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تتعاظم أفراح شعبنا بعيد االستقالل مع احتضان بالدنا 
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم العشرين

كسر جدار التضليل.. وإلغاء عالمة )*(

الرجاء التزام مقاعدكم!!خليجي 20 .. االنطباع  الجديد عن اليمن

¿ الكل يدرك أن األحمر اليماني، قد خيب آمالنا جميعًا، في 
النسخة الـ20، من بطولة دورة الخليج لكرة القدم، التي تشرفت 
اليمن باستضافتها بمدينة عدن، حاضرة الشرق، وزنجبار أبين، 

سيمفونية البحر العربي..

¿ قديمة هي األغنية التي يرددها اليمنيون بلغة التمني 
عن عدن.. يا ليت عدن مسير يوم.. وحتى الوقت الراهن 
مازالت هذه الكلمات سارية المفعول وتتداولها األفواه 
بذائقة من النشوة عند التوجه إلى عدن على الرغم من 
التغيرات التي حدثت وقلبت موازين األغنية، وملخصها أن 
الوصول إليها لم يعد سيرًا على األقدام وال يستغرق أسابيع 
أو أيامًا وإنما ساعات سفر قليلة عن طريق البر، وساعة إاّل 

قلياًل عبر الجو.

ذ اأن اجل��م��ه��ور اليمني،  ¿ اإ
العا�شق لكرة القدم- وعلى وجه 

اخل�شو�ص اجلمهور الن�شائي- 

ال����ذي اك��ت��ظ��ت ب���ه م��درج��ات 

وباحات مالعب البطولة يف عدن 

واأب����ن، وه��ت��ف«ح��ي��وا اليماين 

ح��ي��وا« ح��ت��ى اآخ���ر رم���ق ك��رة 

وجل��ت �شباك مرمى الأح��م��ر.. 

فقد �شوته وه��و ميني النف�ص 

بنتائج ايجابية، يحققها »قدم 

اليماين« وتقدمي م�شتوى اأف�شل 

م��ن ال����دورات ال�شابقة.. لكن 

الأخ��ط��اء الفنية، وال��ه��ال��ة اأو 

بالأ�شح اخلدعة الإعالمية التي 

ن�شجت حول املنتخب اليمني، 

وا�شتعداده اجليد ونتائجه اليجابية التي 

حققها من املباريات الدولية الودية والر�شمية، 

ال��ت��ي جت���اوزت خ��الل ع����ام«37« م��ب��اراة، 

منها«29« مباراة ودية، ف�شاًل عن مع�شكرات 

الإعداد - خارجية وداخلية.

قبل ان��ط��الق البطولة، اأج��م��ع املحللون 

واملعلقون وامل��درب��ون وك��ل املهتمن بكرة 

القدم، على اأن املنتخب اليمني �شيكون ح�شان 

خليجي20، وعلى املنتخبات امل�شاركة يف 

البطولة اأن تهابه، دون اإبداء اأي عيوب فيه 

اأو مالحظات �شلبية يقع فيها اجلهاز الفني، 

رغم اأنها وا�شحة كو�شوح ال�شم�ص يف كبد 

ال�شماء، وباإمكان اأي �شخ�ص غري خبري اأو 

مهتم بالريا�شة و�شوؤونها الكروية، مبن يف ذلك 

فاقدو الب�شر والب�شرية، اإدراكها..

