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بقيمة »بقيمة »200200« مليون دوالر والضحية « مليون دوالر والضحية 
وزير جنوبيوزير جنوبي

اإلخواني خالد الوصابي اإلخواني خالد الوصابي 
منح شهادة دكتوراه مزورة منح شهادة دكتوراه مزورة 
ودعوات في عدن لمقاضاتهودعوات في عدن لمقاضاته

توكل كرمانتوكل كرمان
من أروقة السياسية إلى مدرجات المالعب الرياضية(من أروقة السياسية إلى مدرجات المالعب الرياضية(

»اليوم الثامن« تبث في التحوالت في السياسة اإلعالمية القطرية تجاه األذرع اليمنية..  

»مقدمة لتشغيل أكثر من »مقدمة لتشغيل أكثر من 
7070 محطة كهرباء في أنحاء  محطة كهرباء في أنحاء 

الجنوب واليمن«..الجنوب واليمن«..
وصول ثاني دفعات وصول ثاني دفعات 

منحة المشتقات النفطية منحة المشتقات النفطية 
السعودية الجديدة إلى عدنالسعودية الجديدة إلى عدن

أسبوعية سياسية تحليلية ) تصدر عن مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات
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تقرير

نصر محسن

حصلت صحيفــة اليــوم الثامن عىل 
نســخة تقرير رقم: PAD4213، لـ »اتفاقية 
البنك الدويل ملرشوع التعليم باليمن فرباير 
)شــباط( 2021م، والتي تضمنت معلومات 
»مبلــغ 70.5 - مليون SDR،  ما يعادل 100 
مليــون دوالر أمرييك، بتمويل مشــرك من 
الرشاكة العامليــة للتعليم )GPE - )املنحة 
املضاعفة(، منحــة برنامج قطاع التعليم – 
GPE، واملنحة املرسعة -GPE، مبلغ 7.18 
مليون SDR، ما يعادل يعادل 76.52 مليون 
دوالر أمريــيك، إىل صنــدوق إنقاذ الطفولة، 
منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة برنامج 
األغذيــة العاملي، من أجل مــرشوع إعادة 
التعليم والتعلم يف اليمن الـ25 من نوفمرب 

.»2020
وكشــفت مصادر حكوميــة لصحيفة 
اليــوم الثامن عن تفاصيل اجتامع حكومي 
الثالثاء املايض، ترأســه معني عبدامللك 
رئيس حكومة »الرشاكة اليمنية الجنوبية«، 
عــرض خالله تقرير نرشتــه صحيفة اليوم 
الثامــن، بعنــوان »إخــوان اليمــن ومتويل 
منظمة اليونيسف«.. السطو عىل )2( مليون 

دوالر أمرييك بإرشاف معني عبدامللك«
وأكــدت املصــادر أن معني عبدامللك 
عمل منذ ترأسه الحكومة اليمنية يف العام 
2018م، عىل »تعزنــة« املكاتب التنفيذية 
يف العاصمة عدن مبا يف ذلك وزارة الربية 
والتعليم، والقناة التعليمية التي تعد واحدة 
من أبرز املؤسسات التي تحصل عىل دعم 
دويل بخطــط دعم تصل إىل مائتني مليون 

دوالر سنوياً«.
وذكــرت املصــادر أن وزيــر الربيــة 
والتعليــم ابدأ غضبه الشــديد مــن تقارير 
نرشتها صحيفة اليوم الثامن، متسائال كيف 
وصلت هذه املعلومات إىل الصحيفة، فيام 
تلقى أحد املحررين الصحفيني تهديدات، 
دون ان يبدي املتصــل أي معلومات حول 
األسباب التي دفعته إىل تهديد أرسة تحرير 
صحيفة اليوم الثامن، لكــن يبدو انها عىل 
صلة مبا تم نرشه حول قضايا فســاد وزارة 
الربيــة والتعليم، وإذ تؤكــد صحيفة اليوم 
الثامن عىل حقها يف نرش قضايا الفســاد 
املوثقة، فأنها تؤكــد ان تلك التهديدات أي 
كان مصدرها، لن يخيفهــا وتحمل حكومة 

معني عبدامللك املسؤولية الكاملة.
وســبق وتلقت صحيفة اليــوم الثامن 
تهديــدات مــن رشكــة النفــط الوطنية يف 
العاصمة عــدن، عىل خلفية نــرش وثائق، 
تشري اىل تورط الرشكة يف قضايا فساد، قبل 

ان تنفي الرشكة تلك ذلك.
وهــذه التهديدات متثــل احراجا كبريا 
للمجلس االنتقايل الجنــويب، الذي يتعهد 
بحاميــة الصحافيني مــن أي تهديدات قد 

تطالهم.
ومؤخرا ظهرت وثائق مرسبة تكشــف 
فســاد حكومة معــني عبدامللــك وتنظيم 
اإلخوان يف اليمن، لتعيــد ترسيبات قوائم 
املبتعثــني للدراســة يف الخــارج الجدل 
السيايس واإلعالمي حول اتهامات الفساد 
التــي توجــه إىل مســؤولني يف الحكومة 
الرشعيــة اليمنيــة، يف ظل غيــاب أي دور 
ألجهــزة الرقابــة الرســمية املعطلــة منذ 

االنقالب الحويث يف سبتمرب 2014.
وشــهدت مواقع التواصل االجتامعي 
خالل األيام املاضية تفاعال غري مســبوق 
عــىل خلفيــة قوائم الحاصلــني عىل منح 
دراســية من الحكومة اليمنية للدراســة يف 

الخارج، والتــي ذهبت معظمهــا إىل أبناء 
وأقارب قيادات حكومية وحزبية من الدرجة 
األوىل، يف مؤرش اعتربه اليمنيون اتســاعا 
لرقعة الفساد واملحسوبية وغياب الشفافية 
يف توزيع املنح الدراســية التي يفرض أن 

تخصص للمتفوقني.
وتــداول ناشــطون وإعالميون مينيون 
قوائم ألســامء أقارب قيــادات يف الرشعية 
وقادة عســكريني  ودبلوماســيني  اليمنية 
وسياســيني اســتحوذوا عىل معظم املنح 
التي تقدمها الحكومــة اليمنية إىل الطالب 
إلكــامل دراســاتهم الجامعيــة والعليا يف 

جامعات عربية ودولية.
وأكــدت صحيفــة العرب الصــادرة يف 
لندن أن ملف الفساد يف وزارة التعليم العايل 
اليمنية الذي ظهر مــن خالل االختالل يف 
توزيع املنح الجامعية، هو جزء من فســاد 
أوسع تشكل يف مؤسســات الرشعية أثناء 
فرة الحرب، واكتسب طابعا سياسيا عقب 
تحوله إىل شكل آخر من أشكال املحاصصة 
الحزبية بــني املكونات ومراكــز القوى يف 

معسكر الرشعية.
وقالت وكالة األنباء اليمنية الرســمية 
التابعة للحكومة الرشعية إن رئيس مجلس 
القيادة الرئايس رشاد العليمي رأس األحد 
يف قرص معاشيق جانبا من جلسة مجلس 
الوزراء، وذلك بحضور رئيس الحكومة معني 
عبدامللك ومدير مكتب رئاســة الجمهورية 

الدكتور يحيى الشعيبي.
وأشــارت الوكالة إىل أن رئيس مجلس 
القيــادة الرئايس حث عىل “رضورة اعتامد 
معايري شفافة يف مختلف الجهات لضامن 
مبدأ تكافؤ الفــرص بني املواطنني، مبا يف 
ذلك االبتعاث الخارجــي والتوظيف”، كام 
“وجــه يف هــذا الخصوص بإلغاء أســامء 
كافة املبتعثني غري املستحقني من أبناء 

مســؤويل الدولة مبــن فيهم أي شــخص 
من عائلتــه املقربني من الدرجــة األوىل، 
وتحويلها إىل طالب مستحقني مستوفني 
للرشوط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحرص 
االبتعــاث الخارجــي عىل برامــج التبادل 
الثقــايف وفقــا ملعايــري دقيقة، وشــفافة، 

ومنصفة”.
وقالــت الوكالــة إن الرئيــس العليمي 
“وجــه الحكومة، ممثلة بــوزارة الخارجية، 
بحرص أبناء وأقرباء املسؤولني من الدرجة 
األوىل املعينني يف الســلك الدبلومايس، 
وامللحقيــات والبعثــات مــن خــارج قوام 
وزارة الخارجيــة، وإحالتهــم إىل الخدمــة 
املدنية أو املؤسسات املتوافقة وقدراتهم 
وتخصصاتهم وفقا لرشوط شــغل الوظيفة 

العامة”.
وعىل اثــر هــذه االجتامعــات، قالت 
مصادر حكومية إن معني عبدامللك يسعى 
اىل تحميل مسؤولية فساد يف وزارة الربية 
والتعليــم، الوزير الجنــويب طارق العكربي 
الذي وجد نفسه تحت رحمة إدارة اخوانية 
تتحرك بتوجيهات معــني عبدامللك، لكن 
معني عبدامللك ذاته ذهب للدفاع عن الوزير 

اإلخواين خالد الوصايب.
وطالب معني عبدامللك بالتحقيق يف 
مزاعم اغــالق وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، وهو األمر الذي يؤكد ســعي معني 
اىل حامية مســؤويل اإلخــوان لكن يف ذات 
الوقت يريد تحميل الوزير الجنويب العكربي 
مســؤولية نهــب أمــوال قدمتهــا منظمة 
اليونســف للتعليم يف اليمــن، وقد رجحت 
مصادر ان األموال ذهبت إىل خزينة تنظيم 
اإلخوان، وقناة سهيل الفضائية التي عملت 
عىل انتاج برامــج تعليمية مبنهج مرفوض 

جنوبياً.
وقالت وكالة األنباء اليمنية ســبأ التي 

تديرهــا الحكومــة الرشعيــة إن اجتامعا 
حكوميــا أقر »تشــكيل لجنة مــن كفاءات 
أكادميية مشــهود لها باالقتــدار والنزاهة، 
للعمل مع فريق حكومي ملراجعة شــاملة 
لسياســات االبتعاث وملفات املستفيدين 
من املنح دون اســتثناء، وتطبيق املعايري 
القانونية عىل الجميــع، ووضع آليات تعزز 

من شفافية االبتعاث«
وشــدد االجتامع عىل اللجنــة إلعداد 
»معايري شــفافة لالبتعــاث الخارجي، مبا 
يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة االحتياجات 
التخصصــات  يف  القامئــة  واملتطلبــات 
العلمية التي تحتاج إىل ابتعاث، والحد من 

العشوائية«.
وذكرت املصادر الرســمية أن الحكومة 
أكدت أنهــا »وبدعــم من مجلــس القيادة 
الرئايس ســتتخذ مواقف جدية وشــفافة 
ومســؤولة يف التصدي لكل حاالت الفساد، 
وينبغي أن تكون األطر املؤسسية املعنية 
باملحاسبة ومكافحة الفســاد هي وحدها 
دون غريهــا، الحكــم والفيصــل يف هــذه 
الحاالت، حتــى ال يظن أحد أنه مبنأى عن 
املساءلة واملحاســبة، أو أنه فوق القانون، 
فالجميــع أمام القانون ســواء، وال حصانة 

ملسؤول، وال حامية ألحد من يد العدالة«.
وبحسب الوكالة فقد ناقشت الحكومة 
اليمنية يف االجتامع نفســه، تقرير اللجنة 
املكلفة مبراجعة رشوط وحيثيات إنشــاء 
امللحقيــات الفنية يف الســفارات، وأكدت 
بهذا الخصوص تنفيذ ما ورد يف التقرير من 
توصيات، إضافة إىل اســتيعاب توجيهات 
رئيس مجلس القيادة الرئايس، بشأن االلتزام 
بضوابط التعيينات يف السلك الدبلومايس، 
وإنفاذ قرارات االســتدعاء، وتقليص أعداد 
كــوادر البعثات، وتقليص النفقات إىل الحد 
األدىن وتوجيهها نحو الخدمات األساسية 

التي متس حياة ومعيشة املواطنني«.
ونقلت وكالة »سبأ« عن رئيس الحكومة 
معــني عبــد امللــك، تأكيــده »أن عنــوان 
املرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق 
اإلصالحات الرضورية وإن كانت مؤملة، وأنه 
يجــب أن يكون الهدف هــو املحافظة عىل 
املــال العام والحد من الهــدر، ومبا يراعي 
املصلحــة الوطنية فقــط، بعيــداً عن أي 

اعتبارات أخرى«.
إىل ذلــك، وقــف االجتــامع الحكومي 
أمام اســتمرار هجامت وتهديدات ميليشيا 
الحــويث اإلرهابيــة، واســتهدافها مقدرات 
الشعب اليمني واملالحة الدولية، وهجامتها 
املتكــررة عــىل املدنيــني، وأكــد أن ذلك 
»اســتمرار للســلوك اإلرهايب للميليشــيا 
الحوثيــة يف قطع الطريق عــىل كل جهود 
السالم، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إىل 

حل دون تغيري الحقائق عىل األرض«
وقال عبد امللك: »إن الدولة والحكومة 
ســتعمل كل مــا يلــزم لــردع االعتــداءات 
اإلرهابيــة الحوثيــة عىل تصديــر النفط«، 
مؤكداً أن هذا األمر »يتعلق مبعيشــة وحياة 
الشعب ومقدراته الوطنية، وال ميكن التهاون 
يف ذلك أو قبول أنصاف الحلول«، حســب 

تعبريه.
وكانــت الحكومــة اليمنية قــد جددت 
دعوتهــا للمجتمع الــدويل لجهة تصنيف 
امليليشــيات الحوثية عىل لوائح اإلرهاب 
العاملي، وأقــرت حظر وتجميــد 12 كياناً 
محلياً )رشكات ومؤسســات( متهمة بدعم 
امليليشــيات، وذلك يف ســياق تنفيذ قرار 
مجلس الدفاع الوطنــي الرامي إىل معاقبة 
الجامعة وقادتها، وتجفيف مصادر متويلها، 
بعــد تصنيفهــا »إرهابيــة« وفــق القوانني 

املحلية«.

معين عبدالملك
مصادر حكومية تكشف خفايا اجتماع عقد في قصر معاشيق..

يحاول التهرب من قضية فساد بقيمة »200« 
مليون دوالر والضحية وزير جنوبي
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أول دعوى قضائية ضد الوزير الذي شهدت وزارته إغالق محتجين لمقرها في حي ريمي بمديرية المنصورة كرد فعل شعبي غاضب ضد الوزارة 
ووزيرها على خلفية فضائح فساد في ملف المنح الدراسية

بشائر أحمد

 يعتزم مسؤولون رفع دعوى قضائية 
مســتعجلة ضد وزيــر التعليــم العايل 

والبحث العلمي د. خالد الوصايب.
وأظهرت وثيقة رسمية مرسبة توجيه 
املحكمة اإلدارية يف العاصمة عدن أمر 
استدعاء للوزير الوصايب للمثول أمامها 
وذلك للرد عىل الدعوى املرفوعة ضده 
من قبل مسؤول البعثات السابق بالوزارة 

سامل صالح الطاهري.
وهذه أول دعوى قضائية ضد الوزير 
الذي شــهدت وزارته إغــالق محتجني 
ملقرها يف حي رميي مبديرية املنصورة 
كــرد فعل شــعبي غاضب ضد الــوزارة 
ووزيرهــا عىل خلفية فضائح فســاد يف 
ملف املنح الدراسية يف الخارج وكشفت 
اســتحواذ املســؤولني عليها ومنحها 

ألبنائهم وأحفادهم وأقاربهم.
وقالت صحيفة »األيام« املحلية إن 
هناك أرس - أبنائهــم من أوائل خريجي 
الثانوية العامة واملســتحقني لالبتعاث 
للدراســة يف الخارج - بصــدد مقاضاة 
الوزير وبعــض املســؤولني يف الوزارة 
املتورطني بعملية الفســاد واالستيالء 
عــىل املنــح عــىل حســاب الطــالب 

املتفوقني.
وقالت تقارير صحافية إن محافظة 
تعز اليمنية الخاضعة لســيطرة إخوان 
اليمــن والحوثيني، بالتقاســم، فضحت 
التنظيــم املمــول قطريــا، يف اعقــاب 
تزويــر شــهادة دكتوراه لعضــو يف فرع 
التنظيم اليمني، بهدف الســيطرة عىل 
كلية الصيدلة بتعز، يف فضيحة جديدة 
تضاف اىل فضائح التنظيم اليمني، الذي 
تورط يف قضية املنح الدراســية، بعد ان 
جعلها حكرا عىل املنتســبني للتنظيم 

اليمني.
ونظمــت الهيئة الشــعبية الوطنية 
الجنوبيــة ملكافحــة الفســاد ، وقفــة 
احتجاجيــة أمــام وزارة التعليم العايل 
بالعاصمــة عــدن،  العلمــي  والبحــث 
وبالرشاكة مع أفــراد املقاومة الجنوبية 
ومواطنــني، وقفــة احتجاجيــة بقيادة 
القائد معني املقرحي والقائد عبدالنارص 
البعوه قيادات املقاومة الجنوبية، وذلك 
عىل خلفية قضية فساد كربى تقوم بها 
وزارة التعليــم العــايل والبحث العلمي، 
وتوزيع املنح الدراسية املبتعثة للخارج 
عىل أبناء املسؤولني واقرباءهم وحرمان 
املســتحقني منها من أبنــاء الجنوب، 
والتي نرش فيهــا أوراق تثبت تورط وزير 
التعليــم العايل والبحــث العلمي خالد 
الوصــايب وبعض املســؤولني بالوزارة، 

بتلك الفضيحة الكربى..
الوقفة طالبــت بإغالق مبنى الوزارة 
ورسعة التحقيق العاجل يف وقائع تلك 
القضية ومحاســبة الوزير واملتورطني 
معه وتقدميهم للمحاكمــة، وذلك لعدم 
اعتامدهم للمعايــري القانونية والنزيهه 
األخالقية، وفقدان مبدأ تكافؤ الفرص بني 

املبتعثني للخارج .
ومــن ناحيــة أخرى كشــف رئيس 
إحــدى الجامعــات األهليــة يف مدينة 

تعز عــن فضيحة تزويــر مدوية قام بها 
وزير التعليم العايل القيــادي اإلخواين 
خالد الوصــايب ، مطالباً بالتحقيق معه 
بتهمــة الخيانــة العظمى.   الربفســور 
محمود الربيهي رئيــس جامعة العطاء 
للعلوم والتكنولوجيــا ورئيس الجمعية 
الصيدالنيــة اليمنيــة رسد يف لقــاء له 
مع إحدى اإلذاعــات املحلية تفاصيل 
القضية التي متت اثارتهــا مؤخراً حول 
قيام وزارة التعليم العايل بعدن باعتامد 

شهادة دكتوراه مزورة.   
وقــال الربيهي بــان الــوزارة قامت 
باعتامد شهادة دكتوراه صيدلة للمدعو 
بسام الشيباين صادرة من جامعة العلوم 
والتكنولوجيــا ) تابعة لجامعة اإلخوان( 
يف صنعــاء عام 2018م، ويقوم صاحب 
الشــهادة املزورة حالياً بالتدريس وفق 
هذه الشــهادة ، رغم عــدم وجود برنامج 
معتمد يف اليمن ملنح شهادات الدكتوراه 
يف هــذا املجــال ســواء يف الجامعات 
الخاصة او الحكومية.   موضحاً بان برامج 
منح شــهادات الدكتــوراه يف املجاالت 
الطبيــة والعلمية غري متوفــر يف اليمن 
، لصعوبة توفري الــرشوط الالزمة لفتح 
قســم الدكتوراه والذي يتطلب ان يكون 
لدى الجامعــة ما ال يقل عــن 5 دكاترة 
بدرجة »بروفسور« يف القسم ، وهو غري 

متوفر حالياً يف أي جامعة.   
وقال الربيهي انه تواصل مع الوزير 
للتأكد من املوضوع وقال بانه تجاهل الرد 
عليه ، يف حني رد عليه الوكيل وزارة خالد 
باســليم بالنفي القاطع ان تكون الوزارة 
قد قامت بذلــك.   الفتاً اىل أن املوضوع 

تكشــف الحقاً بعد ان قامت جامعة تعز 
باإلعالن ، عــن درجة وظيفية لرئاســة 
قسم الصيدلة والذي شارك الربيهي يف 
تأسسيه عام 2017م وتم تكليفه من قبل 

مجلس الجامعة باالرشاف عىل ذلك.   
  وقال الربيهي بانه تفاجأ باملدعو 
بســام الشــيباين التقــدم لشــغل هذا 
املنصب بنــاء عىل الشــهادة املزورة ، 
مضيفاً بانه تفاجأ أكرث بعد ان اكتشــف 
إرصار الوزير الوصايب عىل منح املنصب 
للشيباين والضغط عىل الجامعة لتعيني 
صاحب الشهادة املزورة.  مشرياً اىل ان 
األمر فشــل بعد تدخلهم وفرض معايري 
املفاضلة التــي منحت الوظيفة لدكتور 
أخر ، اال أنه كشــف عــن محاولة ثانية 
للجامعة بدفع املدعو بســام الشيباين 
بعد اإلعالن عن احتياج فرع جامعة تعز 
يف الربة لرئيس قسم صيدلة.   مضيفاً 
بان املدعو بســام تقدم لهــذه الوظيفة 
وجــرت محــاوالت لفرضه رغــم تقديم 
دكتور آخر لها الدكتــور مجيب النهاري 
وهو الوحيد يف تعز الذي يحمل شهادة 

دكتوراه تخصص صيدلة رسيرية.   
الدكتور محمود الربيهي لفت إىل انه 
تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الجامعة 
الوطنيــة ) احدى الجامعــات الخاصة 
يف تعــز ( ضد تزوير نتائــج املادة التي 
يقوم بتدريسها الشيباين، كام تضمنت 
الشكوى الطعن ضد عميد كلية الصيدلة 
بالجامعة الدكتــور جامل الحزمي لكون 
تخصصه علوم وليس صيدلة.   وكشــف 
الربيهي بــان الحزمي واملدعو بســام 
الشــيباين قاما برسقة أبحــاث كان قد 

تقدم بها للجامعة ، وقاما بنسبها لهام ، 
مؤكداً بان تعميد الوزارة لشهادته املزورة 
دفعــه اىل رسقــة األبحــاث.   الربيهي 
لفت اىل ان النيابة حولت الشــكوى اىل 
الوزير للتحقيق والرفــع اليها بالنتائج ، 
ليصــدر الوزير اإلخواين االصــايب قراراً 
قــى بتشــكيل لجنــة تحقيــق حول 
موضوع الشكوى برئاسة الدكتور محمد 
عبدالعزيــز عميد كلية الحقوق بجامعة 
تعز وعضوية مصطفى الشــعبي مدير 
عام الشــئون القانونية بالــوزارة.   وأبدا 
الربيهــي اســتغرابه من القــرار ، حيث 
أوضح بــأن محمــد عبدالعزيــز رئيس 
اللجنة يشــغل ايضا منصب عميد كلية 
الدراسات العليا بالجامعة الوطنية التي 
تم تقديم الشــكوى ضدهــا ، وقال بانه 
تالعب بالتحقيق واألقــوال التي قدمها 
لــه.   اال ان الربيهــي أوضح بان املذكور 
قام بتوريــط وزارة التعليم العايل حيث 
رد يف تقريــره عىل الطعــن ضد تدريس 
املدعو بســام الشــيباين يف الجامعة 
الوطنية لشــهادته املــزورة ، حيث أكد 
يف التقرير بان الشهادة تم تعميدها من 
قبل الــوزارة يف عدن ، الفتاً اىل ان عضو 
اللجنــة وهو مديــر الشــئون القانونية 
بالوزارة قام بالتوقيــع عىل هذا التقرير 
ما يعــد اعرافاً بالفضيحــة.   الربيهي 
كشــف عــن التوصيات التــي وردت يف 
تقرير اللجنة ورفعتهــا اىل الوزارة والتي 
اعتربها تثري الســخرية ، ومنها اقراح » 
بعدم التعاقد معه ملدة خمس سنوات » 
و » توصيــة النيابة العامة بعدم تصديق 
ما يقوله«.   الالفت ان الربيهي كشف يف 

ترصيحاته بــان وزارة التعليم العايل يف 
صنعاء والخاضعة لســيطرة الحوثيني 
رفضت محاولة بســام الشيبايب تعميد 
شهادته وبررت ذلك بعدم وجود برنامج 
معتمــد لشــهادة الدكتــوراه يف اليمن ، 
لينجح بتعميدها يف الــوزارة بعدن وهو 
ما قــال بانه فضيحــة كــربى.   وحول 
الخطوات القادمة كشــف الربيهي بانه 
قــام مبخاطبة رئيــس الــوزراء ورئيس 
مجلس النــواب بتفاصيل القضية ، بعد 
رفض وزير التعليم العايل الرد عىل طعنه 
ضد توصيات اللجنة التي شكلها ، الفتا 
اىل ان الوزيــر األصايب يعــد رشيكاً يف 
جامعتني خاصتني يف تعز.   ومل يستبعد 
الربيهي اللجوء اىل تصعيد القضية دولياً 
والتخاطب مع االتحاد العاملي للصيادلة 
، اال أنه عرب عن أمله يف ان تحل القضية 
داخلياً باعــراف ويراجــع الوزير عن 
تعميد الشهادة الكارثية املزورة.   مؤكداً 
بان ما ارتكبــه الوزير يعد خيانة عظمى 
للوطن والعبث يف التعليــم ومخرجاته 
ان  اىل  الفتــاً   ، التحقيــق  تســتوجب 
تخصص الصيدلية ليس باألمر الهني بل 
مرتبط بحياة الناس وصناعة األدوية وال 
ميكن العبث فيه.   تعمل جامعة اإلخوان 
عىل افساد العملية التعليمة مبدارسها 
الخاصة وجامعتها وتستخراج شهادات 
مزورة العضائها ووقياداتها من جامعات 
الخاصــة التابعة لها، ليصــل األمر اىل 
منح شهائد املاجسر وبكالوريوس من 
جامعــة العلــوم والتكنولوجيا ليس يف 
اليمن فقط بــل حتى من فرع جامعتهم 

يف السودان«.

»تعز اليمنية تفضح األذرع القطرية«.. 

اإلخواني خالد الوصابي منح شهادة دكتوراه 
مزورة ودعوات في عدن لمقاضاته
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مدخل: 
اليمنيــة الحاصلة  ظهــرت اإلخوانية 
عىل الجنســية القطرية تــوكل كرمان، يف 
مدرجات مالعب كرة القدم، تعلن تشــجيع 
املنتخبــات املشــاركة يف مونديــال قطر 
2022م، وقــد كانت البدايــة لتوكل وقوفها 
ضد منتخب السعودية الذي فاز يف مباراة 
تأريخية امام منتخــب االرجنتني، بعد ان 
غيبــت إعالميا وسياســيا خــالل األعوام 
القليلــة املاضيــة اال مــن بعــض الظهور 
الذي تكتفي فيه بالحديث عن اليمن وعن 

التغيري.

االستهالل: 
آخــر األنبياء«. جاء ذلــك يف تغريدة 
لكرمــان، قالــت فيهــا: »)قتلناك يــا آخر 
األنبيــاء.. قتلنــاك ليــس جديــدا علينا.. 
اغتيــال الصحابــة واألوليــاء(«، مضيفة: 
»)قتلنــاك.. يا جبل الكربيــاْء وآخر قنديل 
زيٍت.. ييضء لنا، يف ليايل الشتاء.. قتلناك 
نحــن بكلتا يدينــا.. وقلنا: املنيّــة.. ملاذا 
قبلــت املجيء إلينــا؟ فمثلــك كان كثريا 
علينــا..(«. ويف تغريــدة منفصلــة، نرشت 
كرمــان صورة ملــريس بتعليــق قالت فيه: 

»صلوا عليه وسلموا تسليام«. 

