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»األمناء« كتب / صالح السقلدي:

ُيـثري السفري اليمني  مرة أخرى 

حالة  الشمريي  عبدالويل  الســابق 

من الســخط  واالســتهجان بنرشه 

كتابا جديدا موســوما بـ)موسوعة 

فبعد  اليمــن ومؤلفيــه(..  أعــام 

إصــدار كتابه الــكاريث غداة حرب 

1994م الــذي حمل عنــوان )ألف 

ساعة حرب(، أو ما بات يعرف عند 

العامة باســم )ألف ســاعة نهب(. 

فالذي يقرأ ألف ساعة حرب سيجد 

كيــف تجّنـــى صاحبه عــى طرٍف 

لحســاب طرف آخر من طريف تلك 

التــي أتت عــى املرشوع  الحرب 

الوحدوي واقتلعتــه هو مرشوعه 

السيايس »وثيقة العهد واالتفاق« 

من جذوره.
كــا َحَمَل هذا الكتــاب وتحامل 
الرشيك  عــى  فقط  ليــس  بفجاجة 
االشــرايك  الحــزب  الوحــدوي 
تاريخ  عى  بل  الجنوبية  والشخصيات 
الجنــوب بحارضه وماضيــه، وأغفل 
عن عمد ما قام بــه الطرف اآلخر قبل 
94م من اســتهداف لكل القوى  حرب 
جنوبية   - الوطنيــة  والشــخصيات 
دولة  - تســعى إلقامــة  وشــالية 
القانون واملؤسســات  مدنية يحكمها 
القبيلة  التقليدية  القوى  وترفض حكم 

مرو(  )دولة  والدينيــة  والعســكرية 
وأساليبها التسلطية الفاسدة.

فهــو إذ يعرج بكتابــه هذا عى 
بالجنوب وعى ثورته  الحديث  التاريخ 
اإلنجليزي  االحتــال  ضــد  التحررية 
ويلــوي عنق الحقائق ليــًا نراه ينعت 
الجبهة القوميــة ورموزها من أمثال: 
فيصل عبداللطيف الشعبي -عيل نارص 
-عبدالفتاح  الضالعي  -ســيف  محمد 
عمر  أحمــد  ســلطان   - اســاعيل 
-عيل  مقبل  طه  قاســم-  الدين  -نور 
برشذمة  هيثم  عيل  ومحمد  السامة- 
تتســر وراء  التي  الســلوك  منحرفة 
النارصيــة وتدعي الثقافــة والوعي. 
ويف موضع آخــر بالكتاب يلمز  عى 
املناضلني )صالــح باقيس وعبدالنبي 
وُتهم  بتلميحــات  وعبــود(  مــدرم 
مريبة من خلف  أوامر  وبتلقي  التبعية 

الرافضة  مواقفهم  بســبب  الكواليس 
للدمج املؤقــت يف يناير 66م الذي تم 
التحرير  القومية ومنظمة  الجبهة  بني 

الذي افىض لظهور جبهة التحرير.
وقبل أن يغادر صاحب الكتاب مربع 
التجني عى تاريخ ما قبل االســتقال 
واصل افراءاتــه ومغالطاته ملجريات 
7 يوليو  22 مايو90م حتى  األمور منذ 
واملغالطات،  األكاذيب  من  بسيل  94م، 
يزعم  الثوريتني(  )رصاع  فصــل  ففي 
بأن الحزب الشيوعي االشرايك - هذا 
أقاَم يف الجنوب  أساه الشمريي- قد 
أكرب قاعدة عســكري لحلف وارســو 
يف الرشق األوسط. وكذا يزعم بشكل 
فاضح أن أبناء الشال يف الجنوب بعد 
االستقال قد تعرضوا للظلم واضطهاد 
القرن  ومثانينيــات  ســبعينيات  يف 
العرشين- ويف الفرة التي وصل فيها 

عبدالفتاح اساعيل اىل منصب رئيس 
الدولــة بالجنوب-. ثم يقــول زورا أن 
الشــيوعي االشرايك هو من  الحزب 
شــن الحرب عى الشــال عام 72م، 
وحقق فيها انتصــارات باهرة لغرض 
تم  التي  اليمنية  الوحــدة  من  الهروب 
يف  األوىل  بنســختها  عليها  التوقيع 

