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"األمناء" التقاه/ جميل مختار:
الحرضمية  الهبــة  قائــد  قال 
الشيخ/ حســن بن سعيد الجابري 
الهبة  قدمتها  التــي  اإلنجازات  عن 
الحرضميــة: "اإلنجازات تتمثل يف 
ملِّ شــمل وتقويــة حرضموت يف 
لحمتها، وكشــف ملفات الفســاد 
الهائــل، والديزل املدعــوم، وهناك 
مطالب أخرى مثل الكهرباء والصحة 
بحرضموت  واملصفــاة  والتعليــم 
بسبب  املواطن  معيشــة  وتحسني 
مطروحة  عام  بشكل  األسعار  غالء 
أمام الرئيس رشــاد العليمي، ومنذ 
سنة ونحن نناضل من أجل تحقيقها 

جميعًا".
األخرية  للقــرارات  وبالنســبة 
يف البيــان يقول الشــيخ حســن 
كثرية  إخفاقات  "هنــاك  الجابري: 
ملســناها خالل تهديد الحويث عىل 
املنشــآت النفطيــة، ســكوت من 
عىل  قدرتها  وعــدم  الحكومة  قبل 
إىل  باإلضافة  حرضمــوت،  حامية 
مخصصــات حرضمــوت مل يتــم 

دفعها حتــى اآلن عدد ثالث دفعات، 
وهذا ما جعلنا يف الهبة الحرضمية 
نفكر بدراســة اإلدارة الذاتية بسبب 
حرضموت  يف  الحكومة  مامرسات 
الخري وحرمانها حقوقها يف التعليم 
والصحة ومشــاريع البنية التحتية 
كوادرها،  تهميش  وكذا  عام،  بشكل 
للمليشيا  الدفع  يتم  الذي  الوقت  يف 
الحوثيــة بالقــوة، ونحن أصحاب 
األرض وأصحــاب القــرار يجب أن 
يكون لنا رأي، ومن بعد اليوم سوف 
نقوم عــىل حقنا ألن الحكومة غري 
الشــعب  قــادرة ومتالعبة وندعو 
الحرضمــي أن يكون عىل قلب رجل 

واحد".
وبخصوص اإلجراءات يف حالة 
بدفع  النفط والحكومة  تعنت وزارة 
حسن  الشــيخ  يقول  للمخصصات 
املســؤولية  "ســنطرح  الجابري: 
املحلية  الســلطة  بشكل كامل عىل 
حقوق  عن  الســكوت  عدم  وعليها 
التهاون  وعدم  الحرضمي  الشــعب 
أوال  أعاملها  نراقــب  ونحــن  فيه، 

بأول، وإذا اســتمر السكوت سوف 
الســلطة  ونطالب  الشــعب  نحرك 
املحلية بااللتحام مع الهبة الشعبية 

حصة  فيها  مبا  الحقوق  كافة  لنزع 
حرضموت من مبيعات النفط".

يقول  الحرضمي  الحوار  وحول 
أن  "نأمل  الجابري:  حســن  الشيخ 
نخــرج برؤية واضحــة من خالل 
الحوار الحرضمــي الحرضمي، وأن 
تزول الفرقة بني مكونات الشــعب 
نقوم  ونحــن  عامة،  الحرضمــي 
الجانب للوصول  بدور كبري يف هذا 
األيام  خــالل  املوضوعة  ألهــداف 

القادمة".

ويف نهاية اللقاء وجه الشــيخ 
حســن الجابري رســالة مفادها: 
"إن الشــعب تعــب يف كل املناطق 
واملحافظــات وأن يكــون الجنوب 
جنوبــا والشــامل شــامال وعىل 
أن  الزبيدي  قاسم  الرئيس عيدروس 
يحسم هذا األمر، والعمل عىل إنهاء 
الحرب التي دمرت الوطن، وكٌل يبقى 
يف محافظته تحت رؤية سياســية 
القوى  كافة  عليهــا  تتفق  واضحة 

الداخلية والخارجية".

"األمناء" كتب/ احمد مليكان:
ولــد الفنــان املرحــوم محمد 
جمعة خان باملكال ســنة 1323هـ 
هندي  وأب  دوعنيــة  حرضمية  ألم 
بنجــايب. هــو جمعة خــان الذي 
اســتقدمه السلطان عوض بن عمر 
الهنود  استقدم من  القعيطي، وكام 
لينظمــوا إىل جيشــه املقاتل أثناء 
الحروب القبلية، وتعلم محمد جمعة 
يف  والكتابة  القــراءة  مبادئ  خان 
إحدى كتاتيب العاصمة املكال ووجد 
حينام  املوســيقى  يف  يولد  نفسه 
ولــد يف أرسة تحب الغناء والطرب. 
وقبــل أن يبلغ العــارشة من عمره 
سور  بتالوة  شديًدا  ولًعا  مولًعا  كان 
املحفوظات  وترديد  القصرية  القرآن 
واألناشيد املدرسية، حيث كان قائدا 
موســيقيا صغريا يف صفه، ويكرب 
الطفل وتبــدأ األلحان تدور يف دمه 
ومــا أن بلغ الخامســة عرشة من 
عمره انضم إىل الفرقة املوســيقية 
مقداره  شــهري  براتب  السلطانية 

)ثالثة رياالت( آنذاك.

