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الوطن يبكي رحيل ال�سيا�سي عبداهلل الأ�صنج
عوا�صم

خا�ص:

بعث الرئي�س عبد ربه من�صور هادي
رئي�س اجلمهورية برقية عزاء وموا�ساة
�إىل الدكتور حممد عبد اهلل الأ�صنج يف
وفاة والده ال�سيا�سي الكبري عبد اهلل
عبد املجيد الأ�صنج وزير اخلارجية
الأ�سبق الذي وافاه الأجل يف مدينة
جدة باململكة العربية ال�سعودية بعد
حياة حافلة بالن�ضال والعطاء الوطني .
و�أ�شار الرئي�س هادي يف برقيته �إىل
�إ�سهامات الفقيد و�أدواره الن�ضالية
يف خدمة الوطن من خالل املواقع
واملنا�صب املختلفة التي تقلدها منذ
وقت مبكر حيث كان من الرواد الأوائل
يف الن�ضال من اجل التحرر واال�ستقالل
والوحدة.

ك�شعب منا�ضل من �أجل ح ّقه يف احلرية
واال�ستقالل.
م�ضيفة يف بيان النعي" ،لقد ك ّر�س الفقيد
القائد عبداهلل الأ�صنج حياته ون�ضاله،
وبذل عمره كام ًال منذ مطالع �شبابه
وحتى الرمق الأخري من حياته الزاخرة
بالعطاء والن�ضال يف �سبيل ق�ضية
�شعبه العادلة وحقوقه الوطنية الثابتة
وامل�شروعة".
و�أ�شارت �إىل �أن الفقيد القائد يع ّد مدر�سة
كفاحية ون�ضالية مفعمه بالتجارب
واخلربات مند مطلع خم�سينيات القرن
املا�ضي منطلقاً من مدينة عدن (ال�شيخ
عثمان) حيث م�سقط ر�أ�سه و�أ�سرته
ون�ش�أته ودرا�سته وعمله يف "�شركة
خطوط عدن اجلوية" الذي �شهدت

وعرب الرئي�س عبد ربه من�صور هادي
عن خال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة
لأ�سرة الفقيد يف هذا امل�صاب � ..سائ ًال اهلل
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع الرحمة
واملغفرة وان ي�سكنه ف�سيح جناته وان
يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .
"�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون".
كما نعت قيادة تكتل اجلنوبيني
امل�ستقلني وفاة القائد التاريخي الأ�ستاذ
عبداهلل بن عبداملجيد الأ�صنج والذي
برحيله خ�سر ال�شعب واحد ًا من كبار
ؤ�س�سني الطليعيني
املنا�ضلني وجيل امل� ّ
للحركة الوطنية املعا�صرة ،الذين
بعثوا ق�ضية اجلنوب منذ منت�صف
القرن املا�ضي من حتت رماد الإحتالل
و�أعادوه اىل خارطة �شعوب املنطقة

حراك ال�ضالع :اجلنوب لن يكون حا�ضنا للحوثيني الرواف�ض
�إقليم عدن

خا�ص:

�أكد القيادي خالد م�سعد رئي�س جمل�س احلراك ال�سلمي لتحرير
اجلنوب �أن  :ال�ضالع خا�صة واجلنوب عامة لن تكون حا�ضنا
للحوثيني الرواف�ض وال للقاعدة
وم�سمياتها داعيا اململكة العربية
ال�سعودية  ،وجمل�س التعاون اخلليجي
�إىل الوقوف مع �شعب اجلنوب فما يجري
من �أحداث ونزاعات ب�صنعاء يدفع �أبناء
اجلنوب �ضريبتها .
وقال "م�سعد" رئي�س جمل�س احلراك
ال�سلمي لتحرير اجلنوب مبحافظة ال�ضالع
ل�صحيفة "احلقيقة " الأ�سبوعية � :إن ما
يجري يف �صنعاء اليوم �صراع بني القوى
املنتفذة التي اجتاحت اجلنوب يف حرب �صيف ( ، 94نظام الرئي�س
املخلوع وحزب الإ�صالح اليمني وجماعة احلوثي ) .
داعيا �شعب اجلنوب �إىل موا�صلة ن�ضاله ال�سلمي حتى نيل احلرية

والعزة والكرامة وا�ستعادة اجلنوب دولة حرة م�ستقلة من املهرة
�إىل باب املندب.
وحيا م�سعد الدعوات والتن�سيقات اجلارية لتوحيد مك ّونات احلراك
اجلنوب من اجل �إيجاد �إطار قيادي
واحد واالتفاق على ر�ؤية موحدة
لق�ضية اجلنوب العادلة عرب م�ؤمتر
وطني جنوبي يجمع كل املخل�صني
والغيورين خلدمة تطلعات �شعب
اجلنوب يف التحرير وا�ستعادة دولته.
م�ؤكدا ثقته و�إميانه بقدرة �شعب
اجلنوب على تخطي وجتاوز
ال�صعوبات واملتاعب التي تواجه
ثورته والرد عليها من امليدان بكل
عزمية و�إ�صرار وتقدمي املزيد من الت�ضحيات حتى حتقيق الهدف
الذي �سقط لأجله ال�شهداء واجلرحى يف خمتلف �ساحات وميادين
الن�ضال ال�سلمي اجلنوبي .

حتتفل اململكة العربية ال�سعودية الثالثاء
القادم باليوم الوطني الرابع والثمانون،
وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميعا،
نتوجه بالتهاين والتربيكات لل�شعب
ال�سعودي ال�شقيق والأمتني العربية
والإ�سالمية و�إىل مقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل

�سعود نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم
احلرمني ال�شريفني -حفظهم اهلل .-
�أ�سرة م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم وكافة
منت�سبيها.

بروزه النقابي فيها كقيادي يف العام
1953م ثم م�شاركته مع �صفوة من
املنا�ضلني يف احلركة النقابية يف "م�ؤمتر
عدن للنقابات" عني بعدها �أمينا عاما له،
فم�شاركته يف اجتماعات "االحتاد الدويل
للعمال العرب" و"االحتاد العاملي
احلر" ،ف�أختري تقديرا لدوره الفعال
�أمينا عاما لالحتاد الدويل .ويف اجلانب
ال�سيا�سي �أ�سهم يف ت�أ�سي�س "اجلبهة
الوطنية املتحدة" يف عام 1955م ،و
"حزب ال�شعب اال�شرتاكي" يف 1962م،
و "منظمة التحرير" يف عام 1964م،
واختتمها بجبهة حترير اجلنوب اليمني
املحتل اىل حني �إ�ستقالل اجلنوب من
الإ�ستعمار الربيطاين يف العام 1967م.
تكتل
وقال

فيما بن عمر ي�صل �صعدة حامال �صيغة االتفاق واللجنة الأممية ت�ستعجل العقوبة الدولية

ع�شرات القتلى يف مواجهات بني ملي�شيات املتمرد احلوثي واجلي�ش ب�صنعاء
�إقليم �آزال

خا�ص:

�أ�سفرت املواجهات الدائرة بني ملي�شيات احلوثي
املتمردة واجلي�ش اليمني �شمال غرب العا�صمة
�صنعاء منذ الثالثاء عن مقتل ما ال يقل عن 38
�شخ�ص ،معظمهم من عنا�صر اجلي�ش واملدنيني ،بعد
�أن منع احلوثيون طواقم الهالل الأحمر من انت�شال
اجلثث �أو الو�صول �إىل مناطق املواجهات ،طبقاً
مل�صادر �إعالمية.
ودارت اال�شتباكات العنيفة بني املتمردين احلوثيني
القادمني من �صعدة وقوات اجلي�ش اليمني يف منطقة
�شمالن غربي �صنعاء ،بعد حماوالت احلوثيني
ال�سيطرة على عدد من املواقع الع�سكرية متهيدا
لدخولهم �إىل قلب الأمانة بعد �سيطرتهم على حمافظة
عمران القريبة من العا�صمة و�سيطرتهم التامة على
حمافظة �صعدة و�أجزاء من حمافظتي اجلوف
وحجة.
وانت�شر قنا�صة امللي�شيات احلوثية على �أ�سطح مباين
ي�سكنها تابعون للجماعة ،ومتكنوا من قن�ص عدد من
اجلنود الذين كانوا منت�شرين يف مواقعهم الع�سكرية
وعدد �آخر ممن كانوا يف طريقهم �إىل مع�سكراتهم.
وقالت م�صادر حملية يف العا�صمة اليمنية �صنعاء،
�إن عنا�صر امللي�شيات املتمردة قد فجرت مبنيني
�أحدهما حكومي بعد ال�سيطرة عليهما مبنطقة �شمالن
البوابة الغربية ل�صنعاء.
�إىل ذلك ،توجه �صباح الأربعاء ممثل الأمم املتحدة
يف اليمن جمال بن عمرا �إىل حمافظة �صعدة للقاء
زعيم جماعة احلوثيني عبد امللك احلوثي الذي تهدد
جماعته بال�سيطرة على اليمن بقوة ال�سالح.

و�أكدت م�صادر �إعالمية يف وقت �سابقاً من م�ساء
الثالثاء ب�أن مندوباً من وزارة اخلارجية الإيرانية
�أجرى �إت�صا ًال هاتفياً بعبد امللك احلوثي وطلب منه
التوقيع على �إتفاق حل الأزمة ،وعدم رف�ض �أي من
مواد ذلك الإتفاق و�إعتبار ذلك مبثابة �أمر من القيادة
الإيرانية.
و�أخرب املندوب قائد ملي�شيا التمرد عبدامللك
احلوثي �أن ال�سلطات الإيرانية �أطلعت على ن�سخة
من الإتفاق وترى انه منا�سب ،كما �أخرب املندوب
الإيراين عبدامللك احلوثي ب�أن ممثل الأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد جمال بن عمر يف طريقة اىل
�صعدة للح�صول على توقيعه على االتفاق.
وت�أتي هذه التطورات بعد �أن ن�صب م�سلحو احلوثي
كمينا لكتيبة ع�سكرية م�ساء الثالثاء ،مت خالله
ا�ستخدام الر�شا�شات وقذائف �آر بي جي ،ما �أدى �إىل
�سقوط عدد من القتلى واجلرحى.
و�إثر اال�شتباكات اجلارية يف حمافظة اجلوف،
�سيطر �أن�صار احلوثي على م�ساحات كبرية من
اجلوف كانت تخ�ضع للقبائل ،فيما حتدثت م�صادر
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أخبار

حبتور يتفقد �سري الدرا�سة فـي كليات جامعة عدن

�إقليم عـدن

جهاد باحدَّ اد

ت�صوير� /صقر العقربي:
قام الدكتور /عبدالعزيز �صالح بن حبتور رئي�س جامعة عدن
بزيارة تفقدية لكليات اجلامعة للإطالع على �سري الدرا�سة يف
العام اجلامعي اجلديد 2014/2015م ،و�إجراءات القبول
للطالب للم�ستجدين.
وناق�ش الأخ /رئي�س جامعة عدن �سري ن�شاط العمل الأكادميي
والإداري يف كلية اللغات ,متطرقاً �إىل �أهمية هذه الكلية يف
رفد �سوق العمل بالكوادر املتخ�ص�صة ,وكذا دور عمادتها
ممثلة بالدكتور /جمال حممد �أحمد اجلعدين يف عملية التطوير
والتحديث يف البنى التحتية لها.
و�أ�شاد يف كلمته ب�أهمية كلية اللغات على م�ستوى جامعة عدن

تتمة من �صفحة 1

اجلنوبيني امل�ستقلني �إن العطاء الوطني للفقيد
املنا�ضل مل ينقطع بعد نزوحه اىل اجلمهورية
العربية اليمنية حيث تقلد وبناء ًا على طلب من
قيادتها العديد من املواقع القيادية ال�سيا�سية
ابتدء ًا من العام 1971م ،ف�شغل وزارات اخلارجية
والإقت�صاد واملوا�صالت وكذا امينا عاما لالحتاد
اليمني ،وم�ست�شارا �سيا�سيا للرئي�سني �إبراهيم
احلمدي و�أحمد الغ�شمي.
متابعا �":إنّ خ�سارتنا وخ�سارة �شعبنا بغيابه يف
هذه اللحظات ال�صعبة التي متر بها ق�ض ّيتنا فادحة
وفجيعتنا بفقدانه ال تع َّو�ض ،فقد كان واحد ًا من
�سواري الوحدة الوطنية ال�شاخمة ومدافعاً ال تلني
له قناة عن م�شروعه وثوابته الوطنية الرا�سخة
فلم ينحرف ب�صره ،ومل ت�ضل ب�صريته يوماً عندما
كانت الأخطار واخلطوب حتدق به وب�شعبنا يف كافة
ح�سن
مراحله �أحلرجه من �أ ّية جهة كانت ،فقد كان ُي ِ
الإ�صغاء �إىل �صواب قلبه ،و�إلهام عقله وفطرته
الوطنية ال�صادقة والأ�صيلة".
م�ؤكدا لقد جاء ت�أ�سي�سه م�ؤخرا لتكتل اجلنوبيني
امل�ستقلني ك�إطار يوفر للم�ستقلني من �أبناء اجلنوب
منرب ًا للتعبري عن �أرائهم احلرة وم�شاركتهم
يف توجيه القرار اجلنوبي بعيد ًا عن الو�صاية
وتعقيدات العمل التنظيمي التقليدي .رحل القائد
الكبري يف هذه اللحظات البالغة الد ّقة واخلطورة
من تاريخ �شعبنا ليلحق برفاقه من قادة �شعبنا
ومنا�ضليه الذين حملوا على عاتقهم عبء عقود
من الن�ضال وهم يف طريقهم �إىل حتقيق حلم الوطن
الآمن امل�ستقر الواعد باخلري والنماء� .إنه واحد من
�أبرز القادة الذين ا�ضطلعوا بدور تاريخي يف احلركة
الوطنية واحلركة القومية العربية عموما ،فقد كان
من ذلك ال�صنف من الرجال والقادة الذين يثريون
ح�سد اجلبال .رحل القائد عبداهلل الأ�صنج ولكنه
لن يغيب عنا� ،أنه �أحد �أ�سماء هذا الوطن وعنوانه
التاريخي البارز.
�سائلة املوىل ع ّز وجل �أن "يتغ ّمد الفقيد والقائد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته مع ال�صديقني

وا�ستعداداتها العلمية والبحثية للتح�ضريالحتفاالت اجلامعة
بالذكرى الـ ( )45لت�أ�سي�سهاوامل�ؤمترالعلمي اخلام�س الذي
�ستنظمه جامعة عدن يف العام القادم.
وعرب الدكتور /عبدالعزيز �صالح بن حبتور عن ارتياحه
ال�شديد ملا قطعته هذه الكلية يف فرتة وجيزة من تقدم وتطور

والأبرار ،و�أن يلهم �أهله وذويه وعموم �أبناء �شعبه
ال�صرب وال�سلوان".
من جانبه ،عبرّ الرئي�س علي نا�صر حممد عن حزنه
البالغ ،يف برقية عزاء  ،بوفاة وزير اخلارجية اليمني
الأ�سبق عبداهلل الأ�صنج يف �أحد م�ست�شفيات اململكة
العربية ال�سعودية �أم�س الأربعاء بعد معاناته مع
املر�ض يف م�ست�شفى امللك فهد الع�سكري.
وجاء يف برقية العزاء ل�صحيفة (احلقيقة)
الأ�سبوعية �" :إجتاحنا �أمل جارف ؛ ك�صدمة �سيل
مندفع � ،ضربنا على ر�ؤو�سنا  ،عند �سماعنا اخلرب
املفاجئ لرحيل فقيد الوطن الكبري ورجله النبيل
عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج  ،وزير اخلارجية
الأ�سبق ،رئي�س تكتل اجلنوبيني امل�ستقلني ،
الذي وافته املنية يف مدينة جدة باململكة العربية
ال�سعودية  ،وبرحيله تكون البلد قد خ�سرت قام ًة
�سامقة من �أرفع القامات ال�سيا�سية واملخ�ضرمة يف
البالد كلها ،حد قوله.
و�أ�ضاف "نا�صر" ل�صحيفة احلقيقة ":لقد كانت
معرفتي بال�سيا�سي املخ�ضرم ورجل الدولة الفقيد،
وقت مبكر  ،وعلى ما �أتذكر بالتحديد كان يجمعنا
يف ٍ
لقاء يف (بداية ال�ستينات) ،مبدينة املعال (مقر النقابة
العمالية)  ،وبح�ضور الأ�ستاذ علي ال�سالمي  ،وكان
لقاء ًا مميز ًا �أتذكر تفا�صيله جيد ًا  ،ملا كان يبديه
�صفات يف �شخ�صيته اجلميلة وامللفتة
الفقيد من
ٍ
لالنتباه  ،والتي من ال�صعب علينا جميعاً ن�سيانها،
وبعدها التقيت به يف عام 1966م يف تعز �شمال البالد
 ،وا�ستمرت عالقتنا ال�شخ�صية والر�سمية حتى
ُقبيل وفاته ،عندما التقيت به يف يونيو قبل �سفره �إىل
بريطانيا للعالج  ،وكنت على توا�صل م�ستمر معه".
و�أتبع قوله �":إن نب أ� وفاة فقيد الوطن ال�سيا�سي
املخ�ضرم عبداهلل الأ�صنج  ،يف هذه املرحلة الدقيقة
تعد خ�سارة كبرية وثقيلة ؛ لأن البلد ت�شهد انعطافة
حقيقية ،يف الوقت احلايل ،وهي بحاجة ما�سة �إىل
دبلوما�سية ور�ؤية �سيا�سية خالقة  ،تخرجه من
�أتون مثل هكذا �أزمات ،وهذا متوفر يف �شخو�ص قلة،
ك�شخ�صية الفقيد رحمة اهلل عليه" ،ورحيل الأ�صنج
ترك فراغاً كبري ًا يف ال�ساحة اليمنية والعربية ،ح�سب
تعبريه.
كما عرب الرئي�س نا�صر ل�صحيفة (احلقيقة)
الأ�سبوعية عن تعازيه احلارة والبالغة ب�أ�ساها،
لأبناء وبنات فقيدنا املخ�ضرم  ،حممد ومازن ،
ومنال ومريفت  ،وزوجته الفا�ضلة نظرية ح�سن
�إ�سماعيل خدابخ�ش  ،وكل �أقاربه وحمبيه  ،داع َ
ني
اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان  ،وال نقول �إال ما
ير�ضي ربنا � ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وال حول وال
قوة �إال باهلل العظيم.،
و�أعرب الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد ع�ضو الرئا�سة
ال�سابق عن تعازيه يف رحيل ال�سيا�سي الكبري
واملخ�ضرم عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج ،وزير
خارجية اليمن الأ�سبق ،الذي وافته املنية فجر �أم�س
الأربعاء ،يف اململكة العربية ال�سعودية  ،مب�شفى
امللك فهد الع�سكري  ،بعد م�سرية حافلة بالعطاء
ال�سيا�سي على مدار �أكرث من ثمانية عقود من العمل
الدبلوما�سي وال�سيا�سي املتميز.
وقال "�سامل" :يف تعزيته التي بعثها �إىل عائلة الفقيد
والتي حت�صلت �صحيفة "احلقيقة" الأ�سبوعية

