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كتب/ االمناء /برهان مانع :

الهامه الرتبوية السيد هاشم عبدالله من مواليد 
البرصة يناير 1910م وقالوا عنه الجهبذ الذي عاش 
مثلث حياته بني البرصة وعدن والقاهرة، وسمي 
بالبحــر ألنــه كان بحرا يف معلوماتــه الفريدة 
العربية والنحو والرصف واطالعه  وضليعا باللغة 

الدائم بالقراءة العميقة.
وتفتحت رؤاه الوطنية والسياســية يف وقت 
مبكر ولذلك ارتبط بحركة رشــيد عايل الكيالين 
رئيــس وزراء العراق الذي قاد انقالبا عســكريا 
عىل النظام املليك الهاشمي يف العراق يف أبريل 
1941م وكان التيــار الوطني يف العــراق آنذاك 
متعاطفا مع النظام النــازي إال أن االنقالبيني مل 
يصمــدوا طويال أمام التحــرك الربيطاين املضاد 
والذي سيطر عىل األوضاع يف مايو والذ الكيالين 

وأنصاره بالفرار.                              
وهاجر السيد هاشم من مسقط رأسه البرصة 
إىل اململكة العربية السعودية ومنها إىل عدن وهو 
يف الحاديــة والثالثني من العمر والتحق بســلك 
التدريس يف عدن مع بعثة كيث فولكرن التبشريية 
يف الشــيخ عثامن وهي مدرسة التي تخرج منها 
العديد من شــخصيات عدن منهم األستاذ عبدالله 
ثابت  فاضل وحســني عيل حبييش وإســكندر 
ناجي ومحمد ســعيد مسواط  ومحمد مرشــد 

ومحمد علوي وعيدروس أحمد بركات وغريهم.  
ويف مشــواره الرتبوي الحافل أثبت األســتاذ 
هاشــم جدارته وذاع صيتــه يف البيت الرتبوي 
وأصبح املعلم صاحب الوقار والهيبة املتبرص لهذا 
عني يف ثانوية كريرت - ثانوية لطفي أمان حاليا 
- وهناك وضع عنوان دراسته عىل اللوحة وجلس 
عىل مقعده وارتجل وأفــاض يف تناول املادة من 
كل جوانبهــا وكان يرشح الدرس بطريقة القصة 

ويستشــهد بنامذج من القصائد أو الكالم املناور 
خطبة أو رسالة تاريخية أو أدبية صادقة لتالميذه 
بأمانــة خاصة نفتقدهــا اليوم داخــل الفصل 

الدرايس.    
ويف كتاب عدين يتحدث عرب صاحب الكتاب د. 
محمد عبده غانم عن عميق امتنانه لزميله هاشم 

بحر الذي توىل رســم الخرائــط ومنها خارطة 
الوطن العريب الكبري، ويخلص املطلع عىل الكتاب 
إىل أن األســتاذ هاشــم بحر كان فنانا يف رسم 

الخرائط مبنتهى الدقة.                 
ويف 21ســيتمرب 2003م كتب األستاذ نجيب 
يابيل يف مادته القيمة رجــال يف ذاكرة التاريخ 
يف صحيفة األيام ويقول: »لقد حدثني األســتاذ 
والكاتب عبده حســني أحمد ويقول كان األستاذ 
الهندام  الدوام وحســن  أنيقا عىل  هاشــم بحر 
يف مظهره وجوهرة وملــام إملاما كبريا مباديت 
الجغرافيا والتاريــخ إىل جانب ضالعته يف اللغة 
العربيــة نحو ورصفا وبالغــة وكان يحرص عند 
بدايــة كل عطلة صيفية عىل قضــاء إجازته يف 

قاهرة املعز«.        
ويف ونهاية األربعينات زاد ســخط األســتاذ 
هاشم من أوضاع الحكام العرب فأعد كتابا سامه 
الجزيرة العربية تتهــم حكامها وكان يكتب أيضا 
يف صحيفة الفجر لصاحبها هبة الله عيل ولكن 
كان يكتب باسم مستعار ألنه السلطة الربيطانية 
مل تكن تسمح ملوظفي الخدمة العامة بالكتابة يف 

الصحافة. 
ومن أبــرز زمالء املهنــة التعليميــة للهامة 
الرتبوية هاشم بحر املرحوم د. محمد عبده غانم 
ومحمد عيل لقامن ومحمد عيل بارشاحيل وعبده 
حسني أحمد ويف كلية عدن يصبح استاذنا هاشم 
رئيسا لشعبة اللغة العربية وعند التحضري النعقاد 
املؤمتر الرتبوي األول شارك يف تغطية مادة اللغة 

العربية يف وثائق املؤمتر.            
الفكري  باالختناق  بحر  هاشــم  األستاذ  مات 
تحت مسمى السكتة القلبية وانتقل إىل جوار ربه 
يف 1975م ولكن ما زالت إىل يومنا هذا يف مدينة 
خورمكرس مدرسة هاشــم عبدالله بحر شامخة 
رافعة اســم الجهبذ هاشــم بحر للتعليم وتربية 

األجيال.