وتلقى محمد جمعة خان مبادئ 
العزف عىل اآلالت املوسيقية الوترية 
عضًوا  كان  عندما  والنحاسية  منها 
يف الفرقــة الســلطانية التي كان 
يرشف عليهــا ضباط هنود، وكانت 
األلحــان التي تعزفهــا الفرقة هي 
ألحان غربية أو هندية فقط ومل يكن 
لألغاين الحرضميــة أي نصيب من 
اهتامماتها، ولذلك كان محمد جمعة 
خــان متأثًرا باأللحــان وخصوصا 
الهندية منهــا والتي كان الناس يف 
حرضمــوت يفضلونهــا ويقبلون 
عليها واالستامع لها، فكان يف بداية 
عهده بالطــرب الفنان الوحيد الذي 
ال منافس لــه يف حرضموت نظًرا 
لرباعته يف العــزف ورخامة صوته 
وكان يجيد األلحان الهندية واملرصية 
والحرضمية األمــر الذي أعانه عىل 
إرضاء جميــع األذواق املختلفة مام 
ساعد عىل ســطوع نجمه وانتشار 
صيته يف حرضمــوت وبالد العرب 
وقد استغل حســني أحمد الصايف 
هذه الفرصة فاستقدم محمد جمعة 
خان إىل عدن حيث تعاقد معه عىل 

أغانيه  من  أسطوانة  ثالثني  تسجيل 
وإقبال  لها رواج  أوىل وكان  كدفعة 

شديدين.

وفاته
بعد  خان  جمعــة  محمد  تويف 
ألزمه  حوايل عامــني من مــرض 
الفــراش وكانــت وفاتــه يف 25 
وفاجعة.  مفاجأة  1963م  ديسمرب 
وقبل وفاته زار املــكال ضمن بعثة 
فنيــة الفنان محمد مرشــد ناجي 
فــكان رشف اللقاء باملرحوم محمد 

جمعة خان يف آخر أيامه.
وأثرت  غناها  التي  األغاين  ومن 

عىل الكثريين من الناس: 
بسألك يا عاشور عن أخبار البلد 
** واخبار غنانا وكيف الناس والبلدة
باله خابر عاد حد من بعد حد ** 

أو عادهم يف ذكر حداد
وإن قد تناسوا ما قرب واال بعد 
** بوعودهم الكاذبة بكره قفا بعده

ولعاد حاجة للمــوىل والرد ** 
باقول يف سيئون باراد

كلني من املغرب عىل فرشه رقد 
** وانا ليايل خمس طريف ما هنى 

رقده
بيت كام مول املطاحن والرمد ** 

ومن الكدر من ماد ال ماد

كرث املشقة تورث القلب النكد ** 
والقلب ايش يجربه القد حالته نكده

وان ظلت اال هكذا الحالة نكد ** 
مايش صفا بعد التنكاد

وان قال صلوا رشق صلينا عمد 
الناس  وعند  اللــه  عند  محبوب   **

بالعمدة
الناس له ســطوة  وعىل قلوب 

ويد ** محد لعب مثله بحداد

تقارير

ة ق�صرية.. ق�صّ

قائ��د الهب��ة الح�صرمية ال�ص��يخ ح�ص��ن بن �ص��عيد الجاب��ري في لق��اء مقت�صب:

قبل بلوغه )العا�صرة( كان مولًعا بتالوة �صور القراآن الق�صيرة وترديد المحفوظات والأنا�صيد المدر�صية..

نفكر بدرا�سة الإدارة الذاتية لهذه الأ�سباب!

الفنان الكبير محمد جمعة خان.. حياته وفنه

¿ الهبة لمت شــمل 
وكشــف  حضرمــوت 

ملفات فساد كبير

¿ الحكومة غير قادرة 
على حمايــة حضرموت 

من تهديدات الحوثي

الرئيــس  علــى   ¿
أمــر  حســم  الزبيــدي 

الجنوب

¿ وجــد خــان نفســه 
بالموســيقى  مولًعــا 
حينما ترعرع في أسرة 

تحب الغناء والطرب

¿ كان الفنان الوحيد 
لــه  منافــس  ال  الــذي 
في حضرمــوت لبراعته 

بالعزف ورخامة صوته


