
< عن دار النشر «المتحدة» 
بصنعاء أصدرت مؤسسة دار 
ابن حبتور للتوثيق والثقافة 
ــعــدن كــتــابــًا جـــديـــدًا تحت  ب

عـــنـــوان «عـــدن 
ـــات  ـــاب ـــــي كـــت ف
ابــــــن حـــبـــتـــور» 
تضمن اإلنتاجات 
ـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة  ال
«مقاالت- مراثي- 
أبحاث- خطابات- 
ــــــــالت-  ــــــــاب ــــــــق م
محاضرات» تتعلق 
ــظــة عـــدن  ــمــحــاف ب
للدكتور عبدالعزيز 

بــن حــبــتــور- رئــيــس جامعة 
عدن، محافظ عدن األسبق.

لــكــتــاب بطبعته األنيقة  ا
 (٤٢١) احتوت صفحاته الـــ

ــواب تحتفي بعدن  ثمانية أب
ــــرف به  ــوب عــمــيــق ُع ــأســل ب
الدكتور بن حبتور متحدثًا أو 
محاضرًا أو كاتبًا 
أو باحثًا.. بعيد 
النظرة وشامل 

النظرية..
ويـــعـــد هــذا 
اإلصــــــــــــــدار 
ــــو الـــثـــانـــي  ه
لـــمـــؤســـســـة 
ــــن  ب ا ر  ا د
حبتور بعد 
أن أصدرت 
فــي النصف الثاني 
مــن الــعــام الماضي ٢٠١٥م 
كتابها األول بــعــنــوان «ابــن 
حبتور محافظ عدن، أفكاره.. 

أدواره.. أنشطته».

< لم تعد السعودية تعرف من تــحــارب.. كل شــيء حولها 
مستعر.. إيران.. سوريا.. العراق.. ليبيا، أو تواجه اعالم العالم 
أو المنظمات الدولية.. أو العديد من الدول الغربية.. أو روسيا.. 
أو لبنان أو المضاربات المفزعة في أسعار البترول أو االنهيارات 
في سوق البورصة.. أو تغطي فضائح األمراء في العديد من دول 
العالم.. أو انها تترك كل هذا وتواصل إبادة اليمنيين.. أو تقنع 

المرتزقة بالقتال إلى 
جانبها..

ــقــة  ــائ ـــســـرعـــة ف  ب
أسقط سلمان المملكة 
في المستنقع القاتل، 
ومــــع بـــدايـــة الــعــام 
زدادت  ا ٢٠١٦م 
المواجهات في هذه 
الــجــبــهــات ضـــــراوة.. 
فمن يقنع األلــمــان أو 

الفرنسيين أو غيرهم أن السعودية ليست الداعم األول لإلرهاب..
ومن يوقف وكاالت األنباء والصحف والمواقع األخبارية العالمية 
عــن نشر جــرائــم وفضائح آل سعود فــي اليمن وغــيــره.. من 
اب الغربيين الذين يقصفون السعودية  تَّ

ُ
يستطيع منع أشهر الك

بمئات المقاالت والتحليالت والتقارير األشد ضررًا من صواريخهم 
التي يقتلون بها أبناء اليمن.. ال أحد.. ال نتحدث عن «تويتر» وال 
غير ذلك من وسائل االتصال الجماهيرية التي حولت المملكة 
مثل إبليس بمكة َمْن جاء قذفه بحجر، وإنما نتحدث عن وسائل 
إعالم عالمية تؤثر في صناعة سياسة العالم حاضرًا ومستقبًال..
واضح جدًا ان السعودية ترتجف ألن هذه الحملة اإلعالمية 
الغربية الفاضحة لجرائمها في اليمن ولدعمها التنظيمات 
اإلرهابية ستجرها بكل تأكيد إلى محكمة الجنايات الدولية.. 

