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اخلم�سة الـمب�شرين بـ (الهـاي) !!
 -متابعات

ك�شف وكيل وزارة اخلارجية
اليمني "حميد العوا�ضي"عن و�صول
فريق اخلرباء التابع للجنة العقوبات
الدولية يوم الأحد القادم بعد �أن
حدد خم�سة معرقلني لعملية االنتقال
ال�سيا�سي يف البالد.
ونقل موقع (� 26سبتمرب) عن
العوا�ضي قوله� :إن الفريق �سيلتقي
خالل الزيارة بعدد من امل�س�ؤولني
يف اليمن للت�شاور حول عدد من
الق�ضايا املت�صلة ب�سري تنفيذ الت�سوية
ال�سيا�سية القائمة على املبادرة

اخلليجية والياتها التنفيذية املزمنة
واتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية.
وحدد فريق من منظمة الأمم
املتحدة ،االثنني املا�ضي ،خم�سة
�أ�سماء و�صفها باملعرقلة لعملية
االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن �أبرزها
الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح
وزعيم جماعة احلوثيني عبد امللك
احلوثي.
وكان مرا�سل اجلزيرة يف نيويورك
مراد ها�شم قد نقل عن م�صدر
دبلوما�سي باملنظمة الدولية قولها
�إن فريق اخلرباء التابع للجنة
العقوبات اخلا�صة باليمن يجمع �أدلة

ومعلومات عن �أن�شطة كل من علي عبد
اهلل �صالح ،وابنه �أحمد ال�سفري حاليا
يف دولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل ثالثة
من قياديي احلوثيني على ر�أ�سهم
زعيم اجلماعة ،و�شقيقه عبد اخلالق،
والقيادي الع�سكري باجلماعة �أبو علي
احلاكم.
ومن املقرر �-إذا جمع الفريق
�أدلة كافية� -أن حُتال الأ�سماء �إىل
جلنة العقوبات التابعة ملجل�س الأمن
للنظر يف �إمكانية فر�ض عقوبات عليها
للحد من ن�شاطها املناه�ض للعملية
ال�سيا�سية يف البالد.

حجاج جنوبيني يقدرون حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني
ا�ست�ضافتهم ومتكني من مل متكنهم الظروف من �أداء الفري�ضة
 -خا�ص

ال�شيخ عبد احلكيم ال�سعدي يتو�سط عدد من احلجاج اجلنوبيني .

و�صل نهاية الأ�سبوع املا�ضي �إىل عدن نحو 200
حاج من خمتلف املحافظات اجلنوبية ممن حظوا
برعاية كرمية من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
،لأداء فري�ضة حج هذا العام على نفقه اململكة .
ويعد هذا الفوج �أخر فوج ي�صل بالدنا من اململكة بعد
االنتهاء من كافة منا�سك احلج .
وعرب احلجاج عن �شكرهم هلل �سبحانه وتعاىل ومن
ثم حكومة خادم احلرمني ال�شريفني التي مكنتهم

من �أداء فري�ضة احلج وا�ست�ضافتهم مند و�صولهم
حتى مغادرتهم و�شمل ذلك تذاكر ال�سفر والت�أ�شريات
وترتيب م�ساكنهم واملوا�صالت يف �أطار برنامج
ا�ست�ضافة احلجاج و�ضيوف حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني وو�صفوا هذه �أللفتة الكرمية ب�أنها من
ال�سنن احل�سنة التي تقوم بها اململكة جتاه �أ�شقائهم
امل�سلمني ممن ال ت�ساعدهم ظروفهم املالية على تلبية
نداء احلج .
وتقوم حكومة اململكة دائما بتحمل نفقات حج
املحتاجني ابتغاء ر�ضوان اهلل تعاىل يف �أطار رعيتها
امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها
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أخبار

املخرتع "اليافعي" يتربع بن�صف مليون ريال لدعم املعت�صمني
 -الريا�ض

تربع املخرتع اجلنوبي املعروف حم�سن جربان
اليافعي بن�صف مليون ريال ميني ما يقارب
( )10000ريال �سعودي ،للمعت�صمني من �أبناء
اجلنوب املرابطني يف �ساحة احلرية والكرامة يف
خور مك�سر العا�صمة عدن .
ونا�شد املخرتع العربي حم�سن جربان اليافعي
�أبناء ال�شعب اجلنوبي املغرتبني حول العامل
بامل�ساهمة يف دعم املنا�ضلني �ساحات االعت�صام يف

الوطن .
ً
ويعد املخرتع حم�سن جربان اليافعي واحدا من
ابرز رجال الأعمال الذين �ساندوا احلراك اجلنوبي
منذ انطالقته  ،كما حظي املخرتع "اليافعي"
بجائزة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود لالخرتاع واملواهب،وكرم من
قبل الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي .ورئي�س
الوزراء ال�سابق حممد �سامل با�سندوة .

كيف حاول الرئي�س املخلوع ابتزاز ال�سعودية باحلوثيني ؟!
 -خا�ص

تلك الو�سائل ذكرت �أن م�سلحي احلوثي ،طالبوا مدير
اجلمارك يف املنفذ ومدير فرع البنك املركزي اليمني يف
دائرة اجلمارك ،بعدم توريد العائدات املالية مركزيا �إىل
العا�صمة �صنعاء ،معترب ًا ،اخلطوة التي �أقدمت عليها
اجلماعة ،ت�أتي متهيد ًا لال�ستيالء على املنفذ.
وعلى �أثر ذلك هدد اللواء عواد البلوي مدير عا ًم حلر�س
احلدود احلوثيني  ,قائال " �سرندع من يحاول امل�سا�س
بحدودنا اجلنوبية مع اليمن".
و�شدد مدير عام حر�س احلدود ال�سعودى اللواء عواد
البلوى على الت�صدى لكل من يفكر فى العبث ب�أمن الوطن،
م�ؤكدا "حدودنا اجلنوبية �سواء الربية �أو البحرية �أمنة" .

ك�شفت م�صادر �سيا�سية مطلعة يف العا�صمة اليمنية
�صنعاء قيام الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح بتوجيه
تعليمات للمتمردين احلوثيني مبهاجمة منفذ الطوال على
حدود اململكة العربية ال�سعودية.
وقالت تلك امل�صادر يف �إفادة خا�صة ل�صحيفة (احلقيقة)
�أن " علي عبداهلل �صالح والذي تعر�ض حلادث تفجري يف
جامع النهدين قبل عامني وتعالج على حا�سب اململكة
العربية ال�سعودية قد اجتمع مع �أن�صاره وعنا�صر
من جماعة احلوثي وطالبهم مب�شاغلة اململكة العربية
ال�سعودية.
وبح�سب م�صادر ف�أن �أن�صار الرئي�س
املخلوع انت�شروا يف عدة �شوارع يف
العا�صمة اليمنية �صنعاء وقاموا بر�سم
�شعارات ت�سيء لل�شقيقة الكربى .
وقال �شهود عيان �أن " عددا من
امل�سئولني املقربني من �صالح ا�شرفوا
على �شبان ر�سموا على جدران يف
�صنعاء عبارات (ت�سيء للعالقات
التاريخية بني البلدين ال�شقيقني )  ,يف
موقف اعتربه م�سئولون ب�أنه حماولة
من �صالح البتزاز اململكة العربية
ال�سعودية التي قالت تلك امل�صادر �أن
" اململكة كان لها الف�ضل يف �إنقاذ حياة
�صالح من املوت بعد التفجري الذي ا�ستهدف جامع النهدين وقال البلوى ل�صحيفة “ اليوم” ال�سعودية فى عددها
يف يونيو عام 2011م.
ال�صادر ال�سبت � ،إنه “ فى حال ر�صد اجلنود املرابطني
وكان احلوثيون (وفق و�سائل �أعالم عربية)  ,قد قالت يوم على احلد اجلنوبى �أى حتركات مريبة يتم تتبع �أثرها
ال�سبت �أن جماعة احلوثي قد �سيطرت على منفذ الطوال  ,وردع من مي�س حدودنا البحرية �أو الربية” .
لكنها ان�سحبت عقب تهديدات �سعودية.
و�أ�شار �إىل انه “ قام بجولة ميدانية تفقدية لقيادة حر�س
و�أكد م�صدر ر�سمي يف منفذ الطوال الربي باحلدود اليمنية احلدود مبنطقة جازان (جنوب غرب اململكة) على احلدود
ال�سعودية ،ال�سبت� ،أن م�سلحي جماعة احلوثي �سيطروا مع اليمن وقطاعاتها ال�شهر املا�ضى� ،شملت قطاعات الدائر
على املنفذ ،ووجهوا م�س�ؤويل اجلمارك فيه بعدم توريد والعار�ضة واحلرث والأو�ضاع مطمئنة”
العائدات ال�ضريبية �إىل �صنعاء ،مو�ضحاً �أنهم وجهوا وكانت الأنباء حتدثت �أن احلوثيني �سيطروا على جميع
ببقاء املوارد املالية داخل اجلمرك� ،إىل حني البت يف الأمر املحافظات ال�شمالية والغربية عقب �سيطرتهم على منفذ
من قبل قيادة اجلماعة.
حر�ض القريب من احلدود ال�سعودية ،وانت�شار امل�سلحني

فى مدينة حر�ض وعب�س فى حمافظة حجة �شمال غربى
البالد.
و�أ�شار اللواء البلوى �إىل �أن العمليات التى �أحبطها رجال
حر�س احلدود بجازان وجنران فى الرب والبحر خالل
ال�شهر املا�ضي ت�ؤكد جهودهم امل�ضنية فى حفظ الأمن
وردع املهربني ،وتعد �شاهد ًا على �أن “ رجالنا عيون
�ساهرة فى الرب والبحر و�سيقفون �سد ًا منيعاً لكل من ت�سول
له نف�سه امل�سا�س ب�أمن هذا البلد الآمن” .
�إىل ذلك متكنت قيادة حر�س احلدود مبنطقة جازان
خالل ال�شهر املا�ضي من �إحباط عمليات تهريب و�ضبط
مت�سللني حاولوا الدخول للأرا�ضى ال�سعودية بطريقة غري
نظامية ،كما متكنت من �إحباط عمليات
تهريب كميات من املخدرات والأ�سلحة
والذخرية احلية.
و�أكدت القيادة �أن دوريات حر�س
احلدود مبنطقة جازان �أحبطت خالل
ال�شهر املا�ضى عدة عمليات تهريب
وت�سلل �أثناء قيامها مبهامها الأمنية
املعتادة ،مو�ضحة �أن ما مت �ضبطه
بلغ � 267سالحاً و 23470من الذخرية
و 209005كيلوجرامات قات و630
كيلوجرام ح�شي�ش خمدر و 6حبوب
خمدرة.
وعقب تلك التهديدات� ,أعلن م�صد ٌر
م�س�ؤو ٌل يف منفذ «الطوال» احلدودي
الواقع يف مديرية حر�ض مبحافظة حجة� ،أنَّ جماعة
احلوثيني ان�سحبوا الأحد من املنفذ.
و ُيعد منفذ الطوال احلدودي مبحافظة حجة ،من �أهم
و�أكرب املنافذ الربية التي تربط اليمن باململكة العربية
ال�سعودية ،حيث يحتل مكانة ا�سرتاتيجية واقت�صادية
مهمة ،باعتباره نافذة للتبادل التجاري بني البلدين ،وترد
عربه �أكرث من  %60من الب�ضائع اليمنية �إىل اململكة.
ويحاول �صالح عرب املتمردين احلوثيني اىل �إغراق اليمن
ودول اخلليج يف الفو�ضى واحلرب الطائفية  ,بعد ت�أكيدات
ر�سمية ان ان�صاره يقاتلون اىل جانب املتمردين احلوثيني
يف عدة حمافظات مينية.

تتمة من �صفحة 1
حجاج جنوبيني
وهي امتداد للمواقف امل�شرفة واجلليلة التي تقوم بها
حكومة اململكة مل�ساعدة امل�سلمني يف جميع �إنحاء العامل
.والتي ت�أتي يف �أطار اهتمام ورعاية حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ب�أمر الإ�سالم وامل�سلمني ومتكني من مل
متكنهم الظروف من �أداء الفري�ضة.
م�شدين مبا يبذله والة الأمر يف اململكة من جهود جليلة يف
خدمة الإ�سالم وامل�سلمني و�أحياء الت�ضامن الإ�سالمي كما

نوهوا مبا تتبو�أه اململكة من مكانة مرموقة على �صعيد
العامل الإ�سالمي ب�صفتها مهبط الر�سالة ال�سماوية ال�سمحة
وراعية للحرمني ال�شريفني وكانت وما زالت �سباقة �إىل كل
عمل �أ�سالمي نافع للأمة الإ�سالمية م�سخرة كل �إمكاناتها
خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني..
معربين بذات الوقت عن �شكرهم لطاقم القن�صلية
ال�سعودية يف عدن على �سرعة اجناز معاملتهم وجتهيز
�إجراءات �سفرهم  ..موجهني ال�شكر ل�سعادة القن�صل العام
ال�سعودي يف عدن وكافة طاقم القن�صلية .

و�أ�شار احلجاج �إىل قيم التعا�ضد والتعاون التي �سادت
حمالت احلج ،والتعامل الراقي معها من قبل امل�س�ؤولني،
م�ؤكدين �أن هذا التعاون املريح واملرن واملي�سر لي�س
بغريب على حكومة اململكة التي تويل اهتماماً كبري ًا يف
خدمة �ضيوف الرحمن ،لكل احلجيج من كافة �أقطار العامل.
خمتتمني حديثهم بتقدمي �شكرهم وتقديرهم ،ودعائهم �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة على ت�سيري
وت�سهيل حج هذا العام .

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني
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املهند�سة هدى عبد الكافـي  ،املدير العام لفرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سورمبحافظة حلج لـ (

�إعادة ت�أهيل عدد من طرق ال�شوارع الداخلية ملدينة احلوطة
عا�صمة حمافظة حلج التي مت اعتمادها و �إقرارها يف اجتماع
للمجل�س املحلي للمحافظة مبخ�ص�ص ن�سبته  % 30من املجل�س
و رفع ذلك �إىل الإخوة وزير الإدارة املحلية و وزير الأ�شغال
العامة و الطرق و حمافظ حمافظة حلج و مت �إعداد الدرا�سات
و الت�صاميم و التكلفة و تكليف فرع امل�ؤ�س�سة من الأخ حمافظ
املحافظة بتنفيذ �إعادة الت�أهيل للطرق تلك و رفعناها �إىل
�صندوق �صيانة الطرق ب�صورة متكاملة � اَّإل �أن املخ�ص�ص
اخلا�ص باملجل�س املحلي للمحافظة بن�سبته املئوية الـ % 30
مل يتم توريده حتى الآن ليت�سنى لنا البدء يف التنفيذ  ،علما ً �أن
حمافظة حلج منذ العام  2011م مل يتم تنفيذ فيها �أي �أعمال
ل�شوارعها الداخلية .

 -لقاء  /عـيـدرو�س زكـي

�شبكة الطرق و اجل�سور
متثل �رشيان حياة املجتمع ،
فعليها ي�ستند و مير االقت�صاد الوطني
ُنجز م�صالح النا�س
 ،و بوا�سطتها ت َ
 ،و فرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و
اجل�سور مبحافظة حلج  ،يحاول بذل
�أق�صى جهوده يف تنفيذ م�شاريع الطرق
و اجل�سور اجلديدة �أو �صيانة الطرق و
اجل�سور احلالية  ،و لأن من يقود الفرع
�إمر�أة متخ�ص�صة م�شهود لها بالكفاءة
 ،و تطلب منها الأمر م�ضاعفة طاقاتها
لتثبت ذاتها و دهاء املر�أة و مت ُّيزها يف
قيادة املنا�صب العليا ملا فيه م�صلحة
الوطن و املواطن .
الأخت املهند�سة هدى عبد الكايف
حممد عثمان  ،املدير العام لفرع
امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور
مبحافظة حلج  ،التي حت�صلت حديثا
ً على تكرمي جائزة درع و �شهادة
تقديرية من وزير الأ�شغال العامة و
الإ�سكان الأردين ملنا�سبة جناح ورقة
عملها املو�سومة  (( :املهند�سة يف عني
املجتمع )) املقدمة �إىل ملتقى املهند�سات
العربيات الأول املُنعقد مبدينة ع َّمان
عا�صمة اململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة  (( ،احلقيقة )) التقتها و
حتدثت �إليها عن جممل ن�شاطات فرع
امل�ؤ�س�سة و التحديات العظام التي تقف
حجر عرثة �أمام �إجناز �أعمال الفرع
بال�صورة املرجوة  . .فقالت :

�صيانة الطرق و اجل�سور

يف بداية حتملنا مهماتنا الوظيفية لفرع امل�ؤ�س�سة العامة
للطرق و اجل�سور مبحافظة حلج يف �شهر مار�س  2012م ،
واجهتنا �صعوبات و عراقيل كانت �أبرزها وجود معدات �شبه
خردة يف املوقع  ،فتم اجللو�س مع الطاقم امليكانيكي و مناق�شة
حال تلك املعدات و ما يتطلب لإ�صالحها  ،و جرى �إ�صالح
بع�ضا ً منها �أمثال  :الغرافة و عدد  2من �سيارات القلاَّ بات
الكبرية و الفينك�س و اجلريدر الذي كان موجودا ً مبنطقة
احلبيلني مبديرية ردفان باملحافظة فتمت ا�ستعادته و �إ�صالحه
و قمنا بت�شغيل تلك املعدات لتنفيذ الأعمال املناطة بالفرع و
رفعنا حينها تقريرا ً منا �إىل الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة العامة
للطرق و اجل�سور (( �صنعاء )) ملتطلبات توفري معدات جديدة
�إىل جانب املعدات تلك  ،لأنها ال تفي بالغر�ض العملي املطلوب
تنفيذه من الفرع  � ،اَّإل �أننا مل جند ا�ستجابة من الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سة ب�صنعاء حتى اللحظة هذه و نحن ما زلنا نعمل بتلك
املعدات التي تتعر�ض با�ستمرار �إىل الأعطاب و يتم �إ�صالحها
من الفرع بح�سب �إمكاناته املتاحة .

