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ماريا هشام 

كشفت قراءة تحليلية ملؤسسة اليوم 
الثامــن عن اســم مهنــدس صفقــة االذرع 
اإليرانية يف اليمن – جامعة الحوثيني – مع 
تنظيم القاعدة، اشد فروع التنظيم تطرفا يف 

الجزيرة العربية.
وكشفت القوات الجنوبية خالل عملية 
ســهام الرشق يف أبني، عن وجــود عبوات 
ناســفة مصنوعة محليا او اعيد تصنيعها 
عىل يد خرباء إيرانيني، كانت يف وقت سابق 
تظهر بحوزة الحوثيني، قبل ان يستخدمها 
تنظيم القاعدة الستهداف القيادات األمنية 

الجنوبية.
وعىل الرغم من ان تنظيم القاعدة، أعلن 
حربه ضد الحوثيني لخلفية دينية طائفية 
»عىل اعتبــار انهــم شــيعة اثناعرشية«، 
ولكــن هذا مل يكــن اال نوع مــن املغالطات 
السياسية، وستارة سوداء تحجب التحالف 
الحقيقي بني هــذه الجامعات التي تجمع 

بينها عقيدة اإلرهاب.
وقالت املؤسســة انه ميكن تفنيد هذا 
التحالف بشخصية أمنية حوثية هو اللواء 
عبدالقادر الشــامي، بدأ عمله مع التنظيم 
املتطرف يف العام 1998، بتسهيل عملية 
اختطاف ســياح أجانب حني كان يشــغل 
منصــب مســؤول جهــاز املخابــرات يف 

محافظة أبني، 
فيام نفــذ تنظيم القاعــدة أول عملية 
اختطــاف لســياح أجانــب عــام 1998، 

بتســهيالت من الذي كان يشــغل منصب 
أن  قبــل  املحافــظ،  يف  أمنــي  مســؤول 
يتحول اليوم إىل أخطر األذرع املخابراتية 

ملليشيات الحويث .
ويفــر ذلــك بان الشــامي قــد لعب 
دورا كبــرا يف وقف االعــامل القتالية بني 
القاعدة والحوثيني، وميكن اإلشارة اىل قيام 
الحوثيني باإلفــراج عن قيادات يف التنظيم 
كانت معتقلة يف ســجن األمن الســيايس 
بصنعــاء، قبيل الحرب التي شــنها اخوان 
اليمن عىل محافظة شبوة يف العام 2019م.
اللــواء عبدالقادر  الحوثيــون  ومنــح 
الشــامي منصب نائب رئيــس جهاز االمن 
واملخابرات  ، ومنذ خمســة أعــوام توقف 
الخطــاب الهجومي لتنظيــم القاعدة عىل 
الحوثيني، وتركز خطاب التنظيم يف مواجهة 
املجلس االنتقايل الجنويب ودولة االمارات 
العربية املتحدة، وهو استنســاخ لخطاب 

االذرع اإليرانية تجاه عدن وأبوظبي.
وهــذا يدل عىل ان تنظيــم القاعدة قد 
انتقل من مرحلة االحتياط يف هذه املعركة 
اىل مرحلة املشــاركة الفعلية، وهذا ما كان 
يحدث يف عهد الرئيس الراحل عيل عبدالله 
صالــح، الذي جعــل تنظيم القاعــدة ورقة 
يحركها وفق مصالح اللعبة السياسية، واليوم 
نجــد نفس املنطق يجمع بــني الحوثيني 
وهذه الجامعات املتطرفــة يف مرشوعهم 
التآمــري، ليس فقط عىل الجنوب، بل عىل 

دول الجزيــرة العربية التي تــدرك متاماً ان 
الجنوب لو سقط بيد هذه الجامعات سوف 
يصل الحريــق إىل براميل النفط وســوف 

تشتعل املنطقة برمتها.
مــن ناحيــة أخــرى، أكدت مؤسســة 
اليــوم الثامن لإلعالم والدراســات أن جهود 
مكافحــة اإلرهــاب الجنوبيــة تركزت عىل 
فرض الســيطرة األمنية ومكافحة اإلرهاب، 
مبينة أن عدد ضحايا العمليات اإلرهابية يف 
الجنوب تجاوز )123( شهيدا بينام بلغ عدد 
الجرحى )127( جريحــا ...، فيام كان عدد 

قتىل التنظيامت اإلرهابية 24 قتيال. 
الجامعات اإلرهابية بينت املؤسســة 
وفــق لترصيحات مســؤولة إن التنظيامت 
اإلرهابيــة تتحرك عرب محافظــة البيضاء 
اليمنيــة، األمــر الــذي يقــول مســؤولون 
جنوبيون إنه يحتم عــىل املجتمع الدويل 
مبساندة القوات الجنوبية يف دحر اإلرهاب.

وتتبــع تقرير صــادر عن املؤسســة 
العمليــات اإلرهابيــة عىل أكــر من منهج 
بحثــي واســتقصايئ يف عمليتــي الرصد 
والتحليــل بهــدف تحقيق أكرب اســتفادة 
ممكنة والخروج بأدق النتائج. وتناول التقرير 
الــذي يحمل عنــوان »مــؤرش اإلرهاب يف 
الجنوب« السيام بعد خروج محسن األحمر 
من الرئاســة » بحث تطور النشاط اإلرهايب 

يف تطورا ملحوظا خالل عام 2022م.
    ارتفاع معدالت العمليات اإلرهابية يف 

محافظات الجنوب خالل عام 2022، بلغت 
)53( عمليــة إرهابية، وكانت أكر العمليات 

اإلرهابية حضورا مقارنة مع عم 2021م 
عــدد العمليــات اإلرهابيــة تصاعدت 
بوتــرة عالية منذ عــزل نائب الرئيس عيل 
محســن األحمر مام يدلل عىل أن اإلطاحة 
بــه حرك تلك العنارص االرهابية املشــتبه 
االول بتموينهــا وتحريكها وفــق توجهاته 

السياسية.
وكشــف أن عــدد العمليــات اإلرهابية 
يف محافظات الجنوب خــالل عام 2022، 
بلغت )53( عملية إرهابية، منها )6( عمليات 
بسيارات مفخخة مبعدل يف سيارة مفخخة، 
وبلغت العمليات اإلرهابية بواسطة العبوات 
الناســفة )16( تفجرا إرهابيا، بينام بلغت 
الكامئن واملواجهات املبارشة )24( عملية 
إرهابية، وبلغت عدد االغتياالت بالرصاص 
)4( عمليــات اغتيــال، وبلغــت عمليــات 

االختطاف )4( عمليات.
التقرير أشار إىل أن عدد الشهداء الذي 
سقطوا يف جميع العمليات اإلرهابية تجاوز 
)123( شــهيدا بينام الجرحى بلغ عددهم 
)150( جريحا، وأن عدد العمليات اإلرهابية 
تصاعــدت بوتــرة عالية منذ عــزل نائب 
الرئيس عيل محسن األحمر مام يدلل عىل 
أن اإلطاحة به حرك تلك العنارص االرهابية 
املشــتبه االول بتموينهــا وتحريكها وفق 

توجهاته السياسية.

األهــداف  أن  التقريــر  واســتعرض 
املســتهدفة من تلك العمليــات اإلرهابية 
خــالل عــام 2022م أنصبــت جميعهــا 
املاضية ضد القوات العســكرية الجنوبية 
املناهضة لجامعة اإلخوان، مام يوضح أن 
االستهداف له ارتباطات سياسية وبامتياز 
ضد فصيل معني أال وهو املجلس االنتقايل 
الجنــويب وقواتــه العســكرية املناهضــة 
لجامعة اإلخوان اليمنية وحركة االنقالبني 

الحوثيني.
 وتبــني أن عــددا كبرا مــن العمليات 
اإلرهابيــة وقعت يف محافظــة ابني حيث 
بلغت ) 41.67%( عمليــة معظمها عبوات 
ناسفة ومواجهات مبارشة ثم تلتها محافظة 
شبوة بنسبة)39.58%( ويف املرتبة الثالثة 
جــاءت العاصمة عــدن بنســبة )%8.33( 
ويف املرتبــة الرابعــة حرضموت بنســبة) 
6.25%( ويف املرتبة األخرة كال من الضالع 
)2,08%(  ولحــج بنســبة )2,08%( بينــام 
خلت محافظتي املهرة وســقطرى. وتلك 
النتائج جاءت بخالف االحصائيات لألعوام 
السابقة عندما كانت تلك املحافظات تحت 
سيطرة املليشيات االخوانية، مام يبني أن 
تلك العنارص كانت يف مأمن من املحاسبة 
بل أنها كانت تتلقى الدعم الكايف يف سبيل 

تأمني احتياجاتها.   

اللواء عبدالقادر الشامي
»اليوم الثامن« تنشر مؤشر اإلرهاب في الجنوب.. 

مهندس صفقة الحوثيين مع تنظيم القاعدة
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يبدو أن جميع األطراف تبحث عن حل، بعد ثماني سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، ومزقت أوصال اليمن ودفعت 
أفقر دولة في العالم العربي إلى االنهيار، وباتت على شفا المجاعة في واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم

الرياض

تحدثــت صحيفــة أسوشــيتد بــرس 
األمريكية عن محادثات بني اململكة العربية 
السعودية التي تقود تحالفا عربيا ملحاربة 
اذرع إيران، مع األخرة، وصفتها باملحادثات 
خلف أبواب مغلقة، فيام أعلنت إرسائيل عن 
انفراجة مع الســعودية بشأن التطبيع، فيام 

اشرتطت الرياض حل الدولتني.
وقالت الصحيفة األمريكية :«إنه ســط 
أطــول فرتة توقف للقتال يف اليمن - أكر من 
تســعة أشهر - أحيت الســعودية وخصمها، 
املتمردون الحوثيــون املدعومون من إيران، 
محادثات عرب قنوات خلفية، أمال يف استمرار 
وقف إطالق النار ووضع مسار تفاويض إلنهاء 
الحــرب األهليــة الطويلة، وفقا ملســؤولني 

مينيني وسعوديني وأمميني.
وتأيت هذه املحادثــات يف ظل »الهدوء 
الهش«، نظرا لعدم وجود وقف رسمي إلطالق 
النار منذ انتهاء الهدنة التي توســطت فيها 
األمــم املتحــدة يف أكتوبر املــايض، وفقا 

ألسوشيتد برس.
وشــهدت الهدنــة عدة خروقــات جراء 
هجامت الحوثيني عىل منشــآت نفطية، يف 
وقت صــدرت فيه ترصيحات عــن الحكومة 
اليمنية املعرتف بهــا دوليا، واملتحالفة مع 
السعودية، تشكو من استبعادها حتى اآلن من 
املحادثات. وقد يــؤدي عدم إحراز تقدم إىل 

انهيار الهدوء الهش، وتجدد القتال الشامل.
لكن يبــدو أن جميع األطراف تبحث عن 
حل، بعد مثاين سنوات من الحرب التي أودت 
بحياة أكــر من 150 ألف شــخص، ومزقت 
أوصال اليمــن ودفعت أفقر دولــة يف العامل 
العريب إىل االنهيار، وباتت عىل شفا املجاعة 
يف واحدة من أســوأ األزمات اإلنســانية يف 

العامل.
واستأنفت الســعودية املحادثات غر 
املبارشة مع الحوثيني يف سبتمرب املايض، 
عندما اتضح أن الهدنة التي توســطت فيها 
األمم املتحدة لن يتم تجديدها. وتقوم عامن 

بدور الوساطة بني الجانبني.
املتحــدة  األمــم  يف  مســؤول  وقــال 
ألسوشــيتد برس »إنها فرصة إلنهاء الحرب، 
إذا تفاوضوا بحســن نية وضمت املحادثات 
أطرافا مينية أخرى«. وكغره من املسؤولني 
تحدث مســؤول األمم املتحدة رشيطة عدم 

الكشف عن هويته.
وذكر دبلومــايس ســعودي للوكالة أن 
بالده طلبت من الصني وروسيا الضغط عىل 

إيران والحوثيني لتجنب التصعيد.
 وقــال الدبلومــايس إن إيــران، التــي 
أطلعت الحوثيــني والعامنيني بانتظام عىل 
املحادثــات، أيــدت حتــى اآلن الهدنة غر 

املعلنة.
وقال مســؤول حكومي ميني »التصعيد 
سيكون مكلفا عىل جميع الجبهات. الجميع 
مستعد للجولة التالية )من الحرب( إذا انهارت 
جهود األمم املتحدة واملحادثات السعودية 

الحوثية«.
مــن جانبه قــال، عبــد البــاري طاهر، 
املعلق اليمني ونقيب الصحفيني السابق، إن 
إحدى العراقيل هي أن املحاوالت الســابقة 
لحل املشــكلة أعاقتها املصالح املتضاربة 
للقــوى املشــاركة يف الحرب - الســعودية 

واإلمارات وإيران.
وأضاف »لــن تؤدي هذه املحادثات إىل 
نتائج ملموسة إن مل تشارك جميع األطراف 

اليمنية يف العملية«.
وقــال محمد عبــد الســالم، املتحدث 
باسم الحوثيني وكبر مفاوضيهم، إن زيارات 
املســؤولني العامنيــني إىل صنعــاء تظهر 

جدية الحوثيني.
وانتهــت أحدث زيارة عامنية لليمن يوم 

األحد املايض.

وأضــاف عبد الســالم »هنــاك أخذ ورد 
مع أطراف أخــرى«، يف إشــارة واضحة إىل 

السعودية.
وقال مسؤول باألمم املتحدة إن الرياض 
وضعــت »خارطة طريق مرحلية« للتســوية 

أيدتها الواليات املتحدة واألمم املتحدة.
وأضاف املســؤول أن التحالف قدم يف 
هــذه الخارطة عــددا من الوعود الرئيســية، 
من بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف 

الحصار املفروض عىل مدينة الحديدة.
ويطالــب الحوثيــون التحالف بســداد 
رواتــب جميع موظفي الدولة - وبينهم جنود 
وضباط الجيــش - من عائدات النفط والغاز، 
وكذلــك فتــح جميــع املطــارات واملوانئ 

الخاضعة للحوثيني.
يف  مشــارك  حــويث  مســؤول  وقــال 
املحادثــات للوكالة إن الســعوديني وعدوا 

بسداد جميع الرواتب.
لكن الدبلومايس السعودي قال إن سداد 
رواتب العسكريني مرشوط بقبول الحوثيني 
لضامنات أمنية، من بينها إنشاء منطقة عازلة 
مع املناطق الخاضعة لجامعة الحويث عىل 

طول الحدود اليمنية السعودية.
وأضاف أنه يجــب عىل الحوثيني أيضا 
رفع حصارهم عن تعز، ثالث أكرب مدينة مينية.

كــام ذكــر أن الريــاض تريــد أيضا من 
الحوثيني االلتزام باالنضامم إىل املحادثات 

الرسمية مع األطراف اليمنية األخرى.
وقال املســؤول الحويث إن جامعته مل 
تقبل أجزاء من االقرتاح الســعودي، خاصة 
ما يتعلق منها بالضامنــات األمنية، وترفض 
اســتئناف تصدير النفط مــن املناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة قبل سداد الرواتب.
وذكر أن الحوثيني اقرتحوا توزيع عائدات 

النفط وفق »ميزانية ما قبل الحرب«.
ويعني ذلــك أن تتلقــى املناطق التي 
يســيطر عليها الحوثيون ما يصــل إىل 80 
يف املئة من اإليــرادات ألنها األكر اكتظاظا 

بالسكان، بحسب املسؤول.
وقال الدبلومايس السعودي إن الجانبني 
يعمالن مــع املســؤولني العامنيني لتعديل 
االقــرتاح ليكون »مرضيا لجميــع األطراف«، 

ومن بينها األطراف اليمنية األخرى.
وأكد مسؤول حكومي ميني ألسوشيتد 
بــرس أن ما يجــري حاليا جعــل الحكومة 

املعرتف بها دوليا »بال صوت«.
وأضاف أن املجلس الرئايس الحكومي 
يخــى أن تقدم الســعودية »تنــازالت غر 

مقبولة من أجل التوصل إىل اتفاق«.
املناهــض  اليمنــي  التحالــف  لكــن 
للحوثيني ال يزال يشهد انقسامات داخلية، 

لذلك ليس لديه مجال للمناورة.
وقال املسؤول اليمني »ليس لدينا خيار 
سوى االنتظار حتى نرى ما ستسفر عنه هذه 

املفاوضات«.
من ناحيــة أخرى، قــال رئيس حكومة 
االحتالل اإلرسائيــيل، بنيامني نتنياهو، إنه 
الحظ انفراجة دبلوماســية مع الســعودية، 
خالل مباحثات مع مستشــار األمن القومي 

األمرييك، جيك سوليفان.
وكان نتنياهو أطلق تعهدا قبيل استعادة 
منصبــه، بتدشــني عالقــات رســمية مــع 
الســعودية، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع، مع 

عدة دولة عربية.
وجــاء يف بيــان ملكتــب نتنياهــو، أن 
ســوليفان ناقش مع نتنياهو الشأن اإليراين 
فضال عن “الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات 
إبراهيم وتوسيع دائرة السالم، مع الرتكيز عىل 

تحقيق انفراجة يف العالقات مع السعودية”.
وقال مكتــب نتنياهو إن مناقشــاتهام 
أعقبها اجتامع عرب اإلنرتنت بني ســوليفان 
ونظرائــه من إرسائيل واإلمــارات والبحرين. 
وجاء يف بيان مشــرتك أنهم ناقشوا التعاون 
يف مجاالت مثل التكنولوجيا الناشئة واألمن 

اإلقليمي والتجارة.
من جانبه قــال محمود عبــاس، الذي 
استضاف سوليفان يف مدينة رام الله بالضفة 
الغربية، إن عــىل الواليات املتحدة التدخل، 

لوقف انتهاكات وعنف االحتالل بالضفة.
ونقل حسني الشــيخ أمني رس اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عىل 
تويرت عن عبــاس قوله “األوضــاع الخطرة 
جــراء التصعيــد اإلرسائيــيل يف األرايض 
الفلســطينية.. تهدد األمن واالستقرار وتدمر 

حل الدولتني”.
وحث وزير الخارجية الســعودي األمر 
فيصل بن فرحان آل سعود األربعاء الحكومة 
اإلرسائيلية الجديــدة عىل االنخراط بجدية 

يف حل الرصاع.
منتــدى  مــن  ترصيحــات  يف  وقــال 
دافــوس: إن النهج تجاه إرسائيل ال يزال كام 
هــو، وقلنا باســتمرار إن تطبيع العالقات مع 
إرسائيــل هو يف مصلحة املنطقة ومصلحة 
إرسائيــل والجميــع، ولكــن يجــب أن يكون 
حقيقيا، التطبيع ســيأيت مــن خالل إعطاء 
األمل للفلســطينيني وهذا يتطلــب إعطاء 

الفلسطينيني دولة”.
من جانبه قال املتحدث باســم مجلس 
األمــن القومي بالبيت األبيــض جون كريب 
إن سوليفان سيؤكد التزام الواليات املتحدة 
بحل الدولتني للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني 

خالل زيارته.
يف وقت ســابق كشــف موقع أكسيوس 
أن الســناتورة األمركية الدميقراطية، جايك 
روزن، أبلغت الحكومة اإلرسائيلية أنها ال تريد 
أن يلتقي وفد من مجلس الشــيوخ، ترأســه 
إىل إرسائيل هذا األســبوع، مع أي عضو من 
أعضاء حزيب اليمني املتطرف اإلرسائيليني 
املشــاركني يف االئتــالف الحكومــي، وفقا 
ملســؤولني إرسائيليني ومصــدر مقرب من 

السناتورة.
وبعدما انترص مع حلفائه يف االنتخابات 
الترشيعية التي جــرت يف األول من نوفمرب 
املــايض، أعلن رئيــس الــوزراء اإلرسائييل 
بنيامــني نتانياهــو يف ديســمرب تشــكيل 
حكومة، هي األكر ميينية يف تاريخ إرسائيل، 
مع رشكائــه من األحزاب الدينيــة واليمينية 

املتطرفة.
وتوىل اليمينيان املتطرفان بتســلئيل 
ســموطريتش وإيتامر بن غفر عىل التوايل 
حقيبتي مستوطنات الضفة الغربية املحتلة 

واألمن الوطني.
ونقلت وكالة فرانس برس يف 30 ديسمرب 
املايض، عن ثالثة دبلوماسيني غربيني كبار 
قولهم إنهم قلقون من وصول إيتامر بن غفر 
إىل قيــادة الرشطة التي تضم حرس الحدود 
الوحدات شبه العسكرية املنترشة يف الضفة 

الغربية بعد عام من التوتر.
ويتكــون الوفد الــذي ترأســه روزن مع 
الســناتور الجمهوري جيمس النكفورد، من 
مرشعني ميثلــون جزءا من كتلــة اتفاقيات 
أبراهــام - وهــي مجموعــة تشــكلت لدعم 
وتوســيع اتفاقيات التطبيع، بوســاطة إدارة 
الرئيس األمريك الســابق دونالد ترامب، بني 

إرسائيل وعدة دول عربية.
وســتكون إرسائيل املحطة األخرة يف 
زيــارة الوفد األمريك التي ستشــمل كال من 

املغرب واإلمارات والبحرين.
وقال مســؤولون إرسائيليون ألكسيوس 
إن روزن وفريقها أوضحوا مبا ال يقبل الشــك 
بأنهم ال يريدون أعضــاء من حزب بن غفر 
»القوة اليهوديــة«، أو األحــزاب الصهيونية 
الدينية بزعامة ســموتريتش أن يحرضوا أيا 
من اجتامعاتهم، وخاصة تلك التي ستجري 

يف الكنيست.
وقال الســفر ماجد عبد الفتاح رئيس 
بعثة جامعة الــدول العربية باألمم املتحدة، 
إن الجامعــة تبــذل جهوًدا كبــرة ال تخرج 
لوسائل اإلعالم تتعلق بالقضية الفلسطينية، 
مشــرًا إىل أن تطبيع بعض الــدول العربية 
العالقات مع إرسائيل قــد يكون يف مصلحة 

الفلسطينيني.
وأضاف عبد الفتــاح خالل مقابلة عىل 
الجزيرة مبارش، األربعاء، أن أبرز هذه الجهود 
هــو “البيــان الذي أصــدر يف اليــوم التايل 
لالقتحام اإلرسائييل للمســجد األقىص من 
اللجنة الوزارية العربية املشكلة للدفاع عن 
القدس الرشيف برئاســة األردن”، مشرًا إىل 
بيان آخر صــدر عن األمني العــام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، وجهود أخرى تقوم 

بها السلطة الفلسطينية.
وأكد أن العملية الدبلوماسية يف التعامل 
مع امللف الفلسطيني عملية تدريجية تقوم 
عىل بناء التحالفات الدولية الكفيلة بالوصول 
إىل القرارات املناسبة التي من شأنها أن تردع 

إرسائيل.
وتفّقد عرشات الدبلوماسيني األوربيني 
واألجانــب، األربعاء، األوضاع يف املســجد 
األقىص للمرة األوىل منذ تشــكيل الحكومة 
اإلرسائيليــة نهايــة ديســمرب/كانون األول 

املايض.
ونقــل مدير عــام أوقاف القــدس عزام 
الخطيب عن الوفد تأكيدهم رضورة الحفاظ 
عىل الوضع القانــوين والتاريخي القائم يف 
األقــىص واحــرتام الوصايــة األردنية عىل 

األوقاف اإلسالمية يف القدس.
وقال عبــد الفتاح إن “إرسائيل تشــعر 
بالرعب من اللجــوء ملحكمة العدل الدولية، 
ألنها تعــرف أنها ســتصف االحتــالل بأنه 
احتالل مخالف للقانون الدويل، وســتفرض 
رأيًا تعرف إرسائيل أنه سيكون ضدها”، مشرًا 
إىل أن حالة الرعب هذه انقلبت إىل عقوبات 

عىل الفلسطينيني وتهديدات.
وتحدث عن إرســال “حاخامات يهودية 
أمريكية رســالة لرئيس الحكومة اإلرسائيلية 
بنيامــني نتنياهو يقولون فيهــا إن املواقف 
املتشددة واملتطرفة التي تتخذها حكومتك 

سترض بعالقتنا يف العامل العريب”.
وبــنّي أن “صحيفــة لوموند الفرنســية 
نرشت رســالة من دبلوماسيني إرسائيليني 
تقــول إن املواقــف التي تتخذهــا الحكومة 
اإلرسائيلية الجديدة تهدد اإلطار الدميقراطي 

التي تتشدق به إرسائيل”.
يشــار إىل أن الجمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة صوتــت نهايــة الشــهر املايض 
لصالح مــرشوع قرار فلســطيني يطلب من 
محكمة العــدل الدولية إصــدار رأي قانوين 
بشــأن إذا كان االحتالل اإلرسائييل لألرايض 

الفلسطينية يشكل ضاًم بحكم األمر الواقع.
وال يــرى الســفر أن “التطبيــع مــع 
إرسائيل خطوة ضد القضية الفلســطينية، 
بل عــىل العكس ميكن اســتخدامه للضغط 
عىل إرسائيل من خالل االتصاالت املبارشة 
لتحقيق إنجــازات والتوصــل إىل تفاهامت 

تخص القضية الفلسطينية”.
وأكــد أن الــدول العربيــة املطبعة مع 
إرسائيل تنضم إىل البيانات التي تدين دولة 
االحتالل، وتصوت لصالح القرارات املتعلقة 

بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن التطبيع مل يساعد عىل تشكيل 
حكومــة إرسائيليــة متطرفة، إمنا مشــاكل 
داخلية أدت إىل صعود اليمني املتطرف إىل 

سدة الحكم.

أسوشيتد برس تتحدث عن محادثات »خلف أبواب مغلقة«..

السعودية تحيي محادثات سالم مع أذرع إيران 
وإسرائيل تتحدث عن انفراجة بشأن التطبيع
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متهيــد : أظهرت صوراً بثتها وســائل 
إعــالم جامعــة اإلخــوان املســلمني يف 
اليمن واملمولة مــن قطر، الجرنال العجوز 
عيل محســن األحمر، خالل تقدميه العزاء 
يف وفــاة الشــيخ القبيل اإلخــواين صادق 
عبدالله بن حســني األحمر، نجل مؤسس 
الجامعــة يف اليمــن، والذي تــويف عقب 
رصاع مــع املــرض يف العاصمــة األردنية 
عامن، وشــيع يف صنعاء مبشاركة اآلالف 
من قبائل حاشــد وجامعــة الحويث التي 

تحكم العاصمة اليمنية.
وظهر األحمر وهــو يلقي التحية عىل 
رجل االعــامل اإلخواين حميد األحمر، يف 
مقــر إقامة األخــر بالعاصمة الســعودية 
الريــاض، مســؤولون مينيون كــر قدموا 
التعــازي لألحمر )حميــد(، لكن كان ظهور 
األحمر الذي تم عزله من منصبه يف ابريل/ 
نيســان من العام 2022م، وذلك يف اعقاب 
مشــاورات مينيــة رعتهــا األمانــة العامة 
ملجلس التعــاون الخليجي، والتي توجت 
بتشــكيل مجلس قيادة رئــايس، وتنحية 
عبدربــه منصور هادي وعــزل نائبه، الذي 

يعد الحليف األبرز للرياض يف اليمن.

عيل محسن األحمر حليف 
النظام السابق وخصم الرئيس صالح 

عىل مدى قرون طويلة اقرتن اسم عيل 
محســن األحمر، بالرئيس اليمني الراحل 
عيل عبدالله صالح، فالجرنال األحمر، من 
مواليد الـ20 يونيو/ حزيران ســنة 1945، 
يعــد من القيادات اإلخوانيــة اليمنية التي 
كلفــت بتجنيد ما عــرف باألفغــان العرب  
الذين ذهبوا للقتال ضد االتحاد السوفيتي 
القــرن  مثانينيــات  يف  أفغانســتان  يف 

املايض.
 كان قائــد الفرقة األوىل مــدرع وقائد 
املنطقــة الرشقية الغربيــة والرجل الثاين 
يف اليمن بعد عيل عبد الله صالح. شــارك 
يف حــرب الجبهة عام 1979 وحرب صيف 
1994  العدوانية التي شنها تحالف اليمن 
الشاميل بني حزب املؤمتر الشعبي العام 
واخــوان اليمن، عىل الجنوب، كام شــارك 
يف حروب صعدة الســتة وكان يُعترب أقوى 

رجل يف املؤسسة العسكرية.
اتهم األحمــر ، الرئيس الســابق عيل 
عبدالله صالح، بانه خطط لقتله يف صعدة 
يف الحرب األخرة ضد الحوثيني يف العام 
2009م، حــني زعــم الجــرنال العجوز ان 
الرئيس الراحل عيل عبدالله صالح، إعطاء 
الطران الســعودي العسكري الذي شارك 
يف الحــرب السادســة 2009م، احداثيات 
موقع يتواجد فيه األحمر، قبل ان ينسحب 
من املوقع قبــل لحظات من غــارة جوية 

للطران السعودي.
كانــت محاولة اغتيــال صالح لألحمر 
قــد دفعت األخر اىل التمرد عليه، فلم مير 
ســوى بضعة أشــهر قليلة عىل الخالفات 
بــني صالــح واألحمر، حتــى أعلن األخر 
تأييده النتفاضة شــعبية ضــد نظام عيل 

عبدالله صالح )األخ غر الشقيق(.
وترأس ما ســمي بهيئــة أنصار الثورة 
الشــبابية الشــعبية التي أعلنــت تعهدها 
بحامية شــباب اإلخــوان املنتفضني ضد 
نظام صالح، من أي هجوم مســلح من قبل 
النظام، حيث خاضت قواته معارك متعددة 
مع الحرس الجمهوري الذي يقوده العميد 

أحمد عيل عبدالله صالح.
مل يختلــف األحمــر مع صالــح الذي 
سلم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، 
بل وصــل الخالف مــع هادي الــذي عمد 
اىل هيكلــة الجيــش اليمنــي وحــل قوات 
الفرقــة األوىل مدرع، وهو مدفع األحمر اىل 
الفرار صوب الســعودية وتسليم العاصمة 

للحوثيني دون أي مقاومة.

