
أصدرت محكمة الدرجة األولى في  
قطر حكمًا بالسجن مدى الحياة 
على الشاعر القطري محمد بن الذيب، 
لكتابته قصيدة أشاد فيها بالربيع العربي 
ودوله، وأجرى مقارنات بينها وبين الدول 
التي ال تزال تعيش القمع وترزح تحت 

أنظمة استبدادية.
واعتبرت  »قصيدة الياسمين« للذيب 
التي كتبها بوحي من االنتفاضة التونسية 
مهينة »للذات األميريّة« ومحرضة على 
قلب نظام الحكم، في حكم أثار غضب 

الكثيرين.
 وبعد يوم من إدان��ة الشاعر القطري 
محمد العجمي، الشهير بمحمد بن الذيب، 
من قبل محكمة أمن الدولة في الدوحة 
بتهمة »قلب نظام الحكم وإهانة الذات 
األميرية« انتشر تسجيل يقال إنه يعود 
للشاعر ابن الذيب، كشف من خالله بعضًا 

مما يدور في حكومة الظل..
 وب��دأ اب��ن الذيب كلمته باستعراض 
مقالة الكاتب البريطاني المطلع والباحث 
في شئون الخليج وال��ش��رق األوس��ط، 
روب��رت فيسك الذي يكتب في صحيفة 

»االندبندنت« حيث قال: »إن لقطر أطماعًا 
كأطماع االمبراطورية البريطانية العظمى 
عندما رأى ما رأى من النفوذ السياسي 
الكبير.. قطر تحاول وربما نجحت في أن 
تقنع المجتمع اإلقليمي والدولي أنها تقدم 
المبادئ على المصالح من باب األخوة 

اإلسالمية«.
 وأضاف الشاعر القطري في التسجيل 
المنسوب إليه في استعراضه لما كتبه 
روبرت فيسك: »إن النفوذ السياسي لقطر 
لم يكن ليتحقق لوال وجود ركائز أساسية 
وفق القول، ومنها أن قطر بلد ديمقراطي 
يضمن الحرية للفرد بمختلف التوجهات 

الفكرية، والعدالة االجتماعية«..
 وتابع قائاًل: إنه وعلى هذا األساس 
صُنعت قناة الجزيرة، مع ج��رأة غير 
مسبوقة لرئيس وزرائها ووزير خارجيتها 

حمد بن جاسم بن جبر.

أك�������د   
السفير 
ال�����روس�����ي 
ف���ي ص��ن��ع��اء 
س����ي����رج����ي 
ك��وزول��وف أن 
اليمن أعطت 
العالم المثال 
األف��ض��ل في 
كيفية معالجة 
األزم�����������ات 
دون  لية  لحا ا

التدخل في شؤونها.
وشدد السفير الروسي 
على أن أي ح��ل��ول لما 
تبقى من مظاهر األزمة 
في اليمن يجب أن تكون 
ت��ح��ت س��ق��ف ال��وح��دة 
اليمنية، ألن الوحدة هي 
دائمًا أفضل من التشتت 

واالن��ق��س��ام 
واالنفصال..

م������ج������ددًا 
اس���ت���م���رار 
دع���م ب��الده 
ل��ل��ي��م��ن في 
بناء مستقبله 
وتنمية البالد 
مختلف  ف��ي 
ال��م��ج��االت..
ليًا  عا مثمّنًا 
ن���ش���اط���ات 
اللجنة الفنية التحضيرية 
الذين  الوطني  ر  للحوا
يبذلون جهودًا استثنائية 
إلنجاح الحوار الوطني 
ال���ذي م��ن ش��أن��ه رسم 
لمستقبلي  ا ي��ق  ل��ط��ر ا
لليمن كدولة حضارية 

وحديثة.

