  باأكادمييات  للقيام  امللكية 
الأدبية والريا�صية عن اأوجه ال�صرف حتى ل ت�صيع مع فرحة القرارات 

.
اأن هذا  بنون  الكاتب  اعترب  واملاء،  للكهرباء  مليارًا  وعن تخ�صي�س 20 
القرار �صوف ي�صاهم يف انخفا�س �صعر العقارات بن�صبة 30:40 %، بيد 
خمططات  هناك  وقال:  للمواطنني،  اخلدمات  تنفيذ  �صرعة  املهم  من  اأنه 
ت�صاهم  �صوف  امللك  وقرارات  وماء  كهرباء  بدون  مواطنون  فيها  ي�صكن 

ب�صكل اإيجابي يف اإي�صال اخلدمات اإىل كافة القطاعات.
 

�شرائح املجتمع
اأما الكاتب يف �صحيفة الوطن عبدالرحمن ال�صلطان فراآها قرارات متميزة 
جاءت يف الأوقات احلا�صمة، واأو�صحت الأمور، و�صوف يكون لها تاأثري 
اإيجابي على اأداء احلكومة واإعادة هيكلة القطاعات و�صخ وجوه ودماء 

جديدة، معرباً عن اأمله يف رفع اإنتاجية القطاع العام.
اإيجابي  ب�صكل  توؤثر  اجلديدة  والدماء  ذاته  حد  يف  التغيري  اأن  واأو�صح 
وحترك اأداء القطاع العام بدل حالة الركود املوجودة، كما اأن النظر اإىل 
القطاع الجتماعي واملتقاعدين واملعاقني ب�صكل مبا�صر، يعد حماولة يف 
اأن جنعل املنحة امللكية ل تخ�س جهة معني اأو املوظفني بل �صملت اأكرب 

�صريحة يف املجتمع.
وهيكلة  بناء  واإعادة  احلزم  من  عالية  درجة  هناك  اأن  ال�صلطان  واأكد 
ت�صبح  �صوف  بل  النهاية  لي�صت  احلرمني  خادم  قرارات  وقال:  الدولة، 
بداية حلراك قوي و�صوف يكون هناك مزيد من القرارات والتغيريات، 

حتى ي�صبح القطاع احلكومي قادرًا على مواجهة امل�صتجدات احلديثة.

- الريا�ص - متابعات:
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علي حممد: ولعي بت�صوير الطبيعة بال حدود
- ح�ار: م�صعب �صريف :

املو�صوع  هما  الطبيعة  جماليات  ور�صد  التوثيق 
الرئي�صي لأعمال امل�صور علي �صالح حممد، املنحدرة 
يف  �صالح  ويركز  اليمن،  جنوب  يافع  بالد  من  اأ�صوله 
زوايا  من  الطبيعية،  املناظر  ر�صد  على  اأعماله  جميع 
خمتلفة، يربز جمالياتها ب�صكل بديع، اإذ متثل ال�صورة 
ي�صفها  كما  كاملة  حياة  فهي  ملحمد،  بالن�صبة  الكثري 
الدورين  بني  باملزاوجة  اهتماماً  يبدي  اأنه  عن  ف�صاًل 
الوظيفي واجلمايل لل�صورة بو�صفها وثيقة فنية جت�صد 
واقعاً ما وحتفظ اإرثاً كبريًا لالأجيال املقبلة، كما اأنها يف 
الوقت ذاته ت�صفي بعدًا جمالياً على هذا الواقع ح�صب 

الزاوية التي يختارها امل�صور لكي ينقلها للنا�س .
البتدائي  در�س  وت�صويرها،  بالطبيعة  املولع  حممد 
اليمنية  عدن  مدينة  مدار�س  يف  والثانوي  والإعدادي 
العلمي  التنظيم  جمال  يف  اجلامعية  درا�صته  واأكمل 
للعمل يف جامعة ليبزج باأملانيا عام،1993 كما عمل يف 
جمال التاأهيل والتدريب للكادر الوطني يف 1994 ومنذ 
الذات  والبحث عن  الغرتاب  يعي�س رحلة  العام  ذلك 

والوطن الذي فقده ب�صبب احلرب ح�صبما يقول .
كل هذه املراحل والتجارب احلياتية املختلفة انعك�صت 

ب�صكل كبري على اأعماله خالل م�صريته الفنية التي يقول عنها: "بداياتي مع 
الكامريا مبكرة، ورحلتي معها طويلة بداأت منذ العام 1967 تقريبا وكان 
عمري ل يتجاوز ال 12 عاماً، يف ذلك العام امتلكت اأول كامريا نوع "كوداك" 
اليوم  وحتى  احلني  ذلك  منذ  بها  حمتفظاً  زلت  ما  التي  الكامريا  وهي  اأملاين 
بالرغم من امتالكي العديد من الأنواع املتطورة، فاإنها تظل يف منزلة احلبيب 

الأول" .
وي�صيف اأنه على الرغم من رحلته الطويلة هذه فاإنه يتحا�صى احلديث عن 
له احلديث عن  التي تخول  املنزلة  لهذه  بعد  يرتق  اأنه مل  يرى  لكونه  الفن 
الفن ومزاياه املرتبطة بالحرتاف واملعرفة التخ�ص�صية . ويكمل قائاًل: "من 
جتربتي مع ال�صورة وجدت اأن كل �صيء يزول وينتهي اإل الكلمة وال�صورة 
فهما باقيتان لأن ال�صورة يف نهاية املطاف هي ت�صجيل وتوثيق للحظه ما، 
الت�صوير عامل بديع، وعلم وا�صع ورحم اهلل العامل اجلليل ابن الهيثم الذي 

اأ�ص�س علم الب�صريات قبل األف عام" .
خالل زيارته الأخرية لالإمارات طاف حممد معظم الدولة، الأمر الذي وفر 
الإمارات  نه�صة  التي حتكي  ال�صور  من  فر�صة جيدة للتقاط جمموعة  له 
وتراثها اجلميل، م�صريًا اإىل اأن الإمارات تعترب �صاحة جيدة ومو�صوعاً قوياً 
للت�صوير، معرباً عن �صعادته لكونه خرج منها بح�صيلة ممتازة من ال�صور 

املختلفة التي متكن عربها من تعريف جمهوره بالتطور الكبري الذي ت�صهده 
الدولة . ي�صيف: "اأجمل لقطه بالن�صبة يل هي تلك التي جت�صد وت�صجل حلظة 
معينة ل ميكن اأن تتكرر اأبدًا، فالأمر بالن�صبة له ل يتعلق بالندرة فح�صب بل 
يتجاوزها كذلك للمعاين العميقة التي ميكن اأن حتملها وتعرب عنها ال�صورة 
حلظة التقاطها ومثل هذه اللقطات �صادفته كثريًا يف الإمارات، اإل اأنه يوؤكد 
منطلق  من  عنها  اأحتدث  التي  اللقطة  قيمة  اإن  القول  هنا  املهم  "من  قائاًل: 
الهاوي تكمن يف تقادمها الزمني، فكلما كان عمر ال�صورة اأكرب كانت قيمتها 

املعنوية واملادية اأعلى" .
العلمي املذهل الذي حدث يف  التكنولوجي والتقدم  التطور  اأن  ويرى حممد 
الت�صوير  جمال  لي�صمل  �صيء  كل  يف  كبريًا  تطورًا  اأحدث  الأخرية  العقود 
�صملت  بل  فح�صب،  التقليدية  للكامريا  لي�س  فعاًل  متاحة  ال�صورة  وت�صبح 
كل و�صائل الت�صال لت�صتخدم على نطاق وا�صع يف الهواتف والكمبيوترات 
والو�صائط املختلفة، م�صريًا اإىل اأن الكامريا اأ�صحت العني الكربى التي يرى 
بها اجلميع هذا العامل الوا�صع . اإل اأن كل هذا النت�صار الذي جعل الت�صوير 
الحرتاف  اأن  يرى  فهو  براأيه،  الحرتافية  يف  يوؤثر  لن  للجميع  متاحاً  اأمرًا 
�صيظل ياأخذ مكانته كتخ�ص�س واملحرتف �صيظل ياأخذ حيزه يف هذا اجلانب 
اأن  مبيناً  الأخرى،  واملعرفة  العلوم  جمالت  يف  متخ�ص�س  كل  �صاأن  �صاأنه 
الإن�صان  بني  ذاتها  العالقة  طبيعة  يف  يكمن  واملحرتف  الهاوي  بني  الفرق 

والكامريا، بالن�صبة للمحرتف الت�صوير يعترب جماله وم�صدر 
رزقه وعمله مرهوناً باجلودة والإتقان، اأما الهاوي فالت�صوير 
بالن�صبة له يعرب عن حالة ع�صق لكل ما تراه العني بال جماملة، 
بها  حتتفظ  جميلة  �صورة  له  وتلتقط  تراه  ما  حتب  اأن  اأي 
ذاكرة الكامريا كتعبري عن هذا الولع واحلب بال مقابل اأو ثمن 

.
يقول حممد: "يف الواقع ت�صحرين الطبيعة وظواهرها اجلميلة 
وبالتحديد  التعبري،  جاز  اإن  الهو�س  اأو  الولع  حد  جدًا  كثريًا 
ظاهره تعاقب الليل والنهار وتلك اللحظات واحلدود الفا�صلة 
يوم  وا�صتقبال  يوم  بوداع  تنبىء  التي  اللحظات  بينهما، 
تر�صدها  حني  عميقة  دللت  حتمل  حلظات  وهي  العمر،  من 
وتندمج روحياً معها، وهنا يتبادر اإىل الذهن ال�صديق الراحل 
الكاتب وال�صاعر ف�صل النقيب �صاحب عمود اآفاق ال�صهري حني كّنا يف رحلة 
م�صرتكة يف تايالند عام 2006 وكنت اأر�صد الغروب اجلميل يف مدينة باتايا 
ال�صاحلية، فكتب يف اليوم التايل مقاًل بديعاً بعنوان )زوربا يطارد ال�صم�س( 
وكان  حينها،  البديعة  الغروب  ظاهرة  اأر�صد  واأنا  حالتي  وي�صور  ي�صف 
بنتيجة رحلتنا اأن اتفقنا على اإ�صدار كتاب رحالت يت�صمن مقالته اليومية 
ال�صديق  النور لأن  امل�صروع  ير  لالأ�صف مل  الرحلة،  لهذه  ويت�صمن �صوري 