حيث اإن منتخبنا، يختزل ه��ذه الأخطاء 

وتلك املالحظات، يف �شعف البنية اجل�شمانية 

لالعبن، وق�شر قامتهم، خا�شة يف خط الدفاع، 

والذي ل بد اأن يكون الالعبون فيه ذا قامة 

ت�شد  لية  عا

الكرات الراأ�شية العالية 

لهجوم اخل�شم،القادمة 

م��ن ال�شربات الركنية 

واملبا�شرة، التي كانت 

�شبباً يف ال��ه��دف الأول 

للمنتخب ال�شعودي من 

راأ����ص امل��داف��ع«امل��ول��د« 

وال��ذي اأحبط معنويات 

فلم  الوطني،  املنتخب 

ي�شتطيعوا ال��ع��ودة اإىل 

املباراة، كما اأن �شعف 

البنية اجل�شمية لالعبن، 

تتجلى مبجرد احتكاكهم 

بالعبي اخل�شم، وك��ذا 

�شعف اللياقة البدنية، 

التي تهبط ل��دى لعبينا اإىل حد ال�شفر يف 

ال�ضوط الثاين يف كل املباريات التي خا�ضوها، 

مبا فيها املباريات الودية، والتي يكون فيها 

منتخبنا اإما فائزًا يف �شوطها الأول بنتيجة 

هدفني اأو اأكرث، فينقلب حاله يف ال�ضوط الثاين 

اإىل مهزوم باجلملة، واإما متعادًل اأو مهزوماً 

بهدف.

كما يعيب منتخبنا عدم التمركز ال�شليم 

والتحرك اجليد يف امللعب، حيث كان املكلف 

مبراقبة لعب اخل�شم، يرتكه خلفه يف مواجهة 

مرمانا، وك��اأن املدافع هو املهاجم ومهاجم 

اخل�شم هو املدافع، وهكذا بقية لعبينا يف 

جميع اخلطوط، اأم��ا ينتظرون الكرة تاأتي 

اليهم، واإم��ا اأنهم يرتكون لعبي اخل�شم يف 

مواجهة الكرة وهم خلفهم متفرجون.

ل ندري اإن كان اجلهاز الفني ملنتخبنا يدرك 

هذه املالحظات.. فاإن كان كذلك، ملاذا مل يعمل 

على تالفيها من وقت مبكر، واما يف حال مل 

يكن يدركها، فهي م�شيبة، والأدهى اأن اجلهاز 

الفني ومعه اأع�شاء املنتخب، ل يعتربها عيوباً 

خملة  يف اأداء لعبينا على ار�ص امللعب، واأنها 

مل تكن م�شببة يف تلك النتائج ال�شلبية التي 

جناها.

اليمني يف خليجي20
ويف حال مل تكن هذه العيوب �شبباً يف 

الظهور الهزيل للمنتخب يف البطولة، 

والذي جرد فيها من كل الأ�شماء ال�شاخرة 

التي تفرد بها املنتخب اليمني، مبا يف ذلك 

ا�شمه ال�شهري«منتخب اأب��و نقطة«، فان مل 

يكن الأمر كذلك، فاإنه لن يخرج عن واحد من 

ثالثة احتمالت: اإما اأنه« �شرعته عن« اأو اأن 

الغرور قد اأ�شابه، جراء تلك الهالة الإعالمية 

التي  ن�شجت حوله، وان مل يكن ل هذا ول 

ذاك،  فبكل تاأكيد، اأن الالعبن يعانون من 

�شعف يف النتماء للوطن، ولل�شعار الذي 

يرتدونه..!!.

كلنا كنا منني النف�ص ب�شيء ما من 

بطولة خليجي20، يف مقدمتها الظهور 

القوي ملنتخبنا، وحتقيق مراكز متقدمة 

اإن مل تكن البطولة، واأم��ا الأمنية الثانية، 

جن��اح بطولة خ��ل��ي��ج��ي20، وال���ذي حتقق 

بن�شبة كبرية، واكتمالها مرهون بكم 

اأيها اجلماهري الريا�شية، فال تغادروا 

ال��ب��ط��ول��ة وا���ش��ت��م��روا يف عرو�شكم 

وح�شوركم ال��الف��ت، حتى وان كان 

اأحمركم قد غادرها مبكرًا، لن بطولة 

خليجي20 متيزت عن �شابقاتها، بكم 

اأنتم، فاأنتم ملح بطولة خليجي20 .۹

دائماً ما رافقت كلمة »يا ليت« اأغنيات التمني مبا 

هو م�شتحيل التحقق، اإل اأنها اأ�شبحت مع وبن 

املحافظات اليمنية ل ت�شلح لذلك..

عدن.. عدن »ياريت« عدن م�شري يوم.. يف هذه 

الأيام ت�شتقبل العا�شمة القت�شادية لليمن اآلف 

الزوار من الداخل واخلارج عرب كافة الطرق التي 

توؤدي اإليها ولطقو�ص عر�شها امل�شت�شيف لبطولة 

اخلليج الريا�شية يف ن�شختها الع�شرين..