يف خمتلف املجاالت وانتظام العمل والدرا�سة والتي تعتربمن
الكليات ال�سباقة التي بد�أت فيها الدرا�سة للعام اجلامعي اجلديد
يف الـ � 30أغ�سط�س املا�ضي ,واالنتظام حتى يف الفرتات ال�صعبة
التي مرت بها البلد يف الأعوام الأخرية.
كما بحث رئي�س اجلامعة �أثناء زيارت للكلية الرتبية
ا�ستعداداتها وت�سخري �إمكانياتها الب�شرية واملادية للم�شاركة
يف احتفاالت اجلامعة بالذكرى الـ ( )45لت�أ�سي�سها وامل�ؤمتر
العلمي اخلام�س املزمع عقدهم يف العام القادم ,مب�شاركتها
بفعاليات و�أن�شطة نوعية تليق بالكلية وعراقتها وجامعة عدن
ب�شكل عام ,..متطرقاً �إىل اخلطط امل�ستقبلية للكلية والعديد من
املو�ضوعات ذات ال�صلة.
ويف زيارته لكلية الآداب ،اطلع رئي�س اجلامعة على �سري
التح�ضريات اجلارية يف كلية الآداب ا�ستعداد ًا للعام

على ن�سخة منها  ،وجاء فيها ن�صها" :لقد كر�س
الراحل حياته مدافعا عن وطنه وعن ق�ضايا �أمته
العادلة بفكره وقلمه وبن�ضج �سيا�سته ،كما يف
�سلوكه وممار�ساته  ،لقد �شكل الفقيد عالمة بارزة يف
ال�سيا�سة اليمنية ،وكان من �أول النقابيني يف الوطن
العربي كله  ،ورمزا من رموزها الأ�صيلة ونحن
نفخر به حيا وميتاً.
و�أ�ضاف ع�ضو الرئا�سة ال�سابق الأ�ستاذ �سامل
�صالح حممد ل�صحيفة "احلقيقة" قوله :كان الفقيد
من �أبرع ال�سيا�سيني الذين عرفتهم يف البلد ،وكانت
له م�شاركاته اخلا�صة ،ور�ؤاه امل�ستقلة واملكتوبة،
وهذا ما مل يتوفر يف غريه  ،وبهذا امل�صاب اجللل
نتقدم ب�أحر التعازي واملوا�ساة �إىل �أ�سرة وذوي وكل
حمبي الفقيد الكبري � ,سائلني اهلل العلي القدير �أن
يتقبله بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
كما بعث دولة رئي�س الوزراء حممد �سامل با�سندوة
برقية عزاء وموا�ساة  ،يف وفاة ال�سيا�سي املخ�ضرم
وزير اخلارجية الأ�سبق عبد اهلل عبد املجيد
الأ�صنج ،بعد حياة حافلة بالعطاء والن�ضال
الوطني  ،وعن عمر يناهز ٨٠عاما .
وعرب رئي�س الوزراء يف برقية العزاء املوجهة �إىل
زوجة الفقيد و�أوالده منال وحممد ومازن ومريفت،
عن احر تعازيه وعميق حزنه وتعاطفه و�أمله وعظيم
موا�ساته بهذا امل�صاب الأليم  ..م�شري ًا �إىل مناقب
الفقيد و�أدواره امل�شهودة يف م�سرية الن�ضال الوطني
�ضد امل�ستعمر ف�ض ًال عن �إ�سهامه امل�ؤثر يف �إطار
احلركتني الوطنية والعمالية حيث �أ�س�س اجلبهة
الوطنية املتحدة وحزب ال�شعب �إىل جانب امل�ساهمة
يف ت�أ�سي�س امل�ؤمتر العمايل بعدن �إ�ضافة �إىل جبهة
التحرير  ،ورئا�سته الحتاد العمال العرب.
و�أ�شاد رئي�س الوزراء باحلنكة ال�سيا�سية والقيادية
للفقيد املنا�ضل اال�صنج والتي جتلت يف خمتلف
مواقفه ال�سيا�سية وخالل قيادته لوزارات اخلارجية
واالقت�صاد واملوا�صالت  ..م�ؤكد ًا انه كان مثاال
لل�سيا�سي والنقابي الناجح وقدوة يف التوا�ضع
واخللق الرفيع والذكاء املتقد  ..وقال " :لقد فقدت
برحيله زميل الدرا�سة ورفيق الن�ضال الوطني  ،كما
فقد الوطن برحيله رجل دولة و�سيا�سي ال ي�شق له
غبار" .
وتوجه رئي�س الوزراء يف ختام الربقية بالدعاء �إىل
املوىل العلي القدير �أن يتغمد الفقيد عبد اهلل عبد
املجيد الأ�صنج بوا�سع الرحمة واملغفرة وان ي�سكنه
ف�سيح جناته وان يلهم �أبناءه وكافة �آل اال�صنج
ال�صرب وال�سلوان �" ..إنا هلل و�إنا �إليه راجعون".
ترحم رئي�س حزب رابطة �أبناء
ويف �سياق مت�صلّ ،
اجلنوب العربي احل ّر ال�سيد عبدالرحمن اجلفري
على الفقيد املنا�ضل عبداهلل الأ�صنج ،م�شيد ُا بدوره
املميز منذ فرتة اخلم�سينيات وبروز دوره القيادي
من خالل احلركة العمالية ثم برز ك�أحد القيادات
ال�سيا�سية بطابعه املميز املعروف ،ف�شارك يف اجلبهة
الوطنية املتحدة ثم �أ�س�س حزب ال�شعب ا�ﻹ �شرتاكي
ثم �شارك يف ت�أ�سي�س منظمة التحرير ثم �أحد رموز
جبهة التحرير ..قبل �أن يتقلد منا�صب يف اجلمهورية
العربية اليمنية �أهمها وزارة اخلارجية.
كما وا�صل تعديده ملناقب الفقيد ،حيث قال ":لقد
�شارك يف كثري من ا�ﻷ ن�شطة واملكونات يف اخلارج

اجلامعي اجلديد (2014/2015م) و�إجراءات القبول
للطالب للم�ستجدين يف ق�سمي ال�صحافة والإعالم و�أدب لغة
�إجنليزية وبقية الأق�سام العلمية الـ ( )13يف الكلية .متطرقا �إىل
ا�ستعدادات الكلية للم�شاركة يف احتفاالت اجلامعة .
وناق�ش مع عمادة الكلية اخلطط امل�ستقبلية للكلية فيما
يخ�ص �إعادة النظر يف بع�ض املقررات الدرا�سية التي تنوي
الكلية معاجلتها بوا�سطة عقد ور�ش عمل لتتالءم مع متغريات
ومتطلبات �سوق العمل.
من جانب �آخر ،نظمت كلية طب الأ�سنان بجامعة عدن
حفل ا�ستقبال الطالب امل�ستجدين بالكلية للعام الدرا�سي
2014/2015م والبالغ عددهم  180طالباً وطالبه نظامي
وموازي والذي حظى برعاية كرمية من الدكتور  /عبدالعزيز
�صالح بن حبتور رئي�س جامعة عدن .

كما توىل من�صب وزير اخلارجية يف جمهورية
اليمن الدميقراطية التي �أعلنت خالل حرب 1994م
التي �شنتها اليمن على اجلنوب �ﻹ حتالله .كما توىل
ال�ش�ؤون اخلارجية يف جبهة موج..و�شارك م�ؤخرا
 من خالل متثيله يف م�ؤمتر احلوار الوطني اليمني .كما كانت له �صالته باملنظمات العمالية العربيةوالعاملية ..وقد ح�صل على عدد من ا�ﻷ و�سمة من
زعماء عدد من الدول �أثناء تقلده منا�صبه الر�سمية
يف اجلمهورية العربية اليمنية".
و�أ�شار ال�سيد اجلفري �إىل ا�ست�ضافة اململكة العربية
ال�سعودية للفقيد الأ�صنج العقود الثالثة ا�ﻷ خرية
وقال" كان رحمه اهلل دائم الن�شاط  ..له �أ�ساليبه
اخلا�صة يف العمل ال�سيا�سي ...لطيف املع�شر ﻻ
يرتدد يف ا�ﻹ ف�صاح ملحدثه عن ر�أيه يف ا�ﻷ حداث
و�صانعيها ...كان بارعا يف �صياغة مواقفه مبا
تقت�ضيه ا�ﻷ حداث طبقا لقراءته لها ولتوجهاته.
رحمه اهلل..
م�ؤكدا فقدان ال�ساحة ال�سيا�سية للفقيد ك�أحد �أهلها
و�سيفتقده �أهله و�أحبابه و�أ�صدقا�ؤه ..و�ستفتقده
اليمن ك�أحد خمل�صيها و�ستفتقده عدن ك�أحد �أبنائها.
مر�سال تعازيه حلرم الفقيد املنا�ضلة �سليلة ا�ﻷ �سرة
العدنية ا�ﻷ �صيلة �آل خدابخ�ش و�ﻹ بنتيه الكرميتني
ولولديه حممد ومازن..ولكل �أ�صدقائه و�أحبائه. .
من جهتها ،نعت القيادة اجلماعية جلبهة التحرير
والتنظيم ال�شعبي املنا�ضل الكبري وم�ؤ�س�س احلركة
العمالية الإ�ستاذ عبداهلل عبداملجيد اال�صنج وقالت
يف برقية عزاء تلقت �صحيفة (احلقيقة) ن�سخه منها
جاء فيها " :بقلوب يعت�صرها الأمل واحلزن والأ�سى
تلقينا نبا رحيل املنا�ضل الكبري الإ�ستاد عبداهلل
عبداملجيد اال�صنج الذي برحيله فقدت الأمة علما
من �أعالمها ،وخ�سر الن�ضال الوطني قائدا ومفكرا
�سخر حياته لق�ضية �شعبه ب�إميان و�صدق وتفان،
ووقف نف�س موقف ال�شرف والإباء والت�ضحية مع
جميع ق�ضايا الأمة ،فهو املنا�ضل ال�صلب الراف�ض
جلميع �أ�شكال اال�ست�سالم واخلنوع ،امل�ؤمن بحتمية
انت�صار امل�شروع النه�ضوي التحرري للأمة".
الفتة �إىل �أن الفقيد "كان قائدا ورمزا للن�ضال �ضد
اال�ستعمار الربيطاين وم�ؤ�س�سا للحركة العمالية يف
جنوب اليمن وهو الإن�سان الطيب الوقور املتوا�ضع،
ي�ستقبل اجلميع بابت�سامته املعهودة التي تدخل
القلب دون ا�ستئذان".
وتقدمت القيادة اجلماعية جلبهة التحرير والتنظيم
ال�شعبي ب�أحر التعازي القلبية �إىل �أ�سرة الفقيد
وقيادات وقواعد جبهة التحرير والتنظيم ال�شعبي
ورفاق الن�ضال الوطني وكافة منا�ضلي الأمة،
�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمده بف�سيح جناته
و�أن يجعله مع خرية خلقة يف اجلنة مع الأنبياء
وال�شهداء وال�صديقني �إنه �سميع جميب الدعاء� .إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون.

كرمت جمعية يافع اخلريية والتنموية
وجمل�س �أطباء يافع اخلريي وم�ؤ�س�سة
�أحمد بن عبداحلكيم ال�سعدي ،م�ؤ�س�سة
احلقيقة للإعالم ب�شهادة تقديرية عرفانا
بدورها امل�شارك يف �إجناح املخيم الطبي
املجاين املتنوع يف مديرية ر�صد يافع خالل
�أواخر �شهر �أغ�سط�س املا�ضي.
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ت�صميم و�إخراج
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مكافحة اإلرهاب في اليمن حرب ضد مجهول

�إقليم ح�ضرموت  -عبداهلل احل�ضرمي و�سامي حمفوظ
الإرهاب م�صطلح ن�سمعه ب�شكل يومي
فعند فتح املذياع ت�ستمع للفوا�صل الإعالنية
تردد (الإرهاب �آفة ويجب ا�ستئ�صالها) وعند
و�صولك ملقر العمل ت�ستمع حلديث الزمالء
الذي ال يخلوا عن حدث �إرهابي وعند عودتك
للمنزل و�أثناء تناول الطعام وت�شغل التلفاز
ملتابعة الأخبار ت�شاهد تفجريات يتم و�صفها
بالعمل الإرهابي ويف امل�ساء ت�ستمع خلطاب
س�
�أي وزير ميني حتى وزير املياه يربر � ؤ
اخلدمات التي تقدمها وزارته بالإرهابيني
الذين يعيقون عمله .
فتغري رئي�س الدولة وتغري رئي�س احلكومة
�إال �أن م�صطلح الإرهاب ما زال م�ستمرا على
�أل�سنتهم وك�أن م�سئويل اليمن وجدوا �ضالتهم
يف هذا امل�صطلح ليربروا ف�شلهم وعجزهم عن
�إيجاد احللول واملعاجلات الكفيلة ب�إخراج
املواطن اليمني من و�ضعه املعي�شي البائ�س ..
ذلك الو�ضع الذي �صنعه اجلميع  ..فطاملا و�أن
م�شكلة املواطن اليمني تكمن يف الإرهاب كما
يقول الأخوة امل�سئولني ال�سابقون والالحقون
فعلى املواطن اليمني واجبا وطنياً للم�ساهمة
يف مكافحة الإرهاب والتخل�ص من الإرهابيني
 .ويف �سبيل هذا الواجب الوطني املقد�س قمنا
بجوالت ومتابعات حتى ن�سهم بدورنا لتحفيز
املواطن يف مكافحة الإرهاب والإرهابيني ..
ولكننا نقولها للأمانة �إننا وجدنا �أنف�سنا يف
متاهات وا�سعة وحتى �إننا �شعرنا باخلطر
على الإعالميني من مكافحة الإرهاب بالأ�سلوب اليمني ..
ف�إىل التفا�صيل :
التقينا بالعقيد عمر العمودي من �أبناء ح�ضرموت
مت ت�سريحة بعد حرب �صيف 1994م ومت ا�ستدعاءه
للعودة للخدمة بعد اعت�صامات امل�سرحني الع�سكريني
اجلنوبيني العام 2007م وبعد �إ�صدار قرار عودته �إىل
اخلدمة الأمنية مل ي�ستمر طويال وقرر ترك اخلدمة
مبح�ض �إرادته ب�سبب و�ضعة يف طاقم مكافحة الإرهاب
 ..وكان �س�ؤالنا له كالتايل� :سيادة العقيد ملاذا مل تقم
بواجبك الوطني يف مكافحة الإرهاب ؟ ..ف�أجاب :طاملا
وانك تقول مكافحة فهذا يعني �إن الإرهاب جرمية ..
ونحن من ُذ انخراطنا يف ال�سلك الأمني ُنعرف اجلرمية بـ
كل عمل يعاقب علية مبوجب القانون � ،أو ذلك الفعل الذي
ن�ص القانون على جترميه و و�ضع جزاء على من ارتكبه .
واملجرم هو "ال�شخ�ص الذي ينتهك القانون اجلنائي الذي
تقرره ال�سلطة الت�شريعية التي يعي�ش يف ظلها  ،و من ثم
هو الذي يرتكب جرم ما و يعد جرمية يف نظر القانون فقط
و ال يعترب جمرماً �إذا ما قام بفعل جرم ما و ال يحبذه

�إجرامي جماعي و�إعداد الو�سائل الالزمة من
التجهيز والتن�سيق وا�ستخراج جوازات �سفر
لاللتحاق بتنظيم القاعدة يف العراق � ..إال �أن
وكالة الأنباء الر�سمية اليمنية و�صفت التهمة
املن�سوبة �إليهم بالإرهاب . ...
ويف يونيو 2011م فر حوايل ( )60م�سجونا
ومنهم باقعيطي من ال�سجن املركزي باملكال
عرب نفق حفروه بوا�سطة معلقة �أكل كما قال
الفارين عرب ت�سجيال م�صورا بثوه  ..ومن ُذ تلك
اللحظة ما زال باقعيطي فار ًا ومل ت�سمع �سوى
�أنا�شيده التي ين�شدها وين�شرها عرب الإنرتنت
ومن �أهم تلك الأنا�شيد التي ترتبط مبو�ضعنا
هي بعنوان (�إن قالوا �إرهابي) ويقول فيها �أبو
هاجر احل�ضرمي اال�سم احلركي لـ باقعيطي
� ..إن قالوا �إرهابي قلت ال�شرف ليا �إرهابنا
حممود دعوة �إلهية .
من الوا�ضح املق�صود هنا �أن �إرهابهم حممود
يعود لقوله تعاىل يف �سورة الأنفال الآية 60
اط
ا�س َت َط ْع ُت ْم مِ نْ ُق َّو ٍة وَ مِ نْ ِر َب ِ
(وَ �أَعِ دُّوا َل ُه ْم َما ْ
الخْ َ يْلِ ُت ْرهِ ُبونَ ِب ِه عَ ُد َّو اللهَّ ِ وَ عَ ُد َّو ُك ْم وَ � َآخ ِرينَ
مِ نْ دُو ِن ِه ْم لاَ َت ْع َل ُمو َن ُه ُم اللهَّ ُ ي َْع َل ُم ُه ْم  .وَ َما ُت ْن ِف ُقوا
مِ نْ َ�ش ْي ٍء فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ ُي َو َّف ِ�إ َل ْي ُك ْم وَ �أَ ْن ُت ْم لاَ
ُت ْظ َل ُمونَ )
املجتمع "
لكن اليمن تريد منا �أن نكافح جرمية مل ت�صنف يف
القانون اليمني بعد وتريد منا �أن نطارد �شبحاً ب�صفة
�إرهابي  ..فاحلكومة اليمنية وقعت العديد من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ملكافحة الإرهاب وهذه االتفاقيات
واملعاهدات تختلف فيما بينها بتو�صيف الإرهاب ومن هو
الإرهابي فعلى �سبيل املثال الواليات املتحدة الأمريكية
مل ي�ستطع الكونغر�س الأمريكي  ،ووكالة التحقيقات
الفدرالية  ،ووزارة اخلارجية  ،ومكتب التحقيقات
الفيدرايل  ،ووزارة الدفاع على تعريف موحد للإرهاب
لذلك كان �أنور العولقي عندما قب�ض عليه يف الواليات
املتحدة مواطنا �أمريكيا لي�س �إرهابيا بينما يف اليمن
ومبوجب االتفاقيات الأمريكية املوقعة مع حكومتنا مت
قتلة دون حماكمة بتهمة الإرهاب !! .
و�أ�ضاف � :إن احلكومة اليمنية قدمت م�شروعا ملكافحة
الإرهاب للربملان يف العام 2008م للمناق�شة والإقرار
 ..وبني ذلك امل�شروع على االتفاقية العربية ملكافحة
الإرهاب التي وقعها وزراء الداخلية والعدل يف القاهرة
العام 1998م  ،ومعاهدة امل�ؤمتر الإ�سالمي ملكافحة

الإرهاب الدويل العام 1999م  ..ولكــــــن بعد نقا�ش
م�شروع القانون مت و�ضعه يف الأدراج وحتى يومنا هذا مل
يتم �إقرار قانوناً يو�ضح مفهوم الإرهاب بالن�سبة لليمن ..
لذلك تكون كافة املعاهدات واالتفاقيات التي توقع عليها
حكومة بالدنا هي ل�صالح الدول الأخرى وهي مبثابة
تنازل للغري عن �سيادة الوطن وا�سرتخا�ص لأرواح
ال�شعب اليمني بحجة مكافحة الإرهاب  ..فكيف تريدون
مني �أن �أ�ساهم يف ذلك العمل؟!.
من�شد �إرهابي
غالب �أحمد باقعيطي من مواليد العام 1986م
يف مدينة املكال ح�ضرموت مت اعتقاله يف �سوريا العام
2007م بتهمة الإرهاب عندما علمت اال�ستخبارات
ال�سورية نيته التوجه للعراق ملقاتلة الأمريكان وبعدها
�سلمته للحكومة اليمنية مبوجب اتفاقية التعاون العربي
امل�شرتك يف مكافحة الإرهاب  ..ففي نوفمرب 2010م ق�ضت
املحكمة اجلزائية املتخ�ص�صة مبحافظة ح�ضرموت
بحب�س باقعيطي وخم�سة ع�شر �شخ�ص � 4سنوات لكل
منهم لإدانتهم باال�شرتاك يف اتفاق جنائي لت�شكيل ع�صابة
م�سلحة منظمة للقيام ب�أعمال �إجرامية تنفيذا ملخطط