م�شاريع طرق و �إعادة ت�أهيل

و عن جمال م�شاريع الطرق و �إعادة ت�أهيلها و �صيانتها
تتطرق الأخت املهند�سة هدى عبد الكايف حممد عبد الكايف ،
املدير العام لفرع امل�ؤ�س�سة  . .قائلة ً :
لوحظ عند ا�ستالمنا ملهماتنا العملية للفرع وجود م�شاريع
متعرثة و مل يتم ا�ستكمال الأعمال فيها و مت الرفع بها �إىل قيادة
الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة (( �صنعاء )) بهدف التوجيه و
التمويل منها لنتمكن من ا�ستئناف العمل بها  ،غري �أننا مل نتلق َّ
�أي رد ب�ش�أنها جراء الأو�ضاع التي �شهدتها البلد و لعدم ت�سليم
املجمع الإنتاجي اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة  . .و من امل�شاريع التي
متت املوافقة على بدء تنفيذ العمل بها هي � :أوال ً ــ م�شروع
ب مبحافظة حلج
طريق عُبرَ الأ�سلوم  /بيت عيا�ض مبديرية ُت نَ ْ
� ،إذ جرى متويله بقيمة �أعمال تركيب العبارات و بناء جدران

لها مرحلة �أوىل و مت �إجناز تركيب حواىل عدد  50عبارة . .
ثانيا ً ــ جرى الرفع من فرع امل�ؤ�س�سة حول �أ�ضرار عقبة مريب
مبديرية امل�سيمري باملحافظة و ما متثله من خطورة على
الطريق و وجدنا ا�ستجابة من �صندوق �صيانة الطرق الذي
اعتمد بتمويل �صيانة عقبة مريب و ك َّلف فرع امل�ؤ�س�سة بالتنفيذ
و بدورنا قمنا بتكليف مقاول و فعال ً بد�أ بتنفيذ الأعمال � اَّإل �أنه
توقف ب�سبب عدم �صرف م�ستحقاته التي رفعت له بامل�ستخل�ص
املايل  . .ثالثا ً ــ م�شروع بناء حمطة الوزن املحوري  ،متت
املتابعة لتنفيذ هذا امل�شروع ملا له من �أهمية كربى للحفاظ
على ج�سم الطريق �سليما ً من ت�أثري احلموالت الزائدة
للقاطرات التي متر دون رقابة عليها و ما ت�شكله من خطورة
تلك احلموالت الزائدة على مكونات ج�سم الطريق � ،إذ وجدنا
ا�ستجابة و اهتمام من الأخ �أحمد عبد اهلل املجيدي  ،حمافظ
حمافظة حلج  ،رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة  ،و ذلك
مبوافقته و توجيهه م�شكورا ً على �صرف قطعة �أر�ض منا�سبة
لبناء حمطة الوزن و جرى �صرفها �سريعا ً يف نقطة منطقة
احل�سيني مبديرية ُت نَب باملحافظة التي ت�شكل نقطة للقادمني
و اخلارجني �إىل منطقة العَ َلم و كذا من منطقة العَ َند �إىل حلج
و العك�س و مت البدء بالتنفيذ �سوى �أن املقاول توقف ب�سبب
عدم �صرف امل�ستخل�ص املايل اخلا�ص بتنفيذ الأعمال الأولية
التي جرت منه  . .رابعا ً ــ مت رفع مقرتح ب�إعادة ت�أهيل طريق
�صَب مبديرية ُت نَب بطول  10كم  ،و كانت الطريق يف
ال ِّرباط  /رِ
حال ٍ �سيئة ال يجدي بها نفعا ً تنفيذ �أعمال ال�صيانة الروتينية و
هي يف حاجة �إىل �إعادة ت�أهيل  ،و عقب متابعات عديدة من الأخ
حمافظ حمافظة حلج  ،و توا�صل م�ستمر مع �صندوق �صيانة
الطرق جرى �إنزال مناق�صة و ر�ست على املقاول و بد�أ تنفيذ
�أعمال �إعادة ت�أهيل الطريق و انتهت تلك الأعمال و لكن حتى
هذه الأثناء مل يتم ت�سليم امل�شروع لفرع امل�ؤ�س�سة لإجراء له
�أعمال ال�صيانة الروتينية  . .خام�سا ً ــ جرى النزول امليداين
مع جلنة �صندوق �صيانة الطرق (( عدن )) مل�سح و درا�سة

و يف ما يتعلق مبجال م�ستوى تنفيذ �أعمال ال�صيانة الروتينية
للطرق الرئي�سة و الفرعية و اجل�سور مبحافظة حلج � . .أردفت
املدير العام لفرع امل�ؤ�س�سة  . .تقول :
يقوم الفرع بتنفيذ �أعمال ال�صيانة الروتينية و الطارئة ل�شبكة
الطرق بطول  520كم معتمدة من �صندوق �صيانة الطرق و
بقدرات و �إمكانات متوا�ضعة جدا ً مل ترق َ �إىل م�ستوى الطموح
و الكفاءة و هي على النحو التايل :
�صَب  /الوَهْ ط  /طور الباحة يف الأعوام  2012 :م و
طريق رِ
 2013م و  2014م بطول  84كم  ،طريق نوبة دكيم  /دار �سعد
خالل الأعوام  2012 :م و  2013م و  2014م بطول  54كم ،
و طريق نوبة دكيم  /ال�شريجة يف العامني  2012 :م و 2013
م بطول  43كم فيما خالل العام اجلاري  2014م مت ت�سليمه
ملقاول لإعادة ت�أهيله  ،طريق نوبة دكيم  /احلبيلني خالل
العامني  2012 :م و  2013م بطول  34كم بينما خالل العام
احلايل  2014م جرى ت�سليمه ملقاول لإعادة ت�أهيله  ،طريق
ع َّقان  /امل�سيمري يف الأعوام  2012 :م و  2013م و  2014م
بطول  9كم  ،طريق احلوطة  /املجحفة خالل الأعوام 2012 :
م و  2013م و  2014م بطول  9كم  ،طريق املجحفة  /ال ِف ُيو�ش
خالل الأعوام  2012 :م و  2013م و  2014م بطول  17كم ،
طريق عمران  /ر�أ�س العارة  /املخا يف العام  2012م بطول
 228كم و خالل العامني  2013 :م و  2014م مت ت�سليمه لفرع
امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور مبحافظة عدن  ،طريق عدن
 /فقم  /ر�أ�س عمران يف العام  2012م بطول  44كم فيما خالل
العامني  2013 :م و  2014م ت�سلم الطريق فرع امل�ؤ�س�سة
مبحافظة عدن  ،و بهذا ف�إن �إجمايل طول �صيانة تلك الطرق من
فرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة حلج بلغت  :يف العام  2012م  520كم
و خالل العام  2013م  248كم و يف العام  2014م  171كم  ،و
هنا نود �أن نو�ضح �أن غالبية طرق مناطق حمافظة حلج تنت�شر
يف جوانبها الكثبان الرملية وا�سعة املدى و بارتفاعات عظمى
و خالل مو�سم الرياح ن�صف ال�سنوي تقريبا ً تهب الرياح على
تلك املناطق عوا�صف رملية متحركة تت�سبب يف زحف الرمال
�سريعا ً على الطرق و امل�سافات طويلة �إذ �أن بع�ض املقاطع
تت�أثر بعوا�صف �شديدة تت�سبب يف انعدام الر�ؤية على ُبعد 25
مرتا ً و تهب هذه الرياح �صباحا ً و بعد ال�ساعة الواحدة ظهرا ً
و ل�ساعات ت�ؤدي �إىل تراكم الرمال �سريعا ً على الطرقات و تكمن

�أعمالنا يف هذا اخل�صو�ص يف � :إزاحة الرمال على
خط الطريق �شهريا ً و على مدار ال�سنة و ت�ؤثر
على حركة �سري املرور �شهريا ً يف جميع الطرق
املذكورة �سلفا ً و ترميم احلفائر و الأ�شراخ
بالأ�سفلت ال�سائل و اخللطة الأ�سفلتية و ت�صفية
الربابخ امل�سدودة و العبارات من الأتربة و
الأحجار من جراء ال�سيول و ترميم املن�ش�آت  ،و
لقد بلغت قيمة �إجناز �أعمال ال�صيانة الروتينية
لفرع امل�ؤ�س�سة و قيمة امل�صروفات جتاه تنفيذ
�أعمال ال�صيانة  :قيمة �إجناز الأعمال املنفذة
خالل العام  2012م مبلغ  132مليونا ً و 698
�ألفا ً و � 627ألف ريال ميني و يف العام  2013م
مبلغ  176مليونا ً و � 244ألفا ً و  370ريال و
خالل الن�صف الأول من العام الراهن  2014م
مبلغ  58مليونا ً و � 647ألفا ً و  876ريال بينما قيمة التكلفة
جتاه التنفيذ  :يف العام  2012م مبلغ  113مليونا ً و � 766ألفا
ً و  392ريال و خالل العام  2013م مبلغ  103ماليني و 199
�ألفا ً و  130ريال و يف الن�صف الأول من العام اجلاري  2014م
مبلغ  42مليونا ً و � 519ألفا ً و  395ريال  ،و بلغت كمية العمل
يف �إزاحة الرمال من اخلطوط و الأكتاف بالغرافة و اجلريدر
تقريبا ً  :خالل العام  2012م  540,145 :م 3و يف العام 2013
م  281,370 :م 3و خالل الن�صف الأول من العام احلايل 2014
م  187,720 :م ، 3و الرتميمات باخللطة الأ�سفلتية بلغت  :يف
العام  2012م  223,68 :م 3و خالل العام  2013م 152,14 :
م 3و يف الن�صف الأول من العام الراهن  2014م  26,65 :م. 3

�أعمال طارئة غري م َُ�س َّلمة

و حول الأعمال الطارئة خارج نطاق برنامج فرع امل�ؤ�س�سة .
 .قالت املدير العام للفرع :
توجد �أ�شغال يف هذا ال�ش�أن اخلا�ص بالأعمال الطارئة
الواقعة خارج نطاق برنامج فرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و
اجل�سور مبحافظة حلج لطرق (( غري ُم�سَ َّل َمة )) من �صندوق
�صيانة الطرق �إىل الفرع يتم تنفيذ ال�صيانة لها ب�سبب تراكم
الرمال الزاحفة على �سطح الطريق بكثافة ما ت�ؤدي �إىل عرقلة
حركة املرور فيها و خا�صة خالل مو�سم الرياح و هي  :طريق
احل�سيني  /العَ َلم بطول  36كم و طريق مغر�س ناجي  /الوعرة
بطول  5كم و مدخل طريق الوهط  /عمران بطول  28كم  ،و
جرى الرفع منا �إىل لقيادة الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة (( �صنعاء
)) للمطالبة باعتماد تلك الطرق �ضمن �شبكة الطرق املمتدة
نظرا ً لتنفيذ �أعمال ال�صيانة لها منا ب�صور دائمة ب�سبب تراكم
الرمال فيها و �أعمال �أخرى تتعلق ب�أ�ضرار ال�سيول الناجتة
عن هطول الأمطار بغزارة ت�ؤدي �إىل جرف �أتربة و �أحجار �إىل
�سطح الطرق و تت�سبب يف �شل حركة املرور و تتطلب تدخال
ً �سريعا ً من فرع امل�ؤ�س�سة فيتم تنفيذ
�أعمال ال�صيانة لفتح الطرق  ،و يقوم
فرع امل�ؤ�س�سة بتنفيذ مهماته مبعدات
ذات كفاءة �إنتاجية �ضعيفة و الفرع
ملزم من �صندوق �صيانة الطرق
بتنفيذ �أعمال ال�صيانة الروتينية ب�شكل
متكامل (( ترميمات احلفائر و الأ�شراخ
و �إزاحة الرمال و ت�سوية �أكتاف و
ت�صفية عبارات و تقطيع �أ�شجار ))
لكل كيلو مرت و يف حال وجود �أي �ضرر
�إن كان مثال ً بطول  200مرت يتم تنزيل
قيمة الكيلو مرت كامال ً و �شبكة طرق
حمافظة حلج معظمها ال تفيد �أعمال
ال�صيانة فيها و جرى الرفع منا التقارير
بها لإعادة ت�أهيلها و كذلك تكت�سحها
الرمال الزاحفة ب�سبب هبوب الرياح
على مدار ال�سنة و حتتاج �إىل معدات
و �أعمال �إزاحة متوا�صلة و جند �صعوبة يف تنفيذ �أعمال
ال�صيانة بال�شكل املطلوب لتباعد م�سافات الطرق ل�شح املعدات
التي تعمل و تتعر�ض �إىل الأعطاب با�ستمرار لقدمها و ل�ضعف
قدراتها الإنتاجية و عدم رفد الفرع مبعدات م�ساعدة فنلج�أ
�إىل ا�ستئجار معدات يف حال توافر �سيولة مالية � اَّإل �أن هذا ال
ي�ؤمن لنا اجلاهزية املطلوبة منا لإجناز العمل و خا�صة عند

دوريا ً  ،فيما الطرق التي هي قيد التنفيذ فهي  :طريق
�سائلة ِب َلة  /احلبيلني بطول  325 + 3كم  ،و طريق
احلمراء  /عُبرَ بدر  /الثعلب بطول  725 + 1كم  ،و
طريق عُبرَ الأ�سلوم  /بيت عيا�ض بطول  325 + 3كم
 ،و طريق العَ َند  /احلوطة (( طبقة ثانية )) بطول
�صَب  /احلوطة (( طبقة ثانية ))
 30كم  ،و طريق رِ
بطول  5كم  ،و طريق اخلطابية  /خور عُ مرية بطول
كم  ،و طريق اخلطابية  /خور عُ مرية بطول  30كم
 ،و طريق احلبيلني  /الدائري بطول  650 + 4كم .

امل�شاريع املتعرثة اخلا�صة بالفرع

عدم توفري ال�سيولة لفرتة ت�صل �إىل �أ�شهر عدة و عدم �صرف
امل�سيرَّ ات املالية  ،فيما �أعمال الرتميمات متت بالأ�سفلت بـ
(( طريقة املكدام )) و باخللطة ال�ساخنة للحفائر التي كانت
موجودة على �سطح طريق نوبة دكيم  /ال�شريجة ب�شكل كامل
و لكننا ُنفاج�أ بحفائر م�ستحدثة من �أفراد يدَّعون ب�أنها م�صدر
رزقهم و ما زالوا حتى اليوم يفعلون ذلك و نحتاج �إىل تدخل
�سريع للحد من هذه الظاهرة التي ت�ضر الطريق و حركة املرور
و يحل بفرع امل�ؤ�س�سة �ضرر �آخر كذلك هو يخ�ص �إنتاجية الفرع
من خالل تنزيل قيمة �أعمال ال�صيانة و عدم �إعادة املجمع
الإنتاجي (( ك�سارة  +خالطة الأ�سفلت  +املعدات و ال�سيارات
)) التي جرى اال�ستيالء عليها و ُتعَ د الرافد الأ�سا�س للفرع
باخللطة الأ�سفلتية و وجود قوى عاملة فائ�ضة و غري منتجة و
ت�شكل عبئا ً على الفرع .

طرق حتى ال تنهار

منوهة ً ب�أنه تقع �أمام عاتق فرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق
و اجل�سور مبحافظة حلج طرق جرى ت�سليمها الفرع و طرق
�أخرى مل يتم ت�سليمها له من �صندوق �صيانة الطرق و يجب
�أن ُت�سَ َّلم للفرع حتى ال تتعر�ض �إىل االنهيار و تتح�صل على
ال�صيانة الدائمة و الدورية من الفرع  . .و �أ�ضافت :
الطرق املُ�سَ َّل َمة �إىل الفرع و �أحوالها  :طريق احلبيلني  /نوبة
دكيم بطول  34كم �شبه منتهية و يف حاجة ما�سة �إىل �إعادة
ت�أهيلها  ،طريق نوبة دكيم  /ال�شريجة بطول  43كم  ،و طريق
ع َّقان  /امل�سيمري بطول  9كم  ،و طريق نوبة دكيم  /دار �سعد
بطول  52كم  ،و طريق احلوطة  /املجحفة  /ال ِف ُيو�ش بطول
�صَب  /الوهط  /طور الباحة بطول  84كم
 17كم  ،و طريق رِ
 ،و طريق عدن  /فقم  /ر�أ�س عمران بطول  44كم  ،و طريق
ر�أ�س عمران  /ر�أ�س العارة  /املخا بطول  228كم (( �سُ ِّل َمت
�إلينا ثم فيما بعد �إىل فرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة عدن )) و هي
جمتمعة طرق بحال ٍ جيدة و ت�شملها ال�صيانة الدورية  ،بينما

الطرق غري املُ�سَ َّل َمة �إىل فرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة حلج  :طريق
احل�سيني  /العَ َلم بطول  32كم  ،و طريق الوهط  /ر�أ�س عمران
�صَب  /مغر�س ناجي  /ا ُ
حل َبيِّل بطول 5
بطول  28كم  ،و طريق رِ
كم  ،و طريق بئر عمر  /تقاطع احل�سيني  /العَ َلم بطول  10كم
 ،و طريق خور عُ مرية  /ال�شط بطول  23كم  ،و طريق العَ َند
 /الفر�شة بطول  60كم  ،و هي طرق �أي�ضا ً جيدة و ُت�صان

و �أو�ضحت املدير العام لفرع امل�ؤ�س�سة العامة
للطرق و اجل�سور مبحافظة حلج اخلال�صة
التف�صيلية مب�شاريع الطرق و اجل�سور املتعرثة
التي تقع �ضمن خططه العملية  . .بقولها :
�إن للفرع م�شاريع طرق و ج�سور حيوية و �إ�سرتاتيجية عدة
�شابها التعرث و جنملها على النحو التايل :
�أوال ً ــ م�شروع طريق عُبرَ الأ�سلوم  /بيت عيا�ض مبديرية
ُت نَب مبحافظة حلج بطول  350 + 3كم مقاوله املنفذ امل�ؤ�س�سة
العامة للطرق و اجل�سور و متويله من م�شروع �سفلتة الطريق
املزدوج و تكلفته التقديرية مبلغ  217 :مليونا ً و � 931ألفا ً و
 417ريال و قيمة الإجناز فيه مبلغ  66 :مليونا ً و � 701ألف و
 17ريال بن�سبة �إجناز بلغت  . . % 30,6 :ثانيا ً ــ م�شروع طريق
احلمراء  /عُبرَ بدر  /الثعلب مبديرية ُت نَب باملحافظة بطول 1
 725 +كم مقاوله املنفذ امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور
و متويله من �صندوق �صيانة الطرق و تكلفته التقديرية
مبلغ  49 :مليونا ً و � 588ألفا ً و  200ريال و قيمة الإجناز
فيه مبلغ  41 :مليونا ً و � 283ألفا ً و  978ريال حتى ت�أريخ
� 24أغ�سط�س  2010م و الأعمال املتبقية للم�شروع  :ا�ستكمال
الأ�سفلت و حماية اجل�سر الأر�ضي و ن�سبة الإجناز فيه بلغت
 . . % 83 :ثالثا ً ــ م�شروع طريق العند  /املزدوج  /احلوطة
بطول  30كم و متويله من م�شروع �سفلتة املدخل املزدوج و
تكلفته التقديرية مبلغ  1 :مليار و  500مليون و � 262ألف و
 231ريال و قيمة الإجناز فيه مبلغ  1 :مليار و  348مليون
و � 400ألف و  931ريال و الأعمال املتبقية للم�شروع  :طبقة
�أ�سفلت � 3سم لطول  13كم و ن�سبة لإجناز فيه بلغت 89,8 :
 . . %رابعا ً ــ م�شروع طريق �سائلة ِب َلة بطول  325 + 3كم و
متويله من م�شروع �سفلتة املدخل املزدوج و تكلفته التقديرية
مبلغ  56 :مليونا ً و � 411ألفا ً و  792ريال و قيمة الإجناز
فيه بلغت  28 :مليونا ً و � 205آالف و  896ريال و الأعمال
املتبقية للم�شروع � :إعمال ر�ش �إم �سي و �آر �سي و طبقة �أ�سفلت
� 3سم و ن�سبة الإجناز فيه بلغت  . . % 50 :خام�سا ً ــ م�شروع
طريق احلبيلني  /الدائري بطول  650 + 4كم و متويله من
م�شروع �سفلتة املدخل املزدوج و تكلفته
التقديرية مبلغ  117 :مليونا ً و 931
�ألفا ً و  417ريال و قيمة الإجناز بلغت
 66 :مليونا ً و � 271ألفا ً و  417ريال و
الأعمال املتبقية للم�شروع � :إعمال ر�ش
�إ م �سي و �آر �سي و طبقة �أ�سفلت �سماكة
� 3سم و ن�سبة الإجناز فيه بلغت 56 :
� . . %ساد�سا ً ــ م�شروع طريق املنطقة
ال�صناعية و تكلفته التقديرية مبلغ 1 :
مليار و  101مليون و � 131ألف ريال و
قيمة الإجناز للم�شروع بلغت 250 :
مليون ريال �إذ مت تعديل م�سار الطريق
فقط و الأعمال املتبقية للم�شروع
حتتوي على بنود العقد كافة و ن�سبة
الإجناز فيه بلغت � . . % 22,7 :سابعا ً
ــ م�شروع �سفلتة طرق �شوارع مدينة ((
ال�صالح )) ال�سكنية بطول  300 + 1كم
مقاوله املنفذ امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور و متويله من
م�شروع �سفلتة املدخل املزدوج  . .ثامنا ً ــ م�شروع بناء حمطة
وزن حموري مقاوله املنفذ امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور
و متويله من �صندوق �صيانة الطرق  . .تا�سعا ً ــ ج�سر العَ َند .
 .عا�شرا ً ــ ج�سر احل�سيني .

إستطالع

):

�صعوبات و عوائق يواجهها الفرع

و عن ال�صعوبات و العوائق التي يواجهها فرع امل�ؤ�س�سة
العامة للطرق و اجل�سور مبحافظة حلج  . .تقول الأخت
املهند�سة هدى عبد الكايف حممد عثمان  ،املدير العام للفرع :
يعاين فرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور مبحافظة حلج
�صعوبات و عوائق جمة منها ت�أخري �صرف املُ�سيرَّ ات املالية
و الإدارية له من الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة (( �صنعاء ))
الأمر الذي يعك�س �ضررا ً و ي�ؤثر �سلبا ً على �إنتاجية و عمل
فرع امل�ؤ�س�سة و ي�سبب ذلك مترد املوظفني عن �أداء مهماتهم
و �أعمالهم ب�سبب ت�أخري �صرف حوافزهم و م�ستحقاتهم من
املُ�سَيرَّ ات املالية و الإدارية التي ت�شمل حوافزهم و مقابل
�أعمالهم الإ�ضافية هذا من ناحية  ،و من ناحية �أخرى ت�أخري
�صرف املُ�سَيرَّ ات املالية َت�سَ َبب يف �شل الإدارة عن القيام
بالإ�صالحات و ال�صيانة للمعدات و الآليات و عرقلتها عن
�شراء قطع غيار و تغيري الزيوت لهذه املعدات و الآليات و
ت�أخري القيام بهذه الإ�صالحات ينتج عنه حدوث �أعطاب كربى
و ما يرتتب عن ذلك هو توقف حلركة املعدات و الآليات نهائيا
ً و هذا بدوره يعك�س �آثاره ال�سلبية على �إنتاجية العمل و عدم
قدرة امل�ؤ�س�سة يف الوفاء بالتزاماتها و �أداء �أعمالها املناطة بها
و كذلك ت�أخري خم�ص�ص الديزل و عدم �صرف ُم�سَيرَّ املحروقات
(( البرتول و الزيوت )) الذي بدوره �أي�ضا ً ي�شل حركة الإدارة
العامة للفرع نهائيا ً عن قيامها ب�أعمالها و يرتتب على ذلك عدم
قدرة املدير العام للفرع بالتحرك و متابعة الأعمال و كذلك
�إيقاف حركة الإداريني و الفنيني املخت�صني و عدم �إعطاء
اهتماما ً للطلبات التي ُتر َفع من الإدارة العامة لفرع امل�ؤ�س�سة
مبحافظة حلج متمثلة ً باملدير العام للفرع �إىل الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سة (( �صنعاء )) �إذ �أن قيادة الفرع طالبت و تطالب
و خاطبت و تخاطب دوما ً و �أبدا ً ر�سميا ً الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سة بتوفري معدات جديدة �إىل جانب املعدات القدمية
املتهالكة و كذا بتوفري قطع غيار للمعدات القدمية املوجودة
حاليا ً بفرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة حلج و تزويد الفرع بذلك و مت
دعم الفرع مبوقف �إيجابي باتخاذ قرار من املكتب التنفيذي
ملحافظة حلج متمثال ً بالأخوين حمافظ حمافظة حلج رئي�س
املجل�س املحلي للمحافظة و الأمني العام للمجل�س املحلي
للمحافظة اللذين تكرما و رفعا م�شكوران باتخاذ قرار و رفعه
�إىل معايل وزير الأ�شغال العامة و الطرق بتوفري معدات جديدة
للفرع و تزويده بقطع غيار للمعدات القدمية � اَّإل �أنه لوحظ عدم
اال�ستجابة لهذه الطلبات و االكتفاء فقط بالرد كتابيا ً دون
�إعطاءها �أي اهتمام فعلي  ،علما ً �أن قيادة فرع امل�ؤ�س�سة ما
زالت تعمل باملعدات القدمية املتهالكة التي قامت بت�شغيلها من
العدم عقب �أن كانت خردة نهائيا ً و غري �صاحلة للعمل و يُعَ د
هذا موقفا ً �إيجابيا ً لقيادة و �إدارة الفرع  ،لذلك ن�شدد جمددا ً
على قيادة الإدارة العامة للم�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور
(( �صنعاء )) �صرف املُ�سَيرَّ ات املالية و الإدارية العالقة و
احلالية و �صرفها يف وقتها املحدد لفرع امل�ؤ�س�سة مبحافظة
حلج  ،و توفري و دعم الفرع �أي�ضا ً باملعدات اجلديدة و تزويده
بقطع الغيار للمعدات املوجودة فيه الآن و هي �شبه معدومة و
متهالكة  ،و تزويد الفرع بالإ�شارات املرورية و العبارات  ،لأن
توفري هذه املتطلبات لفرع امل�ؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور
مبحافظة حلج �سريفع من م�ستويات �إنتاجية العمل لدى الفرع
.