نوفمرب72م.
الشــمريي نيس أو تناىس أنه يف 
االشــرايك  الحزب  يكن  مل  72م  عام 
قــد ظهر أصــا ال باســمه )الحزب 
االشــرايك اليمني(  وال باالسم الذي 
اخرعه له الشمريي )الحزب الشيوعي 
االشــرايك( وال حتى باســم الحزب 
اشــارة  أية  اغفل عمدا  الطليعي. كا 
مثل  الجنوب  قيادات  بذلته  الذي  للدور 
الرئيس عيل نارص محمد بإخراج هذه 
واالتفاق  الوجود  حيــز  اىل  االتفاقية 
عــى دســتور الوحــدة، واكتفي أي 
القيادة  دور  اىل  باإلشــارة  الشمريي 
الشــالية ممثلة بالرئيس عبدالرحمن 

اإلرياين.
أعاق  اىل  الشــمريي  مييض  ثم 
األكاذيب وهو يستعرض االحداث التي 
التي  94م  أعني حرب  الحرب  ســبقت 
يتحدث عنهــا كتابه  وانثنائها، ويغرق 
والتضليل  باألكاذيب  فقط  ليس  كتابه 
وتزوير الحقائق بل باإلدانة للجهة التي 
ينتمي لها ويدافع عنه ُملصقًا بها دون 
الوحدة  أن يدرك تهمة االنقــاب عى 
هذا  – وهي تستحق  لإلرهاب  ودعمها 
التهم بامتياز شــاء الشــمريي أم مل 

يشاء.
فعل ســبيل املثال ال للحرص يقول 
أن وثيقــة العهد واالتفــاق التي -تم 

التوقيع عليها باألردن من قبل الرئيس 
صالح ونائبه عــيل البيض وعددا من 
الشخصيات الحزبية والوطنية األخرى 
وبأرشاف من ملك األردن حســني بن 
طال - بأنها وثيقة اجاع وطني لدى 
الشــعب اليمني وان الشعب سيحميها 
الوثيقة  ودافع عنها وينفذهــا. فهذه 
هي ذات الوثيقــة التي وصفها صالح 
ورشكائها بحــزب االصاح بعد انتهاء 

الحرب بوثيقة الغدر واالنفصال.
ثم يصف يف مكان آخر من كتابه 
باملحافظات  واألمــن  الجيــش  قوات 
االزمة  أزمــة  الجنوبيــة يف غمــرة 
السياسية التي سبقت حرب 94م وذروة 
الصدامات التي خاضها األمن والجيش 
بالجنوب مع الجاعات املتطرفة بأنها 
مليشيات اشــراكية تستهدف شباب 
املسلمني وشــباب الصحوة اإلسامية 

بالجنوب، بحسب تعبريه.
بكتابه  الشــمريي  يظهر  اليــوم 
مل  ومؤلفيه(،  اليمــن  )أعام  الجديد: 
يتســَن لنا االطاع عليه بعد، ليثري به 
واملآخذ  االنتقادات  من  جديدة  عاصفة 
بسبب مااعتربه بعض ممن قرأه بأنها 
مغالطــات وأكاذيــب وتدليس ومتلق 
املآخــذ إرصار  ســاذج. من بني هذه 
الشــمريي عى إظهار اإلمام أحمد بن 
يحيــى حميد الدين بالحاكــم العادل، 
مستشــهدا أي الشمريي بكام الشيخ 
محمد ســامل البيحــاين الذي وصف 
اإلمام أحمد قائا )كان قويا، شجاعا، 
عاملا، أديبا، سخيا، كرميا، فتاكا، اخاذا 
للحق ولو من اقــر ب الناس اليه(، ثم 
أضاف له أوصافا اخرى مثل فك االسري 

والتصدق لجرب الكرس..الخ(.

عدن »األمناء« خاص:

أكد محافظ العاصمة الجنوبية عدن احمد حامد 
مللس أن: »اتفاق الرياض يشــكل مرتكز اساســيا 
لخارطة طريق تؤسس ملرحلة جديدة يسودها االمن 
واالستقرار والتنمية الهادفة اىل خدمة املواطنني«.