ومن هنا ر�أينا املتاهة احلقيقية يف م�صطلح
الإرهاب فكيف �ستكافح �شخ�صاً بتهمة يراها
و�صية �إلهية ..خا�صة وان الأمريكان ينفقون املليارات
ملالحقتهم وقتلهم دون حماكمة !!
فم�صطلح الإرهاب يف اليمن ذريعة �سيا�سية
ت�ستخدمه احلكومة اليمنية لت�سحق خ�صومها وبت�أييد
دويل بحجة مكافحة الإرهاب ففي ال�سابع ع�شر من
دي�سمرب العام 2009م قامت البوارج الأمريكية بق�صف
قرية املعجلة ب�صواريخ توماهوك كروز لتقتل ()41
مدنياً منهم ( )21طف ًال بحجة مكافحة الإرهاب وتتبنى
تلك اجلرمية احلكومة اليمنية وتعلن �أن �سالح اجلو
اليمني هو من ق�صف القرية !
ليقوم ال�صحفي عبدلإله �شائع بواجبة الإعالمي يف نقل
احلقيقة كما هي ويعر�ض �صور ًا لأجزاء ال�صواريخ
امل�ستخدمة يف الق�صف  ..لينال ن�صيبه بال�سجن خلم�سة
�أعوام بتهمة الإرهاب .
فال�س�ؤال الذي �سيظل مطروحاً هل �ست�ستمر حكومة ما
بعد �صالح يف نهج �أ�سلوبه �أم �أنها �ستتعظ وتفكر يف �أمنها
و�سيادتها لي�شارك املواطن الدولة يف مكافحة اجلرمية
وحما�سبة مرتكبها �أيا كانت مكانته ؟

الخميس  18 -سبتمرب 2014م  -الموافق  23ذوالقعدة 1435هـ  -العدد 37

4

ال�صحافة اخلليجية:

www al-hakikah.com

تقرير

الرئي�س املخلوع ي�ستخدم ورقة احلوثي البتزاز دول اخلليج
�إقليم �آزال

متابعات:

وجهت �صحف خليجية �سعودية اتهامات مبا�شرة لنظام
ّ
الرئي�س اليمني املخلوع  ،علي عبداهلل �صالح ،ب�أنه كان يبت ّز
الأطراف الإقليمية والدولية ببع�ض الأوراق الأمنية بينها
تنظيم “�أن�صار اهلل” املعروف �إعالميًا بجماعة احلوثي.
وهاجمت �صحيفة املدينة ال�سعودية الرئي�س اليمني
ال�سابق قبل �أيام ،م�شرية �إىل وجود “حتالف غري معلن بني
�صالح ،وجماعة احلوثي على تعكري �صفو �أمن اليمن ،تلقى
احلوثيون خالله معدات ع�سكرية �سبق �أن �صادرها �أفراد
�أ�سرة �صالح”.
يف حني �ش ّبهت �صحيفة “الوطن” ال�سعودية حتالف نظام
�صالح مع احلوثي بقولها “�أبقى �صالح على جماعة احلوثي
طوال عقو ٍد م�ضت ،كدجاجة تبي�ض ذهبًا؛ البتزاز �أطراف
داخلية ،و�إقليمية ،ومناكفة بع�ض الرموز ال�سيا�سية من
�أجل الو�صول للتوريث”.
املعلومات التي حتدثت عنها التقارير اخلليجية كانت هي
ذاتها �ضمن تهم توجهها املعار�ضة اليمنية منذ �سنوات �إىل
نظام علي عبداهلل �صالح ،مبا يف ذلك احلروب ال�ستة التي
خا�ضها اجلي�ش اليمني �ضد احلوثي يف حمافظة �صعدة
(�شمال اليمن) ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلرب ال�ساد�سة
يف العام .2010
غري �أن مراقبني يرون �أن “الدجاجة” التي تبي�ض الذهب،
حتولت �إىل “طاه�ش” مفرت�س.
الأ�سطورة اليمنية ال�شهرية بــ”طاه�ش احلوبان” ،تعود
جذورها وانتما�ؤها �إىل ف�صيلة الوحو�ش اخلطرية التي
ت�سكن مديرية خدير ،مبحافظة تعز اليمنية (و�سط اليمن)،
باعتبار الطاه�ش وح�شاً كا�سر ًا ،يفتك بامل�سافرين ،و�سكان
القرى ،لكنه يف حقيقة الأمر كان عبارة عن وهم ونوع من
اخلرافة.
وتقول بع�ض الروايات� ،إن �أحد حكّام مدينة تعز يف غابر
الأزمان هو من اخرتع حكاية “طاه�ش احلوبان” لرتويع
رع ّيته وا�ستغاللهم ،فيما كان بطل الأ�سطورة عبارة عن
�شخ�صية “بلطجية” ت�ستقوي مبجموعة من الأ�شرار
الذين يقومون برتويع املواطنني ،وا�ستغالل �سذاجتهم،
واال�ستيالء على �أموالهم ،ومن ثم التخل�ص منهم بالقتل،
و�إخفاء اجلثث بحجة �أن هذا الطاه�ش هو الذي التهم جثث
ه�ؤالء ،وبط�ش بهم ،و�أكل حلومهم.
وال يخفي اخلليجيون دعمهم ملواجهة مد “الطواه�ش”
اجلديدة� ،إنْ جاز التعبري ،بل تعدى الأمر ذلك �إىل دعوة
املجتمع الدويل �إىل مزيد من احلزم الذي يتجاوز حدود
الإدانة والت�صريحات �إىل حترك ملمو�س يدعم حكومة
الوفاق اليمنية ،ويعزز احرتام القانون وحفظ النظام بعيد ًا
عن الفو�ضى التي تهدد ب�إغراق اليمن يف املزيد من حمامات
الدم ،واالنق�سامات ،واال�ضطرابات بفعل “الفو�ضى” التي
تقودها جماعة احلوثي ،وحماولة فر�ض �إرادتها بالقوة
داخل �صنعاء.
هذه احلقيقة التي تو�صل �إليها اخلليجيون ،كانت هي ذاتها
�ضمن د�ستة تهم توجهها املعار�ضة اليمنية منذ �سنوات �إىل
نظام علي عبداهلل �صالح ،مبا يف ذلك احلروب ال�ستة التي
خا�ضها اجلي�ش اليمني �ضد احلوثي يف حمافظة �صعدة
(�شمال) ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلرب ال�ساد�سة يف العام
.2010
ووف ًقا ملراقبني ف�إن الرئي�س ال�سابق �صالح �شعر �إبان
احلرب ال�ساد�سة� ،آخر حرب لنظامه �ضد احلوثيني ،ب�أن
يف �إمكانه �أن ي�ضرب “ع�صفورين بحجر” كما ُيقال ،و�أن
احلوثيني ميكن �أن يحققوا م�آربه يف تقلي�ص نفوذ القائد
الع�سكري اللواء علي حم�سن ،الرجل الثاين يف نظام �صالح،
يف �سبيل �صعود جنم جنل �صالح العقيد �أحمد علي عبداهلل
�صالح.

وكانت معظم املعارك
�ضد احلوثيني منذ عام
� 2004إىل  2010تقع
�ضمن املناطق اخلا�ضعة
لإ�شراف اللواء حم�سن� ،أو
ما كان ي�سمى بالفرقة الأوىل
مدرع التي ير�أ�سها حم�سن،
و�أثري حينها ملف التوريث
باعتبار �أن التخل�ص من
حم�سن هو اخلطوة الأوىل
يف طريق متكني جنل �صالح
من قيادة البالد.
عزز هذا القول ،ت�سريب
وثيقة �سرية ن�شرها موقع
“ويكيليك�س” الذي ا�شتهر
بن�شر وثائق ر�سمية
م�سرية ،عن م�س�ؤول
�سعودي �أن اليمن ز ّودت
ال�سعودي
الطريان
مبعلومات غري دقيقة �أثناء
التن�سيق بينهما خالل حرب
�صعدة� ،إذ و�صل اجلانب
�إحداثيات
ال�سعودي
(�أماكن) من قبل اجلانب
اليمني باعتبارها مواقع
لقيادات حوثية يفرت�ض ا�ستهدافها ،وبعد التحري تبينّ �أنها
�أماكن لقيادات ع�سكرية يف اجلي�ش اليمني ،من بينها اللواء
علي حم�سن قائد الفرقة الأوىل مدرع.
وا�ستغل �صالح دخول ال�سعودية على خط املواجهات
ليبتزها بـ”خطر” احلوثيني ،فيما جعل من احلوثيني
مبثابة “دجاجة تبي�ض ذهباً” جلهة احل�صول على
م�ساعدات ع�سكرية و�أمنية ،دون التفكري يف ح�سم املعركة،
ما �أدى �إىل تعزيز قوة احلركة احلوثية ومنوها حتى انتهاء
حكمه ،م�ستفيد ًة من ال�صراع الداخلي داخل النظام ذاته.
وا�ضحا �أن الت�صعيد الذي مار�سته جماعة
ويبدو
ً
احلوثي منذ الرابع ع�شر من �أغ�سط�س � /آب املا�ضي ،رفع
من�سوب املخاوف ب�شكل كبري لدى اخلليجيني ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ال�سعوديني.
فقد قال وزير اخلارجية ال�سعودي ،الأمري �سعود الفي�صل،
يف مكاملة هاتفية �أجراها مع الرئي�س اليمني عبدربه هادي
يف الثامن من ال�شهر اجلاري� ،إن �أمن وا�ستقرار ووحدة
اليمن متثل �أهمية ا�سرتاتيجية للمملكة وجمل�س التعاون
اخلليجي واملجتمع الدويل برمته.

مل�ضامني املبادرة اخلليجية املزمنة املوقعة يف  23نوفمرب/
ت�شرين الثاين  2011والتي تنحى �صالح مبوجها من �أجل
جتنيب اليمن احلرب الأهلية واخلروج �إىل بر الأمان.

ت�سمية مبعوث جديد للأمني العام ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربي �إىل اليمن� ،صالح عبدالعزيز القنيعري الذي
و�صل �صنعاء الأ�سبوع املا�ضي.

ومل يخف اخلليجيون دعمهم ملواجهة املد احلوثي ،بل
تعدى الأمر ذلك� ،إىل دعوة املجتمع الدويل �إىل مزيد من
احلزم الذي يتجاوز حدود الإدانة والت�صريحات �إىل
حترك ملمو�س يدعم حكومة الوفاق اليمنية ،ويعزز
احرتام القانون وحفظ النظام بعيدا عن الفو�ضى التي
تهدد ب�إغراق اليمن يف املزيد من حمامات الدم واالنق�سامات
واال�ضطرابات بفعل الفو�ضى التي تقودها جماعة احلوثي،
وحماولة فر�ض �إرادتها بالقوة داخل �صنعاء.

هذا الن�شاط اخلليجي امللحوظ ي�شي ب�شعور دول اخلليج
مبدى خطورة الو�ضع يف اليمن ،وحت ّول احلوثيني �إىل
“خطر” يهدد �أمن وا�ستقرار املنطقة برمتها ،ف�ض ًال عن
كونه ُ�شرطيًا حتت �إمرة طهران ميكن �أن تن ّفذ من خالله
م�شاريعها التو�سعية.

�أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،عبد
اللطيف الزياين� ،أكد من جانبه� ،أن املجتمع الدويل يدعم
اليمن من �أجل اخلروج الآمن من الأزمة.
واعترب الزياين خالل ات�صال هاتفي مع الرئي�س اليمني قبل
�أ�سبوع� ،أي طرف �أو جماعة تغرد خارج الإجماع الوطني
حتت �أي ذرائع تعرقل م�سار الت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن
املرتكزة على املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية املزمنة.
و�أ�شار �إىل �أن “�أمن اليمن جزء ال يتجز أ� من �أمن دول
اخلليج واجلزيرة العربية ،ولهذا ندين وال ميكن التغا�ضي
�أو ال�سكوت �إزاء �أي حتركات �أو ممار�سات من �ش�أنها
زعزعة �أمن وا�ستقرار ووحدة اليمن و�إعاقة م�سار العملية
ال�سيا�سية وتنفيذ خمرجات احلوار الوطني”.

و�أو�ضح �أن “اليمن تقع يف نطاق جغرايف ميثل �أهمية
ق�صوى على امل�ستوى الدويل والإقليمي وحماولة زعزعة
�أمنه وا�ستقراره حتت �أي ذريعة �إمنا ميثل �أجندة تختبئ
وراءها م�ؤامرة تهدف �إىل زعزعة املنطقة كلها على �أ�سا�س
�أن �أمن اليمن جزء ال يتجز أ� من �أمن اململكة وجمل�س
التعاون اخلليجي”.
الفي�صل �أعرب عن “قلق بالده البالغ �إزاء الت�صعيدات
اخلطرية التي متار�سها ملي�شيات احلوثيني يف العا�صمة
�صنعاء وحولها ،وكذلك يف حمافظتي اجلوف (�شمال)
وم�أرب (�شرق)”.

هذه الإدانات الوا�ضحة من قبل امل�س�ؤولني اخلليجيني
جلماعة احلوثي ،تك�شف عن مدى قلق دول اخلليج من
وجود قوة “�شيعية” يف منطقة �شمال ال�شمال اليمني
املحاذي للحدود اجلنوبية للمملكة ال�سعودية ذات التواجد
ال�شيعي خا�ص ًة منطقة جنران.

كما �أعرب الفي�صل عن ا�ستياء اململكة وجمل�س التعاون
اخلليجي لهذه الأ�ساليب املت�سمة بالعدوان على املجتمع
اليمني واخلارجة عن مرتتبات املرحلة االنتقالية وفقاً

ومل تكتف دول اخلليج بذلك ،بل �إنها ك ّثفت من تواجدها
الدبلوما�سي يف اليمن ،ف�إىل جانب �سفارات الدول ال�ست،
توجد بعثة تابعة ملجل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إىل

وتدفع دول اخلليج باجتاه حل للق�ضية اليمنية ،ال يت�ضمن
بنودًا تُفهم على �أنها �إذعان ملطالب جماعة احلوثي ،باعتبار
�أن �أي ن�صر �سيا�سي للجماعة �سيزيد من قوة احلوثي،
ويفتح �شهيته ملزيد من التو�سع بقوة ال�سالح ،خا�صة يف
مناطق �شمال ال�شمال ،وحمافظة اجلوف احلدودية مع
ال�سعودية على وجه التحديد ،وهو ما تنظر �إليه ال�سعودية
باعتباره م�س�ألة تهديد لوجودها.
ويرى �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �صنعاء ،عبداهلل
الفقيه� ،أن احلوثيني ال يزالون �ضمن لعبة �سيا�سية يف يد
قوى داخلية وخارجية ت�سعى للإبقاء عليهم ،ومتديد
�أمد ال�صراع معهم ،وت�ستخدمهم لتحقيق م�صاحلها ،ولو
توفرت الإرادة القوية ملواجهتهم لكنا ر�أينا تعام ًال جادًا
معهم خالل ال�صراع املمتد منذ ع�شر �سنوات �إىل اليوم.
وتابع الفقيه قوله لوكالة الأنا�ضول "�أن التحالفات الإقليمية
تغيرّ ت ل�صالح احلوثيني ،وبات احلوثيون “كارت مهم”
لبع�ض دول املنطقة ،ملواجهة حركات �إ�سالمية �أخرى بينها
حركة “الإخوان امل�سلمني” نتيجة ال�صراع الإقليمي القائم
بني هذه الأطراف.
وتابع الفقيه�“ :أعتقد �أنه لن يتم حل �شامل لل�صراع مع
احلوثي ،بل �سيكون هنالك اتفاق مرحلي ولي�س نهائياً”.
ولفت �إىل �أن ال�صراع مع احلوثي يف حال مت التو�صل �إىل
ت�سوية �سيا�سية من �أي نوع ،ف�إن الأمر ال يعدو عن كونه
ترحيل للم�شكلة ،خا�ص ًة يف ظل حديث عن رفع االعت�صامات
التي حتيط بالعا�صمة �صنعاء فقط ،دون احلديث عن
حل �شامل ل�سالح احلوثي ،يف عدة حمافظات مينية ،بينها
عمران (�شمال) وم�أرب (�شرق) واجلوف (�شمالأ) ،التي
يخو�ض �أن�صاره فيها معارك �شر�سة بهدف ال�سيطرة عليها.
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أخبار

حزب المؤتمر الشعبي العام يسقط صورة
المخلوع صالح ويعلن تأييده للرئيس هادي
�إقليم عدن

خا�ص:

�أعلنت قيادة حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام مبحافظة عدن
وجامعة عدن اليوم االثنني وقوفها التام �إىل جوار الرئي�س
عبدربه من�صور هادي ،بعد انق�سام م�سبق بني داعم
للرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح وم�ساند للرئي�س هادي.
وهاجم البيان ال�صادر قيادات وكوادر وقواعد امل�ؤمتر
ال�شعبي العام مبحافظة عدن ،وجامعة عدن  -تلقت �صحيفة
احلقيقة ن�سخة منه  -جماعة احلوثي باعتبارها جماعة
متمردة على ال�شرعية والدولة ومبادئ الدميقراطية.
وقال البيان "يف هذه اللحظة الفارقة من التاريخ اليمن ،
حيث تواجه بالدنا حتديات غري م�سبوقة وخماطر قلما
�شهدها تاريخنا املعا�صر ،..ففي الوقت الذي نحث فيه
اخلطى نحو امل�ستقبل تنت�صب امامنا حتديات القوى
الظالمية واملتخلفة التي ت�سعى اىل ايقاف عقارب التقدم
احل�ضاري اىل االمام  ،واعادة عجلة التطور اىل وراء ،..
وهو ما ي�ستدعي يف هذه اللحظة الراهنة موقفا حا�سما من
قوى الدميقراطية والتقدم واملدنية لإف�شال هذه املرامي
اخلبيثة".
م�ضيفا" ويف هذه الظروف الدقيقة التي مير بها الوطن
وا�ست�شعار ًا بامل�س�ؤولية فقد عقدت قيادة الهيئة التنفيذية
وقيادة فرع امل�ؤمتر مبحافظة عدن وقيادة فرع جامعة
عدن واع�ضاء اللجنة الدائمة الرئي�سية واملحلية اجتماعاً
ا�ستثنائياً �صباح يومنا هذا برئا�سة االخ /عبد الكرمي
�صالح �شائف رئي�س الهيئة التنفيذية بح�ضور االخوة
الدكتور /مهدي عبد ال�سالم رئي�س فرع امل�ؤمتر ال�شعبي
العامل باملحافظة والدكتور  /عبد العزيز �صالح بن حبتور
رئي�س فرع امل�ؤمتر ال�شعبي العام بجامعة عدن للوقوف
على امل�ستجدات والتطور يف ال�ساحة الوطنية".
و�أجمع احلا�ضرون على موقف موحد ،حيث جاء يف البيان
":اننا مطالبون نحدد وكذلك كل القوى احلية باملجتمع
اليمني  ،موقفا وا�ضحا و�صريحا ال لب�س فيه لدعم وم�ساندة
م�سرية االنتقال احل�ضاري وامل�صالح الوطنية التي يقودها