املقدمة: 
تتناول هــذه القــراءة الفاحصة قصة 
ناشــطة مينيــة حــازت عىل جائــزة عىل 
جائزة نوبل للسالم للعام 2011 بالتقاسم 
مــع الرئيســة الليبرييــة إلني جونســون 
سريليف والناشطة الليبريية ليام غوبوي، 
للسالم، نظرا لتقديرات راعي الجائزة بأنها 
امرأة السالم ومساندة الحقوق والحريات، 
ونحن هنا نقدم نظرة شــاملة عن أنشــطة 
تلــك النوبلية خــالل عرشة ســنوات وقد 
اعتمد هــذا التقرير عىل املنهج التاريخي 
لألحــداث التــي تفاعلــت معهــا املــرأة 
الكرمانيــة النوبليــة وما نتــج من تحوالت 
يف األنشــطة والتوجهات ابتدأ من النضال 
الســلمي ثم الدعوة للعنف ومن النشــاط 
الحقوقي إىل النشــاط الســيايس وكذلك 
التحــوالت من العمــل الخــريي التنموي 
إىل دعــم التنظيامت اإلرهابيــة واألعامل 
التخريبيــة يف كثــري من البلــدان العربية 
وما تركته تحركاتها من ســوء يف العالقات 
الدبلوماســية بــني بلدهــا وبعــض الدول 
العربيــة، وآخــر تلــك التحــوالت الضجة 
والظهــور املبالــغ فيــه يف فعاليات كاس 

العاملي يف قطر 2022م .
وقــد تقســمت محــاور هــذا التقرير 
املولد والنشأة ومراحل الظهور السيايس. 
التحريضيــة  السياســية  ومواقفهــا 
ضــد مقومــات الشــعب اليمنــي الثورية 
ومناهضتها لكثري من التوجهات التي يعرب 
عنها الشــعب يف اليمن شــامله وجنوبه، 
وكذلــك املواقــف التحريضية ضــد دول 
التحالــف العريب )الســعودية- االمارات – 

مرص- الجنوب - ( 

املولد والنشأة ومراحل الظهور 
السيايس

تــوكل كرمــان، هــي سياســية مينية 
وعضو حــزب التجمــع اليمنــي لإلصالح 
ناشــطة حقوق إنســان تــرأس مجموعة 
صحفيات بال قيود التي أسســتها يف عام 
2005. فازت مع إلني جونســون سريليف 
وليام گبوي بجائزة نوبل يف السالم 2011، 
وذلك »إلســهاماتهن فيام يســمى النضال 
الســلمي يف صنعاء رافعة شعار من أجل 
حامية املــرأة وحق املرأة يف املشــاركة 

الكاملة يف عملية بناء السالم«.  
 ُولَِد تــوكل كرمان7 فرباير 1979 تعز، 
اليمن الجنســية مينية املهنــة، صحفية، 
سياســية تنحــدر مــن أرسة ريفيــة مــن 

منطقــة مخالف رشعــب يف محافظة تعز، 
وفــدت أرستها مبكرا إىل صنعــاء مهاجرة 
كغريها مــن أرس اليمن التــي تتوجه نحو 
العاصمة بحثا عن فرص عمل. والدها عبد 
الســالم كرمان كان وزير الشؤون القانونية 
السابق، وهو قيادي كبري يف حزب التجمع 
اليمنــي لإلصالح وأحد مؤســي اإلخوان 
املســلمني يف اليمــن. وحاليــاً هو عضو 

مجلس الشورى للدولة.

النشاط السيايس
صحفيــات بــال قيــود تشــغل حاليا 
رئيســة منظمــة صحفيات بال قيــود منذ 
عام 2005- ، وعضوة مجلس الشورى يف 
التجمــع اليمني لإلصالح، كــام أنها كاتبة 
صحفية يف العديد مــن الصحف واملواقع 
االلكرونيــة منذ عــام 2001- ومدربة يف 
مجال مكافحة الفســاد، حقوق اإلنســان، 

املهارات اإلعالمية.
العلــوم  جامعــة  مــن  تخرجــت 
والتكنولوجيــا، بكالوريــوس تجــاره عــام 
1999 بتقديــر جدجــدا، وبعدها حصلت 
عــىل املاجســتري يف العلوم السياســية 
وتحمــل دبلــوم عــام تربيــة بتقدير جيد 
جــدايًف عــام 2000 من جامعــة صنعاء، 
اللغــة  كامــربدج يف  دبلــوم  إىل  إضافــة 
االنجليزيــة وآخــر يف الربمجــة اللغويــة 

العصبية.
أهــام  خارجيــة  دورات  يف  شــاركت 
وزارة  مــن  الصحفــي  التحقيــق  دورة يف 
الخارجيــة األمريكيــة، ويف حــوار األديان 
حــوار الديــن واملجتمع - أمــريكا. وقادت 
العديــد مــن االعتصامــات والتظاهــرات 
ضــد نظام صنعاء: أكرث مــن 80 اعتصاما 
بإيقــاف  للمطالبــة  2010م  و   2009 يف 
عدد مــن االحكام القضائيــة ضد عدد من 
املتهمني لدى نظام صنعاء السيام بعض 
املعتصمــني الــذي عمــل نظــام صنعاء 
حينها إىل إيقافهم.  املحكمة االستثنائية 

املتخصصة بالصحفيني. 
وشــاركت يف العديد من االعتصامات 
واملهرجانــات الجامهرييــة يف الجنــوب 
بغرض اســتغالل مطالب شــعب الجنوب 
الثورية التحررية محاوال حرفها عن مسارا 
رافع شــعار املنــدد بالفســاد واملطالبة 
بحقهــم يف الرشاكــة يف الســلطة والرثوة 

عىل رأسها اعتصام ردفان، الضالع.
لكن شــعب الجنوب فطن لسياســتها 
وانزلهــا مــن عــىل منصــات االحتفال يف 
الضالع وردفــان وعدن. وكانت احتجاجات 
2011  تــوكل كرمان أثنــاء االحتجاجات 
اليمنية 2011.توكل كرمان اسم له حضور 

متميز يف الســاحة السياسية واإلعالمية، 
ظهــرت بعد قيــام االحتجاجــات اليمنية 
2011 كأبرز نشــاطه سياســية وحقوقية 

مينية عىل مستوى الجنسني.
تشــتهر كرمــان مبوقفهــا املناوئــة 
للسلطة الحاكمة يف اليمن، وتقود يف سياق 
ذلك اعتصامات دورية أمام مجلس الوزراء 
للمطالبــة بإطــالق الحريــات الصحفيــة 
مهجــري  مــع  وتضامنيــة  واإلعالميــة، 
الجعاشــن وأخــريا مظاهــرات يف جامعة 
صنعاء للمطالبة برحيل النظام الحاكم يف 
بالدها بعد اندالع ثورة الياسمني يف تونس.

اعتقلت مساء السبت الـ23 من يناير 
2011 مــن قبــل القــوات األمنيــة، بتهمة 
إقامة تجمعات ومســريات غــري مرخصة 
لها قانونا والتحريــض عىل ارتكاب أعامل 
فوىض وشغب وتقويض السلم االجتامعي 
العام. أفرجت الســلطات اليمنية عنها 24 
من يناير2011 بعــد أن أثار القبض عليها 
موجــة احتجاجات جديــدة يف العاصمة 

صنعاء 
 ادعت توكل كرمــان انها تلقت تهديداً 
بالقتــل عــرب اتصــال هاتفي مــن رئيس 
الجمهورية عيل عبد الله صالح إىل أخيها 
الشــاعر طارق كرمان يطلــب منه ضبطها 
وجعلهــا رهن اإلقامة الجربية مستشــهدا 

بحديث »من شق عصا الطاعة فاقتلوه
تزايدت التهديدات بعد عملية اغتيال 
للرئيــس اليمني من قبــل مجهولني يف 3 
يونيــو 2011، حيث قالت توكل كرمان إنها 
اســتلمت برســالة إلكرونية عــرب الربيد 
وموقع التواصل االجتامعي »الفيســبوك« 
يف 16 يونيو 2011 من مجموعة تســمى 
»كتائب الثــأر لليمن وللرئيــس )عيل عبد 
الله( صالــح« تطالبها باالعتذار للشــعب 
اليمنــي و«االعــراف بالعاملــة للواليات 
املتحــدة األمريكية« مقابــل إطالق رساح 
شــقيقها املختطــف طــارق كرمــان منذ 
أســبوع. وقد تزامــن اختطــاف أخيها مع 
عملية اقتحام مجموعات مجهولة ملنزلها 
يف صنعاء، ومنذ يــوم الجمعة املايض ال 

تعلم توكل كرمان أي أخبار عن شقيقها.
وتحمــل عــددا مــن العضويــات يف 
مؤسســات مدنية محليــة وعاملية، أبرزها 
عضــو نقابة الصحفيــني اليمنيني، عضو 
اتحــاد الصحفيــني العرب، عضــو اتحاد 
العامليني، عضــو صحفيني  الصحفيــني 
ملناهضــة الفســاد YEMENJAC ، عضــو 
املنظمــة الدولية للصحافــة IRE و عضو 
مؤســس منتدى WANA لدول غرب آســيا 
وشــامل إفريقيــا وعضــو منظمــة الخط 
األمامــي FRONT LINE وعضــو منظمــة 

العفو الدولية .
ساهمت )توكل( يف صياغة العديد من 
التقارير الســنوية الراصدة لحرية التعبري، 
يف اليمــن، كام ســاهمت يف إعداد التقرير 
السنوي األول والثاين لصحفيني ملناهضة 
الفســاد حول الفســاد يف اليمــن ووضع 
االســراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســان، 

االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
وأرشفت وأخرجــت العديد من األفالم 
التســجيلية املعنية بالحقــوق والحريات 
والحكم الرشــيد يف اليمن منها فيلم دعوة 
للحياة حــول ظاهرة االنتحــار يف اليمن، 
وفيلــم املشــاركة السياســية للمــرأة يف 

اليمن، وفيلم تهريب األطفال يف اليمن.
كُرمت كأحد النســاء الرائدات من قبل 
وزارة الثقافة اليمنية وبيت الشعر اليمني. 
وحصلــت عىل شــهادة املرأة الشــجاعة 
من الســفارة األمريكية للعــام 2009م وتم 
ترشيحها من قبل مراسلو بال حدود ضمن 

سبع نساء يف العامل قمن بالتغيري.
يف الحقيقة عملت تلك الناشــطة يف 
تعميق مأســاة اليمن وحرفت ثورة الشباب 
املطالبــني بالحرية والحقــوق يف صنعاء 
وشــهوت ثورت الجنــوب باتهامهــا بانها 
مواليــة إليــران وكل ذلــك جعلهــا مصدر 
موثــوق لدى الدوائــر الغربيــة واألوروبية 
مآربهــم وصــارت  لهــم  لكونهــا حققــت 
املحامي عىل جامعة االخوان املسلمني 
يف مــرص واليمــن وقطــر وتركيــا وصالت 
وجالــت يف كثــري مــن املحافــل الدولية 
لتلميع تلك الجامعات الســيام العصابات 

املشبوهة يف اإلرهاب وغسيل األموال. 

توكل كرمان وحربها ضد دول 
التحالف العريب 

ســلطت كرمان عداوتهــا ضد اململكة 
العربيــة الســعودية منذ بدايــة االزمة يف 
اليمن وكذلك دشنت حملها اإلعالمية عرب 
قناة الجزيــرة املوالية لقطر وكانت مبادرة 
الرياض هــي املدخل والدينونة التي عزفا 
عليها كرمان طوال سنة وكانت تصاريحها 
وتغريداتهــا منصبة يف هــذا االتجاه امن 
اجل تحقيق هدفني هام تشويه السعودية 
واجهاض املصالحة وهــو ما تحقق. جاء 
ذلــك يف تغريــدة لكرمان عــىل صفحتها 
الرسمية بتوير، حيث قالت: »أي عمل قد 
يؤدي إىل الســالم مرحب به، مبادرة وقف 
إطالق النار السعودية ميكن أن تكون منصة 

النطالق انخراط أوسع..«
وتابعــت كرمــان يف التغريــدة ذاتها: 
»الســعودية واإلمارات يجب عليهام وقف 
واملوانئ  املطــارات  واحتــالل  الحصــار 

يف اليمــن، والحوثيون يجــب عليهم وقف 
حصار تعــز ووقــف الهجــوم الدموي يف 

مأرب«
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  قــد  وكان 
السعودي يف مؤمتر صحفي عقده اإلثنني 
عن مبادرة بالده إلنهــاء الحرب يف اليمن، 
والتي شــملت وقف إطالق نار شامل تحت 

مراقبة األمم املتحدة.
توكل كرمان: اإلعالم السعودي »يتنّمر 
ويحرّض عــيّل« اتهمت الناشــطة اليمنية 
توكل كرمان، ما أســمته »اإلعالم السعودي 
املوجه« بالتنمر والتحريض عليها، وذلك 
بعد أيــام من اختيارها عضــوا يف مجلس 
خــاص، مهمتــه اإلرشاف عــىل محتــوى 
تغريــدة:  يف  كرمــان  وقالــت  فيســبوك. 
»أتعرض لتنمر واســع وتحريض فظيع من 
قبل اإلعالم الســعودي املوجــه وحلفائه، 
املهم أن أســلم من املنشــار الذي قُطعت 
بــه جثة املرحــوم جامل خاشــقجي، أنا 
ذاهبــة إىل تركيا وأعترب هــذا بالغا للرأي 
العام العاملي«. وكان خرب اختيار الناشطة 
اليمنية عضوا مبجلس حكامء فيسبوك قد 
أثار جدال وتســاؤالت عرب مواقع التواصل 
وشــفافية  حياديــة  حــول  االجتامعــي 

املنصة. 
ويف فربايــر عــام 2018 قــرر حــزب 
اليمني لإلصــالح تجميد عضوية  التجمع 
العســكري  للتحالف  انتقادها  كرمان، بعد 
بقيــادة الســعودية الذي يدعــم الحكومة 

اليمنية املعرف بها دوليا.

مرص العربية تحت نريان كرمان 
النوبلية 

  اثارت الناشــطة السياســية اليمنية 
والفائزة بجائزة نوبل للسالم، توكل كرمان، 
ضجة، بعد نرشهــا لتدوينة عىل صفحتها 
مبوقــع التواصــل االجتامعي، فيســبوك، 
تنتقــد فيها الرئيس املــرصي، عبدالفتاح 

السيي.
مرص السيي مجرد خائن وعسكري 
انقاليب والعزة والكرامة ملرص حتى يسقط 
ويرحل، ولســوف يســقط ويرحل واإليام 
القريبــة بيننا وقالت كرمــان يف تدوينتها: 
»الســيي مجرد خائن وعسكري انقاليب 
وال عــزة وال كرامــة ملــرص حتى يســقط 
ويرحل، ولســوف يســقط ويرحل واإليام 
القريبــة بيننــا. »مــن جهتها نقــت وزارة 
الخارجيــة اليمنيــة، أن يكــون لكرمان أي 
صفة رســمية، وذلــك عىل لســان مصدر 
بالخارجيــة يف ترصيحــات نقلتهــا وكالة 
األنباء اليمنية الرسمية، حيث قال: »إن ما 
يصدر عن الناشــطة كرمان، هو تعبرياً عن 
مواقفها الشــخصية وال يعرب عن الحكومة 

اليمنية.«
وأضاف تقريــر الوكالــة اليمنية عىل 
لسان املصدر استهجانه من تناقل وسائل 
إعالمية أن كرمان تشغل منصبا بالحكومة 
اليمنيــة، حيــث قــال: »إن هنــاك مواقع 
تستخدم أســاليب الكذب واالفراء؛ خدمة 

ألجندات مشبوهة ومعادية.«
شــنت كرمــان هجــامت إعالمية ضد 
مــرص العربيــة وشــعبها وثورتهــا وذلك 
تنفيذا لنهجها اإلخــواين اإلرهايب القاهرة 
)رويرز( - قالت مصادر أمنية إن ســلطات 

تقارير وتحليالت

»اليوم الثامن« تبث في التحوالت في السياسة اإلعالمية القطرية تجاه األذرع اليمنية..  

كاتب وباحث في الشؤون 
السياسية واألمنية، نائب 

رئيس التحرير ورئيس قسم 
البحوث والدراسات في 
مؤسسة اليوم الثامن 

لإلعالم والدراسات،

د. صبري عفيف

اإلخوانية توكل كرمان
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مطــار القاهرة الــدويل يوم االحــد منعت 
الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة عىل 
جائزة نوبل للســالم من دخول البالد عقب 

وصولها من اإلمارات.
واتخــذت مرص عــدد مــن اإلجراءات 
األمنيــة لحامية امنهــا من ابــواق اخوان 
املســلمني فكانــت قد منعتهــا كرمان من 
دخــول مرص العــريب، تتحــدث يف مؤمتر 
صحفي يف أوسلو يوم التاسع من ديسمرب 
كانــون األول 2011 - ومل تذكــر املصادر 
أســباب املنع وقالــت وكالة انبــاء الرشق 
الوســط “جديــر بالذكر” أن كرمــان كانت 
قــد أعلنــت تضامنها مع مؤيــدي الرئيس 

املعزول محمد مريس.
وكان متحدث باســم جامعة االخوان 
املسلمني التي ينتمي لها مريس قد رصح 
بأن كرمان انضمت مؤخرا للمظاهرات التي 
تشــهدها القاهرة وتطالــب بإعادة مريس 
ملنصبــه وقالــت املصادر إنه تــم ترحيل 
كرمان عــىل نفــس الطائرة التــي وصلت 
عليها. وقالت رسالة عىل الصفحة الرسمية 
لكرمان عــىل موقع تويــر “احتجاز توكل 
كرمان الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم يف 
مطار القاهرة ومنعها من التوجه إىل ميدان 
رابعة العدويــة.” وذكرت وكالة أنباء الرشق 
األوســط أن كرمــان مدرجــة عــىل قامئة 

للممنوعني من دخول مرص.

القلق األمرييك من توجهات 
كرمان: 

لثالثــة  أم  وهــي  كرمــان  واكتســبت 
أبنــاء أهمية رمزيــة يف االنتفاضة اليمنية 
عــام 2011 وهــي أول امــرأة عربية تفوز 
بالجائزة. ويف اليمن يطلقــون عليها لقب 
“املــرأة الحديدية” و”أم الثــورة”. وكرمان 
عضو يف حزب اإلصالح اليمني اإلســالمي 
البارز الذي أثار قلقا يف الغرب ويرجع هذا 
يف األســاس اىل أن االمريكيــني يصنفون 
عبــد املجيــد الزنــداين عضــو الحــزب 
واملستشــار السابق ألسامة بن الدن زعيم 

تنظيم القاعدة الراحل إرهابيا.
وعــزل الجيش املرصي مــريس منذ 
شــهر مــام ســبب حالــة مــن االضطراب 
السيايس بالبالد.كانت كرمان التي حصلت 
عىل جائزة نوبل للســالم عــام 2011 قد 
أعلنت تضامنها مع املعتصمني املؤيدين 
للرئيس املرصي املعــزول محمد مريس. 
توكل كرمان: الســيي خائــن وانقاليب.. 

ومصدر بخارجية اليمن: تعرب عن نفسها.
قبــل أن تتســلم » كرمــان الجائــزة » 
قامــت بجولة مكوكية بني الدول التي قالت 
مصادر مقربة من البيت القطري أنهم كانوا 
عامل أسايس بفوز » اليمنية توكل كرمان » 

بجائزة نوبل للسالم.
ومــع أول مقابلــة صحفيــة معها بعد 
حصولها عىل جائزة نوبل مع قناة الجزيرة 
وبالتحديــد يف برنامج » بال حدود » فقدت 
كرمــان شــعبية عارمــة نتيجــة ذهولهــم 
بثقافتهــا أجمع معظــم منارصوها أنها ال 
تســتحقها؛ لكنهم اتخذوهــا كورقة ضغط 

عىل الرئيس اليمني عيل عبد الله صالح.
كانت توكل كرمــان قبل حصولها عىل 
الجائــزة من أشــد املعارضني لسياســة 
الواليات املتحــدة األمريكية وتدخلها يف 
حــرب تنظيم القاعدة يف اليمــن؛ كام انها 
دعت شــباب الثورة بإحراق العلم األمرييك 

أثناء مسريتهم.
الواليــات  لصالــح  خطابهــا  تغــري 
املتحــدة األمريكيــة بعــد حصولها عىل 
جائــزة »نوبــل« حيــث قالــت: ال أوافــق 
عــىل أن أمريكا هي »الشــيطان األكرب« فـ 
أمريكا دعمت الثورات العربية، وســاندتها 

وساهمت يف نجاحها...!!
وأثــار حوارهــا حالــة من االســتياء 

والرفــض يف الشــارع املــرصي وتوالــت 
التواصــل  صفحــات  عــىل  التعليقــات 
التــي  الجرائــد  وصفحــات  االجتامعــي 
نرشت خرب لقائها مــن قناة دريم 2؛ حيث 
شــبهوا كالمها بأنه نفس نغمة الســابقات 

املنسلخات من قيم اإلسالم وترشيعاته،  

األحزاب السياسية اليمنية يف 
عيون املرأة النوبلية 

وصفت الناشطة اليمنية الحائزة عىل 
جائزة نوبل للســالم توكل كرمان، األحزاب 
واألدوات  بالعمــالء  اليمنيــة  السياســية 
لتقســيم البالد. وقالت كرمان، يف منشــور 
عىل صفحتهــا بالفيســبوك: »لألحبة يف 
االصــالح يف ذكرى تأســيس حزبكم نقول 
لكــم ان ال فرق بني حزبكــم وبقية االحزاب 
واملجلس االنتقايل.. مثال«. وأضافت توكل 
كرمان كالمها بشأن األحزاب: »كلهم عمالء 
وادوات لتقسيم البالد واحتاللها«. واردات: 
»اتحدث عن اصحاب القرار ومن يدير هذه 
التكوينات ويتحكم بقراراتها وليس األفراد 

فشأنهم شأن بقية أفراد الشعب«.  

التناقضات يف مواقفها 
وعدوانتها املعلنة ضد شعب الجنوب 

املطالب بحقوقه وحريته 
رغــم أنهــا تدعــي احــرام الحقوق 
والحريــات إال أنها أمام الجنوب وشــعبه 
وحريتــه وحقوقه تتحــول اىل خصم لدود 
وعــدو مقاتــل يف كل الجبهــات، محاولة 
أثنــاء نضاالت شــعب الجنــوب )]3[( وقد 
تجلــت مواقفها يف أكرث مــن موقف نحو، 
إنكارهــا ألي تضحيــات قدمهــا الحــراك 
الجنويب خالل االحتجاجات التي شهدها 
الجنوب منذ 2007م حتى اللحظة مؤكدة 
إن إحصائيات الشــهداء والجرحى الذين 
سقطوا يعودون اىل حزبها التجمع اليمني 

لإلصالح .
وأضافــت توكل كرمان يف ســجال مع 
ناشــطني معارضــني عــىل صفحتها يف 
الفيس بوك أن ال شــهيد حــويث وكذلك ال 
شــهداء من الحــراك املســلح يف جنوب 
اليمن ســقطوا يف االحتجاجات، ومع ذلك 
يتباكون عــىل الشــهداء والجرحى الذين 
تركوهم وهم يقارعون نظــام عيل عبد الله 

صالح.
هذا وقد أثارت ترصيحات توكل غضباً 
واسعاً يف أوســاط شباب الحراك الجنويب 
يف الجنوب انه قدم أكرث من 2000 شــهيد 
وجريــح منــذ انطالقته عــام 2007م مبن 
فيهم عرشات الشهداء الذين سقطوا خالل 

أحداث العام 2011 .
وأثارت ترصيحات توكل كرمان غضب 
ناشطني من مختلف املحافظات يف حني 
علق بعضهم بالقــول إن حزب اإلصالح مل 
يكتــف مبحاولة رسقة الثورة يف ســاحات 
جامعــة صنعاء بل يســعى أيضــاً لرسقة 

تضحيات ودماء شهداء الحراك الجنوب
يف حني تنتقد توكل كرمان، الناشــطة 
اليمنيــة طريقــة ترسيــع تنفيــذ »اتفاق 
الرياض« بــني الحكومة اليمنية واملجلس 
االنتقايل الجنويب يف سبيل تعطيل عملية 
الســالم ذات االجــامع املحــيل والعــريب 
تــوكل، عرب  والــدويل، وكتبت  واإلقليمــي 
حســابها بـ«توير »كل يشء كان متوقعا، 
تم تكليف سكرتري السفري السعودي )رئيس 
الوزراء اليمني( معني عبد امللك بتشكيل 
الحكومــة، رغم أنف )الرئيــس اليمني عبد 

ربه منصور( هادي ومساعديه! »
وكلــف هادي، عبــد امللك بتشــكيل 
حكومــة كفــاءات مناصفــة بني الشــامل 
أعلــن املجلــس  وباملقابــل  والجنــوب، 
االنتقــايل تخليه عن حكــم اإلدارة الذاتية 
للمحافظات الجنوبية، بعد نحو 3 أشــهر 

من إعالنه.
وعقب شــهر من اقتتال بينهام، وقعت 
اتفاقا يف  الحكومة واملجلس االنفصــايل 
الريــاض، يــوم 5 نوفمرب/ترشيــن الثاين 
2019، يتضمن 29 بندا ملعالجة األوضاع 
والعســكرية  واالقتصاديــة  السياســية 

واألمنية يف املحافظات الجنوبية.
وأضافت توكل: »ال بند واحد ســينفذ 
مــن الشــق األمنــي والعســكري التفــاق 
الرياض، ســيعني ذلــك أن االتفاق أضفى 
مزيــدا مــن الرشعيــة السياســية عــىل 
املجلس االنتقــايل ومرشوعه، ومزيداً من 

إضعاف الضعيف هادي ورشعيته!!«.
وحــذرت مــن أن »بقــاء بنود الشــق 
العســكري واألمنــي دون تنفيذ ســيعني 
أيضاً مزيداً من االقتتال والرصاع«. وتابعت: 
»قلنــا دامئــاً أن املشــكلة يف الرياض ال 
الحــل، الرياض صانعة ومهندســة كل هذا 
الخــراب الكبــري يف اليمــن، والبقية مجرد 

دمى وأدوات.
وتتهــم الحكومــة اليمنيــة اإلمــارات 
بدعــم املجلس االنتقايل، رغم ان االمارات 
العربيــة هــي ثاين دولــة بعد الســعودية 
ضحت برجالها يف سبيل تحرير اليمن من 
العصابات الحوثية واالرهابية ومنذ 2015، 
تقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات 
عســكرية يف اليمن، دعام للقوات املوالية 
للحكومة، ضد الحوثيــني، املدعومني من 
إيران، واملسيطرين عىل محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء )شامل( منذ 2014

األعامل الخريية املشبوه. 
اليمنية توكل كرمان  دفعت الناشــطة 
بآالف الشــباب إىل ساحات االعتصام عام 
2011، لكنهــا باعت اليمن بعد أشــهر من 
أجل تكويــن إمرباطوريــة إعالمية خاصة 
بها يف إســطنبول. وكانت توكل كرمان أكرب 
املســتفيدين من احتجاجــات 11 فرباير 
2011، حيث اســتطاعت مــن خالل دماء 
الشباب اليمنيني الوصول إىل جائزة نوبل 
للسالم التي فازت بها باملناصفة يف العام 

ذاته.
»تجميد« توكّل كرمان مســؤول ميني 
سابق: توكل كرمان نالت نوبل بأموال قطر 
وبواســطة األمــوال القطرية التــي تلقتها 
لدعــم ســاحات االعتصام، متكنــت توكل 
كرمــان من تكوين إمرباطوريــة خاصة بها 
يف الخارج، تاركة أحالم الشــباب اليمنيني 
تتبخر بحرب وفــوىض تتصاعد مع حلول 
الذكــرى الثامنة ملا يســمى بـ«ثــورة 11 

فرباير«.
وأنشــأت كرمان قنــاة »بلقيس« التي 
تبــث من تركيــا، بجانــب مؤسســة توكل 
كرمــان الدوليــة املدعومــة مــن الدوحة. 
وبدال من اســتغالل موقعها يف الدفاع عن 
الشــعب اليمني من الجرائم الحوثية غري 
املســبوقة منــذ 4 ســنوات، وجهت توكل 
كرمان ســهامها الغــادرة يف ظهر الحكومة 
الرشعيــة والتحالف العربية متاشــيا مع 

أجندة الدوحة.
ومل تتوقف كرمان عند ذلك، بل ذهبت 
لرشعنة اإلجراءات الحوثية االنقالبية ضد 
الحكومة الرشعية يف ســقوط غري مسبوق 

وفقا لخرباء.

مؤسسة توكل كرمان األنشطة 
واالرهابية 

مؤسســة تــوكل كرمــان واملشــاريع 
املناطقية.

دعم متطرفني يف القرن االفريقي
دعم متطرفني يف جنوب اليمن

استقطاب عدد من الشباب وتأطريهم 
يف جامعة االخوان املسلمني 

والطالب  الفنانــني  معاناة  اســتغالل 

والفقراء ألغراض سياسية: 
ضجة بعــد تكريــم اإلخوانيــة توكل 
كرمان الفنانة أمل كعدل يف إسطنبول... ما 
القصة أثارت اإلخوانية البارزة توكل كرمان 
بتكرميهــا الفنانة اليمنية الشــهرية »أمل 
كعدل« الكثري مــن ردود الفعل، ماّم اعتربه 
البعض وســيلة إخوانية جديدة الستاملة 
الشــعب إىل جانبهــم. فقــد اســتخدمت 
الجامعة أيقونة الفــن اليمني التي حملت 
راية بالدها منذ سبعينيات القرن املايض، 
مســتغلة الفقــر والعوز الــذي يعيش فيه 

اليمنيون، وضيق الحال.
اإلخوانيــة تــوكل كرمان تكــرّم الفنان 
اليمنية الشهرية أمل كعدل ومتنحها مبلغ 
)20( ألــف دوالر ووفقاً لنشــطاء، فإّن منح 
الجامعة أمل كعــدل مبلغ )20( ألف دوالر 
أمريــيك، يف وقت يتضور فيــه أبناء اليمن 
جوعاً داخل البالد، ما هو إاّل رياء سيايس.