وبعيدًا عن اخلو�ص يف �شكليات احلدث الريا�شي 

نزوًل اإىل اأق��دام الالعبن و�شباك مرامي املالعب 

الريا�شية مبحافظتي  عدن واأب��ن، فاإن فعاليات 

خليجي ع�شرين اأظهرت بدرجة اأ�شا�شية مدى 

الظلم الذي اأحلقته و�شائل اإعالم خارجية- ولالأ�شف 

بع�ص املحلية- بحق اليمن ذي ال�شيت الطيب 

امل�شتهر به منذ القدم لول تدخل وت�شليل الإعالم 

املوجه �شده.

ل نبالغ يف القول اإنه قبل خليجي ع�شرين كان 

ال�شقاء يف دول اخلليج العربي �شحية ت�شويه 

احلقائق من قبل تلك الو�شائل وانتهاجها ل�شيا�شات 

اإعالم »اكذب.. اكذب حتى ي�شدقك  النا�ص«!

وحماولت خلق �شورة ذهنية لديهم ترمي لو�شع 

عالمة )*( على اليمن حتذر من خطورة القرتاب 

منها..

حن و�شل الأ�شقاء من دول اجلوار اإىل حمافظة 

عدن مل ي�شدقوا اأنهم هنا يف اأح�شان الأمان واجلمال 

املتفرد كما اأنهم حمل اهتمام ح�شن ا�شتقبال وكرم 

�شيافة اأبناء اليمن وتفاعلهم ال�شيق مع جمريات 

البطولة الريا�شية، اإذ اأجمع املراقبون اأن خليجي 

ع�شرين يف اليمن اأك��د البطولت الريا�شية التي 

�شهدت اإق��ب��اًل وا�شعاً من امل�شجعن اإىل جانب 

كونها اأكرث بطولة �ضهدت اهتماماً اإعالمياً للدولة 

امل�شت�شيفة وتغطية لالأخبار الكروية.

اإذًا م�شاء الثنن املا�شي انطلقت الفعاليات 

مبلعب 22 مايو مبحافظة عدن وقد ُبدئ الفتتاح 

بتقدمي اأوبريت غنائى جرى التح�شري له مبكرًا 

كي يتمكن خالل ربع �شاعة من موازاة ال�شعوب 

بالفرحة والفتخار للحالة التي يعي�شها اليمن 

ويعك�ص جانباً من املوروث ال�شعبي الثقايف والفني 

الذي يزخر به اأبناء املنطقة عموماً.

لكن هذا الأوبريت ُوّجهت اإليه انتقادات لذعة 

جتزم باأنه مل يحقق الأهداف املرجوة.. ورمبا كانت 

تلك الأحكام مت�شرعة رغم وجود ما ميكن اعتباره 

اأخطاء اأو نق�شاناً يف �شيء تام.

حقيقًة.. من خالل م�شاهدة فقرات متقطعة من 

الأوب��ري��ت، واأعتقد اأن الفريق الإعالمي التابع 

لقناة »اأبوظبي« الريا�شية كان مق�شرًا يف ا�شتغالل 

احلق احل�شري للبث ومل يكن م�شتعدًا لنقل اللوحة 

الراق�شة وت�شوير وقائعها ب�شورة تتفق واأ�شلوب 

ت�شوير الأعمال الفنية ولي�ص الريا�شية.

لذلك بداأ الأوبريت �شعيف التناغم، باهتة لوحته 

الت�شكيلية وكان كٌل يغني على لياله.. وك��اأن كل 

فرد من الراق�شن ي�شبح يف فلك خمتلف عن الذي 

�ص على امل�شاهد وخلق  بجواره، الأمر الذي �شوَّ

نوعاً من الإرباك يف ان�شجام متابعته لالأداء وعدم 

توافق احلركات مع الأحلان والكلمات.

وعلى مقربة من الأوبريت فاإنه مل يكن هناك حاجة 

لال�شتعانة بخبري لبناين ي�شمم الرق�شات كونها مل 

تقدم اأي جديد عند النظر لأوبريتات �شابقة �شوى 

ا�شتغناء امل�شمم اللبناين عن حاملي املباخر.