فخامة الرئي�س " وويل االمر " ،عبد ربه من�صور هادي بكل
يعوا اللهَّ َ
حنكة وحكمة ،قال تعاىل) َيا أَ� ُّيهَا ا َّلذِينَ �آ َم ُنوا �أَطِ ُ
يعوا ال َّر ُ�س َ
ول َو ُ أ� ْوليِ َْالأ ْم ِر مِ ْن ُك ْم)]الن�ساء .[59
َو�أَطِ ُ
و�أكدت قيادة وكوادر وقواعد امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف
حمافظة عدن وجامعة عدن  ،على موقفهم الثابت املتم�سك
بالنتائج التي خرج بها م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل
واال�صطفاف الوطني الوا�سع الذي انربى مل�ساندة اجلهود
الوطنية املخل�صة وامل�سرية املظفرة لرئي�س اجلمهورية
"ويل االمر"  ،الذي ا�ستمد �شرعيته من ال�شعب واالنتخابات
الدميقراطية املبا�شرة من ابناء الوطن اليمني من اق�صاه
اىل اق�صاه  ،وذلك ال�ستكمال حتقيق اهداف املرحلة
االنتقالية ونتائج خمرجات احلوار الوطني ال�شامل  ،وبناء
الدولة الوطنية االحتادية  ،واال�ستفتاء على الد�ستور
اجلديد الذي �سيحدد معامل دولة امل�ستقبل التي يتطلع اليها

ب�سرعة

كل ابناء �شعبنا اليمني العظيم  ،لإخراج البالد من م�ستنقع
االزمات املتوالية التي تقع القوى املت�ضررة يف حماوالت
يائ�سة منها لعرقلة م�سار االنطالق نحو التطور واحلداثة
للوطن وم�ؤ�س�سات الدولة  ،قال تعاىل يف حمكم كتابة الكرمي
َ ( :ف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َي ْذهَ ُب ُج َفا ًء ۖ َو�أَ َّما َما َين َف ُع ال َّن َ
ا�س َف َي ْمك ُُث فيِ
�ض ۚ َك َذٰل َِك َي ْ�ض ِر ُب اللهَّ ُ ْ أَ
ْ أَ
ال ْم َث َال ) ( .17الرعد).
ال ْر ِ
معلنني �إدانتهم لكل املمار�سات و االفعال التي مار�ستها
"جماعة احلوثي " املتمردة على ال�شرعية والدولة ومبادئ
الدميقراطية وتعديها على م�ؤ�س�سات الدولة والنظام
واملجتمع يف حماولة خللق بيئة غري م�ستقرة ال عاقة تنفيذ
خمرجات احلوار الوطني ال�شامل  ،وهي بعملها هذا تتنايف
مع ال�شعارات التي ترفعها  ،فعن ابي مو�سى اال�شعري عن
النبي �صل اهلل عليه و�سلم قال( :من حمل علينا ال�سالح
فلي�سا منا) ،رواه البخاري وم�سلم ".

الفتة �إىل ان اخلطاب االعالمي الهدام الذي ينك أ� اجلراح ،
وي�شعل الفنت  ،وال�شقاق  ،بني ابناء الوطن اليمني الواحد
الذي تتبناه بع�ض القوى ال�سيا�سية التي اعلنت قبولها
�صراحة بنتائج م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل يتناق�ض
مع امل�ساعي اخلرية التي بد�أتها املبادرة اخلليجية والدول
الع�شر الراعية لها ،ويك�شف جليا اهدافها التي ت�سعى اىل
خلق واقعا مازوما م�صطنعا يخفي يف طياته م�صالح حزبية
وفئوية وذاتية �ضيقة ولو على ح�ساب تفوي�ض االمن
واال�ستقرار الوطني واراقة الدماء الزكية التي حرمها اهلل
اال باحلق.
كما �أكد املجتمعون على تعزيز و�صالبه الوحدة التنظيمية
الداخلية للم�ؤمتر ال�شعبي العام التي �أك�سبته خالل احلقبة
املا�ضية الريادة يف العملية ال�سيا�سية مبا اثمر عن كثري
من املكا�سب واالنت�صارات على ال�ساحة الوطنية  ،وندعو
اللجنة العامة اىل حتمل م�س�ؤولياتها يف احلفاظ على وحدة
امل�ؤمتر مع حق اجلميع يف التنوع يف الآراء التي ال ت�ضر
بالوحدة التنظيمية الداخلية ومبا يحافظ على مكت�سبات
الوطن واجنازات ثورتي � 26سبتمرب و  14اكتوبر و 22
مايو امل�ضي قدماً نحو اجناز املهام املثالية بقيادة الرئي�س
عبد ربه من�صور هادي .
وحذر املجتمعون من اختالف االعالم الر�سمي وحتويلة اىل
اعالم حزبي ي�ؤجج ال�صراع والفنت وال ي�ساعد على �إيجاد
احللول للأزمة التي تعي�شها البالد و�إن ما يقوم به بع�ض
�أطراف �أحزاب اللقاء امل�شرتك على ال�صعيد �سوف ي�ؤدي
اىل نتائج خطرية ومدمرة  ،ويرف�ض تكرار ما قامت به هذا
القوى خالل �أزمة 2011م وجت�سيد هذا الدور يف خالل
الأزمة الراهنة .
خمتتمني بيانهم بالقول�" :إننا نعاهد اهلل ثم ال�شعب اليمني
على التم�سك باخليارات الوطنية املدنية وال�سلمية التي
ارت�ضتها كل القوى ال�سيا�سية الفاعلة وج�سدتها بو�ضوح
مبخرجات م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل ن الذي �أمن
طريق خروج اليمن اىل بر االمان وفتح امامه ابواب الغد
املزدهر".

و�صول ال�سفري اجلديد خلادم
احلرمني ال�شريفني �إىل اليمن

عبد الكرمي قا�سم فرج
ر�ؤيتان حلل الق�ضية اجلنوبية و�ضعتها
مكونات احلراك -حترير و ا�ستقالل ناجز و
فيدرالية مزمنة مع حق تقرير امل�صري.
ما الذي مينع هذه القوى �أن تتفق على ر�ؤية
واحدة �سقفها الأعلى الإ�ستقالل و دونه
الفيدرالية املزمنة مع حق تقرير امل�صري و
ال ميكن التنازل عنها و بهذا وحدنا املكونات
على ر�ؤية واحدة و �ضمنا عدم تق�سيم ال�شارع
اجلنوبي على �أكرث من م�شروع.
....
اللي ي�شتي يعرف �أن ما يجري يف ال�شمال

�صفاط و �أن عبدامللك و الزنداين و علي حم�سن
و �صالح �سي�ضعون �أيديهم ب�أيدي بع�ض يف
من�صة ال�سبعني و يهتفون الوحدة �أو املوت
على احلراك �أن يخرج غدا و ي�سيطر على
مبنى املحافظة و �أمن عدن و يقطع الطرق
امل�ؤدية اىل املطار و امليناء و ي�ستويل على
امل�صايف.
�أقول لكم لن جتدوهم يف من�صة ال�سبعني بل
�سيوجهون جيو�شهم و ح�شودهم لت�سري �سريا
على الأقدام و كل واحد معه خيزران �ستكفي
لأن ن�سلمهم عدن يف خم�س دقائق.

�إقليم �آزال

خا�ص:

و�صل �سعادة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني اجلديد
يف اليمن ال�سيد حممد �سعيد �آل اجلابر ،الإ�سبوع قبل
املا�ضي �إىل العا�صمة اليمنية �صنعاء ملبا�شرة مهامه.
م�صادر ر�سمية قالت �إن و�صول ال�سفري حممد �سعيد

�آل اجلابر جاء بالتزامن مع و�صول مبعوث جمل�س
التعاون اخلليجي اىل �صنعاء الدكتور �صالح القنيعري
الذي التقى فخامة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي .
يذكر �أن ال�سفري اجلديد حممد �سعيد �آل جابر عمل
كملحقا ع�سكريا لبالده يف اليمن.
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من الخليج

ملك الإن�سانية

امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود
بايعت الأ�سرة املالكة الكرمية وال�شعب ال�سعودي يوم االثنني
1426/6/26هـ املوافق �1أغ�سط�س 2005م �صاحب ال�سمو امللكى
االأمري عبد هلل بن عبدالعزيز ال �سعود ملكا على البالد وفق املادة
اخلام�سة من النظام الأ�سا�سى للحكم  .وفيما يلى نبذة عن ال�سرية
الذاتية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وموجز
لأبرز �إجنازاته ولد خادم احلرمني ال�شريفني فى مدينة الريا�ض �سنة
 1349هـ املوافق  1931م فى ع�صر كل ما فيه يفر�ض على الإن�سان
ال�صرب واالحتمال وكان من نتيجة ذلك �أن كان لالن�ضباط الدينى
والنف�سى واالخلأقى دوره فى تكوين �شخ�صيته حفظه اهلل ح�ضورا
وت�أثريا وتفاعال كون فى جمموعه ر�ؤية ثاقبة تفر�ض قناعتها باملنطق
والعقل �سلوكا وتعامال قوال وفعال هي معه اليوم ويتعامل بها فى حياته
 .والده هو امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال �سعود موحد وم�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الثالثة �أما خ�ؤولته فمن ر�ؤ�ساء ع�شائر �شمر فجده
لوالدته هو العا�صى بن كليب بن حمدان بن �شرمي فار�س جنيب من
فر�سان العرب و�أحد �شيوخ عبدة من قبائل �شمر وكذلك كان خاله مطنى
بن العا�صى بن �شرمي .
تعليمه وثقافته :
نهل امللك عبداهلل بن عبدالعزيزمن مدر�سة والده ومعلمه الأول امللك
عبدالعزيزوجتاربه فى جماالت احلكم وال�سيا�سة واالدارة والقيادة
اىل جانب مالزمته لكبار العلماء واملفكرين الذين عملوا على تنمية
قدراته بالتوجيه والتعليم �أيام �صغره لذلك فهو حري�ص دائما على
التقاء العلماء واملفكرين و�أهل احلل والعقد �سواء من داخل اململكة
�أو خارجها  .عا�ش امللك عبداهلل بن عبدالعزيز فى كنف والده امللك
عبدالعزيزبن عبدالرحمن ال �سعود فعلق فى ذهنه �أحداث تلك املرحلة
التاريخية وهى مرحلة كانت م�شحونة بال�صراعات القبلية والفكرية فى
�شبه اجلزيرة العربية اىل جانب التطورات ال�سيا�سية فى الوطن العربى
وفى العامل �أجمع ابان احلربني العامليتني .
أهم مسؤولياته :
فى �سنة 1383هـ املوافق  1962م ت�سلم الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز
رئا�سة احلر�س الوطنى الذى كان ي�ضم فى مطلع تكوينه انذاك �أبناء
الرجال الذين عملوا و�أ�سهموا مع قائدهم امللك عبدالعزيز فى توحيد
وبناء اململكة العربية ال�سعودية وكان لتحمل م�س�ؤولية هذه امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية دورها الفعال فى تطويرها وحتديثها  .وفى �سنة 1395هـ
املوافق 1975م �أ�صبح نائبا ثانيا لرئي�س جمل�س الوزراء ورئي�سا
للحر�س الوطنى  .وفى يوم االحد 1402 / 8 / 21هـ املوافق /13
يونيو 1982/م بويع وليا للعهد من قبل �أفراد اال�سرة املالكة والعلماء
ووجهاء البالد وعامة ال�شعب ال�سعودي وفى م�ساء ذات اليوم �صدر
�أمر ملكى بتعيينه نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ورئي�سا للحر�س الوطنى
باال�ضافة اىل والية العهد .وقد �أوىل امللك عبداهلل بن عبدالعزيزالعلم
والثقافة فى اململكة العربية ال�سعودية اهتماما وا�ضحا فكان من نتاج
ذلك �أن �أ�س�س مكتبة امللك عبدالعزيز العامة فى الريا�ض كما �أ�س�س
�شقيقتها االخرى فى الدار البي�ضاء فى اململكة املغربية ال�شقيقة كما
�أن�ش أ� فى 1405/7/2هـ املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة الذى يقام
�سنويا فى اجلنادرية وي�ستقطب العلماء والأدباء وال�شعراء واملفكرين
من العامل .
ابرز االنجازات:
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ مبايعة امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
يف 1426 / 6 / 26هـ العديد من املنجزات التنموية العمالقة على

 -علي �صالح اخلالقي

امتداد م�ساحتها ال�شا�سعة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية والتعليمية
وال�صحية واالجتماعية والنقل واملوا�صالت وال�صناعة والكهرباء
واملياه والزراعة ت�شكل يف جمملها �إجنازات جليلة متيزت بال�شمولية
والتكامل يف بناء الوطن وتنميته مما ي�ضعها يف رقم جديد يف خارطة
دول العامل املتقدمة فقد جتاوزت يف جمال التنمية ال�سقف املعتمدة
لإجناز العديد من الأهداف التنموية التي حددها � /إعالن الألفية  /للأمم
املتحدة عام  / 2000 /كما �أنها على طريق حتقيق عدد �آخر منها قبل
املواعيد املقرتحة  .وحتقق ل�شعب اململكة العربية ال�سعودية يف عهد
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود العديد من االجنازات املهمة منها
ت�ضاعف �أعداد جامعات اململكة من ثمان جامعات �إىل �أكرث من ع�شرين
جامعة وافتتاح الكليات واملعاهد التقنية وال�صحية وكليات تعليم
البنات.و�إن�شاء حامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية والعديد من املدن
االقت�صادية منها مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف رابغ ومدينة الأمري
عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية يف حائل ومدينة جازان االقت�صادية
ومدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة املنورة �إىل جانب مركز امللك
عبداهلل املايل مبدينة الريا�ض .وخطت م�سرية التعليم خطوات مت�سارعة
�إىل الأمام حيث وجهت اململكة ن�سبة كبرية من عائداتها لتطوير
اخلدمات ومنها تطوير قطاع التعليم ومل تقف معطيات قائد هذه البالد
عند ما مت حتقيقه من منجزات تعليمية �شاملة فهو �أيده اهلل يوا�صل
م�سرية التنمية والتخطيط لها يف عمل دائب يتلم�س من خالله كل ما يوفر
املزيد من اخلري واالزدهار لهذا البلد و�أبنائه  .وتعي�ش اململكة حاليا
نه�ضة تعليمية �شاملة ومباركة توجت ب�إحدى وع�شرين جامعة حكومية
و�أربع جامعات �أهلية ت�ضم  19كلية جامعية �أهلية موزعة على جغرافيا
لتغطى احتياجات اململكة بلغ عدد طلبتها  701.681وبلغ عدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف هذه اجلامعات � 30.246أ�ستاذا للعام الدرا�سي 1428
 1429 /هـ  ,ا�ضافة اىل � 32ألف مدر�سة للبنني والبنات ارتفع �أجمايل
عدد طلبتها �إىل �أكرث من  5ماليني طالب وطالبة يتلقون تعليمهم يف �أكرث
من � 32ألف مدر�سة ويقوم على تعليمهم �أكرث من � 426ألف معلم ومعلمة
 .و�إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني مت �إن�شاء العديد من
املعاهد واملراكز يف بع�ض اجلامعات لأبحاث التقنيات متناهية ال�صغر.
وات�سم عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال
�سعود حفظه اهلل ب�سمات ح�ضارية رائدة ج�سدت ما ات�صف به رعاه
اهلل من �صفات متميزة �أبرزها تفانيه يف خدمة وطنه ومواطنيه و�أمته
الإ�سالمية واملجتمع الإن�سانى ب�أجمعه يف كل �ش�أن وفى كل بقعة داخل
الوطن وخارجه �إ�ضافة اىل حر�صه الدائم على �سن الأنظمة وبناء دولة
امل�ؤ�س�سات واملعلوماتية يف �شتى املجاالت مع تو�سع فى التطبيقات ومن
هذا املنطلق مت �إكمال منظومة تداول احلكم ب�إ�صدار نظام هيئة البيعة
والئحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وجرى حتديث نظام الق�ضاء
ونظام ديوان املظامل وتخ�صي�ص �سبعة مليارات ريال لتطوير ال�سلك
الق�ضائي والرقي به كما مت �إن�شاء عدد من الهيئات والإدارات احلكومية
واجلمعيات الأهلية التي تعني ب�ش�ؤون املواطنني وم�صاحلهم ومنها
( الهيئة الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ) و(الهيئة العامة
للإ�سكان) كما مت �إن�شاء وحدة رئي�سية يف وزارة التجارة وال�صناعة
مب�ستوى وكالة تعنى ب�ش�ؤون امل�ستهلك .
ويف املجال االقت�صادي �أثمرت توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز نحو الإ�صالح االقت�صادي ال�شامل وتكثيف
اجلهود من �أجل حت�سني بيئة الأعمال يف البالد و�إطالق برنامج
�شامل حلل ال�صعوبات التي تواجه اال�ستثمارات املحلية وامل�شرتكة

والأجنبية بالتعاون بني جميع اجلهات احلكومية ذات العالقة عن
ح�صول اململكة العربية ال�سعودية على جائزة تقديرية من البنك الدويل
تقدير ًا للخطوات املت�سارعة التي اتخذتها م�ؤخر ًا يف جمال الإ�صالح
االقت�صادي ودخول اململكة �ضمن قائمة �أف�ضل ع�شر دول �أجرت
�إ�صالحات اقت�صادية انعك�ست ب�صورة �إيجابية على ت�صنيفها يف تقرير
�أداء الأعمال الذي ي�صدره البنك الدويل  .و�صنفت اململكة �أف�ضل بيئة
ا�ستثمارية يف العامل العربي وال�شرق الأو�سط باحتاللها املركز  23من
�أ�صل  178دولة .
وا�ست�ضافت اململكة يف �شهر نوفمرب 2007م بدعوة من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل القمة الثالثة لر�ؤ�ساء
وحكومات دول �أع�ضاء منظمة �أوبك يف الريا�ض والتي �صدر عنها �إعالن
الريا�ض الذي ركز على دور منظمة اوبك وم�ساهمتها يف ا�ستقرار �سوق
الطاقة العاملية واالزدهار العاملي .
و�أطلق خادم احلرمني ال�شريفني مبادرته بتخ�صي�ص حكومة اململكة
العربية ال�سعودية مبلغ ثالثمائة مليون دوالر لتكون نواة لربنامج
ميول البحوث العلمية املت�صلة بالطاقة والبيئة والتغري املناخي .
ويف جمال احلوار بني بني اتباع االديان والثقافات واحل�ضارات ونبذ
ال�صدام بينهما وتقريب وجهات النظر دعا خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود يف �أكرث من منا�سبة �إىل تعزيز
احلوار بني اتباع االديان والثقافات واحل�ضارات املختلفة و�إىل �ضرورة
تعميق املعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وت�أ�سي�س عالقات على قاعدة
االحرتام املتبادل واالعرتاف بالتنوع الثقايف واحل�ضاري و�أ�ستتثمار
امل�شرتك االن�ساين ل�صالح ال�شعوب.
وتتويجا للجهود التي يبذلها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز لتعزيز التوا�صل واحلوار بني احل�ضارات والثقافات
والتوافق يف املفاهيم مت �إطالق جائزة عاملية للرتجمة با�سم  /جائزة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة /
�إميانا ب�أن النه�ضة العلمية والفكرية واحل�ضارية �إمنا تقوم على حركة
الرتجمة املتبادلة بني اللغات كونها ناق ًال �أميناً لعلوم وخربات وجتارب
الأمم وال�شعوب واالرتقاء بالوعي الثقايف وتر�سيخ الروابط العلمية بني
املجتمعات الإن�سانية .
وللت�أ�صيل ال�شرعي ملفهوم احلوار اال�سالمي مع �أتباع االديان والثقافات
واحل�ضارات املختلفة يف العامل رعى خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ال �سعود حفظه اهلل يف الثالثني من �شهر جمادى
الأوىل 1429هـ حفل افتتاح امل�ؤمتر اال�سالمي العاملي للحوار الذي
نظمته رابطة العامل اال�سالمي بق�صر ال�صفا يف مكة املكرمة  .و�أو�صى
امل�شاركون يف امل�ؤمتر ب�إن�شاء مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
الدويل للتوا�صل بني احل�ضارات بهدف �إ�شاعة ثقافة احلوار وتدريب
وتنمية مهاراته وفق �أ�س�س علمية دقيقة و�إن�شاء جائزة امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز العاملية للحوار احل�ضاري ومنحها لل�شخ�صيات
والهيئات العاملية التي ت�سهم يف تطوير احلوار وحتقيق �أهدافه  .ويف
املجال ال�سيا�سى حافظت اململكة على منهجها الذى انتهجته منذ عهد
م�ؤ�س�سها الراح ل امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه القائم على �سيا�سة
االعتدال واالتزان واحلكمة وبعد النظر على ال�صعد كافة ومنها
ال�صعيد اخلارجى حيث تعمل اململكة على خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
وق�ضاياهم ون�صرتهم ومد يد العون والدعم لهم فى ظل نظرة متوازنة
مع مقت�ضيات الع�صر وظروف املجتمع الدويل و�أ�س�س العالقات الدولية
املرعية واملعمول بها بني دول العامل كافة منطلقة من القاعدة اال�سا�س