وانتقــد الكثري من النشــطاء الفنانة، 
متســائلني مــا الــذي دفعهــا، وهي عىل 
أبواب السبعني عاماً، لالرمتاء يف أحضان 
»اإلخــوان«، وهــي فنانــة يجمع الشــعب 
اليمني عىل حبها، وإنّه كان عىل كعدل أن 

»تحرم الوطن«، وأاّل تقبل دعوة اإلخوان.
وبعد التكريم، أحيت أمل كعدل سهرة 
فنيــة بفندق يف مدينة إســطنبول، برعاية 
مؤسســة تديرها اإلخوانية تــوكل كرمان، 
وتحمل اسمها. مواقع التواصل االجتامعي 
تنتقــذ الفنانــة لقبولها الدعــوة والتكريم 
الذي سيكون مبثابة وســيلة الستخدامها 
ضد بالدها ناشطة أخرى وصفت استغالل 
اإلخــوان ألمل كعــدل بأنّه »صفعــة«، ألّن 
اإلخــوان لهم هدف، وهــو »كرس طموحات 
الحركة الفنية الجنوبية املناهضة لجامعة 
االخوان املســلمني يف الجنوب«، مشرية 
إىل أّن الفنانــة »بلعــت الطُّعــم«، ومل يكن 
عليها قبول دعوة سياســية مثل هذه التي 
جاءت »ضد الوطن«، وكان عليها االعتذار، 

وعدم االنجرار وراء املال.

الخصومة مع الجامهري العربية 
يف مواقع التواصل االجتامعي 

عــرّبت تــوكل كرمــان عن ســعادتها 
باالنضامم إىل مجلــس اإلرشاف العاملي 
ملحتــوى فيســبوك، معتــربة أن احتكار 
الحكومات لوســائل اإلعــالم واملعلومات 
مل يعــد ممكنــاً بفضل منصــات التواصل 
االجتامعــي : »أنــا يف مجلــس اإلرشاف 
وإنتســاغرام  فيســبوك  عــىل  العاملــي 
للمســاهمة يف حاميــة ومتكــني أصوات 

الناس والدفاع عن حرية التعبري«
أعلنــت  الــذي  املجلــس  ويهــدف 
يــوم األربعــاء  فيســبوك عــن تشــكيله 
املايض، إىل »اتخاذ قرارات نهائية وُملزِمة 
حول مــا إذا كان يجب الســامح مبحتوى 

معنّي أو إزالته من فيسبوك وإنتساغرام«.
ومع انتشــار خرب تعيني توكل كرمان 
يف مجلس اإلرشاف عىل محتوى فيسبوك، 
انقسمت آراء مستخدمي وسائل التواصل 
بني الفرح والفخر باختيار امرأة عربية يف 
هذا املنصب والتشــكيك بحيادية املنصة 
االجتامعية األكرب يف العامل. وقال مجلس 
فيســبوك يف بيان أصدره فور إنشــائه إن 
آراء بعــض األعضاء قــد ال تتوافق مع آراء 
العديــد من النــاس، لكن اختيــار أعضاء 
املجلــس تم عىل مبدأ متثيل وجهات نظر 

وخلفيات متنوعة.
واعتــرب معارضون أن اختيــار كرمان 
يف مجلس فيســبوك مل يكــن موفقا كونها 
»تحمل آراًء حزبية وال تتقبل الرأي اآلخر«. 
وظهــرت دعــوات إىل مقاطعــة فيســبوك 
وإلغاء الحســابات فيها. واعترب محمد آل 
الشــيخ أن تعيني توكل كرمان يف فيسبوك 
يوجــب عــىل الســعوديني واإلماراتيــني 

من  االنســحاب  واملرصيني  والبحرينيني 
املنصة.

الخليــج  دول  يف  حمــالت  واطلقــت 
ينســحب  ان  يجــب  والجنــوب  العــريب 
الســعوديون واالماراتيــون والبحرينيــون 
واملرصيون من الفيس بــوك بعد ان تولت 
)تــوكل كرمان( هذه املــرأة املؤدلجة التي 
تنرش البغضاء والكراهية منصباً يف الفيس 
بــوك ..  ورأت مها بنت شــعالن أن »تعيني 
تــوكل كرمــان يف إدارة املحتــوى عــىل 
فيسبوك وإنستغرام سوف يُسهم يف توغل 

اإلخوان وفكرهم يف تشكيل املحتوى.
إدارة  يف  #توكل_كرمــان  تعيــني 
املحتوى عىل @Facebook و إنســتغرام 
ســوف يُســهم يف توغل #اإلخوان وفكرهم 
يف تشــكيل املحتوى، ورغم جهود العامل 
الكبرية يف محاربة #التطــرف إال أن فيس 
بوك أرتكبت خطأ كبري فتاريخ هذه #املرأة 
ومواقفهــا السياســية ال تتناســب مع هذا 
الــدور! يف املقابل عرب كثريون عن فخرهم 
باختيار توكل كرمان، وكونها االسم العريب 

الوحيد يف مجلس فيسبوك

رفض شعبي عريب واسع 
لتعيني “توكل كرمان” ضمن مجلس 
اإلرشاف عىل محتوى “فيسبوك” 

و”أنستغرام”
بعد أن قررت إدارة رشكة “فيســبوك” 
تشكيل هيئة رقابة عىل منصتي “فيسبوك” 
و”أنســتغرام” للتواصل االجتامعي، قوبل 
تشــكيل الهيئــة بانتقــادات واســتهجان 
واســع خصوًصا أن من ضمن فريق مراقبة 

املحتوى اإلخوانية اليمنية توكل كرمان.
وتضم هيئة اإلرشاف الجديدة رئيســة 
وأســتاذ  الســابقة،  الدمناركيــة  الــوزراء 
كليــة القانــون بجامعة ســتانفورد مايكل 
ماكونيل، وأســتاذ بكليــة الحقوق بجامعة 
كولومبيا جامل جرين وعميد كلية الحقوق 
يف جامعة لــوس أنديــس كاتالينا بوتريو 

مارينو.
ومبجرد إعالن رشكة “فيســبوك” عن 
الهيئة اشتعلت مواقع التواصل االجتامعي 
مبنشــورات وهاشــتاقات تدعو إىل رفض 
هذا التعيــني حيث وصفهــا البعض بأنها 
“دكتاتوريــة” وال تقبل الــرأي اآلخر، فيام 
اعتربها آخرون “داعية الخراب” وأنها عني 

اإلخوان عىل فيسبوك.
الحملة ضد “كرمان” من قبل النشطاء 
ومســتخدمي ومتابعــي مواقــع التواصل 
االجتامعــي كانــت بشــكل واســع جًدا، 
ومطالبــات عدة بإلغاء هــذه الصفحة ملا 
وصوفها بأنها صوت الدعاية اإلخوانية كام 
قال رئيس مركز اللغة العربية أبو ظبي عيل 

بن متيم.
وأضــاف بــن متيم عرب حســابه عىل 
“توير”:” صاحبــة خطاب الكراهية تنضم 
عــىل  العاملــي”  اإلرشاف  “مجلــس  إىل 
محتــوى ما ينرش عىل منصتي فيســبوك 
أنفق أكرث  القطــري  وأنســتغرام، فالنظام 
مــن 8 مليــارات دوالر يف منظومة اإلعالم 

االجتامعي، وكرمان أبرز أدواته”.
والصحفيــة  الكاتبــة  قالــت  فيــام 
الســعودية هيلة املشــوح :”تــوكل كرمان 
تنتمــي إىل جامعــة اإلخــوان ويتجــاوز 
انتامئهــا لهذا الحزب اإلرهــايب بارتباطها 
مبراكز قيــادة التنظيم الدويل للجامعة يف 
تركيــا وقطر ونشــاطها املتواصــل للدعم 
والرويــج للحــزب ، كــام ارتبــط اســمها 
مبؤسسات داعمة وممولة ألنشطة القاعدة 
يف اليمن فكيف تُضم إىل مجلس اإلرشاف 

يف “فيسبوك”؟!”.

تقارير وتحليالت

»اليوم الثامن« تبث في التحوالت في السياسة اإلعالمية القطرية تجاه األذرع اليمنية..  

من أروقة السياسية إلى مدرجات المالعب الرياضية 
)نظرة فاحصة(  )الحلقة األولى(
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تقرير

إن املعركة الدبلوماســية التي يقودها 
املجلس الرئايس يف الخارج ضد املجلس 
قضيــة شــعب الجنــوب وممثلــة الرئيس 
القائــد عيــدروس الزبيدي بلغــت ذروتها 
وتجلت مؤرشاتها يف أكرث من موقف، بينام 
وزراء النــص االخر بني صامتني وخاملني 
واخريــن يدافعون عن النــص االخر الذي 
يلعــب بالنــار هــذا يف مجــال املعركــة 

الدبلوماسية.
أما فيام يخص سياسة تفكيك الجنوب 
مــن الداخــل فــأن تلــك السياســة أيضا 
بــدأت مؤرشاتها يف العمق االســراتيجي 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب ونــرى أن 
معظــم أعضاء االنتقايل يف ســبات عميق 
مام يجري من تفكيــك صفوفه يف الداخل 

وتغييب دوره الدبلومايس يف الخارج.
وفيــام ييل نقتبــس ما تصــدره بيان 
األورويب  االتحــاد  إن  األورويب«  االتحــاد 
ملتزم بســالمة األرايض اليمنية وبالحاجة 
اىل تسوية سياســية شاملة ويدعم جهود 
الرئيس العليمي ويدعو جميع األطراف مبا 
يف ذلــك املجلس االنتقــايل الجنويب اىل 
اإلقرار باألهميــة الجهورية لوحدة مجلس 
القيادة الرئايس من اجل السالم املستدام 

يف اليمن .
االتحــاد  رحــب  أوســع  ويف ســياق 
األورويب بالتصويــت اإليجــايب مــن قبل 
اليمن يف الجمعية العامــة لألمم املتحدة 
إلدانة اعتداء روســيا عــىل أكرانيا نتأكيد 
اليمن عىل الدعم املستمر لسالمة أرايض 
أوكرانيا حامية النظام الدويل املبني عىل 

القواعد يف املحافل املتعددة األطراف.
وهــذه التحــركات مل تكــن عفوية بل 
ان هنــاك جهــود كبرية تبذلهــا الخارجية 
اليمنية يف سبيل تفكيك اتفاقيات الرياض 
وكذلــك تصوير املجلــس بانــه املعرقل 
للمجلس الرئــايس وهذا االمــر بدأ يظهر 
عىل السطح وما يجعل العليمي يف كلمته 
امام الرئيــس الصيني يجاهــر باملطالبة 
بحل عىل أســاس دولة موحدة وهذا االمر 
الــذي مل يكــن العليمــي يتجــرأ القول به 
فامذا تطرأ ملاذا هذا االنفراد دون لن يكون 

االنتقايل عىل علم مبا يجري.
أين هم وزراء االنتقايل املدافعون عن 
النــص اليء مــن تلك الحكومــة الحرب 
انتصاراتها  واضحة ومالمح  الدبلوماســية 
ترجحهــا كــف االخــوان بينــام الــوزراء 
الجنوبيني يداعــون عنهم كام رصح بذلك 
عبد النــارص الوايل قبل أســبوعني حني 
ينزه تلــك الحكومــة ويف مقدمتهــا وزارة 

الخارجية.
ويف ترصيح للناطق الرسمي للمجلس 
االنتقــايل الجنويب رصح فيــه قائال« لقد 
تابعنــا يف املجلــس االنتقــايل الجنويب 
البيان الصادر عن مجلس االتحاد االورويب 
يوم اإلثنني املوافق 12 ديســمرب 2022م، 
وعليــه يؤكد املجلس االنتقــايل الجنويب 
عىل أن ما ورد من اشارة للمجلس االنتقايل 
يف البيان بخصوص وحدة مجلس القيادة 
الرئايس، كان يف سياق سلبي غري صحيح 

ومخيب لآلمال.
إذ يعرب املجلــس االنتقايل الجنويب 

عن رفضه ألي ترصيحات أو تلميحات من 
شــأنها اإلرضار بتامســك مجلس القيادة 
الرئــايس واإلخالل بالرشاكــة التي نتجت 
عن مشــاورات مجلس التعاون الخليجي، 
ويؤكد عىل رضورة احرام القضايا الوطنية 
والسياسية التي قامت عليها الرشاكة ويف 
طليعة ذلك قضية شعب الجنوب وحقه يف 

االستقالل.
وأصــدرت الكتلــة الوزاريــة للمجلس 
حكومــة  يف  الجنــويب  االنتقــايل 
املناصفةبيانــا جــاء فيه »تابعــت الكتلة 
الوزاريــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب 
باهتــامم بالغ ماجــاء يف البيــان الصادر 
عن مجلس االتحــاد االورويب يوم االثنني 
املوافــق 14 ديســمرب 2022 م والبيــان 
الحكومي املؤيد له بــدون توافق او تروي 
،واذ تعرب الكتلــة الحكومية عن احرامها 
وتقديرها ملجلس االتحاد االورويب اال انها 
تعرب عن اســفها ملا جاء فيه من اشــارات 
ســلبية حول ما يشــاع من تباينات داخل 
مجلس القيادة الرئايس والتلميح السلبي 
اىل دور ممثــل شــعب الجنــوب املجلس 

االنتقايل الجنويب. 
واذ نؤكد هنا مجدداً ان الكتلة الوزارية 
للمجلــس االنتقايل الجنويب ومؤيديها من 
الوزراء الجنوبيني قد حرصت كل الحرص 
منــذ اليــوم االول لتشــكيل الحكومة عىل 
الحفاظ عىل التجانس واالنســجام داخل 
الحكومــة والعمــل بــروح الفريــق الواحد 
لضامن توفري االمن واالســتقرار وانسيابية 

الخدمات رغم كل الصعوبات والعراقيل.
 ونحــن نرى ان صدور البيان عىل هذا 
النحــو بهذا الشــان مل يكن كــام كنا نامل 
وناسف ان هناك جهات استغلت عالقاتها 
والثقــة التي منحت لها ليك تقدم معلومات 
مغلوطة وال تخدم الرشاكة التي تأسســت 
عىل مداميكها حكومة املناصفة وفق اتفاق 
والريــاض وال التوافق الــذي خلصت اليه 

مشــاورات الرياض برعاية مجلس التعاون 
الخليجــي والتــي اكــدت بوضــوح عــىل 
مرشوعية وعدالــة القضية الجنوبية وحق 
شــعب الجنوب يف اســتعادة دولته كاملة 
الســيادة يف حدودها املعروفة ما قبل 22 

مايو 1990 م.
وعــىل املنــوال نفســه رصح الغيثي 
للمجلس  الخارجيــة  العالقــات  مســؤول 

االنتقايل الجنويب.. 
وقال املمثل الخاص للرئيس الُزبيدي 
البيــض يف  الخارجيــة عمــرو  للشــؤون 
برنامج حديث العاصمة حول بيان االتحاد 
األورويب عىل فضائية »عدن املســتقلة«: 
“بعثنا رســالة احتجاج وطلب اســتيضاح 
لســفري االتحــاد األورويب لــدى اليمــن.. 
األورويب  االتحــاد  بيــان  أن  إىل  مشــريا 
أظهــر أن هناك ضعًفــا يف مجلس القيادة 

الرئايس”.
وقــال يف الترصيحــات التــي تابعها 
محــرر صحيفة اليــوم الثامــن إنه »يجب 
عــىل االتحــاد األورويب تــدارك »خطــأ« 
البيان ورسعــة معالجته«..الفتا إىل أنه مل 
يذهب بیان االتحاد األورويب باإلشــارة إىل 

تصنيف الحوثيني كطرف إرهايب«.
وأضاف “ يسعى الحوثيون إىل إجبار 
العامل بتنفيــذ مطالبهم وهو مــا مل يقبله 
املجلــس االنتقايل الجنــويب”.. مؤكدا ان 
الجنوبية  املســلحة  القــوات  “إنجــازات 
يف مكافحــة اإلرهاب عىل مســمع ومرأى 

للعامل”.
وشــدد عىل أنه البد مــن إخراج قوات 
املنطقة العســكرية األوىل من حرضموت 

وفقاً مبا نص اتفاق الرياض«.
املجلــس  أن  البيــض  عمــرو  وأكــد 
االنتقايل الجنويب سيتعامل مبسؤولية مع 

الوضع الراهن.
بينام أشار الناشــط السيايس عادل 
العبيــدي يف قــراءة له بعنــوان ) ترحيب 

اليمنية وترصيح االنتقايل بشأن  الحكومة 
بيــان االتحــاد األورويب( قائــالً » هنــاك 
مثة أشــياء يجب أن تقــال مابني ترحيب 
املجلــس  وترصيــح  اليمنيــة  الحكومــة 
االنتقــايل الجنويب بشــأن بيــان االتحاد 
األورويب الصــادر يف 12ديســمرب 2022 
م ، أذ نــرى أن الحكومــة اليمنية ويف بيان 
لها قــد ســارعت إىل الرحيــب والتقدير 
بــه بينــام ترصيــح املجلــس االنتقــايل 
الجنــويب للمتحــدث الرســمي للمجلس 
االســتاذ عيل الكثريي قد أكد أن ماورد من 
أشارة للمجلس االنتقايل يف بيان االتحاد 
األورويب بخصــوص وحدة مجلس القيادة 
الرئايس كان يف سياق سلبي وغري صحيح 

ومخيب لآلمال .
والخــالف  اإلختــالف  خــالل  مــن 
الجوهــري يف الــرد عــىل بيــان االتحاد 
األورويب مابني الحكومة اليمنية واملجلس 
االنتقــايل الجنــويب يتبــني أن مســارعة 
الحكومة اليمنيــة إىل الرحيب به مل يكن 
ألن يف البيــان األورويب مصلحــة حقيقية 
لوحدة مجلس القيــادة الرئايس يف تنفيذ 
بنــود اتفــاق الريــاض وإصــالح خدمات 
املواطنــني ورصف الرواتــب للموظفــني 
الحوثيــني  محاربــة  أجــل  مــن  وأيضــا 
والعنارص اإلرهابية مــن القاعدة وداعش ، 
وأمنا جاء ترحيــب الحكومة اليمنية فقط 
ألن البيــان األورويب  تضمن التزام االتحاد 
بوحدة اليمن وســيادته واستقالله وسالمة 
أراضيــه حســب ماجاء يف بيــان ترحيب 
الحكومة اليمنية ، وهــذا يظهر أن جامعة 
الحكومــة اليمنيــة أنهم مازالوا يعيشــون 
ومخرجــات  املــوت  أو  الوحــدة  أوهــام 
الحــوار اليمنــي واملرجعيــات الثالث يف 
تحد صــارخ إلرادة الشــعب الجنويب  وما 
قدمه من التضحيات الجسام يف مرحلتي 
نضاله الســلمية والعسكرية ضد االحتالل 
والتواجد العســكري اليمنــي يف الجنوب 

من أجــل تحقيق هــدف اســتعادة دولته 
الجنوبية املستقلة .

وهذا يؤكد ويزيد من تأكيداتنا السابقة 
أن رئيس وزراء الحكومة اليمنية وأعضائها 
اليمنيــني مازالــوا يضمــرون يف قلوبهــم 
وجميع حواسهم وجوارحهم الحقد الدفني 
النضالية  ضد شــعب الجنوب وتطلعاتــه 
وأنهم مل يبارحوا العيــش من عقلية حرب 
94 العدوانية ضد الجنوب وشعبه وانتصار 
الــرش  يربصــون  مازالــوا  وأنهــم   ،  7/7
بالجنوب وشعبه ، وأنهم رغم كرثة مامرستم 
ذلــك الرش ضد الجنوب وشــعبه من أعىل 
ســلطات ماتســمى الرشعية اليمنية وهي 
سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة  التي فيها 
فشــلوا عســكريا وسياســيا من السيطرة 
عــىل الجنوب إال أنهم ومن خالل ترحيبهم 
ببيان االتحــاد األورويب يتبني أنهم مازالوا 

ينتظرون الفرصة السانحة .
ال عجــب  فيام يضمرونــه من الرشور 
واألحقاد حتى بعــد أن أصبح الجنوب هو 
مالذهم اآلمن الذي احتضنهم ، وهو البقعة 
التي فيهــا يتم تجميعهم , وهــو املعنوية 
محاربــة  إىل  يرشــدهم  الــذي  الكبــرية 
الحوثيــني وإعادتهــم إىل بالدهــم بعد أن 
أصبحوا شــتات يف مختلف عواصم الدول 
العربيــة ، كونهم قوم بورا ينكرون املعروف 

ويجازون اإلحسان رشا .
بينــام كان ترصيح املجلس االنتقايل 
الجنــويب رصيح و متناســب مــع ما آلت 
إليه األوضاع السياســية والعسكرية التي 
انتجتهــا حــرب 2015م ، أذ أن املجلــس 
قد أعــرب عــن رفضــه ألي ترصيحات أو 
تلميحــات من شــأنها اإلرضار بتامســك 
مجلس القيادة الرئايس واإلخالل بالرشاكة 
التي نتجت عن مشــاورات مجلس التعاون 
الخليجــي والــذي أيضا أكــد عىل رضورة 
احرام القضايا الوطنية والسياســية التي 
قامــت عليهــا الرشاكــة ويف طليعــة ذلك 
قضية شــعب الجنوب وحقه يف االستقالل 
، كون التوافق عىل نتائج مشاورات الرياض 
وتشــكيل مجلس القيادة الرئايس مل تكن 
مــن أجل ترســيخ مــا أســموها بالوحدة 
اليمنية والســيادة الوطنيــة اليمنية وأمنا 
كانت مــن أجل توحيــد الجهــود العربية 
مبــا فيها جهد أبناء الجنــوب للحرب ضد 
الحوثيني ودحــض خطرهم عىل املنطقة 
العربيــة،  ومــن أجــل تنفيــذ ماتبقى من 
بنود اتفاق الرياض عىل رأســها بند إخراج 
األوىل  العســكرية  املنطقــة  ميليشــيات 
مــن وادي وصحــراء حرضمــوت ، وإعادة 
املرشدين اليمنيني إىل دولتهم الجمهورية 
العربيــة اليمنيــة ، وأن أبوا ذلــك كام أبوا 
من قبل فلينتظروا الخرب الذي ســيغميهم 
واليفيقــون منه بإذن اللــه وهو خرب إعالن 
اســتعادة دولة الجنوب الحرة املســتقلة 
، التــي ورغم عن أنف ماتســمى الحكومة 
اليمنية ستتحول بيانات اإلتحاد األورويب 
املســتقلة  الجنــوب  دولــة  جانــب  إىل 
ولصالحهــا كونهــا ســتكون هــي الدولــة 
التي ســتحافظ عىل مصالح دول االتحاد 

األورويب يف أرض الجنوب .

»مواقف يمنية عدائية جديدة«..

االنتقالي الجنوبي
في أروقة صنع القرار األوروبي وتحركات خارجية اليمن المشبوه 

ودفاع الوالي عنها

كاتب وباحث في الشؤون 
السياسية واألمنية، نائب 

رئيس التحرير ورئيس قسم 
البحوث والدراسات في 
مؤسسة اليوم الثامن 

لإلعالم والدراسات،

د. صبري عفيف

رئيس وزراء الحكومة اليمنية وأعضائها اليمنيون مازالوا يضمرون في قلوبهم وجميع حواسهم 
وجوارحهم الحقد الدفين ضد شعب الجنوب وتطلعاته النضالية وأنهم لم يبارحوا العيش من عقلية 

حرب 94 العدوانية ضد الجنوب وشعبه
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تقرير

الحرب الروسية األوكرانية..

حنين فضل مضامين ودالالت القمة الخليجية - الصينية

الرســمية  عــكاظ  صحيفــة  قالــت   
تفــردت  الريــاض  إن  الســعودية، 
بـ»دبلوماســية القمم«، إذ إنها استضافت 
حزمة من القمم الناجحــة خالل املرحلة 
املاضيــة، وهــا هــي تتوجهــا مبجموعة 
جديــدة من القمــم الخليجيــة - العربية- 
الصينيــة، وجميعهــا تصــب يف مصلحة 
تحقيق التعاون والتنمية وتوطيد الرشاكات 

االسراتيجية لصالح املنطقة وشعوبها«.

السعودية أضحت محط أنظار 
العامل رشقاً وغرباً

األول  كانــون  ديســمرب/  الـــ09  يف 
»القمــة  الســعودية  اســتضافت   ،2022
الصحيفة  أكــدت  الخليجيــة«،  الصينيــة 
الســعودية ان الريــاض أضحــت محــط 
أنظار العامل رشقاً وغربــاً، من خالل ثالث 
قمــم: القمة الخليجيــة االعتيادية الـ 43، 
القمــة الخليجيــة الصينيــة األوىل »قمة 
الريــاض الخليجيــة الصينيــة للتعــاون 
والتنمية«، والقمــة العربية الصينية األوىل 
»قمة الريــاض العربية الصينيــة للتعاون 

والتنمية«.
نهــج  إن  عــكاظ  صحيفــة  وقالــت 
»دبلوماسية القمم« بات »امتيازاً سعودياً« 
ال ينافسها أحد فيه، األمر الذي يعكس ثقل 
وأهمية وقــدرات الســعودية، التي وصفها 
البعض بأنهــا أصبحت »بوصلــة العامل«، 
وأضحــى املجتمع الــدويل ينتظر كلمتها 
وموقفهــا وقرارهــا يف مختلــف األحداث 

والقضايا.
ولفتــت اىل ان هذا النهج الســعودي 
املتفرد دفع بالعالقات الخليجية والعربية 
والدولية إىل مرحلة جديدة من التعاون يف 
مواجهة التحديات والتهديدات بأشــكالها 
املختلفــة، ليــس هذا فحســب، بــل إنها 
نجحت يف بلورة »خارطــة طريق« لتعزيز 

األمن القومي الخليجي والعريب«.

القمم مع العمالق الصيني 
واملصلحة املشرتكة

وذكرت الصحيفة أن عقد مجموعة من 
القمــم مع العمالق الصينــي، ينطوي عىل 
مصلحة مشــركة، فالصــني متلك تجربة 
متميــزة ونجحت يف تحقيق قفزات تنموية 
واقتصادية غــري مســبوقة، ودول الخليج 
متتلك الثقل االقتصادي واملوارد النفطية 
فضالً عن املوقع االســراتيجي، ومن هنا 
تربز أهمية التنســيق والسعي إىل تحقيق 
الرشاكة العربية الصينيــة، األمر الذي من 
شــأنه تعزيز القضايــا العربية سياســياً، 
وتحقيق التعاون االستثامري واالقتصادي 
بــني الجانبني، وصــوالً إىل مرحلــة بناء 
رشاكــة اســراتيجية تقــود إىل تحقيــق 

املصالح املتبادلة للجانبني«.
وذهبت صحيفة عكاظ السعودية إىل 
القول إنــه »يف ظل التغــريات والتحديات 
العاملية خصوصاً يف مرحلة ما بعد كورونا 
والحرب الروسية األوكرانية، فإن العامل بات 
بحاجة ماســة إىل إعادة النظر يف النظام 
العاملــي الذي كان ســائداً خــالل الفرة 
املاضيــة، فلم تعــد فكرة القطــب الواحد 
منطقية مــع ظهور قوى عمالقــة جديدة، 
وباتت األطروحات السياسية تتحدث اآلن 
عن رضورة التعددية القطبية باعتبارها يف 

مصلحة العامل وليست ضد قطب بعينه«.
وأكــدت الصحيفــة أنه مــن مصلحة 
الــدول العربية التوجه نحــو بناء رشاكات 
متوازنة مع أقطاب العامل تعتمد عىل تفعيل 
التعاون السيايس واالقتصادي والعسكري 

يف مواجهة التحديات الجديدة.

الصينيــة..   – الخليجيــة  القمــة 
املضامني والدالالت 

الباحــث املتخصــص يف العالقــات 
الدوليــة والقضايــا الجيوسياســية صالح 
الغول، وصف زيــارة الرئيس الصيني يش 
جني بينغ إىل اململكة العربية السعودية، 

الجــاري،  األول  ديســمرب/كانون   7 يف 
بالحدث التاريخي.

وقال الغول يف مقالة نرشتها صحيفة 
الخليج اإلماراتية »إن الزيارة التي استمرت 
ثالثة أيام متحورت حــول عقد اجتامعاته 
مع القيادة الســعودية، وعىل رأسها امللك 
ســلامن بن عبد العزيز، وويل عهده األمري 
محمد بن ســلامن، وعقــد يش قمتني يف 
الريــاض؛ أوالهام مــع قــادة دول مجلس 
التعاون الخليجــي، والثانية مع قادة عدد 

من الدول العربية.
وقال الباحث صــالح الغول »إن القمة 
الخليجية-الصينية، حفلت بعدة مضامني 
ودالالت ال تتصــل بالعالقــات الخليجية-

الصينيــة وحســب، وإمنــا تتعلــق كذلك 
التعاون  لــدول مجلس  بالتوجه الخارجي 
الجارية  وبالرتيبــات  الخارجــي،  ودورها 
عــىل قــدٍم وســاق لتشــكيل نظــام دويل 

جديد«.