تقول تقارير صحافية إن األحمر لديه 
عالقات قوية مع اململكة العربية السعودية 
ودولة قطــر، كام ينظر اليه بأنه عىل عالقة 

وطيدة بالجامعات اإلرهابية يف اليمن.
وكان لنحــو ثالثة عقود يــد عيل عبد 
الله صالح اليمنى وُمنَّفــذ النظام اليمني، 
ُدمــرت الفرقــة األوىل مدرع التي أسســها 
بتقــدم جامعة الحوثيــني املوالية إليران 
من محافظة صعدة مروراً مبحافظة عمران 
وصــوالً إىل صنعاء وبإســناد من وحدات 
عســكرية اتهمــت بالــوالء لصالــح، ومع 
سيطرة جامعة الحويث املوالية إليران عىل 
العاصمة صنعاء حيــث كان القضاء عليه 
أحد أهدافها املعلنة، غادر إىل الســعودية 
يف 21 سبتمرب/أيلول 2014، عقب تدخل 

من سفارة السعودية يف صنعاء.

عيل محسن األحمر نائب لهادي 
يف الجيش والرئاسة 

يف الـ 22 فرباير/ شباط 2016، أعلن 
الرئيــس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي 
عــن تعيينه ملنصب »نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحة«، إىل إصدار قرار آخر يف 
3 أبريل، نيســان من نفس السنة بتعيينه 
نائبًــا للرئيس خلًفــا لخالد بحــاح الذي 
أطاح به االخوان بفعــل عدم تنفيذ اجندة 

التنظيم.
القرار الذي أثــار كثر من الجدل بني 
من عارضه ومن أيده بشدة، غر أن كثرين 
زعموا أن قرار تعيينه ميثل رســالة واضحة 
من الرئيس هادي والتحالف العريب بقيادة 
القوات املسلحة السعودية لتوجههم نحو 
الحســم العســكري واســتعادة السيطرة 

عسكريا عىل العاصمة وطرد الحوثيني.
واعترب عضو القنصلية اليمنية السابق 
يف الرياض »أنيس منصــور يف مقابلة مع 
قناة الحديث السعودية »أن تعيني األحمر 
يؤكــد عىل عــدم وجود حــرب طائفية يف 
اليمن، حيث ان األحمــر ينتمي اىل الزيود 

التي هي أيضا طائفة الحوثيني«.
وعــىل الرغــم مــن ان منصــور ذاته 
ســبق له وهاجم األحمر بدعوى انه ســلم 

العاصمة اليمنية للحوثيني.
وســوق االعالم الســعودي نظــراً ملا 
يتمتع به محســن من مرونــة يف تحالفاته 
وعالقــة قويــة بالقبائل يف طــوق صنعاء 
وقــادة الجيــش اليمنــي، وكان يتوقــع ان 
تعيينه سيمثل استاملة للقبائل خصوصا 
يف مناطــق صنعاء لصف قــوات الرشعية 
بقيــادة الرئيس هادي، وهــو ما مل يتحقق 

حيث ظلــت القبائل تعلن الوالء للحوثيني 
عىل الرغم من ان االذرع اإليرانية ســلحت 

الكثر من قادة القبائل الزيدية.
اعتقــدت الســعودية ان األحمر ميكن 
ان يحــدث اخرتاقــا يف الهضبــة الزيدية، 
لكــن حصل العكس متاماً، فقد مثلت عودة 
األحمــر كالورقة الرابحــة للحوثيني الذين 
اســتفادوا كثــرا مــن وجوده واســتعادوا 
مناطق كانوا قد خروها يف رشق صنعاء 

ومحيط مأرب وصوال إىل شبوة.
وســلمت قوات األحمــر فرضة نهم ثم 
الجــوف ورصواح وقانية وصوال إىل بيحان 
بشبوة، منذ ابريل/ نيسان 2016م، وحتى 
ابريل نيسان 2022م، كان األحمر هو ورقة 
حوثيــة رابحــة بامتياز، بفضلــه أصبحت 
االذرع اإليرانية تقدم رشوطها عىل مجلس 
القيــادة الرئــايس البديــل للحصول عىل 

نصيبها من ثروات الجنوب النفطية«.
األحمر معــزول ولكنه اليــزال يتحكم 

بالجيش يف حرضموت 
عــىل نطــاق واســع يعتقــد ان عيل 
محســن األحمــر ال يــزال يتحكــم بقوات 
وادي  يف  األوىل  العســكرية  املنطقــة 
حرضمــوت، والتي تســتحوذ عىل حامية 
منابــع النفط وتحصل عــىل مليوين دوالر 
أمرييك كل ثالثة أشــهر مقدمة من رشكات 
النفط العاصمة، تحــت عنوان »الحامية«، 
وعىل الرغم من ان الرياض قد رعت اتفاقية 
تضمنت اخراج قوات املنطقة العســكرية 
األوىل مــن وادي حرضموت، اال ان جامعة 
االخــوان الســعودية أبــدت اعرتاضا عىل 
اخراج تلك القــوات األمر الذي دفع اخوان 
الســعودية اىل تبني مطالب باإلبقاء عىل 

القوات اإلخوانية يف الوادي والصحراء.
وعىل الرغم من الرفض االخواين عىل 
اخراج تلك القوات اال ان الحوثيني ساندوا 
االخوان يف عرقلة اخــراج تلك القوات من 

وادي وصحراء حرضموت.
بتنظيــم  مرتبطــة  قيــادات  وأبــدت 
القاعدة رغبتهــا يف دعم القوات اإلخوانية 
ضد قــوات النخبــة، حيث نقلت وســائل 
إعالم محلية عن مــن وصفتها بـ«القيادي 
املزدوج كزعيم قبــيل وضابط يف الجيش 
الوطني املوايل لجامعة االخوان يف اليمن 
والقيــادي يف تنظيــم القاعــدة االرهــايب 
حســب تصنيف وزارة الخارجية االمريكية 
خالد عيل مبخــوت العرادة  الذي قال »إن 
الهبــة الحرضميــة وقيادات عســكرية يف 
املجلــس االنتقــايل الجنويب يحشــدون 
لتكرار ما حصل يف محافظة شــبوة بوادي 

وصحــراء حرضمــوت،  وزعــم أن الجيش 
الوطنــي مبأرب يف اعىل درجات الجاهزية 

لتعزيز املنطقة العسكرية االوىل .
وحذر العــرادة يف لقــاء جمعه بعدد 
من قيادات الجيش الوطني و«املجاهدين 
حــرض  مصــدر  حســب   « املتطوعــني 
االجتــامع يف مدينــة مــأرب ، مــن تــرك 
املنطقــة العســكرية االوىل لوحدهــا يف 
مواجهــة اخطر مؤامرة عــىل اليمن وعىل 
محافظــة مــأرب وجبهاتهــا عــىل وجــه 
الخصوص ، مشــراً ان ما تسمى بالنخبة 
الحرضمية ملوثة بعقيدة القوات االماراتية 
املستوحاه من ما يسمى مبرشوع إبراهام 

ومن إلتزامات التطبيع مع إرسائيل .
واضاف خالد العرادة املقرب من نائب 
الرئيــس الســابق عيل محســن االحمر و 
اللواء سلطان العرادة عضو مجلس القيادة 
الرئــايس اليمني محافــظ محافظة مأرب، 
بقوله : الخطر الذي تهندسه دول التحالف 
العريب وعىل راســها االمارات والسعودية، 
ليــس إنفصــال الجنــوب عن الشــامل » 
النــه لن يحدث طاملــا ويف حرضموت من 
يطالب بإنفصالها عن الجنوب، وهو مطلب 
يســتحق الدعــم طاملا مل ميــس الوحدة 
اليمنيــة، ويتطلــب تعزيز ورفــد املنطقة 
العســكرية االوىل ماديــاً وبرشيــاً بأرسع 
وقت، حيــث وهي القوة الحامية واملدافعة 
عن هذا املرشوع .. مؤكداً ان الخطر االكرب 
يتمثل يف توســيع نطاق انتشار ما تسمى 
بالنخبة الحرضمية املدعومة من االمارات 
ووصولهــا اىل الوادي والصحــراء ، حيث 
خطــوط ورشايني إمــدادات جبهات مارب 

وجيشها ومجاهديها بالسالح »
وتوعد املصنف عــىل قوائم اإلرهاب 
خالد العرادة النخبة  الحرضمية برضبات 
رادعــة يف عقــر دارهــا  ، مشــراً اىل ان 
إســرتاتيجية الردع العســكري لن تقترص 
عــىل النخبــة الحرضميــة ورمــوز هبتها 
املأجورة حسب وصفه ، بل ستشمل بنك 
اهداف متعددة يف قوات املجلس االنتقايل 
الســعودية  العــريب  التحالــف  وقــوات 
واالماراتية ،يف كل من شبوة وعدن واملهرة 
ويعتــرب هذا التحــرك املعلن للعــرادة هو 
االول منذ بث التلفزيون االملاين الرســمي 
العــام املايض تحقيقاً مصــوراً عن عالقة 
حزب االصالح االخــواين بتنظيم القاعدة ، 
وظهر فيه خالــد العرادة اىل جانب الفريق 
عيل محســن االحمر ووزير الدفاع السابق 
محمد عيل املقديش اثنــاء زيارة االحمر 

الحد املعسكرات مبحافظة مأرب .

وقالــت صحف ملحيــة ان ما تضمنه 
حديــث العــرادة والــذي تركــز عــىل أمن 
إمــدادات الســالح مــن محافظــة املهرة 
مــروراً بصحــراء ووادي حرضموت وصوالً 
اىل مــأرب، ومــا جــاء يف مضمــون نــص 
التهم املوجهة إليه مــن قبل وزرة الخزانة 
االمريكيــة، مثة حقيقة ترشــح مــن تلقاء 
نفسها وميكن إســتنتاجها بسهولة ، وهي 
ان قــوات التحالــف العريب ومعهــا قوات 
املجلس االنتقــايل وعىل رأســها النخبة 
الحرضميــة باتت تشــكل هاجــس خطر 
مبارشاً عىل نشــاط خالد العرادة يف حال 
خرجــت املنطقــة العســكرية االوىل من 
حرضموت الــوادي والصحــراء ، اكر من 
هاجس خطر  القرار االمرييك رقم 13224 
الــذي إســتهدف إرهابيني وعىل راســهم 
املطلــوب دولياً خالد العرادة ومن يقدمون 
الدعــم لإلرهابيــني أو ألعــامل اإلرهــاب 
بعقوبات ذات طابع مايل اقتصادي، حيث 
خال حديث العرادة وتهديداته من االشــارة 
اىل القرار االمرييك سواء يف االشارة إليه او 

نفي التهم املوجهة إليه .
وكانت الواليات املتحدة قد وضعت يف 
2017 اســم  »خالد عيل مبخوت العرادة« 
عىل قامئة املطلوبني رســميًا من قيادات 
تنظيم القاعدة االرهــايب ووصفته يف نص 
القرار باملسؤول الكبر يف تنظيم القاعدة 
بجزیــرة العرب ، وقالت إنه يقوم بتســير 
الدعم املايل للتنظيــم، مبا يف ذلك الدعم 
لقیــادة القاعدة يف جزیــرة العرب ، وقالت 
وزارة الخزانــة االمريكيــة‹ إن العرادة أحد 
قادة معسكر التنظيم الذي تلقى مدفوعات 
نقدية من التنظيم مقابل الدعم اللوجستي 
وباإلضافــة إىل ذلك، وفر العرادة أســلحة 
ومقاتلــني إىل تنظيم القاعــدة يف جزيرة 

العرب.
كشفت مصادر قبلية مبديرية رصواح 
غــرب محافظة مــأرب، عن حركــة مواكب 
قدمــت  من إالتجاهــني الدفاعيني لجبهة 

رصواح .
وقالــت املصادر إن قبائــل من وادي 
أذنة ، تداعت فــور رصدها لحركة املواكب 
القادمة من اتجاه مدينة مأرب لوضع نقاط  
يف الطريــق املؤديــة اىل منطقة التامس، 
لكنها تفاجأت بتطويق عنارصها املسلحة 
بقــوة مــن املنطقــة العســكرية الثالثــة 
وتحليــق للطران املُســّر ، أثناء إيقافها 
موكــب قيادي يف الجيــش الوطني إتضح 
انه  اركان املنطقة العســكرية االوىل قائد 
اللواء 135 مشاة العميد يحيى ابو عوجاء 
، وبعد مفاوضات ، تدخل ابو عوجاء بإقناع 
قيادة عمليات املنطقة العســكرية الثالثة 
بقبــول رشط القبائــل واملتمثــل بدخول 
ثالثــة من مشــائخ املنطقة ضمــن موكبه 

للتأكد مام يحدث .
وبحســب املصــادر نفســها ، فــإن 
إجتامعا عقد عند الســاعة العارشة مساء 
الجمعــة جمع قيــادات قبليــة حوثية من 
خوالن وقيادات قبلية مــن محافظة مأرب 
وبحضور ركان املنطقة العســكرية االوىل 
العميد يحيــى ابو عوجــاء ورئيس جهاز 

االستخبارات الحوثية ابو عيل الحاكم .
وانتهى االجتامع الذي إســتمر الكر 
من ثالث ســاعات ، اىل االتفــاق عىل عقد 
إجتامع آخر خالل االسبوع القادم ، وذلك. 
وضــع آلية تحدد القواســم املشــرتكة يف 
مهام الدفاع الوطني عن الســيادة الوطنية 
والحفــاظ عــىل وحــدة اليمــن وتقديــم 
ضامنــات نجاحهــا عــىل ارض الواقــع ال 
ســيام يف الجانب العســكري الــذي اتفق 
املجتمعون عىل البــدء به يف أرسع وقت 
ممكــن، نظــراً للتطــورات املتســارعة يف 
املحافظات الرشقية منها محافظة شــبوة 

ووادي حرضموت.

تقارير وتحليالت
حرب اليمن والتحالفات العابرة للحدود..

حليف السعودية في خدمة االذرع اإليرانية باليمن 
فريق التحرير 

الجنرال العجوز علي محسن األحمر.. 



سياسية - تحليلية - إسبوعية 05العدد )161( - األحد - 22 / يناير / 2023م

تعتمــد املــرأة اإليرانيــة الثوريــة عىل 
املقاومــة التــي بدأت عام 1981 يف ســجون 
نظام املاليل الفايش ضــد القمع الوحيش ثم 
اســتمرت داخل إيران وخارجها. وقد استشهد 
120000شخص يف هذه املقاومة. وتم إعدام 
ما مجمله 30,000 ســجني ســيايس شــنًقا 
يف مجــزرة عــام 1988. وكان نظــام املــاليل 
يعتزم يف حقيقة األمر ارتــكاب جرمية اإلبادة 
الجامعية ملجاهدي خلق. وبطبيعة الحال مل 
ولن يتمكن من ارتكاب هذه الجرمية الشــنعاء؛ 
نظرًا ألن مجاهدي خلق ينتمون إىل تاريخ هذه 
األرض. فهم شــجرة طيبة وفًقــا للقرآن الكريم، 
حيث متتد جذورهــم يف تاريخ إيران إىل 100 

عام.
وتتوىل املرأة مناصب حساســة وقيادية 
يف منظمــة تتمتع بهذا التاريــخ وهذه األهمية 
منذ عام 1989. ومن غر املمكن أن تكون هذه 
الظاهرة مجرد شــكل وحالة، بــل هي حقيقة، 
حيث أن 9 نســاء يتولني حتــى اليوم منصب 
األمينة العامة لهــذه املنظمة. وتحدثت أختنا 
شهرزاد صدر ســيدجوادي، وهي من األمينات 
العامــات يف املنظمــة، يف برنامــج املنارصة 
الـ 27. كام شــاركت يف هــذا الربنامج أخوات 
يتولني مسؤوليات ثقيلة للغاية، عىل الرغم من 

صغر سنهن.  
ومتكنت هؤالء النســاء مــن عبور تيارات 
النضال الصعبة. ويتمتعن عىل وجه الخصوص 
برصيد مــن الصمود يف أرشف وليربيت دام 14 
عاًما. واجتــزن العديد مــن املؤامرات وبعض 
املشاهد، من قبيل هجوم نظام املاليل عليهن 
بوابل مــن الصواريــخ ومهاجمتهــن وارتكاب 

املجزرة بحقهن.
وعىل الساحة السياســية؛ يعترب تواجد 
األخت مريم رجوي ودورها القيادي يف الحركة 
وتوجيه الحمــالت املهمة للغايــة؛ دلياًل عىل 

هذه الحقيقة. وقد أكد العديد من السياســيني 
والشخصيات السياسية عىل دورها القيادي.

متكنــت املقاومــة اإليرانيــة بكفاءتهــا 
وقيادتهــا مــن القيــام ببعض الحمــالت، من 
قبيل رفع تصنيف مجاهــدي خلق من القوائم 
اإلرهابية للمملكــة املتحدة واالتحاد األورويب 
الخــروج  اجتيــاز  أو  املتحــدة،  والواليــات 
الجامعي ملجاهدي خلــق بنجاح من ليربيت 
إىل ألبانيا. لقــد أرشت لهم كقامئة فقط، ولكل 
منهــم نــزاع طويل لقــد اســتطاعت مقاومتنا 
بقيــادة مثل هؤالء النســاء أن تجتاز املراحل 

املصرية للنضال.  

إسالم مجاهدي خلق وإسالم 
خميني

نســتنتج يف البحث عــن الدافع ملقاومة 
املــرأة؛ من مواقف مجاهدي خلق، وال ســيام 
مواقــف األخ مســعود رجــوي ضــد الرجعية 
املناهضــة للمــرأة أنه تم اســتهداف الحقوق 
والحريــات الفردية منــذ اليوم التــايل للثورة 
املناهضة للشــاه. كان إســالم مجاهدي خلق 
يؤمــن، عــىل عكس إســالم خمينــي؛ بتحرير 
املــرأة، وباملســاواة بــني الرجــل واملــرأة، 
والطبقــات  والعــامل  القوميــات  وبحقــوق 
الواســعة  املشــاركة  وكشــفت  املضطهــدة. 
النطــاق للنســاء والفتيات، يف الوقت نفســه؛ 
النقــاب عن حامية خمينــي الزائفة للرشيعة. 
ولهذا الســبب، وصف خميني مجاهدي خلق 
باملنافقني، وقــرر القضاء عليهــم. والحقيقة 
هي أنــه كان وجوده مرهون بإبــادة مجاهدي 
خلــق. ويكرر الويل الفقيــه الرجعي، خامنئي، 
وقوات حرس نظــام املاليل، ووحدات الرشطة 
الخاصة، يف الوقت الراهن، نفس الجرائم التي 
ارتكبها خميني يف عــام 1981. قال خامنئي، 
منــذ وقت ليــس ببعيد، إن إله عــام 1981 هو 

نفــس إله هــذا العام. ويقصد بـــ “اإلله” نفس 
الجالدين والقوى اإلجرامية.

دعونــا نلقــي نظــرة عابرة عــىل قامئة 
شــهداء املقاومة. لنجد كم من الشباب الذين 
استشــهدوا عىل يد هذا النظــام الفايش علاًم 
بــأن أعامرهم دون الـــ 18 عاًمــا. وأفاد بعض 
الشــهود الذين أدلوا بشهاداتهم أثناء محاكمة 
الجالد حميد نوري؛ بأن أعامر هؤالء الشــباب 
مل تتجــاوز 12- 13 عاًما أثناء القبض عليهم. 
فعىل سبيل املثال، كانت فاطمة مصباح تبلغ 
من العمــر 13 عاًما عندما تــم إعدامها. لذلك 
عندمــا نقول “النظام القاتل لألطفال”، فإننا ال 
نواجه ظاهرة جديــدة. إذ يتم ارتكاب مثل هذه 
الجرائم منــذ عام 1981 حتــى اليوم. ويكفي 
أن نشــر إىل أن هذا النظام الفايش قتل أكر 
من 36,000 شخص من إجاميل الـ 450,000 
طالــب الذين أرســلهم إىل جبهــات حربه مع 
العــراق بغية تدثرهــم وإرســالهم إىل حقول 

األلغام.

اإلطاحة بنظام املاليل، هي الرغبة 
الرئيسية للمرأة اإليرانية

ال تقتــرص رغبــة املــرأة اإليرانيــة عىل 
الحجاب عىل اإلطالق، وال ميكن أن تكون كذلك. 
إذ أن النزاع مع هذا النظام الفايش نشــب منذ 
البداية ســعيًا لنيل الحريــة ومناهضًة لرقة 
ســيادة الشــعب. صحيح أن هــذه االنتفاضة 
بدأت بالقتل الجائر ملواطنتنا الكردية مهســا 
أميني، بيد أن هذه الجرمية البشعة أسفرت عن 
انفجار الغضب الوطني، واندالع أطول انتفاضة 
لإلطاحــة بحكــم واليــة الفقيه. واســتهدفت 
الشــعارات الــويل الفقيــه منذ األيــام األوىل 
لالنتفاضة. وتردد النســاء والفتيات والشــباب 
عىل مدار الســاعة هتاف “املــوت لخامنئي”، 
لدرجــة أن الرعــب انتاب قادة نظــام املاليل، 

ويتســاءلون عن سبب اســتهداف املواطنني 
للويل الفقيه.  

ومل يقــع املواطنــون يف الشــارع يف فخ 
اعتبــار أن القضيــة تنحــرص يف الحجــاب. 
ويرددون هتاف “ســواء بالحجاب أو بدونه إىل 
األمام نحــو الثورة”. وبناًء عليــه، فإن األمر ال 
يتعلق بارتداء الحجاب أو خلعه”. إذ أن الهدف 
هو تغير هــذا النظام الفايش ليــس إال. وهذا 
األمر واضح للجميع اآلن. واإلصالحات يف هذا 
الصدد ال محل لها من اإلعراب. والجدير بالذكر 
أن األخ مســعود رجوي قال بوضوح شديد، يف 
عهد خامتي: “األفعى ال تلــد الحاممة”. وهذا 
يعني أنه يجــب اإلطاحة بهــذا النظام برمته. 
إن اإليرانيــني رجــااًل ونســاًء مل ينتفضوا من 
أجــل الحجاب فقــط. والحقيقة هــي أن هذه 
االنتفاضــة اندلعت مــن أجل اإلطاحــة بهذا 

النظام القروسطي.  
وأذكــر أن األخــت مريــم قالت عــن دور 

املرأة؛ يف حفل دورمتوند بأملانيا عام 1993:
“إنكم ألقيتــم عىل رأس املــرأة اإليرانية 
كل مــا يف جعبتكم الرجعية والقروســطية من 
الوحشــية ومناهضة املــرأة واالضطهاد، بيد 
أنــه ويل لكم مــن اليوم الذي تتحــرر فيه هذه 
القوة التاريخية العظيمة، وتتدفق إىل ســاحة 
النضال. وســوف تــرون آنذاك هؤالء النســاء 

املحررات وهّن يحرقن ساللتكم الرجعية.  
لقــد اتخذتــم أنتــم أيهــا املــاليل هــذا 
الخيار بجرامئكم ومناهضتكم للمرأة، وســوف 
تنجرفون حتاًم من مرح التاريخ بأيدي نساء 

إيران املحررات”.  
هــذه هي الكلــامت التي قالتهــا قبل 27 
عاًما، ونرى اآلن بأم أعيننا الدليل املوضوعي 
عليها يف شــوارع إيران. ويأيت هــذا التنبؤ من 
الفهم العميــق ملكانة املــرأة اإليرانية. وبناًء 
عليه، فإن املــرأة اإليرانية لن تقبل بأي يشء 

أقل من تغير هذا النظام الفايش.  

ماذا يجــري بني الغرب ونظام املاليل 
يف العــراق وإيــران؟ أحقا ما نســمعه من 
خالف؟ أحقا ما نسمعه من خالف إعالمي 
بني مــاليل طهــران والغرب املســرتيض 

واملساوم مع نظام طهران !!!
هل الغرب مبؤسســاته الدولية صادق 
وشــفاف فيــام يتعلــق بالقيــم والقوانني 

الدولية اإلنسانية وغرها؟
ما الذي مينــع الغرب من إحرتام ُمثله 
وقيمــه وقوانينــه وترشيعاتــه طيلة هذه 
العقود عندما يتعلــق األمر بنظام املاليل 

الذي خرج عن صفة الخروج نفسها؟
ملــاذا التغــايض عــن جرائــم نظام 
أدق  إىل وصــف  تحتــاج  التــي  املــاليل 
وأقىس من أنها انتهاكات صارخة للمعاير 

والقوانني الدولية؟
نظــام  عــىل  التضييــق  معنــى  مــا 
املاليل يف جانــب؛ وتوفر بحبوحة رحبة 
شاســعة لــه يف العــراق وجعله متنفســا 
سياســيا واقتصاديا وأمنيا له وهدمه اليوم 
اقتصاديا هدما كليــا، وبيع غلامن أحداث 
رقيقــا يف الســجون العراقيــة ونقلهم إىل 
فنادق ليســتمتع بهم متنفذين يف السلطة 
العراقية ..وكل ذلك من قبل ســلطة يديرها 
املاليل ويرعاها الغرب ومؤسســاته، وآخر 
املصائب حرب العمــالت يف العراق الذي 

سيسقط بقايا العراق متاما عام قريب ؟
ما معنى أن تكون ســلطة امليليشيات 
الحاكمة يف العراق أرهابية ودموية وفاسدة 
وغــر رشعية بتقييــم األمــم املتحدة ثم 
مســاعدتها للعودة إىل السلطة من جديد 
ورعايــة مؤمترهــا )مؤمتــر بغــداد 2 يف 

األردن(؟.

مــا معنــى أن يتســاقط املواطنــني 
اإليرانيــني العزل املتظاهريــن واحدا تلو 
اآلخــر ويعدمون واحــدا تلو اآلخــر وتعج 
الســجون بعــرشات اآلالف منهــم وتغتال 
فتيات وكذلــك فتيان يف الشــوارع واألزقة 
ومل يبدر من الغرب مواقف مرتددة وبعضها 
غر رسمي، ويف ذاته يعيدون سلطة موالية 

لنظام طهران يف العراق؟
ملاذا هذا الكيــل مبكيالني؟ وما الذي 
يدفع الغرب إىل ذلك مــع العلم أن املاليل 
يساعدون روسيا عســكريا يف حربها ضد 
املعســكر الغــريب، ويتجــرأ الغــرب عىل 
روســيا وال يتجــرأ نظام املــاليل حليف 
روسيا والصني واملختلف معهم فكريا كام 

يظهره اإلعالم وما خفي أعظم؟
قد نطرح الكثر من األسئلة التي تدور 
يف خلــد الكثرين منا، وقــد نعرف أجوبة 
بعضها وهنا يكون ال داعي لطرح الســؤل.. 
لكننا نطرحها معــا لنقرأ الواقع معا وبدقة 
ونرى كيف ينظر لنا اآلخــر وكيف يتعامل 
معنــا وكيف يغلب عــىل طبعــه املناورة، 
وكذلــك لنســعى إىل إيجاد أجوبــٍة إن مل 
تكــن صائبة فلتكــن عىل قــدر مقبول من 
الرشــد والصواب، وليعلم من ال يكون معنا 
عىل خط الفكر الذي أسســه هو لذاته أوال 
أن الشــعوب ليست غافلة وأن اإلستخفاف 
بأرواحهــا ومقدراتها جــرم ال يغتفر وعار 
عــىل البرشية جمعــاء ففيها من شــارك 

بالجرم وفيها من تسرت عليه.
قــد يكون الغرب محقــا يف بعض رؤاه 
لكنــه أجرم يف الكثر من القضايا ومنها أن 
يعلن نفســه صديق لدول الرشق األوســط 
ويريد إقامة عالقات مصالح ثابتة معه ويف 

نفس الوقت يدعم أعدائه وخصومه وفق ما 
يرتأيه ويرســم له ويفــرض يف هذا اإلتجاه 
صواب ما يــراه حتى ولو كان خاطئا مببدأ 
الالخيار«تريد غزاال لــك أرنب ..تريد أرنبا 
لك أرنب« )أتريد أرنبــا ..نعم.. هو ما أردت 
ولك أرنبا، أتريد غزاال ..نعم من حقك غزال 
لكن األفضل لك أن تأخذ أرنبا فلحمه طري 
وأفضل وهناك كميات منه والغزال محدود 
وال يكفي ويخضع لـ... ،  ولـ ... إلخ.. هذا ما 
دأب الغرب عليه مع دول وشعوب املنطقة، 
والشــاه  العلــامين  الشــاه  حقبتــي  ويف 
اإلسالمي خضعت املنطقة ملشاريع دمار 
وابتــزاز شــديدين جعل ثــروات ومقدرات 
وإرادة دول املنطقــة تحــت ترصف الغرب 
وبكل سهولة وير ولوال أن ثورة عام 1979 
يف إيــران كانــت أكرب وأقوى مــن توقعات 
الغرب لبقي نظام الشاه بهلوي قامئا حتى 
اليــوم وما اضطر الغــرب إىل متكني حفنة 
مــن املــاليل الصعاليــك ليكونــوا خلفاء 
للشاه ولكن بثوب الدين واملذهبية إلهالك 
املنطقــة ووضعهــا يف أزمات يســهل من 
خاللها ترويضها وإخضاعها أي أن املاليل 
هم رشطي الغرب الذي خلف الشــاه عىل 
مقعده ويســتميتون اليوم عىل هذا املقعد 
ومقعد العراق ويف الحالتني خدمة مبارشة 
للغــرب ولذلــك يغــض الغــرب بــرصه وال 
يكرتث مبن ميوت يف إيران والعراق لطاملا 

املكاسب محققة واملصالح مضمونة.
كان الوضــع يف العــراق مختلفا متاما 
قبل أقل من سنة حيث حالة من عدم الرضا 
التام عام هو عليه الحال حيث كان غالبية 
النفط اإليــراين والعراقي تحت الســيطرة 
اإليرانية الصينية الروســية، ونفوذ وهيمنة 

صينية يف العــراق عىل مســتوى رشكات 
أمنية وتقنيــة وغرها، اآلن حال من الرضا 
التام بعد كيل كبر من اإلتهامات بالفساد 
واإلرهاب لسلطة امليليشيات بالعراق!! إنه 
ألمر ُعجــاب ...  تُرا ماذا وقــع وماذا حدث 
وماذا قــدم املاليل وذيولهم اإلمعات داخل 
الســلطة يف العــراق، هل قدمــت املاليل 
وســلطة امليليشــيات يف العراق تنازالت 
سياسية ونفطية واقتصادية لصالح الغرب 
خاصــة بعد أن رأوا حجــم النفوذ الصيني 
الــرويس اإليــراين بالعــراق؟ مــاذا حدث 
وباملقابــل تغاضــوا عن دمــاء اإليرانيني 
األبريــاء العــزل التي تــراق يف الشــوارع 
والســجون كام تغاضوا عن ســكان مخيم 
أرشف التي أُريقت أمام أعينهم نهارا جهارا 

يف العراق وعدة مرات!!!   
تختلــف هذه املرحلة عن ســابقاتها 
وتختلف القــراءات كام تختلف املعطيات 
لــذا فعىل الغــرب أن يعلم بــأن املعطيات 
القامئــة معطيات تخلق معــادالت جديدة 
الدوليــة  العالقــات  مــن  جديــد  ومنــط 
والخيارات اإلقليمية وأن سياســاتهم باتت 
قدمية ومقــروءة منذ زمن بعيد لكنها اليوم 
باتت أكر وضوحــا للغالبية العظمى، وأن 
خســائر الشعب وكوارثهم بســببهم بلغت 
حدا مل تعد فيه الناس تكرتث ألي خسائر 
أخرى وعليــه فإنه لو قامت الشــعوب يف 
إيــران أو يف العــراق بهــدم املعبــد الذي 
أقمتموه وشيدمتوه وعظمتموه ملصالحكم 
عــىل من فيــه عاجــال أو آجال ســتكونون 
أكرب خــارسا يف املنطقة، وعليــه أزيحوا 
بكتريــا الســلطة هــذه التــي فرضتموها 
عــىل اإليرانيــني والعراقيــني ليس فضال 

وال منــة منكــم وإمنا إصالحــا ألخطائكم، 
وقد أعجبني قــول الرئيس األوكراين بغض 
النظر عمن يكون عندما قال يف الكونغرس 
األمرييك )مســاعداتكم ليســت صدقة وال 

منة( مبعنى أنها واجبة عليكم.
شــعوبنا ال تنتظر شيئا إيجابيا منكم 
لكنها تُلزمكــم بإصالح مــا أتلفتموه إن مل 
تُلزِموا أنفسكم بذلك؛ لكننا ممتنون ملواقف 
شــعوبكم وقواكم الحرة التــي تؤمن إميانا 
حقيقيــا مببادئ حقوق اإلنســان والعدل 
واملساواة.. وستبقى دولنا وشعوبنا دعاة 
خر وسالم كام كانت عىل الدوام والتاريخ 

وأحداثه عىل ذلك شهود.
لقد تغر الزمن وتغرت املعادالت وقد 

حان اآلن املراجعات وبدون مؤامرات. 