وهي العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة .
وكانت ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية وما تزال تعرب
ب�صدق وو�ضوح مقرونني بال�شفافية عن نهج ثابت ملتزم جتاه ق�ضايا
الأمة العربية و�ش�ؤونها وم�صاحلها امل�شرتكة وم�شكالتها وفى مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية وا�ستعادة امل�سجد االق�صى املبارك والعمل من
�أجل حتقيق امل�صالح امل�شرتكة مع التم�سك مبيثاق اجلامعة العربية
وتثبيت دعائم الت�ضامن العربي على �أ�س�س تكفل ا�ستمراره خلري
ال�شعوب العربية.
وفى هذا الإطار قدم خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز  /عندما كان وليا للعهد  /ت�صورا للت�سوية ال�شاملة العادلة
للق�ضية الفل�سطينية من ثمانية مبادئ عرف با�سم  //م�شروع الأمري
عبداهلل بنعبدالعزيز  //قدم مل�ؤمتر القمة العربية فى بريوت عام
2002م وقد القت هذهاملقرتحات قبوال عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة
و�أكدتها القمم العربية الالحقة خا�صة قمة الريا�ض الأخرية و�أ�ضحت
مبادرة �سالم عربية .
و�أقرتح امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل املنتدى الدوىل ال�سابع للطاقة
الذى عقد فى الريا�ض خالل عام 2000م ان�شاء �أمانة عامة للمنتدى
الدوىل للطاقة يكون مقرها مدينة الريا�ض وقد قرر املجتمعون فى منتدى
الطاقة الدوىل الثامن املنعقد فى �أو�ساكا اليابانية باالجماع �إن�شاء هذه
الأمانة ومقرها الريا�ض ويف � / 17شوال 1426 /هـ رعى حفظه اهلل
افتتاح مبنى الأمانة العامة ملنتدى الطاقة الدويل بالريا�ض.
كما اقرتح حفظه اهلل �إقامة مركز دويل ملكافحة الإرهاب وذلك خالل
امل�ؤمتر الدويل ملكافحة الإرهاب لذي عقد يف مدينة الريا�ض يف
�شهرفرباير  2005برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز حفظه اهلل ومب�شاركة �أكرث من  50دولة عربية و�إ�سالمية
و�أجنبية �إىل جانب عدد من املنظمات الدولية واالقليمية والعربية.
وامتدت م�شاركات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
اخلارجية �إىل �أبعد من ذلك حيث يحر�ص رعاه اهلل دائما على امل�شاركة
وح�ضور امل�ؤمترات الدولية والعربية والإقليمية والزيارات الر�سمية
ملعظم دول العامل وي�سهم بفاعلية يف و�ضع الأ�س�س الثابتة القوية
ملجتمع دويل ي�سوده ال�سالم واالمن واالخاء.
وللمملكة ا�سهاماتها الوا�ضحة وامللمو�سة يف ال�ساحة الدولية عرب الدفاع
عن مبادئ الأمن وال�سالم والعدل و�صيانة حقوق الإن�سان ونبذ العنف
والتمييزا لعن�صري وعملها الد�ؤوب ملكافحة الإرهاب واجلرمية طبقا
ملا جاء به الدين الإ�سالمي احلنيف منهج اململكة يف �سيا�ساتها الداخلية
واخلارجية بالإ�ضافة �إىل جمهوداتها يف تعزيز دور املنظمات العاملية
والدعوة �إىل حتقيق التعاون الدويل يف �سبيل النهو�ض باملجتمعات
النامية وم�ساعدتها على احل�صول على متطلباتها الأ�سا�سية لتحقيق
منائها وا�ستقرارها.

ق�صور يافعية نفتخر بها (ق�رص ال�صهيبي)

�إنها ناطحات ال�سحاب احلجرية الوحيدة يف عاملنا هذا
املتف�شي ب�أ�شكال الإ�سمنت العقيمة و�سم�سرة البناء املرتدية
ا�سم احلداثة عبثاً ..هكذا و�صفت املهند�سة املعمارية
املتخ�ص�صة بالعمارة اال�سالمية �سلمى �سمر الدملوجي
عمارة يافع احلجرية الفريدة يف العامل ..ومنها هذا الق�صر
الذي يناطح ال�سحاب � ...أنه ق�صر "ال�صهيبي" يف قرية
(ال�شرف) جبل اليزيدي يف يافع ..يرتفع �شاخما ب�ضخامته
وارتفاعه ال�سامق كحار�س على قرى اجلبل املتناثرة التي
يطل عليها مبهابته وبروعة منطه املعماري اليافعي الذي
جمع بني الأ�صالة والتحديث.
يتكون الق�صر من ثمانية طوابق ،ويف كل طابق �شقتان
تتو�سطهما �صالة كبرية تبدا من مدخل كل دور ،وتتكون
ال�شفة من غرفتني مب�ساحة  5×4مرت  ،ولكل غرفة حمامها
اخلا�ص و�صالة �صغرية خا�صة تتو�سط الغرفتني .ويحتوي
الدور الأول على جمل�س كبري لال�ستقبال واجلل�سات و�صالة

خا�صة وغرفتني وثالثة حمامات  ،وتنت�صب يف �أعلى الق�صر
الت�شاريف الهرمية يف كل ركن من �أركان الق�صر ويف و�سط
ال�سطح ويف اركان البناء الإ�ضايف املرتقع (املنظرة) ويبلغ
عددها  16ت�شريفة.
وال جند �إال �أن ن�شيد بوعي و�إدراك من �أقدموا على بناء مثل
هذه الق�صور ال�ضخمة التي ت�شمخ يف �أكرث من منطقة ،فبمثل
هذه الق�صور نحافظ على العراقة والأ�صالة دون �أن نتخلى
عن ركب التطور وم�ساره الذي ال يعرف التوقف واجلمود،
ودون �أن ن�شوه خ�صو�صيتنا املعمارية بالعمارات اال�سمنتية
اخلر�ساء الغريبة على منطنا املعماري التي وقع بع�ض
املقتدرين واملي�سورين يف �شراكها بدون وعي منهم ..
ومبثل هذه الق�صور فقط يحق لنا �أن نفتخر ونتباهى ،بل
ونثق ب�أنها �ستظل م�صدر فخر لأجيال قادمة ،كما نفخر نحن
مبا خلفه لنا الآباء والأجداد من �آثار عمرانية وح�ضارية
�أودعوها �أمانة يف �أعناقنا ،ول�سان حالهم يهم�س يف �آذاننا
بقول ال�شاعر:

هذه �آثارنا تدل علينا
فانظروا بعدنا �إىل الآثار

ويح�ضرين و�أنا �أتطلع يف هذا الق�صر النائف واجلميل قول
اخلليفة امل�أمون وهو يخاطب مو�سى بن داود املهند�س":
يا مو�سى �إذا بنيت يل بنا ًء فاجعله ما يعجز عن هدمه ليبقى
طلله ور�سمه".
وقال يحيى الربمكي البنيه الف�ضل وجفر ":ال �شيء �أبقى
ذكر ًا من البناء ,فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكر ًا".
وال منلك �إال �أن نرفع قبعاتنا تقديرا واحرتاما لأ�صحاب هذه
الق�صور الفخمة والرائعة التي �ستظل تذكارا وذكرى لهم ..
ومنهم �صاحب هذا البنيان ال�شامخ �صديقي ال�شيخ� :صالح
علي ال�صهيبي اليزيدي (ابو هاين)
ختاما نقول :مبثل هذه الدور والق�صور التي حافظت على
الطراز املعماري املميز مع الأخذ مبتطلبات احلياة الع�صرية
فليتناف�س املتناف�سون.
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الآالت بيعت خردة وموظفني � ّرسحوا و�رسقات وحرائق متكررة!!..
�إقليم عدن

وائل القباطي:

بلغ م�صنع الغزل والن�سيج بعدن ذروة ن�شاطه عام 87م،
حمققا �أف�ضل طاقة �إنتاجية ،حيث كان يغطي احتياجات البلد
من الأقم�شة وامللبو�سات واملنتجات الن�سيجية ،لكنه تلقى
�ضربات موجعة خالل الأعوام الأخرية مازالت تتواىل عليه
حتى اللحظة ،عدة عوامل تكالبت جمتمعة للحد من قدرات
امل�صنع على موا�صله العمل وتغطيه نفقاته ،منها ارتفاع
�أ�سعار العملة وزيادة الأجور ,وفتح ال�سوق للمناف�سة ،ويف
عام91م تكفلت الدولة بدفع �أجور العاملني يف امل�صنع ،لكن
هذا القرار مل ي�ؤت ثماره حيث توقف امل�صنع عن العمل �أواخر
العام 92م ،وظل يت�أرجح �إىل ان �شهد عمليات نهب متوا�صلة
خالل الأ�شهر املا�ضية و�صوال �إىل حريق �شهر دي�سمرب 2012م

خيار اخل�صخ�صة

يف العام 2000م مت �إعادة ت�شغيل امل�صنع بناء على توجيهات
رئا�سة جمل�س الوزراء التي ق�ضت ب�إعادة ت�أهيل امل�صنع
ودجمه مع نظريه يف �صنعاء ،عاد امل�صنع حينها للعمل من
دون ت�أهيل ورمبا تنا�سى املعنيون �أمر الدمج بعد ذلك ،وكان
جمل�س الوزراء قد �أ�صدر يف عام  2004م ،قرارا يق�ضي بطرح
امل�ؤ�س�سة للخ�صخ�صة ،والحقا ويف 2006م �أ�صدر قرارا �آخر
ق�ضى مبعاجلة �أو�ضاع العاملني و�إعادة طرح امل�ؤ�س�سة
للخ�صخ�صة ،بالإ�ضافة �إىل �صدور توجيهات رئا�سية بتطوير
امل�صنع لكنها ما تزال حتى اللحظة حبي�سة الأدراج.
�إدارات متعاقبة �أم�سكت بزمام الأمور يف امل�صنع� ،آخرها
الإدارة احلالية التي با�شرت عملها عام 2006م ،وظلت
�أو�ضاع امل�صنع بال�سوء ذاته حد و�صف العمال ،فلم تتمكن
الإدارة من توفري ثمن املواد اخلام ،بالإ�ضافة �إىل مادة
الديزل ناهيك عن عدم وجود ميزانية ت�شغيلية وهذا ما �أدى
�إىل توقف الكثري من الآالت وت�ضا�ؤل �إنتاج امل�صنع ليقت�صر
على �إنتاج كميات حمدودة من الأقم�شة ،كما مل ي�شهد امل�صنع
حتى اللحظة �أي عملية تطوير ،وح�سب الإدارة ف�إن �إي�صال
الو�ضع �إىل ما هو عليه اليوم لي�س �أكرث من جمرد طريق
ملتوية تقود �إىل اخل�صخ�صة وبيع امل�صنع الذي يلفظ �أنفا�سه
الأخرية.

بيع الأ�صول

تتهم نقابة العمال الإدارة احلالية -نفت الأخرية �شرعية
الأوىل -ب�أنها نفذت خالل الأعوام ،املا�ضية عمليات بيع
لأ�صول امل�صنع ،كان �آخرها بيع  10مكائن ن�سيج مببلغ
450.000ريال وهي العملية التي �أوقفها الأمن ومت �إعادة
املكائن �إىل امل�صنع ،بالإ�ضافة �إىل بيع مولد كهربائي للمرة
الثانية يف بداية العام2007م ،كانت ال�شرطة قد �أعادته �إىل
امل�صنع بعد �أن �أوقفت عمليه البيع الأوىل ,كما �شهد العام
املا�ضي عملية بيع �أكرث من  70مكينة ن�سيج وخزان �ضخم
كان ي�ستخدم خلزن الديزل هذا بالإ�ضافة �إىل بيع ع�شرات
الأطنان من اخلردة مبربر عدم �صالحيتها للعمل ،وهو ما نفاه
ب�شدة املدير الذي يحتفظ مبذكرة �صادرة عن وزارة التجارة
وال�صناعة وب�إم�ضاء الوزير تخول له بيع املكائن اخلارجة
عن الت�شغيل من دون �أن حتتوي املذكرة على �أي �إي�ضاحات
�أخرى.

�ضحايا �آخرون

الأ�صول لي�ست وحدها ال�ضحية ،حيث عاين العاملني يف
امل�ؤ�س�سة الأمرين للح�صول على مرتباتهم ،التي ت�صل �إليهم
كل � 3أ�شهر ،وبعد متابعة م�ضنية يقوم بها العاملون لدى
اجلهات املعنية ،يف ظل تن�صل الإدارة من واجباتها جتاههم.
مما دفعهم للمطالبة ب�إحالتهم �إىل �صندوق اخلدمة املدنية
ل�ضمان احل�صول على املرتبات �شهرياً على الأقل ،بعد ان
�صنفتهم وزارة اخلدمة املدنية كعمالة فائ�ضة �أما بالن�سبة
للوظيفة التي ي�شغلها كل عامل حاليا فهي"غري مبني " ح�سب
ا�ستمارة بيانات املوظف ال�صادرة عن الوزارة.

وكانت الوزارة قد تلقت بداية يناير 2008م مذكرة من
وزارة املالية تطلب فيها ب�إحالة العمال واملوظفني يف امل�ؤ�س�سة
�إىل �صندوق اخلدمة املدنية وفقا لأحكام القانون رقم ()1
ل�سنة 2004م ،كمعاجلة منا�سبة لو�ضعهم ولكن دون جدوى،
ورفع ما يقارب ( )320عامال وعاملة منت�صف نوفمرب مذكرة
يطالبون فيها ب�إحالتهم �إىل �صندوق اخلدمة املدنية ،وكان على
ع�شرات العمال الذين بقوا �أن يقطعوا �شوطا طويال للو�صول
�إىل ال�صندوق.

معاجلات فا�شلة

�سل�سلة من الإجراءات واملعاجلات الفا�شلة تربعت بها
اجلهات املعنية بغية معاجلة �أو�ضاع امل�صنع ،حيث �أ�صدرت
وزارة ال�صناعة والتجارة �أواخر نوفمرب املا�ضي قرارا
يق�ضي بت�شكيل جمل�س مديرين مكون من �سبعة مدراء لت�سهيل
العمل بامل�ؤ�س�سة ،لكن العمال �أ�ضربوا وعربوا عن رف�ضهم
للقرار ح�سب بيان �صادر عن اللجنة النقابية مطالبني بتطوير
امل�صنع وترتيب �أو�ضاعه ،بعدها طرحت فكرة ال�شراكة مع
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات التي اتفقت مع �إدارة امل�صنع
على تطويره و�إ�ضافة معمل خياطة ي�ستوعب 2500عامل،
الحقا تراجعت عن التطوير وهو ما فهم على �أنه ا�ستئجار
لهناجر امل�صنع ،وقد قدمت مقرتحات من قبل �شركات رو�سية
وغريها مل جتد من يتلقفها ،والو�ضع احلايل �أكرث من دليل
على الع�شوائية والتخبط اللذين تتعامل بهما اجلهات املعنية
مع امل�شكالت التي تواجهها ،بعيد ًا عن احللول واملعاجلات
اجلذرية.
حلول جزئية فاقمت م�شكالت امل�صنع وكم وافر من الالمباالة
تعاملت به اجلهات املعنية يف ق�ضية امل�ؤ�س�سة العامة
لل�صناعات الن�سيجية بعدن� ،إدارة فا�شلة وعماله فائ�ضة يف
املنازل ،و�أ�صول كانت ذات يوم �آالت غزل ون�سيج لكنها تباع
اليوم (خردة) ،هذه هي م�ؤ�س�سة ال�صناعات الن�سيجية بعدن،
التي حتتل م�ساحة وا�سعة يف موقع جغرايف ح�سا�س -تقدر
قيمته بعدة مليارات -ي�سيل له لعاب املتنفذين ومدمني
الفيد ،الذين رمبا يتحينون الفر�صة لالنق�ضا�ض على املوقع.