ترتيبات ملا بعد الحرب الروسية-
األوكرانية

يقول  األخــرية،  للقضيــة  وبالنســبة 
الكاتــب »يبــدو أن القــوى الكــربى، ويف 
مقدمتها الصني، تعلــم ما ملنطقة الخليج 
من دوٍر مؤثر يف هــذه الرتيبات، ومن هذا 
املنظور، ميكن القــول إن الزيارة الصينية 
وأول قمــة خليجية-صينيــة تصبــان يف 
جهــود بكني لعمل ترتيبات ملا بعد الحرب 
الروســية-األوكرانية، وتهيئة البيئة الدولية 
لنظام دويل تعددي. ويبدو أن من مؤرشات 
»لحظة الخليج« يف السياســة العاملية أّن 
دول الخليــج بقيادة الســعودية أصبحت 
املــوازن بني القوى الكــربى. ولنتذكر، يف 
هــذا الخصوص، زيارة الرئيــس جو بايدن 
يف  الخليجية-األمريكية  والقمــة  للمنطقة 

يوليو املنرصم«.

دول الخليج أصبحت تتبنى 
سياسات خارجية مستقلة ومباِدرة

وأكــد الغــول »أن القمــة الخليجية-
الصينيــة لهــا داللة واضحة عــىل أن دول 
الخليج أصبحت تتبنى سياسات خارجية 
مســتقلة ومباِدرة، فقد عقــدت القمة برغم 
تحذيــر الواليات املتحــدة، وهي الرشيك 
يف  الخليــج  لــدول  األول  االســراتيجي 
مجــاالت عدة، مــن »النفوذ الــذي تحاول 
الصني تنميته حول العامل«، والسيام الرشق 
األوســط. ويبــدو أن املبــادرة الخليجية 
تؤيت أكلها؛ فربغــم أن التوجه نحو الرشق 
ونحو روسيا يفرس نسبياً براجع االهتامم 
بالدور األمريــيك يف املنطقة، فقد جّددت 
الواليات املتحدة ما ســبق أن شــدد عليه 
الرئيس بايدن أثناء زيارته للسعودية، وهو 
تأكيــد تركيزها عىل رشاكتهــا الخاصة مع 
دول الرشق األوسط؛ مبعنى أنها لن تتخىل 

عن دورها يف املنطقة«.
وقــال »دلت القمة أيضــاً عىل الطابع 
الخليجيــة- للعالقــات  االســراتيجي 

الصينية، وليس فقــط الطابع االقتصادي 
والتجاري، والسيام منذ إدراج دول الخليج 
ضمــن االســراتيجية الصينيــة الكــربى 
»مرشوع الحزام والطريق«، وزيارة الرئيس 
الصيني يش األوىل للمنطقة وإصدار وثيقة 
»سياسة الصني تجاه الدول العربية«، ألول 

مرة، يف يناير/كانون الثاين »2016.
فيــه  اســتقبلت  الــذي  الوقــت  ويف 
الســعودية بحفاوة بالغة الرئيس الصيني، 
وتــم عقــد قمــة دول مجلس التعــاون مع 
الصني، أعلن عن نجاح وســاطة إماراتية-

ســعودية مشــركة لتبادل الســجناء بني 
روســيا والواليــات املتحــدة. ولعــل هذا 
مؤرش عىل التوازن املعياري الذي تؤسس 
دول الخليج عليه سياســتها تجاه القوى 
الكــربى، مبا يف ذلــك الصــني والواليات 
املتحــدة وروســيا. والحقيقــة أّن الزيارة 
والقمة املصاحبــة هام مؤرشان لوحدهام 
لســعي دول الخليج إىل تنويــع رشاكاتها 
االســراتيجية وتــوازن عالقاتهــا بالدول 

الكربى.
وأكــد صــالح الغــول إن دول الخليج 
نجحت يف اســتثامر القمــة يف الحصول 
عــىل دعــم الصــني يف إدانــة تدخــالت 
إيران بالشــؤون الداخلية لــدول املنطقة 
وأنشــطتها اإلقليمية املزعزعة لالستقرار، 
ودعوة طهــران »للتعاون الكامل مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة، والتزامها بالطابع 
الســلمي لربنامجهــا النــووي«، وأهميــة 
مشــاركة دول املنطقة يف معالجة امللف 

النووي اإليراين«.

أفق لتوسيع الدور األمني 
املحدود للصني يف منطقة الخليج

ومع ذلك، فليس هناك أي أفق لتوسيع 
الدور األمني املحــدود للصني يف منطقة 
الخليــج. فدول مجلــس التعــاون مازالت 
األمنية  االســراتيجية  متمسكة برشاكتها 
مع واشــنطن، التــي جددت أكــرث من مرة 
التزامها مبتطلبات هذه الرشاكة، ومراجعة 
خططهــا باالنســحاب مــن املنطقة. كام 
أن الصــني غــري مهتمة وغري قــادرة عىل 
ملء فراغ القوة يف الرشق األوســط. فأوالً، 
تــدرك بكــني التكلفة الباهظة ألي توســع 
عســكري كبري يف املنطقة. وثانياً، تسعى 
الصني إىل تحقيق مصالحها اإلقليمية عن 
طريق التعاون والتنمية املشــركة وموازنة 
عالقاتها االســراتيجية بشاطئي الخليج. 
ثــم إّن دوراً أمنياً متزايداً قد يكون له مردود 
سلبي عىل املصالح الصينية؛ فقد تضطر 
الصني إىل االنخراط يف رصاعات املنطقة 
واالنحيــاز ألطــراف عىل حســاب أطراف 
أخرى، وقد يضعهــا يف مواجهة مبكرة مع 

الواليات املتحدة يف املنطقة ال تريدها.

الصني أكرب بلد ُمستهلك للنفط 
السعودي

قــال جوناثــان فولتــون، باحث غري 
مقيم يف املجلــس األطلي إن زيارة يش 
بينغ األخرية، هي الخامسة لرئيٍس صيني 
للمملكــة، وأســفرت جميعها عن توســيع 
التعــاون بــني البلديــن، بدايًة مــن زيارة 
الرئيس جيانغ زميني يف 1999 الذي وقَع 
اتفاقيــة للتعــاون النفطي االســراتيجية 
التــي جعلت الصــني أكرب بلد ُمســتهلك 
للنفط الســعودي، وفقا ملا نقله موقع 24 

االخباري العريب.
وقــال الباحث يف تحليــل نرشه مركز 
األبحاث األمرييك »ال يجب أن يكون انحياز 
بكــني إىل دول الخليــج مفاجئــاً. وارتقت 
الزيــارة قبــل األخــرية يف 2016 للملــك 
سلامن إىل الصني والتي وقَع فيها الطرفان 
اتفاقية رشاكة اســراتيجية شاملة مبرتبة 
اململكة إىل أعىل املستويات الدبلوماسية 

لدى الصني.
ويف الزيارتــني تطــورت العالقات بني 
البلدين فشــملت رشاكة أكــرث تنوعاً عىل 
صعيــد التجــارة واالســتثامر والتمويــل 

والتعاون التقني والتعليم واألمن.
ومن ناحية أخرى، مل تسفر محاوالت 
الرئيــس األمريــيك جــو بادين اســتعادة 
العالقــات مــع الســعودية بعــد زيارته يف 
يوليو)متوز( املايض عن النتائج املرجوة، 
األمر الذي عكسه قرار منظمة أوبك خفض 
إنتــاج النفط الخام الذي عّدته واشــنطن 

»رضبة ملساعي بايدن«.
ومــع ذلك، فإن الربط بــني زيارة يش 
وزيارة بايدن يغفل جوانب كثرية يف اهتامم 
الصني والسعودية بتعزيز مكانتيهام لدى 
بعضهــام. ورغم تأكيدات وزيــر الخارجية 
األمرييك األســبق مايك بومبيو، فإن تردي 
العالقــات األمريكية الســعودية ليس نتاج 
»السياســية األمريكية العقيمة« وال بسبب 
تحــوط الريــاض إلبرام صفقــة أفضل مع 

واشنطن.

الصني قوة عظمى رشيكة
التعاون  مجلس  ودول  فالســعوديون، 
الخليجــي، يعــدون الصــني قــوًة عظمى 
رشيكة واعدة، تشــغل مقعــداً يف مجلس 
األمــن، وتُعــّد ســوقاً أساســية للطاقــة، 
التقنيني ميكن  للدعم واالستثامر  ومصدراً 

أن يساعد عىل بناء اقتصادات متنوعة.
وكانت قمــة الصني والدول العربية يف 
8 ديســمرب )كانون األول( محل إشادة بها 
بوصفها متهيداً لعرٍص جديد من العالقات.

وَعقَد منتدى التعاون الصيني العريب 
اجتامعاً وزارياً مرًة كل عامني منذ 2004، 
بالتبادل ما بني الصني وعاصمة عربية كل 

مرة.
دت الصني   ويف كل اجتــامع منها، حدَّ
والــدول األعضــاء يف الجامعــة العربيــة 
الجوانب ذات األولويــة للتعاون عىل مدار 

العامني املواليني.
أن تشــهد 2022  وكان مــن املُقــرر 
منتدى التعاون بني الصني والدول العربية، 
لكــن القمــة عوضــت املنتــدى وخدمت 
الغرض ذاته تقريبــاً. ويبدو أن قمة الصني 
ودول مجلــس التعــاون الخليجي شــكل 
جديد للحــوار اإلســراتيجي بني الصني 
ودول املجلــس الــذي ُعَقــَد أول مــرة يف 

.2010
وأوضح الباحــث أن قمة الصني ودول 
مجلــس التعاون الخليجــي، عنوان جديد 

للحوار بني الصني ودول املجلس.
تعاون عميل

والــدول  الصــني  قمــة  افتتــاح  ويف 
العربية يف 8 ديســمرب )كانون األول(، رسَم 
يش الخطــوط العريضــة لثامنية جوانب 
لـ »التعــاون العمــيل« هي دعــم التنمية، 
واألمن الغــذايئ، والصحة العامة، واالبتكار 
املُراعــي للبيئــة، وأمن الطاقــة، والحوار 
بني الحضارات، وتنمية الشــباب، واألمن، 

واالستقرار.

البيان الختامي للقمة الصينية 
السعودية 

أما القمــة الصينية الســعودية يف 9 
ديسمرب )كانون األول(، فكانت أكرث إبهاراً، 
وفق التحليل. فالبيان الختامي للقمة يدلل 
عىل مــدى التعــاون الوثيق بــني البلدين 
وطموحاتهام ملواصلة »التعاون يف شــتى 

املجاالت«.
ويف زيارة الرئيس الصيني للسعودية 
يف 2016، شــكََّل البلــدان لجنة مشــركة 
التوجيهية  رفيعة املســتوى تتوىل اآللية 
للتعاون اإلسرايجي الشامل. وظّل رؤساء 
اللجنــة ويل العهــد الســعودي محمد بن 
سلامن من الجانب السعودي ونائبا رئيس 
الوزراء الصينــي جانغ جو يل، وهان زهنغ 
مــن الجانــب الصينــي يلتقــون بانتظام، 
ويجلبــان الوفــود لتوقيع مذكــرات تفاهم 
تتحــول إىل عقود يف اجتامعــات اللجنة 

املشركة رفيعة املستوى.
الســعودية  القمة، أعلنت  وبعد هــذه 
توقيــع 46 مذكرة تفاهم واتفاقية بنحو 50 

مليار دوالر.

حل سلمي للجزر الثالثة
واشــار الباحــث إىل أن مــن النتائج 
السياســية الالفتة للنظر بعد القمة، دعوة 
الصــني إىل حــل ســلمي لقضيــة الجزر 
اإلماراتيــة الثــالث، طنب الكــربى، وطنب 
الصغــرى، وأبو موىس. فبعد االنســحاب 
 ،1971 يف  الخليــج  مــن  الربيطــاين 

استحوذت إيران عليها.
وكان مــن الالفــت أن تضغــط الصني 
يف هذا امللف، وعــّدت طهران تدخلها يف 
القضية خيانــة بعد عقــد الجانبان أيضاً 

رشاكة اسراتيجية شاملة.
ورغــم اإلجامع العام عــىل أن الصني 
وإيران رشيكان طبيعيان، ال يجب أن يكون 
انحياز بكني إىل دول الخليج مفاجئاً أيضاً، 
االقتصادية  فاملصالــح  الباحث،  حســب 
الصينيــة مــع الشــاطئ العــريب للخليج 
تفــوق بكثري ما لهــا من منافع مــع إيران، 
ويُهدد ســلوك طهران الذي يهدد املنطقة، 

االستقرار الذي تُقدره بكني.
واختتم الباحث تحليله بالقول: »ليس 
عــىل الواليــات املتحــدة أن تنترص عىل 
الصني، لكنهــا يف حاجة إىل االســتجابة 
اإليجابيــة ملكانــة الــرشق األوســط يف 
اإلسراتيجية األوسع نطاقاً، والتعاطي يف 
آٍن واحد مع مخاوف حلفاء ورشكاء الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا«

.. بكين وواشنطن وملء فراغ القوة في الشرق األوسط

قراءة في زيارة الرئيس »شي جين بينغ« إلى السعودية«..
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يف تسعينات القرن الفائت، صاغ 
عــدد مــن األكادمييــني األمريكيني 
مصطلــح العدالــُة االنتقاليّة لوصف 
الطــرق املختلفة التــي عالجت بها 
البلدان مشاكل وصول أنظمة جديدة 
إىل الســلطة ومواجهتها لالنتهاكات 

الجسيمة أسالفها.
االنتقاليّة  العدالــُة  كان مصطلح 
مجــرد مصطلــح وصفــي، مل يكــن 
يشــري إىل وجــود نهــج موحــد أو 
حتــى مبادئ مشــركة، كــام مُيكن 
أن يرى مــن املجموعــة الكبرية من 
الــدول املختلفة التــي حاولت أو مل 
وحمل  النتهــاكات،  التصدي  تحاول 
املصطلح ثقالً، خصوصاً يف الواليات 
املتحدة األمريكية، بســبب االهتامم 
الكبــري بالطريقة التــي تعاملت بها 
بلدان الكتلة السوفياتية السابقة مع 

إرث االستبداد.

تاريخ العدالُة االنتقالّية :
املرحلة األوىل :

املرحلة األوىل جاءت يف أعقاب 
الثانيــة مبارشة،  الحــرب العامليــة 
ومتثلت بشكل أسايس يف محاكامت 
العدالُة االنتقاليّة  نورمربك، متحورت 
خالل هذه املرحلة حول فكرة التجريم 
واملحاكامت الدولية املرتبة عليها، 
ومتثلــت أهم ميكانيزمــات عملها يف 
اتفاقية اإلبــادة الجامعيــة التي تم 
إقرارها، وإرســاء ســوابق مل يعد من 
املمكن بعدها تربيــر انتهاك حقوق 
اإلنسان باسم االستجابة لألوامر، يف 
هذه املرحلة، شكل مرتكبو انتهاكات 
حقــوق اإلنســان مركــز االهتامم يف 

مساع تحقيق العدالة.

املرحلة الثانية :
أثنــاء الحــرب البــاردة، ركــدت 
االنتقاليّة  العدالــُة  جهــود تحقيــق 
الثانية  وأســتمر ذلك حتى املرحلة 
والتــي حدثت بعــد انهيــار االتحاد 
السياســية  والتغــريات  الســوڤيتي 
املختلفــة يف دول أوروبــا الرشقيــة 
وأملانيا وتشيكوســلوفاكيا، ويف هذه 
املرحلــة تم تطبيق مفهوم ُمســيس 
مــن  وطنــي  أو  محــيل  طابــع  وذا 
العدالة االجتامعيــة ارتبط بالهياكل 
الرســمية للدولة، وهنا تجاوزت فكرة 
املحاكــامت وتضمنــت آليات أخرى 
مثل لجــان الحقيقــة، والتعويضات، 
أي إنه خــالل هــذه املرحلة صارت 
العدالُة االنتقالية مبثابة حوار وطني 

بــني الجناة والضحايــا، وخالل هذه 
املرحلة برزت تجربة لجان الحقيقة 
يف األرجنتني وعدد مــن دول أمريكا 

الالتينية وجنوب أفريقيا.
لقد تطور املفهوم خالل الفرات 
االنتقالية التالية لحكم الدكتاتوريات 
العسكرية يف أمريكا الالتينية، جنوب 
أفريقيا بعد نظــام الفصل العنرصي 
وبعــض الدول األفريقيــة ودول رشق 
ووســط أوروبــا يف أعقــاب الحــرب 
الباردة. كان هنــاك توافق دويل عىل 
االنتقاليّة  العدالُة  إلجراءات  الحاجة 
للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان 
املاضيــة، وهذا ما تزامــن مع أهداف 
الدول والهيئات املانحة التي تطلبت 
وجود تطبيقاً محكــامً لحكم القانون 

مبا يسمح بالتنمية االقتصادية.

املرحلة الثالثة :
الثالثــة  املوجــة  أعطــت 
للدميقراطيــة يف أواخــر الثامنينات 
وأوائــل التســعينيات زخــامً وحافزاً 
جديــداً للعدالــُة االنتقاليّة، أنتقل به 
من كونه مفهومــاً رابطاً بني املرحلة 
الدميقراطــي  للتحــول  االنتقاليــة 
أواخــر  يف  نشــأ  )كــام  والعدالــة 
األربعينات(، إىل فضاء أوسع بحيث 
أضحى هذا املفهوم يتضمن منظوراً 
أوســع يقوم عىل إعادة تقييم شامل 
للوصــول مبجتمــع مــا يف املرحلة 
تعــد  آخــر  موقــع  إىل  االنتقاليــة 
الدميقراطية أحد أهدافه األساســية، 
ثم كانت البدايــة الحقيقية ملا ميكن 
أن يســمي تطبيق للعدالُة االنتقاليّة، 
يف محاكــامت حقــوق اإلنســان يف 
اليونان يف أواســط السبعينيات من 
القرن املايض، وبعدها يف املتابعات 
األرجنتــني  يف  العســكري  للحكــم 
وتشــييل مــن خالل لجنتــي تقيص 
الحقائــق يف األرجنتني عام 1983م 
وتشــييل عام 1990م ومن بعد ذلك 

يف العديد من دول القارة الالتينية.
الجنائية  املحكمة  إنشاء  ▪ ويعد 
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة 
يف 1993م بداية ملشــهد ســيايس 
جديد شــمل املرحلة الثالثة للعدالة 
االنتقالية، إذ أدى تكرر النزاعات إىل 
تكــرر حاالت تطبيق تطبيــق العدالة 
االنتقاليــة، كــام أرتفعــت األصوات 
املناديــة بالحــد مــن األخــذ مببدأ 
الحصانــة ليصبح االســتثناء وليس 
القاعدة، ويف هذا الســياق تم إنشاء 
املحكمة الجنائيــة الدولية الخاصة 

تقرير
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بروانــدا يف 1994م، ثــم يف 1998م 
تم إقرارا النظام األســايس للمحكمة 
أثــرت هذه  الدوليــة. وقد  الجنائيــة 
التطــورات يف الكثــري مــن اتفاقيات 
الســالم التي عقدت بعد ذلك، والتي 
الدوليــة  املحاكــامت  إىل  أشــارت 
باعتبارها جزءا من عملية التســوية 
الســلمية؛ من ذلــك اتفاقية أروشــا 
املتعلقة ببوروندي، واتفاقية ليناس-

 Linas-Marcoussis ماركوســيس 
بســاحل  الخاصــة   Agreement
العــاج، ويف هــذه املرحلــة التي ال 
تزال مســتمرة حتى اآلن تتم اإلحالة 
دامئــا إىل القانون الدويل اإلنســاين 
اإلنســان،  لحقوق  الــدويل  والقانون 
باإلضافة إىل العودة الستلهام منوذج 
محاكــامت نورمــربك، الســيام مــع 
دخول ميثاق روما الخاص باملحكمة 
الجنائيــة الدولية لحيــز التنفيذ يف 
2004م وإقرار وجود املحكمة كآلية 
دامئة ملحاســبة مرتكبي االنتهاكات 

الخطرية لحقوق اإلنسان.

تطور مفهوم العدالُة 
االنتقالّية :

العدالــُة  مفهــوم  يعــرف  لــن 
االنتقاليّــة ازدهــاره ويُصبــح حقــالً 
مســتقالً للبحث يف القانــون الدويل 
إالَّ مع تجــارب االنتقال الدميقراطي 
يف أوروبــا وأمــريكا الجنوبية خالل 
القــرن  ومثانينيــات  ســبعينيات 
العرشيــن، فقد صاحبــت محاكامت 
أعضاء النظام العســكري يف اليونان 
)1983م(  واألرجنتــني  )1975م( 
تعبئة حقوقية دولية واســعة أججها 
مــا تكشــف مــن فظاعــات ارتكبتها 
تلــك األنظمة خالل فــرات حكمها، 
وقد فرضت هذه التعبئــة منح أهمية 
خاصة للجانبني الجنايئ والحقوقي 
يف التحول السيايس، وعدم اقتصاره 
عــىل متابعــات فرديــة تُبنــى عىل 
دعــاوى فردية أو جامعيــة محدودة 
يف أحســن األحوال، ورفعت التعبئة 
الحقوقية شــعاَر »العدالة الجنائية« 
بوصفهــا قاعــدة أساســية لتحقيق 
العدالــة االنتقاليــة التــي تجعل من 
كشــف االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها 
ووضع آليات منعها مســتقبالً هدفها 

األسمى، ومبتغاها األبعد.
أهّمية العدالُة االنتقالّية :

يَحــق للّضحايــا بناًء عــىل أثر 
حقوق  عــىل  الجســيمة  االنتهاكات 
اإلنســان أن يَشــهدوا معاقبــة مــن 
الحقيقة،  الجرائم، ومعرفــة  أرتكبــوا 
والحصــول عــىل تعويضــات؛ حيث 
إّن االنتهــاكات ال تؤثّر عىل الّضحايا 
ككل،  املجتمــع  عــىل  بــل  فقــط، 
فيستوجب عىل الدولة ضامن اإليفاء 
بهذه املوجبات وضــامن عدم تكرار 
مثــل هــذه االنتهــاكات، وذلــك من 
خالل إصالح املؤّسســات التي كان 
لها يد فيهــا، أو كانت غري قادرة عىل 

تفاديها، وغالبــاً فإّن هذه االنتهاكات 
الجسيمة التي مل تُعالج ستنتج عنها 
الثقة  انقســامات اجتامعيّة، وغياب 
بــني املجتمــع ومؤّسســات الّدولة، 
باإلضافــة إىل عرقلة األمــن وأهداف 

التّنمية، وإبطاء تحقيقهام.

أسس تحقيق العدالُة 
االنتقالّية : 

▪ تقوم العدالــُة االنتقاليّة تقليدياً 
عىل أربعة أسس هي:

)1( محاكمة وكشف الضالعني يف 
االنتهاكات.

)2( كشف حقيقة االنتهاكات.
)3( تعويــض الضحايا واالعتذار 
أحيانــاً مــن قبــل الدولــة إذا كانت 

الجرائم ذات طبيعة عرقية.
)4( اإلصالح اإلداري واملؤسي 
مبــا مُيّكــن من ضــامن عــدم تكرار 

االنتهاكات.
▪ ترمــي العدالــُة االنتقاليّــة أوالً 
إىل القطيعة مع اإلفــالت من العقاب 
وترسيخ ثقافة املســؤولية الجنائية 
لدى الدولة ومؤسساتها، وكذلك لدى 
األفراد؛ فهي تشمل الرئيس والرشطي 
دون تفرقــة إال يف حجــم االنتهاكات 

املرتكبة ومستوى املسؤولية.
▪ والواقــع أنَّ ترســيخ ثقافة عدم 
اإلفــالت من العقــاب يُســهم تلقائيا 
ودولــة  الدميقراطيــة  تعزيــز  يف 
القانــون القامئة يف األصل عىل ربط 
واملحاسبة،  باملســاءلة  املسؤولية 
العدالُة االنتقاليّــة مع رصامتها  لكن 
ال تســعى إىل العقــاب يف جوهرها، 
وإمنا إىل تحديد املســؤوليات وجرب 
الــرضر وإعــادة الثقــة للضحايا يف 
الدولة واملجتمــع ويف قدرتهام عىل 
حاميتهم، وهي قيم حيوية للتامسك 

االجتامعي واالستقرار. 

أهداف العدالُة االنتقالّية :
)1( الهــدف األســايس للعدالــة 
االنتقاليّــة هــو تحقيــق املُصالحة 
الوطنيّة، حيث إنّه من بعد االنتهاكات 
الكبرية يف حقوق اإلنســان ســيفقد 
القانــون،  بحكــم  الثّقــة  املجتمــع 
واآلليات التقليدية للعدالة، وغالباً ما 
يظهر ذلك يف الــدول التي َعانت من 
ُحروٍب ونزاعات أهليّة، حيث تتشّكل 
لديهــا دوافــع قويــة لالنتقــام، ماّم 

سينتج عنه عنف متبادل.
)2( إصالح املؤّسسات يف الّدولة، 
ويف مقّدمتهــا مؤّسســات الجيــش 
التي  جميعها  واملؤّسســات  واألمن، 
تورّطت يف ارتــكاب انتهاكات حقوق 
اإلنســان، أو التــي مل تحــاول منــع 
أرتكابها، ومن هنــا قد تتوصل الدولة 

ملنع تكرارها مستقبالً.
التكاملية  األهداف  تشــتمل  ▪ قد 

للعدالُة االنتقاليّة عىل:-
)1( إنشــاء مؤسســات خاضعة 
للمســاءلة واســتعادة الثقة يف تلك 

املؤسسات.
)2( جعــل الوصــول إىل العدالة 
األكــرث ضعفــاً يف  للفئــات  ممكنــاً 

املجتمع يف أعقاب االنتهاكات.
النســاء  أن  ضــامن   )3(
واملجموعــات املهمشــة تلعب دورا 
فعــاالً يف الســعي لتحقيــق مجتمع 

عادل.
)4( إحرام سيادة القانون.

)5( تســهيل عمليــات الســالم، 
وتعزيز حل دائم للرصاعات.

ملعالجــة  أســاس  إقامــة   )6(
الــرصاع  وراء  الكامنــة  األســباب 

والتهميش.
)7( دفع قضية املصالحة.

آليات تحقيق العدالُة االنتقاليّة :

)1( املالحقات القضائية :
الجنائية  الّدعــاوى  إقامة  ▪ وهي 
عن  املســؤولني  مــع  والتحقيقــات 
ارتكاب االنتهاكات، السيّام تلك التي 
تطال املرتكبني الذين يُعترََبون أكرث 

من يتحّمل املسؤولية،
ومــن األمثلــة عــىل مثــل هــذه 
الّدعــاوى: املُحاكــامت التي حدثت 
يف نورمــربج التي أُجريــت للّنازينّي 
يف البــالد األملانية من بعــد الحرب 

العاملية الثّانية.
   

)2( لجان الحقيقة :
هــي عبــارة عــن َهيئــات غــري 
قضائيــة تُجــري تحقيقــات تخّص 
االنتهــاكات التي حدثت يف املايض 
القريب، ثم تُصــدر تقارير وتوصيات 
بهدف إيجاد طرق ووسائل ملعالجة 
االنتهــاكات والرويــج للمصالحــة، 
وتعويض ضحايا االنتهاكات، وتقديم 
املُقرحات التي من شأنها الحّد من 

تكّررها يف املستقبل وَمنعها.
)جــرب  التّعويــض  برامــج   )3(  

الرضر( :
ُمبادرات تدعمها  وهي عبارة عن 
الّدولة، من أجل املُســاهمة يف جرب 
التــي  واملاديّــة  املعنويّــة  األرضار 
نتجت عــن انتهاكات املايض، حيث 
تُــوزّع تَعويضات رمزيّــة وماديّة عىل 
الّضحايــا، ومن ضمنهــا االعتذارات 
الرّســميّة، وجرب الرضر الذي تعرف 
بــاألرضار  مــن خاللــه  الحكومــات 
املتكبَّدة وتتّخذ خطوات ملعالجتها. 
وغالبــاً مــا تتضّمن هــذه املبادرات 
عنارص ماديــة )كاملدفوعات النقدية 
أو الخدمــات الصحيّــة عىل ســبيل 
املثــال( فضــالً عــن أشــكال رمزية 
)كاالعتــذار العلنــي أو إحيــاء يــوم 

للذكرى(.
  