تقارير وتحليالت
دور المرأة في قيادة االنتفاضة من أجل اإلطاحة بنظام الماللي في إيران 

الغرب وحقيقة ما يجري في إيران والعراق 

سروناز جيت ساز
رئيس لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

د.محمد الموسوي

كاتب عراقي
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تقرير

فريق االبحاث والدراسات
فريق البحوث والدراسات في مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات

توصل البحــث إىل عدد مــن النتائج 
أهمهــا، أن الخطــاب الســيايس للرئيس 
عيــدروس الُزبيــدي امتلــك قــدرة فّنيــة 
بارعة تســاعده يف توظيف إمكانات الُلغة، 
معانيهــا ومبانيهــا وأســاليبها وتراكيبها 
ووسائل توصلها، وكذلك االستفادة من لُغة 
الجســد االتصالية، التي جــاءت متناغمة 
تناغــاًم كليًا مــع الُلغة اللفظيــة؛ إليصال 

مضامني الخطاب السيايس
أصدرت مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم 
والدراســات ومقرهــا يف العاصمــة عدن، 
اصدار شهر يناير 2023م، كتاب »الخطاب 
الســيايس للرئيــس عيــدروس الزبيدي، 
وذلــك عىل هامش االنعقــاد األول ملؤمتر 

الصحافيني واإلعالميني الجنوبيني.
تهــدف هــذه الدراســة البحثيــة إىل 
للرئيــس  السياســية  الخطــاب  تحليــل 
القائد عيدروس بن قاســم الزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقــايل الجنويب، والتي ألقاها 
منــُذ إعــالن عــدن التاريخــي يف 4 مايو 
محاولــة  2022م،  مايــو   4 2017حتــى 
معرفة تحوالت الخطاب ومدلوالته وكشف 
رس نجاحاته التي تحققــت ومدى قدراته 
الفنية، اللفظية والجسدية، يف التأثر عىل 

الجامهر املتلّقية للخطاب السيايس. 
وتتكــّون هذه الورقة البحثية من أربعة 
مباحث هي: املبحــث األّول: اإلطار العام 
للبحث، وتناول مشــكلة البحــث وأهميته 
املدروســة  والعينــة  ومنهجــه  وأهدافــه 
والدراسات الســابقة، ويف املبحث الثاين: 
اإلطــار النظري للبحــث، وتنــاول مفهوم 
الخطاب الســيايس وأهميته وأبرز مناهج 
تحليــل الخطــاب، ويف املبحــث الثالث، 
تنــاول ملمحــاً عاًما عــن بــاث الخطاب 
الســيايس، مركــزًا عــىل مراحــل حياته 
التاريخية  وخلفيتــه  الســيايس  وانتامئه 
والثوريــة التــي كان لها حضــوٌر كبٌر يف 
طبيعــة الحقــول الداللية املســتعملة يف 

الخطاب املدروس.
ويف املبحــث الرابع واألخــر، تناول 
نتائــج تحليــل لُغــة النّصيــة للخطــاب 
الســيايس، باإلضافــة إىل تقديــم قــراءة 
التي  التواصليــة  لُلغة الجّســد  تحليليــة 
اســتخدمها البــاث أثنــاء تقديــم خطابه 
الســيايس. وقد اعتمــد البحث عىل منهج 
ومنهجية  واالســتداليل  الّنــي  التحليل 

التحليل الّنفيس واإلحصايئ.
وقــد، وقــد اُختتــم البحث بعــدد من 

التوصيات.
مة:   ُمَقدَّ

يشكُل الخطاُب الســيايس يف أوقاِت 
السياســية  والتحوالت  واألحداث  األزماِت 
نقطــة فارقة يف حســم املواقــف، فإّما أن 
تصّب يف مصلحــة الباث للخطــاب أو أن 
تحســم األمر ضّده، فهو وسيلة ذو حّدين؛ 
لكونــه يرتبــط ارتباطًــا مبــارًشا بصناعة 
القرار، الســيام حــني تتداعــى األحداث، 
تســمح  قــد ال  مــام  وترتهــا  وتتســارع 
أحيانًــا بالتفكــر بلُغة الرتيّــث وعادة ما 
يتــم التحضر املســبق لهــذه الخطابات 
السياسية؛ ليك تتمكن من إيصال رسالتها 
املرجوة التي تســعى القيادات السياسية 
املرســلة للخطاب تحقيقها يف فرتة زمنية 

محددة. 
ويعــدُّ الخطــاب الســيايس عمليــة 

تواصليــة تتــم بــني طرفــني هــام الباث 
واملتلقي والتي تســعى إىل إيصال رسالة 
ما مــن أجل إقناع ذلــك املتلقي بفحواها 
وجعله يتخذ موقًفا إيجابيًا يخدم مصلحة 
البــاث. وهذا يتم عــرب رســالة يبحث من 
خاللها الباث/ الســيايس، رشعنة خطابه 
واســتاملة أكرب عــدد مــن املتلقني نحو 

قضيته وأهدافه التي يسعى لتحقيقها.  

إشكالية الدراسة: 
إّن الخطــاب الســيايس الــذي يؤكد 
هوية الباث ووضوح رســالته من شــأنه أن 
يســّهل انخــراط املتلقــي يف مرشوعــه، 
وتبني أفــكاره وبرامجه، فإذا مــا اثبت أنه 
يحمل مرشوًعــا فكريًا يريد إقنــاع الّناس 
به، وأنّه واضح الرؤيــة صايف الفكرة ناجح 
يف تفاعل املتلقــي اإليجايب معه، من ُهنا 
تكمن إشــكالية البحــث يف رصد مضامني 
الُزيــدي  للرئيــس  الســيايس  الخطــاب 
وتحليــل آليات واســرتاتيجيات ومحرکات 
االتصــال والتواصل االقناعي، وما يحتويه 
مــن عالقات وقــوى فاعلــة، باإلضافة إىل 
رصد أهداف األفعال الكالمية والتعرف عىل 
مســارات الربهنة الواردة يف الخطاب، ويف 

سبيل ذلك نطرح هذا السؤال الرئيس.
-  مــا مدى تأثر الخطاب الســيايس 
للرئيــس عيــدروس الزبيدي يف تشــكيل 

الوعي السيايس لّدى املتلقني؟   
ويتفــرع مــن ذلك الســؤال عــدد من 

األسئلة منها:
- تعــدد وســائل الخطاب الســيايس 
للرئيــس عيدروس الزبيدي، هل أســهمت 
يف تعزيــز عملية االتصــال والتواصل مع 

املتلقيني؟ 
- هل كان الخطاب الســيايس للرئيس 
للمتغــرات  مواكبــاً  عيــدروس  القائــد 
الحاصلة يف املحيــط املحيل واالقليمي 

والدويل؟ 
- هل شــّكل الخطاب السيايس للقائد 
عيــدروس الزبيدي تحوالً كبراً يف مســار 
األحداث السياســية والعســكرية املحلية 

واالقليمية؟  
- هل اســتفاد باث الخطــاب من لُغة 
تعزيــز  ســبيل  يف  الجســدي  االتصــال 

مضامني خطابه السيايس؟

 أهمية الّدراسة:
الســيايس  الخطــاب  تحليــل  يعــذُّ 
للرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي من 
األولويــات املرحلية؛ لكونــه خطابًا ميثل 
املرشوع الوطني الجنويب، الذي تســعى 
جامهر شــعب الجنوب لتحقيق أهدافه - 
من خالل ذلك املرشوع الوطني الذي يعد 
الزبيدي رمزاً سياســياً لــه - يف أقرب وقت 
وأقــلَّ تكلفة، لذا فدراســة تحليل الخطاب 
الســيايس - ألعىل هرم يف قيادة املجلس 
االنتقــايل الجنويب واملتمثلــة يف الرئيس 
عيدروس الزبيــدي ذو أهميــة كبرة جداً 

وتكّمن تلك األهمية يف التايل:  
1. كشف مدلوالت الخطاب للشعب يف 
ســبيل معرفة التوجهات العامة للمجلس 

االنتقايل.
واالخبــار  االشــاعات  مواجهــة   .2
املوجهة ضد الخطاب السيايس الجنويب 
القائــد  الرئيــس  خطــاب  مقدمتــه  ويف 

عيدروس الزبيدي. 
الســيايس  الخطــاب  دراســة   .3
لشــخصية جنوبيــة قائــده متفــق عــىل 

رمزيتها من معظم أبناء شعب الجنوب.  
4. معرفــة قــدرة الخطاب الســيايس 
للرئيــس عيــدروس الزبيــدي يف توظيف 
كل الوســائل يف تحســني دور الخطــاب 
الســيايس للمجلــس االنتقــايل الجنويب 

عىل املستويني الداخيل والخارجي.
5. كشف اإلشكاليات والتحديات التي 
رافقــت الخطــاب الســيايس والعمل عىل 

تصحيحها.
6. تقديــم املعالجــات والتوصيــات 
تطويــر  يف  تســهم  التــي  واملقرتحــات 
القائــد  للرئيــس  الســيايس  الخطــاب 

عيدروس الزبيدي. 
7. تفتــح املجــال لتنــاول الخطاب 
السيايس الجنويب مبختلف أمناطه وكذلك 
الدفــع مبراكــز التدريب؛ لتطويــر مهارات 
الجنوبيني يف  اإلعالميــني والسياســيني 

تقنيات تحليل الخطاب.
أهداف الّدراسة:

الخطــاب  تأثــر  عــىل  التعــرف   .1
بنــاء  الزبيــدي يف  للرئيــس  الســيايس 

العالقات السياســية الداخلية والخارجية، 
وكذا معرفة األساليب والوسائل االتصالية 

التي اعتمد عليها الخطاب السيايس.
2. محاولة كشــف مدى تناغم خطاب 
الرئيــس الزبيدي مع التطــورات املحلية 

واالقليمية والدولية.
3.  إزالــة الغمــوض وتوضيح الصورة 
الســيايس  الخطــاب  ضــد  املغلوطــة 
الجنــويب، وذلك بإبــراز الــدور الحقيقي 
لذلك الخطاب ومدى خدمة لقضية شــعب 

الجنوب.  
4.  تحديــد املشــكالت التــي تعيــق 
للمجلــس  الســيايس  الخطــاب  تطويــر 

االنتقايل الجنويب. 
5. تقديم الرؤى املســتقبلية؛ لتطوير 
أداء الخطاب الســيايس الجنويب الرأيس 

واالفقي.
6. ترسيخ مفاهيم ومضامني الخطاب 
الســيايس لدى أفــراد الشــعب من خالل 
عرض تحليالته وتفكيك شــفراته وتوصيله 

ألكر من رشيحة يف املجتمع. 
فرضيات الدراسة:

دور  هنــاك  أن  البحــث  يفــرتض   -1
ا للخطــاب الســيايس لرئيــس املجلس 

االنتقايل عىل املســتوى املحيل والدويل 
لكنه كان متوسط التأثر.

البحــث جــود هفــوات  2- يفــرتض 
ونواقــص يف الخطاب الســيايس للرئيس 
الزبيدي أثــرت عىل مواكبة قضية شــعب 
الجنــوب للتطــورات السياســية املحلية 

والدولية.

منهجية الدراسة:
يف هــذا البحــث تــم اتبــاع منهجية 
والنــي  النقــدي  التحليــل  اعتمــدت 
واالســتداليل للخطــاب باعتبــاره مالمئاً 
لطبيعة وموضوع البحث، وكذلك االستفادة 
من منهجيــة التحليل النفيس واالحصايئ 
يف تحليل لغة الجســد ومهارات االتصال 

اللفظي. 

عينة الدراسة: 
اختــار هذا البحــث عينة عشــوائية 
مــن الخطابــات الجامهريــة واملقابالت 
والترصيحات الصحفية والتلفزيونية التي 
الزبيدي،  القائد عيــدروس  الرئيس  قدمها 
منــذ إعالن تأســيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب حتــى تاريخ 4 مايو 2022م، وقد 
بلغت تلك العينة الخاضعة للدراســة )20( 
خطابا سياســيا موزعة ما بــني خطابات 
جامهريــة ميدانية ومقابــالت تلفزيونية 
ومؤمترات وندوات وحلقــات نقاش، حيث 
توزعت تلــك الخطابات عىل فــرتة زمنية 
)5( ســنوات مبعدل كل عام )3( خطابات؛ 

ليشمل الفرتة املحددة للبحث.

حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية: 

عيدروس  للرئيس  السيايس  الخطاب 
االنتقــايل  املجلــس  رئيــس  الزبيــدي 

الجنويب. 

الحدود الزمنية:
امتــدت حــدود البحــث مــن 4 مايو 

2017- حتى 4 مايو 2022م.  
مصطلحات الدراسة: 

الخطاب السيايس:
عرفــه الباحثــون اجرائيــا بأنه حقل 
معريف يهتم بدراســة التواصل الســيايس 
داخل املجتمع، ســواء بواسطة النصوص 
أو الــكالم أو الصــور وهــو خطــاب يرتبط 
القــادة السياســيني الســيام يف أوقــات 
االتفاقيات  وعقــد  واملفاوضات  الحــروب 
الدوليــة وتتغــر الفاظــه نظــرا لطبيعــة 
املوقف كام يعد من اهم الوســائل املؤثرة 

عىل الجامهر. 
تحليل الخطاب السيايس: 

إن عالقة اللغة بالسياسة عالقة متينة 
حيث أصبح تحليل لغة الخطاب السيايس 
أحد فروع علم اللغة االجتامعي الذي نال 
اهتامما واســعا لكون يهتــم بلغة الخطاب 
السيايس والتعرف عىل خصائصه اللغوية 
التي تدعم الخطاب وتكشــف عن وســائل 
والخصائص  والســامت  الخطــاب  تأثــر 

االسلوبية الخاصة باملجتمع. 
 باث الخطاب:

بــاث الخطاب هــو الرمز الســيايس 
املتكلــم وهــو الرئيــس القائــد عيدروس 
بن قاســم بن عبد العزيــز الزبيدي رئيس 

على هامش المؤتمر األول للصحفيين 

»اليوم الثامن« تنشر اصدار يناير 2023 الموسوم 
ياسي للرئيس عيدروس الُزَبْيدي« بـ »الخطاُب السِّ
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تقرير

الحرب الروسية األوكرانية..

املجلس االنتقــايل الجنويب ونائب رئيس 
املجلس الرئايس. 

املتلقي:
اكان  ســواء  الخطــاب  متلقــي  هــو 
الخطــاب موجــه للمتلقــي يف الداخل أم 

الخارج.

الدراسات السابقة: 
)فاتحــة  قدّمهــا  التــي  الدراســة    -
متــزاريت2013م( التــي تحمــل عنــوان » 
الحقــول الّداللية يف الخطاب الســيايس 
الراهن خطــاب مريس منوذجا«  املرصي 
الســلطان مــوالي ســليامن بني  جامعة 
مالل املغرب. وقد تناولت الدراســة مفهوم 
الخطــاب الســيايس الــذي عرفتــه بانه 
عمليــة تواصيلة تتم بني طرفني هام الباث 
واملتلقــي ويف املحور الثــاين تناولت عن 
الحراك املرصي دوافعه واسبابه واملحور 
الثالث نظرة عن الباث وقد اتفقت دراستنا 
مع محــاور هــذه الدراســة لكن مــا مييز 
دراســتنا انهــا تناولت فــرتة زمنية طويلة 
اشــتملت عىل عدد من الخطابــات كانت 
عينة كافية للدراســة باإلضافة ان دراستنا 
اســتندت عىل املناهج التحليلية األخرى 

كاألسلوبية والنفسية. 
- الدراســة التــي قدمهــا )الرفاعــي 
2019( التي تحمل عنوان » اسرتاتيجيات 
تحليل الخطاب الســيايس خطابات سعد 
زغلول منوذجا، قســم اللغــة العربة كلية 

اآلداب والعلوم الجامعة الهاشمية.   
- ودراسة )نور الزايد 2022م( » تحليل 
الرئيس الرتيك  الخطاب السيايس خطاب 
رجــب طيــب أردغــان منوذجــا«، تناولت 
الدراسة تحليل خطاب سيايس يركّز عىل 
خطاب ألقاه أردوغان عشية االنقالب عىل 
حكمــه يف 2016م وكشــف الدراســة عن 
مدى تأثــر خطاب أردوغان عىل إفشــال 
االنقالب التي كادت أن تطيح بنظام حكمه. 
لقــد توافق هذا البحث مع تلك الدراســات 
من حيث املوضــوع، وهو تحليل الخطاب 
السيايس، وقد متيزت دراستنا عنها، بأنها 
تناولــت أكر مــن خطاب ســيايس وفرتة 
تقــدر بخمس ســنوات مام يعنــي أن هذه 
الدراســة متيزت يف النوع والكمية، وكذلك 
متيزت باملنهــج التكامــيل التحلييل مام 
جعلهــا تتميز عــن غرها من الدراســات، 
ومام ســبق من دراســات كانت لنا مفتاحاً 
اســتطعنا من خاللــه الولــوج إىل تحليل 

الخطاب السيايس. 

أقسام الدراسة : 
وقد أحتــوى هذا البحث عــىل أربعة 
مباحث ونتائــج وتوصيات وثبت باملراجع 
واملالحق، ففي املحب األّول: اإلطار العام 
للبحث، وتناول مشــكلة البحــث وأهميته 
املدروســة  والعينــة  ومنهجــه  وأهدافــه 
والدراسات الســابقة، ويف املبحث الثاين: 
اإلطــار النظري للبحــث، وتنــاول مفهوم 
الخطاب الســيايس وأهميته وأبرز مناهج 
تحليــل الخطــاب، ويف املطلــب الثالث، 
تنــاول ملمحــاً عاًما عــن بــاث الخطاب 
الســيايس، مركــزًا عــىل مراحــل حياته 
التاريخية  وخلفيتــه  الســيايس  وانتامئه 
والثورية ويف املبحث الرابع، تناول طبيعة 
الحقول الداللية املســتعملة يف الخطاب 
املــدروس. وختمــت الدراســة بعــدد من 

النتائج والتوصيات. 

النتائج والتوصيات
الســيايس  )الخطاب  عنــوان  تحــت 
للرئيس عيدروس الزبيدي، دراسة تحليلية 
دالليــة( انطلــق هــذا البحــث املتواضع؛ 
لرصد أهداف الخطاب السيايس للزبيدي 
وتحليــل آليات واســرتاتيجيات ومحرکات 
االتصال والتواصل االقناعي، وما يتضمنه 
من العالقــات والقوى الفاعلــة املتضمنة 
واملؤرشات الزمنية الدالــة عىل الخطاب، 
باإلضافة إىل رصد أهداف األفعال الکالمية 
والتعرف عىل مســارات الربهنة الواردة يف 
خطاب الرئيس عيــدروس الزبيدي رئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب.

أوال:النتائج 
لقد توصل الدراســة إىل نتيجة عامة 
مفادهــا أن الخطــاب الســيايس للرئيس 
الزبيــدي ميتلــك قــدرة فنية  عيــدروس 
بارعة تســاعده يف توظيف إمكانات اللغة 
معانيهــا ومبانيهــا وأســاليبها وتراكيبها 
ووســائل توصيلها وكذلك االســتفادة من 
لغة الجســد االتصاليــة - يف التعبر عن 
مضامني الخطاب السيايس. وأهم النتائج 
التفصيلية التي توصلت إليها البحث هي:

1-  أن الخطــاب الســيايس للرئيس 

عيــدروس الزبيدي املوجه للداخل أعتمد 
عىل الخطاب الجامهــري املبارش، وكان 
أكر تأثرا وشــموال؛ لكونــه ارتبط بالواقع 
السيايس وكان قريبا من عاطفة الجامهر 
السياســية حيــث تــم اختيار مناســبات 

وطنية قريبة من العقل الجمعي الجنويب.
2- أن لغــة الخطاب الســيايس لدى 
الرئيس عيدروس الزبيدي اشــتملت عىل 
عــدد مــن الحقــول الداللية املعــربة عن 
رؤاه وأهدافــه حيث بلغت نســبتها عالية 
يف مجموع لغة الخطــاب الكلية، وما لفت 
انتبــاه الباحثــني هو تــردد ثالثــة ألفاظ 
محورية داللية بكثافــة عالية حيث بلغت 
نســبة تكرارها )59%( وتلــك األلفاظ هي 
)ألفاظ ألرض والوطن الهوية الدولة، ألفاظ 
الثورة والحرب واملواجهة، والفاظ التصالح 
والتســامح( بينــام بلغت الفــاظ املحاور 
األخــرى )41%( وهذا يدل عــىل محورية 
القضية التــي يناضل من أجلهــا الرئيس 

القائد عيدروس الزبيدي.
3- تجلت خاصيــة انفرد بها الخطاب 
السيايس للرئيس الزبيدي عن بقية القادة 
السياســيني أال وهي خلو خطابه من لغة 
العنف والكراهية والتطرف والعدوان السيام 
ضــد الخصوم السياســيني أو املعارضني 
حيث دقق الباحثون عــن ألفاظ )التخوين 
– املرتزقــة – العمالء – ســنرضب بيد من 

حديــد – الخارجون عن القانــون...( فتلك 
االلفاظ اختفت متاما من لغة خطابه. 

4-  أن الخطــاب املوجه يف وســائل 
اإلعالم الدولية للخارج أعتمد عىل وســيلة 
والنــدوات واعتمد  والتصاريح  املقابــالت 
البــاث للخطــاب الســيايس عــىل بعض 
الوسائل اإلعالمية الدولية التي أراد الباث 
أن يوصــل رســائل موجهــة للخــارج فتم 
اختيــار قنوات ذات شــهرة عامليــة ولها 
ارتباط مبارش يف صناعة القرار السيايس 
نحــو) bbcالربيطانية، وقناةrt  الروســية 
وكذلك قنــايت الحــدث والعربيــة التابعة 
للمملكة العربية السعودية وقنايت وسكاي 
نيوز وقناة أبو ظبي التابعة لدولة االمارات 

العربية املتحدة. 
اعتمــد  الســيايس  الخطــاب  أن   -5
عىل التأثر االتصــايل القائم عىل اإلقناع 
واالستدالل، بهدف تســويق صورة قضيته 
وسياســة املجلــس االنتقــايل الجنويب، 
فضال عن إدارة صــورة املجلس االنتقايل 
کمؤسســات؛ بهدف بناء أطر فکرية تسر 
يف نفــق إدارة هيبــة الدولــة الجنوبيــة، 
وتنمية الشعور بالهوية الجنوبية والعربية، 
واملواطنة عىل املستوى املحيل والعريب 

والدويل. 
اعتمــد  الســيايس  الخطــاب  أن   -6
عىل اســرتاتيجيات املعلومات التاريخية 
والعســكرية  السياســية  واألحــداث 
والتطورات املتســارعة حيــث كانت أكر 
توظيفــا، منتهجا أســلوب التكــرار وبناء 
املعاين بهدف بناء وتشــكيل صورة وهوية 
دولة الجنوب الجديدة وأن استقرار الجنوب 
يعني استقرار املنطقة بل والعامل، محاوال 
ترســيخ تلك املبادئ يف أذهان املتلقني 
مســتخدما أكر وســيلة إعالميــة محلية 
وعربيــة ودوليــة التــي خاطبهــا الرئيس 

عيدروس الزبيدي. 
7- التأكيد عىل أهمية الدفاع املشرتك 
والتحالفــات مــن خــالل تکــرار املعاين 
املرتبطة بدور التحالف العريب املشــرتك 
والتكثيف مــن حقل مجابهــة اإلرهاب يف 

الجنوب واملنطقة. 
8- شــغلت قضية املصالحة الوطنية 
الجنوبيــة وإمکانيــة الحوار مــع األطراف 
املحلية املتصارعة يف الســاحة املحلية 
مســاحة واســعة من لغة الخطاب؛ وذلك 

استشعارا باملسؤولية.
9-   تســويق اإلنجازات، التي حققها 
املجلــس االنتقايل واملقاومــة الجنوبية، 
والعســكرية  األمنية  بالسياســات  خاصًة 
األمــل  روح  بــث  بهــدف  والسياســية، 
والطأمنينة يف نفوس الجنوبيني بالداخل 

والخارج. 
10- متثلت القوى الفاعلة يف الخطاب 
القــوى  يف  األوىل  بالدرجــة  الســيايس 
الفاعلة ذات السامت اإليجابية،  اإلقليمية 
والتي متثلت يف کال مــن: اململكة العربية 
السعودية واالمارات العربية املتحدة ودول 
التحالف العريب، ويف إطار الداخل الشعب 
الجنويب وقــواه الوطنية، والقــوى األمنية 

والعسكرية واملقاومة والشعب العظيم.
الزمنيــة  املــؤرشات  اتســمت   -11
للخطاب الرئايس املوجه لوسائل اإلعالم 
بالربــط املنطقي بني املــايض والحارض 
باملســتقبل بالدرجــة األوىل مــن خالل 
الربط بني توصيف الواقع وکيفية التعامل 
معــه يف ضــوء االســتفادة مــن املايض 

للتنبؤ باملســتقبل ألجل تحقيق األهداف 
املجلس  لخطــة  املرادفــة  املســتقبلية 
االنتقايل، وأكد عىل ذلك تكرار اســتخدام 
األفعــال والكلامت الدالة عــىل ذلك، مثل: 
» اســتعادة الدولة - بنــاء الدولة األهداف 
املصرية – وطن يتسع للجميع – سنكون 
رشكاء يف بنــاء الوطن – ســنحاول تجاوز 

الصعاب –.. إلخ«.
12- اتسم الخطاب السيايس للرئيس 
عيــدروس الزبيدي بالرتابط والتامســك، 
کام اعتمــد يف مجمله عىل ضمر املتكلم 
)نحــن( أو ) نــا( الفاعلــني، بينــام مل يتم 
استخدام ضمر األنا إال يف أضيق الحدود 
إمکانيــة  وعــدم  التخصيــص  حــال  يف 
التعميــم، مثــل: االلتــزام باملســئولية أو 

التنظر للمستقبل أو التنبؤ به. 
13- الخطابــات العفوية غر مكتوبة 
كانت أكــر تفاعال وتواصال مــع الجمهور 
وترسل دالالت معربة عن مضمون الخطاب. 
14- غياب الشــخصيات ت الرســمية 
أو  الجامهريــة  الخطابــات  يف  أحيانــا 
اللقــاءات العامــة اىل جانــب الرئيس قد 
يصحبها ضعف يف ارســال لغــة التواصل 

للمتلقي. 
ثانيا: التوصيات 

لقد توصــل الباحثون بعد اســتنباط 
نتائج البحــث إىل مجموعة من التوصيات 

واملقرتحات والتي نوردها كااليت:
الســيايس  بالخطــاب  االهتــامم   -1
اإلعالمــي الجنــويب بــكل عــام وخطاب 
الرئيــس عــىل وجــه الخصوص الســيام 
الخطــاب الســيايس اإلعالمــي املوجهة 
للقــوى الفاعلة من خالل إقامة التحليالت 
اإلعالميــة يف كافــة الوســائل االتصالية 

الجنوبية.
2-  تويص الدراسة الجهات املختصة 
يف الهيئة الوطنية لألعالم الجنويب بوضع 
اســرتاتيجية إعالميــة لتحليــل الخطاب 
الســيايس وفــق منهجيــة علميــة دقيقة 
والعمــل عــىل نــرش وتحليــل الخطــاب 
اإلعالمــي املوجــه من أجــل الوصول اىل 

نتائج إيجابية.
3- يويص البحث باستخدام الوسائل 
التكنولوجية الحديثة الفعالة والتي تساهم 
يف تعزيز وتطوير الخطاب اإلعالمي وتقلل 

من الجهد والكلفة.
4- تــويص الدراســة متابعة الخطاب 
الســيايس للجهات املناهضة ودراســتها 
وتحليلهــا وتفنيد مكامــن الضعف والقوة 
يف ســبيل مواجهتهــا بالطرق املناســبة 

والدقيقة.
5- نرش الوعي املعريف بأهمية تحليل 
الخطاب الســيايس ملا له من أهمية كبرة 
يف مسرة العمل السيايس والدبلومايس. 

6- إقامة عدد من الــدورات اإلعالمية 
املختصة بتحليل الخطاب السيايس وفق 
العلمية املختصــة بتحليل بنية  املناهج 
الخطاب بشــكل عام والســيايس بشــكل 

خاص. 
7- يفضل استخدام الخطاب العفوي 
الجامهريــة واالجتامعات  اللقــاءات  يف 
لكونها أكــر فاعلية من الخطاب املقروءة 

او املكتوب سلفا. 
8- يفضل أن يرافق الرئيس يف اللقاءات 
واملهرجانات الخطابية والسياســية عدد 
من الشــخصيات املختصة يف املناســبة 

واملوضوع املراد إيصال الرسالة منه.