ابًا ومنظمات  تَّ
ُ
فإلى متى سيظل آل سعود يشترون صحفًا وك

ومراكز دراسات وصفقات أسلحة.. ويقدمون الرشاوى بعد ان 
«خرج الحمار إلى السوق» خاصة بعد أن اصبح سعر برميل النفط 
كسعر الكيلو «البندورة»، وإذا كان والبد فعلى السعودية ان 
تدرك ان أسعار عام ٢٠١٦م تختلف عن عام ٢٠١٥م.. أي أن 
ى غير مكة 

َّ
الثمن ارتفع جدًا، وبعد خصخصة آرامكو.. ماذا تبق

والحرم النبوي؟..
 أشفقت 

ً
صراحة

على وزير خليجي 
خــــــــرج لــيــعــبــر 
عـــــن قـــلـــقـــه مــن 
الهجمة اإلعالمية 
الغربية الموجهة 
ضـــد الــســعــوديــة 
ويطالب بصدها.. 
إنه ألمٌر مضحك.. 
كان األولى بهذا الوزير أن ينصح قيادة السعودية بمعالجة 
كوارث اخطائها بسرعة لتالفي السيناريوهات المرعبة التي 
تنتظرها.. فهذا السخط والغضب العالمي اصبح كالسيل 
الجارف ولم يعد بمقدور أحد أن يقف إلى جانب السعودية 
التي تقود سياسة مسعورة تنهش اجساد الشعوب المجاورة 
وتقضم أراضي الجيران بكل وحشية.. وباتت تمثل خطرًا على 

الجميع..
إن كل هذا العداء العالمي تجاه السعودية لم يكن قبل عام 
٢٠١٥م.. ولكنه جاء وتوسع وانتشر عالميًا في عهد سلمان 

ونجله «المهفوف»!!
وإذا استمرت المملكة في غطرستها وتجبرها وتكبرها.. فلكم 

أن تتصوروها!! 

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

خواطر

 د. عبدالباري دغيش

فسدت االمبراطوريات اإلعالمية 
بالجملة والتجزئة منذ بدأت تبيع 
ضميرها المهني بــنــظــام الــدفــع 
ــتــي لم  ــمــؤســســة ال الــمــســبــق ..وال
يتم شــراؤهــا جــرى شـــراء ضمائر 
مــن يقدمون برامجها االخبارية 
بطريقة سرية يعرفها من يدفع 

أكثر إلفساد الذمم .
Ù ولهذا ال غرابة إذا صار إعالم 
اليوم مجرد أداة طّيعة لحماقات 
القادرين على الشراء، بعد أن كان 
اإلعــالم وسيلة حضارية وإنسانية 
ــان الخبر  لنقل الحقائق عندما ك
مقدسًا والرأي حرًا، ولم يصبح الخبر 
والرأي على رصيف البيع لمن يدفع 
أكثر حتى لو كان الدافع دكتاتورًا 
يمشي على قدمين.. والكارثة أن 
فساد االعالم انتقل من الفضائيات 
واإلذاعـــــــات الــطــيــارة والــصــحــف 
السيارة إلى إعالم إليكتروني كثيره 
غث وقليله السمين ضائع وسط 
الركام االلكتروني الذي جعل الجميع 

إعالميين.

Ù ولعلنا في اليمن أكثر شعب 
ض لعدوان تدميري  في العالم تعرَّ
كبير، أحد أســوأ ما فيه هو تواطؤ 
اإلعــالم الخارجي ومغادرته فضاء 
الحرية والمهنية إلى شرانق تبرئة 
الــعــدوان والتغطية على الجرائم 
والــحــروب وليس " تغطيتها " .. 
المدهش أن اإلعالم العالمي نفسه 
أخذ نفس المنحنى وبطريقة ضربت 
القيم المهنية واألخالقية في مقتل 
.. ومحليًا شاهدنا ونشاهد كيف 
انعكست الخصومة السياسية على 
عدد كبير من اإلعالميين فصاروا 
طابورًا متقدمًا في التبرير للعدوان 
ومــبــاركــة االحـــتـــراب والتصفيق 
ــدمــاء اليمنية  لمساوئه ، وكـــأن ال
لــى مظلومية  ال تستحق النظر إ
شعب لــســان حــالــه احــــذروا دمــوع 
المظلومين ودموع المحرومين وكل 
هذه األعــداد من اليتامى والثكالى 

والمصابين .

Ù والــعــجــيــب أن تــقــرأ ألحــدهــم 
حكمة محّرفة بالغة السوء يقول 
فيها .. ليس ضروريًا أن تكون جزءًا 
ْن جزءًا من المشكلة وال 

ُ
من الحل .. ك

ّعي" .. وحسب قوله "اللي 
َ
تجلس "ُمق

ر".
َ
ما يفعل ُمنكر ما ُيذك

إعالم الدفع 
المسبق ..!!