تفاعل قيادتي املحافظة و الوزارة

و يف �ش�أن تفاعل قيادتي حمافظة حلج و وزارة الأ�شغال
العامة و الطرق مع الأعمال التي يقوم بها فرع امل�ؤ�س�سة . .
قالت املدير العام للفرع :
�إننا نلم�س التقدير الكبري من الأخ �أحمد عبد اهلل املجيدي
 ،حمافظ حمافظة حلج  ،رئي�س املجل�س املحلي للمحافظة ،
من خالل تعاونه املتوا�صل مع فرع امل�ؤ�س�سة و دعمه يف �سبيل
النهو�ض به و تثمينه عاليا ً للجهود اجل�سام التي تبذلها املر�أة
املوظفة جتاه تنفيذ مهماتها و �إنها لثقة نعتز و نت�ش َّرف بها و
�أن ذلك لدليل على موقفه الإيجابي جتاه �أحقية املر�أة املوظفة
�إثبات كفاءتها و قدرتها العملية يف املواقع و م�ساواتها ب�أخيها
الرجل  ،فله منا ال�شكر العظيم  ،كما نتقدم بال�شكر و التقدير
للأخ وزير الأ�شغال العامة و الطرق الذي �أتاح لنا فر�صة قيادة
الفرع و ال�شكر مو�صول لقيادات الوزارة كافة و لكم �أنتم كذلك
يف �صحيفة (( احلقيقة )) الغ َّراء .
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ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي

يوجه ع�شر ن�صائح لأبناء اجلنوب العربي

 -خا�ص

وجه ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي ع�شر ن�صائح
لأبناء اجلنوب وقال ال�سلطان "القعيطي" �أهلي يف
عموم جنوبنا احلبيب �إن ق�ضيتنا الوطنية ت�ؤملني
وت�شغل ذهني وفكري كما �أنها ت�شغلكم �أي�ضا ومن �أجلها
خرجتم يف امليادين ،فالتفكري فيها �أخذ كل وقتي وجل
عمري فعندما رجعت �إىل بياناتي وكتاباتي القدمية
واحلديثة وبناء على جتاربي ومواكبتي لأحداث كرب
ح�صلت يف املنطقة ويف العامل ا�ستخل�صت ع�شر ن�صائح
وفوائد ت�صلح �أن تكون منهجا لتحركاتكم واعت�صاماتكم
وهي كالتايل.
• �أو�صي �أبناء الوطن الغايل ف�أقول لهم "ت ََطا َو َعوا َولاَ
تَخْ َتلِفوا"فاخلالف واالختالف �رش "وال تنازعوا فتف�شلوا
وتذهب ريحكم" فاملطلوب اليوم هو تر�سيخ املحبة
والأخوة بينكم ونبذ التحزبات بكل �صورها و�أ�شكالها
القبلية واملناطقية والأيدولوجية.
• يجب علينا �أن نكون �أوفياء لت�ضحياتنا ودماء �شهداءنا
و�أوفياء جلرحانا و�أ�رسانا فال تبعية �إدارية لل�شمال وال
تنازل وال حوار دون تقرير م�صريكم وفقا ملقررات هيئة
الأمم
• كما �أو�صي نف�سي و�إياكم �أن نن�سى ما�ضينا املرير مبا
فيه من �آالم ف�إن مل يكن من �أجل �أنف�سنا فمن �أجل �أجيالنا
القادمة فواجبنا �أن نقبل على م�ستقبلنا الواعد باخلري،
ونبد�أ يف �صنع م�ستقبل جديد �سمته اخلري ل�شعبنا و�أمتنا
وبتبادل الر�أي بني املخل�صني و�أ�صحاب الكفاءات نحرر
وطننا ونبنيه.
• كما علينا �أن نعتذر لبع�ضنا ونت�صالح ونت�سامح ب�صدق
وال عيب يف اعتذارنا لبع�ض�أ ولإخواننا يف دور اجلوار
الذين قد يكونوا قد ا�ستا�ؤوا وت�أثروا من الت�رصفات و
ال�شعارات امل�ستوردة لعنا�رص لي�سوا من �أبناء هذا الوطن يف
احلقبة املا�ضية فعلينا �أن ن�شكر جرياننا فاالعتذار منكم لهم
يدل على نبل �شعبنا وقبول العذر منهم جود وكرم ،والعذر
عند كرام النا�س مقبول.

• يا �شعبنا الثائر ال تخطئوا الطريق يف
اختيار نظام احلكم وامل�ستقبل ال�سيا�سي
لوطنكم فا�ستبعدوا الأنظمة امل�ستوردة فقد
جربتموها و�أثبتت ف�شلها يف وطننا العربي
عامه كما �أثبتت ف�شلها يف ديارها التي خرجت
منها ليقتدى بها فحذاري �أن تبعدوا �أنف�سكم عن
حميطكم الإقليمي فتكرروا �أخطاء املا�ضي بل
عليكم �أن تقيموا مع جريانكم الذين تكنون لهم
م�شاعر الأخوة بال حدود ونحن جزء ال يتجز�أ
منهم فعلينا �إقامة �رشاكة وا�سعة معهم على كافة
امل�ستويات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والفكرية حتى يع�ش �شعبنا يف �أمن وا�ستقرار
ورغد عي�ش بعد معاناته الطويلة التي جترع
خاللها املر والويالت ب�سبب الأخطاء فكفى من
الأخطاء التي �أوردت هذا ال�شعب املوارد.
• �شبابنا الكرمي �إذا مل ت�ؤهلكم هذه املليونيات
�إىل االنتماء �إىل �أ�رسة هذه الدول ف�أعلموا
�أن ت�ضحياتكم قد �رسقت وخطفت والذين
�سيدفعون الثمن هم ال�شهداء واجلرحى
والأ�رسى و�أ�رسهم و�أنتم باخليار فالفر�صة
فر�صتكم والعامل بد�أ ينظر �إىل ق�ضيتكم
ول�صاحلكم فال ت�شوهوا �صورة مطالبكم
و�صورتكم لدى ه�ؤالء حتى ال تذهب ت�ضحياتكم
�سدى اهلل اهلل يف التفكري يف م�ستقبل تن�شده
الأجيال فقدموا م�صاحلكم على عواطفكم.
• �إن كل من �ضحى وي�ضحي اليوم ف�إنه يطمح
يف وطن نتعاي�ش فيه ونرتاحم ونتعاون ال وطن نتقاتل
ونتناحر على �صعيده الطيب ،بل وطن نتناف�س يف رقية
وانت�صاره وال نختلف يف منوه وازدهاره ف�أنتم من ي�صنع
هذا الوطن وم�ستقبله امل�رشف.
• يا �أبناء الوطني العزيز قد �ضاعت فر�ص كثرية علينا
فال ت�ضيعوا هذه الفر�صة من بني ايديكم اليوم فتجاوزوا
النخب والتحزبات وتوحدوا حتت الراية الوطنية وفق
الدين وامللة و�أجنزوا دولتكم املدنية احلديثة التي تت�سع
جلميع �أبناء الوطن وارتقوا بها اىل م�صاف الدول املتقدمة

بغري تبعية لأحد.
فعليكم الأن بتحرير وثيقة حتددون فيها مطالبكم للأمني
العام لهيئة الأمم املتحدة بان كيمون للنظر يف تقرير م�صريكم
وفق املعايري الدولية وحقوق الإن�سان املعمول بها ،وميثاق
هيئة الأمم ومقرراتها ب�ش�أن منطقتنا التي �صدرت يف
ال�ستينات ومل تنفذ وبال�رشح لهم �أن منطقتنا مل تكن مين عرب
الدهور �إىل تاريخ �إ�صدار تلك املقررات بلجنتها املعنية �آنذاك
يف ال�ستينات وتر�سل هذه الوثيقة با�سم املواطن العادي
وتن�سخ للأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
• يا �أهلي و�إخواين و�أخواتي و�أبنائي وبناتي اعلموا

�أن الأهداف ت�ضيع �إذا مل تكن يف قلوب
�أ�صحابها وكذلك الأوطان ت�ضيع �إذا مل
تكن يف قلوب �ساكنيها وقد �ضاع وطننا
عندما طغت على قلوبنا امل�صلحة ال�شخ�صية
واحلزبية واالنانية والأفكار امل�ستوردة
وها نحن اليوم ن�ستجدي حرية ديارنا
بعد �ضياعها لتلك الأ�سباب و�أ�صبحنا نلوم
هذه اجلهة �أو تلك ملاذا مل يقفوا معنا "�أَ َولمَ َّا
�أَ َ�صا َب ْت ُك ْم ُم ِ�صي َب ٌة َق ْد �أَ َ�ص ْب ُت ْم ِم ْث َل ْي َها ُقلْ ُت ْم �أَ َنّى
َهذَا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد �أَ ْنفُ�سِ ُك ْم ِ�إ َّن هَّ
اللَ َع َلى ُك ِّل
�شَ ْي ٍء َقدِي ٌر ".فليكن الوطن يف قلوبنا وعلى
�أل�سنتنا ونعمل ون�ضحي من �أجله فال نت�شدق
بالوطنية ونحن �أعدا�ؤها حتى نقدم م�صالح
هذا الوطن على م�صاحلنا وانتماءاتنا.
• يا �شبابنا الأبي اعلموا �أن ال�شعارات
التي نرفعها وال�رصخات التي نطلقها
�إذا مل جتلب النفع لبالدنا فهي �شعارات
نرفعها �ضد �أنف�سنا وم�صاحلنا فقوامي�س
اللغة وا�سعة فا�صنعوا ما �شئتم من
ال�شعارات التي تخدم م�صاحلنا دون �إثارة
�أو ا�ستفزاز ملن نحن يف �أم�س احلاجة �إليهم
وعندهم املال الذي هو ع�صب احلياة وهم
رافد لنا بعد اهلل ولوال �أن بالدهم مهجر لنا
يعي�ش فيها مئات الآالف من �شعبنا لكنا يف
و�ضع �أ�سو�أ مما نحن فيه فلن يجحد �شعبنا
هذا املعروف.
هذه الو�صايا �أمالها علي �ضمري من واقع فقراء �شعبنا الذين
يتطلعون يف العي�ش على �أر�ضهم ب�سالم وم�ضت عليه الأعوام
وهم من و�ضع �سيء �إىل �أ�سواء ف�أهيب باجلميع �أن يخل�صوا
لهذا ال�شعب و�أن يرقوا ملتاعبه فبالتوحد والإخال�ص ننقذ
هذا ال�شعب لت�أمني رغيف اخلبز له والعالج والتعليم لأبناء
هو احلياة الكرمية لأ�رسه و�أفراده �سدد اهلل خطاكم و�أخذ
بنوا�صيكم للحق وجنبكم كل مكروه
ال�سلطان غالب بن عو�ض القعيطي
 19اكتوبر 2014

�سفري خادم احلرمني ب�صنعاء :اململكة قدمت  435مليون دوالر لدعم اليمن فـي رم�ضان
 متابعاتقال �سفري اململكة العربية ال�سعودية
اجلديد يف �صنعاء حممد �سعيد �آل جابر
�إن اململكة قدمت لأ�شقائها يف اليمن يف
رم�ضان املا�ضي  435مليون دوالر كدعم
ل�صندوق الرعاية االجتماعية ،لتغطية
احتياجات مليون ون�صف مليون ميني
من الفئات الأ�شد فقرا ،و 12مليون
برميل نفط ملدة �شهرين.
و�أكد عقب ت�سليم �أوراق اعتماده للرئي�س
هادي �أم�س� ،أن العالقات بني اململكة
واليمن وطيدة وتاريخية ،واململكة
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني حري�صة

على �أمن وا�ستقرار اليمن وازدهاره ملا
فيها م�صلحة ال�شعبني .و�أفاد �أن خادم
احلرمني ال�شريفني وجهه بتقدمي كل ما
ميكن �أن تقدمه اململكة لإجناح العملية
ال�سيا�سية واخلروج باليمن من �أزمته
الراهنة.
و�أ�ضاف �أن اململكة تقف مع اليمن
حكومة و�شعبا وتقدم كل ما ت�ستطيع
من عون وم�ساندة انطالقا من �أوا�صر
الأخوة واجلوار وامل�صري امل�شرتك،
م�شريا �إىل �أن املبادرة اخلليجية و�آلياتها
التنفيذية التي رعتها اململكة ت�أتي يف هذا
الإطار ،كما �أن اململكة �أيدت اتفاقية
ال�سلم وال�شراكة ،معربا عن �أمله �أن

حتقق االتفاقية تطلعات ال�شعب اليمني
يف وقف العنف واالقتتال وا�ستئناف
العملية ال�سيا�سية.
وو�صف ال�سفري �آل جابر الو�ضع يف
اليمن ب�أنه ح�سا�س ،معربا عن اعتقاده
�أن احلكمة اليمنية �ست�أخذ بيد اجلميع
ملا فيه م�صلحة ال�شعب لتحقيق الأمن
واال�ستقرار ،و�أكد �أن ال�سفارة ال�سعودية
يف �صنعاء مل تغلق رغم الظروف الأمنية
التي متر بها اليمن حاليا حيث متكنت
ال�سفارة ب�إجناز � 91ألف ت�أ�شرية حج،
كما تعمل ال�سفارة يوميا على �إجناز
ت�أ�شريات العمل.
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من هنا وهناك

الرئي�س الفرن�سي يدعو الأمري الوليد للع�شاء فـي الإليزيه

:

 -باري�س

دعا فخامة الرئي�س الفرن�سي فران�سوا �أوالند �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة اململكة القاب�ضة ،للم�شاركة يف م�أدبة ع�شاء �أقامها فخامة
الرئي�س يف ق�صر الإليزيه الرئا�سي يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
وذلك مبنا�سبة �إفتتاح مقر جل�سة نقا�ش امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سني.
هذا وتبادل فخامة الرئي�س والأمري الوليد العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية بني اململكة العربية ال�سعودية وفرن�سا،
وخ�صو�صاً ا�ستثمارات �شركة اململكة القاب�ضة والتي تعد الأكرب
�سعودياً يف فرن�سا من خالل ملكية و�إدارة فندق جورج اخلام�س
 George Vفور�سيزونز و�إدارة فندق لو رويال مون�سيو Le
( Royal Monceauرافلز  ،)Rafflesوملكية يف يورو

ديزين  Euro Disneyباري�س الذي �أنقذته �شركة اململكة
من الإفال�س ،ويف القطاع البنكي من خالل تواجد �سيتي جروب
 ،Citigroupو�أي�ضاً ن�شاطات الأمري الوليد الإن�سانية والثقافية
حيث م ّول �سموه من خالل م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل اخلريية �إن�شاء
مركز الفنون الإ�سالمية مبتحف اللوفر بتربع قدره  20مليون دوالر
يف عام 2005م .و�أي�ضاً تناوال يف اجتماعهما �آخر امل�ستجدات يف ظل
التطورات على ال�ساحة العاملية.
وكان يف مع ّية �سموه ك ٌل من الأ�ستاذ �سرمد ذوق ،ع�ضو جمل�س
�إدارة �شركة اململكة القاب�ضة والع�ضو التنفيذي لال�ستثمارات
الفندقية والأ�ستاذة ح�سناء الرتكي ،رئي�سة ق�سم �إدارة ال�سفريات
والتن�سيق اخلارجي ،والأ�ستاذ فهد بن �سعد بن نافل ،امل�ساعد
التنفيذي ل�سمو رئي�س جمل�س الإدارة ،وال�سيد كا�سي جرين،
م�ست�شار �سمو رئي�س جمل�س الإدارة.

برنامج (( لو )) الـ يو تيوبي ال�شبابي
ي ُْط ِلق حلقته اجلديدة  (( :الزواج ))
 عيدرو�س زكي�أطلق الربنامج الـ (( يو تيوبي ))
التثقيفي االجتماعي ال�شبابي العدين :
(( لو )) ــ حديثاً ــ بث حلقته اجلديدة
على قناته  )) Law (( :يف موقع الويب
الإليكرتوين الـ (( يو تيوب )) بعنوان (( :
الزواج )) .
و يف ت�صريح �صحايف خا�ص �أدىل به
�إىل (( احلقيقة )) قال الفنان �صالح َبكَّار
با�شراحيل ُ ،مقدِّم الربنامج � :أن فكرة
الربنامج تعود �إىل املُخرج حممد ع�صام
املُ�سيبلي و املمثل املعروف عمرو �أحمد  . .م�ضيفاً � :أنه
يف الأ�سا�س لكوننا الآن يف �سن ال�شباب و نتع َّر�ض �إىل
م�شكالت اجتماعية خمتلفة فلقد �أحببنا طرح ق�ضايانا
ال�شبابية للنقا�ش ب�شكل متثيلي كوميدي و �شبابي و
اجتاهات الربنامج اجتماعية بحتة .
و �أكد �أن �أفق الربنامج ال ت�صل �إىل املنحى ال�سيا�سي
الب َّتة و ال �س َّيما �أن النا�س م َّلت من اجلانب ال�سيا�سي يف
حياتها العامة اليومية و من الأحداث التي حتدُث يف هذه
الأثناء يف الوطن .
الفتاً �إىل �أن هدف فريق الربنامج ال�شاب و املتم ِّيز عن
دونه يف الأعمال الـ (( يو تيوبية )) املُناظِ رة لربنامج :
(( لو )) من املجال الإنتاجي التقني الع�صري و املُن َت َجة
يف مدينة عدن هو �إ�سعاد امل�شاهدين و ر�سم االبت�سامات

الربيئة و العري�ضة على حُم َّياهم و و�ضعه للحلول
املنا�سِ بة لبع�ض الأمور املتعلقة بال�ش�أن املجتمعي و
ال�شبابي و ت�صبح ر�سالته �أبلغ الإي�صال �إىل اجلهات
املتعددة التي تهمها امل�شكالت الواقع يف �شراكها ق�سر ًا
ال�شباب رغماً عن تطلعاتهم الرحبة جد ًا .
فريق عمل برنامج  (( :لو )) يت َك َّون من ُمق ِّد َمه َبكَّار
�صالح با�شراحيل و مونتاجه يف ال�سابق �أُ�سنِد �إىل حممد
ع�صام املُ�سيبلي و يف الوقت الراهن َت�سَ َّلم عمل مونتاج
الربنامج عبد اهلل باقي�س و ت�صويره يقوم به فريق M 3
و تن�سيق الأماكن له فيما يكتب �سيناريوهاته طارق ن�صر
و حميطه التمثيلي ُمك َّون من الفنانني البارزين حممد زكي
و حممد �سامر و علوي فرحان و ه َّمام عليوة و املُخرج
عمرو �أحمد بطل امل�سل�سل التلفازي العدين ال�ضخم و
ال�شهري  (( :فر�صة �أخرية )) و املُنتج يف رم�ضان املُبارك
 1434هـ املوافق يوليو متوز  2013م .