العزيز توفاه اهلل قبل اأن نكمل فكرتنا مع اأن املادة موجودة" .
التي تعك�س  اأن اهتماماته ل تنح�صر يف ر�صد الظواهر الطبيعية  اإىل  ي�صري 
ولعه ال�صديد بها، بل تتعدى ذلك اإىل توثيق كل �صيء تراه العني وبالذات يف 
اأتاحت  اإىل الرقميات التي  بعد انتقال الت�صوير  ال�صفر والرحالت خ�صو�صاً 
فر�صاً للت�صوير بال حدود وبكلفة اأقل مما كانت عليه احلال من قبل، م�صريًا 
ت�صنيف  لعملية  حتتاج  التي  ال�صور  من  كبرية  مبجموعة  يحتفظ  اأنه  اإىل 
جاهزة  �صورة   400 اإىل  اإ�صافه  والأ�صياء،  املوا�صيع  ح�صب  وتو�صيف 
اأعوام،  قبل  ب�صنعاء  الثقافة  بدار  ت�صوير  مبعر�س  للم�صاركة  واأعدت 
�صهدتها  التي  امل�صتقرة  غري  الأو�صاع  ب�صبب  النجاح  الأمر  لهذا  يكتب  ومل 

العا�صمة اليمنية يف الأعوام الأخرية . 
�صحيفة اخلليج الإماراتية

   حاولت كثريا اأن اأكتب واأ�صجل اإعجابي  بظاهرة  يافعية رائعة وجميلة 
ببع�صهم   والرتقاء  والتاآخي  التالحم  يف  تتمثل  يوم  كل  اأمامي  تكرب  اأجدها 
اوؤلئك  عن  اجلميلة  الق�ص�س  بتلك  يذكرنا  جميل  ح�صاري  مظهر   يف  بع�صا 
النبالء من اأبناء ح�صرموت يف �صالف الأزمان القدمية  عندما كانوا يف غربتهم 
على قلب رجل واحد وكانوا مثال رائعا يف اإعانة بع�صهم بع�صا وكانت هذه 
ال�صفة احلميدة من �صمن اأ�صباب عديدة جعلت الكثري من اأبناء  ح�صرموت 

يرتقون كثريا يف �صائر �صئون حياتهم.
لكن مع الأيام ا�صمحلت هذه ال�صفة احلميدة بل تال�صت اأو تكاد ومل يبق لها 
اأثرا اإل يف  اأفراد قليلني على امل�صتوى الأ�صري ل غري ولي�س على امل�صتوى 

اجلمعي العام .  
بل وحتولت روح  التكاتف بني اأبناء ح�صرموت يف حالت كثرية بل �صارت 
اأن  علم  اإن  فيه  والت�صكيك  اإق�صاءه  ويحاول  اأخيه  يف  كل  يقدح  باأن  ظاهرة 

هناك خريا ما قادما اإليه لالأ�صف ال�صديد .
لن  فرمبا  اليافعية  الظاهرة  عن  خميلتي  يف  يدور  كما  احلديث  اأردت  واإذا 
اأوفيها حقها  ولهذا اأجلت املو�صوع مرارا لعلي اأجد الوقت املنا�صب الذي 

يوؤهلني لإعطاء املو�صوع حقه .
لكنني يف هذه الليلة التي ت�صرفت بتلبية دعوة كرمية من اأخ كرمي من اأبناء 

منطقة �صعب العرمي مبنطقة
 ) يهر  يافع(  حل�صور حفل تكرمي املربزين علميا واجتماعيا من اأبناء تلك 
املنطقة  يف ليلة احتفالية بهيجة �صارك فيها جمع غفري من تلك البالد اليافعية 
غ�صت بهم قاعة احلفل يف مدينة جده فح�صر املكّرمني القادمني من البالد ويف 

والإعالمي  دكتوراه من جامعة عدن  �صهادة  على  اأحد احلا�صلني  مقدمتهم 
املتميز يا�صر اليافعي وعدد اآخر ممن على اأيديهم تتعلم الأجيال يف مدار�س 

)منطقة �صعب العرمي وما جاورها( ، 
تلك  اأبناء  من  املغرتبون  الرجال  اأولئك  قدمه  له من حب ووفاء وتكرمي  يا 
املنطقة اليافعية ممن فتح اهلل عليهم يف مهجرهم   فلم ين�صوا منطقتهم واأهلهم 
تركيزهم  وكان  اأهلهم  خدمة  يف  مبادرين  يكونوا  اأن  اأنف�صهم  على  اآلوا  بل 
و�صحيا  تعليميا  فيه  ال�صتثمار  مت  ما  فمتى  اأ�صا�صية  بدرجة  الإن�صان  على 
ذاته  الفرد  على  نفعها  يعم  التي  ال�صاحلة  اللبنات  من  �صيكون  و�صلوكيا 

بدرجة اأ�صا�صية ثم اأ�صرته ال�صغرية  وجمتمعه ووطنه الأكرب ،  
طول  على  املجتمعات  لبقية  املنطقة  تلك  اأهل  قدمها  راقية  ر�صالة  اإنها  نعم 
قول  م�صتلهمني  اخلري  فعل  يف  بهم  ليقتدوا  وعر�صها  اجلنوبية  ال�صاحة 
واأنا  لأهله  خريكم  ))خريكم  و�صالمه  اهلل  �صلوات  عليه  امل�صطفى  احلبيب 

خريكم لأهلي (( .
اأنها ت�صري �صمن  والأجمل يف هذه اجلهود الطيبة كما اأخربين اأحد الأخوة  
تنال  فاعلة يف املجتمع  عمل موؤ�ص�صي منظم من خالل جمعيات وموؤ�ص�صات 
ثقة الداعم وامل�صتفيد وما املادة الإعالمية التعريفية التي عر�صت يف احلفل 
اأن  ال�صحيح  الطريق  يف  ت�صري  التي  الواثقة  البدايات  على  دليل  اإل  هي  ما 

�صاء اهلل  .
تعلو  التي  والتالقي  التاآخي  و�صور  الوثابة  الروح  تلك  احلفل  يف  ما  اأجمل 
حميا احلا�صرين مع اختالف توجهاتهم واأفكارهم ومنط ن�صاطاتهم العملية 
والتجارية والتي تدل فيما تدل على روح الفريق الواحد والأ�صرة الواحدة 

وهذا قد ل جتده اإل يف يافع  الإباء وال�صيم  فنجاح الفرد عندهم هو جناح 
اأو  الفرد  حققه  ما  اأن  يقينا  يعلمون  لأنهم  باأكملها  للبلد  كلها  للمجموعة 
�صيحققه من جناح  �صيعود بالنفع على اجلميع والواقع ي�صهد على ذلك فلله 

درهُم من رجال .
)�صحيفة الأيام العدد 5948  الأحد  2/15 /2015(

ليلة يافعية فـي جدة
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حفل كبري الأبناء يافع يف جدة .. وال�صيخ زيد املطري يتربع مببلغ 25 مليون 
ال�صتكمال م�رشوع طريق اليزيدي - خريان - الوطح - جبل ملطور 

 
 

ا�صتعداده  ودعمة  املطري عن  �صامل  بن  احمد  يو�صف  زيد  ال�صيخ  اأعلن 
املادي ال�صخي مببلغ 25 مليون ريال ل�صتكمال م�صروع طريق اليزيدي 
املرحلة  وا�صتكمال  الأوىل  املرحلة   - ملطور  جبل   - الوطح   - خريان   -
الثانية جبل ملطور- ال�صيان - رباط ال�صنيدي بعد النتهاء من املرحلة 

الأوىل .
 وا�صار ال�صيخ زيد يو�صف املطري اىل اأهمية ا�صتكمال الطريق ال�صفلتي 
اأبني  حمافظة  يافع  مبناطق  حلج  حمافظة  يافع  مناطق  يربط  حيث   ..

و�صت�صتفيد منه ع�صرات القرى يف يافع ر�صد ويافع  لبعو�س .
خريان  اهل  به  يقوم  ما  على  املطري  يو�صف  زيد  ال�صيخ  وبارك  وثمن   
والوطح وجبل ملطور من جهود بالرتميم املوؤقت للطريق وقال انه م�صتعد 

لدعمهم وم�صاندتهم ودعمهم .

 كما دعا  املواطنني واملغرتبني واملقتدرين واخلريين من ابناء اليزيدي، 
�صعب  ال�صنيدي،  ورباط  حمومة،  وادي  ملطور،  جبل  الوطح،  خريان، 
العرمي، واملناطق املجاورة لهم اىل مد يد العون لإجناح ذلك امل�صروع 
اخلريي والذي يعترب �صريان حياة للمنطقة، وطالب  بالتناف�س ال�صريف 

لدعم امل�صروع الهام .
 وا�صارة اىل م�صروع طريق اليزيدي - جبل ملطور – الرباط  توقف هذا 
وتبقى  فيه  �صوط كبري  .. حيث مت قطع  م  احداث 2011  بعد  امل�صروع 
ما يعادل 10 كيلو اىل جبل ملطور بتكلفة 200 مليون ريال  و 5 كيلو من 
طريق جبل ملطور اىل الرباط  5 كيلو من جبل ملطور حتى رباط ال�صنيدي 

.
املجاورة حفل كبري مبدينة جده   العرمي واملناطق  ابناء �صعب   واقام 
ح�صره عدد من رجال العمال وال�صخ�صيات الجتماعية من ابناء يافع 

كرموا فيه ال�صخ�صيات الجتماعية ورجال اخلري واملربزين. 