»اليوم الثامن« تنشر اصدار يناير 2023 الموسوم 
ياسي للرئيس عيدروس الُزَبْيدي« بـ »الخطاُب السِّ
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يف  القاعــدة  تنظيــم  حــروب 
الجنــوب، تفتح الباب امــام جملة من 
التســاؤالت حول األســباب والدوافع، 
وأبرز تلك التساؤالت هل يراد للجنوب 
ان يظل ســاحة رصاع مفتوحة تعرقل 
قيام مرشوع الدولة الوطنية، ويصبح 
خيار االســتقرار مقابل هيمنة صنعاء 

ومأرب عىل منابع النفط.
فريق التحليل والدراسات 

------متهيد -------
 أعلن مســؤول أمنــي  يف مدينة لودر 
مبحافظــة أبــني )170 كم( شــامل رشق 
العاصمة عدن، تهريــب عنارص من تنظيم 
القاعــدة كانــت معتقلة عىل ذمــة قضايا 
إرهابيــة لــدى قــوات الحــزام األمني يف 
املدينة يف العارش من يناير/ كانون الثاين 
2023م، جــراء هجوم شــنته عنارص من 
التنظيــم املفرتض عىل قاعدة عســكرية 

وسط املدينة.
وقال العقيد صدام حســني بن غرامة 
– قائد قوات التدخل الريع – يف ترصيح 
صحفي – حصلت اليوم الثامن عىل نسخة 
منــه »إن مقر قوات الحــزام األمني تعرض 
لهجــوم واســع من قبــل عنــارص تنظيم 
القاعــدة يقودهــم القيــادي يف التنظيــم 

»وقيع الصيدي« .
وفــر غرامة أهــداف الهجــوم، بغية 
اطالق عنارص يف تنظيــم القاعدة معتقلة 
لــدى قوات الحــزام األمني«.. مشــرا اىل 
ان الهجــوم الــذي خلــف قتــىل وجرحى 
»شارك فيه عنارص إرهابية ينتمون لتنظيم 
القاعــدة  بقيادة اإلرهــايب وقيع الصيدي، 
وكانــوا يرتــدون اللبــاس األفغــاين وهــم 
متلثمون ويوجد معهم بعض العنارص التي 
ال تنتمــي للقاعدة وقد تكــون لهم أغراض 
وأجندات أخــرى، وكان الهدف من الهجوم 
عىل »الحزام األمني هو تهريب مســاجني 
ينتمون لتنظيــم القاعدة  وعنارص ارهابية 
تابعــة للقاعدة متواجدين يف ســجن مقر 

الحزام األمني«.
واتهم العقيد صدام غرامة »تشــكيالت 
عســكرية مناوئة للحوثيني )لواء االماجد 
ومقاومة الحازمية(، باملشاركة يف الهجوم 
الذي شــنه تنظيم القاعدة عىل مقر قوات 
الحزام األمني«؛ وتلك االتهامات ان صحت 
فهــي قد تشــر اىل وجود أطــراف محلية 
مينيــة وأخــرى إقليميــة بالوقــوف وراء 
مخططات هدفها القضاء عىل قوات الحزام 

األمني، كام يوضح غرامة يف ترصيحه.
واتهــم غرامة قــوات الرشطة املحلية 
مبساندة الهجوم عىل قوات الحزام األمني، 
ومل تتمكــن اليوم الثامن من الحصول عىل 
تعليق من مدير رشطة لــودر العقيد عادل 
العوســجي الــذي مل يجــب عــىل هاتفه 

الخلوي.
يف أغســطس/ اب من العام 2022م، 
أطلــق املجلــس االنتقــايل الجنــويب  – 
السلطة السياسية املتحالفة مع التحالف 
العــريب الذي تقــوده الســعودية – عملية 
عســكرية نوعية يف محافظــة أبني، أطلق 
عليها عملية »سهام الرشق«، وهدفها طرد 
عنــارص تنظيــم القاعدة من أبــرز معاقل 
»وادي عومــران« رشقي مدينة مودية، وقد 
نجحت القــوات املحليــة الجنوبية التي 
تكافح اإلرهاب بدعم من القوات املســلحة 
اإلماراتية التي تــرشف عىل ملف مكافحة 
اإلرهــاب يف الجنوب منذ العــام 2015م، 
عقب طرد الحوثيني املتحالفني مع إيران 

من منها.
الــرشق«     وجــاءت عمليــة »ســهام 
عقب عمليــة لتنظيم القاعدة اســتهدفت 
قــوات الحــزام األمني يف أبــني، وقد خرج 
التنظيم يف فيلم وثــق العمليات اإلرهابية 
ضد القوات الجنوبيــة متوعداً من وصفهم 

االمارات  ودولة  الجنوبيــني  باالنفصاليني 
العربيــة املتحــدة التــي تقــود الجهــود 

اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب .

-------مقدمة-------
تنظيــم القاعدة يف أبــني، يعد واحدة 
مــن ابرز املشــكالت األمنية التــي تواجه 
املجتمــع املحيل منذ مطلع تســعينيات 
القــرن املــايض، حيث ســجل أول ظهور 
لتنظيم قاعــدة األفغان العــرب، من جبال 
حطــاط، التــي أعلن التنظيــم منها حربه 
عىل ما وصفها بقايا الشوعية يف الجنوب 
الــذي كان قد دخل للتو  يف مرشوع وحدة 
اندماجيــة مع نظــام الجمهوريــة العربية 

اليمنية.
يف الـ22 من مايو/ أيار العام 1990م، 
وقــع يف العاصمــة الجنوبيــة عــدن عىل 
مــرشوع وحــدة اندماجيــة دون أي رؤية 
مســتقبلية لهذا املرشوع الــذي مل يكتب 
لــه النجــاح منــذ الشــهور األوىل، حيث 
جــاء توقيع اتفاقية الوحــدة، بالتزامن مع 
تحالف نظام الجمهوريــة العربية اليمنية 
يف صنعاء مع األفغــان العرب الذي عادوا 
للتــو من أفغانســتان، وشــاركوا يف حرب 
االجتيــاح التي مهــدت لها فتــوى دينية 
أصدرها وزير العدل يف الجمهورية العربية 
الديلمي،  اإلخواين املتطــرف عبدالوهاب 
وقد اتبع تلك الفتــوى العديد من الخطب 
الدين التي تصدرهــا رجل الدين اإلخواين 
املتطرف عبداملجيد الزنداين، واملتضمنة 
دعوة االشرتاكيني اىل اإلسالم بدعوى انهم 

»ليسوا مسلمني«.
ومل تكــن هذه الفتــاوى التكفرية يف 
حق شــعب مســلم، والتي لبســت مسوح 
الدين، اال عبارة عن أيديولوجيات سياسية 
عدائيــة منطلقة من عقائــد ال تختلف عن 
النازيــة والفاشــية، يف اســتباحت دمــاء 
األبريــاء وقتلهــم، ولكن هنــا جاءت تحت 

خديعة »اإلسالم يحارب الشيوعية«.

املطلب األول: تأريخ اإلرهاب يف 
محافظة أبني 

تشر تقارير صحافية إىل أن  البدايات 
االوىل الســتهداف االرهاب للجنوب تعود 
اىل اعــوام 1988 و1989 حيــث كشــف 
النقاب قبل فرتة من االن عن تفكر وخطة 
كان يعتزم زعيم تنظيم »القاعدة« اســامة 
بن الدن اطالقها وتنفيذها يف الجنوب قبل 
مرشوع اتفاقية الوحدة اليمنية عام 1990 
وضد النظام الســابق يف اليمــن الجنويب 
الشــعبية  الدميقراطية  اليمن  )جمهوريــة 

انذاك( وتحديداً يف عــام 1989 من خالل 
القيام بأعامل »جهادية« عسكرية وتشكيل 
حركــة او تنظيــم جهــادي عــىل عالقــة 
بالقاعــدة ومحاولة اســقاط ذلــك النظام 
لإلسالم  ومعادياً  باعتباره نظاماً شــيوعياً 
بحســب توصيف تنظيــم القاعدة وزعيمه 

له .
وكان االمــني العام املســاعد للحزب 
االشــرتايك اليمني املعارض جار الله عمر 
، لقي حتفه بعد كشفه عن خطة اسامة بن 
الدن زعيم تنظيم »القاعدة« ضد النظام يف 
الجنوب، حيــث كان ضحية لتلك العنارص 
اإلرهابية التــي اغتالته يوم 28 ديســمرب 
)كانــون االول( 2002، خالل مشــاركته يف 
مؤمتــر لتنظيــم االخــوان املســلمني يف 
صنعــاء، وكان جــار اللــه عمــر من ضمن 
املئات من القيادات االشــرتاكية - أغلبهم 
التــي اســتهدفها اإلرهــاب  جنوبيــون – 
القاعدة منذ ما قبل توقيع اتفاقية الوحدة 

بني الجنوب واليمن.
وكل تلــك العمليــات اإلرهابيــة، وان 
اختلفت اصابعها، ولكنها تعمل عىل بصمة 
واحدة »قتل كل مــن يفضح مخططاته، او 
يحاول القضــاء عىل مشــاريعها، فهي ال 
تفــرق بني من كان معها ومترد عليها او من 

وقف ضدها«.
يف عــام 1998، أســس خالــد عبــد 
النبي  ما يعرف بالجيش اإلســالمي بأبني 
وأصبح زعيم ما يعرف بـ«جيش عدن أبني 
اإلســالمي« الذي يستقي أدبياته من الفكر 

الجهادي.
ورغم مبايعته أســامة بــن الدن، زعيم 
تنظيم القاعــدة، وعالقته بعدد من قيادات 
التنظيم البــارزة يف اليمن وخارجه، إال أن 
خالد فضــل أن يكون طليقا دون االنضامم 
إىل تنظيم محــدد، مكتفيــاً بتقديم الدعم 
اللوجســتي واملادي ألي مــن الجامعات 
األصوليــة الجهاديــة والتــي وفــق نظرته 
تنادي بتطبيق الرشيعة اإلسالمية وتحقيق 
الخالفة اإلســالمية، وإخــراج »الكفار« من 

ديار »اإلسالم«.
وشــارك مع جموع من »املجاهدين« 
اليمنيــني، فيــام يعرف بحــرب »الوحدة« 
ضد الجنوب صيف عام 1994، إىل جانب 
القوات اليمنية »لقتال الكفار االشــرتاكيني 
ومن واالهم، تزامنا مع االتفاق الثنايئ الذي 
جمــع ما بني عــيل عبد اللــه صالح وعبد 
املقاتلني  الزنــداين الســتدعاء  املجيــد 
الراديكاليــني اليمنيــني مــن أفغانســتان 

للمشاركة يف القتال الدائر باليمن.
يف أغســطس 2008، اشــتبكت قوات 
األمــن املحلية مع عنــارص عبد النبي يف 

محافظة أبني وقتــل يف املواجهات 5 من 
رجاله املقاتلني، وإلقــاء القبض عىل 28 
من أنصار »القاعدة« من بينهم عبد النبي.

وافق خالــد عبد النبــي حينها، عىل 
الدخــول يف حوار مع عيل عبد الله صالح، 
قاده القيادي يف إخوان اليمن حمود الهتار 
، متخض عنه اتفاق ثنايئ تضمن مســاندة 
األخر يف قتالهضد قوى الحراك الجنويب، 
مقابــل إطــالق رساحــه وكافــة عنــارصه 

املقاتلة.
ليطلــق رساحه عــام 2009 يف إطار 
عفو عــام شــمل قرابة 175 مســلحا من 
تنظيــم القاعدة ، وعاد إىل أبني مركز قوته، 
ليعيــد نفــوذه مــن جديد وجمــع صفوف 

مقاتليه.
وتشر حروب تنظيم القاعدة يف أبني، 
احداث بلــدة املعجلة الحــدث األبرز يف 
محافظة أبــني والجنوب، ففي ديســمرب/ 
كانون األول العــام 2009 : ارتكبت القوات 
األمريكيــة واليمنية )مجزرة املعجلة( عىل 
اثر  هجوم زعم انه استهدف قاعدة تدريب 
مزعومــة للتنظيم املتطرف، وقد اســفرت 
تلــك الرضبــات يف مقتل وجــرح عرشات 
املدنيني، بينهم 14 امرأة و21 طفال، قتلوا 

يف تلك العملية.
وقالــت أيه يب يس نيــوز إن صواريخ 
كــروز األمريكيــة كانــت جــزءا مــن هذه 
الغارات، لكــن الواليات املتحدة عقب تلك 
املجظرةو نفت انها شاركت يف هذه الغارة 
عىل الرغــم من وجود األدلــة من »منظمة 

العفو الدولية«.
بــني الـــ19 و25 من أغســطس / أب 
2010 شــنت قوات محليــة هجوما كبرا 
الســتعادة السيطرة عىل مدينة لودر  التي 
اخضعهــا تنظيم القاعدة يف وقت ســابق 
حينها، لكن التنظيم عاد مرة أخرى وسيطر 
عىل أجزاء من املدينة لتكرر العملية يف الـ 
25 أغسطس/ أب العام 2011 من تحريرها 
وطرد التنظيم بعيدا عن املدينة الجنوبية 
التي ظلت الحقا عصيــة عىل التنظيم يف 

اخضاعها.
 يف الـــ 27 مايو/ ايار 2011، ســيطر 
مســلحو القاعدة وعددهم يفــوق الـ250 
مقاتــال عىل مدينة زنجبــار مركز محافظة 

أبني والواقعة عىل رشيط بحر العرب.
الجنــويب  الحــراك  قــوى  ووجهــت 
الســلمي املنــادي باســتقالل الجنــوب، 
االتهامــات لنظــام عــيل عبداللــه صالح 
واالخوان املســلمني يف صنعاء، بالوقوف 
وراء مخطط اسقاط أبني يف قبضة تنظيم 

القاعدة املفرتض.
وحتى مايو أيار/ العام 2012م، ظلت 

زنجبــار وجارتها جعــار يف قبضة تنظيم 
القاعدة، اىل حني حاول التنظيم توســيع 
رقعة ســطرته بالهجوم عــىل مدينة لودر، 
معقل قبائــل العواذل كــربى قبائل أبني، 
التــي حمــل افرادها الســالح يف مواجهة 
التنظيم املفــرتض، واســتطاعت القبائل 
بدعــم محيل مــن هزمية التنظيــم قبل ان 
تتوســع املقاومــة القبليــة للتنظيــم إىل 
زنجبار وجعار لتخرج منها القاعدة وترتك 
أبني لكن بعد ان أضحت أكر من اثنا عرش 
ألف منزل ومفرق حكومية مدمرة بالكامل«.

 
املطلب الثاين: اختيار »تنظيم 

القاعدة« ألبني 
مل متض عىل توقيع مــرشوع اتفاقية 
الوحدة، يف منتصف العام 1990، ســوى 
بضعة شــهور، حتى احتضنــت مرتفعات 
أبــني تشــكيل أول جيــل  »حطــاط« يف 
لتنظيم القاعــدة بفرعه اليمنــي، عىل يد 
»أبو الحســن املحضــار«، والــذي حمل 
اســم »جيش عدن أبني«؛ وهنا ميكن طرح 
سؤال أكر جدية: هل كانت هذه الجامعات 
هنــاك  ام  بتلقائيــة  تتحــرك  املتطرفــة 
معســكرات وخطــط وامكانيات قــد بيتت 

للجنوب الطعنة الغادرة؟.
إن اختيار أبني من قبل الرعاة لتنظيم 
القاعــدة املفرتض يف الجنوب، يعود لعدة 
أســباب مــن بينهــا »طبيعــة التضاريس 
الجبلية الشــاهقة واالودية التي تســاعد 
عــىل االختباء والتمــرتس، وكون أبني هي 
ظهر عدن، وهناك جوانــب تاريخية كانت 
ألبني فيها عالقة ما بني العبور من البيضاء 
لقوات اليمن يك تغزو عــدن، لذلك احتلت 
املحافظة هذا املوقــع الهام والخطر يف 
كل الرصاعات بني الجنوب العريب واليمن، 
وهو ما يتكرر اليوم وان اختلفت األساليب، 
كانــت يف املــايض غــزوات مــن الهضبة 
اليمنية الزيدية بجذورها الفارســية، بينام 
اليوم تســتخدم جامعات دينية منسلخة 
عن املذهب الشيعي الزيدي، ولكنها تقاتل 

معه من منطلق الغرض السيايس.
وكلها تتجمع لتصــب يف اتجاه واحد 
اقتحام الجنوب وصنــع األرض املحروقة 
حتى يظل الوضع، يف حالة عدم استقرار، 
وهــذه الركيــزة الهامــة التــي تجمع بني 
الحوثيــني واإلخــوان وتنظيــم القاعــدة 

الحتالل الجنوب.
ومتثل محافظــة أبني أيضا »مبوقعها 
االســرتاتيجية« نقطــة اتصــال بني عدن 
وحرضمــوت، وهــذا يطلــق عليــه يف علم 
السياسة »نظرية التجمع واالقتحام«، واي 
اســقاط للمحافظة يعني قصل حرضموت 
عن عدن، وهو ما حصل يف العام 2011م، 
حني سلمت الوحدات األمنية اليمنية مركز 
املحافــظ مدينة زنجبــار لتنظيم القاعدة 
املفــرتض دون أي مقاومة تذكــر، وهو ما 
اضطر املواطــن الجنــويب يف محافظات 
شــبوة واملهرة وحرضموت، اىل العبور عن 
طريق محافظة البيضاء اليمنية، بعد ان تم 

قطع الطريق الدولية يف أبني.
اســتغل تنظيــم القاعدة منــذ مطلع 

تقرير
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»اليوم الثامن« تبحث في مستقبل المشروع اإلرهابي في الجنوب..



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )161( - األحد - 22 / يناير / 2023م

تسعينات القرن املايض، الحالة املعيشية 
التي يعــاين منهــا الغالبيــة العظمى من 
ســكان أبــني، للتمــرتس والبقــاء وإقامة 
القواعد اإلرهابية، خاصة يف تلك املناطق 
النائيــة جــداً والتي مل تصلها يــد التطور 
، وبعيــدا عن أي ســلطة أمنيــة ميكن ان 
تحمي السكان من هذه العنارص التي تقوم 
بتجنيد الشــباب الفقراء واغرائهم باملال 
الســيايس الذي يعمل عىل إعادة برمجة 
العقول، بخدع »منها الجهاد يف سبيل الله 
لتحرير بيــت املقدس، ومحاربــة الكفار ، 
وتصوير للشباب الذين ال يزالوا يف مقتبل 
العمــر »ان املجتمعات الجنوبية ليســت 
مسلمة«، باالستناد اىل فتاوى عبدالوهاب 

الديلمي.
وميكن وصف متركز تنظيم القاعدة يف 
أبني إىل املعرفة الكاملة بجغرافية املنطقة 
وعملية مثل هذه، وميكن اإلشارة الن عمل 
مثل هذا ال يتــم اال بعقلية االســتخبارات 
لــدول لها باٍع يف صناعــة الحروب االهلية 

وتفجر املجتمعات من الداخل.

املطلب الثالث: العالقة بني 
تنظيم القاعدة واألذرع اإليرانية يف 

اليمن 
كشفت القوات الجنوبية خالل عملية 
ســهام الرشق يف أبني، عــن وجود عبوات 
ناســفة مصنوعة محليا او اعيد تصنيعها 
عــىل يد خــرباء إيرانيني، كانــت يف وقت 
ســابق تظهر بحــوزة الحوثيــني، قبل ان 
يســتخدمها تنظيــم القاعدة الســتهداف 

القيادات األمنية الجنوبية.
وعىل الرغــم من ان تنظيــم القاعدة، 
الحوثيــني لخلفيــة  أعلــن حربــه ضــد 
دينيــة طائفية »عــىل اعتبار انهم شــيعة 
اثناعرشيــة«، ولكن هــذا مل يكــن اال نوع 
وســتارة  السياســية،  املغالطــات  مــن 
ســوداء تحجــب التحالــف الحقيقي بني 
هــذه الجامعات التي تجمــع بينها عقيدة 

اإلرهاب.
وميكن تفنيد هذا التحالف بشخصية 
أمنية حوثية هو اللواء عبدالقادر الشامي، 
بــدأ عمله مع التنظيــم املتطرف يف العام 
1998، بتســهيل عملية اختطاف ســياح 
أجانب حني كان يشــغل منصب مســؤول 

جهاز املخابرات يف محافظة أبني، 
فيام نفــذ تنظيم القاعــدة أول عملية 
اختطــاف لســياح أجانــب عــام 1998، 
بتســهيالت من الذي كان يشــغل منصب 
مسؤول أمني يف املحافظ، قبل أن يتحول 
املخابراتيــة  األذرع  أخطــر  إىل  اليــوم 

ملليشيات الحويث .
ويفــر ذلك بان الشــامي قــد لعب 
دورا كبــرا يف وقف االعــامل القتالية بني 
القاعــدة والحوثيني، وميكن اإلشــارة اىل 
قيــام الحوثيــني باإلفراج عــن قيادات يف 
التنظيــم كانــت معتقلة يف ســجن األمن 
الســيايس بصنعــاء، قبيل الحــرب التي 
شنها اخوان اليمن عىل محافظة شبوة يف 

العام 2019م.
اللــواء عبدالقادر  ومنــح الحوثيــون 
الشــامي منصب نائب رئيــس جهاز االمن 
واملخابــرات  ، ومنذ خمســة أعوام توقف 
الخطــاب الهجومي لتنظيــم القاعدة عىل 
الحوثيــني، وتركــز خطــاب التنظيــم يف 
مواجهة املجلس االنتقايل الجنويب ودولة 
االمارات العربية املتحدة، وهو استنســاخ 
عــدن  تجــاه  اإليرانيــة  االذرع  لخطــاب 

وأبوظبي.
وهذا يــدل عــىل ان تنظيــم القاعدة 
قــد انتقل مــن مرحلة االحتيــاط يف هذه 
املعركة اىل مرحلة املشاركة الفعلية، وهذا 
مــا كان يحــدث يف عهد الرئيــس الراحل 
عــيل عبداللــه صالح، الذي جعــل تنظيم 

القاعدة ورقة يحركها وفــق مصالح اللعبة 
السياســية، واليــوم نجــد نفــس املنطق 
يجمع بــني الحوثيــني وهــذه الجامعات 
املتطرفــة يف مرشوعهــم التآمــري، ليس 
فقط عىل الجنوب، بل عــىل دول الجزيرة 
العربية التــي تدرك متامــاً ان الجنوب لو 
ســقط بيد هــذه الجامعات ســوف يصل 
الحريق إىل براميل النفط وســوف تشتعل 

املنطقة برمتها.
 

املطلب الرابع: مصادر التمويل 
واهداف تنظيم القاعدة  

تنظيــم القاعدة يف الجزيــرة العربية 
لديــه فــروع عديــدة ومصــادر متعــددة 
للدخل، الكثر من أطراف الرصاع املحلية 
واالقليمية متول القاعدة لتحقيق اهدافها، 
وهــذه االهــداف حتــى اآلن مل تصــل اىل 
نقطة مشرتكة مع تلك االطراف التي متول 

التنظيم.
مام يجعل ورقة القاعدة جزءا من لعبة 
املســاومات بني القوى االقليمية والدولية 
عىل مســتقبل الجنوب، ولكن يبقى هناك 
ســؤال مهم :«هل فعال منطقة شقرة، غنية 
بالنفــط والغاز مام يجعل هنــاك أكر من 
طرف يتصارع عليها من بوابة القاعدة التي 

ليس لها وجه واحد يف هذه اللعبة«.
ولكنها مجرد وسيلة قد يتم االستغناء 
عنهــا يف اي وقت لو ترتــب املصالح بني 

االطراف الدولية.
يلجــأ التنظيم يف كثــر من االحايني 
إىل عمليــات االختطاف ومن ثم املفاوضة 
عىل الفدية للحصول عىل مكاســب مالية 
رسيعة، لكن هناك مــا ميكن الحديث عنه 
هو ملاذا يتم اســتهداف القوات الجنوبية 
دون غرهــا يف هــذه املناطــق، رمبا هذا 
يــدل عىل عــدم متكني القوى العســكرية 
الجنوبيــة، من هذه املناطــق وحتى تظل 
مبتورة عن الســيادة الوطنية السياســية 

ملرشوع الدولة الجنوبية القادمة.
الحــرب التــي تخوضها قوات ســهام 
الرشق يف أبني، هي بكل تأكيد تكشف عن 
وجود تحالفات وتقاطع مصالح بني االذرع 
اإليرانية املتمثلة بالحوثيني وبني جامعة 
االخــوان املمولة من قطر، وكليهام يتفقان 
بشــكل رئييس عىل ان يظل الجنوب دون 

استقرار.
يجــب ان يكــون يف االدراك ان هــذه 
الجامعات املســلحة ال تحمل اي مرشوع 
دولــة بل هي ميليشــيات لتفجر االوضاع 
أمنيا فقط، ولذلك تصبح مســألة الدخول 
معهــا يف حــوار خديعــة سياســية يقــع 
فيهــا الطــرف الذي يظــن ان الحــوار مع 
هــذه الجامعات )االخــوان والحوثيون( قد 
يؤدي إىل حل ســلمي ولكن مسألة الحوار 

بالنســبة لها مجرد كســب للوقت واعادة 
ترتيــب اوضاعهــا يك تبــدأ بالهجــوم من 

جديد.
 

املطلب الخامس: أمراء الحروب 
وتنظيم القاعدة يف الجنوب 

تصــادم املصالح اإلقليميــة والدولية 
يف الجنــوب، لعبت الــدور األكرب يف خلق 
بــؤر التوتر التــي تحيى فيهــا الجامعات 
اإلرهابيــة، وكل مــا طالــت مــدة االزمات 
تواصل هذه الجامعات مع بعضها البعض 
لتشــكل حلقات مشتعلة وتعمل عىل كر 
كل محاولة لفرض النظام والقانون وتحقيق 

االستقرار يف املنطقة.
لذلــك ال تقــف املصلحة فقــط عند 
الغرض الســيايس او العسكري، بل هناك 
أمــواال كثرة تدخــل يف حســابات أمراء 
الحــروب الذيــن يحصــدون الكثــر مــن 
األموال، عىل حســاب دمار األوطان وقتل 
الشــعوب، هنا تصبح املسألة كم املكسب 
وكم الخســارة، فال يدخل فيها عرف ديني 

وال اخالق وال حقوق انسان.
وهذا يدل عىل ان هذه اللعبة ال تعرف 
حــدود االخالق اإلنســانية، بــل هي تتبع 
نظرية »الغاية برر الوسيلة«، وكم هو محزن 
ان ينــزل الدين من قداســة الســامء، اىل 

مصلحة األرض .

املطلب السادس: مستقبل 
مرشوع اإلرهاب يف الجنوب 

حــروب تنظيم القاعــدة يف الجنوب، 

تفتح الباب امام جملة من التساؤالت حول 
األســباب والدوافع، وأبرز تلك التســاؤالت 
هل يــراد للجنــوب ان يظل ســاحة رصاع 
مفتوحــة تعرقــل قيــام مــرشوع الدولــة 
الوطنيــة، ويصبح خيار االســتقرار مقابل 

هيمنة صنعاء ومأرب عىل منابع النفط.
تاريخيا بدأ اإلرهــاب برضب الجنوب 
منذ عهــد االمئة  القديم، وهــذا يؤكد عىل 
ان الــرصاع بــني الجنوب العــريب واليمن، 
رصاع لــه ابعاده التاريخية وليس وليد عام 
1994م، ومــا حــدث ما هو اال استنســاخ 
التكفــر والحــروب املمنهجــة  لفتــاوى 
عقائديا ضد الشــعب املسلم يف الجنوب، 
وهــي قادمة من مصــادر تاريخية ما زالت 
حتــى اليــوم جــزءا ال يتجزأ مــن عقيدة 
ومذهــب كل مــن حكــم اليمــن، ونظر اىل 

الجنوب كخصم وغنيمة.
 وميكن اإلشارة اىل االمام أحمد حميد 
الديــن، حني ســعى لضم شــبوة يف العام 
1954م، عندما أعلنت الرشكات االمريكية 
للتنقيب عن النفط أن شــبوة تســبح عىل 
بحار من النفط، زعم االمام احمد انها جزء 
من اململكة املتوكلية الهاشمية، وما ما مل 
يتحقق يف ذلــك الزمــان، تحقق يف حرب 
1994م، حني شــن تحالف اليمن الحزيب 
واملذهبي والقبيل واملناطقي، حربه عىل 
الشــيوعية لكنه  الجنوب بدعوى محاربة 
كان يهــدف اىل تنفيــذ مــا ميكــن وصفها 
بوصية االمام أحمد حميد الدين؛ »االمامة 
هــي من ظلــت تحكــم باســم الجمهورية 

والوحدة اليمنية«. 

 

النتائج 
ميكــن االســتنتاج ان بقــى الجنوب 
دون تحريــر وتأمــني من خاليــا اإلرهاب 
والتنظيــامت املتطرفة املدعومة من مركز 
الحوثيني يف صنعــاء واالخوان يف مأرب، 
ميكــن ان تصــل نران اإلرهــاب اىل منابع 
النفــط، وقد دللــت االعتــداءات الحوثية 
املتطرفة،  والجامعــات  اإليراين  والتهديد 
لدول الخليج بانها لن تكون بعيدة عن هذا 
الربكان املشــتعل الذي قد يرضب مصالح 
القــوى العظمــى ويعيد ترتيب حســابات 

املنطقة من جديد.
 ونــرى انــه مــن املهــم اليــوم دعم 
التوجهات الجنوبية يف إقامة دولة جنوبية 
قوية تساعد الرباعية العربية »السعودية، 
االمــارات، مرص، البحريــن«، عىل مواجهة 
التحديات التي تهــدد املنطقة، فالجنوب 
بــات له خصوصية وحســابات سياســية 
ال ميكــن اغفالها يف أي عملية سياســية، 
متصلة بأمن املنطقة، سواء عرب البحر او 

الجو او الرب.
ميكــن للقــارئ الحصيــف ان يخرج 
بعدة تصــورات ليس فقط مرهونة بالراهن، 
ولكن بنظرة مســتقبلية نســعى من خالل 
هذه القراءة التحليلية عــىل تأكيدها، بان 
الدولة الجنوبية العربية، هي السد املنيع 
الذي ســوف يحمــي املنطقة مــن خطر 
»طوفان النــار«، ان تعاملت بعض األطراف 
اإلقليميــة مع القضيــة الجنوبية، عىل انه 
»مشــكلة مينية محلية«، بينام الكل يدرك 

انها »مصر دول ومصالح شعوب«.

تقرير

في أبين.. لعبة خلط األوراق وصراع األيادي 
الخفية.. أعمدة متصدعة وسقوف متهاوية 

)قراءة تحليلية(

»اليوم الثامن« تبحث في مستقبل المشروع اإلرهابي في الجنوب..

