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»األمناء« كتب/ نبيل غالب:
أصدر الصحفي القدير حسن قاسم كتابه 
األول عن ســرته الذاتية عىل مدى مســرة 
حياتــه املهنية خالل 41 عامــا مضت، ُطبع 
عن دور النــر يف جمهورية مرص العربية، 
تنــاول فيه الكثر مــن املنعطفات اإلعالمية 
التي عارصها خالل فرتات سياسيه متعاقبة، 

شهدتها املتغرات اليمنية والعربية والدولية.
وأوضح اإلعالمي حسن قاسم، يف ترصيح 
الكتاب يحوي يف مضمونه عىل  أن  صحفي، 
ســرة حياته الشخصية املهنية عىل مدى 41 
عامًا قضاها يف العمــل الصحفي، حيت بدأ 
مشــواره منذ ريعان شــبابه، معجبًا بوالده 
رحمة الله عليه، الذي كان يعمل يف صحيفة 
14 أكتوبــر عام 74م، التــي تعرف فيها عىل 
لتكون  بشخصياتهم،  وتأثر  الصحفيني،  كبار 
بداية انطالقته لعامل مهنــة الصحافة، حيت 
ليتوج  أبوابها،  لــه  وفتحت  موهبته،  صقلت 
بنر أول خرب كتبه عــام 78م، وكان حينها 

طالبًا يف الثانوية العامة.
وأضــاف: “بعد أداء الخدمة العســكرية، 
80م يف وكالة أنبــاء عدن بعد  عينت عــام 

اجتيازي اختبارًا تحريريًا بنجاح، حيث بدأت 
حيايت املهنيــة الصحفية حتى انتهت عام 
2021م كانت مبجملها 41 عامًا من العطاء 
مليئــة باإلنجازات واإلخفاقــات، تعرفت 
خاللها عىل الكثر من القيادات السياسية، 
العربية  الفعاليات  العديد من  وشاركت يف 
والدولية، )سياسة وثقافه وفنون ورياضه 

وغرها(، بحكم طبيعة عميل الصحفي”.
ولفــت الصحفي حســن إىل معاناته 
بعد أن تم فصله عن العمل من وكاله ســبأ 
لألنباء يف املركز صنعاء حينها، بعد الحرب 
املشــؤومة عام 94م عىل الجنوب، وعمله 
يف صحيفة 14 أكتوبر لشهور بنظام األجر 
اليومي، رحل بعدهــا إىل جمهورية مرص 
العربية، حيث مكــث فيها كالجئ إىل عام 
2000م حتى تم عودة الصحفيني املبعدين 
قرسًا إىل اليمــن، برعاية نقابة الصحفيني 

اليمنيني، وأعطيت التوجيهات وقتها بعودتهم 
إىل العمل، وكان هو من ضمنهم.

الرئايس  العــام  العفو  وأشــار إىل قرار 
للصحفيني عــام 2000م وعودته إىل مدينة 
عدن، حيث تم تعيينه كبر الصحفيني يف فرع 
وكالة أنباء ســبأ، ثم نائبًا ملدير إدارة األخبار، 

أن  الصحفية، بعد  املعلومات  إدارة  تالها مدير 
كان مكلفًا مبرافقــة نائب رئيس الجمهورية 
الرئيس عيل سامل البيض عام 1994م لتغطية 

أخباره حينها.
الدولة يف  لقيــادات  أن مرافقته  وبــني 
تغطية أخبارهــم الصحفية، مل تكن بالعملية 
لعدم  اإلرسال،  طريقة  ضعف  نتيجة  السهلة، 

وجود تقنيات التكنولوجيا املتطورة يف تلك 
املرحلة، حيث كان العامل شــبه منغلق لعدم 
وجود القنوات الفضائية ووسائل االتصاالت 
الحديثــة، ملعرفة ما يدور حــول العامل من 
أحداث، ما عدا تلك التي كنا نشــاهدها عرب 
قناة تلفزيون عدن، أو قيامنا بعملية البحث 
عــن املعلومة يف األرشــيف الورقي، حيت 
صحفيا  جيــال  الطريقة  هــذه  منا  خلقت 
مكافحا يتمتع بــروح البحث عن املعلومة، 
الحارض،  بعكس ما هو حاصــل يف وقتنا 
الخرب  الحصول عىل  إمكانيــة  واملتمثل يف 
الصحفي بكل ســهولة، ومن غر بذل جهد 
للخرب،  واللصق  القص  عملية  سوى  إضايف 
وهذا ما مييزنا عن جيل اليوم - حسب قوله.