 
 
 

اآل �صعود، رئي�س  زار �صاحب ال�صمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز 
جمل�س اإدارة �صركة اململكة القاب�صة وموؤ�ص�صات الوليد بن طالل اخلريية، والوفد 
اأبوبكر  ال�صيد  الوفد كل من �صعادة  اأبوجا يف جمهورية نيجرييا. وت�صمن  املرافق 
�صيهو بونو �صفري جمهورية نيجرييا لدى اململكة العربية ال�صعودية والدكتورة نهلة 
نا�صر العنرب امل�صاعدة التنفيذية اخلا�صة ل�صمو رئي�س جمل�س الإدارة والأ�صتاذة 
ال�صفريات والتن�صيق اخلارجي والأ�صتاذ فهد  اإدارة  ح�صناء الرتكي، رئي�صة ق�صم 

العتيبي، امل�صاعد التنفيذي ل�صمو رئي�س جمل�س الإدارة.
وزير  وايل،  ب�صري  اأمينو  معايل  باإ�صتقباله  قام  الوليد  الأمري  �صمو  و�صول  وفور 
خارجية جمهورية نيجرييا. ومن ثم توجه الأمري الوليد اإىل مركز املوؤمترات الدويل 
الدكتور جودلك جوناثان رئي�س جمهورية نيجرييا.  اأبوجا والتقى مع فخامة  يف 
املوا�صيع  من  عدد  الوليد  الأمري  و�صمو  الرئي�س  فخامة  تناول  اللقاء  وخالل 
الجتماعية وال�صتثمارية والإن�صانية. ومن ثم اأقيم حفل تكرمي لالأمري الوليد حيث 
َمنح رئي�س جمهورية "و�صام ال�صرف الوطني" ل�صموه والذي يعترب الو�صام الـ 75 

ل�صموه.

رئي�س  نائب  �صامبو،  نامادي  ال�صيد  معايل  الوليد  الأمري  ا�صتقبل  2014م،  ففي 
عن  الوليد  الأمري  اأعلن  2011م،  عام  ويف  املرافق.  والوفد  نيجرييا  جمهورية 
ا�صتثمار �صندوق اململكة زفري 50 مليون دولر يف �صركة ال�صناعة الهيدروكربونية 
Pan- يف نيجرييا وذلك من خالل �صندوق اململكة زفري الثاين FHN املحدودة
تاأ�صي�س  مت  وقد   .)African Investment Partners II )PAIP II
الفر�س  لال�صتفادة من  FHN يف عام 2009م  الهيدروكربونية  ال�صناعات  �صركة 
ال�صتثمار  هذا  و�صيدعم  والغاز،  النفط  و�صناعة  التنقيب  قطاع  يف  ال�صتثنائية 
ال�صركة لتحقيق هدفها  لتكون من رواد ال�صركات يف هذا القطاع الواعد يف نيجرييا.

ويف نف�س العام عام، زار الأمري الوليد نيجرييا والتقى برئي�س نيجرييا يف الق�صر 
الرئا�صي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعدد من املوا�صيع التي تهم البلدين 
على ال�صعيد الجتماعي واخلريي القت�صادي وتطرق الأمري الوليد اإىل ا�صتثمارات 
امل�صريف من  القطاع  نيجرييا وذلك يف  القاب�صة يف  اململكة  �صركة  �صموه عن طريق 

.Citigroup خالل جمموعة �صيتي
لبنان( يف عام  الوليد بن طالل اخلريية-العاملية )امل�صجلة يف  وقد قامت موؤ�ص�صة 
دولر   200،000 مببلغ  الديدان  من  للتخل�س  املدر�صي  الربنامج  بدعم  2011م، 

اأمريكي ل�صالح مدر�صة يف نيجريا بالإ�صافة لتربع �صابق يقدر بـ 356،500 دولر.

- جده /  فهد الرتكي :

- الريا�ص :

رئي�س نيجرييا مينح الأمري الوليد "و�شام ال�شرف الوطني" 
ويعترب الو�شام الـ 75 ل�شموه

اأطلق   ، لالإعالم   )) احلقيقة   (( موؤ�ص�صة  من  متميِّز  فني  اإنتاج  و  برعاية 
اجلديدة  حلقته  بث   ، املا�صي  الأربعاء  يوم   ، اد  باعوَّ تامر  الفنان  النجم 
 "  : " بعنوان  اأمينة  " خالة  ال�صهري  ال�صهري  العدين  الثانية من م�صل�صله 
اد " مبوقع الويب الإليكرتوين  املُ�صيبة " على قناته اخلا�صة " تامر باعوَّ
الـ " يو تيوب " .     حلقة " املُ�صيبة " كان لها وقعها و �صداها الكبري عند 
جماهري امل�صل�صل العري�صة ، التي تنتظر ب�صغف العر�س اجلديد للم�صل�صل 
�صهرياً بحلقاته الفريدة ، و باملثل تاألق اأبطال امل�صل�صل و جنحوا باأ�صلوب 
الق�صية  اإبراز  يف   ، واحد  اآٍن  يف  مو�صوعي  و  با�صم  فكاهي  �صاخر  فني 
العدين  املجتمع  حياة  على  الدخيلة  و  احلديثة  ال�صبابية  الجتماعية 
" املُخدرات  ب�صفة خا�صة و املجتمع اجلنوبي ب�صورة عامة املتمثِّلة يف 
على  خوفاً   ، الآن  عدين  بيت  لكل  قة  املوؤرِّ ة  املُِلحَّ ال�صرورية  الق�صية   ، "
اأبنائهم ال�صباب الذين ما تزال عظامهم غ�صة بعد ، و ناق�صت احللقة كيفية 
" يف  " مافيتها  " و ا�صتغاللهم من  " املُخدرات  اإىل  اجنرار ال�صباب اخلام 
اإف�صادهم املُمنهج هم و اأقرانهم بتناولهم لها و ترويجها و بيعها و الق�صاء 
اأنه  مبكان  البداهة  من  الذي  م�صتقبلهم  و  العدين  اجلنوبي  ال�صباب  على 
اًء لأنهم اأبناء عدن النوعيون دوماً و اأبدًا دون غريهم و لذلك  �صيكون و�صَّ

اأعداوؤهم ل يريدون اأن تقوم لهم اأي قائمة و 
يحاربون م�صتقبلهم ب�صتى ال�ُصُبل .     احللقة 
كعادتهم  اأبطالها  جميع  تعملق  قوية  جاءت 
لإي�صال  تقم�صوها  التي  اأدوارهم  عا�صوا  و 
املجتمع  اإىل  التنويرية  التثقيفية  ر�صالتهم 
تن�صفهم  التي  بال�صباب  املخدرات  ماآلت  و 
اأو  املحقق  مبوتهم  �صواء  ن�صفاً  الأر�س  من 
ال�صلبية  تاأثرياتها  حتت  اجلرائم  بارتكابهم 
�صعاد  القديرة  الأ�صتاذة       . بهم  العا�صفة 
خطر  من  للتوعية  عدن  مركز  رئي�س   ، علوي 

" و  " املُ�صيبة  اإ�صهامها املعهود مب�صاركتها يف حلقة  املُخدرات ، كان لها 
اأ�صاف لذلك نكهة طيبة ل نظري لها ، فكل من ي�صمع ا�صم " �صعاد علوي " 
يفز رافعاً لها قبعته احرتاماً و تثميناً عالياً جلهودها امل�صنية التي تبذلها 
عر�صه  و  اجلنوبي  الوطن  طول  يف  ال�صباب  عند  الوعي  م�صتوى  رفع  يف 
اأعمالها احل�صنة املبذولة  اأجرها العظيم عند اهلل عزَّ و جلَّ جزاء  ، و لها 
الغد  اإىل احلفاظ على جيل  ال�صاعي جاهدًا  الإن�صاين  منها يف هذا الجتاه 
من ال�صياع و الزوال من على هذه الب�صيطة .     احللقة الثانية " املُ�صيبة 
 : متثيل  و   ، اد  باعوَّ تامر  الفنان   : بطولة  " من  اأمينة  " خالة  " مل�صل�صل 
الفنانني عالء ال�صحران ، و اأ�صيل الأهدل ، و ح�صام فار�س ، و راأفت �صرف 

، و عمرو اأحمد ، و �صامل بافكا ، و اأنفال الأغربي ، و الأ�صتاذة �صعاد علوي 
، و �صارك 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 
ج ،  عبد النا�صر ، و عبد القادر فدعق ، و ح�صن الوحي�صي ، و بدر املُ�َصرِّ
و فهد النمر ، و ماجد �صكيب ، و احللقة من فكرة و تاأليف : الفنان عالء 
ال�صحران ، و كتب �صيناريوها : طارق باذيب ، و اأ�صيل الأهدل ، و ت�صوير 
: حممد رفيق ، و اإ�صاءة : اأ�صيل الأهدل ، و عبد اهلل احلوثري ، اأغنية 
م�صل�صل " خالة اأمينة " كلمات و غناء : الفنان ح�صن زيكو ، و مونتاج : 
حممد رفيق ، و جرافيك�س : ح�صام �صالح �صيف ، و اإخراج : حممد رفيق . 

اد " ُيطِلق حلقة " امُل�صيبة " من م�صل�صله العدين " النجم " تامر باعوَّ
 خالة اأمينة " حول ظاهرة املخدرات 

- عـيـدرو�ص زكـي:
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�صالح واحلوثيون.. ُنذر مواجهة 

اهلل"  "اأن�صار  جماعة  بني  للعالقة  الأبرز  العنوان  هي  اخلالفات  باتت 
)احلوثيني( والرئي�س اليمني ال�صابق علي عبد اهلل �صالح. وعلى الرغم من 
اأن الطرفني يحر�صان حتى الآن، على ح�صم اخلالف بينهما �صيا�صياً، وعدم 
الذي  ال�صوؤال  فاإن  القريب،  املدى  يف  الأقل  على  مواجهات،  اأية  اإىل  اللجوء 
بات يتداوله اليمنيون يف هذه الأثناء اإىل متى �صي�صتمر الهدوء بني الطرفني.