)4( إصالح املؤّسسات :
ويشــمل  املؤّسســات  إصــالح 
القمعيــة عــىل  الدولــة  مؤسســات 
غــرار القــوات املســلّحة، والرشطة 
واملحاكــم، بغية تفكيك  بالوســائل 

املناســبة آلية اإلنتهــاكات البنيوية 
وتفادي تكرار االنتهاكات الجســيمة 
لحقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب، 
والهدف هنا هو إصالح املؤّسســات 
التــي كان لهــا دور يف االنتهــاكات، 
مثل: القطــاع األمنّي، واملؤّسســات 
والرشطيــة  والعســكريّة  القضائيّــة 
ونحو ذلك من تدابري، مثل: التخلّص 

من بعض املسؤولني غري األكفياء.
الينبغي النظر إىل هذه األساليب 
املختلفــة كبدائــل لبعضها البعض، 
عىل ســبيل املثال، لجــان الحقيقة 
املحاكــامت،  عــن  بديــالً  ليســت 
تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا 
القضائية  املالحقــات  عــن  مختلفا 
بتقديــم مســتوى أوســع بكثري من 
االعــراف والحد من ثقافــة اإلنكار، 
وباملثل فإصالح الدساتري والقوانني 
واملؤسسات ليست بديال عن تدابري 
أخــرى ولكــن تهــدف مبــارشة إىل 
استعادة الثقة ومنع تكرار االنتهاكات.

آليــات تحقيق  ▪ يجــري تحقيق 
العدالة االنتقاليّة عىل مستويني :-

العدالــُة  تحقيــق  آليــات   )1(
االنتقاليّة داخلياً : 

داخلياً يلزم تحقق إرادة سياسية 
جــادة يف تحقيق العدالــُة االنتقاليّة 
السياسية لصالح  الحســابات  تُلغي 
التأسيس لدولة الحق والقانون، وهنا 
يربز تحــد كبري وهــو قــدرة النظام 
القائــم )إن كان هــو املســؤول عــن 
الجرائم( عىل تناول حقبة مظلمة من 
تاريخه وتحمل املسؤولية التاريخية 
عنها، ومكمــن الصعوبة يف مثل هذا 
القرار هو ما قد يُرتبه من انعكاســات 
سياسية قد تُهدد النظام نفسه، كقيام 
ثورة شــعبية ضــده، أو إقــدام بعض 
أركانــه عىل تنفيــذ عمليــة انقالبية 
شــاملة مــن منطلــق الخــوف عىل 

أنفسهم من املتابعات القضائية.

)2( آليات تحقيق العدالُة 
االنتقالّية خارجياً : 

تتحقق  الدويل،  املســتوى  عىل 
العدالــُة االنتقاليّــة  بإقامــة محاكم 
خاصة تضطلع باملتابعات القضائية 
ضــدَّ الضالعــني يف جرائــم الحرب 
والجرائــم املرتكبــة ضد اإلنســانية 
وجرائم التعذيب واإلبادة، ومن أشهر 
الدولية  املحكمة  الخاصــة  املحاكم 
الســابقة  بيوغوســالفيا  الخاصــة 
وقد  بروانــدا،  الخاصــة  واملحكمــة 
نجحت هاتــان املحكمتــان يف جّر 
عدد من املتهمني إىل العدالة، لكنَّها 
ظلت مكبلة بحســابات السياسة يف 
متابعاتها بعض القادة السياســيني، 
ومعلــوم أن هــذه املحاكــم التتوفر 
عىل آليات تنفيذية إلنجــاز العدالة، 
وتعتمد كليــاً عىل تعــاون حكومات 

العامل يف توقيف وتسليم املتهمني.
للتصدي  دوليــة  آليــة  ▪ لوضــع 

لجرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبة 
يف حق اإلنســانية، أسســت محكمة 
الجنايات الدولية عــام 2002م بناء 
عىل معاهدة رومــا املوقعة قبل ذلك 
بأربع سنوات، وقد أصدرت املحكمة 
مذكرة أعتقال يف حق رئيس السودان 
عمر البشــري بعد اتهامه باملسؤولية 
السياسية عن العنف يف دارفور، ويف 
عام 2015 مثــل رئيس كينيا أوهريو 
كنياتــا أمامها للشــهادة يف أحداث 
العنف العرقية الالحقة عىل رئاسيات 
األفريقــي  االتحــاد  ورأى  2007م، 
يف اقتصار املتابعــات عىل الزعامء 
األفارقة تطفيفــاً  طعناً يف مصداقية 

املحكمة.

العدالُة االنتقالّية يف اليمن :
يثــري مــرشوع قانــون العدالــة 
مــن  الكثــري  اليمــن  يف  االنتقاليّــة 
الجدل، ففيام يعتربه البعض وســيلة 
للمصالحــة وضامنــة لعــدم تكــرار 
اإلنتهــاكات، يتهمه آخــرون بتجاهل 
حقــوق الضحايــا، ومنــح الفرصــة 
للجنــاة لإلفــالت مــن العقــاب عىل 

جرائم أقرفت عىل مدى عقود.
لقــد تقدمت الحكومــة يف اليمن 
خطــوات مهمــة باتجــاه املصادقة 
عىل مرشوع قانون العدالُة االنتقاليّة 
الــذي تــم إدراجه ضمــن مخرجات 
الحــوار الوطنــي يف عــام 1914م، 
حيث أنجزت وزارة الشؤون القانونية 
العدالــة  قانــون  مــرشوع  اليمنيــة 
االنتقاليّــة الــذي يهدف إىل كشــف 
حقيقــة مــا جرى مــن جرائــم قتل 
املتظاهرين املدنيــني ووضع نهاية 
ألســباب االنقسام والرصاع بني أفراد 
املجتمع اليمنــي نتيجة للرصاعات 
السياســية يف املــايض والحــارض 
وحقهم يف تحقيق العدالة والتعويض 
املناســب عرب تحقيق شــامل، لكن 
تطبيــق القانــون عــىل أرض الواقع 
قــد تكتنفه تحديات كبرية، ويســعى 
العدالة  لتحقيــق  مســتقبالً  القانون 
لضحايا القمــع الحكومي وإنتهاكات 
ســنوات  خــالل  اإلنســان  حقــوق 
الحــرب والنزاعات السياســية، لهذا 
يعترب العدالــة االنتقاليــة يف اليمن 
مطلــب دويل يتوجــب تحقيقه عىل 
أرض الواقــع يف اليمن، لكــن ال يزال 
وذلك بســبب  القانون عالقاً  مرشوع 
األحداث الجارية فيها، وذلك إلنقالب 
ميليشــيات الحوثــة عــىل النظــام 
الرشعــي، والتي تبعــه تدخل دويل 
الســتعادة الرشعية الزالت  معاركها 
وضحاياهــا حتــى اآلن، ويؤمــل أن 
يحقق تطبيق القانون مســتقبالً بعد 
سكوت أصوات املدافع إىل مصالحة 
وطنيــة بني أبنــاء الشــعب اليمني 
أمام إســتدامة السالم  الطريق  متهد 

وتحقيق التنمية وسيادة القانون.

تقرير

Transitional justice العدالُة االنتقالّية
دراسة عن المفهوم القانوني للعدالُة االنتقالّية وآليات تحقيقها 
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فريق التحرير 

صحيفة اليوم الثامن تقدم قراءة تحليلية لتطلعات الصحافيين واإلعالميين الجنوبيين نحو اشهار النقابة الصحافية الجنوبية..

 حيا اجتامع اللجنة اإلدارية ورؤســاء 
اللجــان الفرعية لتحضريية املؤمتر األول 
الذي  الجنوبيني،  واإلعالميني  للصحفيني 
عقد يف العاصمة عدن برئاســة د. عبدالله 
الحــو رئيس اللجنــة التحضريية، النجاح 
الباهر الذي شهده انعقاد اللقاء التشاوري 
عــدن  العاصمــة  واعالميــي  لصحفيــي 
باعتباره تجســيداً حيا لــدور مدينة عدن 

الحضاري وريادتها اإلعالمية.
 ووقــف االجتــامع امــام التحضريات 
الجارية لعقــد املؤمتر االول، وأقر يوم 17 
ينايــر 2023 موعداً النعقاد املؤمتر األول 
يف  الجنوبيني  واإلعالميــني  للصحفيــني 

العاصمة عدن.
بالصحفيــني  االجتــامع  واهــاب 
واإلعالميــني بــأن يجعلــوا هــذا الحدث 
تظاهــرة إعالميــة جنوبيــة، تجســد روح 
الصحفيــني  بــني  والتعاضــد  التالحــم 
نحو  وتطلعاتهم  الجنوبــني  واالعالميــني 
الصحفيــة  اســتنهاض دور املؤسســات 
واالعالميــة الجنوبيــة، وتعزيــز الحريات 
الصحفيــة وإعالء مكانة ورشف املهنة من 
أجل اعالم جنويب حر يســاهم يف تحقيق 

تطلعات شعب الجنوب.
 هــذا واســتعرض االجتــامع تصــورا 
بخطة إعالمية ترافق التحضريات حتى يوم 
انعقــاد املؤمتر تم اغناؤهــا باملالحظات 
واملناقشــات مــن قبــل الحارضيــن، كام 
استعرض االجتامع عددا من املوضوعات 
املدرجة يف جدول اعاملــه واتخذ ما يلزم 

بشأنها.

0 املقدمة 
أول محاولــة لصحفــي  كانــت  لقــد 
وإعالمي الجنوب يف تشكيل نقابة جنوبية 
يف مطلــع تأســيس الحــراك الجنويب إذ 
عقد اجتامع تشــاوري لعدد من صحفيي 
وصحفيــات محافظة عــدن واملحافظات 
الجنوبية تشكيل لجنة تحضريية لإلعداد 
للمؤمتر العام إلشــهار نقابــة الصحفيني 

الجنوبيني. 
ومتيز االجتامع بحضور الزميل محمد 
ســعيد ســامل وكيل ثاين نقابة الصحفيني 
اليمنيني يف صنعــاء ، كام حرض الفعالية 
عــدد من قيادات الحــراك الجنويب أبرزهم 
الســفري قاســم عســكر جــربان والدكتور 
نارص الًخبجي  وأدار الجلسة التي عقدت 
صبــاح اليــوم يف قاعة التــاج باملنصورة 
الصحفي الكبــري نجيب يابيل وبعد نقاش 
مستفيض حول آلية وكيفية تشكيل النقابة 
واملســميات البديلــة تــم تشــكيل لجنة 
تحضريية لإلعــداد والتنســيق والتواصل 
وتجهيــز الوثائق الخاصــة باملؤمتر العام 
األول إلشــهار الكيان النقــايب للصحفيني 
الجنوبيــني كالتــايل  : هــدى العطــاس ، 
الدكتور عبد الله الحو ، عبد الســالم جابر 
، عيل ســامل بن يحيى ، نارص محمد عبد 
الله ، عبد القوي األشــول ، حسني زيد بن 
يحيى ، عبد الرحمن أنيس الحبييش، رندا 
عكبــور ، عواطف حــريب ، أديب الســيد ، 

فراس اليافعي .
ويف اللقاء التشاوري أبدى الحارضون 
استعدادهم يف األيام القادمة للعمل ضمن 
نقابة تضــم كافة الصحفيــني الجنوبيني 
مام يســاهم يف توحيــد العمــل وعىل أن 
يقــدم كل مــن ال يــزال يحتفــظ بعضوية 

نقابة الصحفيني اليمنيني اســتقالته منها 
لــيك يحق له االنضــامم للنقابة الجنوبني 
ويــأيت اإلعالن عن التوجه لتشــكيل نقابة 
للصحفيــني الجنوبيني بعد أســابيع من 
إعالن فنانني من مدن الجنوب عن تشكيل 
»اتحاد فناين الجنوب » لكن تلك املحاولة 

مل يتحقق لها النجاح 
وعقــد لقــاء اخــر ضــم عــدد مــن 
اإلعالميــني الجنوبيــني وناقــش عدد من 
التــي يعــاين منهــا اإلعالم  االشــكاليات 
الجنــويب وحجم التحديــات التي يواجها 
وكيف ميكن لإلعالم ان يكون اداة فاعلة يف 

حل الكثري من القضايا .
وضم اللقاء عدد من اإلعالميني بينهم 
» ردفان الدبيس« وصالح بن لغرب« وحسني 
حنيش » وصالح ابو عــوذل« و«فتحي بن 

لزرق«
.ويف اللقاء اكد املشاركون عىل اهمية 
رضورة تنسيق الجهود اإلعالمية بني كافة 
وسائل اإلعالم الجنوبية مبا يحقق الهدف 
املرجو من وسائل اإلعالم هذه .ويف اللقاء 

قــال املشــاركون« ان اإلعــالم الجنــويب 
قــدم الكثري لكنــه بحاجــة اىل الكثري من 
التغيريات وبــذل الجهود وتنســيقها .وتم 
االتفــاق يف اللقــاء عىل الدعــوة اىل لقاء 
جامع لكافة اإلعالميني الجنوبيني مبدينة 
عدن ملناقشة عدد من القضايا ذات الصلة 
باإلعــالم يف الجنوب حيث ســيتم تحديد 

موعد اللقاء الحقا  
كان اإلعالميون الجنوبيون والزالوا هم 
خط الدفاع األول يؤدون رسالتهم السامية 
بكل مهنيــة وإخالص ويكشــفوا الحقائق 
وأكاذيب ومؤامرات األعداء، ويسعون لخلق 
وعي جديد بعد عقود من التعتيم والتضليل 
اإلعالمــي وغياب الصوت الجنويب، بعد أن 
كان للجنوب الريــادة التاريخية عىل كثري 
من الــدول يف إطالق املنصــات اإلعالمية 
مبختلــف قطاعاتهــا ومؤسســاتها، ولكن 
هذه املؤسســات اإلعالمية طالها التدمري 

املمنهج.
املؤسســات  الســتعادة  واســتكامال 
الوطنية الجنوبية سلط املجلس االنتقايل 
الجنــويب وهيئته اإلعالميــة، يف الجنوب، 
اهتاممــا وتركيــز كبري مؤخــرا، عىل وضع 
نقــايب  كيــان  لتشــكيل  األوىل  اللبنــات 
جديــد خــاص بالصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيــني، يتمكن من االرتقــاء باإلعالم 
ومللمة صفــوف الصحفيــني واإلعالميني 
والدفاع عن حقوقهــم وحرياتهم املكفولة 

يف كافة القوانني.
السياســية جاهدة  قيادتنا  وتســعى 
ممثلــة بالرئيــس القائد عيدروس قاســم 
بالًغــا  اهتامًمــا  يــويل  الــذي  الزبيــدي 
الستعادة مؤسسات الجنوب واالنتقال من 
مرحلة الثــورة إىل مرحلــة الدولة، وبذلت 

الهيئــة الوطنية لإلعالم الجنــويب جهودا 
كبرية يف التحضــري إلخراج املؤمتر األول 
الجنوبيــني  واإلعالميــني  للصحفيــني 
للوجــود، ولقي اهتاممــا ورعاية من قيادة 
املجلس االنتقايل الجنويب ممثال بالرئيس 

عيدروس الزبيدي
القائــد  الرئيــس  لقــرارات  وتنفيــذا 
عيــدروس بن قاســم الزبيدي تم تشــكيل 
بالتحضــري  للقيــام  تحضرييــة  لجنــة 
للمؤمتــر الوطنــي الجنــويب للصحفيني 
واإلعالميــني الجنوبيني الذي يعد  خطوة 
اإلعالميــة  املؤسســات  الســتعادة  أوىل 
الجنوبيــة والدفــاع عن كــوادره وحقوقهم 
وخلــق رشاكة فعالــة مــع الصحفيني يف 
النقابــات واالتحــادات اإلقليمية والدولية، 
فهــو كيان ســيفيض إىل نتائج ومخرجات 
مهمــة تفيد العمــل الصحفــي واإلعالمي 
يف الجنوب، وســيخدم مستقبل الحريات 
ويدافع عن حرية الكلمة ورشف وأخالقيات 
املهنــة وينترص للمبدعني واملتفوقني يف 
مجــال الصحافة واإلعــالم ويضع القواعد 
لكيــان مهنــي إعالمي وصحفــي جنويب 
مســتقل يعيد للعمل الصحفي واإلعالمي 
يف الجنوب روحه ومكانته التي يستحقها.
-عىل خطوات انعقاد املؤمتر األول: 

-انعقاد اول اجتامع للجنة التحضريية 
انعقــد أول اجتامع للجنة التحضريية 
بقــوام 37  تــم تشــكيلها مؤخــرا  التــي 
شــخصية إعالميــة وصحفيــة جنوبيــة، 
يف عــدن، للتحضــري والرتيــب للمؤمتر 
العــام، الذي مــن املرتقــب أن ينبثق عنه 
نقابــة خاصــة بالصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني. ومتخــض عن االجتامع األول، 
انتخاب »عبدالله الحو« رئيسا و«عيدروس 

باحشــوان« نائبــا للجنــة التحضرييــة، 
إعالمــي  ناطقــا  اختيــار  إىل  باإلضافــة 
باســمها، فضال عن إقرار آلية عمل اللجنة 
ولوائحها التنظيميــة وبرنامج عملها التي 
ستسري عليه خالل فرة التحضري للمؤمتر 

العام الجامع.
-أهمية وأهداف املؤمتر

يقول نائــب رئيــس الهيئــة الوطنية 
أن  اليافعــي  مختــار  الجنــويب  لإلعــالم 
الجنوبيني  الصحفيني واإلعالميني  مؤمتر 
املرتقــب ميثل »عالمــة فارقــة يف تاريخ 
اإلعــالم الجنــويب املعــارص، ويهدف إىل 
التئام الصوت االعالمي الجنويب مبختلف 
توجهاتــه وأطيافه وأشــكال عملــه، ليعرّب 
عــن اإلرادة الجنوبية الحــرة للصحفيني 
واإلعالميني، يف تلبية طموحاتهم يف الدفاع 
عن الكلمــة الصادقــة، ومعالجة قضاياهم 

املعيشية، والحقوقية، واإلنسانية«.
وأوضــح اليافعــي يف ترصيح خاص 
لعدن حــرة أن : »املؤمتر األول لإلعالميني 
عنه  ســينبثق  الجنوبيــني  والصحفيــني 
كيــان نقايب لكل الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني يف الداخل والخارج، ميثل الكل 

بدون استثناء«.
بــدوره يــرى نائــب رئيــس اللجنــة 
الصحفيــني  ملؤمتــر  التحضرييــة 
عيــدروس  الجنوبيــني،  واإلعالميــني 
»انعقــاد االجتــامع االول  أن:  باحشــوان 
للجنــة التحضرييــة ملؤمتــر الصحفيني 
واالعالميــني الجنوبيني يــأيت عىل طريق 
اســتعادة نشــاط املؤسســات االعالمية 

الجنوبية الرسمية واألهلية«.
وردا عــىل ما يدور مــن مخاوف حول 
اقصاء وتهميش اإلعالميني، أكد باحشوان 

تحضيرية مؤتمر الصحفيين واإلعالميين الجنوبيين تحيي نجاح 
تشاوري عدن وتقر 17 يناير المقبل موعدًا النعقاد المؤتمر األول

نقابة الصحفيين 
واإلعالميين 
الجنوبيين.. 

بين ماٍض تليٍد 
وحاضٍر متجدٍد
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صحيفة اليوم الثامن تقدم قراءة تحليلية لتطلعات الصحافيين واإلعالميين الجنوبيين نحو اشهار النقابة الصحافية الجنوبية..

يف حديث لعدم حــرة أن : »املؤمتر جامع 
لــكل الصحفيني واالعالميــني الجنوبيني 
بعيدا عن أي اقصاء او تهميش، وينبغي أن 
نزيل اللبس الذي يراود البعض من الزمالء 
بأن ما يجري من تحضريات للمؤمتر عبارة 
عن إطــار منظم للصحفيــني واالعالميني 
الجنوبيــني، فهــو تصــور خاطــئ وغري 
صحيــح، فقد أكــدت الكلــامت والتناوالت 
يف أول اجتــامع للجنــة التحضريية عىل 
والطروحــات  اآلراء  كل  مــع  التعاطــي 
ووجهــات النظــر، طاملا وســقف الجميع 

الجنوب واستعادة الدولة الجنوبية«.
وتابــع: »حــان الوقت لتشــكيل كيان 
نقايب جنويب يلم الشتات وينظم الصفوف 
القادمــة  املرحلــة  صــوب  وااللتفــاف 

واستحقاقاتها«.
-آلية العمل

وحول آلية عمــل اللجنة التحضريية، 
أشار باحشوان إىل أن: »اللجنة التحضريية 
حرصت يف اجتامعهــا األول، األحد، عىل 
وضــع آليــات أعاملها من خالل مناقشــة 
خطــة العمــل وتســمية اللجــان الفرعية 
وتســمية رؤســاءها وأعضاءهــا، وتحديد 
مهامهــا خالل فــرة التحضــري، وتحديد 
مواعيد للقاءات تشــاورية يف عدن وسائر 
محافظات الجنوب، ودعوة كل الصحفيني 
واالعالميني للمشــاركة فيها دون استثناء، 
وستستمع اللجان لكل اآلراء واملالحظات 
املقدمــة واألخــذ بها، كام ســتكون هناك 
احاطات لوســائل اإلعالم تباعا عن ســري 

التحضريات ونتائج اللقاءات التشاورية«.
-موعد املؤمتر

أختتــم باحشــوان ترصيحــه: »إنها 
فرصة سانحة لكل الصحفيني واإلعالميني 
الجنوبيــني لالنضواء تحت هــذه املظلة 
التي ســيحدد شــكلها وقوامهــا وهيئاتها 
املؤمتر العــام، بينام يأمل مختار اليافعي 
»أن تنتهــي اللجنة التحضرييــة واللجان 
املنبثقة عنها من إعــداد الوثائق واختيار 
املندوبني خالل شــهر ونص إىل شهرين، 
وهذا األمــر مــروك للجنــة التحضريية، 
فنحــن يف الهيئــة الوطنية لإلعــالم دورنا 

مساند وداعم لنجاحهم«
وكانــت أعــامل اللجنــة التحضريية 
األول  ملؤمتــر  التشــاورية  واللقــاءات 
للصحفيــني واإلعالميــني الجنوبيــني قد 
انطلقت نهاية سبتمرب املايض بالعاصمة 
عدن، تحت شــعار “من أجل إعالم جنويب 
حــر يســهم يف تحقيــق أهــداف شــعب 
الجنوب”، برعاية كرمية من الرئيس القائد 

عيدروس قاســم الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب نائب رئيــس مجلس 

القيادة الرئايس.
الطيــف  مختلــف  املؤمتــر  ويضــم 
اإلعالمي الجنويب من املهرة رشقًا إىل باب 
املندب غربًا مبختلف توجهاته وأشــكال 
عمله ليلتئــم الصوت اإلعالمــي الجنويب 
وليجســد الحوار الوطني الجنويب ونشاط 
اإلعالم الجنويب املؤســي نحو استعادة 
املؤسســات، والذي ابتدأ بتأسيس الهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنويب، ويلبي طموحات 
اإلعالميني يف معالجة قضاياهم الحقوقية 

واإلنسانية واملعيشية.
وعلق صحافيون جنوبيون آمالهم عىل 
مؤمتر الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني، 
يف أن تنظم وترتب العمل اإلعالمي وتنهض 
بــه مبــا يواكب تطلعــات شــعب الجنوب 
ويوصل رسالته للداخل والخارج، معتربين 
انعقاد االجتــامع األول للجنة التحضريية 
خطــوة يف الطريــق الصحيــح، ولصالــح 
اإلعالم مــن حيث حامية حــق الصحفي، 
وكذلك النهوض باإلعالم ليخاطب الداخل 

والخارج 
-أبني اللقــاء التشــاوري لإلعالميني 

والصحفيني يف محافظة أبني
عقد يف محافظة أبني اللقاء التشاوري 
محافظــة  يف  والصحفيــني  لإلعالميــني 
أبني، عىل طريــق التحضري للمؤمتر األول 
الجنوبيني، تحت  للصحفيني واإلعالميني 
شــعار »من أجل إعالم جنويب حر يساهم 
يف تحقيق أهداف شعب الجنوب« وبرعاية 
الرئيــس القائد عيــدروس الُزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقايل الجنــويب، نائب رئيس 

مجلس القيادة الرئايس.
وخــالل اللقاء الذي بدأ بأية من الذكر 
الحكيم، والنشــيد الوطني الجنويب، ألقى 
األســتاذ محمــد الشــقي، رئيــس الهيئة 
التنفيذيــة للقيــادة املحليــة للمجلــس 
االنتقــايل مبحافظــة أبني، كلمــة أكد من 
خاللها أن أبني عودتنا دامئا تسجيل الرقم 
الصعــب يف جميع املراحــل التي مير بها 
وطننا الجنوب، الفتا أن حضور ومشــاركة 
املحافظــة  وإعالمــي  صحفيــي  كافــة 
مبختلف انتامئهــم إال تأكيداً عىل ان أبني 

تخطو بخطــوات ثابته مع بقية محافظات 
الجنــوب نحو توحيد الصفــوف ملواجهة 

العدو.
وأشــار رئيس تنفيذية انتقايل ابني أن 
أبــني اليوم بهذه الحــدث وجمع مجموعة 
مــن اإلعالميــني مــن مختلــف األطياف 
الســيايس ســجلت موقف تاريخي، نحو 

املستقبل لننترص لكرامتنا.
وجدد الشــقي تأكيده سعي املجلس 
االنتقايل بقيادة الرئيــس القائد عيدروس 
الُزبيــدي للعمــل عىل إيجــاد املصالحة 
الوطنيــة التاريخيــة الجنوبيــة التي من 
أجلها ضحى شــهداؤنا االبطــال بدمائهم 
الزكيــة، داعيــاً اىل االنطــالق إىل العمــل 
الوطني والذي يحتم تعزز التالحم الوطني 
األخــوي ونبذ عمليــة التفكيك للنســيج 
االجتامعــي الــذي تعمــل عليــه القوى 
املتآمرة لزعزعة أمن واستقرار ابني وبقية 

محافظات الجنوب.
مــن جانــب تحــدث األســتاذ صالح 
العاقل، الناطق الرسمي للجنة التحضريية 
الجنوبني  واالعالميني  الصحفيني  ملؤمتر 
عــن أهمية وأهــداف اللجنــة التحضريية 
ملؤمتر االعالميني والصحفيني الجنوبيني

أن كل املحافظــات  العاقــل  وأشــار 
الجنوبية عقدت اللقاء التشــاوري واليوم 
أبني وغدا سينفذ يف العاصمة عدن ليعقد 
بعــد ذلك املؤمتــر ليجســد روح الرشاكة 
بني جميــع االعالميني وإيجاد كيان نقايب 
يحفظ كافة حقوق الصحفيني واإلعالميني 

عىل مستوى املحافظات الجنوبية.
وكان الدكتــور يــارس باعــزب، عضو 
الصحفيني  التحضريية ملؤمتــر  اللجنــة 
واالعالميني الجنوبيــني، مدير عام مكتب 
االعــالم مبحافظة أبني، قــد افتتح اللقاء، 
بكلمة أشــار فيها أن لقاء اليــوم هو اللقاء 
االول يف تاريــخ أبــني الــذي جمــع فيــه 
كافــة اإلعالميني يف إطــار انعقاد املؤمتر 
االول للصحفيــني واالعالميني الجنوبيني 

بالعاصمة عدن.
وأكــد باعزب عــىل أنه ينبغــي علينا 
كإعالميني وصحفيني رصف الصفوف نحو 
البناء وتســخري كافــة اإلمكانيات إليجاد 
اعالم هادف يحمل معاول البناء وينبذ كل 

الظواهر الســلبية التي تهدد امن واستقرار 
املحافظة

وبدورهم تحدث العديد من املشاركني 
يف اللقاء بكلامت عربت عن أهمية االنطالق 
ملرحلة جديدة مبحافظــة ابني والجنوب 
بشــكل عــام، عــرب اإلعــالم واإلعالميني 
وانشــاء كيان إعالمي جنويب موحد يقف 
الجنــوب ويحقــق تطلعاته،  الشــعب  مع 
مؤكديــن أهمية أخــذ صــوت الصحفيني 
واإلعالميني يف أبني لتأســيس كيان مهني 
نضايل يبتعــد عن الصغائــر ويقف عنده 

الجميع امام مستوى املسؤولية الوطنية.
كام طــرح املشــاركون خــالل اللقاء 
العديد من االستفســارات حــول األهداف 
التي مــن اجلهــا ســيتم تشــكيل الكيان 
يف  وتــم  املوحــد،  الجنــويب  الصحفــي 
ختــام اللقاء ومبوافقــة جميع الحارضين 
تكليــف اللجنة اإلرشافيــة اختيار مندويب 
املحافظة الذين سيشــاركون يف املؤمتر 
الجنويب  األول للصحفيــني واإلعالميــني 
الذي ســيعقد الحقــاً بالعاصمة الجنوبية 

عدن.
حــرض اللقاء عــيل الهديــاين، عضو 
اللجنــة التحضريية، الســكرتري الصحفي 
واملقــدم  االنتقــايل،  املجلــس  لرئيــس 
محمد النقيب املتحدث الرســمي للقوات 
املســلحة الجنوبية عضو مجلــس إدارة 
الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، و االستاذ 
خالد شــوية عضــو اللجنــة التحضريية، 
مدير اإلدارة اإلعالميــة بانتقايل العاصمة 
عــدن، واالســتاذ خالد العبــد نائب رئيس 