عين العقل

 محمد أنعم

السعودية في ورطة!

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

حجب

 بدون سابق إنذار وبدون حق قانوني 
وبمزاجية بحتة تم حجب «الميثاق 

موبايل» عبر شركة (MTN) ووقف 
الرسائل الخبرية للمشتركين.. فقط 

إلشباع نزواتهم في اغالق الصحف ووسائل 
االتصال الجماهيري..

٣ أسابيع والحجب مستمر لخدمة 
«الميثاق موبايل»، بل لقد فعلوها بعد 

ذلك وبدأت عملية حجب لموقعي 
«المؤتمرنت والميثاق نت» لبعض الوقت.. 

في محاولة جس نبض المؤتمر.. 

 أيها الطيبون..
أيتها الطيبات..

خذوا حذركم، واحتاطوا
ة بترك مصابيح قلوبكم مضاء

واحرصوا على بقاء عقولكم منفتحة
 على الدوام..

كي ال يفاجئكم الظالم
وتعم العتمة..

امنحوا العالم من حولكم ورود المحبة
 وأزهار التسامح، وشموع األمل

 كي يعم السالْم
إْن لزمتم هذا المسار فال خوف عليكم..

مهما أوغل العابثون بنشر الشرور
 لن يسود الظالم..

فمصابيح قلوبكم المضيئة - دومًا- بأنوار
 المحبة والتسامح واألمان

 كفيلة بإنقاذكم وإنقاذ ما حولكم..
مصابيح قلوبكم المضيئة وأعين عقولكم المفتوحة

 هي طوق النجاة والضمانة
 األكيدة إلشراقة األنوار

ق نهر الحياة
ُّ
 واستمرار تدف

 ممزوجًا بمكنونات
 الحب واألمل

أحفاد المغول يحرقون تراث تعز
ت سواعدهم.. شاهت 

ّ
ل
ُ

< تبت أيدي المتطرفين..ش
وجوههم القميئة.. لم يجدوا ما يفعلونه بعد جرائمهم 
النكراء بقتل النفس التي حرم الله قتلها إال بالحق وسفك 
الدماء سوى إحراق تراث اليمن.. فأحرقوا تحت هتاف 
«الله أكبر» والله منهم بريئ مكتبة السعيد الثقافية 
بتعز والتي تضم كنوزًا من المخطوطات والمراجع 

والتاريخ والتراث.
ال يمكن وصف هؤالء سوى أنهم أحفاد المغول الذين 
أحرقوا دار الحكمة ببغداد محاولة منهم لطمس هوية 
أمة ولكنهم فشلوا ألن العلم والتاريخ والحضارة محفورة 
في عقول وقلوب كل أبنائها، وسيفشل خوارج العصر 

ومغوله حتمًا.

إنهم وكبراءهم من آل سعود الذين زرعوا في عقولهم 
هذا العفن يشربون من معين واحد.. فقد دمر العدوان 
السعودي المئات من المعالم التاريخية والتراثية اليمنية 
حقدًا منهم على حضارة هذا الشعب وعراقته.. وهاهم 
مرتزقتهم وعمالؤهم من شذاذ اآلفاق يحرقون مكتبة 

السعيد، سائرين على درب أسيادهم.. فسحقًا لهم.

١٩ يناير المشؤوم
< في يوم ١٩ يناير عام ١٨٣٩م نجح القبطان 
هينس عبر العمالء في دخول مدينة عدن وإحراق 
أبنائها وإخضاع جــزء غــاٍل من الوطن لالستعمار 
البريطاني البغيض دام ١٢٩ .. ففي هذا اليوم 
المشؤوم اكتشف الغزاة سر قوة المقاومة اليمنية 
في قلعة صيرة بعد أن فشلت محاوالتهم إدخال 
السفن الحربية الى خليج حقات.. وبعد أن اكتشفوا 
أن المدافع اليمنية غير متحركة، تسلل الغزاة ليًال 