الحروب اليمنية 
على الجنوب.. 

من »حميد 
الدين« إلى »بدر 

الدين« ما ُحرم 
منه االمام أحمد 

)54م( تحقق 
في )94م( مرورا 

بحروب القاعدة 
واإلخوان
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1-املقدمــة:  وصــف مؤمتــر األمــم 
املتحــدة املنعقــد 1948، والــذي كرس 
لبحث حرية االعالم ... وصف هذه الحرية 
بانهــا: إحــدى الحريات األساســية وإن 
االعالم بكل وســائلة املختلفــة املقروء 
واملسموعة واملرئية يف العرص الراهن من 
أخطر األسلحة التي لها تأثر وانعكاسات 

إيجابية وسلبية عىل الفرد واملجتمع.
     لقــد شــهد االعــالم والصحافــة 
تطــورات متســارعة، بــات لهــا فنونها.. 

حرفيتها.. ادواتها املختلفة 
ومــن هنا يــأيت دور االعــالم يف نرش 
قيــم املشــاركة، التي تتعلق بفــن العمل 
األدوار  لتجــاوز  واإلعالمــي،  الصحفــي 
ســعيا  والصحافية،  واإلعالمية  التقليدية 
األولويــات  تتضمــن  أجنــدة  لصياغــة 
مــن التحديات عــىل مختلــف األصعدة 
اقتصاديــا وسياســيا واجتامعيــا بهدف 
غرس مفاهيم ومضامني التغير املنشود، 
والتي ميكن بثها ونرشها اىل الجمهور من 

خالل وسائل االعالم املختلفة.
التواصــل  وســائل  ان  ناهيكــم 
االجتامعي، باتت اليوم عنرصا أساســيا 
مــن العنــارص التــي قربــت التواصــل، 
والحوار، والتعارف، رغم البعد الجغرايف.. 
اىل جانب ان وسائل التواصل االجتامعي 
هذه لعبت دورا سلبيا يف ترويج االشاعات، 
واالســاءة اىل الكثر من املفاهيم والقيم 

اإلنسانية واألخالقية.

2-املدخل:
 الحقيقــة الســاطعة التــي ال غبــار 
عليهــا، ان االعالم ســالح ذو حدين، فهو 
اما ان يقدم املعلومة مبصداقية وشفافية 
تخدم قضايا االنسان، واما يقدمها بصوره 
مغايــرة حتام تــؤدي اىل نتائج ســلبية، 
وتؤثر بالغــا يف مختلف مناحــي الحياة 
... وهو واقع نعيشــه راهنــا، مدركني متام 
األدراك ان االعالم ال يخدم قضايا التنمية 

واملطالب الحقوقية لإلنسان..
بل ســاهم هــذا االعالم املشــوه اىل 
عرقلــة التقــدم والتنميــة يف العديد من 
البلدان، وتحديداَ منظومة البلدان النامية.

وال شــك اننا يف هذه اللحظة، ونحن 
األول  املؤمتــر  انعقــاد  مشــارف  عــىل 
الجنوبيــني..  واإلعالميــني  للصحفيــني 
علينا قراءة الواقع بروح من املســؤولية، 
وتسمية األدوار مبسمياتها بعيداً اإلساءة 

والتجريح..
يقول د. ســليامن إبراهيم العسكري، 
رئيــس تحريــر مجلة العــريب، إن االعالم 
الثالثــة،  االلفيــة  يف  عرصنــا  إعــالم 
وبوســائطه الكثرة، يستحســن ان يلقب 
باإلعالم األصفر، فلم تعد الصحف وحدها 
هي الضوء، بل أصبح لدينا قنوات صفراء، 
إذاعات صفــراء ومواقع الكرتونية صفراء، 
فــرق صفراء من اإلعالميــني الذين أهانوا 
املهنة من اجل حفنة من املكاسب االنيه.

2-1: ان املتغــرات املتســارعة يف 
املشــهد الســيايس الراهــن الناجم عن 
نتائج الحرب الظاملة التي اندلعت مارس 
2015، وتدخل عامها التاســع  يف مارس 
2023، أحدثت رشخاً عميقــاً يف العديد 
من جوانــب  حياتنا املاديــة واملعنوية، 
ال ميكــن تجاوزهــا اال بالجهــود الدؤوبة 
من قبــل كل فئات املجتمــع لتجاوز هذه 
املحنــة اإلنســانية التي  ســتعاين منها 
اجيالنــا القادمة يف الجنــوب ...كام إنني 
اشعر إنه مبقدور شــبابنا وشباتنا تجاوز 

التشــوية يف القيــم واملفاهيــم بصالبــة 
ومثابرة  إلعــادة صياغة الواقــع الجديد 
واملنشود الذي نواة بذرته األوىل الحراك 

السلمي الجنويب )2007/7/7( ...... 
2-2 ان االعالم رســالة إنســانية إذا 
أمكــن من توجيــه الرســالة اىل القاري / 
املشاهد/ املســتمع /املتابع ..... بتطلب 
االختصــاص الجدي والتقنيــة املتطورة 

املتنامية....
الذي ينبغي ان يكون له دور يف حياة 
االنســان / ورســالة الصحفي واإلعالمي 
التي تكــون دوما ذات طبيعــة يف الغالب 
سياســية، اىل جانــب ارتباطها بالشــأن 
العــام ... كلــام أزداد ارتباطها باملجتمع، 

كلام أشعت افاق مجاالت االبتكار
 

3-حقائق تاريخية حول 
الصحافة يف عدن:

3-1: شهد عقد الثالثينيات من القرن 
املايض بروز النوادي الثقافية والرياضية 
يف عدن الذي انعكــس بدوره عىل مجمل 
النشــاط الثقــايف يف انشــاء الصحــف 

اإلخبارية والثقافية والدينية..
حيث صدرت اول صحيفة يف الجزيرة 
العربية والخليج )فتاة الجزيرة( ملؤسسها 
الراحل محمد عيل لقامن، تلتها إصدارات 
صحفيــة متعــددة ويف ســنوات تراوحت 
بني منتصف عقــد األربعينات اىل ما قبل 
االستقالل العظيم يف 30 /نوفمرب/1967 

...عىل سبيل املثال:
األيــام   -3 اليقظــة   -2 1-النهضــة 
4- الريكورد 5- املســتقبل 6- العامل 7- 

البعث 

3-2: خــالل الفــرتة )1965-1945( 
لعبت الصحافة دورا هاما يف تناول قضايا 
ذات الصلة باملــرأة يف العمل، اىل جانب 
تنــاول الكثــر مــن القضايــا ذات الصلة 
باملــرأة، اىل جانــب مواضيع سياســية 

واجتامعية..
مجلــة )فتــاة شمســان( لصاحبتها 
ورئيــس تحريرها الفقيــدة ماهية نجيب، 
حيــث صــدر العــدد األول لهــا يف عــام 
1962.. وقياســيا، فهــي كانــت املجلة 
النســائية األوىل التي صدرت عىل صعيد 

الجزيرة والخليج 
 3-3: عدن حارضة املدن الجنوبية، 
عرفــت تأســيس أول إذاعــة يف اإلقليــم 
والجزيــرة والخليــج )1952( وأول قنــاة 
الكفــاءات  وكل   ..)1968( تلفزيونيــة 
والقدرات اإلعالمية يف اإلذاعة والتلفزيون 

من أبناء عدن والجنوب..
حيث احتلت املــرأة مكانتها ودورها 
كمذيعة /مهندســة صوت / معدة برامج /

محــرر اخبــار يف وكالة انباء عــدن.. اىل 
جانــب صدور صحيفــة )14 أكتوبر يناير 
1968( التــي بصدورها عكســت نشــاط 
الدولة الفتية التي نالت االستقالل يف 30 
نوفمرب، بل تجاوز هذا النشــاط اإلعالمي 
لصحيفة )14 أكتوبر( اىل تسليط األضواء 
عىل صعيد مجريات االحداث والتطورات 

يف عدن واملحافظات الجنوبية
3-4: االعالميــات الرائدات يف مجال 

الصحافة املرئية واملسموعة:
1-عديلة بيومي اول مذيعة يف عدن، 
إبان تأسيس اإلذاعة )1952( تولت أعداد 

وتقديم برامج األطفال قراءة والنرشة.
2-رضية إحســان الله عمر سكرترة 
تحرير صحيفة )العامل( الصادرة 1952م 

...
3- فوزيه عمر، مذيعة يف إذاعة عدن 
من )1961(، وتعترب اول مذيعة تم تعينها 
رســميا يف اإلذاعــة.. ومن اهــم برامجها 
)مع املســتمعني( وبرنامــج )30 فنان يف 
ليــايل رمضــان 1965( وبرنامج ما يطلبه 

املستمعون.
4- فوزية غانم معــدة ومقدمة برامج 
املرأة، والربامج االجتامعية منذ تأسيس 

تلفزيون عدن 1962
5-أسمهان بركات، بدأت مشوارها يف 
اإلذاعة )1964( كعاملــة هاتف )أوبريرت( 
إىل  الحقــا  تحولــت   ،)1966  -  1964(

العمل كضابطة صوت.
6-الســيدة ماهيــة نجيــب، التحقت 
كمعــدة   )1959( يف  اإلذاعــي  بالعمــل 
للربنامــج اليومي الصباحــي )ركن ربات 
البيوت( مع مدام ماري اىل جانب إعدادها 

لربنامج التلفزيون )ركن املرأة(
7-إحســان جرجرة، محررة يف مجلة 

)فتاة شمسان( منذ صدورها 1962م

8-عديلــة إبراهيــم، مذيعــة أخبــار 
تلفزيونية )قراءة نرشة(

9-زينــب عبد الرحمن، قــراءة نرشة 
ومذيعة ربط تلفزيون عدن

مخرجــة  أول  زكريــا  10-أمينــة 
تلفزيونية 

11-عائــدة صالــح عبــد الــاله أول 
مهندسة مونتاج يف تلفزيون عدن

12-فوزية باســودان مذيعــة وقراءة 
نرشة تلفزيونية

13-نبيهة محسن )ماما نبيهة( برامج 
األطفال معدة ومقدمة

14-نجيبة محمود حداد
15-نبيلة حمود

16-صفية لقامن
17-أمل بلجون

18-سمرة أحمد
19-كاميليا مخرجة تلفزيونية

والقامئة طويلة
كام تجد اإلشــارة إىل أن هناك برامج 
تلفزيونيــة كانت من الربامج االســبوعية 

التي حظيت بالتقدير لعل أبرزها:
1.برنامج سهرة التلفزيون

2.فتجان شاي
3.عامل الثقافة 
4.لقاء األسبوع

5.برنامج األرسة واملجتمع
باعبــاد  نــور  كان لألختــني  حيــث 
كســكرترة للدائرة اإلعالميــة يف االتحاد 
اليمــن، االعــداد والتقديم  العام لنســاء 
لربنامــج االرسة واملجتمع خــالل الفرتة 

)1980 - 1977(
كام كان لكاتبة املداخلة مســاهامت 
يف إعداد وتقديم فقرات يف عامل الثقافة / 
فنجان شــاي /بعد انسحاب الفقيد فضل 
النقيــب من تقديــم الربنامــج.. كام تولت 
اإلعــداد والتقديم لفقــرات برنامج األرسة 
واملجتمع خالل الفرتة )1983 - 1988(..
القامئة  وكام متت اإلشــادة ألعــاله، 
طويلة.. وأجدها فرصة مناسبة ونحن عىل 
)التأسيس(  انعقاد املؤمتر األول  مشارف 
للصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيني أن 
يجــري تكريم هــذه الكوكبــة الرعيل من 

اإلعالميات األول.

3-5 : ان تغييــب الحقائق التاريخية 
االقصــاء  وعمليــة  وداللتــه  لــه  أمــر 

والتهميش....
الحقيقة املائلــة امامنا تقول: »صدر 
العدد األول من مجلة نســاء اليمن مارس 
)1975( ,تضمــن العــدد )صفــر( لتغطية 
شاملة كرســت مبناســبة مرور عام عىل 

صدور )قانون االرسة(..

4-الخامتة:
 االعالم والصحافة مــن املهن، التي 
شــهدت تطورات متعددة، خالل العقدين 
املاضيني مــن االلفة الثالثــة حيث متيز 
التطور خالل هذيــن العقدين بالعديد من 
القضايا ذات الصلة بالدميقراطية ملفهوم 
يتعلق بحقوق االنســان. ولعل ما شــهدة 
الوطن العــريب من )ثــورة الربيع العريب( 
لعبــت دورا رئيســيا يف افســاح املجال 
واســعا امــام املــرأة لتربز كصــوت قلم/ 
محلــل ســيايس/ قــارئ نرشة/التغطية 
لألحــداث.. ولعــل مــا حدث مــن اغتيال 
للصحفية )شــرين أبو عاقلة( وهي تنقل 
بالصوت والصورة االنتفاضة الفلسطينية 
خر دليــل عىل الــدور اإلعالمي املتميز 

للمرأة..
جــاء  حيــث  هيهــات،  وهيهــات 
)الربيــع العريب( الحقــا مبعطيات مؤملة 

ومأساوية..
يقــال ان االعــالم والعمــل الصحفي 
تحديدا هــي مهنة البحث عــن املتاعب 
فهي تقــود يف أحاديث كثــرة اىل قفص 
االتهــام، والوقــوف امام القــايض كمتهم 
...ولنــا يف الشــهيد اإلعالمــي الصحفي 
الذي ظل  النمــوذج  )هشــام بارشاحيل( 
حارضا يف املشــهد. ولعل مــا تعرض له 
الزميــل )عيــدروس باحشــوان( لتناولــه 
معلومــة حقيقية واقعيــة لتدهور الوضع 
البيئي يف مديرية املنصورة خر شــاهد 
عىل الوســائل القمعية املامرسة إلسكات 

الصوت..
اختتــم القول ماذا بعــد تحرير عدن 
وبعض املحافظات الجنوبية للحرب التي 

شهدتها الجنوب 2015...
ميكن القول ان تعيــني الزميلة )نادرة 
عبــد القدوس( رئيســا لتحريــر صحيفة 
)14 أكتوبــر( حمــل الكثر من الرســائل 
أهمهــا حق املــرأة يف تبــوا مواقع صنع 
واتخاذ القــرار.. اال ان القرار الحقا متيزها 

بالتصنيف الوظيفي.
تحملــت املــرأة الصحفيــة خــالل 
الفــرتة )1984-1974( منصب ســكرتر 
تحرير مجلة الثقافة الجديدة( وهي مجلة 
سياسية فكرية اقتصادية ثقافية. حظيت 
ان تكــون يف مصاف املجالت الشــهرية 
العربيــة )قضايــا العرص/الطريق/مواقف 

الثقافة الجديدة العراقية(..
زميلتها  موقــف  لنفس  6-وتعرضــت 
نــادرة عبــد القــدوس، بقــرار يف الغــاء 
التعيني، وتعيني رجل يف منصب سكرتر 

تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(
)فــن الكاريكاتــر( رســالة إعالميــة 
راقية.. غابت عــن الصحافة؟؟  أمتنى ان 

تعود فهي ابلغ من كل مقال..           

حرية التعبير والقول.. من الحريات األساسية.. 
حقائق حول تاريخ الصحافة في عدن

الصحافة الجنوبية..

نائب نقيب الصحافيين 
الجنوبيين

رضية شمشير
»ال شك اننا في هذه اللحظة، ونحن على مشارف انعقاد المؤتمر األول للصحفيين واإلعالميين الجنوبيين.. علينا 

قراءة الواقع بروح من المسؤولية، وتسمية األدوار بمسمياتها بعيدًا اإلساءة والتجريح«.
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والبنوك  التجارية  املحــالت  »جميع 
تغلــق بوابهــا يوميا من الســاعة 2 ظهرا 
وحتى الخامســة مســاءا تطبيقــا لفرتة 
القيلولة الشهرة يف اســبانيا ورمبا اخذ 

االسبان هذه العادة من العرب«
أقلعت بنــا طائرة الخطــوط الجوية 
االيطاليــة من روما متجهة إىل برشــلونة 
حيــث وصلناها ظهــرا انهينــا إجراءات 
الدخول بير وسهولة واستأجرنا سيارة 
أقلتنــا إىل فندق )دانتــي هوتيل( وكنا يف 
أوائل شــهر أكتوبر والرطوبة متوسطة يف 
مدينة ســاحلية مثل برشــلونه تطل عىل 
البحر األبيض املتوســط وســعر الغرفة 
7700 بيزتــا بالعملــة االســبانية أي ما 
يعــادل 70$ دوالرا أمريكيا مجهزة بأثاث 

جميل وتكييف مركزي .
خرجنــا للبحــث عن مطعــم لتناول 
طعام الغداء وأخذنا كرت الفندق تحســبا 
للعــودة حيث كانــت الشــوارع واملباين 
متشابهة واإلشارات الضوئية والتقاطعات 
كثرة وبدأنا امليش يف املنطقة املجاورة 
للفندق ثــم  دخلنا مطعــام يقدم وجبات 

السمك 
وبعد الغــداء عدنا للفنــدق للقيلولة 
التجاريــة  املحــالت  جميــع  أن  حيــث 
والبنوك تغلــق بوابها يوميا من الســاعة 
2 ظهرا وحتى الخامســة مســاءا تطبيقا 
لفرتة القيلولة الشــهرة يف اسبانيا ورمبا 

اخذ االسبان هذه العادة من العرب.

مشكلة اللغة :
يف اليــوم التايل توجهنا إىل املنطقة 
التجاريــة وقمنــا بتغير جــزء كبر من 
العملة التي معنا بالريال الســعودي إىل 
الــدوالر والعملــة املحليــة وتجولنــا يف 
املحــالت التجاريــة ثم طلبنا من ســائق 
ســيارة أجرة كبر يف الســن أن يذهب بنا 
إىل شــاطئ البحــر وقد واجهنا مشــكلة 
يف التفاهم معه حيث أن غالبية األســبان 
ال يجيدون اللغــة االنجليزية مبا يف ذلك 
بعض املوظفني يف البنــوك... وقد أنزلنا 
الرجل عىل شــاطئ صخري قرب امليناء 
وعندما انرصف اســتطلعنا املكان وتبني 
لنــا الحقــا أننــا وصلنا إىل غــر املكان 
املقصــود ..وعدنــا أدراجنــا ســرا عىل 
األقدام وملســافة طويلة وكلام مررنا عىل 
مطعم نهــم بالدخول ثم نــرتدد خوفا من 
عــدم التفاهــم حتــى ال يقدمــوا لنا لحم 

الخنزير!! 
يف املســاء قررنا االستعانة مبوظف 
االســتقبال يف الفنــدق الشــاب املهذب 
»فرنانــدو »وبعــد أن رشحنا لــه معاناتنا 
يف التفاهــم مع النــاس أول النهار اتصل 
فورا وحجز لنا يف احد املطاعم الشهرة 
وكان املطعم يقدم طعام العشاء مع فرقة 
اســبانية موســيقية غنائية تقدم رقصات 
الفالمنكو االســبانية الشهرة ثم طلب لنا 
سيارة أجرة أقلتنا إىل املطعم املقصود . 

طبق الجمربي :
بعد جلوســنا عىل مائدة العشاء يف 
املطعم  قدموا لنا طبق العشــاء الرئييس 
املكــون من الجمــربي وقطع الســمك و 
حيث ال خربة لدينــا باملأكوالت البحرية 
ألننا من ســكان الجبال فقد حرصنا عىل 
اســتخدام الشوكة والســكني اعتقادا منا 
بان ذلك من تقاليد املطاعم الراقية وبدأنا 
نقطع ذيل الجمربي ثم حاولنا أكله بقرشه 
ومل نســتطع أدركنا أن هناك خطأ ما  !! ثم  
آخذنــا نتطلــع ونتلفت حولنــا للطاوالت 
املجــاورة فوجدنــا النــاس يســتعملون 
أيديهم ويقرشون الجمربي بكل بســاطة 

وضحكنا من بالهتنا وســذاجتنا وانعدام 
خربتنا وقررنا منــذ ذلك اليوم أن نترصف 
عىل سجيتنا وال شأن لنا باآلخرين وتركنا 
واســتعملنا  والشــوك جانبا  الســكاكني 

أيدينا مثلهم
ورغم أن اســبانيا ثاين دولة يف العامل 
اســتهالكا لألســامك بعد اليابان اال انها 
تســتورد بعض احتياجاتها مــن الخارج 
ومــن أشــهر األطبــاق االســبانية طبــق 
)البائيــه( وتعني البقيــة ويتكون من األرز 
والفلفل  والبصــل  الخرضاء  والفاصوليــا 
ولحم الدجاج وبعض األســامك وعادة ما 
يأكله األســبان يف عطلة نهاية األســبوع 
كام انه مــن األطباق الرئيســية يف اغلب 
املطاعــم وقــد حرصنا طــوال زيارتنا آن 
نــأكل الســمك والدجــاج وتجنبنــا  أكل 

اللحوم خشية خلطها بلحم الخنزير!! 

جولة يف برشلونه :
يف الصبــاح الباكــر ابلغنــا موظــف 
االســتقبال يف الفنــدق برغبتنــا بالقيام 
بجولــة ســياحية وقــام فــورا باالتصال 
مبكتــب ســياحي وحجــز لنــا يف رحلة 
ســتنطلق غدا إىل مــدن األندلس وطلب 
منا الذهاب إىل املكتــب الواقع يف الحي 
التجاري لدفع تكاليف الرحلة كام احرض 
لنا سيارة أجرة إىل باب الفندق واستطيع 
القول أن السياحة بقدر ما هي فن الضيافة  
فإنهــا خدمة راقيــة بامتياز يف اســبانيا 
حيث يقــدم الفندق للنزيل كل الحجوزات 
وهــو يف غرفته  أو يرشب الشــاي يف بهو 

الفندق !!
دفعنــا رســوم الرحلــة مــا يعــادل 
1500 دوالر أمرييك مثن جولة ســياحية 
لشــخصني ملدة 12 يوما تشــمل جميع 
مدن األندلس التاريخية والنزول يف فنادق 
4 -5 نجــوم حســب الربنامــج املعد مع 
تقديــم وجبة إفطار أو عشــاء يف الفندق 

مجانا !!
قضينا بقية النهار يف جولة سياحية 
حــرة يف ميدان »كتالونيــا« وزرنا املباين 
األثريــة القدميــة ثــم توجهنــا إىل مركز 
تجــاري وســط املدينة متعــدد الطوابق 
وكل طابــق فيه صنف واحــد من البضائع 
هــذا للمالبــس واآلخــر لألحذيــة وهكذا 
تجولنــا فيه  وصلنا  الدور الثامن واألخر 
ثــم  دخلنــا املطعــم الذي يقــدم  وجبة 
الغداء عبارة عن بوفيه مفتوح  ومن الربج  
يشاهد الزائر معامل برشلونه مثل الكنائس 
واألبــراج والقــالع التاريخيــة واملبــاين 
الجميلة وهو  عىل طاولة الطعام يف منظر 

يف غا ية الروعة والجامل .
دفعنــا يف وجبــة الغداء مــا يعادل 
»50« ريــاال ســعوديا للشــخص الواحد 
وهذا الســعر أعىل بكثر من الذي دفعناه 
لتناول العشــاء يف بوفيه مفتوح يف فندق 
الشــراتون بدمشــق والذي يعــادل 35« 
ريــاال  للشــخص الواحد وهــذا يؤكد أن 

سوريا هي األفضل يف أسعارها !!
وقبل أن نــودع برشــلونة يف طريقنا 
إىل األندلس ســنلقي نظرة تاريخية عىل 
هــذه املدينة التي فتحها املســلمون يف 
القــرن الثامن امليــالدي إال أن لويس بن 
شارملان اســتطاع أن يستويل عليها عام 
801 م وبقيــت تحت الحكم املســيحي 
حتــى عام 985 م حتى اســتعادها منهم 
أبو عامر املنصــور ودمرت املدينة كاملة 
بالحروب االســبانية عام 1714م ثم منت 
املدينة خالل القرن التاسع عرش يف فرتة 
الثورة الصناعيــة وأصبحت مركزا للعديد 

من الصناعات الهامة . 
»رسقسطه »

غادرنا برشلونة يف التاسعة صباحاً، 
عىل منت  حافلــة فاخرة وكانت تقل )45( 
ســائحاً من جنسيات مختلفة أغلبهم من 
كبار السن من فرنسا، الربازيل، األرجنتني، 
أمريكا وغرها وكنــا الوحيدين من العرب 
واألصغر ســناً يف املجموعــة بكاملها .. 
وقد الحظت أن معظم كبار السن ترافقهم 
زوجاتهم املسنات أيضاً .. وال زال النشاط 

والحيوية واأللفة تسود عالقاتهم ..
»زارغــوزا«  أو  وصلنــا »رسقســطة« 
عاصمة منطقة« أراغون » يف شامل رشق 
إســبانيا وتقع عىل نهر »إبــرو« وقد قال 

عنها أحد املؤرخني
)هي قاعدة من قواعد األندلس، كبرة 
القطــر، آهلــة، ممتــدة األطناب، واســعة 
الشوارع، حسنة الديار واملساكن، متصلة 
الجنــات والبســاتني، ولها ســور حجارة 
حصــني، وهي عىل ضفة نهــر كبر، يأيت 
بعضه من بالد الــروم، وهي مدينة بيضاء 
لكــرة حصاهــا ومــن خواصهــا أنها ال 
تدخلها حية البتة، وإن جلبت إليها ماتت، 
اســم املدينة مشــتق من اسم قيرص وهو 

الذي بناها
وصلنا »رسقسطة« يف الواحدة ظهراً 
ودخلنا كنيستها كأحد املعامل السياحية 
وتجولنا فيها ويف الســاحة الخارجية ثم 
شاهدنا نهر »إبرو« الذي يخرتق املدينة .. 
ثم نزلنا يف فندق »رامرو« الغداء يف الدور 
األريض .. وأبلغــت املرشــدة الســياحية 
إدارة املطعم إننا مســلمون عرب وال نأكل 
لحم الخنزير وأحرضوا لنا وجبة ســمك .. 
وكان معظم سكان هذه املدينة إبان الحكم 

العريب لألندلس من اليمنيني
إىل مدريد :

غادرنا إىل مدريد يف السادسة مساء 
.. مناظــر رائعــة وخــرضة دامئــة تغطي 
ســفوح الجبــال واملنحدرات املكســوة 

بالخرضة والجامل 
والطريــق يرتفــع بنا عــرب الجبال .. 
صادفنا أمطاراً متوســطة أثناء الرحلة .. 