وك��ان اأك��رث ما يجذب االنتباه على نحو رائع 

خلم�شمائة �شخ�ص على اأر�شية امللعب تلك املالب�ص 

الرتاثية املتنوعة، غري اأن الأحذية الريا�شية 

»الكوت�ص« لي�شت من الرتاث واأثارت ال�شتغراب 

وُنظر اإليها كال�شيء الن�شاز..

مهما كانت التف�شريات ب�شرورتها فاإنه 

حتى اأ�شاليب العوملة ومزج القدمي 

باحلديث مل تنجح اإىل الآن 

م��ع الأح���ذي���ة.. وم��ا عدا 

ذلك فالأوبريت ناجح 

وي�شتحق م�شاهدته 

وال�شتماع اإليه 

يف ح�������ال مت 

اإجراء بع�ص 

املعاجلات 

املونتاجية الت�شويرية.

من جانب اآخر بالن�شبة للعب.. جاءت النتيجة 

الأوىل اأربعة مقابل �شفر.. �شفق لها اجلمهور 

ال�شعودي وبكى عليها اجلمهور اليمني ثم علل 

النف�ص بالآمال حتى فاز منتخب قطر..

وبهذه اخل�شارة القا�شية ا���ش��رتاح املنتخب 

الوطني من عناء البطولة وودعها مكتفياً باملهارات 

والعرو�ص ال�شّيقة التي قدمها اأثناء املباريات 

الودية مع اأوغندا وال�شنغال وكوريا ال�شمالية ويف 

حوايل 35 مباراة واأعمال حت�شريية وتدريبية 

وجتريبية.

باخت�شار.. يبدو اأن التفوق الكروي لدينا م�شاألة 

وق��ت، حيث قلَّ�ص منتخبنا يف البطولة احلالية 

هزميته اأم��ام املنتخب ال�شعودي بفارق هدفن 

مقارنًة بنتيجة 6 / �شفر يف مباراته املماثلة خالل 

خليجي 19 .

ما يعني اأن منتخبنا يف بطولة خليجي 21 �شيمنح 

الفريق ال�شعودي فر�شة ت�شجيل هدف واحد.. ويف 

خليجي 22 �شيتعادل معه، و�شيغلبه يف خليجي 23 

.

بينما ُيعترب الأمر اجليد واجلديد بالن�شبة للبطولة 

اأن اجلهاز الإداري القائم على املنتخب َوَفى بوعده 

يف تخلي�ص املنتخب الوطني من  عقدة نيل لقب اأبو 

نقطة و�شار الآن بال نقطة  اأو اأبو هدف واحد.

يبقى لعدن نكهتها ورونقها اخلا�ص يف ا�شت�شافة كاأ�ص 

خليجي ع�شرين.. وبالفعل متكنت القيادة ال�شيا�شية 

من ت�شجيل تاريخ 22 نوفمرب كبداية حقيقية لتعزيز 

اأوا�شر املحبة والأخ��وة بن اأبناء اليمن واأ�شقائه 

من اجلريان.. وبالتاأكيد اإذا كانت بطولة خليجي 20 

�شجلت اأن زيارة اأغلب مواطني  اخلليج العربي لليمن 

تعد الأوىل، فاإنها لن تكون الأخ��رية ومتهد لزيارات 

قادمة متوا�شلة ولأه��داف غري كروية بل �شياحية، 

اقت�شادية، ثقافية، فنية.۹

نجيب شجاع الدين

منصور الغدره

¿ ت��دور عجلة التحديث يف اليمن بعد تاأخر نحو اإجن��اح 
ال�شتحقاق النتخابي للمجل�ص الت�شريعي وامل�شي يف تطوير 

وحتديث التجربة الدميقراطية والنتخابية لبالدنا والتي تعد 

من اأهم ركائز دولة الوحدة واأ�ش�شها القانونية والد�شتورية 

والطريق ال�شرعي الوحيد ل�شتالم ال�شلطة ، ون�شعى من خالل 

هذه املقالة اإىل ت�شخي�ص الو�شع والتحذير من الكارثة قبل 

وقوعها لعل كلماتنا جتد من يقراأها وينقذ ح�شرموت ويبقيها 

يف نهجها الو�شطي والوحدوي.