وتقــدم الصحفــي حســن، يف ختام 
ترصيحه، بالشــكر والتقدير واالحرتام، إىل 
كل الذيــن قدموا يد العون له يف مشــواره 
الصحفي الطويــل، حتى متكن من إصدار هذ 
A-( صفحة، حجم )الكتاب املكون من )245

4(، امليلء بالصور التاريخية التذكارية مع عدد 
من الرؤســاء والقيادات السياسية والفنانني 
وغرهم، عىل مدى 41 عامًا من مسرة حياته 

املهنية.
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»األمناء« خاص:
بعدما   - صورتها  لتجميــل  محاولة  يف 
الحوثيني  أعقاب متــدد  ســاءت كثًرا يف 
ا تجاه محافظتي شبوة وأبني - لجأت  عسكريًّ
التابعة لحزب اإلصالح إىل  األبواق اإلعالمية 
ترويج أكاذيب مفادها أن مليشــيا الرعية 

تكافح متّدد املليشيات املدعومة من األرض.
فمع ســيطرة املليشــيات الحوثية عىل 
مركــز الصومعــة يف محافظــة البيضاء 
اليمنية، املحاذية ملحافظتي أبني وشبوة، إىل 
جانب التمدد صوب مديريــة مرخة التابعة 
ملحافظة شبوة، ُوجهت الكثر من االتهامات 
ل مسؤولية ما  ملليشــيا الرعية بأنها تتحمَّ
جرى النســحاب عنارصها من املواقع، مبا 
أفســح املجال أمام متّدد املليشيات املدعومة 

من إيران.
املعلومات صورة  وفيام تثر مثل هــذه 
ســيئة – كاملعتاد – عن مليشــيا الرعية 
اإلخوانية أمــام التحالف العريب فيام يتعلق 
بحجم التآمر لصالح الحوثيني، فقد ســعت 
الكتائب اإلعالميــة التابعة للرعية ملحاولة 
تربئة ساحتها من متّدد الحوثيني، بل وادعت 

أن عنارصها تقاتل املليشيات عىل األرض.
وروجت وســائل إعــالم، معروف عنها 
إليه  التقرب  أو  اإلخــوان  لتنظيــم  االنتامء 
ا كام يتهمهــا محللون، أن ما  لالنتفاع ماليًّ
ُتعــرف باأللوية الرئاســية قاتلت الحوثيني 
يف مدينة لودر، وهو أمٌر نفاه ســكان عىل 
األرض، أّكدوا أن مليشــيا الرعية انسحبت 

من مواقعها قبل وصول الحوثيني.
أكاذيــب اإلخــوان فّندتهــا الكثر من 
الحقائق عىل األرض، فاملليشــيات الحوثية 
أواًل عىل عدة مواقع يف منطقة  ســيطرت 
الصومعة، ثم دخلت تخوم أبني وشبوة دون 

أي مقاومة بعدما انسحبت عنارص الرعية.
التحديد، فإن قوة عســكرية  عىل وجه 
الثالثة  العســكرية  املنطقــة  تتبع قيــادة 
انســحبت من مكراس عىل تخوم محافظة 
البيضاء، حيث عادت هذه القوة إىل شــبوة، 
ز من احتامالت  قبل وصول الحوثيني، مبا يعزِّ

التنسيق املشرتك بني الجانبني.
ويف محافظة أبني، انسحب مدير األمن 
املدعو عيل الذيب عىل رأس العنارص التابعة 
له، إىل منطقة جبلية يف جبال الفيض، مبا 
أفســح الطريق أمام املليشيات للتقدم عىل 

األرض.
يأيت هــذا فيام نر نشــطاء محليون 
صوًرا ُتظهر لحظات انسحاب أطقم مليشيا 
الرعية، مبا يف ذلك اللواء ١١٧ الذي يضم 
عدة كتائب عســكرية، وميلك أسلحة ثقيلة 

وذخائر متنوعــة، لكنه غادر مواقعه بعدما 
سلّموا الحوثيني منطقة الصومعة.

القبائل أنفســهم يف  وفيام وجد رجال 
مواجهة غر متكافئــة مع الحوثيني، إال أن 
مصــادر إعالمية تحدثت عن أن املليشــيات 
اإلخوانية تنّسق مع الحوثيني منذ عدة أسابيع 
لإلقدام عىل تنفيذ هذه العملية العســكرية، 
أواًل إلفســاح الطريق أمام الحوثيني للتمدد 
صوب الجنوب مــن جانب، فضاًل عن العمل 
عىل محارصة رجال القبائل والتخلص منهم 
باعتبارهم شــّكلوا حلقة مهمة يف التصدي 

للمروع الحويث – اإلخواين.
الالفــت أنه يف الوقت الــذي حقق فيه 
ــا يف مواجهة  رجال القبائــل صموًدا قويًّ
املليشيات الحوثية، فقد حاول إعالم اإلخوان 
امليدانية، ومحاولة  املكاسب  القفز عىل هذه 

نســبها إىل مليشــيا الرعية، يف محاولة 
لرسم صورة منافية للواقع بزعم أن الرعية 
تحارب الحوثيني، وهو أمر مل يكن وال يبدو 

أنه قد يكون فيام بعد.
التآمر  ُتظهر حجم  األرض  الحقائق عىل 
اإلخواين فيــام يتعلق مبنح الحوثيني متدًدا 
ا، دحضــت روايات حــاول إعالم  عســكريًّ
التمدد  واجهت  قواتهم  بأن  ترديدها  اإلخوان 

الحويث.
كــام أن الالفت هــذه املــرة أن الكتائب 
الرئيس  صــورة  تلميع  حاولــت  اإلعالمية 
املؤقت عبد ربه منصور هادي، بعدما اتضح 
حجم السيطرة اإلخوانية عىل مفاصل نظام 
الرعية، وهو أمر يتوازى مع حجم العالقات 

القوية للغاية مع الحوثيني.