الســامء ملبدة بالسحب السوداء الكثيفة 
.. ويــربز يف األفــق قــوس قــزح بألوانــه 

الجميلة ..
الطريــق ضيقــة جــداً ال تليــق ببلد 
ســياحي كإســبانيا، حيــث ال مقارنة مع 
الطرقات الريعة الواســعة يف السعودية 

فهي األحدث واألوسع
وصلنــا »مدريــد« عاصمة إســبانيا 
يف التاســعة ليالً، وقد شــدتنا بأضوائها 
املتأللئة، ومل مينعنــا التعب من التجول 

يف املنطقة املحيطة بالفندق
مــع  خرجنــا  صباحــاً  الثامنــة  يف 
املجموعــة الســياحية املرافقة للتجول 
يف معــامل هذه املدينــة التاريخية والتي 
تعد مــن أكرب املدن اإلســبانية بعد لندن 
وبرلــني، وفيهــا مقــر الحكومــة والعائلة 

اإلسبانية املالكة.
إســبانيا  وســط  يف  مدريــد  تقــع 
ويخرتقها نهر صغــر ويدعى »مازانارس 
» وإىل الشــامل الغــريب مــن مدريد تقع 
جبال« سيرا دي غوا دا راما«  التي يصل 
ارتفاعها إىل 2429 مرتاً ويرجع تأســيس 
مدريــد إىل ما بني )852-886م( حيث تم 
إنشــاء قــرص صغر من قبل املســلمني 
ألحــد أمــراء قرطبة مــكان القرص املليك 
الحايل، وقد ســميت املنطقة املحيطة بـ 
» ماجريط« أي املجاري .. أو منبع املياه 
وقد ســكنها املسلمون واملسيحيون 
وقلة من اليهود إىل أن تم االستيالء عليها 
من قبل امللك » ألفونســو الرابع« وقد تم 
تحويل مسجدها إىل كنيسة عام 1801م

املتاحف والرسوم :
الزائر إىل مدريــد ميكنه زيارة »قرص 
الــرشق« ومتحفــه الحريب، والــذي يضم 
مالبس وأســلحة أيب عبداللــه الصغر .. 
آخر ملوك األندلس بغرناطة .. كام شملت 
جولتنا متحف »برادو« الذي يعد بحق من 
أهم املتاحف العاملية .. وسيعجب الزائر 
بالرســومات الرائعة ألشهر فناين إسبانيا 

مثال: رفائيل ..وروبينز، و موريلو، كام زرنا 
النصب التذكاري وكذلك الحي النمساوي 
والبوربوين، وكاتدرائية سان ايزيدرو التي 

تعود إىل القرن السابع عرش
وقــد الحظنا مــدى اهتــامم وعناية 
الشــعب االســباين وولعه بالرســم حيث 
ازدحمــت قاعــات القصــور التــي زرناها 

باللوحات الثمينة وخاصة املتحف
وقفت أتأمــل وأقارن .. أيــن ذلك من 
حضارة مرص الفرعونية، واليمن، وسوريا، 

و العراق
أوابد خالدة وحضارات تحايك القرون 
واألزمان وتتحدى الدهر شــامخة سامقة 

رغم عوادي العصور!! 
املرشــدة  حديــث  معــرض  ويف 
اإلســبانية املرافقة لنــا يف الرحلة  قالت 
: إن بالدها دفعت مثناً خيالياً الســتعادة 
إحــدى اللوحــات مــن بريطانيــا مقابل 

)990( مليون دوالر 
يف املساء كانت جولة حرة للجميع .. 
خرجنا وحدنا نستطلع األسواق واملراكز 
التجاريــة الفخمــة وشــاهدنا املالبــس 
الراقيــة الصنع وقد اشــرتينا بعض منها 

بأسعار معقولة
وتتميز املراكــز التجارية الكربى يف 
مدريــد بطوابقها املتعــددة حيث تصل 
أحيانــاً إىل عــرشة طوابــق .. ويختــص 
كل طابــق ببضاعة معينة مثــل العطور، 
واألواين املنزلية، واألحذية، املالبس الخ 
.. والباعة خليط من الشــباب والشــابات 

األنيقات والجميالت
عدنا إىل الفندق للعشــاء .. وقدم لنا 
أحد الخدم الســمك حسب طلبنا وحيانا 
باالنجليزيــة قائــالً :- صبــاح الخــر..! 
فابتســمنا ..وقلت له: ال .. بل قل مســاء 

الخر

قرطبة : 
يف الســاعة الثامنة والربــع صباحا 
انطلقنــا إىل » بايلــن »حيث وصلناها يف 
الســاعة الواحــدة ظهــرا ، وكان الطريق 
ميــر عــرب الجبال املكســوة باألشــجار 
الباســقة الخرضاء وينحدر بنــا الطريق 
عــرب الســهول الخرضاء عىل مــد البرص 
..تتوزع فيه البيــوت الريفية الجميلة ذات 
اللــون األبيــض والقرميد األحمــر تتناثر 
وسط السهول كحبات اللؤلو البيضاء يف 
تناغم يدهش العني والفؤاد  ويف تناغم مع 
ألوان وســحر الطبيعــة  وينقلك إىل عامل 
من السحر والجامل حتى يخيل  لك أنك 

تعيش خارج كوكب األرض

األندلس الفردوس المفقود
الرحلة من روما إلى برشلونة علوي عمر بن فريد

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد
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تقرير

صحافيو الجنوب يستعيدون إرث النقابة العريق وعيدروس باحشون أول 
نقيب والسبتي وشمشير نائبان
مراسلون

صحفيــون  االجتــاع  حــر 
وإعالميون من مــر واألردن والجزائر 
باإلضافة اىل صحفيــني من املانيا ومن 
الواليات املتحــدة األمريكية واإلعالمي 
الجيــالين  خالــد  محمــد  املــري 

والصحافية والء عمران.
انتخــب يف العاصمة عــدن، الصحايف 
الجنــويب املخــرضم عيدروس باحشــوان، 
سعيد الســبتي ورضية شمشــر نائبان يف 
أول تفعيــل للنقابــة منذ حــرب صيف العام 
1994م، التــي فــرض فيها النظــام اليمني 
احتالله العســكري عــىل كل مفاصل البالد، 

واقصاء الجنوبيني من وظائفهم.
واشــهر يف العاصمة عدن »الثالثاء« يف 
مؤمتر موســع ليومــني، إعــادة تفعيل نقابة 
الصحافيني الجنوبيــني، ألول مرة، بحضور 
إقليمي ودويل تحت شــعار: »من أجل إعالم 
جنويب حر يســاهم يف تحقيق أهداف شعب 
الجنوب اختتــم املؤمتــر األول للصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني أعاملــه اليوم يف 

العاصمة عدن
وناقشت جلسات املؤمتر، الذي يستمر 
يومني، تكوين اســرتاتيجية جديــدة للعمل 
املهنــي واإلبداعي، والتصدي لكل أشــكال 
العداء ضد جنوب اليمــن والتحالف العريب، 
وخلــق التــوازن واالســتقرار اإلعالمي عىل 
الســاحة الوطنية، فضال عن تأســيس نقابة 

تلبي طموحات منتسبيها.
واستهدف املؤمتر مل شمل الصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيني مبختلف توجهاتهم 
وانتامءاتهم املهنية، واملســاهمة الصحفية 
واإلعالمية يف تحقيق أهداف شعب الجنوب، 
اإلعــالم  ومواجهــة  ورشح عدالــة قضيتــه 

املعادي واملضلل. 
كــام ســعى للمســاهمة يف بنــاء وعي 
مجتمعــي داعم لقيــم التصالح والتســامح 
ووحــدة الصــف الجنــويب واالنطــالق نحو 
رشاكــة فعالة مــع الصحفيــني واإلعالميني 
يف النقابات واالتحــادات اإلقليمية والعربية 

والدولية.
ويف املؤمتــر ألقــاء ســيادة الرئيــس 
القائد/ عيدروس الزبيدي كلمة مسجلة عرب 
فيها عن تقديره لكل الجهــود التي بُذلت يف 
اإلعداد والرتتيب للوصــول إىل هذه اللحظة 
التي ســيحتفظ تاريخ الصحافة واإلعالم يف 

الجنوب بتفاصيلها يف صفحٍة مرشقة.
وقــال إن »اإلعــالم الجنــويب كان رفيقا 
ورديفا للقوات الجنوبية، وللمقاومة الجنوبية 
الباسلة، يف معارك تطهر الوطن وتحريره«، 
ووصــف الحــدث اإلعالمــي أنــه »انتصــار 
دميقراطي« لإلعالميني النتزاع حقهم املهني 

وإثبات وجودهم.
وأضاف أن »اجتامعكــم اليوم يُعيد إىل 
أذهــان وطنكــم وشــعبكم، مــا حققتموه من 
انتصــارات، وما اجرتحتموه مــن مآثر، وأنتم 
تدافعون بأقالمكم الحرة، عن قضية شعبكم«.
وأكد أن اإلعــالم الجنويب قّدم تضحيات 
جســيمة يف معركة الدفاع عن الوطن وهويته 
وحريتــه، وأنهم اليوم »أمــام لحظة مفصلية 
يف ترتيب البيت الصحفي الجنويب، وتفعيل 
العمــل النقــايب، مبا يحقــق إعــادة تفعيل 
وتحريك النشــاط يف مختلف املؤسســات 

اإلعالمية«.
كــام وجــه القيــادة املُنتخبة مــن هذا 
املؤمتــر، مبهمــة التنســيق والتواصــل مع 
والدوليــة  العربيــة  النظــرة،  االتحــادات 
واستشعار اللحظة واملسؤولية يف التأسيس 
ملرحلة جديدة يؤَمل بها يف االنطالق بعجلة 

النشاط الصحفي واإلعالمي.
وفيام أشــاد مبا حققه اإلعالم الجنويب 
من خطوات ونجاحات كبرة ومتقدمة خالل 
الفــرتة املاضية، وما زال عليــه ويُنتظر منه 
الكثر، أكد دعمــه »الكامل لكل النشــاطات 
والفعاليات والجهود املثمــرة، الهادفة لبناء 
مؤسســات الدولة الجنوبيــة وتطوير أدائها 

ويف مقدمتها، اإلعالم«.
ألقــى الدكتور عبدالله عــيل الحو كلمة 
اإلعالميني املشــاركني واللجنة التحضرية 
رحــب فيهــا باإلعالميــني معتــربا أن هــذا 

املؤمتــر هو حــدث تاريخي هــام يف تاريخ 
االعالم الجنويب بعد أن مر عىل الجنوب فرتة 

تهميش واقصاء.
وأبدى ســعادته بهذا التالحم االعالمي 
الجنويب من كافة محافظات الجنوب من أجل 
إيجاد كيان اعالمي موحد يدافع عن مصالح 
الجنوب رغــم التحديات مؤكدا ان الهدف من 

هذا املؤمتر االعالمي رصف الصفوف.
وأشار رئيس اللجنة التحضرية للمؤمتر 
الجنوبيني  األول للصحفيــني واإلعالميــني 
عبدالله الحو، إن املؤمتر يشكل عالمة فارقة 
يف تاريخ اإلعــالم الجنــويب والحدث األكرب 

الذي تشهده الساحة الجنوبية.
والوفــود  بالحارضيــن  الحــو  ورحــب 
ومنــدويب  والعربيــة  األجنبيــة  اإلعالميــة 
املحافظات الذين شــاركوا يف توحيد الصف 

الجنويب اإلعالمي والصحفي.
وأشــار إىل دور املؤمتــر يف مل شــمل 
اإلعالميــني الجنوبيــني يف منطقــة وكيــان 
واحد، بعد ســنوات من اإلقصــاء والتهميش 
والتدمر املمنهج للبنية اإلعالمية الجنوبية 
وتشتيت للكادر اإلعالمي الجنويب املخرضم.

ونبه إىل أنه سبق انطالق املؤمتر انعقاد 
اجتامعات تشاورية يف مختلف املحافظات 
الجنوبية والتي أكدت جميعها رضورة تشييد 
كيان نقــايب جنويب يجّســد مهنيــة العمل 
الصحفــي واإلعالمــي ويدافــع عــن حقوق 

اإلعالميني يف امللامت. 
وكشــف الحو عن أن مخرجات املؤمتر 
ســتتمثل يف ميالد كيان إعالمي نقايب ليكون 
سندا للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني يف 
الدفاع عن رشف وأخالقيــات املهنة والدفاع 

عن حرية الرأي والتعبر.
وهنــأ عــيل الكثــري، رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة لإلعالم الجنــويب بانطالق املؤمتر 
الجنوبيني  األول للصحفيــني واإلعالميــني 
الســتعادة ريادة اإلعالم الجنويب عرب بداية 

جديدة للحركة اإلعالمية الجنوبية.
وأوضح خالل كلمته بــأول أيام املؤمتر 
اليــوم الثالثاء، أن العاصمة عدن ومحافظات 
الجنــوب تحتفظ بالســبق يف إطالق الحركة 

اإلعالمية والثقافية باملنطقة العربية.
وقــال إن املؤمتــر ومخرجاتــه مبثابة 
الجنوبيــة  الصحفيــة  للحركــة  اســتئناف 
املسلوبة منذ عقود، مطالبا مندويب املؤمتر 
باســرتداد الحــق يف النهــوض بالصحافــة 

واإلعالم الجنوبيني.
واإلعالميــني  الصحفيــني  مؤمتــر 
الجنوبيــني يف نظــر الصحافــة املحليــة 

والعربية
حــرض االجتامع صحفيــون وإعالميون 
مــن مــرص واألردن والجزائــر باإلضافة اىل 
صحفيني مــن املانيا ومن الواليات املتحدة 

األمريكيــة واإلعالمي املــرصي محمد خالد 
الجيالين والصحافية والء عمران. 

قــال الكاتــب الصحفي هاين مســهور: 
 بانعقــاد  مؤمتــر الصحفيــني واالعالميــني 
الجنوبيني نضع خطوة أخرى يف اســتعادة 

ريادة الجنوب الصحفية.
وتابع يف تغريده عــىل” تويرت”: منيض 
نحو اســتقاللنا الوطني الثاين مبؤسســاتنا 
وبعزمنــا عىل ما عاهدنا وطننــا عليه وبذلنا 
فيه من شــهداء الكلمــة الحــرة يف قضيتنا 

العادلة.
وعــرب الباحــث الســيايس د. صــربي 
عفيف يف مداخلة له عــرب أذعه هنا عدن أن 
هذا الحــدث التاريخي يعد انتصــارا جديدا 
دميقراطيا مدنيا يســجله شعب الجنوب اىل 
تلك االنتصارات السياســية والدبلوماســية 
والعسكرية، وأشار ان هذا النفس الدميقراطي 
الذي ينتهجه املجلس االنتقايل يعد مؤرشا 

كبرا لرسم مالمح الدولة الجنوبية القادمة. 
وعــرب الكاتب الصحفي يــارس اليافعي 
عن أسفه لغياب الشهيد نبيل القعيطي أحد 
شــهداء الصحفيني الجنوبيني عن فعاليات 
واإلعالميــني  للصحفيــني  األول  املؤمتــر 

الجنوبيني.
وقال يف تغريدة عىل تويرت: أن الفعالية: 
»كانــت بالنســبة لك أمنيــة وتطلــع واليوم 
هــذه األمنيــة تتحقق وأنت شــهيد برصاص 
الغدر والخيانة«، مختتام بهاشــتاج: »مؤمتر 

الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني«.
اإلدارة  مديــر  باتيــس،  محمــد  وهنــأ 
للمجلــس  املحليــة  بالقيــادة  التنظيميــة 
االنتقــايل الجنــويب بحرضمــوت، الرئيــس 
عيــدروس الُزبيدي رئيــس املجلس بانعقاد 
واإلعالميــني  للصحفيــني  األول  املؤمتــر 
الجنوبيــني، مؤكــدا أنــه انتصــار لشــعب 

الجنوب.
أن  الثالثــاء  ترصيحــات  يف  وأضــاف 
العاصمــة عدن تشــهد عرســا إعالميا تحت 
شــعار إعالم جنويب حــر يســاهم بتحقيق 

أهداف شعب الجنوب.
وقال إن املؤسسات اإلعالمية الجنوبية 
تعرضت للتجريف واملحاربة بشكل ممنهج، 
متوقعا خروج املؤمتر بكيــان نقايب جنويب 
إعالمي حر يكفل املشاركة فيه والدفاع عنهم 

وعن حقوقهم .
وعلــق الســيايس والخبر العســكري 
الســعودي العميد احمد القرين عىل انعقاد 
املؤمتر االول للصحفيــني الجنوبيني اليوم 

بالعاصمة عدن.
مؤمتــر  ان  القــرين  العميــد  وقــال 
لتوحيــد  مهــام  الجنوبيــني  الصحفيــني 
الخطاب االعالمي الجنويب وتفتيت الخطاب 

الحويث واالخونجي املؤدلج.

وكتب القــرين يف تغريدة عــىل حائطة 
مبوقــع »تويرت« : املؤمتــر االول لإلعالميني 
والصحفيني الجنوبيني الــذي تقيمه الهيئة 
الوطنيــة لإلعــالم الجنــويب أراه مهــاًم يف 
توحيد الصــف الجنويب وتوحيــد للخطاب 
الخطــاب  وتفتيــت   ، الجنــويب  االعالمــي 
الحويث واالخونجي املؤدلج ، ولضبط بعض 

األصوات الجنوبية املثرة للفتنة
ويف اختتــام املؤمتــر ألقــى األســتاذ 
عيل الكثــري، عضو هيئة رئاســة املجلس 
الوطنية  الهيئــة  الجنــويب، رئيس  االنتقايل 
لإلعالم الجنويب، كلمة قــال فيها أننا نختتم 
يف هذا اليوم املشــهود عــرب املؤمتر األول 
للصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيني حدثا 
مهــام يعترب عالمــة فارقــة يف تاريخ اإلعالم 
الجنويب، وهو اعالن تشكيل نقابة الصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيني، ولقد تم تحقيق هذا 
اإلنجاز بجهــود كبرة متت مــن خالل عدة 
آليات وترتيبــات تم تنفيذهــا والعمل عليها 

حتى وصلنا لهذا اليوم.
وقــال الكثــري اننا بصــدد عمل كبر 
ومســؤوليات ليســت ســهلة مرتبطــة بهذه 
اللحظــة التاريخية، األمر الــذي يتطلب منا 
االرتقــاء للنجــاح وأن نكــون عىل مســتوى 
الحــدث، متمنيــاً التوفيق والنجــاح للنقابة 
وأن يكون الجميــع عوناً لقيادتها للعمل عىل 
األهــداف املنشــودة والطموحات  تحقيــق 

املرجوة من هذا الكيان.
للصحفيــني  األول  املؤمتــر  واتفــق 
الجنوبيني عىل اختيار األستاذ  واإلعالميني 
عيدروس باحشــوان نقيبا، حيث ألقى كلمة 
قدم فيها الشكر للمشاركني يف املؤمتر عىل 
ثقتهم به لشغل منصب النقيب، كام عرب عن 
شكره للرئيس القائد عيدروس الُزبيدي عىل 
رعايته واهتاممه بهذا املؤمتر وبالصحفيني 
واإلعالميني بشــكل عــام، مؤكــداً أن النقابة 
ستويل كل اهتامم بقضايا العامل واملوظفني 
يف قطــاع الصحافــة واإلعالم واملؤسســات 
التوفيق والنجاح لنفســه  اإلعالمية متمنيــاً 

ولكل من يعمل من أجل تحقيق األفضل.
األول  للمؤمتــر  الختامــي  اليــوم  وكان 
للصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيــني قــد 
تضمن عقد اجتــامع للجنة الصياغة إلعداد 
صيغة تضمني املالحظات والنتائج املنبثقة 
مــن مناقشــات الجلســات املرتبطــة بكل 
مجموعة من مجموعات املؤمتر حيث جرى 
املتعلقة  للمالحظات  واالســتامع  مناقشتها 
بهــا. بعد ذلك قــام املشــاركون بالتصويت 
العلني عىل وثائق املؤمتر املتضمنة التقرير 
التحلييل والنظام األســايس وميثاق الرشف 
اإلعالمي، كام ناقــش املؤمتر مرشوع البيان 

الختامي ومتت املصادقة عليه وإقراره.
ويف الختــام تــم اإلعالن عن تأســيس 

الكيــان النقــايب للصحفيــني واإلعالميــني 
الصحفيــني  نقابــة  باســم  الجنوبيــني 
واإلعالميــني الجنوبيــني وتســمية قيادتها 
املنتخبــة وإعالن البيــان الختامي وقرارات 
وتوصيــات املؤمتــر، وتــم اختتــام أعامل 
واإلعالميــني  للصحفيــني  األول  املؤمتــر 

الجنوبيني بالنشيد الوطني الجنويب.
هذا وعىل هامش املؤمتر، قام األســتاذ 
عيل الكثري رئيس الهيئــة الوطنية لإلعالم 
الجنويب ومعه االســتاذ مختار اليافعي نائب 
رئيس الهيئة واالســتاذ عبدالعزيز الشــيخ، 
رئيــس قطاع اإلذاعــة والتلفزيــون والدكتور 
صدام عبدالله رئيس قطاع الصحافة بتكريم 
الجهــات والشــخصيات التــي شــاركت يف 
إقامة املؤمتر األول للصحفيني واإلعالميني 
الجنوبيني وســاهمت يف نجاحه، باإلضافة 
إىل الصحفيني واإلعالميني العرب واألجانب 

الذين شاركوا يف املؤمتر.
برعاية كرمية من الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، رئيس املجلــس االنتقايل  قاســم 
الجنــويب، نائــب رئيــس مجلــس القيــادة 
الصحفيني  لتطلعــات  وتجســيداً  الرئايس، 
واإلعالميــني الجنوبيــني يف كل محافظات 
للصحفيــني  نقابــة  لتشــكيل  الجنــوب، 
واإلعالميــني الجنوبيني، بعيدا عن سياســة 
الهيمنة واالقصاء والوصاية من قوى العربية 
اليمنية، حيث عقد املؤمتر األول للصحفيني 
الثالثــاء  يومــي  الجنوبيــني  واإلعالميــني 
واألربعــاء املوافقني تاريخ 17 إىل 18 يناير 
2023م، وبحضــور أكر من مثامنائة مندوبا 
صحفيا وإعالميا، وبحضور عدد من القيادات 
املحلية، والضيوف العــرب واألجانب، تحت 
شــعار )من أجــل إعالم جنويب حر يســاهم 
يف تحقيق تطلعات شــعب الجنوب(، والذي 
جــاء كتتويج للقاءات التشــاورية يف جميع 
محافظــات الجنــوب، بــدًءا مــن محافظــة 
أرخبيــل ســقطرى، ثم حرضموت ســاحلها 
وواديهــا، مــروراً بالضالع، ولحج، وســيؤون، 
واملهرة، وشــبوة، وأبني، ثم انتهاًء بالعاصمة 
عــدن، التي عــربت عــن مســاندة ومباركة 
الصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيني للجنة 
التحضريــة التي عقدت أول اجتامعاتها يف 
الـــ18 ســبتمرب2022م، وأخذت عىل  عدن 
عاتقها التحضر والتهيئة لعقد هذا املؤمتر 
األول من خالل خطة عمل وإجراءات مضنية 

تكللت بالنجاح بعقد مؤمترنا هذا.
وبدأ املؤمتر أعاملــه صباح أمس األول 
الثالثاء 17 يناير 2023 م بجلســة افتتاحية 
وحرضهــا عــدد مــن أعضــاء هيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل الجنويب يتقدمهم األستاذ 
فضل الجعــدي نائب األمني العــام باألمانة 
العامة لهيئة رئاسة املجلس، باإلضافة لعدد 
مــن وزراء حكومــة املناصفــة، بحضور من 
الوفود اإلعالمية العربية واألجنبية من مرص 
واألردن والجزائر وأملانيا والواليات املتحدة 

االمريكية واليابان.
وبــدأت الجلســة االفتتاحيــة باي من 
الذكــر الحكيم، والنشــيد الوطنــي الجنويب 
وقــراءة الفاتحة عىل أرواح شــهداء الجنوب 

ومنهم شهداء اإلعالم الجنويب.
وألقــى الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيدي رئيــس املجلس االنتقايل الجنويب 
نائب رئيس مجلــس القيادة الرئايس الراعي 
الجنوبيني  للصحفيــني واإلعالميــني  األول 
كلمة متلفزة أكد فيها عىل أهمية هذا املؤمتر 
وأهمية دور اإلعالم الذي ال يختلف كثراً عن 
دور الســالح يف الدفاع عــن الحق واالنتصار 
للقضيــة العادلة لشــعب الجنــوب، متمنياً 
التوفيق والنجــاح للمؤمتر األول للصحفيني 

واإلعالميني الجنوبيني واملشاركني فيه.
وأضاف:  ننتهزها مناسبة ألن نُبارك هذا 
اإلنجــاز املهم، الذي ســيكون له ما بعده يف 
النهوض برسالة الصحافة واإلعالم الجنويب، 
ويف الدفــاع عن حقــوق ومصالح منتســبي 
هذا القطــاع، بــكل توجهاتهــم وانتامءاتهم 
السياسية، والذين طالهم الكثر من التهميش 
واإلهامل، كــام نعرّب عن تقديرنا وامتنانا لكل 
الجهــود التي بُذلــت يف اإلعــداد والرتتيب 
للوصــول إىل هــذه اللحظة التي ســيحتفظ 

مؤتمر اشهار«بحضور إقليمي ودولي«..



سياسية - تحليلية - إسبوعية 13العدد )161( - األحد - 22 / يناير / 2023م

تقرير

صحافيو الجنوب يستعيدون إرث النقابة العريق وعيدروس باحشون أول 
الجنــوب نقيب والسبتي وشمشير نائبان يف  واإلعــالم  الصحافــة  تاريــخ 

بتفاصيلها يف صفحٍة مرشقة.
وأوضــح أن اإلعالم الجنــويب اليوم أمام 
لحظــة مفصلية يف ترتيــب البيت الصحفي 
الجنويب، وتفعيل العمــل النقايب، مبا يحقق 
إعــادة تفعيل وتحريك النشــاط يف مختلف 
املؤسســات اإلعالمية، ويف مقدمتها اإلعالم 
الرســمي املُعطَل، رغم ريادته عىل مستوى 
املنطقــة والوطــن العــريب. مؤكــدا أنه تقع 
عــىل القيــادة املُنتخبــة من هــذا املؤمتر، 
مهمــة التنســيق والتواصل مــع االتحادات 
النظــرة، العربيــة والدوليــة، ويف مقدمتها 
اتحــاد الصحفيني العــرب، واالتحاد الدويل 
للصحفيني، مبــا يحقق اســتعادة الحضور 
الصحفي واإلعالمي الجنويب يف املؤسسات 
والكيانــات الدوليــة، بالتزامــن مــع الجهود 
السياســية الســتعادة املكانــة والحضــور 

الجنويب عربياً ودولياً.
واختتــم كلمتــه بالقول :إنكــم مدعوون 
اليوم الستشعار اللحظة واملسؤولية امللقاة 
عليكم، يف التأســيس ملرحلــة جديدة يؤَمل 
عليها يف االنطالق بعجلة النشاط الصحفي 
واإلعالمي، مبا يواكب متطلبات هذه املرحلة 
وطنكــم،  تاريــخ  يف  والفارقــة  الحساســة 
ومــا يتعرض له مــن حروب متعــددة الصور 
واألشــكال، وأحدها وأكرها خطــورة الحرب 

اإلعالمية وحرب الشائعات الواسعة.
وحيا يف ختام كلمتــه مندويب املؤمتر 
الجنوبيني  للصحفيــني واإلعالميــني  األول 

راجيا للمؤمتر النجاح والتوفيق.
كام ألقى األستاذ عيل عبدالله الكثري، 
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل، رئيس 
الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، كلمة الهيئة 
الوطنيــة رحــب فيهــا بالحارضيــن يف هذا 
الحــدث العظيم كال باســمه وصفتــه مقدما 
التهــاين والتربيــكات النعقاد هــذا املؤمتر 
الذي من خاللــه توضع نقطة انطالق جديدة 
للحركة اإلعالميــة والصحفية الجنوبية التي 
يــرضب تاريخها يف أعــامق الزمن حيث كان 
للجنوب ولعــدن تحديداً الســبق يف الحركة 

الثقافية واإلعالمية يف املنطقة.
وشــدد الكثــري أن الهيئــة الوطنيــة 
لإلعالم الجنويب تقف مع كل مندويب املؤمتر 
وقد حملت عــىل عاتقها العمــل عىل إعادة 
فتح أبرز مؤسسات العمل اإلعالمي الجنويب 
مبا فيهــا تلفزيــون قناة عــدن وإذاعة عدن 
ووكالة أنباء عدن كام أنها تســعى السرتداد 
كل املؤسســات اإلعالميــة الجنوبية يف كل 
محافظــات الجنــوب، متمنيــاً أن يخرج هذا 
املؤمتــر بقــرارات يف هذا االتجــاه، مختتام 
كلمته بالتعبر عن أمله أن يدرك األشقاء يف 
الشــامل أننا ال نتداخل مع مصالحهم ولكننا 
نستحق أن نسرتد حقنا وما هو لنا..  بالقول: 

إننا ال ننسلخ بل نسرتد حقا.
ويف كلمة اللجنة التحضرية أكد الدكتور 
عبداللــه الحــو، رئيس اللجنــة التحضرية 
واإلعالميــني  للصحفيــني  األول  للمؤمتــر 
الجنوبيني أن هــذا املؤمتر ينعقد يف أجواء 
مفعمــة باألمــل والتطلع ملســتقبل إعالمي 
جنــويب مزدهــر، برعاية كرمية مــن الرئيس 
القائــد عيــدروس قاســم الزبيــدي، الراعي 
األول للصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيني، 
وتحــت أنظار صحفيــني مــن مختلف دول 
العامل، بعد ســنوات مــن التهميش واالقصاء 
والتدمر املمنهج للبنية اإلعالمية الجنوبية 
وتشتيت للكادر الصحفي واإلعالمي الجنويب 
املخرضم والشاب، حيث إن اإلعالم الجنويب 
اليوم مير  مبنعطف جديــد وتحديات كبرة 
وآمال تعكس رغبة شــعب الجنــوب يف بناء 
دولته الجنوبية الفيدرالية املستقلة يف وجه 
التحديــات واإلعــالم املضاد الــذي يحاول 
حرف قضيــة شــعب الجنوب عن مســارها 
وهي التي تســتند عىل ترسيخ قيم التعاضد 
ووحدة الصف وإنجاح أهداف الحوار الوطني 
الجنويب وكل ما يصب يف مصلحة الجنوب و 

الجنوبيني.
وأوضــح د.  الحــو أن املؤمتــر يهــدف 
إىل اإلعــالن عــن ميالد كيان نقــايب إعالمي 
مهنــي وحقوقي ليكــون ســنداً للصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني، مؤمــال الخــروج 
بقــرارات وتوصيــات تاريخية تكــون عالمة 

مضيئة يف تاريخ اإلعالم الجنويب املعارص.
هــذا وقد تخلــل حفل افتتــاح املؤمتر 
عرض أوبريت وطني إنشادي قدمه كورال من 
زهرات الجنوب، عقب ذلك اختتمت الجلسة 
للصحفيــني  األول  للمؤمتــر  االفتتاحيــة 

واإلعالميني الجنوبيني.

وعقد املؤمتر جلســته األوىل بإرشاف 
وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ممثلة 
بالدكتــور محمــد حمــود مدير عــام مكتب 
الشــؤون االجتامعيــة والعمــل بالعاصمــة 
عدن، واألســتاذ عصام وادي مدير عام إدارة 
املنظــامت واالتحــادات بعــدن إضافة اىل 
ثالثة آخريــن من أعضاء اللجنــة اإلرشافية 
من مكتب الشــؤون االجتامعية والعمل، كام 
تم انتخاب لجنة إلدارة الجلسة مكونة من د. 
عبدالله الحو وهدى الكازمي ومحمد ســعيد 
سامل وصالح الباشا، كام متت املوافقة عىل 
اختيار صالح العاقل ناطقا إعالميا للمؤمتر، 
ولجنة صياغة مكونة من األســاتذة عيدروس 
باحشوان، نجيب مقبل ونرص باغريب. التي 
نالت موافقة األعضاء املشــاركني باملؤمتر 

برفع األيدي يف أجواء دميوقراطية.
ثــم ألقيــت كلمة مــن مدير عــام مكتب 
الشؤون االجتامعية والعمل د. محمد حمود 
هنأ فيهــا املندوبني بعقد املؤمتــر، متمنيا 
النجاح ألعامله ومبــاركا ملخرجات املؤمتر 
الذي ســيتمخض عــن كيان نقــايب إعالمي 
يشــق طريقــه الســتعادة الوجــه املــرشق 

للجنوب. 
ويف الجلســة الثانيــة تــم انتخاب كال 
من محمد هشــام بارشاحيل، د. دعاء سامل 
باوزيــر، و د. محمد العولقي إلدارة الجلســة 
وتــم املوافقــة عليهم برفع األيــدي من قبل 

مندويب املؤمتر. 
ويف أجــواء بهيجــة وتوافقيــة، ومهنية 
مداخــالت  الجلســة  يف  قدمــت  مســؤولة، 
ملمثــيل محافظــات الجنــوب وقطاعاتهــا 
الصحفية واإلعالمية املشــاركة يف املؤمتر 
)صــالح العاقل ممثــال للعاصمة عدن، غازي 
العلوي/ لحــج، د. يارس باعــزب/ ابني، رائد 
شــائف/ الضالع، جامل شنيرت/ شبوة، سامل 
الشــاحت/ حرضمــوت، رشــدي املعيــيل/ 
املهــرة وعبــد الكريــم القبــالين/ أرخبيــل 
ســقطرى( بكلــامت عــربت عــن تأييدهــا 
ومباركتها ألعامل اللجنة التحضرية ونجاح 
لقاءاتهــا التشــاورية، وتوقهــا مليــالد كيان 
نقايب يعرب عن تطلعاتها يف تحسني وضعها 
والحقوقي واملعيــيش. واملطالبة  املهنــي 
باســتعادة تشــغيل املؤسســات اإلعالمية 
الجنوبية وعىل رأسها تلفزيون وإذاعة عدن.