فندق جراند عدن
Grand Aden Hotel

خورمكسر -عدن  -هاتف 009672272000 :

�إمياءة عدن . .
املُ َت َو ِّهجَ ة املُب َت ِهجَ ة
�سرمد ًا
عدن � . .إنها املدينة الكونية املثرية
للجدل و الإعجاب معاً على ح ٍد �سواء
�سرمد ًا � . .إذ ال يكون اال�ستثناء كذلك � اَّإل
فيها  . .ال ُي�صبح العيد عيدا ً �سوى بها .
 .ال نت َم َّثل الفرح غري بتكحل عيون اجلميع
بر�ؤيتها و العي�ش يف ما بني جوانحها . .
�إنها حتنو على كل من �أن�س العدون �إليها
و االرمتاء يف �أح�ضانها  . .لذلك كان عيد
الأ�ضحى املبارك الفارط يف مدينة عدن
ال �شبيه و لي�س من نظري له  . .ف�شبابها
الواعي املثقف النَيرِّ منذ �صباه و بفطرته
و فطنته الربانية التي ولدت معه جل�أ �إىل
ا�ستح�ضار �إمكاناته و طاقاته و ا�ستثمارها
يف �إدخال �أوجه البهجة و ال�سرور �إىل قلوب
�أبنائها و ز َّوارها الذين بلغوا مئات الآالف
من حمافظات اجلمهورية الأخرى خالل
�إجازة العيد .

عيدرو�س زكي

�شباب مدينة عدن الأبطال واملتم ِّيزون
دائما ً و �أبد ًا �شحذوا هممهم و قدَّموا
�إبداعاتهم اخللاَّ قة يف خمتلف قاعات
م�سارح فنادق و �سينمات املدينة و بثوا
�أجواء احلب و الود و ال�ضحكات الربيئة
املنطلقة من َلدُن �أوجاع املجتمع ليتنا�سوا
همومهم جمتمعني م�ؤقتا ً يف حلظات �صفاء
�أفئدة و نقاء �سريرة  . .و ب�أعمال عرو�ضهم
الرائعة لفرقهم الفنية و امل�سرحية الراق�صة
�أبهروا اجلماهري و �أ�شعلوا حما�ستهم  . .و
هكذا عا�شت مدينة عدن �أبهى حللها العيدية
بتن�شيط امل�شهد الثقايف الفني ب�إرادة �شبابها
الو َّثاب الفريد من نوعه و املتمرد على
�آالمه  . .فحقاً � . .إنها عدن  . .املُ َت َوهِّ َجة و
املُب َت ِه َجة �سرمد ًا  . .اجلوهرة النفي�سة غري
املُقدَّرة ب�أي ثمن .
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�سرية ملك
حينما ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية،
ملكا للمملكة الأردنية الها�شمية ،يف ال�سابع من �شهر �شباط/فرباير عام
1999م ،كان يعلن ب َق�سَ مه �أمام جمل�س الأمة العهد الرابع للمملكة ،التي
كان ت�أ�سي�سها على يد امللك عبداهلل الأول ابن احل�سني بن علي ،ثم �صاغ
د�ستورها جده امللك طالل ،وبنى اململكة ،ووطد �أركانها والده املغفور له
باذن اهلل امللك احل�سني طيب اهلل ثراهم.
توىل جاللته يف هذا التاريخ م�س�ؤولياته جتاه �شعبه ،الذي اعتربه
عائلته ،موائما بني حما�سه وحيوية ال�شباب املتكئ على العلم والثقافة،
وبني احلكمة املبنية على �أ�س�س مو�ضوعية ،ن�سيجها �ضارب يف جذور
العروبة والإ�سالم.

اال�ستثمار يف الإن�سان

ي�ؤمن جاللة امللك عبداهلل الثاين ،كما كان ي�ؤمن والده املغفور له ب�إذن اهلل
امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه ،ب�أن ثروة الأردن احلقيقية هي
الإن�سان الأردين ،و�أن اال�ستثمار يف الإن�سان هو �أف�ضل ا�ستثمار يف بلد مثل
�شح املوارد وامل�صادر الطبيعية.
الأردن يعاين من ّ
وانطالقاً من هذه القناعة بد�أ جاللته ،ومنذ اليوم الأول لت�سلم �سلطاته
الد�ستورية عام  ،1999مرحلة جديدة يف �إدارة الدولة ،وقيادة م�سرية
التنمية ال�شاملة ،التي تتطلب اتخاذ خطوات كبرية وعديدة ،من اجل
التحديث والتطوير والتغيري .ولأن الإن�سان هو العامل الرئي�سي يف
عملية التنمية ،وهو هدفها وو�سيلتها ،فقد �أكد جاللته �ضرورة �إعادة
رحلة املعرفة
ت�أهيل الإن�سان الأردين من خالل �إعادة النظر يف برامج ومناهج التعليم
لقد كانت مراحل حياة جاللته ،منذ ميالده يف عمان يف الثالثني من كانون يف خمتلف مراحله وم�ستوياته ،وو�ضع برامج الت�أهيل والتدريب،
الثاين/يناير عام 1962م� ،سجال معرفيا راكم لديه وعيا وثقافة ومعرفة التي ت�ؤهل املواطن لدخول �سوق العمل والإفادة من ثورة املعلومات
جعلت من �سريته منوذجا لطالب املعرفة من م�صادرها ،مع �إدراك والتكنولوجيا التي متيز هذا الع�صر.
حقيقي لأهمية التوا�صل احل�ضاري بني خمتلف ال�شعوب ،و�إ�صرار على
ال�سيا�سة
امتالك خربة نوعية معززة بتعليم مدين وع�سكري يف �آن واحد.
ي�ؤمن جاللة امللك عبداهلل الثاين ب�أن الأردن هو وارث ر�سالة الثورة
بد�أت رحلة جاللة امللك التعليمية من الكلية العلمية الإ�سالمية يف عمان العربية الكربى ،ولذلك يجب �أن يظل الأكرث انتماء لأمته العربية
عام 1966م ،و�أكمل جاللته درا�سته يف �أكادميية ديرفيلد يف الواليات والأكرث حر�صاً على القيام بواجبه جتاه ق�ضايا هذه الأمة ،وتطلعات
املتحدة االمريكية ،ويف جامعة جورج تاون يف العا�صمة الأمريكية �أبنائها امل�ستقبلية .وعلى ر�أ�س هذه الق�ضايا الق�ضية الفل�سطينية ،التي
وا�شنطن.
هي ق�ضية الأمة العربية الأوىل .ومن هنا فقد �سار جاللته على طريق
يف
متنوعة
ع�سكرية
خربات
أكادميية
ل
ا
الدرا�سة
على
أ�ضاف
وقد �
والده و�أجداده يف الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية وحقوق ال�شعب
الواليات املتحدة وبريطانيا و�أملانيا ،تدرج بعدها على درب اجلندية ،الفل�سطيني ،والوقوف �إىل جانبهم بكل ما للأردن من �إمكانيات وعالقات
حيث بد�أ يف اجلي�ش العربي قائدا ل�سرية يف كتيبة الدبابات امللكية 17/مع العامل.
ً
عام 1989م ،وبقي يف �صفوف الع�سكرية حتى �أ�صبح قائدا للقوات كما ا�ستمر جاللته يف العمل من �أجل توحيد ال�صف العربي وتعزيز
اخلا�صة امللكية عام 1994م ،برتبة عميد و�أعاد تنظيم هذه القوات وفق عالقات الأردن ب�أ�شقائه العرب ،ومبختلف الدول ال�صديقة يف �أرجاء
�أحدث املعايري الع�سكرية الدولية.
العامل.
�إن هذه النوعية املتميزة من التعليم التي حظي بها جاللة امللك عبداهلل �أما على ال�صعيد الداخلي ،ف�إن جاللته يعطي �أولوية ق�صوى لتعزيز
الثاين �شكلت لديه الدافع القوي لتمكني �أبناء �شعبه من احل�صول على م�سرية الأردن الإ�صالحية والدميقراطية يف خمتلف املجاالت وحماية
تعليم متقدم وحديث ،وقد عرب عن هذا بقوله" :طموحي هو �أن يحظى التعددية الفكرية وال�سيا�سية ،ورفع �سقف احلريات وحمايتها،
كل �أردين ب�أف�ضل نوعية من التعليم ،فالإن�سان الأردين ميزته الإبداع ،وت�شجيع احلركة احلزبية ،واحرتام كرامة الإن�سان وحرياته يف املعتقد
وطريق الإبداع تبد�أ بالتعليم".
والتفكري والتعبري والعمل ال�سيا�سي.

ال�سالم من �صدق الإ�سالم
جاللة امللك عبداهلل الثاين وارث ال�شرعية الدينية يف ملكه ون�سبه،
ف�شرعيته ترتكز على "الإ�سالم والإجناز" ،والعدل بنظره هو �أ�سا�س
امللك الذي �آل �إليه بحكم الن�سب الطاهر وال�ساللة ال�شريفة املمتدة اىل
النبي الها�شمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو م�ؤمن بربط ال�سالم
ب�صدق الإ�سالم ،ويعرب عن ذلك برعايته للفكر الإ�سالمي البناء وامل�ستنري
وبحر�صه على اجتماع علماء امل�سلمني وتقارب وجهات نظرهم يف �سبيل
تعميم ثقافة و�سطية تهدف �إىل تعزيز منهج معتدل يجمع امل�سلمني
وامل�ؤمنني وال يفرقهم ،وهو يف هذا التوجه ي�ؤكد التزامه بالدفاع عن
واع خلطورة ما ينال
الإ�سالم ك�أحد واجباته ومهامه كعربي ها�شمي ٍ
حقيقة الإ�سالم من حقد وجتريح وت�شويه ب�سبب موجات الطائفية
والتطرف واالنغالق التي باتت ت�شكل خطرا على العامل ب�أ�سره ،وهو
يف كل املحافل الدولية ي�شدد على �أن" :على امل�سلمني يف هذه الأيام �أن
يجاهروا بجر�أة دفاعا عن �إ�سالم معتدل� :إ�سالم يعزز قد�سية احلياة
الإن�سانية ،ي�صل �إىل امل�ضطهدين ،يخدم الرجل واملر�أة على حد �سواء،
وي�ؤكد على �أخوة اجلن�س الب�شري ب�أكمله ،فهذا هو الإ�سالم احلقيقي
الذي دعا �إليه ر�سولنا الكرمي ،وهو الإ�سالم الذي ي�سعى الإرهابيون �إىل
تدمريه".

حماكاة ال�شباب

وعلى ال�صعيد الوطني ،يدرك امللك عبداهلل الثاين عظيم م�س�ؤوليته،
ويلخ�ص ر�سالته الوطنية بال�شعار التايل" :تنمية م�ستدامة ،عدالة
التخطيط والتنفيذ ،ومتكني ال�شباب لأجل م�ستقبل �أف�ضل".
تر�سيخا لهذا النهج ،ف�إن جاللة امللك يزرع هذه املبادئ يف �شباب الأردن،
الذين ميثلون �أكرب القوى يف املجتمع ،لرت�سيخ هذا النهج لديهم،
ولتمكينهم �سيا�سيا ومعرفيا واقت�صاديا ،لأنهم "فر�سان التغيري" يف
الأردن كما و�صفهم جاللته يف �أكرث من منا�سبة.
وهذه العالقة بني امللك وال�شباب ،لها طابع خا�ص ،وب�صمة حقيقية،
جعلت من غالبية ال�شباب حتاكي امللك عبداهلل الثاين يف حكمته ون�شاطه،
متخذينه قدوة لهم يف الت�صميم على الإجناز والعمل على جميع
الأ�صعدة ،لتكون املح�صلة ثورة علمية ومعرفية ،توازن بني الأ�صالة
واحلداثة ،وترت�سخ كثقافة عمل حترتم الفرد املنتج.

امللكة رانية �شخ�صية مميزة بت�أثريها!
 -متابعات

امل�صارف لفرتة ،ثم غريت جمال عملها وحتولت
�إىل العمل لفرتة ق�صرية يف جمال تقنية املعلومات.
يف العام � 1995أكملت درا�ستها العليا يف جامعة
باري�س �إذ حازت �شهادة الدرا�سات املعمقة يف
العلوم الإدارية من ق�سم الدرا�سات التجارية
العليا (.)HEC

الأعمال ال�صغرية وحت�سني جودة احلياة.
و�أ�س�ست يف العام  1995م�ؤ�س�سة نهر الأردن
( )JRFوهي م�ؤ�س�سة غري حكومية تعمل على
امل�ستوى ال�شعبي لت�شجيع العائالت الأردنية
ذات الدخل املنخف�ض على امل�شاركة يف م�شروعي
ا�ستدرار الدخل ومتويل الأعمال ال�صغرية.
وباعتبارها �شخ�صية عاملية ،و�إحدى �أقوى 100
�سيدة يف العامل ،ركزت طاقاتها وجهودها يف
الأردن وخارجه على جمموعة من الق�ضايا �أهمها
التعليم ،حيث يف الأردن تركز جهودها على رفع
م�ستوى متيز ونوعية التعليم املقدم للأطفال
وال�شباب.

تعرفوا اىل ال�سيدة الأوىل يف الأردن ،امللكة رانية،
فبالإ�ضافة اىل ما حتمله من ثقافة ف�إ ّنها امر�أة
ذواقة وجميلة ،ولذا جنحت يف لفت النظر واهتمام
الآخرين ،ب�شخ�صيتها وبجمالها ً
اي�ضا
امللكة رانية �شخ�صية مميزة بت�أثريها ،ب�أناقتها
زواجها :التقت الأمري عبد اهلل �أكرب �أجنال امللك
وبجمالها!
رانيا في�صل يا�سني ،ولدت يف الكويت لأ�سرة �أردنية ح�سني خالل حفل ع�شاء يف كانون ثاين عام .1993
من �أ�صل فل�سطيني من مدينة طولكرم �شمال ال�ضفة وبعد مرور �شهرين �أعلنا خطبتهما ،ويف 10
الغربية من عائلة اليا�سني و�أمها من عائلة را�سخ حزيران  1993مت الزواج .و�أجنبا �أربعة �أبناء
من نابل�س� ،أنهت درا�ستها الإعدادية والثانوية هم :الأمري ح�سني ،اميان� ،سلمى ،ها�شم
يف املدر�سة الإجنليزية احلديثة يف مدينة الكويت وبعد �أن �أ�صبحت ال�سيدة الأوىل يف الأردن مار�ست
ثم حازت يف العام � 1991شهادة البكالوريو�س يف ن�شاطات تتعلق باالهتمام بال�ش�ؤون الوطنية �أما على امل�ستوى العاملي ،فتهتم ب�ضمان التعليم
�إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة .مثل البيئة وال�صحة وال�شباب و�ش�ؤون �أخرى .النوعي للجميع ،وتدعو قادة العامل لاللتزام
عادت عقب تخرجها �إىل الأردن وعملت يف جمال كما �إهتمت مب�شروعات ا�ستدرار الدخل ومتويل بتعهداتهم لتوفري التعليم الأ�سا�سي للجميع
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ف�صل اجلنوب عن ال�شمال على غرار الإنف�صال ال�سيا�سي ال�سل�س بني الت�شيك وال�سلوفاك

م�شروع تكتل امل�ستقلني اجلنوبيني ي�ؤكد بان ت�سوية الق�ضية اجلنوبية يرتكز على �أن�شاء دولتني و�شعب واحد
يح�سب للفقيد ال�سيا�سي الكبري عبد اهلل اال�صنج مب�رشوع ف�صل اجلنوب
عن ال�شمال يف �إطار م�رشوع تقدم به اال�صنج يف مايو 2013م ويعد ذلك
�أول م�رشوع �سيا�سي يقدم �إىل م�ؤمتر احلوار الوطني يف �صنعاء يهدف �إىل
انف�صال �سل�س بني ال�شمال واجلنوب على غرار جتربة الإنف�صال ال�سيا�سي
ال�سل�س بني الت�شيك وال�سلوفاك.
وجاء يف بيان لتكتل اجلنوبيني امل�ستقلني �أن
امل�شروع املقدم منهم حينها م�شروع �سيا�سي توافقي
حللحه الق�ضية اجلنوبية بعد الف�شل والتداعيات
الد�ستورية والأمنية واالقت�صادية وتف�شي الف�ساد
يف مفا�صل دوله الوحدة وتعاظم حجم التدخل
اخلارجي املريب يف �أو�ضاعنا الأمر الذي يقلق
املواطنني ويدفع بالإطراف املتحاورة يف م�ؤمتر
احلوار الوطني �إىل طريق م�سدود.
مو�ضحني � :أن م�شروع تكتل امل�ستقلني اجلنوبيني
ي�ؤكد بان ت�سوية الق�ضية اجلنوبية يرتكز على
�أن�شاء دولتني و�شعب واحد جتمعهما �أ�س�س وقواعد
واتفاقيات تعاون اقت�صادي وجتاري وم�شاريع
�صناعية وزراعية وتدابري �أمنية ودفاعية وتعليمية
وثقافية ت�أخذ باالعتبار خ�صو�صية املجتمع يف
الدولتني ويتم ا�ستفاء ال�شعب يف اجلنوب باعتباره
م�صدر القرار وال�سلطات على كافة امل�شاريع
ال�سيا�سي املعلنة .
و�أ�ضاف تكتل امل�ستقلني � :إن امل�شروع يلبي
تطلعات ال�شعب يف اجلنوب وال�شمال ،ويقوم يف
جوهره على الف�صل ال�سيا�سي والعودة �إىل ما قبل
عام  ،1990وهو عام الوحدة االندماجية التي جاءت
بعيدة عن رغبة ال�شارع �أو ا�ستفتاءه وهو ما �أدى �إىل
ف�شلها بعد حرب اجتياح اجلنوب عام  1994التي
ابتلع فيها ال�شمال اجلنوب".
فيما يلي ن�ص امل�شروع :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
م�رشوع تكتل اجلنوبيني امل�ستقلني حلل الق�ضيه اجلنوبيه
املقدمة:
ً
ي�أتى هذا امل�شروع بناءا على درا�سة متكاملة
ومطولة قام بها امل�ستقلون اجلنوبيون للفرتة املا�ضية
من عمر الوحدة والفرتة احلالية التي يعي�شها
ال�شعبان يف اجلنوب واليمن �شماال والدرا�سات التي
ن�شرت من قبل مراكز االبحاث وما ن�شر يف املجالت
وال�صحف واملواقع االلكرتونية ،وا�ستقراءات
الر�أي التي قامت بها بع�ض املراكز البحثية املحلية
واالجنبية ،وكلها م�ؤ�شرات ت�شري مبا ال يدع جماال
لل�شك �إىل ما يلي :
 .1اثبت م�شروع الوحدة الذي مت بني جمهورية
اليمن الدميوقراطية ال�شعبية واجلمهورية العربية

اليمنية يف  22مايو 1990م ف�شله التام باعرتاف
كل االطراف املحلية واالقليمية والدولية وال نرى
�ضرورة ل�سرد ا�سباب ف�شله فقد باتت معروفة
للجميع ومت تناولها ب�إ�سهاب من قبل فريق الق�ضية
اجلنوبية يف م�ؤمتر احلوار الوطني  .بل ا�صبحت من
املا�ضي.
 .2عرب اجلنوبيون عن رف�ضهم املطلق لهذه
الوحدة االندماجية الغري املدرو�سة من خالل ن�ضالهم
ال�سلمي منذ نهاية احلرب امل�شئومه عام 1994م،
بالكتابات احلره للنخب و�أ�صحاب الر�أي والذي
تعزز الحقا يف منت�صف العام 2007م باخلروج
�إىل ال�ساحات بتظاهرات جماهرييه مكثفه بادئة
مب�سرية املتقاعدين الع�سكريني ثم توالت امل�شاركات
الوا�سعه ملختلف �أطياف ال�شعب مبظاهرات يومية
واعت�صامات يف كل حمافظات ومديريات ومدن وجزر
اجلنوب ،لت�صل يف زخمها اىل ح�شود مليونيه متعاقبه
�أذهلت العامل وحولتها اىل ق�ضية �شعبية ووطنية
جنوبية �سيا�سيه بامتياز.
� .3أ�صبحت هذه الوحدة قائمة على طم�س
هوية اجلنوبيني ونهب ثرواته وانكارا حلقوقهم
العادله وامل�شروعه ،جت�سيدا لدعوى زائفه �أطلقتها
ابواق حكام اليمن �شماال "عودة الفرع اىل الأ�صل"
الأمر الذي ت�سبب يف خلق �أجواء ملتهبه من احلقد
والكراهية بني ال�شعبني ال�شقيقني اللذين �إعتادا على
العي�ش املتجاور الهادىء دون حواجز حتى قيل انهما
كانا �شعب يف دولتني فا�صبحا بعد الوحده �شعبني يف
دوله.
 .4اعتمد نظام احلكم يف اليمن �شماال لتثبيث
�سلطته على �آله ع�سكريه �ضخمه وجهاز امني
مت�شدد وقا�سي ،ف�سفكت دماء اجلنوبيني ب�شكل
يومي و�سعت ب�شرا�سه لقهر �إرادتهم احلره ،وتكميم
الأفواه و�سحق الأقالم احلره والزج با�صحاب الر�أي
يف املعتقالت دون م�سوغات قانونيه ولي�س �أدل على
ذلك ماتعر�ضت له م�ؤ�س�سة الأيام من �إعتداء وح�شي
�سافر واملحاكمات التي حلقت بنا�شريها ومنت�سبيها،
كل ذلك يف ظل مت�سك ال�شعب اجلنوبي ب�سلمية ن�ضاله
و�إ�صراره على هذا النهج.
� .5إن اجلماعة املتنفذه و�أقطاب منظومة احلكم
يف ال�شمال ت�صر على بقاء الوحدة بالو�ضع الراهن