۹ مل ت�شارع ح�شرموت واأهلها يف احت�شان الوحدة وتقدي�شها 
من موقف عاطفي اأو ثوري ، بل كان �شلوكا عقليا نتج عن تراكم 

التجارب ال�شلبية وانكما�شها يف املرحلة ال�شابقة من تاريخها 

اأيام ال�شراعات املناطقية والقبلية وال�شيا�شية من قبل الرفاق 

، لقد انكم�شت ح�شرموت و�شغرت و�شاع دورها ومل يعد ميثل 

اأية قيمة �شيا�شية اأو اجتماعية يف ذلك الع�شر املظلم من تاريخ 

�شعبنا ، فاأبناء ح�شرموت جمتمع ح�شاري مدين يرف�ص ال�شطفافات احلزبية 

واملناطقية ويرف�ص الو�شايات املركزية ويحتكم اإىل القانون والعقل ولي�ص 

ال�شالح والفنت ، وقد واجه اأبناء ح�شرموت تلك احلقبة من تاريخهم بالهجرة 

والن��زواء والنكفاء والنتظار اإىل اأن اأتت دولة الوحدة والوفاق واحلرية 

والتعددية ، فنه�شت من �شباتها وا�شتعادت ما�شيها وربطته بحا�شرها وجتددت 

اأوا�شر احل�شارة والتقدم و�شارت عا�شمة املال وال�شتثمار كما �شماها فخامة 

الرئي�ص.

لقد اأدرك��ت القوى جميعها اأهمية ح�شرموت ودوره��ا وموقفها الوحدوي 

الرا�شخ ور�شالتها احل�شارية واملدنية وتيقنوا باأنه لن تنجح م�شاعيهم من 

النف�شال والتق�شيم وامل�شاريع القدمية ما دامت ح�شرموت راف�شة لتلك 

امل�شاريع امل�شمومة ، فجعلت هذه القوى تن�شر الفو�شى والتحري�ص بن اأبنائها 

وجتعل ح�شرموت هدفا مل�شاريعها التخريبية والعنفية وال�شراعية حماولة 

�شلب ح�شرموت ريادتها الثقافية والفكرية والتجارية وينكم�ص دورها كما يف 

املا�شي، ليقبل اأهلها عنوة بتلك امل�شاريع البغي�شة مما جعل بع�ص القوى تر�شل 

متظاهرين من حمافظات اأخرى لتنفيذ مظاهرات واعت�شامات 

وليمار�شوا العنف والتخريب يف مدنها و�شوارعها.

 ما يخ�شاه كل غيور ووطني يف هذه الفرتة احلرجة واملهمة 

من تاريخ وطننا وحمافظتنا ان يرتاجع تاأييد امل�شروع التنموي 

وال�شلمي والدميقراطي واحل�شاري ويت�شدر امل�شهد ال�شيا�شي 

والجتماعي يف ح�شرموت جماعات واأحزاباً ل متثل ح�شرموت 

ول تدرك دورها واأهميتها لي�ص لنت�شارها ال�شيا�شي والجتماعي 

بن اأبناء ح�شرموت ، فهذا مطلب م�شروع وهو من اأولويات العمل 

احلزبي وال�شيا�شي ، لكن امل�شهد املر�شوم واملخطط ان يتم تاأييد 

هذه الأحزاب واجلماعات عقابا وكردة فعل من الإهمال وانقطاع 

التوا�شل و�شعف العمل الإداري والتنموي وال�شيا�شي يف 

املحافظة لتت�شيد تلك الأحزاب واجلماعات امل�شهد يف املحافظة، 

لي�ص وفق براجمها النتخابية والتنموية، بل لأنها عرفت كيف 

ت�شطاد الإخفاقات وحتر�ص ال�شارع ل�شاحلها �شاربة بعر�ص 

احلائط بامل�شلحة الوطنية والجتماعية ، وميكن ال�شتدلل على 

هذا الواقع بالنتائج الآتية:

- �شهدت حمافظة ح�شرموت قفزة تنموية كبرية جدًا يف فرتة ق�شرية وحرجة، 

لكن هذه العجلة توقفت اأو فرملت و�شارت ح�شرموت تدور يف عجلة مفرغة من 

امل�شاكل املرتاكمة واحللول الرتقيعية، فمنذ كارثة ال�شيول ما زال النا�ص يعانون 

ق اإىل ما �شاء اهلل، وامتد  ومل يتم اإقفال هذا امللف واأظنه �شيظل نافذة ابتزاز وترزُّ

هذا الرتهل اإىل الإدارات ومكاتب الوزارات واملرافق، وحرمت ح�شرموت من 

م�ضاريع حيوية مثل ميناء ح�ضرموت وغريها من امل�ضاريع املتعرثة ، والكهرباء 

م�شروع مهدد لالنفجار يف فرتة ال�شيف التي تتم فيها النتخابات والقرتاع.