الفقيه يعلن وفاة المشترك

علق أس��ت��اذ العلوم  
معه  بجا سية  لسيا ا
صنعاء الدكتور عبداهلل الفقيه 
على اتفاق على نسب تمثيل 
األحزاب والقوى السياسية في 
مؤتمر الحوار بأنه إعالن وفاة 
المشترك وميالد تحالفي حرب.
وك���ان المبعوث ال��دول��ي 
جمال بن عمر قد أعلن ان 
القوى السياسية في اليمن 
اتفقت على توزيع مقاعد 
مؤتمر الحوار كما تم نشرها 

رسميًا
وقال الفقيه: اتضح من خالل 
التوزيع مسألتان مهمتان بشأن 
اللقاء المشترك: اواًل، ان حزب 
اتحاد القوى الشعبية وحزب 
الحق قد ضمت حصتهما في 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني الى 
حصة المؤتمر الشعبي العام 
وهو ما يعني رسميًا انسالخهما 

عن اللقاء المشترك..
ث��ان��ي��ًا، أن اح����زاب اللقاء 
هي  و  ، لمتبقية ا ك  لمشتر ا

التجمع اليمني لإلصالح، الحزب 
االشتراكي اليمني، والتنظيم 
الوحدوي الشعبي الناصري، قد 

دخلت الحوار بشكل منفرد.
واضاف الفقيه : ان التطورين 
السابقين أوضحا مؤشر على 
ان اللقاء المشترك قد انتهى 

دوره..
وتابع قائاًل: إن أسوأ ما في 
الخريطة التي ما زالت صماء 
حتى اآلن ه��و ان��ه��ا تعكس 
تبلورًا لتحالفي حرب وليس 
ل��ت��ح��ال��ف��ي��ن ل��ق��وى حديثة 
مقابل قوى قديمة أو لقوى 
تدعم اإلص��الح والتغيير في 
مقابل قوى تعارض اإلصالح 

والتغيير..
واضح ان قوى الشر، ما لم 
تدخل اس��م��اء ذات توجهات 
تغييرية ووطنية في القوائم 
الخاصة بها قد حصلت على 
اغلبية كبيرة كفيلة بأن تجعل 
مؤتمر الحوار مقدمة لحرب 

وليس تجنبًا لها.

خسارة كبيرة للصحافة والوطن برحيل الدحان
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يوم االستقالل تتويج لنضاالت شعبنا اليمني وتضحياته 
عبدربه منصور هاديالباسلة ضد االستعمار والمشاريع الصغيرة

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

وساهم في تحرير مجلة الحكمة، والثقافة الجديدة، كما ساهم 
في إصدار صحيفة البورزان ، وأحد مؤسسي االتحاد اليمني ،ومن 
أوائل من رفع شعار الجمهورية ، وعمل في وكالة األنباء الصينية 

شينخوا .
ويعد شيخ الصحفيين اليمنيين من رواد القصة 
القصيرة في اليمن، فقد أصدر مجموعته القصصية 
» أنت شوعي« منتصف الخمسينيات ،ويعتبر من 
المؤسسيين التحاد األدباء والكتاب اليمنيين 

ونقابة الصحفيين اليمنيين.
واعتبر إعالميون وصحفيون ومثقفون 
وأدباء رحيل الصحفي والكاتب واألديب 
الكبير صالح ال��دح��ان خسارة كبيرة 
للصحافة المهنية والكتابة التنويرية 
الوطنية في اليمن نظرًا لما استطاع أن 
يحققه من نجاحات بتقديمه نموذجًا 
للقلم الشجاع والكلمة الصادقة 
مسيرته  في  لنبيل  ا لموقف  وا
المهنية واإلبداعية، على مستوى 

الوطن اليمني.

خالصة بلد:
من جهته ق��ال عضو مجلس 
ال��ش��ورى األدي����ب خ��ال��د ع��ب��داهلل 
الرويشان » إننا اليوم نودع علمًا بارزًا 
من أعالم الصحافة اليمنية والسياسة 
واألدب والقصة والكتابة، هذا الرجل 
المتمرد من األوائل هو ووالده الذي حبس 

في 1948م وُظلم حتى في اإلعالم«.
وأكد: أننا اليوم نودع هذا األب الحقيقي 
للصحافة الموقف والشرف والنزاهة والكتابة 
الممتزجة باألدب، واألدب الممتزج بالصحافة، 
الرجل من ع��دن، وك��ان قبل ذل��ك بتعز، هو 
ابن اليمن كله، وكأنه خالصة بلد في الكتابة 
في  و فة  لصحا ا و سة  لسيا ا و