ل�ضمان بقاء هيمنتها على م�صادر الرثوة والقرار مبا
يجعلها تتحكم مب�صري اليمن جنوباً و�شما ًال ،وهي
اليوم ويف هذه املرحلة التي مير بها اليمن واملنطقه
عموما مبا حتمله من ا�ستحقاقات تفر�ضها م�صالح
اقليميه ودوليه حتاول جاهدة املهادنة و�إظهار قدر
من الرتاجع واملرونه الزائفه حتى تتجنب مواجهة
العا�صفة �آنيا اال انها من امل�ؤكد ومن واقع خربتنا بها
�سوف ت�ستعيد هيمنتها يف اقرب وقت يتاح لها ذلك.
 .6الثورة ال�سلمية اجلنوبية جاءت بعد جتربة
مريرة لأنها ترى ا�ستحالة البقاء مع نظام هيمنة
�شمايل ال حتكمه م�ؤ�س�سات دولة و�إمنا م�ؤ�س�سات
تقليدية جهوية وطائفية ،وال يوجد امل يف بناء
الدولة امل�ؤ�س�سية على مدي امل�ستقبل املنظور .و�أن
�أي جتاهل ملعاجلة الو�ضع اقليميا ودوليا لي�س له
مايربره وماهو اال �إرجاء ًا النفجار كبري قادم ،فكل
امل�ؤ�شرات املتوافرة الآن تدل �أنه يف ظل الرتاخي
والإ�سراع بتبني حلول واقعيه وعادله ف�إن الأو�ضاع
�سوف تنزلق عما قريب نحو منحى �آخر خميف
وكارثي وبالتايل ا�شتعال حرب �أهلية مدمرة ولن
تنح�صر ت�أثرياتها فقط على االو�ضاع يف اجلنوب
واليمن �شماال بل وعلى اجلوار االقليمي وامل�صالح
الدولية.
� .7إن �شعب اجلنوب كان �أول �شعب عربي
يخو�ض ن�ضا ًال �سلمياً من اجل ا�ستعادة حقوقه يف
املرحلة التاريخية املعا�صرة ولذلك ال بد ان ينظر
اىل ق�ضيته بجدية وم�سئولية من قبل اال�شقاء يف
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي املجتمع الدويل
ويف مقدمته الدول دائمة الع�ضوية يف جمل�س االمن
الدويل وال بد من تبني مبادرة متكاملة وعاجلة حلل
ق�ضية �شعب اجلنوب مبا يعرب عن تطلعاته ورغباته
يف تقرير م�صريه..
� .8إن عدم القبول �أو عدم التعامل مع هذا امل�شروع
بجديه وا�ستيعاب م�ضامينه احلقيقيه �سواء من قوى
حملية يف اجلنوب �أو يف اليمن �شماال �أو اقليمياً �أو
دولياً يعني �أن النتيجة �سوف تكون متزيق اجلنوب
واليمن �شماال اىل دويالت متعددة بعد حروب طاحنة
�ستجعل ال�صراع بني ابنائه م�ستمر ًا لعقود قادمة،
ومن ثم جعل هذه البالد �أر�ضية خ�صبة للنزاعات
املناطقية والطائفية وحروب اقليمية بالوكالة
و�ساحة للإرهاب والتطرف بكل ا�شكاله الديني
وال�سيا�سي.
وعليه ف�إن تكتل اجلنوبيني امل�ستقلني يتقدم بهذا
امل�شروع امل�ستوحى من الواقع لي�س على م�ستوى
اجلنوب و�إمنا اي�ضا على م�ستوى اليمن وعموم
املنطقه� ،آم ًال من �أ�شقائنا يف دول اخلليج العربي
حتديدا كونهم ا�صحاب امل�صلحة املبا�شرة اجلواريه
معهم والعرب عموما بحكم الإنتماء وامل�صالح
والدواعي الأمنيه القوميه ومن ا�صدقائنا يف دول

جمل�س الأمن الدويل بحكم امل�سئولية االن�سانية
واالمنية واملبادئ امل�شرتكة تبني هذا امل�شروع
ب�صورة جدية .
وي�شتمل م�شروعنا على عنوان رئي�سي كما يلي:
مبادرة خليجية و دولية حلل الق�ضية اجلنوبية
وتت�ضمن هذه املبادره على اخلطوات الرئي�سيه
التاليه:

�أوال :املرحلة الإنتقاليه
 -1العودة ال�سيا�سية اىل و�ضع ماقبل ٢٢
مايو :١٩٩٠

• يتم اعالن املوافقة على ا�ستعادة الكيانني
ال�سيا�سني وال�شخ�صيتني االعتباريتني ل�شطري
اليمن  .اجلنوبي ممث ًال بجمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية وال�شمايل ممث ًال باجلمهورية
العربية اليمينة حتت رعاية اقليمية ودولية وحتت
ا�شراف مبا�شر للجنة خا�صة منبثقة عن االمم
املتحدة مبا ي�ضمن االنتقال ال�سلمي اىل مرحلة
الدولتني على غرار جتربة الت�شيك وال�سلفاك ومبا
ي�ضمن عدم ن�ش�ؤ تداعيات �سلبيه وحروب اهلية كما
ح�صل يف كو�سوفو و�صربيا.
• تتوىل الأطراف الإقليميه والدوليه املعنيه
ب�ش�أن اجلنوب الدعوه لعقد م�ؤمتر جنوبي جنوبي
�أو عقد لقاء يتم الرتتيب له جيدا ي�ضم فيه املكونات
وال�شخ�صيات الفاعله واملوافقه على مبادرتها
لغر�ض ت�شكيل فريق جنوبي مفاو�ض ملتطلبات
املرحله الإنتقاليه.
• �ضمان �سيادة �شعب اجلنوب ودولته على
كامل ارا�ضيها وجزرها ومياهها االقليمية املعروفة
دوليا لفرتة ما قبل عام 1990م واحلفاظ على وحدة
و�سالمة ارا�ضيه.
• متكني دولة اجلنوب من ا�ستعادة مقعدها يف
الأمم املتحدة ويف اجلامعة العربية وكل املنظمات
الإقليميه والدولية التي كانت ع�ضوا فيها.
• يتوىل الطرفان االقليمي والدويل م�ساعدة دولة
اجلنوب على ت�شكيل حكومة وطنية م�ؤقتة تتوىل
�إدارة املرحلة االنتقالية بفرته ال تتجاوز �ستة ا�شهر
من �إعالن املبادره.
• املحافظة على كل االتفاقيات الدولية واحلدودية
املوقعة من قبل اجلمهورية اليمنية كما هي و�ضمان
عدم فتح اي من تلك امللفات م�ستقب ًال.
• �إ�ستعادة كافة مباين ال�سفارات ال�سابقة لدولة
اجلنوب قبل  ٢٢مايو  ١٩٩٠ومتكينها من متثيلها
خالل الفرته الإنتقاليه وفق اطار زمني يتفق عليه
خالل التفاو�ض.

 -2مهام احلكومة االنتقالية:

يتم ت�شكيل حكومة جنوبيه م�صغرة مكونة من

عدد حمدود من اال�شخا�ص امل�شهود لهم بالنزاهة
والكفاءة وال�سجل النظيف ميثلون كل حمافظات
اجلنوب ال�ست بالت�ساوي .وتقوم احلكومة امل�ؤقتة
مب�ساعدة خرباء من االمم املتحدة وجمل�س التعاون
لدول اخلليجي العربي باملهام التالية:
• بناء م�ؤ�س�سات الدولة ب�صورة تدريجية.
• العمل مع فريق من اخلرباء القانونيني الدوليني
واملحليني على و�ضع م�سودة د�ستور دولة اجلنوب
امل�ؤقت حلني انتخاب برملان جنوبي يناط به مهمة
و�ضع الد�ستور الدائم للدولة.
• ت�شكيل جمل�س ق�ضاء اعلى باال�ستناد �إىل املعايري
الوطنية واملهنية ويعترب هذا املجل�س الأعلى مرتبة
بني كل ال�سلطات خالل الفرته الإنتقاليه لدولة
اجلنوب ،ويتوىل التعاون مع احلكومة يف �إعداد
الد�ستور وم�شاريع القوانني.
• اعداد قانون لالنتخابات الربملانية بالتعاون مع
جمل�س الق�ضاء االعلى.
• ت�شكيل مفو�ضية عليا لالنتخابات الربملانية
مكونة من الق�ضاة وجترى االنتخابات حتت
ا�شراف اقليمي ودويل .
• و�ضع موازنة عامة للدولة خالل الفرتة
االنتقالية والبحث عن م�صادر متويلها.
• ا�صدار القوانني والقرارات اخلا�صة ب�إعادة
تنظيم بناء الدولة مبا فيها التعيينات القيادية.
• ا�صدر قرار دعوة ال�شعب لالنتخابات �أو
اال�ستفتاء.
• التفاو�ض مع اليمن ال�شمايل حتت ا�شراف االمم
املتحدة وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
ال�ستعادة ممتلكات اجلنوب.
• العمل مع جلنة خا�صة من االمم املتحدة
و�شركات املحا�سبة الدولية على ت�سوية وف�صل
الديون املرتتبة على اجلمهورية اليمنية ب�شفافية
وح�سب املعايري الدولية.
• العمل على اعادة بناء وترتيب القوات امل�سلحة
اجلنوبية واالجهزة االمنية وفق معايري عالية
با�ستخدام اخلربات اجلنوبية ال�سابقة.
• العمل على ا�ست�صدار بطاقات هوية وجوازات
�سفر جنوبية خالل الفرتة االنتقالية وفق معايري
ماقبل عام  ١٩٩٠على ان يتم االخذ بعني االعتبار
العالقات اال�سرية التي قامت بعد الوحدة اليمنية
وو�ضع معايري الكت�ساب اجلن�سية اجلنوبية.
• ال تتعدى الفرتة االنتقالية مدة عامني من تاريخ
االعالن �إعادة الأو�ضاع ال�سيا�سيه اىل ماقبل العام
1990م وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبيه.

ثانيا :الدوله اجلنوبيه اجلديده

اال�س�س التي �سوف تقوم عليها دولة اجلنوب اجلديده
التعاريف العامة للدولة :

• ا�سم الدولة وعلمه و�شعاره يقرره ال�شعب من
خالل ممثليهم يف اول دورة انعقاد ملجل�س نيابي
منتخب لعموم الدوله اجلنوبيه اجلديده.
• دولة اجلنوب اجلديده دولة عربية واللغة
العربية لغتها الر�سمية ودينها الإ�سالم احلنيف
وهو امل�صدر الرئي�س للت�شريع ،وحترتم الأديان
واملعتقدات ملواطنيها.
• نظام احلكم فيها برملاين فيدرايل مكون من �ست
حمافظات .
• ن�شيدها الوطني يكون الن�شيد ال�سابق الذي
كان معمول به يف دولة اليمن اجلنوبي حتى يقرر
الد�ستور غري ذلك.
• الدينار اجلنوبي هو عملة دولة اجلنوب
اجلديده ولهذا الغر�ض يتم ترتيب الإعدادات الالزمه
لهذا الغر�ض وت�أ�سي�س البنك املركزي وتنظيم
ن�شاطه بالتن�سيق مع الدول الراعيه للمبادره لتوفري
الغطاءات الالزمه لعملته.
• القوانني التي �سيتم العمل بها هي قوانني دولة
اجلنوب ال�سابقه او دولة الوحده ايهما اف�ضل ووفقا
ملا تقرره احلكومه الإنتقاليه حتى يتم ا�ستبدالها
بقوانني جديدة تدريجياً وفق ا�س�س دميقراطيه
وعلى النحو الذي ي�صدره املجل�س النيابي ل�شعب
اجلنوب بعد ت�شكيله.
• تكون هذه الوثيقة مبثابة د�ستور م�ؤقت لدولة
اجلنوب اجلديده خالل الفرتة االنتقالية وحتى يتم
اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد والعمل به.

ال�سيا�سة العامة لدولة اليمن اجلنوبي على
ال�صعيد الداخلي:
املجال الدميقراطي :

• �إتباع نهجاً �سيا�سياً يكفل التعددية ال�سيا�سية
احلزبية والفكرية ،وي�صون مبد�أ التداول ال�سلمي
لل�سلطة ،ويكفل احلقوق ملواطنيه دون متييز،
و�صيانة حقوق الإن�سان وحرياته العامة و اخلا�صة
مبا فيها حق التعبري عن الر�أي وفقاً للعهود واملواثيق
الدولية التي ت�صون كرامة الإن�سان وحتمي حياته
كحق مقد�س.
• بناء دولة ع�صرية م�ؤ�س�سية ي�سود فيها الد�ستور
والقانون ..تعمل �أجهزتها ب�شفافية ويخ�ضع كل
منت�سبيها ملبد�أ املحا�سبة وفقاً للد�ستور والقانون.
• بناء دولة م�ؤ�س�سات تقوم على �أ�سا�س الف�صل بني
ال�سلطات الثالث ،الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية.
• �ضمان حقوق املر�أة باعتبارها �شقيقة الرجل
ولها احلق يف امل�شاركة الفعالة يف تنظيم نف�سها يف
منظمات مهنية و�إبداعية وامل�شاركة يف الوظيفة
العامة واحلق ال�سيا�سي ويف خمتلف هيئات الدولة
املحلية واملركزية مبا فيها �أعلى من�صب يف الدولة.
• منع ا�ستخدام القوة يف العالقات ال�سيا�سية
بني الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية و كل �أطراف
العملية ال�سيا�سية (احلاكم واملعار�ضة) وحل
اخلالفات باحلوار ال�سيا�سي واللجوء �إىل الق�ضاء
عند الإختالف.

• �إتاحة الفر�صة لقيام �أحزاب �سيا�سية ومنظمات
املجتمع املدين التي يجب �أن ال تخ�ضع ل�شروط
تعجيزية يف ان�شاءها ويكتفي ب�إلزام الأحزاب
واملنظمات اجلديدة بان ت�سجل نف�سها لدى اجلهة
ذات العالقات املنظمة كم�ؤ�س�سة قانونية.
• االحزاب ال�سيا�سية اجلنوبية التدين بالوالء
الية احزاب �سيا�سية خارجية �سوا ًء يف دولة جماورة
او يف اليمن ال�شمايل وينبغي لالعرتاف بها قانونياً ان
تتمتع باال�ستقاللية التامة يف كافة االمور مع امكانية
التعاون الفكري يف اطار القانون.
• مينع ت�سيي�س الوظيفة العامة وا�ستخدام املال
العام وو�سائل �إعالم الدولة �أو القوات امل�سلحة
والأمن يف االنتخابات.
• حترير ال�صحافة من هيمنة الدولة وفتح
املجال �أمام حرية الر�أي والتعبري و�إ�صدار ال�صحف
واملجالت و�إن�شاء دور الن�شر والتوزيع ...و�إن�شاء
�إذاعات وقنوات تلفزيونية حرة خا�صة...الخ �أي
حترير الإعالم من الهيمنة ال�سلطوية.
• حتدد الفرتة الرئا�سية للدولة بفرتتني رئا�سيتني
ال تزيد عن �8سنوات كل فرتة � 4سنوات والفرتة
الربملانية �4سنوات.
• يكون نظام االنتخابات وفقا للقائمة الن�سبية.
• ال يحق تعديل الد�ستور �إال بناء على طلب ثلثي
�أع�ضاء الربملان و�إجراء ا�ستفتاء �شعبي.
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اللجان ال�شعبية مبودية:

www al-hakikah.com

لقاء

الو�ضع الأمني م�ستتب ون�ساهم فـي
ا�ستمرار اخلدمات احلكومية

الأو�ضاع املرتدية ال ت�ساعد على الوقوف
بحزم �أمام عمليات التخريب املتكررة
 عبدالاله �سميحال تكاد تتال�شى مالمح �إحدى قرى املناطق الو�سطى
مبحافظة �أبني جنوبي اليمن� ،إال وي�ستوقفك ب�ضعة
�شبان م�سلحون �آخرون منخرطون يف الت�شكيالت القبيلة
والأهلية امل�سماة "اللجان ال�شعبية" ،يط ّل �أحدهم من
نافذة ال�سيارة بحثاً عن �شيء قد ُيخ ّل ب�أمن وا�ستقرار
مناطقهم التي �سيطر عليها تنظيم القاعدة خالل عامي
 2011و 2012و�شهدت حربًا ت�سببت ب�أ�ضرار ج�سيمة
يف البنية التحتية ملحافظة �أبني.
وكان م�سلحو تنظيم القاعدة قد �سيطروا على
حمافظة �أبني منت�صف العام  2011ومتكنوا من
�إعالنها �إمارة �إ�سالمية �أثناء ا�ستمرار حربهم مع
القوات احلكومية ملدة عام ،قبل �أن يلج�أ �أهايل
بلدات �أبني �إىل ت�شكيل جلان �شعبية �ساهمت
بدرجة كبرية �إىل جانب قوات اجلي�ش يف �إخالء
مناطق �أبني من عنا�صر القاعدة يف منت�صف العام
التايل 2012م.
وبعد مرور �أكرث من عامني على ذلك ،ما
تزال "اللجان ال�شعبية" امل�سلحة ت�سيطر على
�أجزاء كبرية من حمافظة �أبني ،يف ظل غياب
ملحوظ للأجهزة الأمنية �أو �صالحيات حمدودة
لأق�سام ُ
ال�شرط املوجودة فيها ،يف حني متددت
هذه الت�شكيالت القبلية املناه�ضة للقاعدة �إىل
حمافظات �أخرى جماورة ت�شهد معارك ك ّر وف ّر
بني اجلي�ش وم�سلحي القاعدة.
وينت�شر م�سلحو اللجان ال�شعبية بكثافة على
طرقات بلدات �أبني العامة والفرعية وعلى مداخل
وخمارج املناطق ال�سكنية ،وتفوق �أعدادهم
 3000مقاتل ،ويتلقون خم�ص�صات مالية مقدمة
من وزارة الدفاع اليمنية التي وعدت ب�ضمهم �إىل ال�سلك
الع�سكري يف قوات الأمن واجلي�ش.
ودفعت "اللجان ال�شعبية" ثمن ت�أمني مناطقها
من القاعدة وم�ساندتها لقوات اجلي�ش ،الع�شرات
من �أفرادها الذين قتلوا خالل هجمات انتحارية د�أب
التنظيم على �ش ّنها خالل ال�سنوات التي �أعقبت احلرب
كنوع من االنتقام ،لكنه مل ي�ستطع ثني م�سلحي اللجان
عن موا�صلة عملهم و�سعيهم للحفاظ على �أمن وا�ستقرار
العديد من مديريات املحافظة.
التقت "احلقيقة" باملتحدث الر�سمي للجان ال�شعبية
مبديرية مودية �شرقي حمافظة �أبني ،من�صور العلهي
ليحدثنا عن اللجان ال�شعبية وتكويناتها ودورها
و�إ�ساماتها.