تنفيذية انتقايل أبني  .
لإلعالميــني  التشــاوري  -اللقــاء 

والصحفيني الجنوبيني يف محافظة لحج
ُعقــد يف مدينــة الحوطــة، عاصمــة 
محافظة لحج، اللقاء التشاوري لإلعالميني 
املحافظة،  يف  الجنوبيــني  والصحفيــني 
تحت شــعار )من أجل إعــالم جنويب حر 
يساهم يف تحقيق أهداف شعب الجنوب(، 
برعاية كرميــة من الرئيس القائد عيدروس 
قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 

الجنويب.
ويف اللقاء الذي افتتح بتالوة آيات من 
الذكر الحكيم بصوت الشــاب أمني األمني، 

ثم النشــيد الوطنــي الجنــويب، والوقوف 
دقيقــة حداد عىل أرواح شــهداء الجنوب، 
ألقى الدكتور باســم منصور الحوشــبي - 
رئيــس الدائــرة اإلعالمية باألمانــة العامة 
لهيئــة رئاســة املجلس االنتقــايل، عضو 
اللجنــة التحضريية ملؤمتــر الصحافيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني، رئيــس اللجنة 
العلميــة - كلمــة اللجنة اإلرشافيــة، نقل 
يف مســتهلها للحضــور تحايــا الرئيــس 
القائد عيــدروس الُزبيدي، رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب.
وأضاف: »مــن لحج وعاصمتها الغنَّاء 
الحوطة يكون للتحية عناوين نرص وفداء.. 
أحييكم تحية الوفاء للدمــاء التي تدفقت 
بغــزارة من هذه املحافظة الباســلة، دماء 
روت ومل تــزل تروي تــراب الجنوب الغايل 
عىل امتــداد جغرافيتــه ومل تــزل مواكب 
األحــرار تتقدم الصفــوف وتخوض معارك 

بطولية وتنترص للجنوب وتجتث الغزاة«.
وأكد الدكتور باسم، األهمية واالهتامم 
الكبري التي تحظى به محافظة لحج، والتي 
تلعــب دوراً مشــهوداً يف كل املنعطفــات 
السلمية والحربية، والتي تقوم اليوم برسم 
لوحــة االنتصار لإلعالميــني والصحفيني 
الجنوبيــني يف املحافظة، مشــريا إىل أنه 
قــد تم العديــد من اللقــاءات التشــاورية 
مــع اإلعالميــني الجنوبيــني التــي منها 
هــذه الخطوة نحو فتح بوابــة العبور نحو 

املؤمتر اإلعالمي األول.
وأضــاف: »لحج، بيت قصيــد وعنوان 
تحوالت ومصدر إلهام، وستظل إىل جانب 
كل محافظات الجنوب تعلب دوًرا مشهوًدا 
يف كل املنعطفات السلمية والحربية، وهي 
اليوم ترســم لوحــة االنتصــار لإلعالميني 

والصحفيني الجنوبيني«.
باســم منصور  الدكتــور  واســتعرض 
الحوشــبي، مكانة اإلعــالم الجنويب البارز 
وإنجازاته امللموســة، والدور املهم الذي 
كان يقــوم بــه يف نقــل رســائل الشــعب 
الجنويب داخلياً وخارجيًا، ذاكراً الصعوبات 
التــي القاها إعالميو الجنــوب يف عملهم، 
والعراقيل التــي كان يصنعها أعداء الوطن 

الجنويب يف مسارهم الذي ثبتوا عليه.
ـا الحوشــبي يف هذه املناســبة  وحيَـّ
السياســية والعســكرية ممثلة  »قيادتنــا 
بالرئيــس القائد عيــدروس الزبيدي الذي 
أخذ عــىل عاتقــه اســتعادة مؤسســات 
الجنــوب واالنتقال من مرحلــة الثورة إىل 
مرحلــة الدولــة«.. مؤكــدا: »ال خــوف أو 
قلق عــىل جنوب ميثــل قضيتــه مجلس 
يحلق بقيادة سياســية محرفة ومؤسسة 
عســكرية ال تعرف الهزمية وأطر تنظيمية 

عىل كل جغرافية الجنوب«.
وأضــاف: »اليوم نتجه نحو اســتعادة 
مكانــة اإلعــالم واإلعالميــني واســتعادة 
والدفــاع  الجنــويب  إعالمنــا  مؤسســات 
فيــه  مــكان  ال  املحــرف،  كادره  عــن 
لإلقصــاء والتهميش، كيان نقــايب يرفض 
الكراهيــة والطائفية ويســاهم يف التنمية 
والدميوقراطيــة كيــان ينطلــق نحو خلق 
رشاكة فعالة مع الصحفيــني يف النقابات 
واالتحادات اإلقليمية والدولية، كيان يدافع 
عن حرية الكلمة ورشف وأخالقيات املهنة 
ينتــرص للمبدعني واملتفوقــني يف مجال 
الصحافــة واإلعــالم، كيــان يخــدم ثقافة 
مرشوع الدولــة الجنوبية ووحــدة الصف 
الجنويب، كيان فيه تنافس مهني وأخالقي 

من أجل الجنوب ال عليه«.
واســتطرد الحوشــبي بالقول: »ولكل 

تحضيرية مؤتمر الصحفيين واإلعالميين الجنوبيين تحيي نجاح 
تشاوري عدن وتقر 17 يناير المقبل موعدًا النعقاد المؤتمر األول

الـ17 من 
يناير 2023 

موعدًا النعقاد 
المؤتمر األول 

للصحفيين 
واإلعالميين 

الجنوبيين في 
العاصمة عدن
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تقرير

ما ســبق وضــع الرئيس القائــد عيدروس 
الزبيــدي أوىل خطــوات تطويــر اإلعــالم 
الجنــويب بإصــداره قــرار رقــم )19( لعام 
2021 بتشــكيل الهيئــة الوطنيــة لإلعالم 
الجنــويب بــكل قطاعاتها ووســائط إعالم 
املجلس االنتقايل وشهدنا تطورا ملحوظا 

يف إعالم الجنوب«.
وتحــدث اللواء صالح البكــري، وكيل 
محافظــة لحــج، بكلمة رحب مــن خاللها 
املشــاركون  وجميع  اإلرشافية،  باللجنــة 
يف اللقــاء التشــاوري الــذي يــأيت عىل 
طريق انعقــاد املؤمتــر األول لإلعالميني 
والصحفيــني الجنوبيــني، متطرقاً ألهمية 
مبختلــف  وتطويــره  الجنــويب  اإلعــالم 
مجاالتــه، ودوره املهم عــىل أرض الواقع، 
ومثمناً الجهود العظيمة التي يتم بذلها يف 

هذا الجانب.
هذا وتــم يف اللقــاء تقديــم عدد من 
املقرحــات واألوراق التــي احتــوت عىل 
رؤى وبرامــج اإلعالميــني والصحفيني يف 
مديريات محافظــة لحج للمرحلة القادمة، 
حيث جرى التوافق عىل اختيار املندوبني 
للمؤمتــر بتوافــق عــام مــن قبــل جميع 

اإلعالميني .
يف إطــار اإلعــداد والتحضــري لعقد 
املؤمتــر األول لإلعالميــني والصحفيــني 
الجنوبيــني املزمــع عقده أواخر الشــهر 
القــادم، والذي ســيضم ممثلــني من كافة 
محافظات الجنوب دون اســتثناء، شهدت 
اللقاءات التشاورية يف محافظات سقطرى 
وحرضموت واملهرة ولحج والضالع وشبوة 
وابني حضوًرا كبريًا يؤكــد أن التفاف كافة 
اإلعالميــني والصحفيني لاللتحاق بالكيان 
الوليد الــذي يأيت تتويًجا للدعم واالهتامم 
الكبرييــن الذين توليهام قيــادة املجلس 
االنتقايل الجنويب ممثلــة بالرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي لهذه الفئة.
-اللقاء التشاوري إلعالميي وصحفيي 

حرضموت الساحل
عقــد يف املــكال اللقــاء التشــاوري 
إلعالميــي وصحفيي حرضموت الســاحل 
بحضور العميد ســعيد أحمــد املحمدي 
رئيــس الهيئة التنفيذية للقيــادة املحلية 
النتقــايل حرضموت، و برعايــة كرمية من 
الرئيس القائــد عيدروس قاســم الُزبيدي 
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب نائب 
رئيس مجلــس القيادة الرئــايس، الراعي 

االول لإلعالم واإلعالميني الجنوبييني .
وألقي العميد املحمدي كلمة أكد فيها 
عىل أهميــة انعقاد هذا اللقاء التشــاوري 
عــىل طريــق التحضــري للمؤمتــر العــام 
لإلعالميني والصحفيني الجنوبيني، مشريا 
إىل تثمــني املجلــس االنتقــايل لجهــود 
منتســبي الصحافة واإلعالم يف االنتصار 

للجنوب وقضيته العادل.
وأشــار املحمــدي إىل أن املجلــس 
االنتقايل يدعم تشــكيل كيان نقايب يوحد 
ويحمي  واإلعالميــني  الصحفيــني  جهود 
مصالحهــم ويكون قــادرا عــىل التصدي 
للحــرب اإلعالميــة التــي تشــنها االبواق 

اإلعالمية املعادية.
  كــام ألقــى الدكتــور عبداللــه الحو 
رئيس اللجنــة التحضرييــة كلمة نقل يف 
بدايتهــا تحيات الرئيــس القائد عيدروس 
الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل  قاســم 
الجنــويب نائــب رئيــس مجلــس القيادة 
الرئايس وتحيــات قيادة الهيئــة الوطنية 
لإلعــالم الجنــويب، شــاكرا الحضور عىل 

مشاركتهم و تفاعلهم إلنجاح هذا اللقاء.
 وأشــار رئيــس اللجنــة التحضريية 
إىل ماتعــرض له اإلعالميــون والصحفيون 
الجنوبيون من صنوف االقصاء والتهميش 
وتعرض املؤسسات اإلعالمية الجنوبية اىل 
تدمري ممنهج خالل أكرث من عقدين، مؤكدا 
عىل أن املؤمتــر املقبل معنــي بالوقوف 
أمام ســبل معالجة أســباب هذه املعاناة 
والتهميش واإلقصاء وسيعمل عىل صياغة 
أســس جديدة لتطوير الحريات الصحفية 
مبــا يســهم يف تنظيــم العمــل الصحفي 
واإلعالمــي الجنويب ويرتقي بــه إىل آفاق 

رحبة..
واختتم كلمته بالدعوة إىل إنجاح هذا 
اللقاء التشاوري وخروجه بنتائج مثمرة من 
شأنها أن تعزز املشاركة الفعالة لصحفيي 
واعالميي حرضموت التاريخ والحضارة يف 
التحضــري ملؤمتر الصحفيني واإلعالميني 

الجنوبيني.
 وجــرى بعد ذلــك فتح بــاب النقاش 
حيــث اســتمعت اللجنة اإلرشافيــة آلراء 
ومقرحات املشاركني التي تناولت الوضع 

الصحفــي واإلعالمــي يف الجنــوب ومــا 
يعانيه من حاالت التهميش واالقصاء التي 
طالت الكادر اإلعالمي الجنويب واملطالبة 
بتحسني األوضاع املعيشية لهم، والتأكيد 
عىل مشاركة جميع االطياف واملؤسسات 
والقنــوات اإلعالمية الجنوبيــة يف عملية 
التحضري ويف أعامل املؤمتر، وتخصيص 
نسبة لإلعالميات والكادر الشبايب اإلعالمي 
الجنــويب اىل جانب عدد من القضايا التي 
تهم الصحفيني واإلعالميني يف املحافظة.    
وكانت قد دشــنت اللجنة التحضريية 
ملؤمتر الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني 
الدكتــور عبداللــه الحــو رئيس  برئاســة 
اللجنــة، عقد أول لقاءاتها التشــاورية مع 
الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني بلقائها 
مــع الصحفيني واالعالميــني يف محافظة 

سقطرى.
وأشــار رئيــس اللجنــة التحضرييــة 
إىل أن مؤمتــر الصحفيــني واإلعالميــني 
الجنوبيــني هــو محطــة مهمــة يف تاريخ 
اإلعالم الجنويب املعارص، وسيكون له دور 
يف تشخيص املشــكالت والتحديات التي 
يواجههــا الصحفي واإلعالمي يف الجنوب 
ملواكبــة ثــورة املعلومــات وتكنولوجيــا 
االتصال، والتي بهــام أصبح العامل يصنع 
ويصدر إعالمــاً قوياً ، موضحا بأن املؤمتر 
معني بالوقوف أمام ســبل معالجة أسباب 
املعانــاة والتهميش املمنهــج الذي لحق 
بالــكادر اإلعالمي واملؤسســات اإلعالمية 
الجنوبية الرائدة اىل جانب حامية الحقوق 
والحريــات الصحفية وفتح آفــاق للتعاون 
املشرك مع املنظامت والهيئات اإلعالمية 

العربية واألجنبية.
وجرى خالل القاء مناقشــة عددا من 
القضايــا املتعلقة بالتحضــريات للمؤمتر 
وأهدافه وتطلعات املشاركني يف اللقاء من 
تشكيل كيان يســتظل به كافة الصحفيني 
واإلعالميني الجنوبيني، كام جرى اختيار 
مندوبني عن صحفيي وإعالميي املحافظة 

للمؤمتر الذي سيعقد بالعاصمة عدن.
إلعالميــي  التشــاوري  اللقــاء   -

وصحفيي محافظة شبوة
عقــد اللقــاء التشــاوري إلعالميــي 
وصحفيــي محافظة شــبوة، بحضور كبري 
شــارك فيه العميــد عيل أحمــد الجبواين 
باملجلــس  التنفيذيــة  الهيئــة  رئيــس 
االنتقايل مبحافظة شبوة، ونائبه عيدروس 
عــوض باعوضــة ووكيــل محافظ شــبوة 
األســتاذ أحمــد صالــح الدغــاري وعدد 
مــن الشــخصيات والقيادات يف الســلطة 

املحلية واملجلس االنتقايل باملحافظة.
هــذا وقد تــم يف الجلســة الثانية من 
اللقــاء فتح بــاب النقــاش لإلعالميني مع 
اللجنة اإلرشافية برئاســة الدكتور باســم 
منصور الحوشــبي، للحديث عن كثري من 
القضايا واملستجدات اإلعالمية، كام خّول 
املشــاركون باإلجــامع يف اللقــاء اللجنة 
اختيــار  عــىل  والتحضرييــة  اإلرشافيــة 
األعضاء من مديريــات املحافظة لتمثيل 
املحافظة واملديريــات يف املؤمتر األول 

لإلعالميــني والصحفيــني املقــرر عقــده 
بالعاصمــة الجنوبيــة عدن خــالل الفرة 
القريبــة القادمــة، وبتوافــق تــام ونجاح 
منقطــع النظــري اختتمــت أعــامل اللقاء 

التشاوري مبحافظة شبوة..
لإلعالميــني  التشــاوري  -اللقــاء 
محافظــة  يف  الجنوبيــني  والصحفيــني 

املهرة
ُعقــد يف مدينــة الغيضــة مبحافظة 
لإلعالميــني  التشــاوري  اللقــاء  املهــرة 
املحافظة،  يف  الجنوبيــني  والصحفيــني 
تحت شــعار )من أجل إعــالم جنويب حر 
يساهم يف تحقيق أهداف شعب الجنوب(، 
برعاية كرميــة من الرئيس القائد عيدروس 
الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل  قاســم 

الجنوب
ويف اللقــاء الــذي حــرضه الدكتــور 
صــدام عبدالله مستشــار رئيس املجلس 
االنتقايل، رئيس قطــاع الصحافة واإلعالم 
الجنــويب،  لإلعــالم  الوطنيــة  بالهيئــة 
والدكتور سامل عيل القمريي رئيس الهيئة 
التنفيذيــة بانتقايل املهــرة، تم التصويت 
باإلجــامع عىل قامئــة منــدويب إعالميي 
محافظة املهرة للمؤمتر األول لإلعالميني 
والصحفيني الجنوبيني، الذي ســيعقد يف 

العاصمة عدن
وكان الدكتــور ســامل عــيل القمريي 
رئيس الهيئــة التنفيذيــة بانتقايل املهرة 
قد ألقــى كلمة رحب من خاللهــا باللجنة 
التحضريية ممثلة بالدكتور صدام عبدالله 
عضو اللجنة التحضرييــة العليا للمؤمتر 
العام لإلعالميــني والصحفيني الجنوبيني 
والوفد املرافق له، مشيداً بجهود منتسبي 
العمــل الصحفي واإلعالمــي الجنويب يف 

االنتصار للجنوب وقضيته العادلة
داعيــاً اإلعالميــني والصحفيــني يف 
املحافظــة اىل رضورة االرتقاء مبســتوى 
االعــالم ومواكبــة التطــورات السياســية 
والعمــل وفق متطلبــات املرحلة الجديدة 

والعمل عىل خدمة الوطن الجنويب
من جانبه نقل الدكتور صدام عبدالله 
تحيــات الرئيــس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
نائــب رئيــس مجلــس القيــادة الرئايس 
وتحيــات قيــادة الهيئة الوطنيــة لإلعالم 
الجنويب، شــاكراً الحضور عىل مشاركتهم 

وتفاعلهم إلنجاح هذا اللقاء.
موضحاً بأن محافظــة املهرة تحظى 
باهتــامم كبري من قبل القيادة السياســية 
الجنوبيــة. وأكد الدكتور صــدام اىل أهمية 
هــذا اللقاء التشــاوري والــذي يأيت عىل 
طريق تشــكيل كيان إعالمــي جنويب يعزز 
الجنوبيني،  من دور وتالحــم اإلعالميــني 

ويدافع عن حقوقهم
وجــرى بعد ذلــك فتح بــاب النقاش 
للمشــاركني، حيــث طرحــت العديــد من 
اآلراء واملقرحــات والتــي تناولت الوضع 
الصحفي واإلعالمي يف الجنوب وما تعانيه 
محافظــة املهــرة من حمــالت تحريضية 
ممنهجــة تســتهدف أبنائهــا ونســيجهم 

االجتامعــي مــن قبــل األدوات اإلعالمية 
اإلخوانية املعادية . 

-اللقاء التشاوري إلعالميي وصحفيي 
محافظة الضالع

عقــد يف محافظــة الضالــع اللقــاء 
املحافظة  وصحفيي  إلعالميي  التشاوري 
تحــت شــعار )مــن أجــل إعــالم جنويب 
حــر يســاهم يف تحقيــق أهداف شــعب 
الجنــوب(. ويف الجلســة االفتتاحية نقل 
العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس الهيئة 
التنفيذيــة للقيــادة املحليــة للمجلــس 
االنتقايل مبحافظة الضالع تحيات الرئيس 
القائد عيــدروس الزبيدي رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب
وأكد يف كلمتــه االفتتاحية أن اإلعالم 
ال يقــل أهمية عن املعركــة التي يخوضها 
شــعب الجنوب يف مواجهة االعداء، داعيا 
الصحفيــني واإلعالميني إىل بــذل املزيد 
مــن الجهــود وتوحيد الخطــاب اإلعالمي 
الجنــويب يف الدفــاع عــن قضية شــعب 
الجنوب واســتعادة املؤسسات اإلعالمية 
الجنوبيــة والتي يأيت منها تشــكيل نقابة 
الجنوبيني، مهنيا  االعالميني والصحفيني 
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لثورة الرابع عرش من أكتوبر املجيد.
إىل ذلــك ألقــى د صــدام عبــد اللــه 
عضــو اللجنة التحضرييــة للمؤمتر األول 
 - الجنوبيــني  والصحفيــني  لإلعالميــني 
رئيــس اللجنــة االعالميــة كلمــة اللجنة 
االرشافيــة أكــد فيهــا أن الضالع رســمت 
عالمات البطولة والتضحية والفداء وقدمت 
تضحيات جســام والزالت تقــدم يف كافة 

محافظات الجنوب
ومثــن د. صــدام الدعم الكبــري الذي 
يقدمــه باين نهضة اإلعــالم الرئيس القائد 
املجلــس  رئيــس  الزبيــدي  عيــدروس 
االنتقــايل الجنــويب. كام ألقيــت عدد من 
الكلــامت التي أكدت عىل أهمية تأســيس 
نقابة االعالميــني والصحفيني الجنوبيني 
واعتربته إنجــازا كبريا نحو تحقيق أهداف 

شعب الجنوب.
هذا ومتخــض اللقاء التشــاوري عن 
اختيــار منــدويب محافظــة الضالــع اىل 
املؤمتــر األول لإلعالميــني والصحفيــني 
الجنوبيــني يف جــو ســادته روح الوفــاق 
واالتفــاق وضمن آليــة التوافــق والتمثيل 

العادل إلعالميي وصحفيي املحافظة   
اللقــاء  -انطباعــات املشــاركني يف 

التشاوري 
ويف هــذا الحــدث الجنــويب العظيم 
عرب نخبــة من قيادات وكتــاب وصحفيني 
وإعالميني جنوبيني عــن انطباعاتهم عن 
اللقاء التشــاوري  يف البدايــة مع الكاتب 
واملفكر األستاذ صالح عيل الدويل باراس، 
عضو الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل 
انطباعاته قائالً:«  الجنويب فيتحدث عــن 
كانــت مزيــج من املشــاعر فقــد رسحت 
يب الذاكرة إىل ســنوات القهــر أيام انطالق 
الحراك الجنويب وكان النشطاء يجتمعون 
عىل خــوف يف أماكن أما رسيــة أو نائية، 

وكان الجنوب حينها تهمة تلقي مبن يؤمن 
بها أما إىل الســجن أو املطاردة، وســارت 
األيام فأصبح أولئك النشطاء واإلعالميون 
يجتمعــون يف رصح رســمي بحاميــة من 
قــوات دفاع شــبوة مــا يعــزز انطباعايت 
وانطباعــات كل من عارص تلــك املرحلة 
فان الجنوب يبني مؤسساته بقوة ومل يعد 
يســتجدي من يعكس قضيته للراي العام 

االقليمي والدويل«.
ويضيف األســتاذ عمــر محمد صالح 
التنفيذيــة  الهيئــة  رئيــس  بامخشــب، 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب مبديريــة 
الطلــح محافظة شــبوة:« برصاحــة بداية 
فعلية وخطوة يف االتجاه الصحيح وجمع 
بني جميع الطيف الجنويب لتشــكيل كيان 
ميثل اإلعــالم الجنويب مبختلف انتامءهم 
وانطباعنــا جيد ومتفائلــني بالكيان الذي 

نفتخر فيه كجنوبيني«
القمييش،  البــورق  عدنــان  اإلعالمي 
رئيس اإلدارة اإلعالمية للمجلس االنتقايل 
الجنويب، مديرية حبان مبحافظة شــبوة، 
يقــول :« أوالً: نشــكر موقــع 4 مايــو عن 
اســتضافته لنــا. ثانياً: اللقاء التشــاوري 
ممتاز ونشــيد به، ونتمنــى للجميع مزيداً 
مــن التقدم واالزدهــار والنجــاح يف مهام 

عملهم«. 
بدوره اإلعالمي األســتاذ عبدالرحمن 
عمر العشميل يقول :«الحقيقة انطباع جيد 
الشــك، وهذه خطوة لطاملا كان يحلم بها 
الجميع من أبناء الجنــوب من اإلعالميني 
الصحفيــني؛ كونهــم بحاجــة ملثــل هذا 
الكيان الصحفــي واإلعالمــي وكان اللقاء 
التشاوري يحمل تباشري ذلك الكيان الذي 
سيكون مبثابة املظلة التي تجمعهم تحت 
ســقفها، ودافع كبري لهــم يف مجالهم ومن 
خالله ســوف يكون العمــل اإلعالمي رافًدا 
يخدم القضية كثري بحكم ان اإلعالم يعترب 

جبهة، وجبهة مهمة أيًضا«.
وعرب األســتاذ محمد ســعيد العشلة، 
رئيس تحرير موقع العشــلة قائال:« ارتياح 
شــديد خاصة وانه يعترب اللقاء اإلعالمي 
الجنــويب االول مــن نوعــه يف محافظــة 
شبوة ويضع املحافظة يف مصاف اإلعالم 

الجنويب«
آفــاق رحبــة ونقلــة نوعيــة لخدمــة 
الجنــوب وملعرفــة كيف ميكــن من خالل 
الجنوبيني  الصحفيني واإلعالميني  مؤمتر 
خدمــة القضيــة الجنوبيــة ودعمها يقول 
بامخشــب:« ال يختلف اثنــان عىل أن دور 
اإلعالم يف مســاندة القضية ال يقل أهمية 
عن الجوانب األمنية والعســكرية، وانعقاد 
املؤمتــر األول للصحفيــني واإلعالميــني 
الجنوبيني سيفتح آفاق رحبه لبلورة أفكار 
العمــل والنهــوض باملؤسســة اإلعالمية 
ودعــم الحريــات وصناعة إعالم مســتقل 
مســاند لقضية شــعب الجنوب من خالل 
مبــدأ النقــد البنــاء، وبهــدف التصحيح 
والتقويــم والتصــدي لحمــالت التشــوية 
املغرضة التي تشنها مطابخ أعداء قضية 

الجنوب بني الحني واآلخر«.



سياسية - تحليلية - إسبوعية 13العدد )180( - األحد - 18 / ديسمبر / 2022م

تقرير

عدنــان  اإلعالمــي  يــردف  بينــام 
البــورق :«املؤمتــر ســوف يكون لــه دور 
فاعــل؛ إلظهــار معاناة الشــعب الجنويب 
وينــرش معاناتهم وتطلعاتهم وتهميشــهم 
واحتاللهــم منذ صيــف 1994م، والتدمري 
الــذي لحــق مبؤسســاته فالجنــوب بعد 
احتالله أقيص وتم تهميشــه، وقدم اآلالف 
من الشهداء ألجل استعادة دولة الجنوب، 
كام أن الكيان الذي ســينبثق عن املؤمتر 
ســيتحدث ويظهر مطالب شعب الجنوب 
ويف مقدمتهــا اســتعادة دولــة الجنــوب 
املعــرف بها دوليــا عىل حــدود ما قبل 
الجنــوب، وســتتكون  1990م وســيخدم 
نقابــة إعالمية جنوبية متثل دولة الجنوب 
وتفضــح املحتل اليمنــي، وتظهر ما فعله 
من تدمــري ممنهج باإلعــالم الجنويب وما 
قام بنهبه من األرشــيف اإلعالمي وسوف 
تتصدي ألي اشــاعات واكاذيب وعنرصية 
تنــرش ضــد الجنــوب وتفضــح كل يشء 
ييء للجنوب وتظهــر الجنوب بالصورة 

الحقيقة وتاريخه وإرثه املرشف«
ويضيف األســتاذ صالح عيل الدويل 
:«خدمــة قضية شــعب الجنــوب هي لب 
العمل اإلعالمي فاإلعالم اليوم مل يعد نقل 
خــرب أو تغطية حدث بــل وظيفته حامية 
القناعــات الوطنيــة من الســيل اإلعالمي 
الجارف من أعداء الجنوب الذي يستهدف 
تغيــري القناعــات الوطنيــة الجنوبية وان 
احتالل اليمننة هو االفضل لهم من السعي 

الستقالل للجنوب«.
فيام يؤكد العشميل قائال :«إن املؤمتر 
أعطى الجانبني الصحفي واإلعالمي يقيًنا 
بــأن القادم بالنســبة لهم ســيكون مبثابة 
نقلة نوعية يف مجالهم، وسيفسح الطريق 
واإلعالمــي  الصحفــي  العمــل  لتكثيــف 
وخاصة فيام يخص قضية شعب الجنوب 
وخدمتها بآليات أكرث جدية ســوف تتغري 
معهــا كثري من الــرؤى يف الطــرح وكيفية 
ايصال الرســائل اإلعالمية والصحفية إىل 
املحيط االقليمــي والعاملــي وبها يصل 
صوت قضيتنا وما يعانيه شــعب الجنوب 
من الظلم هذا الشــعب املكافح للحصول 

عىل حق تقرير مصريه«.
يقول العشلة :« قضية شعب الجنوب 
كانت مغيبه متاًما عىل املســتوى العريب 
والــدويل بالرغــم مــن الحضــور والزخم 
الشــعبي عىل األرض؛ والســبب يعود إىل 
عــدم وجــود وســائل إعالم تنقــل صوت 
وقضية شعب الجنوب ومن خالل املؤمتر 
ســيصل صوت قضيتنا العادلــة إىل أبعد 
مــدى يف العامل خاصة ونحــن نعيش يف 
فضاء إعالمي مفتوح من خالله نســتطيع 

توصيل الصوت الجنويب وبقوة«.
-حوارات إعالمية وتالقح األفكار 

وللتعــرف عىل كيف ميكــن من خالل 
مؤمتــر اإلعالميني الجنوبيني رســم رؤية 
موحــدة وإعــالم جنــويب يخــدم ويدعم 
قضية شــعب الجنــوب؟ يقــول اإلعالمي 
البــورق :«مــن خــالل إنشــاء النقابة يف 
كافــة املحافظات واملديريــات بالجنوب 

وإعالنها ويكون لدينا إعالم رسمي جنويب 
وتطويره بالنقابة اإلعالمية التي ســتجمع 
كل الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني ومن 
خالل تشكيلها ســوف تحدث نقلة نوعيه 
لإلعالم الجنويب، بإنشــاء قنــوات ومواقع 
وصحف وإقامــة دورات وتأهيــل وتدريب 
والشــبابية؛  اإلعالمية  الوطنيــة  الكــوادر 
وذلك إلظهار مــا يجري يف أرض الجنوب، 
ونرش ثقافة وفن وتشــكيل الدولة السابقة 
والحالية التي يسعى ألجل تحقيقها شعب 

الجنوب«.
ويردف أ. الدويــل :«الرؤية لن تتحقق 
األفــكار  وتالقــح  إعالميــة  بحــوارات  إال 
وتحديــد األولويــات ومعرفــة مواطن قوة 
العــدو اإلعالميــة وكيفية تفكيكهــا، واخذ 
زمــام املبادرة والحفاظ عىل قوة الشــارع 
الجنــويب، فالعــدو لديه امكانــات ومنابر 
وتجربــة وحلفــاء، ولديه نخــب جنوبية 
مازالت مرتبطة مبصالحــه كلهم يدعمونه 
من أجل بقاء اليمننة السياسية والوطنية«.