الموقف.
الف��ت��ًا إل���ى أهمية 
استمرار مدرسة الدحان 
واألدب��ي��ة  الصحفية 
وإظهارها في وسائل 
لمختلفة،  ا اإلع����الم 
خاصة واليمن تعيش 
اآلن على مفترق طرق، 
وال���دح���ان بمدرسته 
ة  بر لمثا ا و فحة  لمكا ا
في الصحافة لم يأخذ 
حقه ف��ي ال��واق��ع وال 
ف��ي اإلع����الم وال في 
اإلص���دارات وجميع ما 

كتبه خالل 50 سنة على األقل من 
تاريخ الكتابة، وهي مسؤولية تقع 
على عاتق الجميع وخاصة اإلعالميين 
والصحفيين واتحاد األدباء والكتاب، 

لنشر إبداعه وكتابته..
وأضاف الرويشان :« نشعر ونحن 
نودعه انه لم يكن وداعًا مفاجئًا ، ألن 
الرجل كان قد توفي قبل سنوات في 
الواقع في مقر إقامته وقبل أشهر 
ولكننا حزينون بحق، ألن مثل هذا 
الرجل نادر في الصحافة وفي الكتابة 

وفي السياسة بشكل عام.
وتابع:« إن الدحان شكل مدرسة 
صحفية ومازالت موجودة وهو نموذج 
للجميع الحترام هذه القامة والقمة 
في الصراحة وفي الشرف ونزاهة 

الكلمة وسالمة الموقف.

مدرسة بذاتها:
وق��ال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة 
للصحافة والنشر عبدالرحمن بجاش :« أنا شخصيًا 
خسرت برحيل صالح الدحان ليس أستاذًا ولكنه 
أستاذ األساتذة وشيخ مشايخ الصحفيين في 

اليمن.
وأض��اف: »صالح الدحان لم يكن فقط قلمًا 
وكاتبًا، بل كان مدرسة قائمة بذاتها، إنني أرفع 
شهادة في ديوان بيتي ليس ألري اآلخرين، بل 
ألنه شهد لي صالح الدحان سنة 1988م أن صفحة 
بريد الثورة، أفضل صفحة في الصحافة اليمنية.

وقال:« بفقدان صالح الدحان نحن نخسر مدرسة لها معالمها 
يفترض أن لها تالميذها، مؤكدًا على ضرورة العمل على إعادة 
طباعة ما أصدر الدحان من كتب وروايات وأعمال إبداعية، وأضاف: 
» ال أريد أن أقول نتمثل بما كان عليه صالح الدحان ألننا بعد 
العزاء ننسى كل شيء، لكن يظل صالح الدحان العلم المهني 
اإلنسان،حين تفقده بلد،يفترض أن يظل حزينًا عليه إلى يوم 

القيامة«.

قلم وطني:
أما األستاذ علي ناجي الرعوي فقد 
قال: إن الفقيد صالح الدحان كان مدرسة 
صحفية نادرة، وصاحب قلم وطني حر، 
تعلم على يديه جيل كبير، وأضاف:« أنا 
كنت واحدًا من الذين تعلموا على يديه 
أولى أبجديات الصحافة عندما كان يكتب 

في صحيفة الجمهورية.
واعتبر رحيل شيخ الصحفيين صالح 
الدحان خسارة كبيرة على الوطن وعلى 
الصحافة اليمنية واألدب��ي��ة واإلع��الم 

اليمني بشكل عام.
وأضاف:« أتمنى على الذين عاصروا 
الفقيد صالح ال��دح��ان أن يستعيدوا 
المالمح التي أسسها في اإلعالم اليمني 
باعتباره أول من وضع مالمح مدرسة 

إعالمية يمنية خالصة.
أم��ا الشاعر عباس الديلمي فقال: 
أن رحيل عميد الصحافة اليمنية صالح 
الدحان هو اكبر من أي نعي، كون الفقيد أشجع من 
أمسك بالقلم بمصداقية ومهنية ومن أجل اليمن، 
ومن أجل المبادئ والقيم واألهداف التي قامت من أجلها 
ثورتا سبتمبر وأكتوبر. وأكد الديلمي أن صالح الدحان 
لم يتاجر بقلمه في يوم ما، وهو من أسس مدرسة 

صحفية سيظل رمزًا لها وخالدًا عبر األجيال.
وقال:« برحيل صالح الدحان، خسرنا علمًا من أعالم 
الصحافة واألدب وهي خسارة بحق اليمن.. خسارتنا 
بعبداهلل البردوني لم تعوض حتى اآلن، صالح الدحان 
هو في مقام شاعر وأديب اليمن الكبير الراحل عبداهلل البردوني، 

