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محمد  محسن  االســتاذ  املرحوم 

صالــح العلــوي  من ابنــاء املديرية 

الرشقية سابقًا  ردفان حاليًا كان يعمل 

يف وكالــة أنباء عــدن بالتواهي منذ 

عام ١٩٧٥ٰم  حتى نهاية الســبعينات 

تقريبــًا ومن خالل عملــه كموظف 

يف وكالــة أنباء عــدن  أُعتمد يف تلك 

ومندوب  صحفــي  كمراســل  الفرتة 

ســابقًا  الرشقية  للمديرية  إعالمــي 

ردفــان حاليًا  وظــل يعمل يف وكالة 

أنباء عدن بالتواهي يف عهد جمهورية 

اليمــن الدميقراطية  الشــعبية  منذ 

عام  ١٩٧٥م  حتى نهاية الســبعينات 

اعتامده كمراسل صحفي  تم  أّنه  حتى 

الرشقية  للمديرية  إعالمــي  ومندوب 

ســابقًا ردفان حاليًا   يف تلك الفرتة  

أنباء عدن وكان موفقًا  من قبل وكالة 

يف عمله كمراســل صحفي يف الحبيلني ـ 

وهكذا ظــل ينقل الخرب والحــدث أول بأول 

يف ردفان ومن مواقع العمل واإلنتاج  وكان 

ينقلها يف نفــس اليوم إىل وكالة أنباء عدن 

باملراســلة  وعرب إذاعة عدن آنــذاك  ـ  وقد 

كان مخلصًا يف عملــه ومحبًا ملهنة املتاعب 

ـ الصحافــةـ  ال مناســبة وطنية أو غريها 

إال وكان متواجدًا فيهــا ينقل تلك الفعاليات 

واالحتفاالت ألّنه كان الوحيد من أبناء ردفان 

الذي يعمل يف وكالة أنباء عدن بالتواهي  يف 

عهد جمهورية اليمن الدميقراطية  الشعبية 

ومندوبًا لوكالة أنباء عدن يف الحبيلني آنذاك 

وقد كان  ينتقل إىل مواقع العمل الجامهريي 

وأماكن املبادرات الّشعبية اإلنتاجية والعملية 

التي تقام هنا وهنــاك يف املديرية الرشقية 

وُمختلــف مراكزها  ويف تلــك الفرتة كانت 

غري  واإلمكانيات  صعبــة  املاديــة  ظروفه 

ُمتوفرة وحتّى راتبه الشــهري كان ال يكفي 

وال يغطي مصاريفه اليومية واألرُسية لكنه 

احب العمــل يف الصحافــة واإلعالم وظل 

مراســاًل وموظفًا مبعنى الكلمة ـ  وها هو 

اليوم الشــاب الخلوق االستاذ غازي العلوي 

ابن املرحوم محسن محمد صالح العلوي  قد 

سلك مسلك أبيه ـ والده ـ وهذا الشبل ـ غازي 

ـ من ذاك األســد  هو اآلخــر أحّب الصحافة  

ُحبًا شــديدًا وعنده رغبة عالية وهواية قوّية 

يف هــذا املجال ولديه ذكاء فطري   ومع هذا 

كله فاألستاذ غازي العلوي  قد أرص بكل قوة 

عىل الدخــول  يف ُمعرتك الصحافة واإلعالم 

اليوم يعمل  وشــق طريقه بجدارة  وهاهو 

فاألب خري  األمناء  كمدير تحرير صحيفــة 

ســلف واالبن غازي خري خلــف ولكن مع 

نقطة  كانت  حيــث  واملكان  اّلزمان  اختالف 

البداية واالنطالقــة للصحفي غازي العلوي 

الطريق  كاتبًا ومراساًل صحفيًا يف صحيفة 

القدير  االســتاذ  بالتواهــي لصاحبها  

اّلذكر إمين محمــد نارص حفظه  طيب 

السياسية  للظروف  ونتيجة  ورعاه   الله 

الطريق  واإلقتصادية توقفــت صحيفة 

عــن الصدورـ  النــرشـ   ومن صحيفة 

الطريق أنتقل االستاذ غازي العلوي إىل 

صحيفة »األيام« كمراسل صحفي وأبدَع 

فيها  وايضــًا بعد توقيف صحيفة األيام 

ظلاًم وعدواًنا عام ٢٠٠٩م انتقل االستاذ 

الصحفــي غازي العلــوي إىل صحيفة 

األمناء كمراسل وسكرتري تحرير  وحاليًا  

مديرا للتحرير يف األمناء .