�صحيح اأن الدور الذي قام به �صالح لدعم احلوثيني واإي�صالهم اإىل العا�صمة 
�صنعاء، مل يكن مثار خالف بني اليمنيني، غري اأن العالقة بني الطرفني اأخذت 
منحنيات جديدة منذ 22 يناير/كانون الثاين املا�صي، تاريخ تقدمي الرئي�س 
الذي  النواب  جمل�س  اإىل  ا�صتقالتيهما  واحلكومة  هادي  من�صور  ربه  عبد 

يتمتع حزب �صالح بالأغلبية فيه.
�صّكل الحتكام اإىل جمل�س النواب حل�صم م�صاألة ترتيب ال�صلطة بعد هادي، 
نقطة اخلالف بني احلوثيني و�صالح. ول تزال املفاو�صات حول هذه النقطة 
الأخري  اأكرث من ع�صرين يوماً. وجاء اخلروج اجلماعي  تراوح مكانها منذ 
لبعثات دبلوما�صية غربية وعربية لي�صع العا�صمة �صنعاء يف اأجواء حرب 
لأ�صباب  واحلوثي،  �صالح  هما  املحتملني  طرفيها  اأن  التكهنات  اأغلب  تتجه 
كثرية اأبرزها اأن الرئي�س اليمني ال�صابق هو القوة املتبقية يف طريق احلوثي 
املا�صية  الفرتة  ما جمعهما يف  ال�صلطة، ولأن  ت�صلم  يبدو م�صرًا على  الذي 
حزب  رئي�س  ف�صالح  الن�صجام.  ولي�س  الأخرى،  لالأطراف  اخل�صومة  كان 
م�صلحاً جلماعة طائفية يف  ماً، جت�صيدًا  نوعاً  بينما احلوثي ميثل  �صيا�صي، 

جغرافيا حم�صورة.
وقد زاد من هذا الحتمال طريقة اإغالق ال�صفارات على نحو غري م�صبوق؛ 
اإذ مل تقم البعثات الدبلوما�صية باإغالق مبانيها وتعليق اأعمالها فح�صب، بل 
اإن الكثري منها قام باإتالف الوثائق داخل ال�صفارات. وهو ما فعلته ال�صفارة 
اأن هذه الإجراءات مل يحدث مثيل  الأمريكية و�صفارات اأخرى. وكان لفتاً 
لها منذ بداية 2011 تاريخ اندلع ثورة التغيري �صد �صالح، على الرغم من 
داخل  احلروب  من  جولت  التاريخ  ذلك  منذ  �صهدت  �صنعاء  العا�صمة  اأن 

العا�صمة، اأبرزها ما عرف بحرب "احل�صبة".
ملي�صيات  تقدمت  املا�صي، حني  �صبتمرب/اأيلول  �صهر  ما مت يف  اآخرها  ولعل 
مع  مواجهات  وخا�صت  للمدينة،  ال�صرقية  ال�صمالية  اجلهة  من  احلوثي 
الأوىل  الفرقة  مع  ثم  الر�صمي  التلفزيون  مبنى  يف  املرابط  الع�صكري  اللواء 
يد م�صلحي  املقار احلكومية يف  ب�صقوط مقرها والعديد من  مدرع، وانتهت 
احلوثي يوم 21 من ال�صهر نف�صه. ومل تقم ال�صفارات يف ذلك الوقت باإغالق 
مقراتها كما حدث يف الأ�صبوع الأخري. ويعزو �صيا�صيون الإجراء الأخري اإىل 

معلومات لدى تلك ال�صفارات ت�صري اىل احتمال مواجهة دامية يف �صنعاء.
موازين القوة

ويف ما يتعلق مبوازين القوة بني الفريقني، يو�صح م�صوؤول ع�صكري يعمل 
التي  "العربي اجلديد" اأن قوات الحتياط  لـ  الدفاع،  يف ديوان عام وزارة 
ترابط مع�صكراتها جنوبي العا�صمة �صنعاء ل يزال ولوؤها لـ "العميد اأحمد 
علي"، جنل الرئي�س ال�صابق الذي كان القائد لتلك القوة قبل عزله وتعيينه 

�صفريًا لدى الإمارات. ويلفت امل�صدر الذي طلب عدم الك�صف عن ا�صمه اأن 
ع�صرات املع�صكرات التابعة لقوات الحتياط تتوزع اأي�صاً خارج العا�صمة 
التابعة  الأمن اخلا�صة  العديد من مع�صكرات قوات  اإىل  بالإ�صافة  �صنعاء، 

لوزارة الداخلية التي ل تزال حتت �صيطرة قادة اأمنيني موالني ل�صالح.
اأنه لدى املقارنة بني هذه القوات وال�صالح الذي �صيطر  اإىل  وي�صري امل�صدر 
عليه احلوثيون يتبنّي اأنه ل يزال لدى �صالح قوة ردع قد متكنه من ح�صم 
و�صعبي  �صيا�صي  رف�س  حالة  وجود  مع  خ�صو�صاً  ل�صاحله،  املواجهة 

لنقالب احلوثيني.

القاعدة اجلوية
وبالن�صبة اإىل �صالح اجلو الذي عادًة ما يح�صم اأي �صراع على الأر�س، يوؤكد 
م�صدر يف قاعدة "الديلمي" اجلوية الرئي�صية �صمايل �صنعاء، والواقعة حتت 
�صيطرة احلوثيني، يف ت�صريح خا�س اإىل "العربي اجلديد"، اأن اإ�صراف األوية 
الحتياط املوالية ل�صالح، مينع الطائرات يف قاعدة الديلمي من الإقالع حال 
اأن جّل الطيارين املوالني للجماعة  حدوث مواجهة مع احلوثيني، مو�صحاً 
هم طيارو مروحيات ل اأكرث. كما ي�صري اإىل اأن الع�صرات من طياري القاعدة 
يف  �صنعاء  على  اجلماعة  �صيطرة  منذ  ميتنعون  للحوثيني،  املوالني  غري 

�صبتمرب/اأيلول املا�صي، عن احل�صور.
لهم كان  قائد ع�صكري مواٍل  باإعادة  اأن احلوثيني قاموا  اإىل  وي�صري امل�صدر 
عن  امل�صدر  ويك�صف  رفيعاً.  من�صباً  اإليه  واأوكلوا  التقاعد،  اإىل  اأحيل  قد 
ا�صتحداثهم اأي�صاً ملهام جديدة اأطلقوا عليها "خدمات القوات اجلوية"، يتم 
مدين  بلبا�س  للجماعة  تابعون  م�صلحون  يرافقهم  باأن  الطيارين  اإلزام  وفقها 
اأثناء طلعاتهم اجلوية. كما ي�صري اإىل اأن احلوثيني قد يتمكنون من ا�صتخدام 
قاعدة احلديدة اجلوية غربي البالد، ب�صكل اأكرث اأماناً من قاعدة الديلمي، 
و"طارق" يف  حلج  "العند" يف  قاعدتي  خ�صو�صاً  القواعد،  بقية  اأن  موؤكدًا 

تعز، وكالهما جنوبي غرب البالد، تعترب خارج �صيطرة احلوثيني.
اإيرانيني  طيارين  احلوثيني  ا�صتقدام  عن  تتحدث  التي  املعلومات  وحول 
مل  اأنه  اإىل  امل�صدر  يلفت  اجلماعة،  كوادر  يف  احلا�صل  النق�س  لتعوي�س 

يالحظ اأي وجود حتى الآن لطيارين اأجانب يف قاعدة الديلمي.

هيئة اجلي�س
اأطلق  ما  ت�صكيل  عن  �صنعاء  يف  اأعلن  ا�صتقالته،  هادي  تقدمي  قبل  ما  منذ 
عليه "هيئة احلفاظ على القوات امل�صلحة والأمن"، وقد �صمت يف �صفوفها 
اأغلبهم يوالون �صالح. وكانت التوقعات بعد  املئات من القادة الع�صكريني 
انقالب احلوثيني، اأن تبادر الهيئة اإىل اإعالن جمل�س ع�صكري. ولكن الهيئة 
عادت  اأنها  غري  انفرط،  عقدها  اأن  املراقبني  بع�س  ظن  حتى  ال�صمت  اآثرت 
لواء  ا�صتهدف  الذي  القاعدة  الأ�صواء جمددًا على خلفية هجوم تنظيم  اإىل 
19 م�صاة يف منطقة بيحان حمافظة �صبوة �صرقي البالد اخلمي�س املا�صي، 

واأكدت �صرورة حتمل "اجلهات املخت�صة تبعات ذلك احلادث املوؤمل".
ممنهجة  ا�صتهداف  �صل�صة  "�صمن  ياأتي  الهجوم  اأن  الهيئة  واعتربت 
منت�صبي  وم�صايقة  ا�صتفزاز  على  والعمل  والأمنية،  الدفاعية  للموؤ�ص�صتني 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  هذه  بنية  وتدمري  وقتل  مع�صكراتهم  يف  املوؤ�ص�صتني 
العمالقة، بل يتعدى ذلك اإىل تهديد الوطن ون�صيجه الجتماعي". وقد اعترب 
يف  دور  لأداء  مهياأة  واأنها  الو�صع،  تراقب  الهيئة  اأن  على  دلياًل  البيان  هذا 