وإنما في ميدانه وفي مجاله.
بدوره قال العميد علي حسن الشاطر: لقد فقدنا اليوم برحيل 
صالح الدحان علمًا من أعالم اليمن ورحيله يشكل خسارة ال 
تعوض، ألنه تفرد بعطائه وإبداعاته، وكان مثااًل للقلم النزيه 
والجريئ، قارع االستعمار واإلمامة وعمل لنصرة الثورة اليمنية 
وكانت قضية الوحدة اليمنية هاجسه الوحيد.. ونسأل له الرحمة 

والمغفرة وأن يسكنه اهلل فسيح جناته.

شيَّع الوسط الصحفي السبت  بصنعاء جثمان شيخ الصحفيين الصحفي والكاتب    
واألديب الراحل صالح الدحان إلى مثواه األخير عن عمر تجاوز السبعين عامًا بعد 
معاناة طويلة مع المرض ورفض محمد سالم باسندوة التكفل بعالجه في الخارج على 

حساب الحكومة.
ويعتبر صالح الدحان من رواد العمل الصحفي في في اليمن ، وكتب في معظم الصحف 
العدنية ومنها صحف »النهضة ،واليقظة، والمستقبل، والزمان، والبعث، والكفاح«، كما رأس 

تحرير صحيفة »الشرارة« بعد االستقالل .

سفير روسيا: أي حل لقضايا  اليمن 
سيكون تحت سقف الوحدة

حميد االحمر وعلي محسن 
يختلفان على )سهيل(

أك��������دت م����ص����ادر  
ع��ًا  ص��را ان  مطلعة 
خ��ف��ي��ًا ي���دور ب��ي��ن المتمرد 
علي محسن االحمر والشيخ 
حميد االحمر بسبب اداء قناة 
سهيل وانحيازها مع جماعة 
حميد االحمر وتجاهل القوى 
االص��الح��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لعلي 
م��ح��س��ن االح���م���ر ح��ي��ث تم 
استضافة تابعين لعلي محسن 
االحمر لكن الحلقات التي تم 
تسجيلها لم تبث وهو ما أزعج 

علي محسن..
 وتزامنت الصراعات مع 
ب���الغ ص��ح��ف��ي إلع��الم��ي��ة 
االص����الح ذك���ر ف��ي��ه  ب��أن 
م��ا يُنشر ف��ي أي��ة وسيلة 
إع��الم��ي��ة غ��ي��ر ال��ص��ح��وة 

والصحوة نت والصحوة موبايل، ال يعبر عن اإلصالح، وال يتحمل اإلصالح أي 
مسئولية إزاء ما يرد في تلك الوسائل من أخبار ومواقف وتناوالت.

باصرة: ناهبو األراضي بعضهم انضم لساحة 
التغرير  واإلصالح يعيق حل القضية الجنوبية

قال د. صالح باصرة إن  
تقرير اللجنة الرئاسية 
المكلفة ب��دراس��ة مشكالت 
الجنوب »تضمن أسماء أكثر 
من 60 شخصًا تسببوا بنهب 
األراض����ي ف��ي المحافظات 
اسمًا   16 ول��ي��س  الجنوبية 
فقط«.. منوهًا الى أن بعض 
ه���ذه األس��م��اء »ان��ض��م إل��ى 

ساحات االعتصامات«.
وأوضح د. باصرة في حديثه 
لبرنامج »ساعة زمن« الذي بث 
على قناة اليمن اليوم الجمعة  
أن »القضية الجنوبية لم تكن 
مطروحة عند المشترك وخاصة 
تجمع اإلص��الح«، الذي اتهمه 
بأنه ش��ارك في صنع أح��داث 
الجنوب »ألنه كان شريكًا في 
الحرب والغنيمة وفي حكومة 
ما بعد الحرب، واستثمرها بعد 

انتهاء االئتالف بينه والمؤتمر 
أو شهر العسل«.. وأن تحالف 
اإلص�����الح م���ع االش��ت��راك��ي 
أع��اق و«أخ��ر اح��ت��واء القضية 