- على الرغم من ان فخامة الرئي�ص تدخل لتجاوز العراقيل التنموية يف املحافظة 

ووجه بحل امل�شاكل و�شخ املزيد من امل�شاريع التنموية وال�شرتاتيجية ، اإل ان 

هذا الأمل وئد من قبل جهات جمهولة فما زالت م�شكلة �شندوق العمار قائمة ، 

ومت جتاهل توجيهات فخامته باإن�شاء ميناء املكال واإن�شاء �شحيفة يومية وكذلك 

حمطة تلفزيونية، ما �شهدناه حركة تعقب توجهات الرئي�ص ما تلبث ان تنطفئ 

وتزول.

- يفاجاأ املواطن بت�شريحات كثرية ومتكررة وموؤكدة مل�شاريع وخطط وجلان 

لكنه ل يجد لتلك الت�شريحات �شدى يف واقعه اليومي واملعا�شي مما جعله يفقد 

الثقة يف ت�شريحات امل�شوؤولن ويف وعود الدولة، ولن جتد هذه الوعود يف فرتة 

النتخابات حتى اآذانا لت�شمعها ف�شال عن ت�شديقها والوثوق فيها.

- افتقد احلوار والتوا�شل بن مكونات واأبناء ح�شرموت يف الفرتة الأخرية ، 

فقد كانت هذه اللقاءات واجلل�شات والتوا�شل من قبل ال�شلطة مع كافة الأطراف 

واجلهات �شدا منيعا �شد الفتنة و�شكلت طريقة ح�شارية ومدنية يف مواجهة 

امل�شاكل والبحث عن حلول توافقية لها.

- م�شي فرتة طويلة على مر�شحي الأحزاب يف النتخابات النيابية واملحلية 

جعلتهم ي�شعرون كاأنهم معينون، وان�شرفوا عن مواطنيهم والنا�ص، بل �شهدت 

املحافظة كثريًا من الحتفالت الوطنية والقومية واملحلية يف غياب اأع�شاء 

من تلك املجال�ص املنتخبة ، وف�شلت الأحزاب يف اختيار اآلية ملزمة لتوا�شل 

املر�شحن بقيادتهم وناخبيهم ومواطنيهم.

- �شعف العمل ال�شيا�شي يف املحافظة بن مكوناتها وتفككها، فكل مكون 

�شيا�شي من قيادة حملية اأو ع�شو نيابي اأو حملي اأو ع�شو جمل�ص �شورى يعمل 

لنف�شه ول يوجد تن�شيق دائم ومنتظم، وان وجد اجتماع فهو ع�شوائي ونظري 

تظل تو�شياته م�شطرة على الورق لفتقاده الآليات العملية واملزمنة لتنفيذه 

وجت�شيده يف اأر�ص الواقع.

- وجود فجوات بن القيادات املحلية واملركزية ، فكثري ما �شهدنا زيارات 

مركزية تو�ضف اأنها من باب اإ�ضقاط الواجب وال يتم فيها االجتماع بالقواعد 

ومناق�شة الق�شايا وامل�شكالت ب�شفافية ، كما وجد �شعف توا�شل من املركز 

فكثري من املنا�شبات الوطنية وال�شيا�شية ل يتم فيها اإ�شعار القيادات املحلية.

- وجود ق�شور وتخبط يف العمل احلزبي وال�شيا�شي يف املركز ، فكثري من 

ق�شايا احلوار واأ�ش�شه جمهولة عند القيادات فما بالك بالقواعد والفروع. ۹
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حضرموت.. فريسة للمشرتك أم غنيمة لإلهمال؟!
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