الفرتة املقبلة.
ال�شبيحي واجلائفي

�صامل  حممود  اللواء  الدفاع  وزير  ا�صمي  كثريون  يتداول  ال�صياق،  هذا  يف 
ال�صبيحي، وقائد قوات الحتياط اللواء علي بن علي اجلائفي، بو�صف اأن 
الرجلني  اأن  علماً  املحتمل،  ال�صراع  يف  مهمني  موؤ�صرين  �صيكونان  موقفيهما 
كلفا من قبل جلنة احلوثيني الثورية بال�صتمرار بالقيام مبهامهما يف الوزارة 

واملع�صكر، و�صط �صبابية ت�صم موقف الرجلني.
كــــادر

املقرات  من  ثقيلة  اأ�صلحة  نهب  من  متكنوا  احلوثيني  اأن  اإح�صائية  تظهر 
نهبته  الذي  الع�صكري  العتاد  ت�صمن  اإذ  عليها،  ا�صتولوا  التي  الع�صكرية 
جماعة احلوثي من مقر اللواء 310 مدرع يف عمران 70 دبابة من نوع "تي 
و15  بي(،  اإم  )بي  نوع  من  مدرعة  و30  ال�صنع،  55" رو�صية  62" و"تي 
مركبة م�صفحة حتمل م�صادات الطريان، وخم�س عربات كاتيو�صا، وخم�صة 
حتمل  عربة  و50  الهاوتزر،  نوع  من  مدافع  وخم�صة  كاتيو�صا،  مدافع 

ر�صا�صات ثقيلة.
كما نهبت اجلماعة من مبنى التلفزيون يف �صنعاء 15 دبابة و�صبع مدرعات 
مدرع  الأوىل  الفرقة  مقر  داخل  من  ا�صتولت  حني  يف  اآر"،  تي  "بي  نوع  من 
األف طلقة، وثماين دبابات، 13  يف �صنعاء على 12 مدرعة �صيليكا مع 300 
مركبة   12 جوية،  م�صادات  مدفع  وع�صرين  بي"،  اأم  "بي  نوع  من  مدرعة 
م�صفحة حتمل م�صادات الطريان، و2 مدافع عيار 24 ون�صف، و20 عربة 
مدرعة متحل ر�صا�صات متو�صطة، و50 مركبة )طقم( حتمل ر�صا�صات، و18 
اأ�صلحة  خمازن  و�صتة  للذخرية،  حاملة  عربات  وع�صر  للجند،  حاملة  عربة 

ثقيلة، و�صبعة خمازن اأ�صلحة متو�صطة.

اإ�رشاف األوية الحتياط املوالية 
ل�صالح، مينع الطائرات يف قاعدة 
الديلمي من الإقالع حال حدوث 

مواجهة مع احلوثيني
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النكتة ال�شيا�شية متنف�س اليمنيني فـي زمن الأزمات
من بني الرائج يف بازار النكتة ال�صيا�صية يف اليمن هذه الأيام اأن زعيم 
الن�صيد  با�صتبدال  قرارا  اأ�صدر  احلوثي  امللك  عبد  احلوثيني  جماعة 
يا  عليك  "اهلل  توفيق  اإيهاب  امل�صري  املطرب  باأغنية  اليمني  الوطني 

�صيدي".
له  وجد  فقد  احلوثي  حممد  للحوثيني  الثوري  املجل�س  رئي�س  اأما 
واملكتوبة  املحكية  للنكتة  جنما  واأ�صبح  البازار،  هذا  يف  اأي�صا  مكانا 
وامل�صورة يف اليمن ودبلجت �صوره، لت�صبهه تارة باأبطال م�صل�صالت 

الكرتون، وتارة بالإمام اأحمد حميد الدين.
ومما قيل عنه اإنه "كان يعمل بائعا للقات واإن اأول قرار له هو تخفي�س 
اأ�صعاره"، وقيل اأي�صا "اإن اأول زيارة قام بها هي تفقد اأو�صاع اأ�صواق 

القات يف �صنعاء".
ومل يغب الرئي�س اليمني امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي عن امل�صهد 
"ال�صاحك املبكي"، فقد ا�صتحدث �صانعو النكتة اليمنية حكاية تقول 
حمافظات  اأخذوا  احلوثيني  اأن  يخربه  بهادي  ات�صل  مواطنا  "اإن 
احلديدة وذمار واإب، فيما التفاق كان اأخذ �صنعاء فقط، فرد هادي 
باقي  على  ويح�صلوا  �صنعاء  ي�صقطوا  اأن  خا�صا  عر�صا  كان  قائال 

املحافظات جمانا".
ومل ي�صلم املبعوث الأممي جمال بن عمر هو الآخر من منتجي النكات 
اليمنية الذين لقبوه بـ"�صيخ م�صايخ اليمن"، وو�صعوا �صورا مدبلجة 

له وهو يرتدي الزي اليمني ويتناول القات.
يف  الرائجة  ال�صيا�صية  النكات  اآلف  من  عينة  جمرد  ذكره  �صبق  وما 
املعقدة  الأزمات  زمن  يف  لل�صعب  متنف�صا  باعتبارها  اليمني،  ال�صارع 
التي تعانيها بالدهم، وازدهر فيها هذا النوع من التنفي�س منذ الثورة 
ال�صبابية على نظام الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح، وامتدت اإىل 

النقالب احلوثي.  
اأدوار ووظائف

يف  الدبعي  األفت  تعز  بجامعة  ال�صيا�صي  الجتماع  علم  اأ�صتاذة  وترى 
النكتة ال�صيا�صية "تنفي�صا ونوعا من احلرب النف�صية والإعالمية متثل 
وعيا �صيا�صيا من نوع جديد، كان له تاأثري كبري يف وعي النا�س، واألغت 
ول�صهولة  اآخر،  �صد  �صيا�صي  طرف  اأي  ميار�صها  التي  التزييف  حالة 
الوعي  ت�صكل  اأن  ا�صتطاعت  اليمنيني  نف�صية  مع  وتوافقها  انت�صارها 

بطريقة اأ�صهل".
وتوقعت الدبعي ا�صتمرار النكتة ال�صيا�صية "واأن ي�صبح لها وزن كبري، 
كونها منطا موؤثرا وموجودا بكرثة، غري اأن ن�صبة تاأثريها وال�صتفادة 

منها مرتبطان بطبيعة النظام الذي ياأتي للحكم".
"النكتة  كتاب  -موؤلف  اجلرادي  من�صور  ال�صحفي  قال  جانبه،  من 
تركيز كبري  هناك  كان  التغيري  "ثورة  اإنه خالل  اليمنية"-  الثورة  يف 
ال�صلمي �صاعدت و�صائل  الن�صال  النكتة، كنوع جديد من و�صائل  على 
عن  التعبري  للمواطن  اأتاح  مما  انت�صاره،  على  الجتماعي  التوا�صل 

مكنوناته، و�صار للنكتة قاعدة جماهريية وا�صعة".
"لكنها مل  اأحدا"، وركزت على من يحكم  "مل ت�صتثن  اأن النكتة  ويرى 
اأول باأول، وموؤخرا  تهمل املعار�صني، وعملت على م�صايرة الأحداث 
امل�صهد  لت�صدرهم  وقادتهم  احلوثيني  �صد  النكات  اآلف  تداول  مت 

ال�صيا�صي، كما �صملت اأي�صا اجلانب الجتماعي وهموم النا�س".
تاريخ  لتوثيق  مهما  "م�صدرا  ال�صيا�صية  النكتة  اجلرادي  ويعترب 
الثورة اليمنية، حيث واكبت الأحداث بدقة، ومل تكن خيالية، بل كانت 
حقيقية  اأحداث  عن  وحتدثت  جدا،  كبرية  بن�صبة  و�صادقة  حقيقية 

واأ�صخا�س حقيقيني".
جلد اخل�صوم 

اأما ر�صام الكاريكاتري ر�صاد ال�صامعي فيقول اإن اهتمام النا�س باأو�صاع 
بحدث  تخربهم  "فالنكتة  ال�صيا�صية  الفكاهات  يتناقلون  جعلهم  البالد 
جللد  و�صيلة  ي�صتخدمونها  اأنهم  كما  لال�صتغراب،  مثري  اأمر  اأو  جديد 
اخل�صوم وامل�صوؤولني، اأو يعربون بوا�صطتها عن �صخطهم اإزاء حدث 

ما".

اأو  للنكات  تاأليفهم  مبجرد  باأنه  "ي�صعرون  النا�س  بع�س  اأن  وي�صيف 
اإر�صالها فاإنهم قد ا�صتطاعوا التعبري عن اآرائهم دون خوف، ويعتربون 
للح�صد  في�صعون  �صروريا،  اأمرا  ال�صاخرة  املوا�صيع  مع  تفاعلهم 
اأكرب عدد من النا�س، فت�صبح  ال�صاخر من خالل ن�صر تلك النكات بني 
قناعة  عربها  وتتكون  انتقامية،  اأو  دفاعية  حالة  اجلماعية  ال�صخرية 

وراأي موحد جتاه الأحداث".

وب�صاأن الر�صم الكاريكاتريي قال ال�صامعي اإنه اأ�صبح "اأداة قوية للفت 
الأنظار وتوجيه الراأي العام، واأ�صبح ال�صيا�صيون يخ�صونه ملا يخلفه 
ميتلك  الالذع  النقد  على  قدرته  جانب  اإىل  فالكاريكاتري  اأذى،  من  لهم 
قدرة على النت�صار ال�صريع، كما اأنه يوثق ملا يدور بال�صاحة ويختزل 

الأحداث الكبرية يف م�صاحته ال�صغرية".
*اجلزيرة نت

 ــ  عدن - يا�صر ح�صن



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

www al-hakikah.com

الروائية الطبيبة  �صناء مبارك :
14

لقاء

هكذا قال حممود دروي�س عن الأنثى بلغة الذكر فخري الكالم -كما قيل- ما 
الطبيبة  الروائية  به مع  ما �صوف نبحر  بكرًا، وهذا  لفظه فحاًل ومعناه  كان 

اليمنية �صناء مبارك والتي كان اأول بوابتها هو التعرف على ذاتها الكرمي .