�أرقام

افتتح يف عام  1974م
بلغ 1300عامل وعاملة عام 80م
بيعت عدد من مكائنه يف عام 2007م
تعر�ض حلريق متعمد يف دي�سمرب 2012م
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تغطية

للإعالم تقيم حفال لإ�شهار م�ؤ�س�ستها اخلريية والتنموية
مؤسسة احلقيقة اخلريية التنموية

�إقليم عدن  -خا�ص
�أقامت م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم �صباح االثنني حفال
لإ�شهار "م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية" بقاعة
فندق جراند عدن مبدينة خور مك�سر ،برعاية مكتب
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،ومب�شاركة
وا�سعة من القيادات املجتمعية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
والعامة والبعثات الدبلوما�سية يف عدن ووالياتها
الأربع.
وهن�أ الأ�ستاذ ع�صام وداي مدير �إدارة اجلمعيات
مبكتب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل بعدن
م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم على �إ�شهار م�ؤ�س�ستها
اخلريية والتنموية ،باعتبارها �إ�ضافة رافدة
مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي ت�شهد نقلة نوعية
يف عملها التنموي يف عدن خالل ال�سنوات الأخرية
املا�ضية.
من جانبه� ،أو�ضح ن�شوان عبدالواحد قحطان يف
كلمة م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية� ،إن فكرة
�إن�شاء م�ؤ�س�سة خريية منبثقة عن م�ؤ�س�سة �إعالمية
ي�أتي انطالقا من املبادئ الإن�سانية التي متثل الرافعة
احلقيقية للعمل اخلريي ،بدافع تنظيم اجلهود
الذاتية لتعزيز القيم التطوعية ،من �أجل العمل
اخلريي والتنمية املجتمعية ،وبهدف امل�ساهمة يف
حتقيق التكافل االجتماعي بني �أبناء الوطن ،كما
ترجمنا كل املبادئ الإن�سانية واجلهود الذاتية مع
القيم التطوعية يف كيان و�شكل اعتباري يرتكز يف
(م�ؤ�س�سة احلقيقة التنموية اخلريية).
م�ؤكدا �أن امل�ؤ�س�سة التنموية اخلريية تعمل ب�آليات
متعددة نحو حتقيق ال�شراكة الفعلية بني امل�ؤ�س�سات
الإعالمية والإعالم املجتمعي وبني منظمات املجتمع
املدين يف �إقليمي عدن وح�ضرموت ،وبقية الأقاليم
الأخرى يف اليمن ،لأجل امل�ساهمة يف تنمية املجتمعات
املحلية يف عدد من املجاالت التعليمية منها
وال�صحية ،ون�شر الو�سطية ونبذ كل �أ�شكال التطرف
والإرهاب� ،إىل جانب م�ساعدة املحتاجني بتوجيه
�أهل اخلري والإح�سان �إىل الفئات الفقرية املحتاجة
للمتطلبات الأ�سا�سية وال�ضرورية ،يف هذه احلياة
املعي�شية ،وكذا االهتمام بدعم ذوي االحتياجات
اخلا�صة وم�ساعدتهم ب�إ�شراكهم يف التعاي�ش ،مع
�أقرانهم واملحيطني بهم ،يف جمتمعاتهم املحلية.
كما �أ�شار يف كلمته �إىل اختيار �صاحبتي ال�سمو امللكي
حفيدتا الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل
ويل العهد ال�سعودي الأمريتان (روزان  ،ولوذان)
لرئا�سة امل�ؤ�س�سة فخرياً ،عرفاناً بدور �سموهما يف دعم
امل�شاريع اخلريية والتنموية يف الوطن العربي.
بدوره� ،أ�شاد وكيل حمافظ حمافظة عدن نايف
البكري بعراقة م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم املنطلقة يف
منت�صف الت�سعينيات وعودة ن�شاطها الإعالمي بعد
التوقف الق�سري لعدة �سنوات ،ومتيزها حاليا باملزج
بني العمل الإعالمي والعمل اخلريي والتنموي.
ولفت البكري يف حديثه �إىل حاجة املجتمع اليمني
ملثل هذه امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية التنموية
وخا�صة �إقليم عدن ووالياته الأربع يف ظل هذه
الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�صعبة التي
متر بها البلد ،م�ؤكدا دعم ال�سلطات املحلية ومكتب
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ملثل هذه الأعمال
التكافلية اخلريية.
وعبرّ ت �صاحبتا ال�سمو امللكي حفيدتا الأمري مقرن
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد ال�سعودي
الأمريتان روزان ولوذان ،الرئي�ستني الفخريتني
للم�ؤ�س�سة ،عن �سعادتهما الغامرة يف م�شاركة
حب ال�ضعفاء وامل�ساكني واملك�سورين،
امل�ؤ�س�سة يف ّ
وال�سعي حلل م�شاكلهم وتلم�س �أوجاعهم لن�ؤكد لهم
�أنهم لي�سوا وحدهم ،فنحن معهم واهلل معنا جميعا.
كما �أ�شارتا يف كلمتهما التي �ألقتها نيابة عنهما مهجة
ندّي �إىل �أن "اليمن جزء ال يتجز أ� من اململكة العربية
ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص واخلليج على
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وجه العموم  ،وهي عمقنا الإ�سرتاتيجي ولن نفرط
بهم؛ لأنهم �إخواننا ،كما قال موالي خادم احلرمني
ال�شريفني املليك عبداهلل بن العزيز �آل �سعود  ،وويل
عهده الأمني �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع  ،و�سيدي �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار
واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
(حفظهم اهلل) ،ونحن �أوىل بامل�شاركة من غرينا
مب�سحة �إن�سانية.
ٍ
و�أكدتا �سمو الأمريتني متابعتها كل ما ميكن �أن يقدم
من خالله اخلري ،وقلوبنا على تلك الفئات املك�سورة
يف كل جمتمع  ،حتى �إن مل يجمع بيننا� ،إال رابط
الإن�سانية فقط لكفى ذلك؛ لإيالمنا حتى النخاع � ،أننا
نت�أمل لر�ؤية كل �صورة نرى فيها ب�ؤ�ساً يعانيه ،كما لو
�أننا نحن من يعانيه ،ولذلك ف�إن تلك الفئات ،التي مل
ت�أخذ ّ
حظها من العي�ش الذي ت�ستحقه ،لهي املعنية
بالنظر �إليها يف كل جمتمع ،وهذا ما �سعينا له يف �أنحاء
اململكة كلها ،وما نطمح به �أن يتنامى خارج احلدود،
تنفيذ ًا للت�شجيع والرغب ُة الكبريين من جدِّنا �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري "مقرن بن عبد العزيز" و والدنا
الأمري "عبد العزيز بن مقرن "و والدتها الأمرية
"�سلوى الن�صريي " الذي ن�أمل من ربنا �أن يجزل
لهم كل اخلري و�أن يجعل ذلك يف ميزان ح�سناتهم يوم
تخف املوازين .
وتطرق ممثل منظمات املجتمع املدين يف عدن ح�سام
اجلعدين �إىل ال�شراكة املتجددة التي ا�ستحدثتها
م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية والتنموية ب�شكل خمتلف
عن ال�شراكات املعروفة بطريقة �أخرى ،ويربز هذا

االختالف من خالل م�سايرة التغريات والتطورات
ال�سيا�سية العامة للدولة يف الفرتة الأخرية وت�سايرها
مع ال�شكل اجلديد للدولة� ،إىل جانب مزجها بني
الن�شاط الإعالمي والعمل التنموي اخلريي.
م�ضيفاُ �أن م�ؤ�س�سة احلقيقة اخلريية التنموية عمدت
على تعزيز ال�شراكة مع منظمات املجتمع املدين ب�شكل
يتنا�سب مع املنظمات الأخرى يف الأقاليم والواليات
اليمنية.
وتخللت فقرات حفل الإ�شهار الذي ي�أتي تزامنا مع
اليوم الوطني الرابع والثمانون للمملكة العربية
ال�سعودية امل�صادف لـ 32من �سبتمرب ،العديد من
الفوا�صل الفنية والغنائية مب�شاركة فاعلة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة ممثلة بجمعية الفجر اجلديد
للطفل املعاق ذهنياً.
وتوجه احلا�ضرون بعد انتهاء فعاليات احلفل �إىل
م�أدبة الغداء التي �أقامتها امل�ؤ�س�سة مبنا�سبة إِ��شهار
م�ؤ�س�ستها اخلريية التنموية.
ومتار�س "م�ؤ�س�سة احلقيقة التنموية اخلريية"
ن�شاطها االجتماعي التنموي واخلريي غري الربحي يف
واليات �أقليمي عدن وح�ضرموت كخطوة �أولية قبل
�أن ت�شمل جميع الأقاليم اليمنية ،متمتعة ب�شخ�صية
اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة ،حاملة ترخي�ص
مزاولة الن�شاط رقم  983ال�صادر من مكتب ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل بعدن.
وتعود "احلقيقة التنموية اخلريية" �إىل م�ؤ�س�سة
احلقيقة للإعالم التي ت�أ�س�ست يف يوليو من العام
1996م وير�أ�سها الزميل فرا�س اليافعي ،وت�صدر
عنها ورقيتي "احلقيقة" و"�إقليم عدن" �إىل جوار
مواقعهما الإخبارية وموقع "�إقليم ح�ضرموت"
الإلكرتوين.
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) قبيل وفاته..

الأ�صنج :احلوثيون وجدوا �ضالتهم يف �إيران والرئي�س هادي تعامل بحكمة مع كل الظروف
جده

خا�ص :

يعترب ال�سيا�سي الكبري عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج ،وزير
اخلارجية الأ�سبق ،رئي�س تكتل امل�ستقلني اجلنوبيني،
من �أبرز الوجوه ال�سيا�سية املثرية للجدل� ،أ�س�س مع
منا�ضلي احلركة العمالية والوطنية امل�ؤمتر العمايل
بعدن وحزب ال�شعب ،ومن قبلهما اجلبهة الوطنية
املتحدة ،وحال ا�ستقراره يف �صنعاء كان بدعوة من
املغفور لهم ـ ب�إذن اهلل ـ القا�ضي عبدالرحمن الإرياين،
وامل�شري عبداهلل ال�سالل ،والفريق ح�سن العمري،
وبت�شجيع من الأ�ستاذ �أحمد النعمان وجنله حممد
�أحمد النعمان ،والعميد حممد علي الأكوع ،والأ�ستاذ
يحيى جمعان ،وحممد �أنعم غالب ،و�أحمد عبده �سعيد،
وعبدالغني مطهر ،وال�شيخ �سنان �أبو حلوم ،وال�شيخ
نعمان بن راجح ،وح�سني علي احلبي�شي ،وعلي �سيف
اخلوالين ،والدكتور حممد �سعيد العطار ،والدكتور
ح�سن مكي ،وعبداهلل حمود حمدان ،و�أحمد دهم�ش.
توىل الأ�صنج وزارات اخلارجية واالقت�صاد
واملوا�صالت ،وبقرار رئا�سي توىل الأمانة العامة
لالحتاد اليمني اجلديد .ترك �صنعاء بعد حماكمة
ي�صفها هو بالهزلية ،ق�ضت بالتحفظ عليه يف زنزانة
ب�إدارة الأمن الوطني ،وبعد عام نقل للإقامة اجلربية
يف بيته لعام �آخر.
غادر �صنعاء للعالج يف الواليات املتحدة ،لي�ستقر حال
عودته يف القاهرة حتى العام 1994م .مت تعيينه وزيرا
للخارجية يف جمهورية اليمن الدميقراطية التي �أعلن
عنها الرئي�س علي �سامل البي�ض يف 1994م.
كان مو�ضع الرعاية من امللك خالد بن عبدالعزيز،
وال�شيخ زايد بن �سلطان ،وامللك فهد بن عبدالعزيز،
والأمراء �سلطان ونايف و�سلمان و�أحمد �أبناء امللك
امل�ؤ�س�س عبدالعزيز �آل �سعود ،ويعكف حاليا على
�إعداد مذكرات يتناول �أهم املحطات ال�سيا�سية احلاملة
�أ�سرارا ومفاج�آت مينية وعربية ودولية“ .الأ�صنج”
�أثار بت�صريحاته عرب ال�صحف اليمنية واخلارجية
جدال وا�سعا ،تعر�ض للهجوم من قبل الكثري ،ولكنه مل
يتعر�ض لالنتقادات ممن حتدث عنهم.
وتعترب عائلة الفقيد الأ�صنج من �أوائل الأ�سر العدنية
التي ا�ستقرت يف مدينة ال�شيخ عثمان منذ التخطيط
لتعمريها يف نهاية القرن التا�سع ع�شر  1800وبداية
القرن الع�شرين  ،1900حيث بنت و�أ�س�ست فيها �أول
منازل لل�سكن (ال�شخ�صي والتجاري) ،والتي ال تزال
تعرف حتى الآن ب�شوارع �أو حوايف (الأ�صنج) ..
وحتدث اال�صنج عن كثري من االحداث وامل�ستجدات يف
ال�ساحة اجلنوبية يف مقابلة ن�شرتها �صحيفة احلقيقة
املحلية يف عدن.
واليكم ن�ص اللقاء:
 _1كيف تقرأ املشهد السياسي يف اليمن واىل
اين تتجه األمور والتسويات السياسية؟
قراءتي للم�شهد ال�سيا�سي يف اليمن قد ال تعجب البع�ض
من الو�صولني والقلة الهابطة من هواة ال�سيا�سة
املتنفعني بحالة ف�ساد مقيم وم�ستوزرين ي�ضعون
م�صلحة �أولياء الف�ضل والنعم عليهم يف الأحزاب
التي ينخرطون فيها او القبيلة او اجلهة التي ينتمون
اليها ،فالتوليفة الوزارية ال�سابقة ت�شكلت على قاعدة
املنا�صفة بني اتباع املخلوع وخ�صومه واملختلفني
معه وكانت املرحلة �صعبة و�شديدة التعقيدات ..

اجلنوبيون ومعاناتهم من مركزية �صنعاء املفرطة
واالق�صاء العمد لهم ك�شريك على حد �سواء يف ممار�سة
ال�سلطة والتحكم يف م�صادر الرثوة وح�سن جبايتها
وادارتها واحلوثيون ب�صعدة وانت�شارهم يف همدان
بعد �سفيان وحجة واجلوف و�صوال البواب �صنعاء
و�سادت حاالت متلمل �سيا�سي واقت�صادي وامني
واجتماعي يف تعز واب واحلديدة وحلج وابني وعدن
وح�ضرموت وكان للمخلوع وادواته اال�سهام الكبري يف
اذكاء اجواء االثارة والفتنة والتخريب بل وارتكاب
جرائم قتل وقطع ال�سبيل.
وكانت حكمة و�صرب و�شجاعة الرئي�س عبدربه

من�صور �صمام االمان الذي وقف بجزم ومعه عقالء
ومفكري وعلماء ورجال اعمال و�شباب ون�ساء ال�شمال
واجلنوب الف�شال حماوالت املخلوع والبد من اال�شادة
باال�صطفاف ال�شعبي واحلكومي ع�سكريا وامنيا وراء
�سيا�سات ومواقف الرئي�س عبدربه من�صور.
وملا كانت اليمن حتظى ب�أهمية �إقليمية ودولية
فان التكهن مبعرفة اين هو مر�سى االمور اجلارية
والت�سويات فعلمه عند اهلل اوال واخريا وال�صورة التي
امامنا توحى بان غياب امل�شروع الوطني ال�سيا�سي
اجلامع والعجز االقليمي عن االخذ بزمام املبادرة
اخلليجية وترجمتها اىل م�شروع حل �سيا�سي عاجل
ودائم �سوف ي�ضيف اعباء هموم ثقيلة على اليمن �شماال
وجنوبا ورئي�سا و�شعبا وجي�شا وامنا .
 _2 .هل بنظرك ما يحصل من حراك سياسي
يف صنعاء كفيل بإرجاع الحقوق الدولة الجنوبية
السابقة ؟

ال يختلف اثنان يف �شمال اليمن وجنوبه بان لل�شعب
يف اجلنوب حقوق وطموح وتطلعات م�شروعة الغبار
عليها وان جتربة الوحدة االندماجية التي اعلنها
املخلوع علي عبداهلل �صالح وال�شارد علي �سامل البي�ض
فا�شلة وحمبطة لليمنيني �شماليني وجنوبيني بكل
املقايي�س .واحلراك ال�سيا�سي يف �صنعاء الذي ت�شري
اليه ي�صح و�صفه بقطعة احللوى التي توزعها ا�صحاب
املوالد يف الزوايا ودور العبادة ويف االفراح والليايل
املالح وان وحدة املوقف اجلنوبي قيادات وجماهري
هو املفتاح النت�شال اجلنوب من كبوته وت�صويب
وت�صحيح امل�سار لل�شمال وللجنوب .
3 .ـ هل تعتقد ان التأييد الشعبي للرئيس هادي
من شأنه تحقيق مكاسب على االرض للجنوبيني
؟
يجد الرئي�س هادي مالذا امنا وفر�صة ثمينة للعقالء
االمناء ال�صادقني املخل�صني للق�ضايا العادلة
وامل�شروعة لالمة يف وطن يت�سع لكل ابناءه ال وطن
لالقوياء واملخربني والطامعني من ل�صو�ص الوحدة
واجلمهورية .وهادي هو املوجود املنا�سب وما على
القيادات اجلنوبية �سوى التعاون معه دون االنتظار
مل�صباح عالء الدين ومغارة علي بابا ،فامل�شوار طال
والبحث عن احلقيقة الغائبة �سيبقى لغزا وان فطن
بع�ض القلة املوهوبة واختارت عليه ال�صمت رمبا
لل�سالمة او للم�صلحة او لالثنني معا .
 4 .ـ هل سيقبل الشماليون بحلول قد تفقدهم
السيطرة على الثروات النفطية يف الجنوب  ,وهل
تتفق مع من يطرح بأن الشمال اليمني يرفض
خيار الستة اقاليم ؟
ومن قال لك بان لأحد كان �شمايل او جنوبي احلق يف
ال�سيطرة على ثروات اجلنوب النفطية والعقارية
وغريها ومن حق ال�شمال ان يقبل او يرف�ض مبا
ي�شاء ومن حق اجلنوب ان يختار االقليمني او ال�ستة
االقاليم ومن حق ال�شمال واجلنوب ان ينام كل منهما
على اجلنب الذي يريحه ،ولعبة با�شوف عقله قد ولت
اىل غري رجعة التي اجادت املخلوع وال�شارد توظيفها
و�صنعها وارتكبا من االخطاء واخلطايا ال�سيا�سية
واجلنائية ما يندى له اجلبني.
 5 .ــ السيد حيدر العطاس وصف مخرجات
الحوار باملتاح املمكن وقال يف اخر تصريح له ان
الجنوب اضاع فرصة املشاركة يف الحوار اليمني ,
هل تتفق مع ما طرحه ؟
ينعم االخ املهند�س حيدر ابوبكر العطا�س بقدرة على
االفتاء ال�سيا�سي فهو ي�ستبق االحداث مرة ويت�أخر يف
ا�ستبيانها مرة فان اخط�أ له �أجر وان ا�صاب له اجران
وهذا من باب الدعابة ال غري التي يهواها ال�سيا�سيون يف
�شمال اليمن وجنوبه.
 6 .ـــ سياسيون جنوبيون يقولون انهم فقدوا
االمل يف القيادات الجنوبية التي حكمت الجنوب
منذ الستينات وحتى التسعينات  ,فالبيض
والجفري لديه شعار التحرير واالستقالل يف حني
ان البعض االخر باتت اطروحاتهم تختلف من
وقت اىل اخر وان كانت تصب جميعها يف خانة
القبول بالفدرالية  ,اين تقف انت من كل تلك
املشاريع املتناقضة ان جاز لنا التعبري؟
يا �صاحبي اقول لك ال ت�س�ألني عن قيادات جنوبية
�سابقة او الحقة ف�شباب اليوم هم كهول الغد..