 األمناء/ خاص:

وجهاء  أحــد  قال 

مأرب الشيخ غالب بن 

مداخلته  أثناء  كعالن 

يف قنــاة الغد املرشق 

“بتوقيت  برنامج  يف 

اإلعالمي  مــع  عدن” 

ما  إن  الكنــدي  أحمد 

للعبدية  ويجري  جرى 

جــرح وحادثة مؤملة 

لن تنىس مــن ذاكرة 

اليمن، حيث حورصت 

ســبتمرب  يف  حريب 

املايض ملدة شهر عىل 

مرأى ومســمع من قيادة الرشعية ومل تحرك ساكن 

رغــم معرفتهم بكل يشء،  الفتــا إىل أن “ما حصل 

يف العبدية ليس غريبــا وليس األول فالحاصل جرى 

يف نهم والفرضــة والجوف ويف مأرب أيضا رصواح 

ومجزر ومدغل وهو انســحابات لقــوات الرشعية 

وبصورة غامضة غري مقنعة للمتابع واملشاهد والذي 

يحمل قضية وطن يدرك أن هناك ما يدعو للشــك يف 

الوضع الذي يجري”.

وأضاف الشــيخ غالب أن هنــاك من يبيع ويقرب 

أهداف غري ســوية  املدينة وهناك  الحرب ألطــراف 

خارجة عن األهداف واالجتامع الذي خرجنا من أجله 

وأساسه مواجهة غزو فاريس حويث عنرصي متيزي 

يفرق بني أبناء الشــعب ولكن انحرفت  البوصلة من 

قبل بعض الجهات املســيطرة عىل قرارات الرئاســة 

والرئيس والدعــم واإلمكانيات املمنوحة من التحالف 

واملسيطرة عىل املوارد واإليرادات من صافر والجامرك 

وهي وراء كل ما يجري ويحدث ملأرب والجبهات التي 

يسيطرون عليها .

ودعا عرب قنــاة الغد املرشق أبناء مــأرب  “للقاء 

واجتــامع نحدد فيــه قرارنا كقرار مــأريب وندعو 

لالصطفاف الوطنــي ملواجهة الحويث مع كل رشكاء 

النضال يف الساحل والجنوب”.

االمناء/خاص :

كشــف مصادر ُمطلعــة يف وزارة املالية 

عن تحضــريات لتطبيق حزمة من اإلجراءات 

والتدابري العملية والرضورية يف عموم املنافذ 

واملوانئ الربية والبحرية بعدن، وحرضموت، 

الواردات من السلع  واملهرة، والوديعة، بشأن 

الســوق  تغطي  التي  التموينية  والبضائــع 

االستهاليك املحيل الواقع يف نطاق سيطرة 

املليشيات الحوثية االنقالبية. 

اإلجراءات  حزمــة  أن  املصادر  وأوضحت 

والتحضري  اإلعــداد  يجري  التــي  والتدابري 

لتدخل حّيز التنفيذ يف األيام القريبة القادمة 

ســتتضمن فصل الســوق التمويني الواقع 

يف نطاق املناطق املحــررة للدولة الرشعية، 

الحويث  الخاضع لسيطرة مليشيات  والسوق 

االنقالبية، حيث سيتم إخضاع جميع الواردات 

املالية ووزارة  للجنة فنية مشرتكة من وزارة 

الصناعــة والبنك املركــزي وبعض الجهات 

املختصة للفصل فيها بني مناطق الســوقني 

من ثم إحالتها للمنافذ لفرض وتطبيق حزمة 

اإلجراءات الجديدة.

ونوهــت املصــادر بأن هــذه اإلجراءات 

الجديــدة ســتخضع وتلزم كبــار وصغار 

املستوردين الذين يســتهدفون يف نشاطهم 

الحوثية  املليشيا  التمويني مناطق ســيطرة 

لسداد الرسوم الرضيبية والجمركية عن كافة 

وبالعملة  نقدا  التموينية  والبضائع  الســلع 

املحلية القدمية.

وبّينت املصادر أن اإلجراءات الجديدة التي 

يجري التحضري واإلعداد لها بوترية عالية من 

قبل وزير املالية سامل بن بريك، ونائب وزير 

الصناعة والتجارة سامل سلامن الوايل، تهدف 

بصورة أساســية لرتجمة خطط وتوجهات 

البنك  جهــود  وتعزيز  ودعــم  الحكومــة، 

السيطرة  املركزي يف خلق عوامل ومقومات 

عــىل القطاع النقدي واملرصيف واســتعادة 

قيمة العملة الوطنية التي عملت مليشــيات 

الحويث عىل تشطريها وتقسيمها بني عملة 

قدمية وعملة جديدة لغرض كســب املعركة 

االقتصادية والتمهيد للســيطرة عىل املناطق 

لتفجري  شــعبي  غاليان  وإحــداث  املحررة، 

األوضاع الداخلية.

ولفتت املصادر إىل أن اإلحصائيات املتعلقة 

بعائدات الرســوم الجمركية والرضيبية يف 

مختلف املنافذ البحرية بحســب تأكيدات من 

700 مليار ســنويا  لنحو  املالية تصل  وزارة 

عن الواردات من الســلع والبضائع، وأهمها 

الغذائية واالســتهالكية،  املحروقات، واملواد 

املحليــة يف عموم  الســوق  تغطــي  التي 

محافظات البالد، يذهب 75 % منها للمناطق 

الخاضعة لســيطرة مليشــيا الحويث، بينام 

تغطــي 25 % من هــذه الــواردات احتياج 

املناطق املحررة.

 

ال�شيد »ها�شم عبدالله« املعلم الذي اأبحر يف اللغة العربية ولقب بالبحر
من تاريخ عدن..

 لقب )بالبحر( نظرا ل�شالعته 
يف قواعد النحو وال�شرف

قرارات مرتقبة للمنافذ البحرية والربية ب�شاأن 
واردات ال�شلع والب�شائع التموينية من ال�شمال

اأحد وجهاء ماأرب: اجلهة امل�شيطرة على قرار 
ال�شرعية والإيرادات ان�شحبت ومل تواجه احلوثي