ها بسبب أولئك العمالء. وأحرقوا عدن وأبناء
حَرق، ودماء 

ُ
اليوم عدن وبسبب نفس العمالء ت

نتهك، وتحولوا 
ُ
ستباح.. وحقوقهم ت

ُ
اليمنيين ت

من سادة بالدهم إلى مجرد «خدام» بسبب الخائن 
ــريــاض.. وبالتأكيد سُيشنق  هــادي وكــل عمالء ال
الخائن هادي مثل العمالء والخونة الذين تآمروا على 
أوطانهم مقابل الحصول على منصب أو حفنة من 

المال المدنس.
وال فرق أن أدخل الخائن هادي االستعمار بدعوى 
استعادة الشرعية.. فقد احتل االنجليز عدن من 

قبل بذريعة غرق سفينة دريا دولت..!
ت الذئاب الحمر لتطردهم وتطهر اليمن  وجــاء

من دنسهم..

جديد الساحة الثقافية

«عدن في كتابات ابن حبتور»

الساعة منتصف الليل
 ...

ٌ
فزٌع ...وصراخ

وعويل
صاروخ صك مسامعنا

... ينبئ ... 
ٌ
صاروخ
بالويل

ماذا هناك أجيبوني
ال شيء سوى التقتيل
الطفل هنالك محترق

لم يدرك معنى التنكيل
ق أشالء

َّ
والده تمز

بأوامر ذاك البرميل
 في حي الشهداء

ٌ
قصف

ف عشرات الشهداء
ّ
خل

 ..ونساء
ٌ
... وشيوخ

ٌ
أطفال

حتى درويش المسكين
ه شظايا الجبناء

ْ
أْرَدت

ما كان عميًال درويش
أو يعرف معنى العمالء
كان يلملم قوت اليوم 
  ويبحث عنه بكل عناء

تبًا تبًا للحلفاء
هل من ضمن التحرير لديكم

قتل البسطاء؟
هل من ضمن التحرير لديكم

قتل الفقراء؟
هل من ضمن التحرير لديكم

تدمير األحياء؟
هل من ضمن التحرير لديكم

تحويل اإلنسان إلى أشالء؟
سحقًا سحقًا للتحرير
إْن كان يريد التدمير؟
إْن كان يريد التدمير؟

ُسْحقًا للتحرير 
المدمر

  حسن الزبيدي

«غيم السالم وغفوة  اليمن تفوز بـ
الحرب» بجائزة درويش

فاز شاعران 
يمنيان بجائزة 
مــــــحــــــمــــــود 
درويــــــــــــــش 
ـــة  ـــمـــي ـــعـــال ال
لحر  ا للشعر 
وهما الشاعر 
احمد الجهمي 

والذي احتل المركز الثاني بالجائزة 
ـــدى غــائــم  ـــم عـــن قــصــيــدتــه «ال
ت الشاعرة  بالسالم».. فيما جــاء
أميرة شايف في المركز الثالث عن 
قصيدتها «فــي غفوة الــحــرب»، 
ــشــاعــران احمد  حــيــث تــصــدر ال
الجهمي وأميرة الشايف «٢٠٠٠» 

ــشــارك من  م
كافة الوطن 

العربي.
ــــــــــــــــد  وق
اعـــــلـــــنـــــت 
ــة  ــجــمــعــي ال
الــثــقــافــيــة 
ـــــــلـــــــغـــــــة  ل
العربية التي ترأسها االستاذة 
هــنــاء الــشــلــول اســمــاء الفائزين 

االسبوع الماضي.
وعــكــس عــنــوانــا القصيدتين 
مــدى ارتباط الشاعرين بــاألرض 
واالنسان ومعاناة اليمن.. ويحمالن 

بشارة السالم والقادم.

 
ً
القاعدة تجلد طفال
بالمكال ٨٠ جلدة

تتفنن عناصر القاعدة بالمكال في ابتكار أساليب القتل والتدمير 
باسم الحكم بالشريعة، وآخر جرائمهم ارتكبوها بحق الطفولة 
واالنسانية وتتمثل بجلد طفل قاصر ال يتجاوز عمره ثالث عشرة 
ة للدين، حيث أقدمت عناصر القاعدة -  سنة بتلفيق تهمة اإلساء
الجمعة- على جلد الطفل (م.س.ب) أمام مسجد الشهداء بمنطقة 
ديس المكال ثمانين جلدة وتم تهديده بالقتل في المرة القادمة عند 

نطق حكم ما  يسمى بالمحكمة الشرعية للقاعدة.