من هي الأديبة �شناء مبارك من جهة مولدها و�شريتها 
التعلمية والتعليمية؟

اأنا �صناء مبارك، من مواليد عدن، اأعود باأ�صويل من ناحية الأب اإىل حمافظة 
يف  عديدة  اأكادميية  منا�صَب  �صغل  مثقف،  ح�صرمي  لأب  ولدت  ح�صرموت، 
كلية الرتبية جامعة زجنبار وعدن، تويف وهو يف ريعان ال�صباب يف مو�صكو 
عندما كان عمري �صهرين، والدتي اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم اجلغرافيا؛ جامعة 
عدن، ح�صلت حمدثتكم على بكالريو�س الطب و اجلراحة العامة من جامعة 
القاهرة عام 2011، مبوجب منحة حظيت بها كوين من اأوائل اجلمهورية يف 
�صنتي  وهذه  القاهرة،  جامعة  يف  الأطفال  طب  يف  املاج�صتري  اأح�صر  �صنتي، 

الأخرية فيه .

كغريَكـ من الأدباء، لبد اأن تكون لديِك بدايات على 
درب الأدب والكلمة اجلميلة الو�شيئة، متى واأين كانت 

اأول جتربة اأدبية لك ؟
ل اأعرف بالتحديد متى اأو كيف بداأُت الكتابة، القلم لطاملا كان رفيقي و�صلوتي، 
اأوقات الفرح كما احلزن، خططت منذ عرثات احلرف الأوىل كل �صيء  يف كل 
دار حويل بطريقة بدائية و متهدجة، �صقلها الوقت و هذبتها كرثة القراءة، 
لكن تفعيل خطوة ن�صر ما اأكتب وم�صاركته لالآخرين بداأت فعلًيا اإبان الربيع 
العربي، ف�صرعت بتدوين اختالجات ال�صارع ون�صر مقالت الراأي التي كانت 
حتكي عن الثورة وماآلتها، ثم ان�صرفت بعدها للكتابة يف ال�صئون اخلا�صة و 

العامة التي تعتمل يف جمتمعاتنا.
يرى بع�س النقاد اأن الأديب اإذا اأ�صاف اإىل اأدبه روَح الفل�صفة وحكمتها يكون 
بدقة.  اأحا�صي�صها  عن  والتعـــبري  الب�صرية  النف�س  خلجاِت  ت�صوير  اإىل  اأقرَب 
ُروَن اإ�صافاِت  َوّ ومبا اأنِك اأديبة ويف نف�س الوقت لِكِ تعليالت فل�صفية فكيَف َتَت�صَ

الفل�صفِة على الأدب ومـظاهَر تاأثريها فيه ويف نف�س املتلقي ؟
الفل�صفة هي لب الإبداع و فحواه، ول فائدة من ن�س ل يحفل بروؤية جديدة ، 
وجهة جديدة ، نظرية جديدة، لذا بزغت معظم النظريات الفل�صفية و النف�صية 
اأي عمل  يتحول  براأيي  تول�صتوي..  العظيم  كاأعمال  اأدبية خالدة،  اأعمال  من 
اإن�صانية؛  فكرية ول  قيمة  �صرد عبثي ل ي�صيف  اإىل  منه  الفل�صفة  تفرغ  اأدبي 
اأو  لذا عمدت يف كل ن�س كتبته اإىل ت�صمني معنًى عميق ولو بتفا�صيل دقيقة 
�صطحية، اأحياًنا اأف�صح عن املعنى و اأحايني اأخرى اأترك ا�صتخال�س الغر�س 

اأو احلكمة للقارئ ..

ما هي م�شادر اإلهامك يف موؤلفاتك الأدبية ؟
ليوجد م�صدر اأو م�صادر اإلهام حمددة، فكل حدث ولو كان ب�صيًطا، كل حوار 
، كل �صخ�س ، كل جتربة جديدة ، كل كتاب جديد، كل خ�صارة و كل جناح، 
كل فرح و كل حزن، كل مكان و كل زمان، جميعها م�صادر للكتابة و التاأليف .

-كيف تنظرين اإىل واقع الثقافة العدنية اليوم؟

موؤمل، مفرغ، عبثي !

م�شـاريعك الثقافية والأدبية امل�شتقبلية؟
رواية  جعبتي  يف  بردين" ،  " جدار  الأول  كتابي  ن�صر  مبتابعة  حالًيا  اأقوم 
اكتملت روؤيتها و�صياغة ف�صلها الأول، اأقوم بالتدوين امل�صتمر يف مدونتي على 
من�صة"  اآراب بلوغ " التابعة لوكالة التعاون الإعالمي الفرن�صية وجمموعة 

فران�س ميديا، كما اأقوم بن�صر املقالت يف ال�صحافة املحلية هنا وهناك  ..

وما هي املوؤلفات التي تنوي اإ�شدارهـا يف اإطار 
تخ�شــ�شاتكـ واهتماماتك؟

الأطفال،  طب  يف  ملاج�صتري  ر�صالة  بعمل  اأقوم  العلمي  تخ�ص�صي  اإطار  يف 
رمبا اأن�صرها كمادة علمية فور انتهائي من مناق�صتها، اأما باقي املوؤلفات فكما 

ذكرتها �صابًقا، رواية و رمبا اجلزء الثاين من جدار بردين .

مالذي تودين قوله لإخـوانك الأدباء يف العـامل 
باأ�شره؟

اأقول لهم اأنتم منابر من نور، اأنتم من جتددون ن�صل الإبداع الإن�صاين منذ اأن 
عرف نف�صه، و ت�صنعون من يراعكم قبائل الف�صيلة، و �صعوب  املتعة و اأمم 

التنوير، لهانت لكم كلمة، و ل ُك�صر لكم قلم .. 

َهاَلّ اأحتفتنـا وخ�شيتينا بنموذج من اأدبك ومن حكمكـ 
يف هذه الف�شحة احلوارية ؟

هناك ن�س روؤوم كتبته يف وداع جدي؛ اأ�صعه بني اأيديكم 

وداًعا جّدي !
الأخري املتبقي من اأجدادي غادرنا اإىل الدار الآخرة اليوم، كان كبرًيا كفاية 
لي�صعر مبلل احلياة ورتابة موقعه الذي اآل اإيل اأخرًيا، وهو الذي ق�صى حياته 

متنقاًل يف الأ�صفار واحلكايا و الزيجات .
مل تخ�صر املكال �صيًئا من بريق اللوؤلوؤ يف حدقاتها، ومل تتقل�س رئتها املنتفخة 
بوقار ال�صنوات، جدي مل يكن �صخ�صية بارزة قد تنتبه لها م�صاحة جمتمعية 
خالًيا،  مو�صًعا  ترتك  اأن  ميكنها  اعتبارية  �صخ�صية  كان  ولكنه  معتربة؛ 

 ، يفّكر كثرًيا  الذين اعتادوه حمجوًزا لعجوز  اأطفال احلارة  �صينتبه خللوه 
ويتحدث اأكرث يف اأ�صياء ل يروق بع�صها لبع�س .

ل اأعرف اإن كنت حزينة فعاًل اأم مطمئنة لأجله ، فقدت مقدرتي على مطاردة 
احلزن بالدموع، وغدوت اأفرك م�صابح الكلمات كلما داهمتني فكرة ت�صتوجب 

املوا�صاة.

مــا هي كلمتكـ اخلتـامية ؟؟
اأ�صكركم جزيال على هذه الف�صحة، كما اأمتنى لكم التوفيق، و للحركة الثقافية 
يف عدن و عموم الوطن الإزدهار و التقدم ،فكم  نحن بحاجة للجمال ، لنبذ 
العنف، للثقافة ، للكلمة، للون؛ حتى ندح�س هذا الظالم املحيط بنا من كل 

حول .

اأنا امراأة ل اأقل ول اأكرث.
اأعي�س حياتي كما هي خيطًا خميطًا.

واأغزل �شويف لألب�شه.
ل لأكمل ق�شته مهره و�شم�س، واأرى ما اأرى كما هو يف �شكله.

ق ما بني حني واآخر يف ظله. يبد اأين اأحدِّ
ل ل�شت �شم�شًا ول قمرًا.

اأنا امراأة ل اأقل ول اأكرث.

واقع الثقافة العدنية موؤمل ومفزع
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�صبيانية مراهق مّران .. 
احللقة  اإىل  و�صوله  بعد  اليمن  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  قتامة  ازدياد  مع 
نوايا  اأكدت  التي  مّران(  )مراهق  م�صل�صل  حلقات  من  الأخرية 
احلوثيني جتاه اليمن ب�صكل عام، يبدو تعقيد هذه الأزمة هو املخرج 
احلقيقي للجنوب ليدفعه نحو ما ي�صبوا اإليه منذ �صنوات من الن�صال 
والت�صحية، ممثلة الدافع الأكرب لإعالن فك ارتباطه بال�صمال الذي بات 

الآن يف �صيطرة زمرة احلوثيني املتقاطعني مذهبياً مع اجلنوبيني.
ليعلنوا �صيطرتهم  الد�صتوري  باإعالنهم  اآخر ف�صولهم  اأنهى احلوثيون 
ال�صيا�صية  الأطراف  جتاوزوا  اأن  بعد  اليمن،  يف  ال�صلطة  على  الكاملة 
اأزمة  ينهي  �صيا�صي  توافق  اإيجاد  عن  عاجزة  تزال  ما  التي  الأخرى 
الرئي�س  اأنف�صهم دافعني  الد�صتوري الذي ت�صبب به احلوثيون  الفراغ 
التقدمي  اإىل  بحاح  خالد  حكومته  ورئي�س  هادي  من�صور  عبدربه 
ا�صتقالتيهما نتيجة جتاوزات �صبيان املراهق الذي جاء من جبال مّران 
مبحافظة �صعدة، ومتاديهم اإىل حد فر�س الإقامة اجلربية عليهم وعلى 
عدد من وزراء احلكومة املنتمني اإىل املحافظات اجلنوبية، ليبني ذلك 
ما كان يزحف باجتاهه املراهق عبدامللك احلوثي على مدى ال�صنوات 
الأخرية، معتقدا اأن اليمن كلها �صتذعن له، يف حني اأن الواقع يقول اأن 