الجنوبية«.
وأك��د الدكتور صالح باصرة 
أن »الزعيم علي عبداهلل صالح 
ت  مشكال بحل  مهتمًا  ن  ك��ا

الجنوب وكلف لجنة من نائبه 
ل��رئ��ي��س عبد ربه  ا حينها - 
منصور هادي الرئيس حاليًا- 
وم���ن ع��ل��ي محسن وال��ل��واء 
عبداهلل علي عليوة«.. األمر 
ال��ذي فسر به الدكتور صالح 
باصرة رفضه االنضمام إلى ما 
عُرف ب� »ثورة الشباب«.. مؤكدًا 
أنه »مع تغيير نقي القيادة«، 
وأنه »فضل أن يبقى مع  النظام 
الحكومة خدمة  لبقاء في  وا
للجنوب ولصالح الشباب، على 
أن يكون من لصوص الثروة 
الذين ذهبوا لسرقة الثورة«.. 
موضحًا أن »حركة الشباب التي 
كان يأمل أن تدير هي عملية 
التغيير بعيدًا ع��ن األح��زاب 
التقليدية سواء أكانت مؤتمرًا أو 
معارضة، أصبحت أسيرة لهذه 

القوى التقليدية«.

المؤبد لشاعر قطر ابن الذيب
بتهمة اإلساءة للذات األميرية..  معلومات خطيرة تكشف  مخطط 

إيران لتقسيم اليمن   
سة    لسيا ا صحيفة  كشفت 

ال��ك��وي��ت��ي��ة »م��ع��ل��وم��ات 
استخباراتية غاية في الخطورة 
بشأن مخطط إيراني لتفتيت اليمن 

وتقسيمه إلى دولتين.
ون��س��ب��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة لمصدر 
دبلوماسي قوله: أن المخطط ينص 
على قيام الدولة األولى في الشمال 
عن طريق إقامة والي��ة مستقلة 
للحوثيين تضم محافظات صعدة 
والجوف وحجة وعمران وإنشاء كل 
مكونات الدولة، بينها إنشاء مطار 
والسيطرة  محافظة صعدة  في 
الكاملة على ميناء ميدي التابع 
لمحافظة حجة، فيما تقوم الدولة 
الثانية في جنوب البالد عن طريق 
الحراك  ف��ي  االنفصالي  الجناح 

الجنوبي ممثاًل في الرئيس السابق 
علي سالم البيض الذي أقر خالل 
لقائه بعدد من القيادات الجنوبية 
في الخارج باستالم مبالغ مالية 
كبيرة من طهران لهذا الغرض 
قائاًل »نعم أنا أستلم مبالغ مالية 
من إي��ران وغيري يستلمها من 
السعودية ومن دول أخرى ولست 

بمنكر ذلك«.
وأكد المصدر أن تحويالت مالية 
كبيرة رصدتها أجهزة استخبارات 
غربية حُولت األسبوع الماضي إلى 
االنفصاليين في الجنوب والحوثيين 
لية  ما لغ  مبا منها  الشمال،  ف��ي 
وتسليم  أسلحة  ء  لشرا خصصت 
مرتبات وتجنيد الشباب للطرفين 

وإفشال مؤتمر الحوار الوطني.

تشييع جثمان رائد الصحافة األهلية 
باوزير إلى مثواه األخير

شيع السبت بمدينة المكال- محافظة حضرموت- جثمان الصحفي والباحث  
الكبير أحمد عوض باوزير ناشر ورئيس تحرير صحيفة »الطليعة األهلية« 

عن عمر ناهز 86 عامًا.
وقد عبر المشيعون من مسؤولي وقيادات فعاليات المجتمع المحلي والشخصيات 
السياسية واإلعالمية والثقافية واالجتماعية وأهالي وأقارب وأصدقاء ومحبي الفقيد 
وحشد غفير من المواطنين، عن حزنهم العميق لفقدان هذه الشخصية الوطنية 
واإلبداعية الفذة التي ساهمت بدور فاعل في إثراء الحياة االعالمية والثقافية، ويعد 
أحد رواد الصحافة األهلية في حضرموت واليمن عامة.. مشيدين بمناقبه النضالية 
وسجاياه الحميدة واخالصه وتفانيه في خدمة قضايا شعبه وإحياء الموروث الثقافي 

ونشر المعرفة.