ويف الجلســة الثالثــة التــي أدارها كل 
من نفحات القمري، جامل شــنيرت وفاطمة 
العبادي الذيــن تم انتخابهــم برفع األيدي، 
تم قــراءة التقريــر التحلييل املقــدم من د. 
باسم منصور الحوشــبي رئيس فريق إعداد 
الوثائــق يف اللجنــة التحضريــة حول دور 
اإلعالم الجنويب يف مقاومة االحتالل اليمني 
للجنوب، وتــم إقراره بعد مناقشــته من قبل 

املندوبني مع املالحظات الواردة عليه.
ويف الجلسة الرابعة تم مناقشة الوثائق 
املقدمــة يف املؤمتر والتي تشــمل مرشوع 
النظــام األســايس للنقابة ومــرشوع ميثاق 
الــرشف اإلعالمــي، مــن خــالل مجموعات 
عمل يف حلقات نقاشية لكل ممثيل املؤمتر 
يف جميــع املحافظــات الجنوبيــة وتقديم 
املالحظات والتعديالت واإلضافات املقرتحة 
مكتوبــة والتــي ستســتوعب يف الصياغــة 
النهائيــة للوثائــق التي ســتصدر بصيغتها 

النهائية من قبل النقابة الجديدة.
ويف الجلســة الخامســة تم املصادقة 
عــىل وثائــق املؤمتــر )التقريــر التحلييل، 
النظام األســايس، ميثاق الرشف اإلعالمي(، 
والتعديــالت  املالحظــات  اســتيعاب  مــع 

واإلضافات املقرتحة.
وتم عقب ذلك تــويل اللجنة اإلدارية يف 
اللجنة التحضرية إدارة الجلسات واملكونة 
مــن د.عبداللــه الحو، عيدروس باحشــوان، 
محمد سعيد سامل، د.نوال مكيش، وبارشاف 
األســتاذ عصام وادي مدير إدارة املنظامت 
واالتحــادات بــوزارة الشــؤون االجتامعيــة 

والعمل. 
أقر املؤمترون  السادســة  الجلسة  ويف 
انتخــاب األطــر القياديــة للنقابــة، وذلــك 
بالتصويــت العــام برفــع األيــدي بأغلبيــة 
منــدويب املؤمتــر والتــي شــملت املجلس 
العــام الذي ضم )157( عضــوا، ويف اجتامع 
للمجلــس العام تم انتخــاب أعضاء املكتب 
التنفيذي مكونــاً من النقيــب و)24( عضوا، 

باإلجامع، وهم كام  ييل:
املكتب التنفيذي للنقابة:

1- عيدروس باحشوان 
الصحفيــني واإلعالميني  لنقابــة  نقيبا 

الجنوبيني.

2- سعيد سبتي
نائبا للنقيب

3-رضية شمشر
نائبا للنقيب

4- صالح العاقل 
أمينا عاما

5- نرص مبارك باغريب
 نائب األمني العام

6- د. ميثاق باعبَاد املفلحي
نائب األمني العام
7- جسار مكاوي

    الدائرة القانونية
8- بارشاحيل هشام بارشاحيل

  دائرة العالقات الخارجية
9- منصور صالح محمد
دائرة الحقوق والحريات

10- علوي بن سميط
 الدائرة اإلعالمية 
11- يارس باعزب

 دائرة التدريب والتأهيل
12- نجيب محمد مقبل 

 الدائرة التنظيمية
13- أ.د.عيل صالح الخالقي

 الدائرة الثقافية
14 - رشيد معييل

عضوا
15- جامل شنيرت

 عضوا
16- عبدالكريم قبالن

 عضوا 
17- أحمد حرمل

عضوا
18- خالد الكثري

 عضوا
19- سامل الشاحت

 عضوا
20- محمد عبدالرحمن العمودي

عضوا
21- محمد قائد النقيب                              عضوا
22- أصيل السقلدي                                 عضوا

الحامــد                           عــوض  الحامــد   -23
عضوا

24- خالد شوبة                                     عضوا
25- فاطمة العبادي                                عضوا

وأختتم املؤمتر جلساته برئاسة النقيب 
املنتخب النقيب عيدروس باحشــوان الذي 
ألقى كلمة ختامية باملؤمترين، أعلن خاللها 
عــن تأســيس الكيــان النقــايب للصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني وأســامء قيادتها، 
محييا دعــم الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الزبيــدي للمؤمتر، وإنجــاح فعالياته معترب 
أن كلمته يف الجلســة ســتكون نرباسا لعمل 

النقابة القادم.
وشــهدت الفعاليــات الختامية للمؤمتر 
تكريــم الهيئــة الوطنيــة لإلعــالم الجنويب 
لعدد من الشــخصيات الصحفية واإلعالمية 
التي لها بصامت رياديــة ومهنية يف اإلعالم 
الجنــويب، حيث تم تكرميهم بــدروع تذكارية 
تقديرا لدورهم يف العمل الصحفي واإلعالمي، 
كــام تــم تكريــم الضيــوف مــن الصحفيني 
العرب واألجانــب الحارضين يف املؤمتر من 
مــرص واألردن والجزائر والواليــات املتحدة 
األمريكية واليابــان وأملانيا االتحادية بدروع 
تكرميية قدمت من قبل األستاذ عيل الكثري 
رئيس الهيئة، ونائبه األستاذ مختار اليافعي، 
كام تــم تكريــم طالبــات ومدرســات ثانوية 
باكثر للبنات بدروع تذكارية عىل مساهمتهم 
بفعاليات املؤمتر من خالل الوصالت الفنية 

التي قدموها.
وقــد خــرج املؤمتــر بقــرار تاريخــي 
بــ ميــالد »نقابــة الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني«، ومنح الرئيــس القائد عيدروس 
قاسم الزبيدي بطاقة النقابة رقم )1(، كام تم 
إقرار كلمة الرئيس القائد كوثيقة أساسية من 
وثائق املؤمتر كام أقر املؤمتر كلمتي رئيس 
اللجنــة التحضرية ورئيــس الهيئة الوطنية 

لإلعالم الجنويب من ضمن وثائق املؤمتر.
وخــرج مؤمتر الصحفيــني واإلعالميني 

الجنوبيني بجملة من التوصيات :
واإلعالميــني  بالصحفيــني  -االهتــامم 
الجنوبيــني لتحســني وضعهــم املعيــيش 

ووضع هيكل أجور منصف لهم.
-  السعي إىل توفر العالج املخفض أو 
املجاين للصحفيني واإلعالميني وأرسهم يف 

املستشفيات الحكومية والخاصة.
- املطالبة بإلغاء الترشيعات والقوانني 
املقيــدة للحريات الصحفيــة وحرية الرأي 

والتعبر.
- النضــال مــن أجــل انتشــال أحوال 
االقصــاء  إرث  مــن  الجنوبيــة  الصحافــة 
والتهميش الــذي كان يتبعــه تجاههم نظام 
صنعاء وإســقاط جميــع القيــود التي تحد 
من حريتها وقدرتها عىل تحمل مســئولياتها 

الوطنية.
- التأكيد عىل أن ضامن حرية الصحافة 
واإلعــالم وتوفــر متطلبــات نهوضهــا هــو 
املقدمــة الرضورية لبناء دميقراطي فيدرايل 
لدولة الجنوب املقبلــة والتمتع باملصداقية 

الستقالل الجنوب وتطوره ورفعته.
- التمســك بحق إصدار ومتلك الصحف 
واملحطات اإلذاعيــة والتليفزيونية واملواقع 

اإللكرتونية. 
اإلليكرتونيــة  الصحافــة  تشــجيع   -
القــراء  إىل  الوصــول  يف  حقهــا  واحــرتام 
تحمــل  مــع  واملشــاهدين،  واملســتمعني 
الوطنية  والثوابــت  املســؤولية االجتامعية 

الجنوبية.
- أهمية التنســيق واملشــاركة الواسعة 
بني نقابة الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني 
وسائر النقابات املهنية ومنظامت املجتمع 
املــدين يف الجنــوب، لبنــاء جبهــة وطنية 
جنوبيــة عريضة لتحقيق تطلعات الشــعب 
الجنويب باستعادة دولته وملواجهة االخرتاق 
اإلعالمــي لنظــام صنعــاء الذي يســتهدف 
ترويــج وتربيــر سياســات النهــب الهيمنة 

واالحتالل للجنوب.
- يطالــب املؤمتــر الجهــات القانونية 
املختصــة والحكومــة واملجلــس الرئايس 
العمــل عىل متكني الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيــني من اســتعادة كل املؤسســات 
عــدن  العاصمــة  يف  الجنوبيــة  اإلعالميــة 
ومحافظات الجنوب كافة مبا فيها اســتعادة 
وتفعيــل املؤسســات اإلعالميــة املعطلــة 
وأهمهــا تلفزيــون عدن وإذاعة عــدن ووكالة 
األنبــاء ومقــر الصحفيــني واإلعالميني يف 

العاصمة عدن.
-يكلف املؤمتــر مجلس النقابة الجديد 
مبتابعة تنظيم حلقات نقاش علمية يشــارك 
فيهــا املختصــون مــن األكادمييــني وذوي 
االختصاص والخربة لتقديــم مرشوع جديد 
لقانــون الصحافة واإلعالم الجنويب، بدال عن 
قانون الصحافــة واملطبوعــات اليمني رقم 
)25( لعــام 1990م، بحيث يشــمل مرشوع 
القانون الجديد إىل جانب الصحافة، وسائل 
اإلعــالم املختلفة والعاملني فيهــا، ومواكبة 

التطورات الحديثة يف هذا املجال.
- إنشــاء مركــز توثيــق لحفــظ تاريخ 
الصحافة واإلعــالم الجنــويب ورواده يف كل 

املراحل التاريخية.
- الســعي لكبح الجمود الحايل ألوضاع 
واإلعالمية  الصحفيــة  باملؤسســات  اإلدارة 
الجنوبيــة والدفــع بدماء جديــدة جنبا إىل 
جنــب مــع العنــارص املخرضمــة الكفوءة، 
لتــويل املناصــب القيادية لتفعيــل حيوية 
مهنة الصحافــة واإلعالم الجنــويب، وإعادة 
مبشــاركة  فيهــا،  للعاملــني  االنتــامء  روح 

املخرضمني والشباب.
- التزام جميــع الصحفيني واإلعالميني 
األعضــاء بالنقابــة مبيثــاق الــرشف املقر 
مــن املؤمتر والتوقيع عليه باالســم، والتقيد 

األديب واألخالقي مبا ورد فيه.
- الســعي إىل احرتام ومراعاة املعاير 
املهنية يف تعيني رؤســاء التحرير ورؤســاء 
مجالس اإلدارات يف املؤسســات الصحفية 
واإلعالمية، واالستناد عىل مواصفات القدرات 
املهنيــة والكفــاءة واملصداقيــة والنزاهــة، 
متهيــداً لوضع نظــام جديد يكفل مشــاركة 
الصحفيني واإلعالميني أنفســهم يف اختيار 

رؤسائهم يف مؤسساتهم.
- تكليف قيــادة النقابة الجديدة بتنفيذ 
معايــر ورشوط الالئحــة الداخليــة للنقابة 
عنــد قبول األعضــاء إىل عضويتهــا، كذلك 
االلتزام بالــرشوط التي تقــى بعدم جواز 
منــح أو اعتامد صفة صحفي أو إعالمي لغر 
األعضاء املقيدين بجداول نقابة الصحفيني 
اإلجراءات  واتخاذ  الجنوبيــني،  واإلعالميني 
القانونيــة حيال مــن يثبــت انتحاله لصفة 
صحفي أو إعالمي من غر األعضاء سواء يف 
البطاقات الشخصية أو جواز السفر بطاقات 

أخرى.
- مطالبة السلطات املحلية مبحافظات 
الجنــوب بتقديــم دعم مايل محدد لتســير 

أنشطة وأعامل النقابة.
- تشــجيع البحث العلمــي، والعمل يف 

مجال اإلعالم الرقمــي الحديث ونرش الوعى 
بأهميته كمتطلب عرصي، ووضع املعالجات 
لكوابح العمل باإلعالم الرقمي باعتباره إعالم 

الحارض واملستقبل.
- التأكيــد عىل أهمية ضــم الصحفيني 
واإلعالميــني املؤثرين يف مجــال الصحافة 
إىل  املحتــوى  وصنــاع  الرقمــي  واإلعــالم 
عضوية النقابة، وفــق املعاير التي حددها 

النظام األسايس للنقابة.
مــع  اتفاقيــات  إبــرام  عــىل  -العمــل 
رشكات الطــران الوطنية، واملستشــفيات، 
واملعاهد  والجامعــات  العامة،  واملتنزهــات 
التعليمية، لتقديم خدماتها بأسعار مخفضة 

ألعضاء النقابة.
- حث املؤسســات الصحفية الحكومية 
وغــر الحكومية عىل عمل عقــود التأمينات 
االجتامعية ألعضــاء النقابة من الصحفيني 

واإلعالميني.
-الســعي إلرشاك النقابــة يف صياغــة 
نصوص عقود العمل التي تربمها املؤسسات 
الصحفيــني  مــع  واإلعالميــة  الصحفيــة 
واإلعالميــني بحيــث يتــم ضــامن حقوقهم 

بشكل قانوين ملزم.
- حث املؤسسات الصحفية واإلعالمية 
بوضع توصيف مهنــي محدد بدقة للوظائف 
الصحفيــة واإلعالميــة التــي تضمــن فرص 
الرتقــي بالوظائــف واملناصــب، والحوافــز 
املمنوحــة، وفقــا ملعاير الكفــاءة والخربة 

والتفوق باألداء.
- العمــل عــىل إنشــاء صنــدوق رعاية 
صحية واجتامعية ملساعدة أعضاء النقابة، 
ويتم رفد الصندوق من املســاعدات املقدمة 

للنقابة. 
- دعــا املؤمتــر بأهمية إعــادة تفعيل 
رابطة اإلعالميني الرياضيني الســابقة بدولة 
الجنــوب، وتفعيل نشــاطها واعتبارها جزءا 
مــن مكونات نقابــة الصحفيــني اإلعالميني 

الجنوبيني. 
- يثمــن املؤمتــر مــا ورد يف كلــامت 
الضيــوف العــرب واألجانب الذيــن حرضوا 
املؤمتر وعــربوا عن مســاندتهم ومباركتهم 

لتأسيس نقابة صحفية وإعالمية جنوبية، 
مــع  تضامنــه  عــن  املؤمتــر  عــرب   -
الصحفيني العرب ويف أنحاء املعمورة الذي 
يحملون رسالة الســالم والتسامح للبرشية، 
أو أولئــك الصحفيــني واإلعالميــني الذيــن 
يتعرضــون للتضييــق واالعتــداء واالعتقال 

والقتل بسبب كتاباتهم وأراءهم.
التــي  املامرســات  املؤمتــر  يديــن   -
يتعرض لهــا الصحفيني يف مختلف البلدان، 
ويعرب عن تضامنه مع زمــالء القلم والكامرا 

يف جميع أنحاء العامل.
جانــب  إىل  وقوفــه  املؤمتــر  يؤكــد   -
الذين  الفلسطينيني  الصحفيني واإلعالميني 
يتعرضون للقتل والتنكيل من قوى االحتالل 
اإلرسائيلية يف فلســطني، كام يؤكد املؤمتر 
تضامنه الكامل مع الشــعب الفلسطيني يف 
مقاومة االحتالل وتحرير أرضه وإقامة دولته 

املستقلة.
الشــديدة  أدانتــه  املؤمتــر  -يؤكــد 
ملامرســات القتــل والســجن والتهديد التي 
متارسها مليشــيات الحويث ضد الصحفيني 
يســيطر  التــي  املناطــق  واإلعالميــني يف 
عليها يف العربيــة اليمنية أو تضييقه ومنعه 
الصحفيــني العــرب واألجانب من مامرســة 

عملهم الصحفي يف مناطق سيطرته.
- يبــارك املؤمتــر جهود فريــق الحوار 
الوطني الجنويب التي تهدف لتحقيق التوافق 
بني رشكاء الوطــن، وتوحيد الصف الجنويب 
نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الجنوبية.

- تثمني دور اإلعالم الجنويب يف مساندة 
الحراك السلمي والثورة الجنوبية، ونضاالت 
وتضحيات جامهر شــعبنا يف الجنوب عىل 
مدى الســنوات الســابقة منذ العام 1994م، 
الجســيمة لشــهداء  التضحيــات  ويحيــي 
الجنوب االبطال الذين مهدوا لنا الطريق نحو 

الحرية واستعادة الدولة. 
- يثمن املؤمتر دور دول التحالف العريب 
يف دعم ومســاندة بناء املؤسسات الوطنية، 

ومنها املؤسسات اإلعالمية الجنوبية.
- يقــدر املؤمتر دعــوة اإلعالمية مليكة 
إيجــا رئيســة املنتــدى الوطنــي اإلعالمي 
الجزائــري، مببــادرة املنتــدى الجزائــري 
مــن خــالل موقعهــا فيــه للعــالج الصحي 
واإلعالميني  للصحفيني  األكادميي  والتأهيل 

الجنوبيني.
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مجتمع
مؤسسة »األيام وهوية الجنوب العربي..

نحــن بحاجة اليــوم أن نكــرر ما 
قالــه بارشاحيــل يف تناولــه لفشــل 
تجربة الوحدة بني مر وســوريا من 
أن تجارب املايض ال ميكن أن متر دون 

االستفادة منها.
عندما نحتفي بشخصية وطنية ورمز 
من رمــوز النهضة الثقافية والتنويرية التي 
شــهدتها عدن نتذكره بآثاره وكتاباته التي 
خلفها لنــا، وهذا هــو حالنا مع األســتاذ 
محمد عيل بارشاحيل الذي اقرتن اســمه 
بصحيفــة ومدرســة »األيــام«، وجمع يف 
شــخصيته بــني الصحفــي والســيايس 
واملفكر ، وســيبقى أبداً يف ســفر تاريخنا 
الوطنــي صاحب وعميــد »األيــام«، التي 
بــرزت يف عهده كمدرســة صحفيــة رائدة 
ومتميزة ،  وكم هو رائع أن ينهض مركز عدن 
للبحــوث والدراســات التاريخية بدراســة 
تراث ومواقف هذا الرائد الفذ يف ســاحات 
النضال السيايس واالجتامعي وإبراز دوره 
اإليجايب والفعال يف بناء ثقافتنا الوطنية 
ويف الدفــاع عــن هويــة شــعبنا وحريته 

واستقالله.
والحديث عــن محمد عيل بارشاحيل 
هــو يف الحقيقة حديث عــن مرحلة هامة 
يف تاريــخ شــعبنا وبالدنــا شــارك بقلمه 
وبفكــره يف صياغــة مالمحهــا وكان مــن 
الطالئــع الرائــدة لتلــك املرحلــة يف أهم 
جبهــة هي جبهة صياغــة الوعي الوطني 
وترســيخ الهوية الوطنية يف ظل اضطراب 
وتصادم املشــاريع السياســية والسيطرة 
االســتعامرية. ويف البدء ال بد من اإلشارة 
إىل أن صدور صحيفة »األيام« عام 1958م 
قد تزامن مع شيوع وطغيان الوعي القومي 
العريب التحرري الذي أوقد جذوته الزعيم 
جــامل عبدالنارص بعد نجاح ثــورة يوليو 
املرصيــة عــام 1952م مع مــا تالها من 
نهوض عريب تحــرري يف كثر من البلدان 

العربية ضد االستعامر األجنبي. 
وقد تأثر مؤسس وعميد »األيام« بهذا 
الفكــر ، كام تجىل مــن مواقفه ويف كتاباته 
االفتتاحيــة التــي تقودنــا إىل اســتجالء 
حقيقتها يف ســياقها وبعدها التاريخيني 

حتى نقرتب من جوهرها.
ومن هذا املنطلق، ويف ضوء تصفحنا 
الفتتاحيات »األيام« ميكن لنا اســتعراض 
مواقــف ورؤى بارشاحيــل الواضحــة من 

هوية الجنوب العريب، مبــا ال يتناقض مع 
التي  العربيــة الوحدوية  القوميــة  مواقفه 
ُعرف بها وتجلت يف كتاباته ومواقفه. علامً 
أنــه مل ينفــرد يف موقفه الواضــح والجيل 
من هويــة الجنوب العريب التي دافع ونافح 
عنهــا بقوة ضــد كل من يريــد تزييفها أو 
تغيرها وفقا لقناعات أو رؤى سياســية أو 
ايديولوجية، بل كان ضمن كوكبة من الرموز 
الوطنية الجنوبية ممن تبنوا موقفاً واضحاً 
وتصدروا جبهة الدفاع عــن هوية الجنوب 
العــريب ووحدتــه، وهــو موقــف يتامهى 
مع موقف حــزب رابطة الجنــوب العريب، 
وال غرابــة يف ذلــك خاصــة إذا مــا علمنا 
أن محمــد عــيل بارشاحيل قد شــارك مع 
الرعيل األول أمثــال: محمد عيل الجفري 
وشيخان الحبيش وآخرين بتأسيس حزب 
رابطة الجنوب العريب عام 1951م وارتقى 
بارشاحيل درجات الســلم يف ذلك الحزب 
مــن عضوية اللجنــة التنفيذيــة إىل مركز 

نائب الرئيس.
فمــن املعــروف أن إشــكالية هويــة 
الجنوب العــريب وعالقته باليمن شــغلت 
يف تلــك الفــرتة اهتــامم الكثريــن، ممن 
تصــدوا لها بني مدافع عــن هوية الجنوب 
العربيــة ككيان حر ومســتقل بعــد أن يتم 
طرد االســتعامر، وبني من يــرى تبعيته أو 
ضمــه لليمــن. وكان بارشاحيل وصحيفته 
»األيــام« ومعــه كوكبة وطنيــة نذكر منهم: 
محمد عيل لقامن صاحــب صحيفة »فتاة 
الجزيــرة« العدنيــة، ومحمــد عــيل البار 
صاحــب صحيفــة »الرائــد« الحرضميــة 
وأحمــد عوض باوزير صاحــب »الطليعة« 
الحرضمية وآخرون ممن دافعوا بشــدة عن 
هوية ووحــدة الجنوب العــريب ككيان حر 

ومستقل.
وبالعــودة إىل افتتاحيــات صحيفــة 
ها بارشاحيل عىل مدى  »االيام« التي َحربَّ
ســنوات صدور الصحيفة وحتــى توقفها 
الوطنــي  االســتقالل  اإلجبــاري عشــية 
1967م، يتضــح لنــا أن هويــة الجنــوب 
العــريب ووحدتــه كانــت بــني أهــم وأبرز 
القضايــا الحيويــة التي ظلت تــؤرق باله. 
وهذا ما نلمســه من عناويــن افتتاحياته، 
ومنهــا افتتاحية بعنــوان )قضية الجنوب( 
عرب فيها عن إميانه بحق الشــعب العريب 
يف الجنــوب يف الحريــة وتقرير املصر.

]»األيام « العدد 1584 يف 17 مارس 64 م[.
الجنــوب(  )وحــدة  عنــوان  وتحــت 
اشــاد بالجهود التي تبذل لوضع األســس 
لهــذه الدولــة العربية الجديــدة املوحدة 
يف الجنــوب العريب، وبحــامس  جامهر 
شــعب الجنوب العريب يف بقيــة األجزاء- 
مبــا يف ذلك حرضمــوت واملهــرة-  لفكرة 
دولة الجنوب العريب املســتقل اســتقالال 
حقيقيا كامال مع وحــدة أراضيه.]»األيام « 
العدد 369 يف 7 ديسمرب 65 م[. كام وقف 
بقوة ضد سياســة )متزيــق الجنوب( التي 
اتبعتهــا بريطانيا ]»األيام « العدد 149 يف 

5 أغسطس 66 م[.
وقارع بارشاحيــل بالحجج والرباهني 
املنطقية دعاة )اليمننة( السياســية التي 
برزت بشــكل خاص بعــد اإلطاحة بنظام 
اإلمامة يف اليمن، وهو ما تحاول هذه الورقة 
أن تتعــرض لــه من خــالل كتابــات عميد 
األيام، التي تصــدرت افتتاحيات »األيام«. 
فقــد نظر إىل الجمهوريــة العربية اليمنية 
كدولة شــقيقة مجاورة، وهو ما يتســق مع 
مواقفــه ورؤاه التــي مل تنســاق مع موجة 
األصوات واملواقف السياســية املتأدلجة 
التــي ارتفعــت حينها بصخــب وترى يف 
الجنــوب العريب جزءاً مكمــال للجمهورية 
العربية اليمنيــة وقبلها اململكة املتوكلية 
اليمنية ، ودافع عــن هوية الجنوب العريب 
بقــوة أمام ما أثاره مندوب اليمن حينها يف 
األمم املتحدة محسن العيني الذي تحدث 
عن بالدنــا الجنوب العريب مكررا اإلشــارة 
بأنه جنــوب ميني محتــل، متصدياً بذلك 

ملظاهــر التبعيــة وادعاءات الضــم التي 
متيز بهــا عهد األمئة يف اليمــن وما كانوا 
فيه من حلم يف مد ســيطرتهم وسلطانهم 
عىل الجنوب العــريب. وغاظه أن يربز هذا 
التوجه من قبل اليمن الشــقيق بعد الثورة 
خاصة وأنها ســاندت يف األمــم املتحدة 
إرادة شــعب الجنــوب العــريب يف التحرر 
واالســتقالل، وكانــت من أوائــل املؤيدين 
لقرارات األمم املتحدة بهــذا الخصوص.. 
لذلك فإن بارشاحيل يعترب العودة يف األمم 
املتحــدة إىل نغمة »جنوب اليمن املحتل 
«انتكاســة ملوقف مين الثورة املرشف من 
أمــاين الجنوب العريب وشــعبه يف الحرية 

واالستقالل.
ويف هذا املنحى نذكِّر بأن بارشاحيل 
قد رحب بالثــورة ضد نظام اإلمامة ، وكتب 
تحت عنــوان )رصح الحرية( يقول:«عاش 
املواطــن العــريب يف اليمــن عــىل مدى 
حقب التاريخ محروما من أبســط مقومات 
الحياة.. عــاش وكأنه ســلعة يترصف بها 
مالكها.. عاش محروما من صفته األساسية 
كإنسان. إن وجه التاريخ تغر اليوم، غّرته 
إرادة الشــعب وأصبــح قــادة الشــعب يف 
اليمن خدامه األمناء املخلصني«.] »األيام 

« العدد 1305 يف 14 أبريل 63 م[.
وحينام تكشــفت نوايا الحكام الجدد  
بعــد الثورة يف صنعــاء كتب يقــول :« إذا 
كان الحال كذلك فإننــا نتطلع إىل إخوتنا 
يف اليمــن أن يقفــوا معنا نفــس املوقف 
الذي وقفه معهم باألمس شــعب الجنوب، 
فال ينــادون بالتبعيــة أو الضــم، ويرتكون 

الجنوب العريب لشــعب الجنوب ليقرر فيه 
بناء عزته وحريته وكرامته كشعب مستقل 
تربطــه بالشــعب اليمنــي روابط حســن 
الجوار واألخوة العربية الصادقة؛ ذلك ألن 
املناداة »بجنــوب ميني« تشــعرنا بنوايا 
غر حســنة تجاهنا ]»األيام « العدد 153 

يف 10 أغسطس 66 م[.
وخالصــة األمر فأن الجنــوب، يف كل 
كتابــات ومواقف بارشاحيــل، عريب وجزء 
من األمــة العربيــة التي يؤمــن بوحدتها، 
بعيــداً عــن التعبيــة والضــم واإللحــاق، 
وكأنه يحــذر مبكرا وببعد نظــر ملا حدث 
مــن اندفاع عاطفــي من قيــادة جمهورية 
اليمــن الدميقراطية الشــعبية نحو وحدة 
فورية مترعة غر مدروســة وال أســاس 
مــع نظــام الجمهوريــة العربيــة اليمنية 
يف 22مايــو1990م، وهــا قد أثبــت األيام 
واألحــداث التي نعيشــها مدى صحة تلك 
املواقف املبكرة والرؤى الثاقبة إزاء قضية 
الوحــدة، التي لو تم األخــذ بها ملا وصلنا 

إىل هذه التداعيات الكارثية املؤملة.
وكم نحن بحاجة اليوم أن نكرر ما قاله 
بارشاحيل يف تناوله لفشل تجربة الوحدة 
بني مرص وســوريا من أن تجارب املايض 
ال ميكن أن متر دون االستفادة منها..حتى 
ال يفقد الشــعب العريب األمــل يف تحقيق 
الوحدة العربية الكربى ومن ثم كان السر 
عىل طريــق الوحدة يســتدعي بالرضورة 
تخطيطــا مرحليــا ترتبط حلقاتــه برباط 
التجربة والخربة املكتســبة بــني واحدة 
وأخرى.]»األيام « العــدد 92 يف 14 يوليو 

64 م[.
ختاماً.. نســتخلص من رؤى وكتابات 
بارشاحيــل أن الــدول واملاملــك تعيــش 
ومتوت وتضمحــل، وتختفي أســامؤها أو 
تتغــر، فالجغرافيا هــي الثابتة وما عداها 
متغــر ومتبــدل، وبعد كل هــذه األحداث 
العاصفــة والتغــرات املتســارعة التــي 
حفلــت بهــا العقــود القليلــة املنرصمة، 
يعــود بنا الزمن مجدداً بعد تجارب مرة إىل 
تلك القضية التي حســمها الــرواد األوائل 
مبواقفهم املبكرة حول مســتقبل الجنوب 
العريب وهويتــه وحريته واســتقالله التي 
ينبغي أن نســتلهمها جيداً يف هذا الظرف 

العصيب.

أدىل الباحث والكاتب الربوفيسور عيل صالح الخالقي 
بترصيــح صحفي جــلء فيه: تتيــح الشــبكة العنكبوتية 
)اإلنرتنــت( املجــال واســعاً لتحميل الكتــب اإللكرتونية 
، وهنــاك الكثــر مــن املواقــع التجارية لتحميــل الكتب 
اإللكرتونية بالعملة بأســعار محددة، ومــع ذلك تتيح هذه 

املواقع تحميل بعض الكتب مجاناً.
شــخصياً، ورغــم كل العــروض املغرية التــي قُدمت 
يل بوضــع مؤلفايت للبيع عىل الشــبكة العنكبوتية بغرض 
الكســب املادي، لكنني مل أتحمس لذلك وفضلت أن تكون 
مؤلفايت، التي استهلكت الكثر من جهدي ووقتي وراحتي 

ميرة ومتاحة ملن يرغب يف الحصول عليها.
وها أنا أعلن لجمــع القراء واملهتمني أن كل مؤلفايت، 
مبا يف ذلك املؤلفات التي صدرت حديثاً،  ُمتاحة للجميع 
مجاناً بصيغة PDF يف جميع الوسائط وميكن لكل شخص 
تناقلها ونرشها يف كل الوســائط لألفــراد أو املجموعات 
لتعميم الفائدة وتســهيل الوصول إليها من قبل الباحثني 

واملهتمني ..
وقــد ســبق يل أن أهديت نســخاً ورقية مــن مؤلفايت 
للمكتبات العامة، منها املكتبة الوطنية يف عدن، واملكتبة 
السلطانية يف املكال، ومكتبة جامعة عدن ومركز حرضموت 

للدراسات التاريخية والتوثيق والنرش ومركز اللغة املهرية 
للدراســات والبحــوث، فضالً عــن إهداء نســخ لعدد من 
املكتبات يف بعض الدول العربية مثل مكتبة اإلســكندرية 
ومكتبــة جامعة القاهــرة يف مرص، ويف اإلمــارات العربية 
املتحدة:مكتبة الشــارقة، ومكتبة العويس يف ديب  ومكتبة 

قرص الوطن بأبوظبي وغرها. 
الجديــر بالذكــر أن مؤلفــات الربفيســور عيل صالح 
الخالقي بلغــت العرشات بني تأليــف وترجمة وتوثيق يف 

مجاالت التاريخ والرتاث، وما زال نبع عطاؤه متدفقاً.