اليمن �صيظل حتت �صيطرة احلوثيني يف عزلة دولية واإقليمية.
نفق  يف  البلد  احلوثيني  جماعة  به  اأدخلت  الذي  امل�صهد  هذا  ويقودنا   
اهلل  حزب  يف  الر�صاعة  من  اأ�صقائهم  لعبه  الذي  بالدور  منه،  خمرج  ل 
تعبريا  اللبناين  الرئي�س  كان  اأن  بعد  ال�صورية  احلقبة  اأثناء  اللبناين 
عن توازنات القوة يف ال�صارع ل القوة الت�صويتية يف الربملان، وهو ما 
وال�صراكة(  ال�صلم  )اتفاق  فّخ  خالل  من  اليمن  يف  اإيران  اأطفال  ج�ّصده 
الذي ن�صبوه ل�صيا�صيي اليمن واملبعوث الأممي يف اليمن جمال بن عمر، 
بعد اأن ا�صتثمروا اخل�صومة امل�صتمرة التي يعاين منها فرقاء ال�صيا�صية 

يف البلد املنهك بال�صراعات.
اإزاء ذلك، يقف اجلنوب اأمام حتّدي اخلنوع والر�صوخ لفر�صية متدد 
ا�صتقالله  اإعالن  اأو  عليها،  �صيطرتهم  وب�صط  مناطقه  اإىل  احلوثيني 
التي  ب�صوريا  اأ�صوة  املتحدة  الأمم  يف  دولته  ع�صوية  وا�صتعادة 
تراجعت عن اجلمهورية العربية املتحدة يف ال�صتينيات، م�صتغال - اأي 
اجلنوب - عدم اعرتاف املجتمع الدويل والإقليمي باأي حكومة ي�صكلها 
اإثر خ�صومتهم  للجنوب  دول اخلليج  تبطنه  الذي  والدعم  احلوثيني، 

مع اإيران وحلفائهم يف اليمن.
اأن  يجب  اجلنوب،  اأبناء  جميع  اإليه  يرنوا  الذي  الأمر  هذا  ولتحقيق 

تتج�صد وحدة ف�صائل ومكونات احلراك اجلنوبي والأحزاب ال�صيا�صية 
بفعل  اليمن  اإليه  و�صل  الذي  املاأزق  من  وطنهم  لإخراج  اجلنوب،  يف 
موحدة  �صيا�صية  قيادة  ت�صكيل  عرب  احلكم،  على  احلوثيني  �صيطرة 
حقيقية  دولة  اإىل  اجلنوب  لي�صل  الراهنة  املرحلة  تدير  اأن  لها  ميكن 
ل  التي  الطائفية  واجلهوية  النافذة  القبلية  القوى  �صراعات  بعيدة 

تنتهي.
خيوط  اأوىل  ت�صكل  بداأت  اجلنوبية  املحافظات  يف  املحلية  ال�صلطات 
اأو بعيد مع  التعامل من قريب  للجنوب عرب رف�صها  املخرج احلقيقي 
املنطقة  مع  بالتعامل  مكتفني  الد�صتوري،  واإعالنهم  احلوثيني  انقالب 
الع�صكرية الرابعة يف ال�صاأن الع�صكري والأمني، بينما تكون املوؤ�ص�صات 
واملجال�س  التنفيذية  املكاتب  م�صوؤولية  حتت  والقت�صادية  املدنية 

املحلية باملحافظات اجلنوبية.
اأكرث   وكما ت�صري املعلومات، فقد تعلن املحافظات اجلنوبية خطوات 
م�صروع  م�صلحة  يف  ت�صب  املعتاد،  القرار  مركز  عن  بعيدا  ت�صعيدا 
عبدربه  الرئي�س  ح�صار  ا�صتمرار  بعد  اجلنوبية،  الدولة  ا�صتعادة 
من�صور هادي ورئي�س واأع�صاء حكومته هو حتدي اجلنوبيني عالنية 

ويظهر نواياهم جتاه اجلنوب ب�صكل عام، منتهزة فر�صة تبعرث اأوراق 
ال�صمال عموماً واحلوثيني واملخلوع علي عبداهلل �صالح.

احلوار  موؤمتر  يف  قدموها  قد  التي  روؤيتهم  من  جتردوا  قد  فاحلوثيني 
احلكم  على  �صيطرتهم  بعد  اجلنوب  مينحوا  اأن  ميكن  ول  الوطني 
اإىل  يرتقي  ل  الذي  ال�صالحيات  الوا�صع  املحلي  احلكم  عن  يزيد  حال 
وموانئ  مبنافذ  دولة  لإقامة  متلهف  فاحلوثي  الحتادية،  الدولة  حل 
وم�صائق خا�صعة كلياٌ ومبا�صرة ل�صيطرته، غري قابال للتفاو�س حول 
النف�صال اأو منح اأي من الأقاليم �صالحيات وا�صعة، وهي امل�صكلة التي 
احلكم،  يف  احلوثيني  �صهوة  اأمام  ا�صتقالله  باإعالن  اجلنوب  �صيزرعها 
ليظل احلوثي زعيما على مناطق تكاد تخلو من الرثوات النفطية، بعيد 

عن املوانئ واملنافذ البحرية.
اأو  رئا�صي  جمل�س  اأي  اأن  احلوثيني  املراهقني  هوؤلء  يتيقن  اأن  يجب 
وطني اأو اأي قرارات تتوافق حولها قوى ال�صيا�صة يف فندق موفنمبيك 
طي�س  بداأ  التي  اجلنوبية  املحافظات  على  ت�صري  لن  بعد  ب�صنعاء 

احلوثيني يخلق لها مالمح امل�صتقبل عن غري ق�صد

فـــــرا�ش اليــــــافعي

الرئي�س  نظام  هو  خبيث  �صرطان  اليمن  اأ�صاب       *
اليمن  حكم  الذي   ، �صالح  علي  املخلوع  اليمني 
 ، حكمة  يعار�س  كان  من  لكل  اجل�صدية  بالت�صفيات 
حيث د�صن حكمه باغتيال احلمدي ، ومن ثم الغ�صمي 
يف ال�صمال، و�صوًل اإىل النقالب على م�صروع الوحدة 
من  بداأ   ، البي�س  �صامل  علي  اجلنوبي  الرئي�س  مع 
اإىل  و�صول  اجلنوبية  الدولة  لكوادر  الغتيالت 
احلرب املدمرة التي ق�صت متاما على م�صروع الوحدة 

اليمنية.
البتزاز   �صيا�صية  حكم  طوال  املخلوع  مار�س       *
 ، الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإقليم  دول  لبع�س 
فكما يقول احد اجلهاديني العرب اأن �صالح ا�صتخدمهم 
يوا�صل  اأن  قبل  اليمنية  الوحدة  على  النقالب  يف 
ا�صتخدامهم لبتزاز الغرب وحتديدا الوليات املتحدة 
اأن  مينية  اإخبارية  تقارير  ك�صفت  حيث   ، الأمريكية 
اأمريكا  عليه  تدغدغ  لكي  القاعدة  ا�صتخدم  )�صالح( 

بالأموال وال�صالح ، الذي كان ي�صتخدم �صد اليمنيني.
*     ا�صتخدم املخلوع جماعة احلوثي ال�صيعية لبتزاز 
دول اخلليج ، حيث �صور انه يخو�س معارك �صد هذه 
اجلماعة ال�صيعية التي تريد اأن تن�صر املذهب ال�صيعي 
يف اليمن ال�صني ، لكن عقب الإطاحة به من قبل �صباب 
يف  وارمتى  عاد   ، 2011م  العام  يف  اليمنية  الثورة 
تبحث  عجوز  كامراأة  به  رحبت  التي   ، اإيران  ح�صن 
�صالح  املخلوع  يف  �صالتها  فوجدت   ، لها  ع�صيق  عن 
بعلي  لالإطاحة  جنله  بقوات  احلوثيني  �صاعد  الذي   ،
قطر  من  املقرب  الع�صكري  اجلرنال  الأحمر  حم�صن 
اإىل  اأتى  الذي  اليمني  بالرئي�س  الإطاحة  ثم  ومن   ،
حاول  �صالح  لكن   ، �صعبية  انتخابات  وفق  الكر�صي 
امل�صبوه  بتحالفه  ال�صيا�صيني  خ�صومه  من  النتقام 
بني  اأ�صبحت  التي  �صالح  قوات  ومتكنت   ، اإيران  مع 
وحتتلها  �صنعاء  جتتاح  حوثية  و�صحاها  ع�صية 
وتنهب اأ�صلحة اجلي�س ومنازل وممتلكات املعار�صني 

هادي  الرئي�س  على  النقالب  اإىل  و�صول   ، لـ)�صالح( 
واحلكومة اليمنية ، اإىل الإعالن الد�صتوري الذي اأتى 
اأن طهران مل  اأح�س قريبا  الذي   ، خميبا لآمال �صالح 
تعد يف حاجة له ، ليلعن مترده على احلوثيني ، لكن 
بعد اأن اأ�صبحوا قوة اأكرب من قواته اخلا�صة املوالية 
له ، خ�صو�صا وان غالبية اجلي�س ال�صمايل يقاتل على 
مذهب ديني )�صيعي( ول اأعتقد انه �صيعود اإىل ح�صن 
�صالح مرة اأخرى ، كما اأن منا�صري هذه الفئة الدينية 
تواجه بغ�صب �صعبي كبري من الغالبية ال�صاحقة من 