وال�شعارات يف او�ساط ال�سا�سة واالحزاب يف اليمن
�شماال وجنوبا اراها موا�سم بل�س وتني �شوكي وعنب
رازقي وم�شبك حديدي وع�صيد كوز ذماري وفل
وكادي حلجي .والقيادات التي بعد النعمان والزبريي
وحممد علي عثمان وال�سالل واالرياين �شماال وجنوبا
واحلب�شي ولقمان والبيحاين وباحمي�ش جنوبا قد غاب
وهجها وانا اف�ضل ان انتظر وا�شاهد وا�سمع و�سيكون
موقفي مع م�شروع �سيا�سي ير�ضي العقالء واحلكماء
ومن جرت املجرب بات يف ندامة.
 7 .ـــ هل تتفق مع من يقول ان يجب أن يقبل
الجنوب بالفدرالية ملدة خمس سنوات او اكثر ثم
االستفتاء على حق تقرير املصري  ,متحججني ان
الجنوب لم تعد فيه اي مقومات دولة ؟
دعنا من االخذ مبا يقوله او يردده زيد هنا وعمر هناك
او تنادي به �سعيدة يف ال�سوق ،ان يف اجلنوب �شعب
�شديد املرا�س يعلم ان خفايا وخبايا �سيا�سة هي كذبة

املخلوع حاول كثريا
يف �إذكاء �أجواء الإثارة
والفتنة والتخريب

ال�شراكة وواقع ال�ضم واالحلاق الق�سري او باالغذاق
ماال وجاها اىل حني .ومن غري التوفيق القول ب�أن
اجلنوب مل تعد فيه مقومات دولة بدليل ان معاملة
املواطن التي ت�ستغرق يومني يف �صنعاء يتم اجنازها
يف �ساعات بعدن او احلوطة او ح�ضرموت اال ما نذر
 8 .ـــ مؤخرا تناقلت وسائل االعالم خرب محاولة
االطاحة بالرئيس اليمني عبدربه هادي من
قبل سلفه صالح  ..كيف تقرأ محاولة االطاحة
بهادي؟
البد ان يفهم �شباب ال�ساحات يف �صنعاء وتعز واب
واحلديدة واملهجر وجماهري احلراك يف عموم
املحافظات اجلنوبية واملهجر ب�أن ت�ضحياتهم ون�ضالهم
و�صمودهم �ستذهب هباءا لو �صربوا على بقاء املخلوع
البائ�س ومن تبعوه يعيثون ف�سادا وت�آمرا �ضد امن
وا�ستقرار وتنمية الوطن فالعودة لالعت�صام يف
ال�ساحات العامة �ضرورة واملطالبة مبحاكمة املخلوع
على جرائم ج�سيمة اقرتفها والتحفظ على ار�صدته يف
اخلارج وا�ستجابة احلكومة والرئي�س هادي لغ�ضبة
اجلماهري هي اقل واجب للتعبري عن الوفاء لل�شعب
الذي يعاين من ويالت املخلوع وم�ؤامراته
 9 .ـــ هناك أنباء عن تحالف صالح مع الحوثيني
مؤخرا  ,هل يشكل هذا خطرا على حياة الرئيس
يف حالة وان هناك نوايا لتكرار محاولة االطاحة
به؟
منذ ن�ش�أة حركة احلوثيني والتعاون قائم مع نظام
علي عبداهلل �صالح فاحلوثيون وجدوا �ضالتهم يف ايران
واملخلوع اثرى ثراءا فاح�شا من م�ساعدات خليجية
وكان ا�ستمرار حرب �صعدة م�صدر نعمة وثراء
للمخلوع واحلوثي معا يف وقت واحد.
 10ــ الجيش اليمني يخوض معارك ضد تنظيم
القاعدة يف الجنوب  ,بمساندة امريكية هل
تعتقد ان تلك الحرب قد تؤتي ثمارها ؟
�سمعت كثريا عن معارك يتمدد نطاق عمليات اجلي�ش

اليمني فيها �ضد تنظيم القاعدة وتقف وراء اجلي�ش
جماهري غفرية ترف�ض االرهاب وتعار�ض ان يجد
االرهابيون الوافدون من ا�صقاع بعيدة اجنبية وعربية
�ساحة مواتية لهم على ح�ساب اليمن واهله .
 11 .ــ اعضاء يف تنظيم القاعدة يقولون ان
الرئيس اليمني السابق استخدم التنظيم ملحاربة
الجنوبيني  ،كما استخدم التنظيم ورقة البتزاز
الغرب  ,اليوم وبعد ان رحل هل تعتقد ان
باستطاعة النظام الجديد القضاء على القاعدة؟
الرئي�س املخلوع ا�ستخدم خرباء تزوير عمالت
افارقة وا�ستخدم عنا�صر من اجلهاد االفغاين مينيني
وخليجيني وم�صريني وليبني ومغاربة و�سودانيني
كمقاول بدرجة رئي�س جمهورية توىل حماية االن�شطة
الهدامة له�ؤالء يف بلدانهم عند اللزوم واليوم يتوىل
النظام اجلديد يف اليمن مهمة مواجهة االرهاب املتف�شي
يف البالد باجلزرة والع�صا وال�صورة وا�ضحة وجلية
ملن له عينني فالرئي�س هادي ووزير الدفاع حممد نا�صر
والقيادات امليدانية يف اجلبهات تقوم بعمل حماية
وانقاذ يف بالدنا12 .
ــ تضاربت الروايات بشأن مستقبل الرئيس
البيض  ,كيف يقيم االصنج مستقبل البيض؟
الرئي�س اليمني ال�سابق حتول من رئي�س دولة بعد
خلعه اىل رئي�س ع�صابات تقطع وحرابة  ,حيث
انه بح�سب تقارير مينية قد ت�سبب يف خ�سائر فادح
لالقت�صاد الوطني يف اليمن من خالل وقوفه وراء
االعتداءات على انابيب النفط وابراج نقل الطاقة ,
ال�س�ؤال كيف تنظر اىل م�ستقبل الرجل يف ظل ان اليمن
حتت البند ال�سابع ؟ انا ل�ست معنيا مب�ستقبل البي�ض
وهذا ان كان له م�ستقبل بعد �سجله احلافل باالخفاق
والف�شل والهروب من مواجهة م�س�ؤولياته والعواقب
الوخيمة لت�صرفاته الرعناء واخلاطئة وعودته لو
�صحت اىل �سلطنة عمان �ستكون احمد له وال�سرته.
واعتزال علي �سامل البي�ض للعمل ال�سيا�سي �سيكون
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عمل انقاذ وطهور له من م�ستنقع القى بنف�سه فيه وقدر
اهلل له النجاة وال�سالمة بينما توفى اهلل رفيقيه ال�سيلي
وح�سينون من قبل يرحمهما اهلل وال اجد كلمة ابوح بها
عن م�ستقبل البي�ض فم�ستقبله حم�سوم منذ قراره واهلل
ا�س�أل ان يلطف به واوالده.

على ال�شباب الثائر �أن
يطالب مبحاكمة "�صالح"
و�إال ف�إن ت�ضحياتهم
�ستذهب هباء
 -13 .كلمة أخرية تريد قولها ؟
كلمتي ابد�أها بان يحفظ اهلل اليمن وال�شعب من �سوء
وف�ساد بع�ض حكامه يف االم�س واليوم وان يهدي
�شبابنا فتيانا وفتيات وجهابذة االحزاب ال�سيا�سية
واملكونات االخرى لنبذ اخلالفات املذهبية واجلهوية
والتوجه ال�شامل نحو اعداد م�شروع �سيا�سي لالنقاذ
ي�ضم خمرجات احلوار وما �سقط منها �سهوا او اغفاال
بق�صد او بدون ق�صد .واملي وطيد يف ان ي�أخذ الرئي�س
هادي بزمام املبادرة ويختار من اخلرباء امل�ؤهلني
يف �صنعاء وعدن وتعز وح�ضرموت وكل املحافظات
القادرين على اجناز م�شروع االنقاذ الوطني ومراعاة
ا�ستفتاء ال�شعب عليه اعماال مببد�أ حق تقرير امل�صري
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نبدة عن السياسي الكبري عبداهلل
عبداملجيد األصنج:
عبداهلل عبداملجيد الأ�صنج هو وزير
اخلارجية الأ�سبق ،رئي�س تكتل اجلنوبيني
امل�ستقلني ،من �أبرز الوجوه ال�سيا�سية
املثرية للجدل ،ا�س�س مع منا�ضلي احلركة
العمالية والوطنية امل�ؤمتر العماين
بعدن وحزب ال�شعب ومن قبلها اجلبهة
الوطنية املتحدة ،وحال ا�ستقراره يف
�صنعاء بدعوة من املغفور لهم ب�إذن اهلل
القا�ضي عبدالرحمن االرياين وامل�شري
عبداهلل ال�سالل والفريق ح�سن العمري
وبت�شجيع من احمد النعمان وجنله حممد
احمد النعمان والعميد حممد علي االكوع
والأخوة يحيى جمعان وحممد انعم غالب
واحمد عبده �سعيد وعبدالغني مطهر
وال�شيخ �سنان �أبو حلوم وال�شيخ نعمان
بن راجح وح�سني علي احلبي�شي وعلي
�سيف اخلوالين والدكتور حممد �سعيد
العطار والدكتور ح�سن مكي وعبداهلل
حمود حمدان واحمد دهم�ش ،توىل
اال�صنج وزارات اخلارجية واالقت�صاد
واملوا�صالت وبقرار رئا�سي توىل االمانة
العامة لالحتاد اليمني اجلديد .
ترك �صنعاء بعد حماكمة ي�صفها هو
بالهزلية ق�ضت بالتحفظ عليه يف زنزانة
ب�إدارة االمن الوطني وبعد عام نقل
للإقامة اجلربية يف بيته لعام اخر .
غادر �صنعاء 11للعالج يف الواليات املتحدة
لي�ستقر حال عودته يف القاهرة حتى العام
1994م .
كان مو�ضع رعاية من املغفور لهم ب�إذن
اهلل امللك خالد بن عبدالعزيز وال�شيخ
زايد بن �سلطان وامللك فهد بن عبدالعزيز
والأمراء �سلطان ونايف و�سلمان واحمد
�أبناء امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز �آل �سعود
»Wìb
ويعكفGMÂ§bE
ÙCEbEÂWMAE
علىÒاعداد مذكرات يتناول
حاليا
bS
¹aÊ
b¡×E
fKbE
اهم املحطات ال�سيا�سية احلاملة لأ�سرار
ومفاج�آت مينية وعربية ودولية .
ال�سيدة نظرية ح�سن ا�سماعيل
من®ÅÈÅQ
متزوجÆ¼UÂbE
©f×EÅX
خان  وله ولدان حممد ومازن
خدابخ�ش
Ó¹R½¹ÅbEÃ¶W ¶Å°IE?WAE
وبنتان منال ومريفت ،ويقيم حالياً يف
مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية
ÂeÆFÂ¼ÔE
`Â×EG|Kf
1994م .
منذ®العام
ÀHÂa
½
c

Â¼ÔE

¸
dÓ
×Eتويف يف بامل�شفى الع�سكري مبدينه جده
يوم الأربعاء املوافق �17سبتمرب 2014م
º¿HÅعاماً.
الـ83
ناهزÈH¾A
عمرFK
عنbE
Rº¿h¾AE|FÓ

¼SÓEOEÂK
¼|rò
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والنهاية مع "الإ�صالح" و"احلوثيني"؟

مقاالت

حممد عاي�ش
�أ�شعر بالإنهاك حني �أتخيل الزمن الالحمدود الذي
�ستق�ضيه اليمن ،من م�ستقبلها ،يف ال�صراع بني
"احلوثيني" و"الإخوان"؛ بال�سالح �أو بال�سيا�سات
الت�أزميية.
كل منهما قوة من غري املمكن ،وال اجلائز ،لإحداهما �أن
تزيح الأخرى من خارطة ال�سيا�سة واملجتمع ب�سهولة.

ثم الت�صفيات اجلمهورية اجلمهورية� ،أدت �إىل
�ضرب خمتلف التمثيالت الوطنية مل�صلحة "الزيدية
اجلغرافية" التي �ستهيمن منتج ًة با�ستفرادها نظاماً
م�أزوماً مل يعرف البلد معه ا�ستقرار ًا طبيعياً حتى
اللحظة.

حروب الرفاق يف اجلنوب ،مرور ًا بامل�شكلة التي خلقها
ويف الوقت نف�سه يبدو تعاي�شهما ،والإبقاء على بعد ذلك توحيد الف�صائل ،و�صوال �إىل ت�صفيات 86
ال�صراع بينهما حمكوماً بال�صندوق وبقواعد اللعبة الدموية� ،ستخلق واقعا �أعرج دخل �إىل "الوحدة" بقدم
واحدة م�شك ًال بذلك �إغراء للطرف املهيمن يف �صنعاء.
الدميقراطية ..مطلباً �صعباً.

فب�سبب من ف�ساد العملية ال�سيا�سية ،وهو الف�ساد
ٍ
املزمن ،مل تتعود اليمن على �أن ت�ستقر يف ظل قوتني
متناف�ستني �أو �أكرث ،ويف العادة ُيح�سم الأمر بق�ضاء
�إحداهما على الأخرى ولكن بانت�صار خادع� ،إذ ما
يلبث "االنت�صار" �أن يوقد نريان �أزمة� /أزمات �أكرث
فتكاً ،تتحول بدورها �إىل انفجار ،طال الوقت �أم ق�صر.

ويف  94كان على �إحدى القوتني �أن تنهي التوازن
وتنق�ض على الأخرى ،وهكذا كان ،وهذه النتائج لهذا
الإق�صاء ماثلة �أمامنا يف اجلنوب مع العودة القوية
للهوية اجلنوبية ومتثيلها يف حراك احتجاجي قوي
بدء ًا من العام .2007

وال �أدري هل ُيع ّقد الو�ضع �أكرث� ،أم يخفف من
احلروب اجلمهورية امللكية �أدت �إىل م�صاحلة ه�شة ثم حدته ،واقع �أننا يف هذه املرحلة ل�سنا ب�إزاء قوتني
�إىل �إق�صاء "الزيدية ال�سيا�سية" التي �ستعود لتعرب عن فقط (احلوثيني والإخوان) ،بل �أكرث من قوتني،
بوعي منها �أنها فامل�ؤمتر ال�شعبي اليزال ،واحلراك اجلنوبي وحت ّوله
نف�سها بقوة يف ما بعد الألفني و�أربعة،
ٍ
التدريجي ،كما يبدو� ،إىل قوة م�ساندة للرئي�س هادي،
عود ُة رد الفعل على الإق�صاء �أو بالوعي.

احتبا�س
حراري
�سند بايع�شوت
يتميز البيت العدين بـطيبة وكرم �أهله..يف الزمن
القدمي كان يوجد يف البيت العدين من �شخ�ص اىل
ع�شرون �شخ�ص ومع ذلك يكون لع�شرون �شخ�ص
عدة �أ�صدقاء و�أي�ضا مع ذلك يكون البيت العدين
يف وقت الغداء مثل ال�ضيافة وبالفعل ال توجد �أي
�ضيافة �إال انه هو البيت العدين الذي ال يخلو من
الأهل والأ�صدقاء.
وبعد هذا الغداء ي�أتي موعد الع�صر وخروج
االطفال اىل اللعب يف �شوارع عدن اجلميلة املمتلئة
باملحبة وكانوا يلعبوا �أطفال عدن من كال الفئتني

حا�ضر �أي�ضاً ،وكذلك اال�شرتاكي وممكنات حتالفاته احلوثيني:
مع القوى والنخب امل�ستقلة؟؟!
ً
هل هذه حيوية قد ت�صل بنا �إىل ف�ض اال�شتباك نهائيا قولوا يل �أي �شرف ،و�أي جدوى ،يف التطبيل حلرب
بني القوتني الدينيتني القلقتني ،ثم �إىل عملية �سيا�سية �ست�شوي م�ستقبل البلد لتقدمه ع�شاء على مائدةِ من
وحتالفات دائمة� ،أو انتخابية ،والغالب �سبق �أن تغدوا مبا�ضي وحا�ضر البلد!!
ف�سيف�سائية،
ٍ
ً
ً
ما جدوى حرب �سترتك لكم البالد خرابة بال حكومة
اليوم مغلوب غدا والعك�س؟؟
�أم �ست�ؤدي �إىل دورات من الت�صفيات و�صو ًال لت�صفية فا�سدة ،وبال خ�صوم �سيا�سيني ،وبال �صالحية للحياة
�أي�ضاً؟!
نهائية؟؟
ولكن من قال �إن حرباً كهذه �ستنهي اخل�صوم؟ �إنهم،
هل ب�إمكان املثقفني وال�سيا�سيني الوطنيني ا�ستخال�ص وقد ا�ستنزفهم الزمن ،لن يجدوا �أف�ضل من حرب
كل جتاربنا الإق�صائية هذه يف �شكل مبادرة حتاول �شاملة كي يولدوا من رحمها من جديد.
وبالن�سبة لقارعي طبولها من غري احلوثيني:
منع تكرار �أي منها؟؟
ما فائدة "التاريخ" و"جتارب التاريخ" بالن�سبة هل �أنتم واثقون يف قدرتكم على اخلروج منها مثل
للإن�سان اليمني؟؟ �أين هي العقدة الكربى املنتجة ثقتكم يف �سهولة الدخول �إليها..؟
لعالقتنا ال�سلبية مع تاريخنا ودرو�سه؟!
باملنا�سبة :التطبيل للحرب ال يكون بال�ضرورة،
وفقط ،عرب الدعوة لل�سالح والقتال ..بل قد يكون
اليمن بخري
َ
َ
يا�صديقي املُطبلينْ للحرب ،من الطرفني ،ثقا �أنكما و�أنا بوا�سطة خطاب العدمية واالحتقار والتبخي�س
َّ
واحتكار "الوطنية" واعتبار الآخر �شيطاناً والـ"�أنا"
و�أطفالنا والبلد من حريوحوا فيها..
�أما �أبو علي وعلي حم�سن ،ومن بينهما ،فلديهما من مالكا ..على طول اخلط.
الرجال والعتاد ما يكفيهما للنجاة..
بالن�سبة ملن يدفعون �إىل الت�صعيد واحلرب من بع�ض

االحتبا�س احلراري يف �صنعاء هذه الأيام فتح
طريقاً ثالثاُ للتو�صل �إىل حل نهائي بقيادة بن
عمر مع كافة الإطراف املتناغمة واملتنافرة
يف احلكومة واحلركة احلوثية باختيار
رئي�سا للوزراء هذه املرة لي�س بالتوافق و�إمنا
بالفر�ض الإجباري بعد هيمنة ال�شارع.
و زادت �أالزمة الطاحنة من تفاقم الأو�ضاع
�سو ًء ب�إ�صابة الأداء احلكومي بخازوق ب�أن
ثمة �صداماً حمتدماً و�شيكا معتمد ًا على النزعة
ال�شوفينية �سيحدث يف تفرق الوزارات على
�أنغام ال�صراع ال�سيا�سي ب�صدام املذاهب يف
االيديولوجية ال�سيا�سية املعقدة.
و�إذا كان �صموئيل هتننغون �صاحب نظرية
�صدام احل�ضارات التي انت�شرت يف نهاية
القرن الع�شرين ب�ضرورة ال�صراع احلتمي
بني الثقافات والديانات بني ال�شمال الغني

�أوالد وبنات وكانت تغمرهم حمبه �أخويه �صادقه
وبريئة ال يحملوا يف قلوبهم اخلبث واحلقد ،وعند
بداية غروب �شم�س عدن احلبيبة يت�سارعون
اطفال عدن اىل بيوت جماوره لبيوتهم ميلكون
جهاز التلفاز لكي يقوموا مب�شاهدة اطفال الكرتون
امل�شوقة وعند االنتهاء من امل�شاهدة يكون البع�ض
منهم قد غادروا بيوت جريانهم والبع�ض من
يناموا يف بيوت جريانهم العدنية.
وكانت عدن متلك روح الأمن والآمان والطم�أنينة..