يقول العلهي �إن فكرة ت�أ�سي�س اللجان ال�شعبية
يف مدينة مودية عندما بد�أت ثورة ال�شباب يف العام
 2011وتخلت الدولة عن مهامها يف احلفاظ على الأمن
وم�ؤ�س�ساتها اخلدمية ،فجاءت هذه الفكرة للحفاظ
على مراكز اخلدمات واملن�شئات احلكومية وامل�شاريع
وحفظ �أمن املواطن واملمتلكات العامة واخلا�صة.
وتتكون اللجان ال�شعبية من كافة الأحزاب
وامل�ستقلني واملنظمات اجلماهريية ،ولي�ست حم�صورة
يف حزب معني مطلقا ،فتجد فيها الإ�صالحي واال�شرتاكي
وامل�ؤمتري وامل�ستقل ومن احلراك اجلنوبي ،بح�سبه.
وعن مهمة اللجان الرئي�سية قال من�صور العلهي� ،إن

وهي ت�سعى مل�صلحة املواطن ولن ت�ؤثر على ال�سلم
االجتماعي يف املنطقة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وفيما يخ�ص تعامل اللجان مع املن�سلخني من
تنظيم القاعدة من �أبناء املنطقة� ،أ�شار �إىل �أن امل�شاركة
مع اجلماعات الإرهابية وحتديدا امل�سماة "�أن�صار
ال�شريعة" تتفاوت من فرد �إىل �آخر ،فمثال من مل تتلطخ
يديه بدماء �أبناء املديرية خالل املواجهات ال�سابقة
فرنحب �شريطة عدم ممار�سة �أي ن�شاط من �أن�شطة
اجلماعة الإرهابية ،لكن من تلطخت يديه فلي�س هنالك
من تعامل معه �إال عرب ال�سالح ،نافيا يف الوقت ذاته عن
وجود �أي معتقالت �أو �سجون لديهم ،ويتم التعامل مع

املهام الرئي�سية لها هي حفظ �أمن املواطن� ،إىل جانب
م�ساعدة مدراء املرافق احلكومية يف ت�سيري الأعمال
اخلدمية كالكهرباء واملياه ،و�أ�شرفت اللجان ال�شعبية
على ت�سيري م�شروع مياه املديرية وال زال النجاح يف
ذلك م�ستمرا �إىل اليوم ،كما �ساهمت يف م�ساعدة مدير
الكهرباء ليتو�سع ن�شاطها �إىل امل�شاريع اخلدمية ،لكن
مهمتها الأ�سا�سية هي حفظ الأمن وا�ستتبابه.
وعن �إمكانية حت ّول اللجان ال�شعبية الحقاً �إىل م�شكلة
قد تواجه الدولة وقد تهدد ال�سلم املجتمعي كونها
م�سلحة مبعدات ع�سكرية متنوعة ولديها معلومات
�أمنية خطرية ،قال العلهي� ،إن الهدف الرئي�سي من
�إن�شاء اللجان ال�شعبية هو حفظ الأمن للمواطن ،ولن
تكون ب�إذن اهلل م�شكلة ال يف م�ستقبلها وال يف ما�ضيها،

امل�ضبوطني �إن وجودوا بالتن�سيق مع �إدارة الأمن.
وب�ش�أن دور الدولة و�أق�سام ال�شرط والأجهزة الأمنية
يف املديرية� ،أكد العلهي عدم وجود �أي �أدوار للدولة ال
حالية وال م�سبقة ،حيث مل يكن هنالك �أي تواجد لأفراد
القوات امل�سلحة يف مودية ذي قبل ،با�ستثناء فرع الأمن
املركزي الذي ان�سحب يف بداية ظهور القاعدة ،وقامت
اللجان ال�شعبية با�ستالم زمام الأمور.
غري �أنه �أ�شار �إىل وجود تن�سيق م�ستمر بني �أجهزة
الأمن باملحافظة واللجان ال�شعبية والدور تكاملي،
خ�صو�صا بعد تعيني مدير لأمن املديرية م�ؤخرا.
لكن اللجان ال�شعبية باتت تواجه مع�ضلة �أخرى ال
تقل خطورة عن انفالت الأمن ،حيث يقوم جمموعة من
املخربني يف �ضواحي املدينة باالعتداء على امل�شاريع

اخلدمية التي مت ّد املدينة بغر�ض ال�ضغط على ال�سلطات
احلكومية لتوفري وظائف لهم� ،أو تنفيذ طلبات معينة،
وعلى الرغم من حماوالت تاليف هذه الظاهرة �إال �أنها
�سرعان ما تتجدد ب�سرعة.
بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن قال من�صور العلهي
لـ"احلقيقة"  :بالن�سبة ملوقف اللجان من املخربني الذين
عادة ما ي�ستهدفون الكهرباء واملياه و�إغالق املدار�س
وقطع الطرقات ،فنحن �ضدهم ونقاوم هذا التخريب
بكافة ال�سبل والو�سائل املتاحة لنا ،ف�أنت تعرف
الأو�ضاع يف املديرية ال ت�ساعد على الوقوف بحزم �أمام
هذه العمليات التخريبة ،لكن عند حدوث �أي تخريب يف
�أي منطقة من املناطق تتحرك اللجان ال�شعبية
للتفاهم مع ذوي املخرب وحتاول �إقناعهم لكف
تلك العمليات وت�سعى للو�صول �إىل خمرج من
ذلك ،لكن �أن ي�صل الأمر �إىل �أننا مننح وعودا
بتلبية مطالب املخربني كالتوظيف فهذا لي�س من
�صالحياتنا وال ن�ستطيع ذلك".
ثم عاد العلهي ليكرر�" :إجماال هي ت�صرفات
مرفو�ضة ونحن نرف�ضها متاما وهي �أعمال
تخريبية ويجب اعتبارها ك�أعمال القاعدة
الإرهابية فتخريب املمتلكات وامل�شاريع العامة
يعترب من الإرهاب" .
وحول ما �إن كان هنالك من يقوم مبثل هذه
املمار�سات من �أفراد اللجان ال�شعبية للمطالبة
مب�ستحقاتهم وم�ساعدات عالجي للجرحى ،قال
املتحدث الر�سمي للجان مودية ":ال يوجد هناك
من �أفراد من يقدم على التخريب با�سم اللجان
ال�شعبية ،فمن يقوم مبثل هذه الأفعال ميثل ا�سمه
و�صفته ،بعيدا عن اللجان ،وعلى الرغم من ذلك
يخ�ضع لتحقيق ويتم �إيقافه ومن ثم نعطيه تنبيه
بعدم تكرار مثل هذه الأعمال و�إن كانت ب�صفته
ال�شخ�صية ،ويف حال تكرر ذلك ،يتم عزله من اللجان
ال�شعبية مبا�شرة.
وحتدث العلهي عن دور وزارة الدفاع� ،إنها ما زالت
ت�صرف خم�ص�صاتها لعنا�صر اللجان ،و�سبق �أن قدمت
م�ساعدات مالية لأهايل ال�شهداء ومعونات للجرحى ،لكنه
نا�شدها با�ستيعاب �أفراد اللجان ال�شعبية من العاطلني
عن العمل ح�سب ما وعدت به �ضمن القوات امل�سلحة يف
وزارة الدفاع والقوات الأمنية لوزارة الداخلية ،وقال
�إن "اللجان ال�شعبية تت�ألف من املوظفني واملدر�سني
واملثقفني ورجال القوات امل�سلحة والأمن وفيها من
ال�شباب العاطلني عن العمل ،فعند تخل�ص الوطن من
خطر القاعدة �سيعود املوظفون �إىل وظائفهم و�أعمالهم،
يف حني �سيبقى العاطلون عن العمل بال م�أوى".
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 كتب /حممد عبده العب�سيك�شفت عديد الوثائق اخلا�صة بوزارة الدفاع اليمنية حجم
الف�ساد والدمار ّ
املنظم الذي حلق بالقوات امل�سلحة والأمن ،ومدى
التجاوزات التي ظلت مراكز القرار تنهك بها القوات امل�سلحة،
والعبث الال متناهي الذي �أحلقه الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح
مبقدرات اجلي�ش املالية وحماباته لأقاربه ومعارفه بتوزيع الرتب
الع�سكرية عليهم ،ليثبت كل ذلك �أن اجلي�ش اليمني (ي�سري بعكّازين).
كان من املفرت�ض ن�شر هذه التقارير قبل �صدور قرارات هيكلة
اجلي�ش ،غري �إن ظروفاً �شخ�صية قاهرة حالت دون ذلك وقد فعلت
خري ًا� :أقلها حتى �أكون متخففاً من �أي �ضغط قبل تنحية جنل الرئي�س
ال�سابق �أحمد علي واللواء علي حم�سن الأحمر من من�صبيهما.
وبالعودة �إىل �سل�سلة الوثائق ،ف�إن لواء حر�س احلدود عبارة عن
جماميع قبلية غري نظامية تابعة لل�شيخ �أمني العكيمي ،و�آخرين ،منذ
ت�شكيلها حتى �إ�صدار الرئي�س ال�سابق ،ب�صفته قائد ًا �أعلى للقوات
امل�سلحة ،قرار ًا يف يوليو  2002با�ستبدالها ال بوحدات ع�سكرية،
متخ�ص�صة ومدربة ووالءها للوطن ،و�إمنا مبجاميع �أخرى "بنظر
الأخ /جابر علي الهندو�س بالتن�سيق مع الأخ /وكيل حمافظة
اجلوف" ح�سب �صيغة التوجيه الرئا�سي ال�صادر على خلفية �إعاقة
عمل �شركة "هانزا لوفتبيلد" الأملانية (وكيلها حميد الأحمر) املكلفة
برت�سيم احلدود اليمنية ال�سعودية يف فرباير من العام نف�سه من
قبل العكيمي لأ�سباب تتعلق ،باملقام الأول ،با�ستبعادهم عن اللجان
امليدانية والإ�شرافية واملبالغ املالية ال�ضخمة التي مت تقا�سمها يف
�صنعاء وي�أتي تف�صيلها يف مو�ضع �آخر.وحتى عندما �أراد الرئي�س
ال�سابق ت�شكيل قوة �أمنية -مع اندالع املواجهات بني همدان وذو
ح�سني باجلوف يف  17/6/2002ت�سببت يف �إعاقة لل�شركة
الأملانية -وجه �صالح وزيري الدفاع والداخلية يف 17/8/2002
بـ"ت�شكيل قوة �أمنية من مائتي جندي من �أبناء حمافظة اجلوف" ال
بنا ًء على الكفاءة وامل�ؤهل و�إمنا على طريقته الأثرية "يتم اختيارهم
بالتن�سيق مع الإخوة� /أحمد �صالح ال�سنتيل و�سلطان العراقي/
ربيع العكيمي /احل�سني بن علي ال�ضمني /حميد ردمان" كما يف
التوجيه الرئا�سي.
وبينما تقوم وزارة الداخلية ال�سعودية با�ستبدال حر�س احلدود
ب�شكل دوري ،خالل فرتات زمنية ق�صرية ،حتى ال يتم اخرتاقهم� ،أو
�شراءهم ،من قبل ع�صابات التهريب الدولية �أوكلت اليمن حرا�سة
حدودها الربية مع اجلارة ال�سعودية ملجاميع غري نظامية من �أتباع
م�شايخ و�أعيان ال�شريط احلدودي ا�ستناد ًا �إىل قربهم� ،أو بعدهم ،من
الق�صر اجلمهوري ووالءهم لقائد املنطقة ال�شمالية الغربية املدرجة
�ضمن اخت�صا�صات منطقته الع�سكرية .حتى �أن قائد لواء حر�س
احلدود املعُ ني خلفاً للعميد الركن� /سامل علي قطن كان الـ"�شيخ"
(وهذه الكلمة لي�ست من عندي و�إمنا وردت حرفياً يف منطوق قرار
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ال�صادر يف 23/7/2002م بتعيني
ال�شيخ /حممد بن حم�سن ن�سعه قائد ًا حلر�س احلدود مبحافظة
اجلوف.
وتعاقب على قيادة لواء حر�س احلدود العميد ركن /علي عمر
�سعيد الكازمي املعني يف  ،8/7/2003والعميد الركن /عبدالإله
�أحمد عاطف املعني يف 9/5/2010م .وبخالف االعتقاد ال�شائع
فقد ازداد اللواء علي حم�سن الأحمر قو ًة من حروب �صعدة وازداد
الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح �ضعفاً وانك�سار ًا حتى �أن
�صالح �أ�صدر ب�ضغوط �سعودية ،نتيجة تو�سع حرب �صعدة وزيادة
خماوفها الأمنية ،قرار ًا بتاريخ 25/8/2010م با�ستحداث "لواء
يف القوات امل�سلحة ي�سمى اللواء الثاين حر�س حدود ويكون مقره يف
املنطقة ال�شمالية الغربية وي�صدر وزير الدفاع ورئي�س هيئة الأركان
العامة الأوامر والتعليمات املنفذة لهذا القرار".
باخت�صار �إن ا�ستحداث ت�شكيل ع�سكري م�ستقل بحر�س احلدود ال
تقت�صر �أهدافه على احلد من تدفق ال�سالح واملت�سللني من اليمن �إىل
ال�سعودية فح�سب ،و�إمنا يراد منه �أي�ضاً انتزاع مهمة "�أمن احلدود"
من جماعة احلوثي التي ا�ضطلعت بها يف ال�سنتني الأخريتني ،بحكم
قوتها على �أر�ض الواقع ،وت�سليمها لكيان ع�سكري �سوف تت�ضاعف
�أعداده وعتاده الع�سكري يف املناطق احلدودية ،مبقت�ضى قرارات
هيكلة اجلي�ش ،ب�شكل مهول .وهذا �أحد �أهم �أ�سباب �سخط جماعة
احلوثي من قرارات الهيكلة.
* *** ** ** **

لواء ال�شهيد الزبريي ل�صاحبه �صادق الأحمر

لواء ال�شهيد الزبريي ،هو الآخر ،تابع لل�شيخ �صادق بن عبداهلل
الأحمر منذ 1994م حتى �أكتوبر  .2003وقتها جرى حتويله من
لواء م�شاه �إىل "كتيبة م�ستقلة تتبع قيادة املنطقة الو�سطى� ،إدارياً
وعملياً ،مبوجب طلب ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني الأحمر" بح�سب
توجيه �صادر من الرئي�س ال�سابق �إىل وزير الدفاع يف م�ستند بتاريخ

.20/10/2003
تلك تركيبة معظم وحدات اجلي�ش اليمني على �أية حال ويف خمتلف
املحافظات وال�شمالية خا�صة .جماميع قبلية ترتدي الزي الع�سكري
الر�سمي .والتجنيد عبارة عن طبق يقتطع �أقوياء اليمن منه ،كل
ح�سب حجمه ونفوذه ،القطعة التي متلئ كفه .وامل�سئولية القانونية
تقع على الرئي�س �صالح ولي�س على امل�شايخ.
وزادت احل�صة املقتطعة من اجلي�ش ل�صالح مراكز القوى مع
حروب �صعدة بن�سب مرتفعة .ونفخت الروح جمدد ًا يف لواء
الزبريي فعاد �سريته الأوىل من كتيبة ورقية �إىل لواء م�شاه� .أراد
الرئي�س ال�سابق توريط القبائل ،وحا�شد خا�صة ،يف حرب احلوثيني
وتو�سيع دائرة الث�أر واخل�صومة معهم غري �إن ال�سحر انقلب
على ال�ساحر وكانت ح�صيلة �ستة حروب :قتلى وجرحى و�شرخ
اجتماعي هائل وجي�ش ي�سري على عكازين.
وتتيح احلروب يف الدول اله�شة ما ال يتاح يف ال�سلم .وم�صائب قوم
عند قوم قوائم جتنيد �إ�ضافية واعتمادات .وازداد اقتطاع امل�شايخ
ومراكز القوى من اجلي�ش مع حروب �صعدة بزيادة �أعداد �أتباعهم
داخله �أكانوا جمندين فعلياً �أم جمرد �أ�سماء على الورق ي�ستلمون هم
بد ًال عنهم املرتبات والوقود �شهرياً والتموين الغذائي ب�شكل يومي!
و�شركاء حروب �صعدة ال�ست هم ذاتهم �شركاء اليوم من ورثة
نظام علي عبداهلل �صالح .ففي  2/4/2007وجه الرئي�س ال�سابق
وزير الدفاع احلايل حممد نا�صر بـ"جتنيد مائتي فرد للواء ال�شهيد
الزبريي بنظر قيادة املنطقة الع�سكرية ال�شمالية الغربية" �إ�ضافة �إىل
"جتنيد ثالثة �آالف جندي دعم لوحدات حمور �صعدة وجتنيد �ألفني
جندي تعوي�ضاً لوحدات حمور �صعدة عن ال�شهداء واجلرحى" مع
�صرف "�ست �سيارات �أطقم للواء ال�شهيد الزبريي و�إعادة �صرف ما
مت تنزيله من البرتول والديزل للواء ال�شهيد الزبريي" والتي من
املرجح �أنها �أوقفت بعد ت�صريح ال�شيخ عبد اهلل ال�شهري حول دخول
اليمن النفق املظلم.
وبينما كانت دماء اليمنيني تنزف بغزارة يف حروب �صعدة كانت
قوائم املجندين القبليني يف ازدياد �ضمن �أعداد امل�ضافني �سنوياً
�إىل املنطقة الع�سكرية ال�شمالية الغربية والفرقة �أوىل مدرع .فبعد
�شهرين فقط من التوجيه ال�سابق وجه �صالح يف 5/6/2007
الوزير حممد نا�صر بـ"جتنيد عدد مائتي فرد على قوة لواء ال�شهيد
الزبريي �ضمن خطة جمل�س الدفاع خالل العام القادم" �إىل جانب
�صرف خم�سة �أطقم عهدة على قيادة لواء ال�شهيد الزبريي ،وبناء
عنابر للأفراد بلواء ال�شهيد الزبريي"!
وعلى الأرجح كان لواء ال�شهيد الزبريي املق�صود حني قال
لواء متقاعد ل�صحيفة الكويتية يف 14/12/2012م �إن "زعيماً
قبلياً بارز ًا يت�سلم مرتبات حوايل � 16ألف مقاتل ويت�سلم  700كغ
من اللحوم يومياً من التموين الع�سكري ونحو � 40ألف لرت بنزين
�شهرياً ,حيث كان قد عني قائدا لهذا اللواء �إبان حرب ."1994
* *** ** ** **

مقرتح للجنة الهيكلة ب�إن�شاء لواء
�أبناء كبار القادة!

ُم ُّخ الف�ساد يف اجلي�ش اليمني التوريث واملحاباة وتعيني الأقارب
وكان الرئي�س ال�سابق قدو ًة �سيئة لكل قائد ع�سكري يرغب بالتوريث
بتعيينه جنله �أحمد قائد ًا للحر�س اجلمهوري يف 1/1/2004م
و�أبناء �أخيه على ر�أ�س ثالثة �أجهزة �أمنية هامة .و�أحم ُد للواء علي
حم�سن الأحمر �أنه �أبعد �أبناءه عن اجلي�ش مع �أنه كان قادر ًا على
جعلهم قادة �ألوية �إن �أراد.
ويف � 2/11/2002صدر قرار القائد الأعلى بتعيني جنلي النائب
ال�سابق والرئي�س احلايل عبدربه من�صور هادي "جالل برتبة نقيب،
ويا�سر برتبة مالزم �أول" وهما املنتميان لل�سلك املدين بخالف جنله
نا�صر املنتمي لل�سلك الع�سكري.
وعندما �أ�شاد م�ساعد الرئي�س الأمريكي جون برينان باحرتاف
رئي�س هيئة الأركان �أحمد الأ�شول �أخذ املحللون وال�صحفيون
يتخافتون بينهم كمن وجد خريطة الكنز" :هذا رجل �أمريكا يف
اليمن"! وكدت �أقوم برق�صة الربع ذات م�ساء و�أنا �أقر�أ قرار ًا �أ�صدره
الرئي�س ال�سابق يف  12/12/2009بتعيني املقدم الركن حممد
�أحمد علي الأ�شول (جنل رئي�س الأركان) �ضابط ارتباط لدى القيادة
املركزية الأمريكية.
و�صدرت �أثناء الثورة ال�شبابية قرارات ترقية باجلملة والتجزئة.
ففي � 27/4/2011صدر القرار بـ"ترقية الأخوين /علي �إ�سماعيل
�أبو حورية وعبدامللك يحيى نا�صر الدرة" فيما �صدر القرار يف
 3/5/2011بـ"ترقية الرائد /كهالن جماهد يحيى �أبو �شوارب �إىل
رتبة العقيد" .فيما رقي يف قرار واحد قبلها بعام الرائد /ع�سكر �أحمد
حممد زعيل والرائد /مر�ضي مبخوت ناجي كعالن �إىل رتبة املقدم
بتاريخ .6/7/2010
ورقي "الرائد /تي�سري �صالح عبداهلل �صالح يف 28/3/2004م
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تبقى من �ضباط جي�ش البادية احل�ضرمي وعددهم اثنان وثالثون
�ضابطاً وواحد �صف �ضابط وذلك ب�إحلاقهم بالقوات امل�سلحة وترقية
ال�ضباط �إىل رتبة العقيد و�إحالتهم �إىل التقاعد بعد التعزيز املايل".
وتلك واحدة من ابتكارات اجلي�ش اليمني.
وت�ضاعفت �أعداد املجندين ،عن طريق وزارة الدفاع ال امل�شايخ،
من ع�شرة �آالف جمند يف 2002م كما يظهر توجيه من القائد الأعلى
ملدير دائرة �ش�ؤون الأفراد يف تاريخ � 18/9/2002إىل ع�شرين
�ألف جندي يف 15/3/2010م .مع الأخذ بعني االعتبار جتنيد
� 17ألف جندياً �ضمن قوات القوات احلر�س اجلمهوري واحلر�س
اخلا�ص بح�سب مذكرة من قائد احلر�س اجلمهوري بتاريخ
18/3/2007م.
ومن املرات القليلة التي ي�شرتط الرئي�س علي عبداهلل �صالح،
على غري عادته ،جتنيد جامعيني م�ستند بتاريخ 11/11/2006
�أمر وزير الدفاع بـ"جتنيد ع�شرين طالب من خريجي اجلامعات
واملعاهد املتو�سطة واملتخ�ص�صني يف جمال علوم احلا�سوب لدائرة
�ش�ؤون ال�ضباط" و�آخر يف  9/3/2008بـ"جتنيد خم�سمائة فرد من
خريجي املعاهد والكليات الفنية لرفد املعهد الفني للقوات امل�سلحة
بالتخ�ص�صات املختلفة" .ووفق هذين التوجيهات ميكن معرفة عدد
اجلامعيني يف اجلي�ش ون�سبتهم قيا�ساً �إىل �أتباع امل�شايخ ومن جندوا
بنظرهم.