فيام يضيــف العشــميل :«طبعا قبل 
املؤمتر كانت هناك مناشــدات جمة لكثري 
من رجال اإلعــالم والصحافــة لقيام كيان 
يجمعهم ويضم الجميع ومن خالله وسوف 
يكــون هنــاك امكانيــة ومجــال لتأطريهم 
مــن خــالل  صحيــح  تأهيــل  وتأهيلهــم 
الــدورات والربامج التي تخلق كادر إعالمي 
وصحفــي قوي يســتطيع مواجهة اإلعالم 
املعادي، والذي فعال يشــكل خطرًا كبريًا 
بحكــم االمكانــات التي ميتلكونهــا والتي 
تم من خاللهــا تأهيل وتدريــب الكثري من 
نشــطائهم وتفوقوا تفوق ملموس،  وحتى 
نجعل من كياننــا موحدا وذو رؤية موحدة 
تخــدم قضيتنــا نتمنى ان نــرى وتتحقق 
آمالنا وتطلعاتنا عىل الواقع امللموس ويف 

القريب العاجل بإذن الله
بينام العشــلة يقول :« بالوعي وحب 
الوطــن والتغلــب عىل املصالــح الضيقة 
ويــردف  واإلرادة«  املوحــدة  والكلمــة 
بامخشــب:« ال زلنا يف بدايــة الطريق ويف 
أول خطــوة للعمل ونســعى لبــذل أقىص 
الجهــد للســري نحــو العمل عىل مســار 
صحيح، واملؤمتر ليس قائم عىل شــخص 
أو مجموعــة اليــوم نحــن وغدا ســيكون 
التكاتــف والعمل الجامعي  غرينا، ويجب 
عــىل أســاس مشــرك، ولنعمــل حتــى 
يكــون املرشوع ســًدا منيًعــا للصحفيني 
واإلعالميني ويحفظ حقوقهم أسوة بباقي 

البلدان العربية األخرى«.
وكبــرية  عريضــة  وتطلعــات  آمــال 
وبالنســبة آلمال الصحفيــني واإلعالميني 
وتطلعاتهم من املؤمتر يقول العشــميل:« 
نتطلــع ان يرجم شــعار املؤمتر إىل واقع 
عميل الســتقطاب الصحفيني واإلعالميني 
من كافــة محافظــات الجنــوب لتأهيلهم 
وتدريبهم التأهيل القوي والتدريب األقوى، 
وخصوًصا إن هنــاك من ميتلكون مقومات 
الصحفي أو اإلعالمي برغم عدم دراســتهم 
لهذا املجال ولكنهم اكتســبوا خربة بحكم 
النشــاط يف املجالني  امليول ومامرســة 

وهنــاك الدارســني ايضا وعليــه يجب ان 
يكون لهــم جميعا كيان يضمهــم ويحفظ 
حقوقهم، وذلك من خــالل التعجيل بقرار 
قيــام نقابتهم وعــىل القيادة اخــذ العربة 
من املايض القريب وبعد اجتياح الجنوب 
وقيام ســلطات االحتالل بتهميش واقصاء 
وابعاد الــكادر الجنويب من كافة املجاالت 
ومنهــا الصحافــة واإلعــالم، وعمدت عىل 
منح أبناء الشــامل فرص الدراســة واملنح 
والتأهيــل والتدريب؛ ألضعــاف دور الكادر 
الجنــويب أو دور أبنــاء الجنــوب للقيــام 
مبهاهــم يف محاربــة االحتــالل وايصال 
صوت الجنوب اقليميًــا ودوليًا، واآلن حان 
الوقــت لتمكني الــكادر الجنــويب وعودته 
واخــذ مكانتــه يف كل املياديــن ملــؤازرة 
إىل  والوقــوف  الجنــوب  شــعب  قضيــة 
جانبه يف املياديــن االخرى لتحقيق آمال 
وتطلعات وأهداف أبناء الجنوب وثورتهم«.

ويضيــف أ. الدويــل :« اآلمال عريضة 
بأن يؤســس مظلة للصحفيني وإلعالميني 
األوىل  التجربــة  ان  ونعلــم  الجنوبيــني، 
ســتكون غري كاملة ولن تــريض الكل، لكن 
تقييــم االخطاء وتصحيحها واالســتفادة 
من الكفاءات ســتخطو باإلعــالم الجنويب 

الخطوات التي نأملها«
فيــام يقول البــورق: » آمالنا بإذن الله 
وتطلعاتنا كبرية بأن املؤمتر يحقق ويلبي 
طموحــات الشــعب يف اإلعــالم وان يكون 
لنــا كيــان ونقابة تأســس لدولــة ونتطلع 
لألكرث، وان يحقق كل ما يسعى إليه شباب 
الجنوب حيث اقصــوا متاًما منذ 1994م، 
وحرموا مــن أي متثيل وتشــكيل يف دولة 
الجنوب أو ما تســمى الجمهورية اليمنية 
بعد حــرب صيف 94م وذلــك يعد احتالل 
ممنهج مكتمل األركان وان شاء الله تتحقق 

كل آمالنا«
بينام يؤكد العشــلة »طموحاتنا كبرية 
أن يجمع شــمل الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيــني تحت مظلــة واحــدة وقيادة 
موحــدة همهــا األول واألخــري الجنــوب« 
ويردف بامخشب: »أملنا كبري جدا وسيضع 
الكيــان الجديــد بانعقــاد املؤمتــر األول 
ســيهتم بحامية الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني وســيطالب بحقوقهم وســيتم 
تحســني الخطاب اإلعالمــي الجنويب مبا 
يخدم قضية شــعب الجنوب وإقامة الدولة 

الجنوبية القادمة ».
-حلقة نقاشية بعنوان »العمل النقايب 

اإلعالمي.. األهمية والداللة«
نظمــت اللجنة التحضرييــة للمؤمتر 
 ، األول للصحفيني واإلعالميــني الجنويب 
يف مقر قطاع التدريب والتأهيل بالعاصمة 
عــدن حلقــة نقاشــية بعنــوان »العمــل 
النقايب اإلعالمــي.. األهمية والداللة« عىل 
طريق انعقاد اللقاء التشــاوري لصحفيي 
واعالميي العاصمة عدن الخميس املقبل.

ويف كلمة توجيهية نقل االستاذ مختار 
اليافعــي نائب رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنــويب تحيات الرئيس 
القائد عيــدروس الُزبيدي رئيس املجلس 

االنتقــايل الجنــويب نائب رئيــس مجلس 
القيــادة الرئايس الراعي األول للصحفيني 

واإلعالميني الجنوبيني.
كلمتــه  ســياق  يف  مختــار  وأشــاد 
بأعــامل اللجنــة التحضرييــة للمؤمتــر 
األول للصحفيــني واإلعالميني الجنوبيني 
والتي توجت بنجاح اللقاءات التشــاورية 
يف محافظــات الجنــوب، منوهــا بأهمية 
املشــاركة الفاعلة من الجميــع يف اللقاء 
العاصمة  التشــاوري لصحفيي وإعالميي 

عدن.
كــام ألقــي د. عبداللــه الحــو رئيس 
فيهــا  كلمــة رشح  التحضرييــة  اللجنــة 
املســار الذي اتخذته اللجنة التحضريية 
متهيــدا النعقــاد املؤمتــر األول، مؤكــدا 
أهمية التفاعــل اإليجايب للعرس الجنويب 
املقبــل يف العاصمة عدن واملمثل باللقاء 

التشاوري لصحفيي واعالميي العاصمة.
النقاشية ثالث  الحلقة  هذا وناقشــت 
بــن  عبدالعزيــز  لألســتاذ  علميــة  أوراق 
بريــك ونجيب مقبل ونــرص باغريب حول 
الجنويب وتاريخ  النقايب اإلعالمــي  العمل 

الصحافة واإلعالم يف الجنوب.
وســادت الحلقة أجواء من النقاشات 
الجادة التي بلــورت أكرث الهموم والقضايا 
الصحفــي  النقــايب  بالعمــل  املرتبطــة 
واإلعالمــي ومســار اإلعــالم الجنويب يف 

مختلف املراحل .

-اللقاء التشاوري لصحفيي 
واعالميي العاصمة عدن

عقــد يف 15- 12- 2022م بالعاصمة 
عدن اللقاء التشاوري لصحفيي واعالميي 
العاصمة عدن عــىل طريق انعقاد املؤمتر 
األول للصحفيــني واإلعالميني الجنوبيني 
تحت شــعار: »من أجل إعــالم جنويب حر 
يساهم يف تحقيق أهداف شعب الجنوب«، 
برعاية كرميــة من الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل  قاســم 
الجنــويب نائــب رئيــس مجلــس القيادة 
الرئــايس، وبحضور األســتاذ فضل محمد 
الجعدي نائب األمني العام باألمانة العامة 

لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل.
وشــهد اللقــاء التشــاوري مشــاركة 
األستاذ مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنويب، واألستاذ عصام 
عبده القائم بأعامل رئيس الهيئة التنفيذية 
بالقيــادة املحليــة للمجلــس االنتقــايل 
الجنــويب يف العاصمــة عــدن، والدكتــور 
عبداللــه الحو رئيس اللجنــة التحضريية 
للمؤمتــر األول للصحفيــني واإلعالميــني 
الجنوبيــني ، واالســتاذ أمين نــارص وكيل 
وزارة اإلعالم واالستاذ عبدالرؤوف السقاف 
وكيــل محافظــة عدن لشــؤون الشــباب، 
وتواجــد عدد مــن قيادات وممثــيل دوائر 
وإدارات هيئات املجلس االنتقايل ووسائل 
اإلعالم املختلفة وكذا نخبة من اإلعالميني 

والصحفيني والناشطني
والقى األســتاذ عصام عبده كلمة يف 
اللقاء نقل يف مستهلها للحارضين تحيات 

الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، مشــرياً 
إىل اهمية إقامة هــذا اللقاء داعام ومباركا 
النعقــاد مؤمتــر الصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيــني الــذي يعترب خطــوة جريئة 
ومقدامــة وهادفــة إلنشــاء كيــان نقــايب 
صحفي اعالمي جنويب شامل يعزز الهوية 
الجنوبيــة ويحافــظ عليها وعــىل حقوق 
اإلعالميــني والصحفيــني الجنوبيــني يف 
الحارض واملســتقبل إلعادة كتابة التاريخ 
املجيــد واملتوهــج للجنــوب يف مجــال 

الصحافة واالعالم.
وكان األســتاذ عيــدروس باحشــوان 
نائــب رئيس اللجنــة التحضرييــة رئيس 
اللجنة اإلرشافية قد القى كلمة يف مستهل 
الفعاليــة رحب فيها بالحضور مشــرياً أن 
هذا اللقاء التشاوري الذي ينعقد اليوم يف 
العاصمة عدن يأيت بعد إنجاز عقد اللقاءات 
واالعالميــني  للصحفيــني  التشــاورية 
الجنوبيني يف جميــع محافظات الجنوب، 
ليكــون لقاء عدن التشــاوري خامتة لهذه 
اللقــاءات، آملــني أن يكــون منوذجا حيا 
ومعربا عن هــذه املدينة العريقة بإعالمها 

وصحافتها ونخبتها وروادها امليامي.
واكد باحشــوان ان املنطلق للمؤمتر 
جــاء مــن التفكــري الجــاد يف محاولة مل 
الجنوبيني  الصحفيني واإلعالميني  شتات 
األول  )املؤمتــر  هــو  جامــع  مؤمتــر  يف 
للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني( ليكون 
هــذا املؤمتر معربا عن الصــوت اإلعالمي 
الجنــويب، وعــن طموحه يف ميــالد نقابة 
اعالمية مهنية وحقوقية، تأخذ عىل عاتقها 
مهمــة الدفــاع عــن حقــوق العاملني يف 
الوســط اإلعالمي والصحفي والناشــطني 
اإلعالميــني املؤثريــن، وتعيل مــن نزاهة 
ورشف املهنة وحريــة التعبري واخالقيات 
التعدديــة، مشــددا تــىل أهميــة التكاتف 
إلنجاح هــذا اللقــاء التشــاوري الختيار 
مندويب املؤمتر العام، وانه ســيتم اختيار 
مندويب املؤمتر املقبل ضمن آلية التوافق 
العــادل مؤسســيا وجغرافيــا  والتمثيــل 
ومهنيــا، وان القلــوب والصــدور مفتوحة 

وااليادي ممدودة للجميع
القى االستاذ  التشــاوري،  اللقاء  ويف 
الســلطة  كلمــة  الســقاف  عبدالــرؤوف 
املحلية يف العاصمة عدن والتي نقل فيها 
تهاين األســتاذ احمد حامــد مللس، وزير 
الدولة محافظ العاصمة عدن للمشــاركني، 
عىل عقد هذا اللقاء التشاوري عىل طريق 
املؤمتــر األول لإلعالميــني والصحفيــني 
الجنوبيني، مؤكداً ان الســلطة املحلية يف 
العاصمة عدن تابعت الجهود املبذولة يف 
هذا السياق منذ تشكيل اللجنة التحضريية 
وحتــى اليوم، مشــيدا بتواجــد نخبة من 
كــوادر اإلعــالم والصحافــة الجنوبية يف 
هــذا اللقاء، ومضيفاً ان الســلطة املحلية 
يف العاصمــة عدن ســتكون دعــام للدفاع 
عن اإلعالميــني والصحفيــني الجنوبيني 
وحقوقهــم وطموحاتهــم لتشــكيل كيــان 
اعالمي حر يف العاصمة عدن، داعيا رجال 
األعــامل الجنوبيني لالســتثامر يف مجال 
اإلعالم يف العاصمة عدن، مدينة الصحافة 

واالعالم والسالم والتعايش.
بعد ذلك عقدت الجلسة املغلقة للقاء 
التشــاوري، والتي تم االســتامع فيها آلراء 
املشــاركني، حيــث اســتعرضت األوضاع 
املهنيــة واملعيشــية التــي يعــاين منها 
صحفيــو وإعالميــو العاصمة عــدن، وكذا 
املطالبات بإعادة تشغيل تلفزيون وإذاعة 
عدن يف التواهــي، مؤكدين عىل رضورة أن 
يكــون هنــاك صندوق صحــي واجتامعي 
الجنوبيــني،  واإلعالميــني  للصحفيــني 
ومشــددين ايضاً عــىل االهتــامم بتأهيل 
جيل الشباب اإلعالمي، كام جرى مناقشة 
مجموعة مــن القضايا واآلراء األخرى ذات 

العالقة.
عــىل  اللقــاء  التوافــق خــالل  وتــم 
خــالل  مــن  املندوبــني  اختيــار  آليــة 
اللجنــة اإلرشاقية الجلــوس مع  تكليــف 
املؤسســات اإلعالمية الرســمية واألهلية 
اإللكرونية ومراســيل  الصحفية  واملواقع 
الوكاالت والقنــوات اإلخبارية والصحفيني 
املســتقلني  الجنوبيــني  واإلعالميــني 

الختيار مذوبيهم يف املؤمتر. 
ومن املقــرر ان يعقــد املؤمتر األول 
يف  الجنوبيني  واإلعالميــني  للصحفيــني 
العاصمة عدن يف منتصف شــهر يناير من 

العام العادم 2023م 
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اإلخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

»مقدمة لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في أنحاء الجنوب واليمن«..مجتمع

 وصلت إىل ميناء الزيت يف العاصمة 
الجنوبيــة عدن، الدفعــة الثانية من منحة 
املشــتقات النفطيــة الســعودية بكميات 
بلغت 40 ألف طن مــري من مادة الديزل 
و30 ألــف طن مــري من مــادة املازوت، 
العربية الســعودية  لدعم اململكة  امتداداً 
املســتمر ملدن الجنوب املحررة واليمن، 
بتوجيهات من خــادم الحرمني الرشيفني 
امللك ســلامن بن عبد العزيز آل ســعود، 
وســمو ويل عهده األمني -حفظهام الله-، 
واستجابة لطلب حكومة عدن ملساعدتها 
يف توفري املشتقات النفطية لتشغيل أكرث 
مــن 70 محطة لتوليــد الكهرباء يف اليمن 

والجنوب.
وتــأيت منحــة املشــتقات النفطيــة 
الجديــدة تأكيــداً عــىل حــرص اململكة 
العربيــة الســعودية عــىل تحقيــق األمن 
اليمنــي  للشــعب  والنــامء  واالســتقرار 
الشقيق، التي كان آخرها منحة مببلغ 422 
مليون دوالر أمرييك تم استكامل إجراءات 
توريدهــا عىل مــدى عــام كامــل، والتي 
أسهمت يف االســتقرار االقتصادي وتعزيز 
ميزانيــة الحكومــة اليمنيــة، ورفــع القوة 
الرشائيــة للمواطــن ، وتحســني األوضاع 
األمنية، وكذلك أســهمت يف تحسني قطاع 
للمواطنني،  املعيشة  وتحسني  الخدمات، 
ورفــع معــدل ســاعات الخدمــة اليومية 
لتشغيل محطات الكهرباء، وضامن تفعيل 
التشــغيل الذايت ملحطات توليد الكهرباء 

يف اليمن.
واســهمت منحة املشــتقات النفطية 
الســابقة التي وفرها الربنامج الســعودي 
لتنميــة وإعامر اليمــن يف خفض اإلنفاق 
الحكومــي جزئيًــا مبــا يغــذي االقتصاد 
اليمني عــرب التخفيف من عــبء اإلنفاق 
عىل الحكومة، ومضاعفة الطاقة اإلنتاجية 
ووصولها إىل مســتهدف 3119 جيجاوات 
ســاعة خــالل مــدة تشــغيل املحطات, 

إضافــة إىل تغطيــة احتياجــات محطات 
توليــد الكهرباء يف اليمن، وبارتفاع نســبة 
مبيعــات الطاقة الكهربائيــة 20% مقارنة 
باألعوام السابقة، وبلغ إجاميل االرتفاع يف 
التحصيــل إىل مانســبته 41% مقارنة مع 

األعوام السابقة.
كام أســهمت يف الحد من اســتنزاف 
البنك املركزي اليمني يف احتياطيات من 

العملة األجنبية لرشاء املشتقات النفطية 
لتوليــد الكهرباء مــن األســواق العاملية، 
بتخفيض أســعار بيع الوقود عن األسعار 
العامليــة لتوليــد الكهرباء مبقــدار %79 

لوقود الديزل، و94% لوقود املازوت.
ووفّــرت منحــة املشــتقات النفطية 
لعمــوم  الكهربائيــة  الطاقــة  الســابقة 
العامــة  املؤسســة  يف  املشــركني 

للكهربــاء الذين بلغوا 760 ألف مشــرك 
مبتوسط اســتهالك لكل مشرك 37 كيلو 
وات بالســاعة، وبلــغ عدد املســتفيدين 
9,800,000 مســتفيد، وأســهمت يف رفع 
إيرادات مؤسســة الكهرباء اليمنية وتوفري 
مــا نســبته 20% مــن ميزانيــة الحكومة 

اليمنية.
وتســهم منحــة املشــتقات النفطية 
 70 تشــغيل  يف  الجديــدة  الســعودية 
محطــة لتوليــد الكهرباء تنعكس بشــكل 
مبارش يف تشغيل املستشفيات واملراكز 
الطبيــة والطــرق واملدارس واملنشــئات 
الحكومية واملطــارات واملوانئ، كام تعزز 
الحركة التجارية واالقتصادية، مام يســهم 
يف تحســني جميــع نواحــي الحيــاة يف 

املحافظات اليمنية.
وتنّفــذ حوكمة املنحــة لجنة إرشاف 
ورقابــة من عــدة جهات مينيــة بعضوية 
الربنامج الســعودي لتنمية وإعامر اليمن، 

التي ستســهم يف تشــغيل محطات توليد 
الكهرباء، وتحســني الخدمات األساســية 
وتطويــر  اليمنيــة،  املحافظــات  داخــل 
البنى التحتية، وتوفــري فرص عمل، ودعم 
االقتصاد اليمني، وتأمني النشاط التجاري 
والصناعي، ويســعى الربنامج الســعودي 
لتنمية وإعامر اليمن عرب منحة املشتقات 
النفطية إىل اإلســهام يف تحقيق استقرار 
االقتصاد اليمني، وكذلك اإلسهام يف إعادة 
تأهيل البنية التحتية يف قطاع الكهرباء يف 
اليمن، واستعادة الخدمات األساسية ذات 

األثر املبارش عىل الشعب اليمني.
النفطيــة  املشــتقات  ملنــح  وكان 
الســعودية الســابقة أثر مبارش يف توفري 
الكهربــاء ملــدة عــام وخاصة يف أشــهر 
االســتهالك  ذروة  متثــل  التــي  الصيــف 
الكهربــايئ من خالل تشــغيل أكرث من 70 
محطة توليد طاقــة كهربائية، عرب تطبيق 
إجــراءات وحوكمة دقيقة من خالل العديد 
من النامذج الفنيــة واإلجراءات للتأكد من 
وصول املشــتقات النفطيــة، وكان ملنحة 
انعكاسات  الســابقة  النفطية  املشــتقات 
مبارشة عرب ارتفاع نســبة تشغيل متوسط 
ساعات الكهرباء يف عدة محافظات، حيث 
ارتفعت يف محافظة عدن بنسبة 20% من 
شهر مايو2021م إىل شهر أبريل 2022م، 
التــي زادت مــن حركــة التجــارة بزيــادة 
ســاعات العمل يف املحــال التجارية ويف 
األسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة منحة 
املشــتقات النفطيــة يف موثوقيــة إنتاج 

الطاقة واستقرار النظام الكهربايئ.
وأســهمت منحة املشــتقات النفطية 
يف تخفيــض الفاقد الكهربــايئ الناتج عن 
الفرق بني الطاقة املنتجة والطاقة املباعة 
بنســبة 21% خــالل مدة إمــداد محطات 
الكهرباء باملشــتقات النفطية وخاصة يف 
محافظة عدن، مام أسهم يف زيادة ساعات 
تشــغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة 

االقتصادية والتجارية.
النفطيــة  املشــتقات  منحــة  وتعــد 
الســعودية ضمن دعم الربنامج السعودي 
لتنميــة وإعــامر اليمــن الذي قــدم 224 
مــرشوع ومبادرة تنموية نفذها يف مختلف 
لألشــقاء  خدمــة  اليمنيــة  املحافظــات 
اليمنيــني يف 7 قطاعات أساســية، وهي: 
والطاقــة،  وامليــاه،  والصحــة،  التعليــم، 
والنقل، والزراعة والرثوة الســمكية، وبناء 
قدرات املؤسسات الحكومية باإلضافة إىل 

الربامج التنموية.

وصول ثاني دفعات منحة المشتقات 
النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
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د. علوي عمر بن فريد

»نارص« شاب يف الخامسة والعرشون، 
فارع الطول، حنطي البرشة، وسيم الطلعة، 
أنهــى دراســته الجامعية وتــم تعيينه يف 
وظيفــة حكومية يف نفــس املدينة النائية 
التي ترىب ونشأ فيها، وكان يقيض اإلجازة 

يف »جدة« عند بعض أقاربه هناك..
الحيــاة مختلفــة وشــتان بــني جدة 
ومدينتــه الصغرية التي تقــع عىل أطراف 
الصحــراء، الفرق بينهام شاســع للغاية..

لقد استمتع كثريا يف اإلجازة مبا شاهد من 
حياة املدن املتطــورة وعندما حان موعد 
ســفره اتجه يف الصبــاح الباكر مرسعا يف 
ســيارة ابن خالــه »احمد« الــذي أرص أن 
يوصله بنفســه إىل املطار..وحاول إقناعه 
بالرجــوع عند البوابــة الرئيســية ملبنى 
املطــار إال أن أحمــد أرص أن يدخــل معه 
حتى إىل صالة الركاب وتوادعا أمام رجال 

أمن املطار وافرقا.
البوابــة األخــرية  نــارص إىل  دخــل 
ووضع حقيبته الصغرية وســاعته وخامته 
وأقالمــه واألدوات املعدنيــة األخــرى يف 
صنــدوق بالســتييك..وحاول العبور تحت 
بوابــة التفتيش ولكن رجــال األمن أعادوه 
مرة أخــرى وبعد 3 محاوالت اجتاز البوابة 
وذهب مرسعا للحاق بركاب الطائرة الذين 
تجمعوا يف أوتوبيسني كبريين لنقلهم إىل 
باب الطائرة.. ثم أخذ دوره يف طابور طويل 
وأخذ يصعد السلم درجة درجة وعىل باب 
الطائرة قابله مضيفان شــاب وفتاة وأخذا 

يرحبان ويبتسامن للركاب.
تعلقــت عينــاه باملضيفة الحســناء 
وتســمر مكانــه أمامهــا وتوقــف الطابور 
الطويل لثوان وهي تحدق فيه وتبتسم له.. 
وشــعر بانقباض يف يده وخدر يرسي فيها 
وتســارعت نبضات قلبه وتحركــت قدماه 

إىل األمام داخل الطائرة..وشق طريقه بني 
املقاعد حامال كرت الصعود..أخذ يتفحص 
رقم مقعده وينظر إىل أرقام الكرايس.. ومر 
بجوار شــاب آخر من املضيفني وأشار له 
إىل الخلف فواصل حتى استقر يف مقعده 

بجوار جناح الطائرة.
انســابت حركة الــركاب وأخذ الجميع 
مقاعدهــم رغــم أن بعض الكــرايس بقيت 

فارغة دون ركاب..
أخــذ يتطلــع أمامــه لعله يــرى تلك 
املضيفــة الحســناء الفاتنة التــي قابلته 
بابتســامة جميلــة عند مدخــل الطائرة.. 
ومرت دقائق معدودة، وإذ هي نفسها تتجه 
إىل مؤخــرة الطائرة وهو يتفحصها وعيناه 
مســمرتان عليها..يا إلهي.. جامل وسحرـ 
فتنة ال تقاوم، ورشــاقة يف الجسم وتناسق 
يف القــوام، بيضاء البرشة مــوردة الخدين 
وشــعرها الكستنايئ ينســدل عىل كتفيها 
كالحرير وخصالته تتطاير فوق وجهها..آية 
يف الجامل.. وأخــذت تقرب حتى وصلت 
بجــواره ووقفــت، طلبت من الــركاب ربط 
األحزمة، وكان أمامــه رجل عجوز وزوجته 
وقامــت مبســاعدتهام يف ربــط األحزمة 
وكانــت فرصــة ليتأملها عن قرب ويشــبع 
ناظريه منهــا ومتنى أن تبقــى يف الجوار 

أطول فرة ممكنة.
اســتدارت نحوه وتفرســت وجهه من 
جديد واالبتســامة تعلو وجهها، وتخاطبه 
بصــوت ناعم: اربــط الحزام مــن فضلك.. 
وانتبــه لصوتها وكان شــارد الذهــن كأنه 
منوم والحظــت رشوده وابتســمت بدالل 
أكــرث وانرصفت إىل غريه، وارتعشــت يداه 
وهو يتنــاول حزام املقعد وهو يحاول ربط 
الحزام عىل وســطه، وأخذ   يبلع ريقه بعد 

أن جف حلقه..