واجلنوب الفقري ،فرمبا كانت نظريته على
�صواب  ،ولكن ثمة نظرية جديدة قد ظهرت
يف الدميقراطية اليمنية النا�شئة وهي �صدام
املذاهب لكنها حتت التمرين .
�أعتقد �إن ال�صراع العقدي �سيكون يف نهاية
املطاف �إن مل يتم التوافق على نقاط االختالف
بالقبول �أو التنازل قبل �أن تنجر البالد �إىل
انزالق غ�ضرويف �أ�سو�أ بكثري عما يحدث يف
بالد ال�شام والرافدين �سيما و�أن التحالفات
يف ال�ساحة قد تغري قواعد اللعبة بني ع�شية
و�ضحاها باالعتماد على االرتهان بال�شارع
ال�سيا�سي كما يحدث الآن لتنفيذ خمرجات
احلوار فيما يخ�ص تغيري خارطة الإقليم
الغربي مبا ي�ضمن �إيجاد منفذ جمرى مطل �أمام
بحار العامل ،وثمة حاجة يف نف�س يعقوب عند
�أطراف خا�سره غادرت املعرتك ال�سيا�سي.

البيت العدين
ر�أفت �رشف

�أظن �إن �سقوط �صنعاء لن يكون هذه املرة مثل
�سقوط بغداد �سه ًال للغاية بل كارثيا لعوامل
ذاتية ومو�ضوعيه جميعها ت�ساعد بدخول
البالد يف فو�ضى عارمة رمبا تتجاوز احلدود
وتتداخل �أو تتقاطع مع م�صالح �أطراف يف
املنطقة بفر�ض �سيا�سة واقعيه وفقاً لأجنداتها
 ،وبالتايل لن ي�ساعد الو�ضع املعقد اخلروج
من عنق الزجاجة يف �سبيل ال�سري عرب ممرات
�أمنه طاملا هناك ا�صطفاف وا�صطفاف م�ضاد ،
وجي�ش م�سلح مقابل جي�ش نظامي لدوله داخل
الدولة  ،فقد بغت احلالة �إىل احللقوم  ،فال بند
�سابع وال ف�صل عا�شر ينفع  ،و�صنعاء تعاين من
تورم �إزاء االحتبا�س احلراري املقاوم لت�أييد
اجلرعة حتت م�سمى اال�صطفاف الوطني  ،فهل
هي خطوة ت�صحيحية �أم هي ثورة م�ضادة ؟!
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تعازي

�صدق اهلل العظيم

الأ�سيف

اللواء الركن ناصر منصور هادي
وكيل رئي�س جهاز الأمن ال�سيا�سي ،عدن ،حلج و�أبني

ببالغ الأ�سى واحلزن تلقينا نب أ� وفاة وزير اخلارجية الأ�سبق ال�سيا�سي املخ�ضرم
عبداهلل بن عبداجمليد األصنج
الذي وفاة الأجل الأربعاء ،مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية
بعد عمر ق�ضاه يف الن�ضال الوطني..
ونتقدم بتعازينا احلا ّرة لأوالد الفقيد
املهند�س حممد ،ومازن ،والدكتورة منال والدكتورة مريفت
مو�صولة �إىل زوجة الفقيد ال�سيدة
نظرية ح�سن �إ�سماعيل خدابخ�ش (�أم حممد)
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه وحمبيه ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

ببالغ الأ�سى واحلزن تلقينا نب أ� وفاة وزير اخلارجية الأ�سبق ال�سيا�سي املخ�ضرم

عبداهلل بن عبداجمليد األصنج

الذي وفاة الأجل الأربعاء ،مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية
بعد عمر ق�ضاه يف الن�ضال الوطني..
ونتقدم بتعازينا احلا ّرة لأوالد الفقيد

املهند�س حممد ،ومازن ،والدكتورة منال والدكتورة مريفت

الأ�سيفون:

مو�صولة �إىل زوجة الفقيد ال�سيدة

علي حممد �سعيد �أنعم

نظرية ح�سن �إ�سماعيل خدابخ�ش (�أم حممد)
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه وحمبيه ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

عبدالرحمن هائل �سعيد �أنعم
احلاج/عبدالوا�سع هائل
ر�شاد هائل �سعيد �أنعم
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ال�شيخ "الهاليل" يحت�ضن لقاء جنوبي يف الريا�ض و(احلقيقة) ت�شاركهم اللقاء
الريا�ض

خا�ص

�أقام ال�شيخ عبدالنا�صر بن �سعيد
الهاليل مبنزله بعا�صمة اململكة
العربية ال�سعودية الريا�ض حفل
ع�شاء م�ساء اليوم على �شرف
ال�سلطان عبدالواحد الواحدي
وبح�ضور كل من � :شيخ م�شايخ
احلوطه ح�سني عبداهلل باحنحن،و
ال�شيخ عمر �صالح بلبحيث �شيخ
�شمل قبائل نعمان و الأمري عبد
الواحد الواحدي و ال�شيخ علي

باقادر و رجل الأعمال املعروف
�سامل من�صور و ال�شيخ عو�ض علي
اخلليفي و ال�شيخ ح�سني باهميل
�أمني عام اجلالية اليمنية يف الريا�ض
و ال�شيخ علي بن ح�سن بن دو�شل
الهاليل وال�شيخ �سامل عو�ض ال�صغري
وال�شيخ عبد اهلل باوزير والكاتب
فريد العولقي و نا�صر علي نا�صر
الن�سي و الأمري �أنور علي الواحدي
وعدد كبري من ابناء اجلنوبي العربي
باململكة العربية ال�سعودية .
وامتاز حفل الع�شاء ب�أجواء ودّية

�سادها جتاذب �أطراف احلديث
ومناق�شة الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
اليمن وامل�ستجدات اجلارية يف
املحافظات اجلنوبية .وت�ص ّفح
احلا�ضرون العدد الورقي الأخري
من �صحيفة احلقيقة ال�صادرة من
عدن ،والتي عادة ما تتجاوز احلدود
اجلغرافية لليمن لت�صل �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ،متمنني لها دوام
الت�ألق والنجاح .

ال�شيخ ح�سني باهميل �أمني عام اجلالية اليمنية يف الريا�ض يت�صفح جريدة (احلقيقة) يف مدينة
باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ �سامل عو�ض ال�صغري يت�صفح جريدة (احلقيقة) يف مدينة الريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ عبد اهلل باوزير والكاتب فريد العولقي مع جريدة احلقيقة
مبدينة باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ عبد النا�صر الهاليل وبجانبه الأمري �أنور علي الواحدي يت�صفح جريدة (احلقيقة)
يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ علي بن ح�سن بن دو�شل الهاليل يف الريا�ض يت�صفح جريدة (احلقيقة)
يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ عمر �صالح بلبحيث �شيخ �شمل قبائل نعمان يت�صفح جريدة (احلقيقة)
وبجانبه الأمري والقيادي يف احلراك اجلنوبي عبد الواحد الواحدي

ال�شيخ عو�ض علي اخلليفي يت�صفح جريدة (احلقيقة) يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية

العزيز نا�صر علي نا�صر الن�سي يت�صفح جريدة (احلقيقة) يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية

ال�شيخ علي باقادر يت�صفح جريدة (احلقيقة)
يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية

رجل الأعمال املعروف �سامل من�صور بل يت�صفح جريدة (احلقيقة)
يف مدينة باململكة العربية ال�سعودية
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ميكن للجمهور متابعة موقع إقليم عدن وتصفح حمتواه عرب الرابط أدناه:
http://www.adenprovince.net

ميكن للجمهور متابعة موقع احلقيقة برس وتصفح حمتواه عرب الرابط أدناه:
http://www.al-hakikah.com

دام عزك يال�سعودية
يحتفل الثالثاء القادم � 23سبتمرب اال�شقاء يف اململكة العربية ال�سعودية
وكافة العرب وامل�سلمني بالذكرى الـ 84لليوم الوطني يوم توحيد
اململكة من �أق�صاها �إىل �أق�صاها حتت راية التوحيد وهي ذكرى غالية
وعزيزة هي أ� اهلل لها القائد الفذ امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل
�سعود طيب اهلل ثراه ليجمع �شتات هذه الأمة يف كيان واحد هو (اململكة
العربية ال�سعودية) وذلك عرب م�سرية مباركة من اجلهاد الذي عك�س
الوحدة الوطنية يف �أ�سمى معانيها حيث توحد ال�شعب ال�سعودي خلف
قائده امللك عبدالعزيز لي�ؤ�س�س هذه الدولة املرتامية الأطراف ناق ًال لها
من ال�شتات واالحرتاب لت�صبح دولة متكاملة الأركان قوية البنيان
ي�سودها الأمن واال�ستقرار يف ربوعها كافة.
*امللك عبدالعزيز قد �سخر حياته مذ كان �شابا �صغريا يف خدمة ق�ضية
كربى بحجم الوطن ،فكانت الق�ضية هي الوطن ،وبد�أ م�شواره ال�صعب،
بل امل�ستحيل قبل قرن و�أكرث من عقد من الزمان ،وا�ستمر يف كفاحه زهاء
الثالثني عاما ،حتى اكتمل عقد الوطن ،يف اليوم الذي يوافق هذا اليوم
الـ 23من �سبتمرب عام 1932م.
*�أن اليوم الوطني لل�شقيقة الكربى لي�س كباقي الأيام يف تاريخ
املنطقة ،بل يف التاريخ العربي الإ�سالمي ،فهذا اليوم ي�ؤ�شر لإقامة �أول
دولة عربية �إ�سالمية م�ستقلة باملعنى التام والكامل للم�صطلح.
* تبو أ� اململكة يف عهد �صانع نه�ضتها االقت�صادية احلالية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل مكانة مرموقة
يف منظومة االقت�صاد العاملي مل يقت�صر دورها على �أن تكون عدد ًا �ضمن

فرا�س اليافعي

جمموعة بل �صاحبه دور جوهري وم�ؤثر يف حتديد مالمح االقت�صاد
العاملي وتوجهاته .
*ميتلك خادم احلرمني ال�شريفني ر�ؤية ثاقبة للنهو�ض باقت�صاد اململكة
وو�ضعه يف م�صاف االقت�صاديات العاملية وهي نابعة من �إدراكه ـ حفظه
اهلل ـ للإمكانات االقت�صادية وال�سيا�سية واجلغرافية التي متتلكها اململكة
حيث عمل على الرفع من تناف�سية االقت�صاد ال�سعودي و�شدد على
�ضرورة �أن حتتل اململكة املكانة االقت�صادية التي تليق بها وب�شعبها
يف �إطار عملية الإ�صالح االقت�صادي التي قام بها لإميانه العميق ب�أنه
�ستنعك�س �أو ًال و�أخري ًا على املواطنني ال�سعوديني.
ولقد كان التوجه من كل دول العامل نحو فتح حدودها لال�ستثمارات
الأجنبية بل والتناف�س على ذلك بعد �أن �أدركت حجم املكا�سب التي
يحملها هذا النوع من اال�ستثمار للبلدان امل�ضيفة.
* يحق اليوم لكل مواطن �سعودي �أن يفتخر بهذا ال�صرح العمالق هذا
الوطن الذي د�ستوره كتاب اهلل و�سنة نبيه هذا الوطن الذي مل ينقطع
�صوت احلق فية �أن اليوم الوطني لال�شقاء يف اململكة منا�سبة �سعيدة
على قلب كل مواطن �سعودي ومقيم يعي�ش على ثرى هذه الأر�ض
م�ست�شعرين من خالله ما قام به امللك عبدالعزيز م�ؤ�س�س هذا الكيان
رحمه اهلل رحمة وا�سعة وتلك اجلهود العظيمة واجلبارة التي قام بها يف
�سبيل توحيد هذه القارة بحيث جند املواطن من �شماله وجنوبه و�شرقه
وغربه يعي�ش حلمة وجتمعهم منطقة واحدة وامتدت هذه الوحدة
واللحمة و�أي�ضاً لت�أ�سي�س قاعدة �صلبة بحب هذا الوطن على �أيدي

امللك �سعود وفي�صل وخالد وفهد رحمهم اهلل جميعاً و�أكمل امل�سرية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل  -حفظه اهلل يف ا�ستمرار عجلة
الإجنازات وامل�شاريع اجلبارة التي نقلت ال�سعودية �إىل بلد ع�صري .
*الآن ويف هذه املرحلة التي تع�صف بها الأحداث اجل�سام وتدمر كثري ًا
من الدول واملجتمعات يت�أكد ح�سن النهج ال�سعودي الذي أُ�قيمت اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة على �أ�سا�سه وا�ستمرت على الأخذ به،
لي�صبح لل�سعوديني وللعرب وامل�سلمني دولة يعتز بها وال غنى عنها
للمجتمع الدويل ب�أ�سره ،دولة فاعلة تُ�ساهم يف تعزيز الأمن وال�سالم
الدوليني وتحُ قق الرفاهية والعي�ش الكرمي لأبنائها يف عامل ُيعاين من
ا�ضطرابات وت�شوهات يف ال�سلوك وال�سيا�سات.
 ,ويف اخلتام نهنئ ال�سعودية قياده و�شعب باليوم الوطني
وندعو اهلل �أن يدمي لهذا البلد الأمن واال�ستقرار والرخاء والتقدم
وان يحفظ اململكة و�شعبها الويف من كل �شر و مكروه..

�شكر ًا جراند عدن
تتقدم م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم بجزيل ال�شكر والعرفان
لإدارة فندق جراند عدن وطاقمه املتفاين مبدينة خور مك�سر
على دورها الكبري يف حفل �إ�شهار م�ؤ�س�سة "احلقيقة اخلريية
التنموية" وتقدميها ت�سهيالت وتذليل �صعوبات يف �سبيل
�إجناح فعالية حفل الإ�شهار الذي �أقيم يف قاعة الفندق،
و�إظهاره بامل�ستوى الالئق.

عمرو جمال ..خمرج وم�ؤلف �شاب من عدن بد�أ م�شواره الفني
ككاتب �سيناريو  ,ثم �شارك يف مهرجان عدن الثالث للفن املدر�سي
عام  2000الذي ح�صد فيه جوائز عده منها � :أف�ضل �سيناريو،
�أف�ضل �إخراج� ،أف�ضل ديكور و �أف�ضل ت�صميم مالب�س.
من �أهم �أعماله امل�سرحية  :عائلة دوت كوم  ,حال حال ي�ستاهل,
�سيدتي اجلميلة ,ب�شرى �سارة  ,معاك نازل كرت �أحمر� ،إ�ضافة �إىل
م�سل�سل فر�صة �أخرية الدرامي.

برعاية م�ؤ�س�سة
للإعــــالم

ال�سنيدي مدير ًا للمكتب اخلا�ص
للأمرية روزان بنت عبد العزيز بن مقرن �آل �سعود

جدة

خا�ص:

حظي ال�شيخ علي بن حممد عبد الرب ال�سنيدي
على ثقة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية روزان
بنت عبد العزيز بن مقرن بن عبد العزيز �أل
�سعود وذلك بتعينه مدير املكتب اخلا�ص ل�سمو
الأمرية .
وبهده املنا�سبة نتــــــقدم ب�أجـــمل التـــهاين
والتربيكات لل�شيخ علي ال�سنيدي على الثقة
التي حظي بها .
ويعد ال�سنيدي من الكوادر امل�ؤهلة واملخل�صة
يف مهامه ويحظى بحب واحرتام اجلميع .

حملة مكافحة
المتمرد الرافضي الحوثي
حملة �شعبية وطنية

اليوم الوطني
رمز للإن�سان ال�سعودي

متر ذكري اليوم الوطني الــ  84للمملكة ونحن ننعم بحمد اهلل بالكثري
من املنجزات املتمثلة يف امل�شاريع التنموية والتي نفخر ونفاخر بها
�أمام اجلميع تتويجاً مل�سرية العطاء واالزدهار لهذا الوطن الغايل
واليوم الوطني للمملكة هو يوم عزيز على قلب كل مواطن ملا لهذا
الوطن والذي ي�ضم بني جنباته �أطهر بقعتني يف العامل هما احلرمان
ال�شريفان يف مكة واملدينة من مكانة عظيمه يف قلب كل م�سلم.
ن�ستح�ضر يف هذا اليوم املبارك ذكرى عزيزة علي قلب كل مواطن
واملتمثلة يف بدء االنطالقة املباركة على درب احل�ضارة والتطور
ر�سمها والة الأمر رعاهم اهلل ،ن�ستعيد فيه ذكرى عزيزة على قلوبنا �أال
وهي ذكرى توحيد مملكتنا الغالية علينا جميعاً ،والتي بد أ� منها مرحلة
البناء ال�شامل والنهو�ض بهذه البالد على كافة الأ�صعدة التنموية
لتحقيق العديد من الإجنازات لبناء الوطن واملواطن التي نراها اليوم،
كما �أننا ن�ستلهم يف هذا اليوم م�سرية التنمية ال�شاملة لهذا الوطن ،يف
ظل قيادة حكيمة ،تراعي م�صلحة الوطن واملواطن ،دون الإخالل
بثوابت الدين ،مع التزام بالأعراف والأخالق العربية الأ�صيلة .وهذه
التنمية التي اهتمت ببناء الإن�سان �أو ًال ،وتناولت جميع اجلوانب من
من�ش�آت ،و�أنظمة وخدمات ي�سرت علي املواطن جميع �أموره.
كان امللك عبد العزيز وجهاً لوجه مع ظروف وعرة �شر�سة من الفرقة
والنزاعات وانعدام الأمن وع�سر املورد والتخلف واجلهل واملر�ض� ،إال
�أن ذخرية من املكونات ال�شخ�صية والقيادة للم�ؤ�س�س من �إميان عميق
ودراية بطبيعة الأر�ض التي يتحرك عليها ومعرفة بطبائع النا�س
والأعراف والتقاليد فيها� ،إىل جانب ر�ؤية ثاقبة ودهاء وحكمة �أهلته
كلها لأن ي�ستثمر عقول وخربات القدرات املميزة من رجاالت هذه
البالد ويزاوجها ب�أ�ساطني امل�ست�شارين واملفكرين من الأفذاذ يف العامل
العربي والعامل املتقدم ،فلقد كان امل�ؤ�س�س كبري ًا فا�ستعان بالكبار،
وانطلق من اجلذور �إىل رحاب الع�صر.
�إن االحتفاء باليوم الوطني ،ال يعني الوقوف عند ا�ستح�ضار املا�ضي،
وال االكتفاء برتديد املنجز ،و�إمنا ا�ست�شراف امل�ستقبل ،والتخطيط
له ،والعمل يف �سباق مع الزمن ،لننظر يف اليوم �أول امليزان ،من العام
القادم ،ماذا حققنا ،وما الذي كان يجب �أن ننجزه ،لأن الوالء واالنتماء
وزينات
واحلب والوطنية واملواطنة ،لي�ست جمرد �شعارات تُرفع،
ٍ
تُعلق ،ولكنها عم ٌل و�إخال�ص وبناء.
�إن ذكرى اليوم الوطني هي رمز للإن�سان ال�سعودي الذي يتمحور فيه
كل جهد وكل عمل يف�ضي �إىل �إ�ضافة لبنة �أخرى يف هذا البناء ال�شامخ
الذي �شكل �أمنوذجا يحتد الإن�سان العربي يف عامل يعج باال�ضطرابات
والتناق�ضات ووقفه الت�أمل هي ت�أكيد على مفهوم وم�ضمون هذا العامل
بخطى واثقة ت�شق طريقها �إىل امل�ستقبل مرتكزة على �إرث فكري وعملي
يحمل بذور البقاء و النماء  .وطن ال نحميه ال ن�ستحق العي�ش فيه �.أدام
اهلل لنا مملكتنا العزيزة اململكة العربية ال�سعودية من كل مكروه و حفظ
اهلل لنا �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود وويل عهده الأمني �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود و الأ�سرة املالكة الكرمية و ال�شعب ال�سعودي.
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