كيف قارع »محمد علي باشراحيل« بالحجج 
والبراهين المنطقية دعاة )اليمننة( السياسية

كاتب وباحث جنوبي بارز

علي صالح الخالقي

في بادرة هي األولى: الباحث علي صالح الخالقي يتيح 
الحصول على جميع مؤلفاته مجانًا بنسخها اإللكترونية
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والء عمران 

رند علي األسود

د. اشجان الفضلي 

20 ينايــر.. افتتاح مهرجــان » اللقاء 
الثاين » بفيلم اإلختيار ليوسف شاهني 

اســتعادة ألفــالم  املهرجــان  يقــّدم 
جوســلني  الفرنســية  اللبنانية  املخرجة 
صعــب، بالرشاكة مع »جمعية جوســلني 
صعب«. 12 فيلــامً وثائقياً مرمامً كانت قد 
أنتجتهم صعــب خالل فرتة الحرب األهلية 
اللبنانيــة )1974- 1982(، يتــّم عرضهم 

للمرة االوىل يف لبنان
أعلنت جمعية مرتوبوليس سينام عن 
تنظيمها ملهرجــان »اللقاء الثاين« والذي 
يقام من 20 إىل 26 يناير 2023 يف بروت، 
ويــأيت هــذا املهرجــان يف إطــار مرشوع 
لـ«مرتوبوليس  التابع  بروت«  »سينامتيك 
ســينام«، وهــو مكــرَّس لتاريخ الســينام 
وســتُعرَض خالله أفالم كالســيكيّة وأخرى 
ُمرمَّمة فضالً عن أفالم تعيد إستخدام مواد 
أرشــيفيّة ،ســيتضّمن املهرجــان عروض 

أفالم وندوات وحوارات.
جديــر بالذكــر أنــه يف عــام 2015، 
نظَّمــت جمعيّــة »مرتوبوليــس ســينام« 
فاعلية  ســينامئيّة بعنوان »اللقاء الثاين« 
لالحتفــاء بأعامل منتجي أفــالم لبنانيني 
مثل آســيا داغر وجان بيار رّسام وغربيال 
بســتاين، وتســليط الضوء عــىل رؤيتهم 
االبداعيّــة وتأثرهم الفّنــي عىل الصناعة 

الســينامئيّة العامليّة، و تعيد اليوم إحياء 
هذه الفعاليّة كدعوة الكتشــاف األرشــيف 
السيناميئ والتفاعل معه وطرح املسائالت 
حولــه، وذلك بهــدف النظر إليــه بطريقة 

مبتكرة ووصله بحارضنا.
ألفالم  اســتعادة  املهرجــان  ويقــّدم 
جوســلني  الفرنســية  اللبنانية  املخرجة 
صعــب، بالرشاكة مع »جمعية جوســلني 
صعب«. 12 فيلــامً وثائقياً مرمامً كانت قد 
أنتجتهم صعــب خالل فرتة الحرب األهلية 
اللبنانيــة )1974- 1982(، يتــّم عرضهم 
للمــرة االوىل يف لبنان، وقد قامت »جمعية 
جوســلني صعب« برتميم هذه االفالم عىل 

فرتة السنوات األربعة املاضية.
بفيلــم  املهرجــان  يُفتتــح  وســوف 
العاملــي  للمخــرج   )1970( »االختيــار« 
الراحل يوسف شاهني، الذي أعيد ترميمه 
حديثــاً من قبــل مهرجان البحــر األحمر 
الســيناميئ الدويل، وهو مــن بطولة عزّت 

العالييل وسعاد حسنيي 
وســيكون فيلــم الختــام هــو الفيلم 
املغــريب »أحــداث بال داللــة« ملصطفى 
الدرقــاوي،  بعد عرض واحــد عام 1974، 
ُخضــع الفيلــم للرقابة من قبــل الحكومة 
املغربيــة، لكــن نيجاتيــف  هــذا الفيلــم 
املفقود تّم إعادة اكتشــافها يف إســبانيا 

وقامت »فيلموتيــكا دي كاتالونيا« برتميم 
الفيلم بالرشاكــة مع »املرصد، فّن وبحث« 

)الدار البيضاء(. 
كام ســيتم فيلــم عيل الصــايف »قبل 
زحــف الظالم« )2020( الــذي يأخذ قصة 

فيلــم الدرقــاوي كنقطــة انطــالق لفيلمه 
الوثائقي.

وسيتضمن  املهرجان ندوات وحوارات 
من تقديم ليزابونا رحمن، وماتيلد روكسيل 
وأناييس فارين، تتطرّق للجوانب املختلفة 

للبحث والرتميم املتعلق بأرشيف األفالم. 
كــام يقــام عــىل هامــش املهرجان 
غالــري املعهد الفرنيس – طريق الشــام 
الكتشــاف »نظــريت«، وهي ثــالث تجارب 
الفرنيس  رقمية وتذكارية يقّدمهــا املعهد 
يف لبنــان بالتعــاون مــع »مؤسســة أمــم 
التجهيزات  التوثيق واألبحاث« ،وتأيت هذه 
نتيجة ورشة عمل جامعية حول األرشيف 
الســمعي البــرصي اللبناين وتقــدم رؤية 

إبداعية من املايض نحو املستقبل.
»جوســلني  معــرض  إىل  باإلضافــة 
صعب أثناء العمل« الذي أنتجته »جمعية 
جوســلني صعب« والــذي ســيقّدم أيضاً 
يف غالــري املعهــد الفرنــيس. ويهدف 
املعرض اىل عــرض مواد أرشــيفية حول 
أفالم جوســلني صعــب. تجتمع النصوص 
والصور ومقتطفــات الفيديو لعرض بعض 
مــن األرشــيف الــري املرتبــط بعمــل 
الســينامئية، والكاشف للمسرة اإلبداعية 
لجوسلني صعب يف بداية حياتها املهنية.

يقــام مهرجــان »اللقــاء الثــاين« يف 
غران ســينام جاالكيس ، وسينام مونتاين 
)املعهــد الفرنــيس يف لبنــان( واملعهــد 
األملاين لألبحــاث الرشقيّة ، والدخول اىل 

الندوات واملعارض مجاين.

التكتفي الرواية النفسية برد أحداث 
واقعة يف مكان ما بإطــار زمني وصوالً إىل 
حٍل لعقدة ما؛ بل تجعل من الشــخصيات 
الروايــة: مشــاعرها،  العنــرص األهــم يف 
رصاعاتها، تخبطاتها، وتســاؤالتها، وكثرًا 
ما تتابع هذه التساؤالت بقدٍر من الفلسفة 
مــن قبل شــخوصها، وكذلك تــرتك بعض 
الروايات واألعامل ذات الطابع النفيس أثراً 
كبراً عىل القارئ، لكونها تأيت مختلفة من 
حيث أسلوبية الرد والرؤى واألفكار التي 
يحتشــد بها النص، مثل روايــة )غابة آدم( 
للكاتبــة واملرتجمة شــيامء عقيل هادي  

التي نحن اليوم بصدد ذكرها.
يف هــذه الرواية تفتح شــيامء ملف ) 
السيطرة عىل العقول( من خالل بطلها آدم 
وهو شــاب يف مقتبل العمــر متزوج وعدد 
األشــخاص يف حياته محدود جداً بحيث 
يتضــح للقارئ من خالل الســطور األوىل 
للرواية انه شخص يســهل السيطرة عليه 
نفســياً والتحكــم به لكن هل ســيثبت آدم 

صحة هذه الفرضية ! 
واحد من الناس ! 

عدد صفحات الرواية ال تتجاوز ال 80 
صفحة لكن مبجرد قراءة الســطور األوىل 
يجد القــارئ نفســه يتابع رشيــط حياة 
إنســان مثل كل الناس البســيطة، متزوج 

ويعمل يف مكتبة.
 يف بدايــة الروايــة  اليجــذب انتبــاه 
القــارئ عن حياة هذا اإلنســان غر ثالثة 
اشــياء هي انه قارئ نهم للكتب وشخص 
منعزل الميلك اصدقاء وعاشــق للعصفور 
الذي يزقزق يومياً قرب احدى نوافذ منزله.

لكــن رسعــان مــا تتســارع األحداث 
عندما يستيقظ آدم يف احدى االيام ليجد 
امــرأة يف البيت غر زوجته ! تشــبهها يف 

الصفات لكنها ليست هي..
عزيــزي القارئ هــل فكــرت يوماً يف 
كمية األشــياء التي كنت تراها بوجهة نظر 
معينــة بينام يحــاول كل العامل من حولك 

تفنيد وجهة نظرك ! 
من ســتصدق ؟ حدســك وافــكارك ام 

اآلخرين من حولك ممن تثق بهم ؟ .. 
هــذا ماتطرحــه الكاتبــة يف الروايــة 
البســيطة يف ظاهرها والعميقة يف باطنها 
حتى ليشــعر القــارئ انها توجه ســؤال 
مبارش لــه عقلك وافــكارك أو مايقنعك به 

اآلخرون ؟ 
» فليــس هناك ابشــع مــن ان يطعن 

املرء من اقرب الناس له » 
يحتار آدم بني عقله وعيناه التي ترى 
ان زوجته ليســت زوجته بــل امرأة أخرى 
ووالــده ووالدته ليســوا نفس االشــخاص 
والوجوه بل حل محلهم أشــخاص آخرين 
حتــى طبيبتــه النفســية اختفــت وحلت 

محلها امرأة أخرى.
 يثور آدم ويــرصخ ويبحث عن والديه 
وزوجتــه ، عــن االشــخاص الحقيقني يف 
حياته عــن آثارهم ووجوههم إال أن طبيبته 
النفســية تحــاول اقناعــه بأنهــم نفــس 
األشــخاص ومل يتغر اي يشء سوى انه 
مريض !  ، مجــرد مريض يعاين من ضغط 
نفيس يجعله يراهم اشخاص آخرين! فهل 
يؤثر املــرض النفيس عىل العيــون ! وإن 

خانته عيناه فهل سيخونه إحساسه ! ..
وهنــا آدم يتســائل اذا كان هو مريض 
نفيس وتتبدل األشياء باستمرار من حوله 
) زوجتــه ووالديه والطبيبــة واثاث املنزل 
وقطة املنزل( فلامذا العصفور الذي يزقزق 
يومياً قرب نافذته مازال هو نفس العصفور 
مل يتغر شكله وال لونه مثلام تغرت وجوه 

مــن حوله ! من قــام بخيانــة آدم عقله أم 
زوجته ؟ 

» إن اصعــب األزمات التــي قد تواجه 
املــرء أن يكــون بكامــل صحتــه وعافيته 
وقواه البدنية والنفســية والعقلية ثم يعرب 
يف حياته إنســان يدمره تدمــراً ، ويخلفه 
ضائعاً تائهاً فاقداً لكل قوته وقدرته ، تخبط 
يف الظــالم لوحــده . قوة تأثــر البرش يف 
بعضهــم البعض هائلة جداً ، لكن الســؤال 
املطروح ، هل كلنا نتشابه يف استجاباتنا 
ملحاولــة اآلخريــن التأثــر فينا وغســل 

ادمغتنا واإلطاحة بقلوبنا ؟ » 
)رواية لكل زمان ومكان ( 

غيــاب  يالحــظ  آدم  لغابــة  القــارئ 
الزمــان واملــكان للروايــة وهذه  عنرصي 
نقطة تحســب للكاتبة وليــس عليها إلنها 
رواية نفسيةعميقة الداللة تصلح لكل زمان 

ومكان.
ففــي آخر قرنــني من الزمــان احتلت 
فكرة إمكانية التحكم بالعقل البرشي مركز 
الصدارة من اهتامم  السياسيني والعلامء؛ 
بل والعامة ايضاً وانعكس ذلك يف دراسات 
وكتب واختبارات لبعــض الحاالت قيل إنه 
قد جــرى التحكم بعقول أهلهــا والتالعب 
بهم، وامتــد هذا األثر -حتــى اآلن- حامال 
معه دالالت ومفاهيم كثرة. ويظل اإلنسان 
يف حرة مســتمرة مابني مايــراه وما بني 

ماتريده االنظمة واآليدلوجيات ان يراه .. 
شيامء عقيل هادي من مواليد 1976 
خريجة قســم الرتجمة تعمــل يف ترجمة 
البحوث واألطاريح، صدَر لها رواية ) سجن 
القارصات( و ) غابة آدم( و حالياً تعمل عىل 
ترجمة مجموعة قصصية للكاتب األمريك 

مارك توين.

يف نــدوة ثقافيــة اقامتهــا منســقية 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب يف كليــة 
الرتبية المســت ذكريايت وأثارت شــجون 
لحقبة زمنية راسخة مثل رسوخ الجبال يف 
وجداين حقبة جميلة تعلمت فيها االنتامء 
للوطن وتعلمت القيم واألخالق خاصة وانا 
انتظر االحتفاالت عىل الشاشــة الصغرة 
االغنيــة  ننتظــر  االســتقالل   أعيــاد  يف 
الثوريــة  الحامســية و كيف كنا نشــاهد 
والنسائية  والشــبابية  العسكرية  العروض 
كلهــا مخزونــة يف الذاكــرة , و اليوم ارغب 
يف الحديث  عن الجانب الثقايف  فالثقافة 
هــي اللغــة والعــادات والتقاليــد والرتاث 
واملعتقــدات، والفنون هــي تأطر التفكر 
والسلوك اإلنساين الواعي، لتصبح الثقافة 
عمليــة تنمويــة، واعية وموجــه وخاصة 
الروحية  الثقافية  العنارص  تعبئة وتنشيط 
والفكريــة واملاديــة لذلك علينــا الرتكيز 
عىل فئة الشــباب إلحداث التغير الواعي 
املوجه وإعــادة احياء العنــارص الفكرية 
التي تساهم يف توطيد العالقة بني الشباب 
وشــعور االنتامء من خــالل إعادة االغنية 
الجنوبية بأصــوات شــابة جنوبية إعادة 
احياء الشــعر الجنويب الذ ي ميلئ الروح 
برائحة األوطان , إقامة منتديات للشــباب 
غرضها اظهار القدرات والكفاءات الشبابية 

واســتثامرها بشــكل صحيح مــع مراعاة 
عمليــات العوملــة ونأخذ بعــني االعتبار 
مبــادئ التنوع الثقايف وتقبــل االخر. كام 
ميكــن تفعيــل دور منظــامت املجتمــع 
املحــيل يف الجانــب الثقــايف , وتخفيف 
وطئه أساليب السلوكيات التقليدية وإعادة 
صياغتها أو التخلص من بعضها نهائيا اذا 
لزم االمر نــرش الثقافة التي تســاعد عىل 
إلغاء التمييز بني الرجــل واملرأة، وتهيئ 
الرأي العام تقبل أدوار الشباب  يف مختلف 
جوانــب املجتمــع , تعميق مفهــوم النوع 
االجتامعي مــن خالل إبراز دور الشــباب 
يف العملية التنموية يف املجتمع الجنويب، 
وميكــن أن يتم ذلك عــن طريق املخيامت 
الشــبابية و إلقــاء املحــارضات لطــالب 
وطالبــات املدارس والجامعات وتســخر 
وســائل اإلعالم املحلية لنــرش الوعي يف 

هذا املجال.
فالتنمية الثقافيــة يف نهاية املطاف، 
التنمية  هي العصــب األســايس لعمليــة 
البرشيــة التي تفرتض وتتطلب اســتثامر 
العنارص البرشية، وتنمية العلوم واملعارف 
العمليــة والنظريــة، والقــدرات واملهارات 
التقنيــة والتطبيقية، وصوال إىل اإلبداع يف 

كل مجال من مجاالت التنمية الشاملة.

جمعية متروبوليس سينما 

 تجليات البعد 
النفسي في رواية 

غابة آدم 

التنمية الثقافية 
والهوية الجنوبية
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه هللا

ــعر فــن أديب جميــل متيــز   الشِّ
بــه العــرب يف جاهليتهم فــكان أقوى 
وســائل اإلعــالم لديهم، وذلــك عندما 
كانت األمية وغياب التدوين وألن العرب 
أهــل بالغــة وفصاحة فقــد أبدعوا يف 
االرتقاء بالشــعر لغًة، ووزنــاً، وألحاناً 
شــجية، ووظفــوه برباعــة يف التعبر 
عن شجاعتهم وكرمهم، ووسيلة إظهار 
بيانهم وفصاحتهم، حتى أصبح سجل 
حياتهم وذاكرة أيامهم، ومصدر سرهم 
وتواريخهم؛ ولهذا قيل: »الشــعر ديوان 

العرب«.
وعندمــا بــدأت الدولة العباســية 
بالضعــف، وتراجعت الحالــة العلمية، 
ودخلــت األمــة يف عــرص االنحطاط 
الســيايس والثقايف، وضعــف التدوين 
أو تالىش يف الجزيرة العربية عاد عرب 
الجزيرة إىل ديوانهم األول وهو الشعر، 
فسجلوا فيه مشاعرهم وأخبارهم، لكن 
بعــد أن ضعفت اللغة الفصحى وفشــا 
فيهــم اللحن، وظهــر ما يســمى بلغة 
العامة؛ ومن هنا ظهر الشعر العامي أو 
النبطي فرعاً عن الشعر الفصيح.. وكام 
أبدع شــعراء العرب األوائل يف ســبك 
الشــعر وبالغته أبدع العرب املتأخرون 

يف الشعر العامي. 
وقــال الشــاعر واإلعالمــي محمد 
بــن ســبيّل: ال أحد يســتطيع أن ينكر 
أن الشــعر الفصيح هو األساس واألكر 
أنتشــارا وفهامً من الشــعر الشــعبي 
بالدول العربية واالسالمية ولكن مبا أن 
اللغة او اللهجة الدارجة هي الشــعبية 
أصبــح الشــعر النبطــي أو الشــعبي 
أكر انتشــارا وأقــرب إىل ذائقة الناس 
ومالمســة مشــاعرهم خاصــة بــدول 

الخليج وبعض الدول العربية .
»وعرّب الشــاعر رمضان املنترشي 
ــعر الشــعبي  وقال : بكل أمانة فإن الشِّ
هو املتــداول اآلن وبكل قــوة، وإن كان 
الفصيح هو األســاس ومــع كل التقدير 
واالحرتام للشــعراء الفصيح لكن يبقى 
ــعر الشــعبي هو لوننا القريب مّنا،  الشِّ
واملتعــارف عليــه فيام بيننــا، وكذلك 
ــعر  األقــرب للنفــس، والفهــم لها، الشِّ
الشــعبي أصبح هو املتسيد للساحة، 

وهو ما نتنفسه واألقرب إىل القلب ».
عر الشعبي لطاملا مثَّل ذاكرة  والشَّ
املكان، وذاكــرة دول الخليج والجزيرة 

العربية  بشــكل كبر فهو الوعاء الذي 
يحفظ الذاكرة،  ويسمى الشعر الشعبي 
أو العامي أو النبطي، وهو ِشــعر محيك 
وسهل الحفظ، وسهل التداول، ولطاملا 
كان العرب يعتزون مبنتجهم الشــعري 

اليل يعترب »ديوان العرب« .
وإن كانــت هناك مقارنــة ال تكون 
ــعر باللغــة  مقارنــة عادلــة بــني الشِّ
ــعر الشعبي حيث   الفصحى وبني الشِّ
ــعر الشــعبي يحظى بشــعبية  أن الشِّ

كبرة تفوق ِشعر الفصحى .
وســنورد يف هذا املقــال  منوذجا 
لشاعرين كبرين من شبوة كمثال حي 
النتشــار قصائدهام يف ربوع الجنوب 
العريب وانحــاء الجزيــرة العربية هام 
البغدادي والشاعر  الســيد محســن   :
محمد بن صالح بارسده ، وقد تبنى كل 
واحد منهام تيارا سياسيا يتعارض مع 

اآل خر حيث تبنى الســيد محسن 
وجهــة نظــر )الجبهة القومية ســابقا 
أو الحــزب االشــرتايك الحقــا ( وتبنى 
بارسده القوى الوطنية املعارضة لتفرد 
الجبهة القومية بالسلطة التي انفردت 

بالسلطة يف الجنوب !!
وفيــام ييل نورد مســاجلة قصرة  

بني الشاعرين :
بارسده :

أنا معي نخلة ومستبرش بها
منتوجها أول سنه أربع ُخبـــر

التمر حايل مترها أول سنه
تايل تغر وأنقلب حامض وُمر

وقد أجاب عىل هذا البيت الشاعر 
السيد محسن بالقول :

حيشاء عىل الرحمن ما سقيتهــا
وشقاتها من فوق ستعرش نفـر

ال تقاسموا بتجيك خوصه واحده
بايشهدون الناس يف بحراً وبر

وهنــا ينكر الســيد محســن عىل 
الشــاعر بارسده مــا أدعــاه يف بيتيه 
االولــني وخصوصاً حول الثورة فالثورة 
وهــي ـ التــي رُمــز إليها بالســبيه أي 
غرسة النخيل ليســت ملكاً للشاعر أو 
جبهة التحريــر تحديداً وإمنا هي ملكاً 
لكل من أســقاها وعمل من أجلها وهم 
كثــر ويزيد عددهم عىل الســتة عرش 

فصالً كام يقول .
ثانيا : سنورد منوذجا آخر للشاعر 
الجنويب الكبر أحمد سعيد أمسعيدي  

قالهــا عقب احتالل الجنــوب عام 94، 
عندما حــرض إىل شــقرة يف محافظة 
أبني الشيخ عبدالله بن حسني األحمر 
وعيل محسن ومعظم قادة معركة الغزو 
وحــرص الشــيخ طــارق الفضيل عىل 
دعــوة كبار شــعراء أبــني وكان بينهم 
الشــاعر الكبر أحمد سعيد أمسعيدي 
وحني جاء دوره وقــف أمام امليكرفون 
قابضــا عصــاه التي يتعكــز عليها يف 

السر والوقوف وقال:
يا بيت لحمر قر مايش لك مفر

من خذ مالح الناس با يعطي مالح
أنته مسلح بالبنادق والشفر

واحنا علينا حظر ممنوع السالح
هبت نجوم الخر ذي فيها امطر
ما باقي اال النجم ذي فيه الرياح

ال انته تباين سامحك يف ما جرى 
والله ما سامح وال تبرص سامح

عندها ضج الحــارضون فقالوا له: 
كيف سويت بنا يا مسعيدي لحنا لباك 

ترحب بالضيوف.!!
فقال لهم كلمته:

والله ما طاعني امهاجس ومى..
ورفض ان يرحب بالغزاة ...

ويف الشأن العريب ســنورد مناذج 
قصــرة مــن الشــعر الحديــث لكبار 
الشعراء العرب  حيث يقول نزار قباين :

متى يعلنون وفاة العرب ؟
أنا منذ خمسنَي عاما،

 أراقُب حال العرْب.. 
وهم يرعدوَن، والميُطروْن…

الحــروب،  يدخلــون  وهــم   
واليخرجوْن…

 وهم يعلِكوَن جلود البالغِة َعلْكا وال 
يهضموْن

بعد أن عقــد الريحاين الكبر تلك 
املقارنــة بني الشــعر والسياســة، أو 
باألحرى بني العاطفــة والعقل، مى 
يف مذكراتــه ليصــف ميــول العراقيني 

فقال ساخراً :
»ليــس يف أمــم األرض عــىل مــا 
أظن من يهتم بالسياســة اهتامم األمة 
العربية، وليس يف األقطار العربية كلها 
من يشغف بالسياسة شغف العراقيني. 
يف مدينــة بغداد مثــالً ثالمثائة مقهى، 
ويف كل مقهــى عرشون سياســياً عىل 
األقل !!هذا الشغف العراقي بالسياسة 
ليــس بجديــد. إنه جــزء مــن االتجاه 

أمل  للعراقيــني   الفكــري  العقــالين 
يقل الخــرباء بأن املرصيــني يكتبون 
واللبنانيني ينرشون والعراقيني يقرأون 

؟؟!!!
والشــاعر احمــد مطــر مــن رواد  

الشعر السيايس يف العرص الحديث
و شعره ســلس ومفهوم ألنه يتكلم 
الشــعب  املقهــور عــن  الشــعب  اىل 

املقموع ومن ذلك :
نحن الوطن

إن مل يكن بنا كرمياً آمناً
ومل يكن محرتماً

ومل يكن ُحراً
فال عشنا.. وال عاش الوطن

هــذه الرســالة لــكل من دعســوا 
شــعوبهم بإســم الوطــن، اي وطــن؟ 

الوطن-املزرعة عىل مقاسهم
أكَرُ األشياِء يف بَلَدتِنـا

األحـزاُب
والَفْقـُر

وحاالُت الطّـالِق 
ونِصُف  أحـــزاٍب  عــرشَُة  ِعنـــَدنا 

الِحزِب
يف كُلِّ زُقــاِق !

قاِق  كُلُّهـا يسعـى إىل نبْـِذ الشِّ
كُلّها يَنَشقُّ يف الّساعـِة َشّقنِي

اِن ّقنِي َشـقَّ ويَنَشـقُّ عىل الشَّ
َويَنشّقاِن عن َشّقيِهام ..

من أجـِل تحقيـِق الِوفـاِق 
َجَمـراٌت تَتهـاوى َشـَرراً

والبَـرُْد بـاِق
ويقول يف قصيدة أخرى: 

جس الطبيب خافقي وقال يل
هل هنا األمل ؟؟

قلت له : نعم
فشــق باملــرشط جيــب معطفي 

واخرج القلم 
هز الطبيب رأسه.. ومال وأبتسم

وقال يل: ليس سوى قلم
فقلت :ال يا سيدي

هذا يد ...وفم
ورصاصة.. ودم

وتهمة سافرة.... متيش بال قدم
)أيب الوطن أمي الوطن(

أنت يتيم أبشع اليتم أذن
)أيب الوطن أمي الوطن(

ال أمك أحتوتك بالحضن
و ال أبوك حن

)أيب الوطن أمي الوطن(
نحــن الوطن إن مل يكــن بنا كرمياً 

آمناً
ومل يكن محرتماً ومل يكن ُحراً

فال عشنا.. وال عاش الوطن
ونختم  بقصيدة أخرى بعنوان »قم 

ياصالح الدين قم »  يقول :
قم يا صــالح الدين ، قــم » ، حتى 

اشتىك مرقده من حوله العفونة ،
كم مرة يف العام توقظونه ،

كم مرة عىل جدار الجنب تجلدونه ،
أيطلب األحياء من أمواتهم معونة ،

ترابــه  يف  الديــن  صــالح  دعــوا 
واحرتموا سكونه ،

ألنه لــو قام حقــا بينكم فســوف 
تقتلونه )انتهى (

وختاما نقول : عندما  نتحدث عن 
أدب فصيح وأدب شعبي فهذا يعني أننا 
نتحدث عن مجتمع يعاين من ازدواجية 
لغويــة، مجتمع ذي لغتني: لغة مكتوبة 

ولغة محكية.
الفصيــح يف مجتمع كهذا  واألدب 
أدب نخبــوي بطبيعتــه، وخاصــًة إذا 
كانت األمية متفشــيًَّة فيه، ويبدو األدب 
العامــي يف هــذا املجتمــع أيــَر يف 
التلقِّي وأوَســع مســاحًة يف االنتشار 

وأكر تأثرًا يف النفس.
ولكــن هذا االنطبــاع رسيع خادع، 
فــاألدب العامــي أدب عاطفي يتســم 
بالبساطة والضحالة ومحدودية األفق، 
ا األدب  وتأثره عاطفي آيِنٌّ وسطحي، أمَّ
الفصيــح فله تأثــران: ظاهــر رسيع، 
وخفــيٌّ عميــق، أمــا الظاهــر منه فهو 
ا  انطباع اللحظة األوىل عند التلقِّي، وأمَّ
الخفي فهــو ما يرتكه يف أعامق النفس 
من تأثر وما يقيض إىل تنشــيط حركة 

العقل وتوسيع أفق الثقافة .

الشعر الفصيح والشعبي أيهما األكثر الشعر الفصيح والشعبي أيهما األكثر 
حضورا وانتشارا؟!َ!حضورا وانتشارا؟!َ!

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

أصدارات مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات 
»إخوان اليمن في خدمة المشروع اإليران.. كيف حصل الحوثيون على »طائرة مقاتلة«؟

1

في خدمة المشروع اإليراني

»اليوم الثامن« تتبع خيوط تهريب السالح لصنعاء..

إخوان اليمنإخوان اليمن
كيف حصل الحوثيون 

على »طائرة مقاتلة«؟
صادر عن

االتصاالت
وتقنية المعلومات 

قراءة تحليلية..

في قبضة األذرع اإليرانية باليمن
مؤسسة

لإلعــالم والــدراســـات

يوليو / 2022م
1

مزالق إعالمية تهدد الهوية الثقافية الجنوبية | )نظرة فاحصة (

قراءة تحليلية في خطاب اإلعالم المحلي..

تهدد الهوية الثقافية الجنوبية )نظرة فاحصة(

مؤسسة

لإلعــالم والــدراســـات

تقدم

مزالق إعالمية

قراءة تحليلية

نوفمبر/ تشرين الثاني 2022م

د. محمد الموسوي
كاتب وباحث عراقي

يكتب لدى مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات

إصدارات مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات 

الثورة اإليرانيةالثورة اإليرانية
ومستقبل العنف ضد ومستقبل العنف ضد 

المرأة بالشرق األوسط.. المرأة بالشرق األوسط.. 

)95( عامًا من الدمـار بـ مصر – تونس – اليمن – الجزائر  ليبيا – العراق -سوريا
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مشروع خالفة اإلخوان المسلمين في مواجهة تنمية األوطان 

)95( عامًا 
من الدمـار بـ

مصر – تونس – اليمن – الجزائر  
ليبيا – العراق -سوريا

صادر عن