وقال يف نفســه يبدو أنهــا مهتمة يب 
وقد الحظت نظرايت لها، إنها فتاة أحالمي 
التــي طاملا حلمت بهــا وانتظرتها طويال، 
حدث نفسه وشجعها عىل ذلك..وعاش يف 

حلم جميل.
أخذت الطائــرة تتحرك رويــدا رويدا 
عىل املــدرج وعادت املضيفــة وانتصبت 
يف مقدمــة الطائرة ترشح للركاب وســائل 
الســالمة عند اإلقالع والهبوط عىل صوت 

زميلها الذي يأيت عرب ميكروفون الطائرة.
ونارص يتابــع حركتها أثنــاء الرشح، 
وبعــد قليــل اختفــت يف مقصــورة ركاب 
الدرجة األوىل حيث كانت الطائرة تســتعد 

لإلقالع.
انطلقــت الطائرة مرسعــة عىل أرض 
املــدرج وصــوت محركاتها يــزداد قوة ثم 
ارتفعت عــن املطار وحلقت يف الســامء، 
أخــذ نارص يقرأ قصار الســور مــن القرآن 
الكريم ليطمنئ نفسه وهو يبتعد عن األرض 
التي أخذت األحجــام تصغر كلام ارتفعت 
الطائرة يف الســامء والخوف يالزمه عندما 
كان يشــاهد أشــارات ربط الحزام وممنوع 
التدخني باألضواء الحمراء مرســومة فوق 

مقاعد الركاب..
عرش دقائق مرت بطيئة ثقيلة كالدهر، 
وبعدها أطفأ كابنت الطائرة تلك اإلشــارات 
الحمــراء وأعلــن املضيــف الجــوي أنه 
بإمكان الركاب التجول داخل املقصورة إذا 

لزم األمر.
ها هي الحســناء تطل من جديد ويف 
يدهــا ســلة كبرية مملــوءة بالشــوكوالته 
يتبعهــا زميلها يدفع عربة بيضــاء أمامه، 
أخذت متد السلة أمام كل راكب ليأخذ منها 

ما يشاء.
حدث نفســه وقال: ال بــد أن أكلمها، 

أصارحها، ولكن يعود ويســأل نفسه كيف 
يبدأ؟

أخذت تقــرب منه وهو يفكــر، وهداه 
تفكــريه إىل أن يكتــب لهــا ورقــة صغرية 
قصاصــة ورق، يــرشح لهــا ما يف نفســه، 
ورسعــان مــا تنــاول الورقة والقلــم وكتب 
لها رســالة غرام قصرية جدا فيها عبارات 
جميلة حاملــة، كورها برسعة، اقربت منه 
وهي تبتســم بادلها االبتســامة وشــكرها 
وهي تناوله الســلة ومد يده وقد أخفى بني 
أصابعه تلك القصاصة، وأخذ قطعتني من 
الشــوكوالته ودس لهــا القصاصة املدورة 

وسط السلة.
أخريا ســتصل رســالته إليها، انتقلت 
إىل غــريه وهكذا قال يف نفســه الحمدلله 
ســتقرأها وال بــد أنها ســتعرف مشــاعره 

نحوها.
مرت بجواره وهي تبتسم فرحة منطلقة 
واختفت من جديد يف الدرجة األوىل، أخذ 
يقلــب األمر يا ترى ماذا ســيكون رد فعلها 
نحو رسالته هل ستمزقها؟ أم تهملها.. هل 
ســرد عليه؟ أســئلة كثرية كانت تدور يف 
ذهنه ولكن اليشء الــذي أزعجه أنها رمبا 
تطلع زمالءها عليها وقد يســخروا منه.. أو 
رمبا يوبخونه عىل فعلته تلك، وأخذ يقول 
لنفسه ال شك أنها هي لديها الشعور نفسه 
والحرمان، واإلعجاب نفسه واملحبة، أخذ 

يقلب األفكار يف نفســه وال يجد جوابا، ثم 
أقنع نفسه بالصرب واالنتظار.

وبعــد غياب نحو عــرش دقائق عادت 
مع زميل لها يدفع بعربة أمامه وهي متيش 
خلفه وتخرج منها وجبــات إفطار للركاب 
الجميلتــني، كانت عيناه  توزعها بيديهــا 
ترصدان تحركاتها، عيناها، شفتاها، قوامها 
الجميــل، وهي تقرب منه شــيئا فشــيئا، 
وقد الحظ شــيئا غريبا عنــد عودتها. لقد 
وضعت طبق الشــوكوالته فــوق العربة من 
جديد..نعــم.. إذن لقد عرف رس عودتها، ال 
شــك أنها ردت عىل رســالته ووضعت الرد 
يف الطبق نفســه، اقربت منه وهي تبتسم 
وناولته طبق اإلفطار، وضعه أمامه، وعيناه 
تنظران إىل طبق الشوكوالته أشار لها بيده 
ورسعان ما فهمت إشــارته ومعناها ومدت 
له بالطبق وفرح كثــرياً.. نعم لقد جاء الرد 
عىل رســالته وهي تقول: تفضــل، تفضل، 
تفحص الطبق وشاهد قصاصة مدورة وقال 
يف نفســه لقد جــاء الــرد، أخذها برسعة 
والفرحــة متــأل عينيــه، وواصلــت توزيع 
اإلفطار مع زميلها مبتعدة عنه وعىل الفور 
والشوق يحرقه..وقلبه ينبض برسعة  ويكاد 
يطري فرحــا، فتح القصاصة وقــرأ عبارات 
الحب الجميلة بداخلهــا، ولكن رسعان ما 
خاب ظنــه، لقد كانت الورقة نفســها التي 

كتبها عادت إليه، ومل تقرأها أبدا.

العالقــات  يف  الكامنــُة  األفــكاُر   -1
الوجــودي  َمْعَناهــا  ـد  تُولِـّ االجتامعيــة 
ورشعيتهــا الحياتيَّة اعتامًدا عىل ُســلطِة 
ـة  ُهِويَـّ إىل  واســتناًدا  املَعرفــة،  َمَصــادر 
املعايري األخالقية. وهــذه األفكاُر ال مُيكن 
تطبيُقها عــىل أرض الواقع لِتُصبح تاريًخا 
ـا للفرِد وُوُجوًدا ُحــرًّا للجامعة ، إال يف  َحيًـّ
ِظــلِّ صناعــة ُمســتمرة ملفاهيــم الَوْعي 
الحضــاري الــذي يُــَواِزن بَــني منظومِة ) 
الِخــرْبَة / املَصلحة ( ومنظومــِة ) الِفطْرَة 
/ الــرَبَاءة (. وكُلُّ ُمَوازَنَــٍة يف تاريخ األفكار 
تُــَؤدِّي إىل تَــَواُزن يف البُنيــة الوظيفيــة 
لفلســفة املُجتمع كَآلِيَّة للتأقلم مع الواقع 
، وإعادِة تَكوين أنساقه مبا يَضمن تحقيَق 
ـِة . وإذا كان  ـِة والجامعيَـّ املَنفعــِة الفرديَـّ
املُجتمــُع يَُقوم عــىل التسلســل الَهرَمي 
ملصــادِر املعرفــة واملعايــريِ األخالقية ، 
َاتُــب الثقايف  فإنَّ األفــكار تَُقوم عــىل الرَّ
 ، للتجــارِب الحياتيَّة والَوْعــِي الحضاري 
وهذا ِمن شــأنه َضامن اســتمرارية البناء 
االجتامعي ، وُمواصلة تَتَبُّع آثاره املعرفية 
ــلوِك اليَومي ،  يف املَعنى اللغــوي ، والسُّ
والحقيقــِة الوجوديــة ، واإلدراِك الذهني ، 
واملاَُمرََسِة الِوجدانيَّة . والبناُء االجتامعي 
لَيس موقًفا فلســفيًّا َمعزواًل عــن الحياة ، 
وبعيًدا َعن ُمشــكالت الواقع ، ولكنَّه تَكويٌن 
لحيــاة جديدة ، وإنتاٌج ُمســتمر للعنارص 
الفكريــة القادرة عــىل اكتشــاف الطبيعِة 
اإلنســانية والعقِل الَجْمعي، وتفسرٌي دائٌم 
للنســيج االجتامعي لتحريره ِمن الَخوف 
تَُجاه املُستقبل ، وتحويٌل للتجربة الفردية 
الذاتيــة إىل منهٌج لقواعد التحليل اللغوي 

للتاريخ والحضارة مًعا .

2- ِصــَداُم الفــرِد مَع ذاتــه ، ورِصَاُعه 
مــَع الحياة ، يَنبغي أن يَِتــمَّ توظيُفهام ِمن 
أجل إنشــاء فلســفة حياتيــة للتََّكيُّف مَع 
ُمَكوِّنَاِت البيئة املُعاشة معرفيًّا واجتامعيًّا 
. وهذا التََّكيُُّف يُشكِّل نََسًقا عقالنيًّا حاضًنا 
ــع العوامَل  للظواهــر الثقافيــة ، التي تَُجمِّ
ـَة ذات التأثــري الرئيــي عىل بُنيِة  النَّْقِديَـّ
الِفْعل االجتامعي ، وكيفيَِّة ِصيَاغته ذهنيًّا 
وواقعيًّــا ، لتحديِد دوافع الفرد يف األحداِث 
اليوميــة والوقائــعِ التاريخيــة ، وتحليــِل 
َدور الَعْقــل الَجْمِعــي يف نَْشــأة التجارب 
ِعيَديْــن املَعنــوي  اإلنســانية ، عــىل الصَّ
يف  اإلبداعــي  الِفْكــر  ونقــِل   ، واملــادي 
املُجتمع ِمن املَفهوم التاريخي املَحصور 
يف املــايض إىل املاهيَّة الُوجودية القادرة 
عــىل اقتحام املُســتقبل . وهــذه املَاِهيَُّة 
الُوجوديُة ال تَْعني احتالَل َمْوِقع يف الزمان 
ا تَْعني بناَء ُوجود إنســاين  واملكان ، وإمنَّ
ُمتكامل فكريًّا وأخالقيًّا ، وقادر عىل التأثري 
اإليجــايب يف َمَســاِر الَوْعــي الحضاري ، 
ـة التاريخيــة ، وَمِصــريِ  وَمِســريَِة الفاعليَـّ
املُجتمــع اإلنســاين . وال يَكفــي أن يَُكون 
الفرُد َموجوًدا عــىل خريطة املُجتمع ، بَْل 
يَنبغي أيًضا أن يَُكون ُمؤَثِّرًا يف تاريخ أفكار 
املُجتمــع ، وَمالًِكا للبُوصلــة يف تفاصيل 
البنــاء االجتامعــي . وال يَْكفــي أن يَُكون 
العقــُل الَجْمعي يف ثقافــة املُجتمع مَيتاز 
بالنشــاط والحيويــة ، بَــْل يَنبغــي أيًضا 
أن ميتــاز بالُقــدرِة عىل التأقلــم، وتحديِد 
ــعورية  أهدافه ، والتََّحرُِّر ِمن التأثرياِت الشُّ
غوطاِت  ، واالنعكاســاِت الِوجدانيــة، والضُّ
الذهنيــة . والخطُر الحقيقــي عىل العقل 
ا يَأيت  الَجْمعــي ال يأيت ِمن خارجــه ، وإمنَّ

ِمــن داخله ، لذلــك يجب أن يُطهِّــر العقُل 
الَجْمعــي نَْفَســه باســتمرار ، ويَندمج مَع 
َعَوالِــم َصريورة التاريخ ، ويَتَِّحد مَع رُشوط 
ـق بني حقيقة  الِفعــل االجتامعي، يََك يُوفِـّ
يَاق  املُجتمع وَمعنى اإلنســانية ِضمن السِّ

العقالين الذي يُحقِّق املَنفعَة للجميع.
3- ال يُوَجــد َمفهــوٌم فلســفي يَْقــِدر 
عــىل الحركة خــارَج املنهــج االجتامعي 
يَســتطيع  حضــاري  َوْعــٌي  يُوَجــد  وال   ،
االنتقاَل خارَج التفاعالت الرمزية يف اللغة 
واملُجتمــع . وهاتــان الحقيقتــان تُعيدان 
تأســيَس الِفْعل االجتامعي لِيُصبح ظاهرًة 
الًَة ، تَْدُمج التِّلقائيََّة والبديهيََّة مَع  ثقافيًة فَعَّ
التَّجربة والِخربة ، ِمن أجل تكريس اإلرادة 
اإلنسانية كحالة َخالص للفرد والجامعة ، 
تَُقوم عىل اعتباِر الواقع انعكاًســا للنشاط 
املعــريف ، واعتبــاِر اللغة َعالاًَم ُمْشــَرَكًا 
ــلوِك الهــادف واملِعيــاِر النَّْقِدي ،  ِمن السُّ
وإعــادِة تأويل الثقافــِة والتاريِخ ِمن خالل 
الطاقة الرمزيــة يف اللغة ، ولَيَْس ِمن َخالل 
أو املَنفعِة املاديَّة  املَصلحِة الشــخصيَّة 
يقــة . والثقافــُة ِصَناعــٌة إنســانيٌَّة ال  الضَّ
مُيكن تحليلُها إال ِضمن ِسيَاقها التاريخي 
الصحيــح، ودوُر الطاقــِة الرمزية يف اللغة 
يتجىلَّ يف ِحاميــِة الثقافة ِمن التََّحوُّل إىل 
كِيَان ُمْستَلَب، وحاميِة التاريخ ِمن التََّحوُّل 

إىل كائن ُمْغَرِب .

ليش ما توصفني؟ كَالت
ليش ما تكتب غزل

رشد أوصفج؟ كَلت ميها
وأين ما خصني الخجل

لن كتبت هواي عنها
وما كفاين وال كفاها
كل كالم الَكلته بيها

واين من فركَاها نار ومشتعل
كَلت خل ارضيها واكتب

وامري للعز وجل
وأبدي شعري بوصف حاله

مثل شاعر وارتجل
رشد أوصفك؟

ييل شعرك ليل لو نجمه أفل
يا ترافت خدك املعجون بكرمية عسل

رشد أوصفك؟
والوصف محتار بيك ومنذهل

عوف طولــك عوف عينك عــوف ايدك 

والرجل
عوف ذين

أدري بيهن يشء، 
من سحر ودجل

انا أحب الروح بيهن
انا احبك وانت خايف يف وجل

انا احبك وانت ترجف 
والجفن منك سدل

انا أحب دموع عينك
وخزرتك ملن تصد ليه وتسل
انا احبك من تدير العني عني
وتبتسم فرحان من كلمة يول

ليش هيج تسوي بيه
ترىض ساعة وتقيض ساعات بزعل

حلوة هيه الجا مني 
وحيل حلوة 

منك حجاية عجل

قصة قصيرة 

المضيفة الحسناء

المنهج االجتماعي 
وتاريخ األفكار الكامنة

شرد أوصفك

كاتب من األردن

إبراهيم أبو عواد

كاتب وأديب عراقي

حيدر حسين سويري
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه هللا

الحيــاة تاريخ حافــل بالقصص والحكم  
واألمثال وقد حفرت يف ذاكرة الزمن وتناقلتها  
الشــعوب واألمم عرب األجيال الذين عاشــوا 
وعانــوا يف هذه الدنيا قبلنا ومن أولئك الناس 
مــن غرتهم الدنيــا بالجــاه واملناصب وظنوا 

أنهم مخلدون فيها ومن تلك العرب ما ييل :
• قال عــيل عبدالله صالح يوما لعبدالله 
الــربدوين : ماذا ســتكتب عنــي عندما اترك 

الرئاسة ؟ قال الربدوين :
لن اكتب شيئا قال صالح : ملاذا ؟؟!!

قال الربدوين : ألنك لن ترك الرئاسة!!!!!!
قــال صالــح : إفــرض بأين مــت فامذا 

ستكتب عني ؟
قال الربدوين : ســأكتب بأنك رئيس دمر 

الجيل الحارض والذي يليه والذي يليه !!!
و يف جلسة خاصة التقى فيها صالح مع 
الربدوين وكان يحاول أن يقدم نفسه للربدوين  
كشــخص مثقف  . ويف النقاش سأل الربدوين 
صالــح  : مــن هي نخلة بنت عامــر ؟  وأجاب 

صالــح عــىل الســؤال بقوله : هــي صحابية 
جليلة وكانت ترافق الرسول يف كل غزواته .

ضحــك الــربدوين بضحكتــه املميــزة 
واستمر يف الضحك اال أن صالح قاطعه وقال 

..  ملاذا  تضحك ؟
اجــاب الــربدوين :  يا فنــدم نخلة بنت 
عامر هي أمي والله مــا رافقت غري والدي يف 

غزواته اىل الزراعة .
• ونقــول : رحم الله الربدوين الذي تفوق 
يف األدب والشــعر بــل وتفــوق عــىل الكثري 
من رجال السياســة الذيــن غرتهم املناصب 
واألموال حتى أعمتهم عن قراءة الواقع نتيجة 
جهلهم وقرص نظرتهم للحياة  ناهيك عن فهم 
الحــارض واملســتقبل ومل يعتــربوا ممن كان 
قبلهــم فكانــت نهاياتهم القتــل واألوفر حظا 

منهم هو من فر ونجا بجلده !!
وهنــا تتجــىل حكمــة الشــاعر الكبري 
األســتاذ البصري القلب والبصــرية الذي يقرأ 

األحداث أكرث من املبرصين !!
• قال د . عبد املجيد العقييل :

فرنســا متتلك رابع احتياطي عاملي من 
الذهب. حوايل 2436 طنــاً بقيمة 112 مليار 
دوالر. ولكنهــا ال متتلــك منجــاًم واحًدا عىل 
أراضيها ،  كيف حصلت عىل الذهب؟؟؟ مثال 
واحــد: دولة مايل ال متلــك أي احتياطي من 
الذهــب - صفر- رغم أنهــا متتلك 860 منجم 
ذهــب وتنتــج 50 طنا ســنويا ... !!!  فرنســا 
موجودة يف مايل  ملحاربة اإلرهاب ...فرنســا 
أصبحــت  تُنافس عــىل كاس العــامل بفريق 
افارقة من العامل الثالث ، ضد اخوة افارقة من 
العامل الثالث و الرئيس الفرني كاد ان يطري 

من الفرحة مع كل هدف !!
• من املفارقات العجيبة أن من يســتمع 
لهــؤالء الغربيــني الذيــن يدعــون الحضارة 
واملدنية ويتفاخــرون بقيمهــا الزائفة نراهم 
ميارســون القمــع واالزدراء والعنرصيــة عىل  
شــعوب أفريقيــا ويســلبون ثرواتهــا تحــت 
شــعارات كاذبة ومضللة ..ويف الوقت نفســه 
يرسقون شــباب أفريقيا األقوياء ويجنسوهم 
باســم فرنســا التي شــاخت بل وعجزت عن 

انجاب مثل أولئك الشباب ؟!!
وقــد شــاهدنا كيــف كان رئيس فرنســا 

يواسيهم ويحضنهم بعد املباراة 
وكان لســان حاله يقــول : ال دخل للكرة 

بالسياسة !!
وهــذه األمــور مل تعد تنطــيل عىل أحد 
ولكنهــم يطبطبون عىل ظهور البســطاء بيد 

ويرسقون ثرواتهم باليد األخرى !
• يف  إحدى املناسبات  طلب ستالني 
دجاجة حية أراد أن يجعل منها درساً وعربة 

لبعض مستشاريه ...!
أمسك الدجاجة بقوة يف يد وبدأ ينتف 
ريشها باليد األخرى .. تحركت الدجاجة بقوة 
لتخلص نفسها دون فائدة حتى تم نتف ريش 

الدجاجة بالكامل ..فقال ستالني لهم :
أآلن ترقبوا ماذا سيحصل  ...؟؟؟!

وضع الدجاجة عىل األرض وابتعد عنها 
وبيده قطع من الشعري .. فوجئ الجميع وهم 
يرون الدجاجة املرعوبة تركض نحوه وتتبعه 
.. بدأ يتنقل  فرمى لها شيئاً من الطعام بيده 

أينام  تتبعه  والدجاجة  الغرفة  أرجاء  يف 
ذهب .. عندها إلتفت ستالني إىل مستشاريه 

املذهولني وقال بهدوء :
هكذا ميكنكم أن تتحكمــوا بالبســطاء .. 
لتأكل  الدجاجة  تلك  لحقتني  كيف  أرأيتم 

بالرغم من األمل الذي سببته لها ...!!
• ونقول نعم وصدق من قال : هناك بعض 
البرش مغســويل الدمــاغ مثل تلك الدجاجة 
سيلحقون مســتغليهم وســارقي أموالهم من 
قــادة أحزاب ورجــال دين ومســؤولني مهام 
أفرطوا يف هضم حقوقهم وقد يقدسونهم رغم 

ذلك !!

حالة من الذعر والرعب هيمنت عىل نظام 
املــاليل منذ احتداد اإلنتفاضــة اإليرانية التي 
تســري يف شــهر الرابع لألمــام دون هوادة عىل 
الرغم من تصاعد وتــرية القمع والخطف وأنواع 
القتل الحكومي ســواء كان ذلــك باإلغتيال أو 
القتــل تحت مســمى اإلعــدام، إذ أمعن النظام 
وجنوده يف القتل واإلجــرام بحق املتظاهرين 
يف الشــوارع والجامعات واملدارس، ومل تســلم 
مــن إجرامه األطفــال فقد قتل منهــم أكرث من 
ســبعني طفال حتــى اآلن، باإلضافــة إىل قتل 
مئات النســاء وإعــدام الشــباب، كل ذلك ومل 
ينجح النظــام بكامل قواتــه القمعية املتعددة 
التــي أنهكهــا ودحرهــا الثــوار وأجربوها عىل 
الراجــع مــرات ومرات مــام دفع بالســلطات 
اإليرانيــة إىل زج قــوات النخبــة مــن الحرس 
وكذلك زج الجيش واســتخدام أســلحة قتالية 
حربية متوســطة وفوق املتوســطة يف شوارع 
املدن ضد متظاهرين عزل، ويبدو أن النظام قد 
رأى أن نهايته ســتكون عىل يد املرأة اإليرانية 
والشباب لذلك عمد ويعمد إىل الفتك بالشباب 
والنســاء والتعجيل بإعدام من يقع يف قبضته، 
ومــن ال يســتطيع أو يتحرج مــن إعدامه قتله 
بطرق وأساليب العصابات لكن بصامت حكومية 
أو شــبه حكومية كانت واضحة يف جرائم القتل 
تلــك، ووصل الخــوف يف أوســاط املاليل إىل 
حد اإلنهيار والتهور حتى وســع رقعة عملياته 
العدوانيــة فوصلت اإلرايض العراقية لتشــتيت 
آراء الــرأي العــام العاملــي فيتمكــن من قمع 
الشعب اإليراين أكرث فأكرث، ووصل به اإلستهتار 
باألرواح اىل حد التعجيل مبحاكامت الشــباب 

املتظاهريــن املعتقلــني وإســتصدار أحكاما 
رسيعة باإلعدام بحقهم تسغرق تلك املحكامت 
يف حــال صحتهــا ومصداقيتهــا ويف ظروفها 
الطبيعيــة ما يقرب من ســنة إلكــامل التحقيق 
وإثبات األدلة وأعطاء الفرصة الكافية ألصحاب 
الحق الشخيص بالتفكري يف الصفح والعفو عن 

الجاين.
الشعب اإليراين وثورته بني صيانة األرواح 

وطموح املستقبل 
يف اإلنتفاضة تجلــت العديد من الدروس 
والعــرب يف ســلوك عفوي تلقائيا عن الشــعب 
اإليراين منها التضامن فيام بني كافة أبناء إيران 
عــىل إختالف أعراقهم ومناطقهــم ومعتقداتهم 

موحدين يف آالمهم وشعاراتهم وطموحاتهم.
من الدروس القيمة األخرى التي استقيناها 
منــذ تأجج اإلنتفاضة قبل ثالثة أشــهر وبضعة 
أيام حيث مل نسمع قط حديثا للثوار اإليرانيني 
عن الغالء الفاحش و ارتفــاع معدالت التضخم 
والركــود املريبــني وتــدين مســتويات الدخل 
والقدرة الرشائية وارتفاع معدل البطالة وانتشار 
األزمــات وتعاظم الفقر الــذي أوصل الناس يف 
بعض األحيان إىل تفضيــل املوت عليه فموت 
بكرامة خرٌي من حياٍة ذليلة يف ظل سلطة عبيد 
يحكمون أحرارا ، مل نعد نسمع شيئا عن الوضع 
املعيــيش واملعانــاة اليومية وكل ما تســمعه 
رصخات التحدي وهتافات تصدح بـ شــعارات: 
املوت للدكتاتور .. املوت لوالية الفقيه.. املوت 
للمستبد سواء كان الشــاه أو املاليل.. سأقتل 
ســأقتل كل من قتل أخي، كل مــن قتل أختي.. 
حريــة حرية حرية، وهنا قدم الشــعب اإليراين 

يف  ثورتــه الحريــة والكرامة عــىل الحياة.، وال 
يقف األمــر عند ذلك فحســب بــل رمبا يصل 
األمر مساعي الشــعب اإليراين إلسقاط النظام 
اإلســتبدادي الحاكــم من أجل صيانــة كرامته 
وأرواح أبنائــه فقط ال غري بعد ما رآه من ســفك 
لدماء أبنائه دون أدىن إعتبارات واإلســتخفاف 
مبشــاعر األمهــات واألباء كام فعلــوا مع والدة 
الشــاب الريــايض الثائــر مجيد رضــا رهنورد 
عندما قالوا لها إذهبي فسنطلق رساحه ورائك 
عــام قريب ويف الصباح قالــوا لها تعايل خذي 
إبنك فقد قتلناه؛ نعم لقد أطلقوا رساحه كقتيل 
بأوامر إجرامية حكومية، وكل الشــباب اإليراين 
مهــدٌد باملــوت اليوم ســواء كان ذلــك بالقتل 
يف الشــوارع أو قتلهم تحت مســمى اإلعدام أو 

دفعهم نحو اإلدمان واإلنتحار.
إخصائيني وأطباء نفسيني مجرمني  

بأخصائيــني  نســمع  أن  يف  غرابــة  ال 

وأطباء نفسيني ومســؤولني إيرانيني يوجهون 
املعتقلــني مــن املتظاهريــن نحــو اإلدمــان 
واإلنتحار كمن يتعامــل مع عدو لدود ال ينتمي 
إليــه بأي شــكل من األشــكال، وليــس جديدا 
عىل ســلطات النظام أن تــوزع املواد املخدرة 
يف الســجون وتخلق وتتهاون بشــأن املتاجرة 
بها داخل الســجن وتتبعها كوسيلة من وسائل 
إذالل الســجني، لكــن قضيــة مامرســة أنواع 
الضغوط مــع إعطاء حبوب مخدرة للســجناء 
وتعبئــة إذهانهم باتجاه الدفع بهم إىل اإلنتحار 
منــط جديد مل أســمع أنا به من قبــل وال أرى 
فيه جرمية يف غاية اإلجرام مع شــباب يف عمر 
الورود يريــدون أن يتخلصوا منهم بهدوء وعىل 
يد أطباء وأخصائيني نفسيني مجرمني.. وعىل 
هــذا الحال ال خالص للشــعب اإليراين مام هو 
فيــه وال نجــاة ألرواح أبنائه إال بإســقاط هذا 

النظام الفايش.
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د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن لإلعالم 

والدراسات 

إشــكالية الجنوبيــني مــع الهوية 
اليمنية ليســت وليــدة اللحظة، بل هي 
ممتــدة إىل رصاع قديــم مبنــي عــىل 
الفرع  سياســة الضم واإللحاق وإعادة 
إىل األصل وتلك هي العقلية الســبئية 
املبنية عىل االســتحواذ إما بالسلم أو 

الحرب. 
اليــوم  ومــا يتجــىل يف جنوبنــا 
من توجه نحــو بناء الدولــة الجنوبية 
الحديثة، يتوجب من الجميع االلتفاف 
حــول هــذا الهويــة الجامعــة، ويدرك 
أن  الجنــوب  أبنــاء  مــن  املعارضــون 
مرشوع وحدة عــام 1990مل ينجح يف 
إرساء أسس هوية وطنية مينية جامعة 
تجمــع مكونات الشــعب املختلفة، بل 
أن الشــعارات القومية والوحدوية التي 
رفعت يف الوطــن العريب خالل النصف 
الثــاين مــن القــرن العرشين فشــلت 
جميعهــا، وتركت شــعبنا يعاين مآيس 

تلك الشعارات حد اللحظة،
 لقد كان التنوع الفكري والعقائدي 
واالجتامعــي والثقايف معوقــا، لتعزيز 
هــذه الهويــة وترســيخها، وإن محاولة 
فــرض اليمننــة عــىل شــعب الجنوب 
نظــام  واعتــامد  العســكرية  بالقــوة 
العصبية الطائفية، قد عقد اإلشــكالية، 
وعىل الجنوبيني اليوم سلطة ومجتمع 
قيادات وأحزاب ومكونات وشــخصيات 

اجتامعيــة وأكادمييــة ودينية الوصول 
إىل املشــركات التــي تجمعهم ومتيز 
بينهم وبــني جوارهم اليمنــي واالتفاق 
عىل توصيف جامــع للهوية الجنوبية، 
لعل هــذا االتفــاق يكون مدخــال لحل 
األزمات املختلفة التي عاشها الجنوب 
منذ عقود، ومواجهة تلك الدعوات التي 
يغذيها نظام صنعاء بغرض اســتهداف 
هويــة الجنــوب الجامعة، ليتســنى له 
الســيطرة أكرث ومتزيــق الجنوب ونهب 

ثروته فرة أطول. 