إىل هنا نعود إىل موضوعنا األسايس 

حول حياة املرحوم  االســتاذ محســن 

العلوي  وبالذات يف مجال  محمد صالح 

الصحافة واإلعــالم وغريها من األعامل 

التي كان ميارسها يف حياته   فقد عمل 

يف مجال الصحافة واإلعالم بوكالة أنباء 

عــدن يف التواهي ســنوات عديدة ومل 

تتحســن ظروفه املعيشية كموظف يف 

الوكالــة فقد انتقل للعمــل يف تعاونية 

املالح الزراعية يف املركز اّلثاين ـ القشعة 

ســابقًا ـ  مديرية املــالح حاليًا ـ  وعمل 

يف التعاونية عدة ســنوات  حيث كان الراتب 

الشــهري فيها ال يكفي وال يغطي احتياجاته 

ومتطلبات أرُسته فقد واجهته عدة مشــاكل 

ومتاعــب  يف التعاونيــة فــرتك العمل يف 

الزراعية  وانتقل للتوظيف يف  تعاونية املالح 

مجال الرتبيــة والتعليم وتوظف فيها كمعلم 

ـ مــدرس ـ ومدير إلحدى مــدارس املنطقة 

بالقرب من أفراد أرُسته وعىل يده تعلم 

وتخرج الكثري مــن الطالبات والطالب 

ووظائف  مناصب  اليوم  يحتلون  الذين 

القيادات  منهــم  عليــاء  حكوميــة 

العســكرية واألمنيــة وغريهــا من 

الوظائف املتخصصة واملرحوم االستاذ 

محســن محمد صالــح العلوي كانت 

لديــه أرسة كبرية وبعــد وفاة زوجته 

األوىل  والتي هي أم االستاذ الصحفي 

واإلعالمي القدير غازي محسن العلوي 

فقد تحمل الكثري من املتاعب واملشاكل 

املادية بعــد وفاتها وصرب عىل كل ذلك 

إىل أن تحسن وضعه املايل واالقتصادي 

ان  له  ليتسنى  الظروف  له  وســمحت 

يتــزوج امرأة أخــرى وكانت هي خري 

معني له  ووقفــت إىل جانبه لتخفف 

لحقت  التي  والهمــوم  األحــزان  عنه 

به بعد وفاة زوجتــه األوىل أم غازي 

العلوي  رحمة الله عليها .

وبعد زواجه من الثانية  استقرت به 

األحوال  الشخصية وتحسنت الظروف 

أمامه بفضــل الله وبعد  أن تزوج ولده 

الشــاب غازي   العلوي  انتقل املرحوم  

االستاذ محســن محمد صالح العلوي 

مع أفراد أرسته من منطقة القشعة إىل 

الحبيلني للعمل والســكن فيها  مدينة 

وهناك بنا منزال خاصا به مبســاعدت 

زوجته الحاليــة ويف مدينة الحبيلني 

وأثنــاء حياته تعرف عــىل الكثري من 

اإلجتامعية  املواطنني  والشــخصيات 

بني  محبوبــًا  عــاش  وقد  وغريهــا 

الجميع  مع  ومتواضعًا  الناس  أوساط 

ال يحمــل يف قلبه أي حقــد أو عداوة 

ألحد  وكان أول من يبادر بالســالم والتحية 

ومبتســاًم ومنسجاًم مع أٍي كان ومع أنه قد 

ترك العمــل يف الصحافة واإلعالم  إال إنه ظل 

السياسية واالقتصادية  يوميًا متابعًا لألخبار 

والعاملية عرب  والعربيــة  املحليــة  واألحداث 

مختلف وســائل اإلعالم والصحافة املرئية 

بالفعل   كان  وقد  واملقروءة   واملسموعة 

مؤمنــا بقضاء الله وقــدره فقد أُصيب 

بجلطة ـ شــلل نصفي ـ وهذا أمر الله 

وقد تعاىف منهــا جزئيا  وأطال الله يف 

عمره بعد هذا املــرض  ويف هذه الحالة 

املرضية كان يخرج إىل املســجد ليصيل 

وكان  أوقاتها  يف  يوميــًا  الفروض  كل 

يذهب إىل السوق وحيدًا  لرشاء حاجاته 

ومتطلبات منزلــه  ورشاء القات وكان 

يتابع اخبار الصحــف اليومية أواًل بأول 

إىل أن وافاه األجل يوم ٦/٢٣ /٢٠٢٠م 

صباحًا وهــو يف منزله مدينة الحبيلني 

إثر مرض مفاجئ أمّل بــه ويختلف عن 

حالتــه املرضية الســابقة ومن مدينة 

الحبيلــني تّم نقل جثامنــه الطاهر إىل 

منطقة القشعة مسقط رأسه وهناك تّم 

دفنه  يف مقربة القشعة حارضة العلوي 

.. رحــَم الله أخونــا وصديقنا املرحوم 

العلوي  صالح  محمد  محســن  االستاذ 

رحمًة واسعة وأسكنه فسيح جناته الهم 

أهلــه وأصدقائه وأرسته الكرمية الصرب 

والسلوان  إّنا لله  وإنا إليه راجعون ..
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 غازي العلوي 
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