عادات �سيئة ورثها اجلنوب عن ال�شمال

�إىل رتبة عقيد يف القوات امل�سلحة" ومت تعيني "اجلندي هيثم حممد
�صالح الأحمر (جنل قائد اجلوية ال�سابق) يف 24/10/2004
برتبة املالزم �أول يف القوات امل�سلحة" ،فيما �صدر قرار القائد الأعلى
يف 27/9/2010م بـ"�إحلاق وتعيني الأخ (مع �أن �أخ تعبري
جمازي) خالد علي عبداهلل �صالح يف القوات امل�سلحة (م�شاه جبلي)
برتبة مالزم ثاين" فور تخرجه من كلية �سانت هارز الربيطانية.
وكادت ت�سقط عيناي من حمجريهما و�أنا �أقر�أ قرار ًا رئا�سياً يف تاريخ
 5/4/2005بـ"تعيني الأخ /حممد عبدالاله حممد القا�ضي (ع�ضو
الربملان املعار�ض ال�شهري وجنل قائد اللواء  201ميكا العند) برتبة
عقيد يف القوات امل�سلحة".
وبحثت طوي ًال عن قرارات تعيني ها�شم و�سائر �أبناء ال�شيخ عبد
اهلل بن ح�سني الأحمر يف اجلي�ش غري �إنني ع�ض�ضتُ �أ�صابعي حني مل
�أجدها فيما توفر لدي من قاعدة بيانات .حمظوظون حتى يف هذه يا
�أبناء ال�شيخ!
وتذكرت هتافات الثورة ومن�صة التغيري و�أنا �أقر�أ قرار ًا يف
 3/4/2007بـ"تعني الأخ /معاذ حميد حميد من�صور الق�شيبي
يف القوات امل�سلحة برتبة املالزم ثان".
بـ"ت�صدور الأخ /حممد
14/2/2004
و�صدر القرار يف
ْ
ً
بن علي الغادر �إىل املنطقة ال�شمالية الغربية وتعيينه قائدا يف
�أحد املع�سكرات" ،و"تعيني الأخ /خارف ع�سكر �أبو �شوارب
ركن يف املنطقة ال�شمالية الغربية حمور �صعدة" بتاريخ
10/11/2001م ،فيما �صدر القرار بتعيني العقيد عزيز ح�سن
علي ملفي (مرافق الرئي�س ال�سابق) رئي�ساً لأركان اللواء  27م�شاة
ق�سمة �إخوة!
ميكا يف 28/7/2008مْ .
وحتى ملك الزجاج وال�سكر وابن قريتي رجل الأعمال امللياردير
�شاهر عبداحلق انتزع يف  22/10/2005قرار ًا ب�إحلاق جنله
"خالد �شاهر عبداحلق يف القوات امل�سلحة برتبة املالزم ثاين" كما لو
�أنه بحاجة �إىل مرتب جندي �أو �أنه كان لي�س َمح له بالتدرج يف اجلي�ش!
وبحثت عن حبة بندول و�أنا �أقر�أ توجيه الرئي�س ال�سابق يف
12/8/2003م �إىل �أمني عام رئا�سة اجلمهورية بـ"اعتماد مبلغ
مائة وع�شرين �ألف ريال �شهرياً للأخوة �أحمد وح�سني وح�سن وعمر
ونا�صر و�صالح علي عليوة بواقع ع�شرين �ألف ريال".
باخت�صار �إن �أكرب ،و�أقوى ،لواء يف اجلي�ش اليمني هو لواء �أبناء
قادته و�أقاربهم وقبائلهم .و�أقرتح على جلنة هيكلة اجلي�ش بد ًال عن
بيع الوهم لليمنيني �إن�شاء لواء مدرع �ضمن الهيكلة اجلديدة حتت
ا�سم �أبناء لواء كبار القادة.
* *** ** ** **

والأدهى �أن فرقاً �شا�سعاً بني القانون امل�سطور يف الأبجديات
الع�سكرية وبني قانون �آخر هو ال�ساري يف اجلي�ش اليمني� .إنه قانون
علي عبد اهلل �صالح و�سدنة حكمه ا ُ
خل ّل�ص وتف�صح عنه توجيهاته
الرئي�س �إىل وزارة الدفاع �أو طلباتهم املرفوعة �إليه وهما ال امل�شايخ
من يتحملون امل�سئولية القانونية والأخالقية .ومن جملة ذلكتوجيهاً
�إىل وزير الدفاع ،يف م�ستند بتاريخ  ،30/9/2007بـ"جتنيد عدد
من جماعة الأخ ال�شيخ عقيل لطف �ضمن التجنيد اجلديد" .وتوجيهاً
ثانياً بتاريخ  13/5/2009بـ"�صرف تعيني لعدد �أربعمائة �شخ�ص
ملدة �شهرين بنظر ال�شيخ /ح�سني بن عبداهلل الأحمر" ،وثالثاً بتاريخ
 12/12/2009بـ"جتنيد جمموعة مانع �أبو �سعيد وعددهم مائة
فرد املرابطني يف �صعدة" ،ورابعاً بـ"جتنيد مائتي فرد لن�شور بنظر
فائز العوجري" بح�سب مقرتح من رئي�س الأركان �أحمد الأ�شول
يف 8/3/2007م ال فايز ،وخام�ساً بتاريخ 23/12/2009م
بـ"جتنيد  600فرد من �أبناء حمافظة اجلوف مبعرفة الأخوين/
من�صور عبدان وخالد ه�ضبان من �ضمن قوات املجندين اجلدد" .هذا
هو القانون ال�ساري للتجنيد يف اجلي�ش اليمني.
وجندت وزارة الدفاع بنظر امل�شايخ والوجهاء يف ال�سلم كما يف
احلرب و�إن قلت �شراهتها يف الأوىل وزادت يف الثانية� .إنه مقرر
�سنوي� .إ�سقاط واجب .ومن جملة ذلك توجيهاً رئا�سياً بتاريخ
 28/4/2002بـ"اعتماد جتنيد خم�سني جندي بنظر ال�شيخ/
عبدالغني حممد مبارز مع متوينهم الغذائي و�ألف لرت برتول
�شهرياً" .و�آخر يف تاريخ  19/3/2002بـ"اعتماد �ألف لرت برتول
وتعني  50فرد للأخ� /سامل البهجي وترقية جنله حممد �إىل رتبة
مالزم ثاين" .تلك رو�شتة علي عبداهلل �صالح وطريقة حكمه.
والتجنيد يف اجلي�ش �أي�ضاً مناطقي ولي�س حكر ًا على امل�شايخ
والأعيان فح�سب .كان الرئي�س ال�سابق على �أية حال ي�صدر بني
الفينة والأخرى توجيهاته �إىل الدفاع بالتجنيد من مناطق بعينها
دون ت�سمية �شيخ �أو �أحد وجاهتها االجتماعية ال ا�ستناد ًا �إىل
االختيار التناف�سي و�إمنا ب�شكل تقديري وعريف .ومن ذلك مث ًال
توجيهاً للدفاع بتاريخ 11/11/2001بـ"جتنيد عدد 2000
�شخ�ص من خمتلف مديريات حمافظة م�أرب لت�شكيل قوة �أمنية
باملحافظة" و�آخر يف تاريخ  5/6/2002بـ"جتنيد بع�ض �أبناء
حمافظتي ح�ضرموت واملهرة واتخاذ الإجراءات الالزمة" وكذلك
توجيهاً يف  27/12/2009بـ"جتنيد عدد من �أبناء مديرية ر�ضوم
ور�أ�س باحلاف على قوات حمور عتق" .وما خفي �أعظم.
* *** ** ** **

وت�ضاعفت ح�صة امل�شايخ والأعيان من �أعداد املجندين �سنوياً
�ضمن وزارة الدفاع مع كل جتدد للمواجهات يف �صعدة .ويبدو
�أن اللجان ال�شعبية يف �أبني ،فكر ًة وم�ضموناً ،م�ستن�سخة بالكامل
من كتائب املتطوعني يف حرب �صعدة وامللي�شيات ال�شعبية.
وتلك كارثة :بد ًال من �أن يتطبع ال�شمال بالدولة التي كانت قائمة
يف اجلنوب انتقلت �أ�سو�أ عادات ال�شمال �إىل اجلنوب فازدهرت
امللي�شيات ،وقويت الع�صبيات ،وتقر�أ �أحياناً يف �صحيفة الثورة
تهنئة با�سم �شيخ م�شايخ عدن!
ومن حاالت التجنيد يف حروب �صعدة� ،أو �أنقا�ضها ،توجيه �صادر
بتاريخ  1/7/2007بـ"توزيع املجندين اجلدد يف منطقة خمر لعدد
 600فرد من مركز تدريب القوات الربية" ،و�آخر يف 9/5/2010
مع جتدد مواجهات �صعدة بـ"جتنيد مائتي فرد من احليمة على
جمندي كتيبة �سفيان ويتم دجمهم معاً من �ضمن الع�شرة �ألف املجند
على القوات امل�سلحة" .لقد دارت العجلة ومل يعد مبقدور �أحد �أن
يوقفها.
وحتى قبل � 7أيام من �إعالن نهاية حرب �صعدة الأوىل يف
� 11/12/2004أ�صدر القائد الأعلى الرئي�س علي عبداهلل �صالح
قرار ًا بـ"ترقية عدد مائة وثالثة وع�شرين �شخ�ص يبد�أ با�سم ال�شيخ
فهد مفتاح ده�شو�ش وينتهي با�سم �أحمد حمد مفتاح ده�شو�ش وينتهي
با�سم �أحمد حمد ب�شر" بنا ًء على مقرتح من �سيد املقرتحات ورجل
الأزمات :قائد املنطقة ال�شمالية الغربية اللواء علي حم�سن الأحمر.
بل �إن �صالح �أ�صدر يف يوم �إعالن نهاية حرب �صعدة (و�سماها
الفتنة)  19/12/2004توجيهاً لوزارة الدفاع بـ"جتنيد خم�سني
فرد على املنطقة ال�شمالية الغربية بنظر الأخ� /أحمد حمدان �أبو
م�شعف".
ومل يكن الرئي�س ال�سابق غاف ًال عن فداحة و�سوء م�سلك مقرتحات
اللواء علي حم�سن الأحمر الذي كان يق ّوي نفوذه �أكرث باعتماد
كتائب املتطوعني وا�ستقطاب رجال القبائل وتغلغلهم يف اجلي�ش.
بدليل �أن �صالح �أ�صدر يف  13/7/2005قرار ًا �شجاعاً ب�إيقاف
"املرتبات واملهمات والتعيينات والوقود املعتمدة لفئات املجاميع
واملرافقني للم�شايخ وال�ضباط حتى يتم ترتيب دمج ال�صاحلني يف
القوات امل�سلحة والغري �صاحلني يتم �ضمهم على �ش�ؤون القبائل"
غري �إن �صالح ،وهذا عيبه� ،أنه رئي�س كرتوين� .إنه يرتاجع �سريعاً
عن قراراته ،الع�سكرية واملدنية ،ويحط من هيبتها وينقلب عليها
يف زمن ق�صري.
وبالفعل مل مي�ض وقت طويل حتى �أ�صدر �صالح طابور ًا طوي ًال
من القرارات املناق�ضة لقراره الأنف لي�س �أخرها توجيهه يف
� 14/3/2006إىل وزارة الدفاع بـ"�صرف مرتبات حر�س احلدود
من وائلة بنظر قائد املنطقة ال�شمالية الغربية وجتنيد بد ًال عن
من تخلف ومعاجلة م�شكلة امل�شائخ مع �صرف م�ستحقاتهم من
الغذاء �شهرياً".
وتلك علة الرئي�س ال�سابق و�سبب ف�ساد حكمه و�ضعف دولته.
* *** ** ** **

ومنذ ثالثة �أ�شهر و�أنا �أحاول جاهد ًا �إعداد وتنقيح قائمتني
رئي�سيتني :الأوىل بـ"جي�ش امل�شايخ وجمنديهم" والثانية بـ"لواء
كبار ال�ضباط" يف �ضوء ما توفر لدي من قاعدة بيانات وم�ستندات
من م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،ثم �إين توقفت .فال طائل .هذا هو جي�شكم ولي�س
لديكم �إال احلا�صل!
والتجنيد يف معظم وحدات اجلي�ش اليمني عبارة عن ح�ص�ص
توزع على م�شايخ ونافذين وحمافظني كل ح�سب نفوذه القبلي
واالجتماعي بعيد ًا عن �أية �ضوابط مهنية وع�سكرية -قد ت�أتي
الحقاً -من املتبعة يف �سائر جيو�ش العامل� .إنه �أ�شبه بقطعة قما�ش
تتنازعها مق�صات امل�شايخ ومراكز القوى وقبائل كبار قادة اجلي�ش.

وحني ي�أمر رئي�س اجلمهورية وزير الدفاع احلايل يف تاريخ
9/12/2009م حرفياً" :مبعاملة �شهداء �صعدة منطقة دماج
وجرحاهم ك�أمثالهم �شهداء وجرحى القوات امل�سلحة" ف�إن املعنى
وا�ضح وفا�ضح :حتى ال�شهداء ،ولي�س الأحياء فح�سب ،يعاملون
بدرجات متفاوتة! ويف هذه ال�صيغة �إقرار بالظلم من رئي�س جمهورية
من العدل الإلهي �أال يبقى رئي�ساً.
وميتاز اجلي�ش اليمني ،دون �سائر اجليو�ش� ،أنه اجلي�ش الوحيد
يف العامل الذي يج ّند �ضباطاً ويحيلهم �إىل التقاعد يف نف�س املعاملة
وب�أمر ع�سكري واحد! ومن ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر م�ستند
بتاريخ � 26/4/2010إىل وزير الدفاع بـ"معاجلة مو�ضوع ما

وتوالت قوائم جمندي امل�شايخ والأعيان جمدد ًا وت�ضاعفت �أعداد
كتائب املتطوعني و�إن كانت بع�ض التوجيهات الرئا�سية ،لبع�ض
امل�شايخ والأعيان ،مل تنفذ وتعرقلت يف وزارة الدفاع.
ون�سي الرئي�س �صالح قراره بـ"�إيقاف اعتمادات كتائب املتطوعني
يف  13/7/2005ليوجه وزير الدفاع حممد نا�صر يف 2/4/2006
بـ"جتنيد عدد ت�سعني �شخ�صاً مبوجب ما هو مو�ضح يف ر�سالة العميد
الركن /علي حم�سن �صالح" ،وتوجيهاً ثان يف � 12/9/2007أ�شد
و�ضوحاً و�إف�صاحاً بـ"�صرف مرتبات املجندين يف املالحيظ من
�أ�صحاب �أبو حلفة �شهرياً" ،وثالثاً يف  1/10/2007بـ"ترقيم بقية
كتائب الدعم وبح�سب الك�شف املرفق وي�ضاف �إىل قوتهم مائة فرد

املق�صات
اجلي�ش بو�صفه قطعة قما�ش تتنازعها ّ

بخالف جيو�ش العامل :جتنيد
وتقاعد يف يوم واحد!

م�صائب قوم (حرب �صعدة)
عند قوم قوائم جتنيد!
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تقرير

م�ؤهالته �أو منحوا رتباً منذ اليوم الأول لتجنيدهم �أو توارثوها".
وزاد�" :إن من بني �أولئك الأقرباء من يحملون رتبا ع�سكرية من دون
م�ؤهالت وبع�ضهم منحوا رتبا منذ اليوم الأول لتجنيدهم العتبارات
�سيا�سية وقبلية لأنهم م�شايخ قبائل �أو �أبناء قادة ع�سكريني �أو
وزراء توارثوا املنا�صب يف كثري من الوحدات الع�سكرية يف وقت ال
يح�صل خريجو الكليات الع�سكرية واجلامعات على تلك الرتب �إال
ب�شق الأنف�س ,فيما كان عدد من م�شايخ القبائل قد عينوا قادة لألوية
ع�سكرية غري موجودة على الواقع".
و�أ�شار �إىل �أن "هناك �أوامر مل�شايخ قبائل ب�صرف من � 70إىل 80
جنديا والتي تعني ح�صول امل�ستفيد من الأمر على مرتباتهم �شهريا
ولي�س لهم وجود على الواقع"�( .أكر�س حلقة خا�صة حول املحاباة
والتوريث داخل اجلي�ش) .و�أكد اللواء "ا�ستحالة احلديث عن عملية
�إعادة هيكلة اجلي�ش يف ظل هذا الو�ضع ,م�شدد ًا على �ضرورة �أن
ي�سبق ذلك عملية ت�صحيح �شاملة يف �صفوفه على �أ�س�س وطنية
بعيدا عن املناطقية والقبلية ,مقدرا الزمن الالزم لإعادة الهيكلة
بنحو � 10سنوات".
هذا بال�ضبط احلا�صل وما �سبق ،وما �سي�أتي الحقاً ،تف�صيله.
* *** ** ** **
فقط" ،ورابعاً يف  8/3/2011بـ"معاملة الأخ /دغفل ح�سني دغفل
قائد حماميع مران ب�ش�أن طلب اعتماد كتيبتني من املجاميع �أ�سوة
ب�أمثاله" خمتتماً التوجيه بكلمتني ظريفتني يف غري حملهما هما:
"وطبقاً للقانون"!
�أراد علي عبداهلل �صالح توريط اللواء علي حم�سن يف �صعدة فورطه
الأخري� .أراد الأول �إغراق الثاين يف دماء �صعدة فغرق الأول يف بحر
االعتمادات واملجاميع ال�شعبية املرفوعة من �أخيه غري ال�شقيق وفق
�إ�شاعة ع ّمرت � 33سنة وحقيقة خ�صامهما وعمرها �أقل من عامني.
ومل يكن علي حم�سن وال حرب �صعدة وحدهما البوابة احل�صرية
التي تعرب من خاللها مراكز القوى �إىل م�ؤ�س�سة اجلي�ش .حتى
احلر�س وهو الأكرث ان�ضباطاً وهيكلة طالته توجيهات القائد الأعلى
التدمريية .ومنها مث ًال توجيه الرئي�س �صالح �إىل وزير الدفاع يف
 10/5/2008بـ"جتنيد عدد  20فرد على قوة احلر�س اجلمهورية
مبعية اللواء /يحيى الراعي رئي�س جمل�س النواب".
وتنري هذه الوثائق �أماكن معتمة لدى الر�أي العام عن حرب �صعدة
و�أ�سباب جتددها .احلرب من منظور نفعي م�صداقاً لقول املتنبي:
"م�صائب قوم عند قوم فوائد" .ويف  22/7/2008وجه الرئي�س
ال�سابق اللواء حممد نا�صر بـ"�صرف ع�شرين مليون ريال بنظر الأخ
كهالن �أبو �شوارب واعتماد مواد غذائية لعدد مائة فرد وملدة �ستني
يوماً بنظر حمافظة حمافظة عمران" .دولتكم!
وكانت دائرة امل�ستفيدين ،كما واملت�ضررين ،تت�سع من حرب لأخرى
وتنتقل من حمافظة �إىل ثانية .ففي � ،27/7/2008أي بعد �أ�سبوع
واحد من التوجيه ال�سابق� ،أمر الرئي�س وزير الدفاع احلايل بـ"جتنيد
 300فرد بنظر العميد عبداحلميد م�سعد العماد" ،وزاد عليهم �أمر ًا
�آخر ق�ضى بـ"جتنيد  150فرد بنظر املقدم �أحمد علي القا�ضي"
�إ�ضافة �إىل "جتنيد  100فرد من بني �سعد على �أن ي�ضم املجندين
جميعهم على قوة اللواء  105م�شاة مالياً و�إدارياً وعلى قيادة
اللواء حتديد املهام اخلا�صة بهم" .وانعم والهيكلة!
وكل هذه التوجيهات الرئا�سية ،وغريها من قرارات ت�أتي يف مو�ضع
�آخر ،ت�ؤكد �أن اللواء علي حم�سن الأحمر خرج من حروب �صعدة
ال�ست �أقوى بكثري مما كان قبلها بخالف الوهم ال�شائع لدى معظم
اليمنيني.
وهكذا يف جميع حروب �صعدة.
يف  12/12/2009وجه الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح
وزير الدفاع حممد نا�صر بـ"جتنيد جمموعة مانع �أبو �سعيد
وعددهم مائة فرد املرابطني يف �صعدة" هكذا ن�صاً .ويف اليوم التايل
وجه وزير الدفاع بـ"تكليف وكيل �أول وزارة
ّ 13/12/2009
الداخلية لقطاع الأمن (القو�سي) بالإ�شراف على �إعداد املجندين يف
حمور �صعدة وتدريبهم وت�أهيلهم" وبـ"توفري املتطلبات ال�ضرورية
للمجاميع الدعم ال�شعبي بنظر قيادة اللواء  127م�ش" التابع
للمنطقة ال�شمالية الغربية.
* *** ** ** **

عدم م�ساواة حتى مع جرحى احلروب

ويبدو �أن الظلم وعدم امل�ساواة مل يقت�صرا يف حكم علي عبداهلل �صالح
على الأحياء وال�شهداء .حتى جرحى حروب �صعدة ومن �أ�صيبوا
بعاهات م�ستدمية �صُ رفت م�ستحقاتهم ،على قلتها ،بنظر امل�شايخ ومل
ت�سلم لهم يد ًا بيد.
بالن�سبة لآخرين ف�شيء �أف�ضل من ال �شيء .ذلك �أن وزارة الدفاع
امتنعت يف بع�ض احلاالت عن �صرف تعوي�ضات جرحى �آخرين
يتبعون م�شايخ �أقل نفوذا و�سطوة ومل يتمكنوا من احل�صول على
توجيه رئا�سي ب�ش�أن اجلرحى الذين �صدرت لهم من قبل التوجيهات
الرئا�سية بتجنيدهم .وهذا ما كان يت�سرب يف الإعالم عن تخلي الدولة
عمن قاتلوا معها يف �صعدة.
يف � 14/6/2009أمر الرئي�س ال�سابق وزيره دفاعه بـ"معاملة
ال�شهداء وعددهم  42واجلرحى وعددهم  142من �أبناء الع�صيمات
�أ�سوة ب�شهداء وجرحى احلرب ح�سب الك�شوفات" .ثم �أمر يف
" 7/12/2009مبعاملة اجلرحى من �أ�صحاب حم�سن هادي

معقل وعددهم  6ك�أمثالهم اجلرحى من القوات امل�سلحة ،ومعاملة
ال�شهداء من �أ�صحاب حم�سن معقل وعددهم (� )11شهيد ك�أمثالهم
من �شهداء القوات امل�سلحة" هكذا باحلرف .ويف 20/12/2009
وجه بـ"معاملة اجلرحى من �أ�صحاب علي بن هادي غري�سه وعددهم
�ستة ك�أمثالهم اجلرحى من �أبناء القوات امل�سلحة".
رحمة اهلل على جميع ال�شهداء ،و�شفا اهلل اجلرحى وال ا�شتعلت حرب
�أخرى يف اليمن بعد اليوم �إن �شاء اهلل� .آن لهذا البلد �أن يرتاح قلي ًال.
* *** ** ** **

� 10سنوات لإعادة هيكلة اجلي�ش!