اليمنيني.
 ، كله  اليمن  اأ�صاب  �صرطان  *     احلوثيون و�صالح 
وقد حان اليوم ل�صتئ�صال هذه الورم اخلبيث يف ج�صد 
اأكت�صف هذا  قد  اليمن  ال�صعب  وان  ، خ�صو�صا  اليمن 
الورم اخلبيث ، واأ�صبح ا�صتئ�صاله م�صاألة وقت فقط.
*     يف القريب العاجل �صيتمكن ال�صعب من ا�صتئ�صال 
هذا الورم ال�صرطاين )املخلوحثي( ، لكي ينعم بال�صالم

احلوثي واملخلوع �رشطان يجب ا�صتئ�صاله!
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عبد الرحمن الرا�صد

اللجان  بيد  الأو�صاع  ت�صتتب  اأن  وبعد  الآن   **
وكل  والقلب  اليد  النظيف  الثائر  وال�صباب  ال�صعبية 
ن�صر   : املطلوب  يكون  والقلب  اليد  نظيف  حر  رجل 
الأمن والأمان يف ربوع ) عدن( كلها وتطبيع احلياة 
املواطنني  ي�صعر  حتى  املزايدات  عن  بعيدًا  اليومية 
مبعنى الثورة واحلرية ، اإذا زادت الأمور �صوؤًا فمعنى 
ذلك اأننا خ�صرنا رهاننا عليكم ...هل ت�صتوعبون القول 

ياريت !!
يا  اأخاف   ، يا�صرفاء  ،اأخاف  اأ�صدقاء  يا  اأخاف   **
اأيتام اأن تغفوا عيوننا قلياًل ون�صمع " قيادات املحن " 
تقول: اأن كل خيوط اللعبة الدائرة اليوم من �صنعاء 

اإىل عدن " بيدها حتركها من خلف ال�صتار " وهذه القيادات تعودت على 
متلك كل ما هو منجز لتن�صبه اإليها ...مع اأنها ل ت�صتطيع نقل اأرنب من 
فتاوى  �صر  وعرفنا  الفنجان  قارئة  على  تعودنا  لكن   ، اآخر  اإىل  ر�صيف 
الكهنة والزنادقة والرهبان ...وتعبنا من البطولت الأ�صطورية يف جزر 
الن�صيان ..لذا لت�صتغربوا لو قالوا : بيدنا خيوط اللعبة ولدينا �صمانات 

اأننا  ... ولن نقول يا�صعب خ�صرنا الرهان على  دولية 
لهم  �صرتفع  من  ووحدنا  التاريخ  ي�صنع  من  وحدنا 
القبعات !! واأما قيادات املحن والعدم فدعوها تتابع 

الأرنب كي تنقله من ر�صيف اإىل اآخر !!
** كي ناأخذ الإ�صتقالل الذي دفعنا مهره �صالل الدماء 
الزكية الطاهرة ودفعنا ثمنه من الليايل احلالكات التي 
اأق�صوهم  من  اليوم  حتى  94م  منذ  ويعي�صها  عا�صها 
) مدنيني وع�صكريني  بالآلف  اأعمالهم ق�صرًا وهم  من 
واأمنيني ..اإلخ( ومن يعي�صون حالة ال�صنك من الأ�صر 
يف اجلنوب علينا : اأوًل : عدم الرتهان لقيادة ال�صياع 
اأخطر  لأنهم  منهم  ،كفى  كفى،كفى  والعبث  واملحن 
من الإحتالل على ماآ�صاتنا .ُ.ثانياً: علينا اأن نن�صق �صفوفنا ونرتفع اإىل 
م�صتوى الأحداث كي لتعتم علينا الف�صائيات العربية عن ق�صد و�صبق 
و�صيلتها  ك�صباب  ومهاتراتكم  كجماهري  مهاتراتنا  من  وتتخذ  اإ�صرار 
يظل  اأن  " ثالثاً:  �صلل  وجمرد  متفرقني  " اجلنوبيني  بالقول  الرخي�صة 
اأن تتوحدوا  ال�صوت لنا ) الإ�صتقالل ودونه جهنم لكل الدنيا ( رابعاً: 

عن  تبحث  التي  واليد  القلب  نظيفة  الواعية  القيادة  لتخلقوا  يا�صباب 
ك�صف  عن  توقفوا   : ....واأخريًا  مك�صب  اأو  من�صب  على  تلهث  ل  وطن 
الدنيا  لكل  واأك�صفوا  بوك  الفي�س  يف  املهاترات  العقول من خالل  ثغرات 
اأن اجلنوب لن ي�صتبيحه اأحد ولن يكون كنز القر�صان ملن ح�صل عليه 

...يفنى العامل وليفنى اجلنوب !!
ُيخيم  الليل  وابتداأ   ، اخلرب  جاء  حني   : اجلنوب  يف  لل�صرفاء  اأقول   **
على نذالة املحتل الغادر منذ 94م ، �صمت ُع�صاق املن�صات اأهل ال�صياع 
والعبث ، عرفوا اأن هذا الواقع بعيد عن ح�صاباتهم ، هم ليجيدون يا 
الطبل  ومن�صات  اجلوفاء  الفارغة  اخلطابات  العزيزة" غري  " �صيدتي 
املوج  من  ويرتعبون  ال�صواطئ  على  اللعب  يجيدون  هم   ، واملزمار 
الهادر وزرقة الأمواج والبحار ...ويظل ال�صوؤال هو ال�صوؤال : هل هوؤلء 
واهلل   ، اإليها  العامل  نظرة  ت�صتحق  فعل  تقدمي  على  قادرة  قيادة  فعاًل 
ورب حممد ، ل يلتفت نحوهم غري اآكل ال�صحت واأبن النذالة و�صاحب 
الفنت و�صق ال�صفوف...هل هوؤلء ي�صتحقون ال�صوؤال ال�صهري : نكون اأو 

لنكون ؟؟؟!!!
)منقول من �صفحة الكاتب على الف�صبوك(

ميلي�صيات  ا�صتيالء  برف�س  اليمن،  حول  الأمن  جمل�س  يف  النادر  الإجماع  رغم 
تنظيم احلوثيني على احلكم، فاإنه ل توجد رغبة يف التخلي عن خيار امل�صاحلة 
الذي يدور به ممثل الأمم املتحدة جمال بنعمر، والتحول اإىل اخليار الع�صكري. 
وهناك اأكرث من �صبب لتحا�صي املواجهة الع�صكرية والكتفاء باحلل ال�صيا�صي.

ال�صبب الأول اأنه ميكن من خالل ا�صتخدام القوة اخلارجية اإ�صعاف ميلي�صيات 
يكون  لن  لكن  فيها،  يتمركزون  التي  واملواقع  املدن  كل  يف  واإنهاكهم  احلوثيني 
انتخاب  يف  حتى  ول  النتقالية،  احلكومة  يف  املتمثلة  ال�صرعية  لتفعيل  كافيا 
بديلة لها، بل �صيت�صبب ذلك يف تقوية اجلناح املتاآمر الثاين، وهو فريق الرئي�س 
اأنه  املعزول علي عبد اهلل �صالح الذي ل يزال يلعب دورا تخريبيا، واملفارقة 
يطالب برف�س احلوثيني، بعد اأن مّكنهم من احتالل العا�صمة، وتتويجه رئي�صا، 
لأنه القوة الوحيدة يف �صنعاء. وبالتايل فاخليار الع�صكري قد يطرد احلوثيني، 
اإىل  اليمن  حتويل  يريد  اأحد  ل  اأن  الثاين  وال�صبب  العا�صمة.  يحرر  لن  لكنه 
احلزبية  النزاعات  حل�صم  خارجية  بقوات  بال�صتعانة  اأخرى،  اأفغان�صتان 
والقبلية، فهذا طريق طويل ووعر، والنجاح فيه غري م�صمون. وال�صبب الآخر، 
اأن خيارات احلل ال�صيا�صي ل تزال قائمة رغم اإخفاقات الو�صيط الأممي، ورغم 

نكث احلوثيني بوعودهم.

ماذا لو اأن لعبة الوقت التي ميار�صها الغزاة احلوثيون مكنتهم من ال�صتيالء 
ا�صتبعاد  بعد  خا�صة  قلعهم  ميكن  هل  الرئي�صية،  الدولة  مفا�صل  على  الفعلي 

احلل الع�صكري الدويل؟
يف نظري �صينق�س ال�صنعانيون على احلوثيني، الغزاة الذي اأتوا من ال�صمال، 
وهناك حركة وا�صحة ليقظة القبائل من مين ال�صمال، �صد احلوثيني، ُي�صاف 
ملواجهتهم  وال�صتعداد  برف�صهم،  اجلنوب  مين  من  ال�صريح  الإعالن  لهم 
�صتتعب  الثالث  القوى  هذه  البرتولية.  املوارد  من  وحرمانهم  اجلنوب،  يف 
ميلي�صيات عبد امللك احلوثي، الذي اأظهر اأنه عاجز عن تقدمي م�صروع �صيا�صي 
يظن  الرجل  هذا  احلكم.  ي�صاركوه  اأن  توجهاتهم  اختالف  على  لليمنيني  ميكن 
نف�صه زعيما، واأنها ثورة، واحلقيقة هو لي�س اإل قائد ميلي�صيا، وما يحدث �صطو 
اإق�صاء نظام �صالح وتاأ�صي�س نظام ميني بديل  م�صلح نتيجة حدوث فراغ بني 
يقوم على امل�صاركة والتحديث. وحتى بدعم الإيرانيني، وعون املعزول �صالح، 
لن ي�صتطيع احلوثيون تاأمني اأب�صط حاجات ال�صعب اليمني الذي يعاين معي�صيا 

منذ اندلع الثورة على نظام �صالح يف مطلع عام 2011.
) نقاًل عن �صحيفة ال�صرق الأو�صط(

الإ�شتقالل ودونه جهنم لكل الدنيا !!

�شنعاء املحتلة والرئي�س املحا�شر