وقــال: »املجتمع املــدين والفعاليات تضطلع 
بتعزيز قيم الســام«، متمنيا ان تخرج الورشــة 

بتوصيات هادفة تعزز اتفاق الرياض.
جاء ذلك يف الكلمة التــي القاها خال افتتاح 
املنظات  الخاصة بـ«دور  الوطنية  العمل  ورشــة 
والفعاليات املدنية يف دعم اتفاق الرياض وتحقيق 
االســتقرار والســام«، التي نظمتها وزارة حقوق 
االنسان أمس األول الثاثاء بالعاصمة عدن بحضور 
وزير التعليم العايل د.حســني باســامة، ووزير 
العدل عيل  د.عبدالله مللس، ووزير  والتعليم  الربية 
هيثم الغريب، ونائب وزير الداخلية اللواء عيل نارص 
لخشع، والقايض أحمد سعيد املفلحي رئيس اللجنة 
الربنامج  االنســان، ومدير  الوطنية الذاعة حقوق 
الســعودي إلعادة االعار احمد املدخيل، وعدد من 
القيادات السياســية والشخصيات االجتاعية يف 
اطار االحتفال بالذكرى الـــ)57( لثورة 14 اكتوبر 

املجيدة.
املحافــظ مللس: »عدن مــرت بظروف  وتابع 
عصيبة كادت ان تعصف بحياة املواطنني وهو االمر 
الذي يتطلــب منا جميعا العمل عى انجاح االتفاق، 
والوصول اىل الهدف املنشود برعاية االشقاء بدول 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة«.
بــدوره، أكدت كملــة وزير حقوق اإلنســان 
د.محمد عســكر، التي القاها نيابــًة عنه د.ردفان 
املفلحي، عى أن: »الورشة تأيت يف اطار االحتفال 
يف الذكــرى الـ57 لثورة 14 اكتوبر التي نســتلهم 
منها روح التسامح واملتمثلة بتنفيذ اتفاق الرياض 
ملا من شانه الخروج من االزمة واالتجاه نحو البناء 

والتنمية«.
وقــال: »مرت عــدن بظروف صعبــة نتيجة 
الرصاعات السياسية وهو االمر الذي يتوجب علينا 
تلك الرصاعــات والعمل  اليوم من خالــه تجاوز 
الجاد يف مساعدة السلطة املحلية يف بذل الجهود 

لتحقيق الخدمات العامة للمواطنني«.
ولفت اىل ان: »املرحلــة القادمة متثل مرحلة 
بناء املؤسسات التي تقوم عى اسس مرتكزة عى 
األمن واالســتقرار الدائم واملحافظة عى الحقوق 
إىل  منوها  اإلنســان«،  حقوق  وحاية  والحريات 
أن: »الورشــة تهدف اىل استعراض وجهات النظر 
دور  تعزز  بتوصيات  والخروج  االتجاهات  مبختلف 

منظات املجتمع يف انجاح اتفاق الرياض«.
من جانبه، قال ممثــل مكتب املبعوث االممي 
مروان عيل: »ســعدا اليوم مبا يتحقق ملدينة عدن 
كنتيجــة لتنفيذ اتفــاق الريــاض واملتمثل بتعني 
محافــظ عدن احمد حامد مللــس الذي يبذل جهود 

جبارة الســتعادة الخدمات العامــة للمواطنني«، 
مشيًدا بكافة الجهود املبذولة من اجل إحال السام 

يف اليمن وانهاء الحرب«.
وتناولت الورشــة عدد من املحاور منها )دور 
األمم املتحدة يف صناعة الســام باليمن، واألبعاد 
الحقوقية واإلنســانية من اتفاق الرياض، والدور 
اإلعامي والخطايب يف نبذ خطاب الكراهية وتعزيز 
السام واالستقرار، باإلضافة إىل دور اتفاق الرياض 
لتعزيز دور جهود املنظات العاملة باليمن لتسهيل 
االستجابة اإلنسانية ودور منظات املجتمع املدين 
والشــباب واملرأة ونرش ثقافة التصالح والتسامح 

وبناء السام(.

تقرير
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