وكان حمقاً اللواء املتقاعد الذي قال ل�صحيفة الكويتية يف 14
من ال�شهر اجلاري�" :إن �أكرث من خم�سني �ألفا من تعداد القوات
امل�سلحة هم من �أبناء و�أقرباء و�أتباع قبائل قادة اجلي�ش وزعماء
القبائل .و�أ�ضاف�" :إن تركيبة اجلي�ش على هذا النحو جتعله قبيلة
كبرية ي�صعب �إعادة هيكلته .ومنهم من يحملون رتباً ع�سكرية دون

منح وزارة الدفاع ..ابن من �أنت؟

حني فجر �إرهابي نف�سه �أمام نادي �ضباط ال�شرطة مزهقاً �أرواح
طالب خرجوا للتوا من النادي ،لقيت يف موقع احلادث ،رج ًال كه ًال
يرتدي الزي ال�صنعاين تبدو عليه �إمارات احلكمة والتعب وينطق
بل�سان �أب كليم .قال" :ما ذنبهم .يكون �أبوه تفل (ب�صق) دم حتى
يدخله الكلية".
هذه العبارة امل�ؤملة تو�صيف دقيق ملعاناة اليمنيني من الطبقة
الو�سطى الراغبني يف �إحلاق �أبناءهم بكلية ال�شرطة والقوات
امل�سلحة .وبينما كان على الكثري من الآباء �أن يطر�شون دماً و�أن
يقدمون �أموا ًال ور�شا وي�ستعينون بنافذ �أو �شيخ من �أجل الو�ساطة
لإحلاق ابنه بال�شرطة �أو اجلي�ش .يف ذلك الوقت كان �آباء �آخرون
يلحقون �أبناءهم ،دون جهد وبي�س ٍر �شديد ،ب�أرقى و�أغلى الأكادمييات
الع�سكرية يف العامل.
*املادة املن�شورة مت الت�رصف فيها.

الخميس  23 -أكتوبر 2014م  -الموافق  29ذوالحجة 1435هـ  -العدد 40

11

www al-hakikah.com

مرسح

 ..م�سرحية تفتح
النار على ف�ساد
الثورة وما قبلها
 �أني�س البارق"كلنا عيال �ستني كلب" ،بهذه العبارة يرد "غازي" الأ�ستاذ اجلامعي
على �شقيقه" ،عو�ض" الذي ير�أ�س حترير �صحيفة ورقية ويدير موقعاً
ري ال َ
أول بالف�ساد الرتباطه
�إخبارياً ،عقب حوار بينهما اتهم فيه الأخ ُ
بنظام احلكم الذي قامت �ضده احتجاجات �شعبية لإ�سقاطه ،يف م�سرحية
"�صرف غري �صحي" التي عر�ضت م�ساء ال�سبت� ،أول �أيام عيد الأ�ضحى
على من�صة �سينما "هريكن" يف البلدة القدمية بعدن" ،كريرت".
وتدور �أحداث امل�سرحية حتى نهايتها يف حمام منزل ي�ضم �أ�سرتني،
وجتري يف احلمام �أعمال ترميم ،وت�سلط امل�سرحية
ال�ضوء على تقاطع �أو تعار�ض منطقتي ف�ساد يف
بيئتني ت�صادمتا يف جمتمعات الدول التي �شهدت
ثورات الربيع العربي العام .2011
وتنح�صر م�شاهد امل�سرحية داخل احلمام ،للإ�شارة
�إىل ف�ساد املنطقة امل�شرتكة التي جتمع املنطقتني
املتداخلتني ،وحتمل امل�سرحية ا�سم "�صرف غري
�صحي" ،يف �إ�شارة  -على ما يبدو � -إىل الر�صيد �أو
الإنفاق املايل غري ال�سوي ،الذي يتورط به �أبطال
امل�سرحية الرتباطهم مبنظومتي ف�ساد �إحداهما قدمية
والأخرى جديدة نا�شئة.
ويلعب النجم عدنان اخل�ضر دور "غازي" ،وهو
�أ�ستاذ جامعي وع�ضو يف حزب الوطن الذي قامت
�ضده احتجاجات �شعبية ،متزوج من "�سو�سن
جنيب" ،التي تقوم بدورها النجمة "�شروق" ،وهي
وكيلة وزارة يف احلكومة التي مي�سك مبقاليدها حزب
الوطن ،يعي�شان يف منزل م�شرتك مع �شقيق غازي،
ويدعى "عو�ض" ،الذي يقوم بدوره "�سامح عقالن" ،وهو رئي�س حترير
�صحيفة ميار�س االرتزاق مع �أكرث من جهة يف جبهات مت�ضادة بدعوى
احليادية ،ومتزوج من �إحدى النا�شطات وتدعى "نوال حممود" ،تقوم
بدورها النجمة "�سايل حمادة" ،وتظهر "نوال" يف امل�سرحية كمديرة

يجدون �أنف�سهم حم�شورين داخل احلمام وقد �أغلق
الباب من اخلارج.
ويف ذروة التال�سن بني الأربعة ،يتهم "عو�ض"
�شقيقه "غازي" بالف�ساد والتالعب باملنح الدرا�سية
واملجال�س الطالبية يف اجلامعة ،ويتهم زوجة �شقيقه
ب�سم�سرة الوظائف يف الوزارة التي تعمل بها ،وتتهمه
هي با�ستغفال �شباب ال�ساحات" ،انت وطنك البي�سة،
روح ا�ضحك به على ال�شباب بال�ساحة ،ح�سك ت�صدق
انك عاي�ش دور املنا�ضل" ،وتك�شف عن امتالكه �شقة
و�سيارة ور�صيد بنكي ،فيما ت�صف زوجته "نوال"
بال�سارقة" ،وعلى ظهرك يا جمتمع يا مدين" ،كما
ي�سخر "غازي" و"�سو�سن" من ت�سمية ابنة عو�ض
ونوال با�سم "�ساحة".
ويقوم �ضيف امل�سرحية النجم "قا�سم ر�شاد" بدور
"عبده ال�سباك" ،وهو �أ�صم و�أبكم� ،ضمن حبكة خا�صة
تف�سر عدم قدرته على م�ساعدة الأ�سرتني يف اخلروج
من م�أزق "احلمام" ،وقد ي�شري دور ال�سباك �إىل الفئة
لإحدى منظمات املجتمع املدين ،ب�شخ�صية �سطحية ،عدمية الثقافة،
وتتنقل بني دولة و�أخرى ،ت�سلقاً على �أكتاف الثورة ،و�ساعدها زوجها ال�صامتة العاجزة عن �إحداث تغيري حقيقي.
امل�سرحية من ت�أليف و�إخراج املخرج والكاتب امل�سرحي ال�شاب "عمرو
يف الظهور الإعالمي.
وتتواىل م�شاهد امل�سرحية ب�إيقاع ت�صاعدي لإظهار الت�صادم بني الفريقني جمال" ،مت عر�ضها عل خ�شبة م�سرح �سينما "هريكن" مبدينة كريرت.
من جهة وبني كل زوج وزوجته من جهة �أخرى ،ي�صل ذروته حني
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حمطات
�أح�سن خيمة بالن�سبة يل خيمة �أهل املهرة.
زوروها �ستجدوا عبق اجلنوب ،روحه،تاريخه،
ح�ضارته .يف هذه اخليمة �ست�سمع ق�ص�ص عن
�سيا�سة فرق ت�سد التي زرعها نظام �صالح
و حاول �أن يفنت بني قبائل املهرة و كيف
تفادوها�،ست�سمع عن م�شاريع �أجنبية لف�صل
املهرة عن اجلنوب حتاك حتى اللحظة.
زوروا خيمة �أهل املهرة يف �ساحة الإعت�صام
و �ستذكروين بخري.
ملاذا التزاحم على من ميثل �شعب اجلنوب.
نحن ال نحتاج �أكرث من جلنة تنظيمية تنظم
امل�سريات و املهرجانات و الإعت�صامات حتى
ي�أتي اليوم الذي يقرر فيه العامل �إ�ستفتاء
�شعب اجلنوب و تنظيم �إنتخابات حملية و
برملانية و حينها �ستتكون ل�شعب اجلنوب
قيادة �شرعية ت�صيغ الد�ستور و ت�ستفي
ال�شعب عليه و ت�شكل احلكومة لتقدم خططها
لإعمار اجلنوب و بنائه من جديد.
هو�س �أن مكون فالن �سي�ستلم اجلنوب
�أبعدوه من ر�ؤو�سكم.
يف الثورة الأوىل كان كثري من اجلنوبيني
ي�سمون �أبنائهم بقحطان و في�صل و �ساملني
و فتاح و عنرت و �شائع و يف هذه الثورة
مل �أ�سمع �أن �أحدا �سمى �إبنه با ثواب،با
معلم،باعوم،البي�ض�،صالح يحيى،ع�سكر
و �إمنا ي�سمون جنوبي،جنوبية،مليونية،ت
حرير� ،إ�ستقالل� ،إعت�صام،م�سرية،مهرجان
ح�شود.يعني احلمد هلل يف وعي.
ع�شنا يف عدن حياتنا كلها ال تعلم من �أي
منطقة جارك �أو زميلك يف الدرا�سة �أو رفيقك
يف العمل .كلنا جميعا �أبناء عدن و كلنا
جميعاً ننتمي لدولة �إ�سمها جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية .يل �أ�صدقاء اىل اليوم
ال �أعرف من �أي منطقة هم و مل يخطر يف بايل
�أن �أ�س�ألهم من �أين �أنتم و مل ي�س�ألوين قط من
�أين �أنا.
نحن �أ�صدقاء الإن�سانية فمن �أنتم؟؟
جمعة متل�ؤها روح الإن�سانية بني الب�شر.

عبد الكرمي قا�سم

ي�شهد اجلنوب اليوم �أروع ملحمة
وانتفا�ضه ي�سطرها �أبنائه املخل�صني
�سيذكرها لهم التاريخ على مر
الع�صور ال�ستعاده ما تبقى من
وطنهم امل�سلوب منهم عنوه لأكرث من
ع�شرين عاما .
ع�شرين عاما �أفناها ال�شعب اجلنوبي
قهرا و�صمت حتت ظل راية وحده
غري من�صفه بتاتا وحده فرقت �أكرث
مما جمعت
اليوم ن�ضع �أيادينا على قلوبنا
ونحن ننظر لقرار ال�شعب الذي ثار
وانتف�ض بعد �سنني عجاف �أنهكته
وا�ستنزفت قواه ,ن�ضع �أيدينا خوفا
ال من الثائرين والتقليل من قدرتهم
و�صمودهم فال�شعب ال�صابر على

www al-hakikah.com

ال�ضيم ال بد ان ي�ست�أنف �صربه يف
�ساحات الن�ضال وال�شرف ..لكن من
املغر�ضني واملحر�ضني من ع�شاق
الظهور وع�شاق املن�صات .
نخ�شى من تلك القوه املهبطة
للمعنويات والعزائم التي ال ترى
الثورة وال الثوار يف ال�ساحات
وال تقدر �إ�صرارهم و�صربهم على
ا�ستعادة دولتهم ومتار�س التقليل من
�ش�أنهم والنظر �إليهم بدونية وتعايل .
فهم يرون انهم هم الثوار وهم القادة
وال�سادة ولهم احلق يف التقرير نيابة
عن ال�شعب لهم احلق يف التخوين
والت�شكيك يف النوايا ويعتقدون زورا
وبهتانا ب�أحقيتهم يف هذا ال�شعب.
اجلنوب اليوم يختلف عن الأم�س

بكثري اليوم جنوب يرف�ض العبودية
والو�صاية يرف�ض ان يقرر له احد
م�صريه �سواء كان تدخل خارجي
وحتى من �أبنائه الذين �أنهكوه �سواء
بق�صد او دون ق�صد اجلنوب اليوم
عرف من هم �صديقه من عدوه ..عرف
من يقف معه ومن يتاجر با�سمه لأجل والطم�أنينة انه ال ي�ضيع حق ور�آه
مطالب ووراءه رجال ..
املنا�صب والقيادة .
تلك الآالف التي خرجت واخليام التي �شكرا للرجال التي هبت لتلبيه النداء
ن�صبت يف �ساحات ال�شرف والن�ضال و�أعاده روح الأخوة والوحدة بني
اتت بعد �سبع �سنني عجاف اتفقوا اجلنوبيني
القادة فيها على عدم االتفاق واتفقوا �شكرا ملن تركوا الأهل وال�سكن
على م�صاحلهم فقط ون�سوا م�صالح للتخييم يف العراء
�شكر بحجم هذا الوطن ف�أنت حقا
املاليني يف اجلنوب
اليوم ال�ساحات املمتلئة والتي رجال اهلل يف امليدان
بثت يف �صدر هذا ال�شعب احلما�س

لينا احل�سني
 متابعاتا�ستطاع احلوثيون مب�ساعدة املواليني للرئي�س ال�سابق،
علي عبد اهلل �صالح ،داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،أن يحققوا
جناحات كبرية ومهمة ،كان �أبرزها �شل حركة خ�صمهم
امل�شرتك حزب "الإ�صالح" (�إخوان اليمن) ،الذي لعب دورا
كبريا بالإطاحة ب�صالح من احلكم ،عقب اندالع ثورة 11
من �شباط /فرباير .2011
ويرى حمللون �أن "زواج املتعة" بني حزب �صالح
واحلوثيني ،لن يدوم طويال ،و�سينتهي هذا الزواج "بطالق
مرتقب" ،وذلك لأن كل من �صالح واحلوثيني ،يدركون �أن
حتالفهما امل�ؤقت ،مرتبط بظروف وعوامل م�ؤقتة �أي�ضا،
بينما يتخوف �صالح من انتقام احلوثيني،
يتخوف احلوثيون ،كذلك من انقالب �صالح.
من جهته ،يعتقد الكاتب واملحلل ال�سيا�سي
اليمني ،يا�سني التميمي� ،أن "زواج املتعة
القائم بني الرئي�س املخلوع �صالح واحلوثيني
�سينتهي بانتهاء حاجة كليهما للآخر".
لكنه لفت �إىل �أن اال�شكالية يف هذا النوع
من "النكاح ال�سيا�سي" ،قائمة على �أ�سا�س
التح�شيد الطائفي واملناطقي ،من جانب
املخلوع �صالح ،الأمر الذي �ساعد على تو�سيع
دائرة الأتباع امللتزمني للعقيدة احلوثية
ال�شيعية املتطرفة ،يف النطاق القبلي الزيدي،
وهو ما يرجح م�ستقبال كفة اجلماعة احلوثية
على كفة حليفهم �صالح ،على حد قوله.
و�أ�ضاف التميمي لـ"عربي� "21أن تداعيات املتعة
ال�سيا�سية ،ال �شك �أنها �ست�ؤثر على م�ستقبل �صالح ،تعززها
توقعات بحدوث مواجهة حمتملة بني �صالح واحلوثيني
على اال�ستئثار باملرجعية ال�سيا�سية يف �صنعاء ،يف حال
تعرثت م�سرية الت�سوية وت�آكلت �سلطة النظام االنتقايل �أكرث
مما هي عليه الآن.
ولفت �إىل �أن "تغري قواعد اللعبة بوا�سطة الفاعلني الدوليني
والإقليميني يف امل�شهد اليمني� ،سيكون طوقا جناة للمخلوع
�صالح ،كي يلعب دورا مبا�شرا يف تقرير م�سار الأحداث يف
اليمن ،دومنا حاجة لالختباء خلف احلوثيني كما يحدث
اليوم".
و�أو�ضح التميمي �أن "ا�سرتاتيجية �صالح واحلوثيني،

ت�سعى الجتثاث خ�صمهم ال�سيا�سي والأيديولوجي حزب
الإ�صالح (�إخوان اليمن) ،منذ �سقوط �صنعاء يف � 21أيلول/
�سبتمرب املا�ضي ،وهي املهمة التي جرى تنفيذها برعاية
�إقليمية ودولية وبتواط�ؤ من ال�سلطة االنتقالية يف اليمن،
لكن الإ�صالح -وفقا للتميمي -فهم امل�ؤامرة عندما �أقرر عدم
الدخول يف مواجهة م�سلحة مع احلوثيني وحليفهم �صالح،
وكانت خطوة حكيمة �ساهمت بتغذية حالة الرف�ض ال�شعبي
العارمة لتمدد احلوثيني يف عدد من املحافظات ،ويف املقدمة
منها حمافظتي تعز و�إب يف جنوب غرب اليمن" ،منوها �أن
"بقاء خ�صم احلوثيني وحليفهم �صالح من �ش�أنه �إطالة �أمد
زواج املتعة بني �صالح واحلوثيني" ،على حد و�صفه.
بدوره ،قال ال�صحفي �أحمد ال�صباحي �إن "العالقة القائمة
بني حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام واحلوثيني جمرد حالة

م�ؤقتة قد ت�ستمر لفرتة ب�سيطة ،ثم ما تلبث �أن تنفك ،نظرا
حلالة العداء احلقيقة بني حركة احلوثي وحزب املخلوع
�صالح ،الذي قاد حملة ع�سكرية �ضد احلوثيني ا�ستمرت ملدة
�ست �سنوات ،ولن ين�سى احلوثيون ذلك" ،على حد قوله.
و�أ�ضاف ال�صباحي لـ"عربي� "21أن "احلوثيني يريدون
اال�ستفادة من خدمات الرئي�س املخلوع �صالح ،لتحقيق
املزيد من املكا�سب الع�سكرية وال�سيا�سية ،يف �سبيل
ال�سيطرة على احلكم يف �صنعاء ،و�إ�سقاط جماعة الإخوان
باليمن .وال�شك� ،أن املعركة القادمة� ،ستكون ما بني حلفاء
اليوم حزب امل�ؤمتر ،واحلركة احلوثية".
ويعتقد ال�صباحي �أن "املخلوع �صالح يفهم جيدا مدى عدم
قبول احلوثيني له ك�شريك يف ال�سلطة �أو حليف م�ؤقت،

وبالتايل �سيحاول �صالح االنقالب على احلوثيني بعد
�إزاحة حزب الإ�صالح من امل�شهد ال�سيا�سي ،و�سيوجه
كافة �أن�صاره يف احلزب ،حتديدا القبائل ،بعدم التعامل مع
جماعة احلوثي" ،مو�ضحا �أن "معامل انفكاك العالقة بني
الطرفني ،باتت تلوح يف الأفق� ،أظهره توجه حزب امل�ؤمتر
نحو االنق�ضا�ض على ال�سلطة ،والتم�سك بقوائمه الوزارية،
ورف�ض التنازل بها للحوثيني ،وخا�صة املهمة منها ،وهذا ما
ُيعجل يف املواجهة بينهم" ،على حد قوله.
يف ال�سياق ذاته ،يرى القيادي يف "ثورة فرباير ال�سلمية"،
خالد الإن�سي� ،أن "زواج املتعة" بني املخلوع �صالح
واحلوثيني" ،لن ينتهي قبل �أن يتخل�ص من قوى ثورة 11
من فرباير ،التي �أطاحت به من احلكم يف  ،2011لتبد�أ
معركة ت�صفية ح�ساباته مع حلفائه من جماعة احلوثي،
عرب ا�ستنزافه يف احلرب على القاعدة ،ليلعب
يف النهاية دور املنقذ واملخل�ص لليمن من
الرواف�ض ،ومن املد الفار�سي" يف �إ�شارة �إىل
�إيران ،ح�سب تعبريه.
وقال الإن�سي لـ"عربي� "21إن "تداعيات
نكاح امل�صالح بني �صالح واحلوثيني� ،ستبد�أ
ب�سيناريو ترميم �صورة الأول وجنله الأكرب
�أحمد �سفري اليمن لدى الإمارات حاليا،
وتقبيح الأخر وهم جماعة �أن�صار اهلل ،للدفع
بهم نحو ارتكاب مزيدا من اجلرائم الب�شعة يف
حق اليمنيني".
واعترب الإن�سي �أن "املخلوع �صالح هو من
�أظهر احلوثيني كقوة ع�سكرية قوية ،لتدمري
اجلي�ش الذي نا�صر ثورة ال�شباب ال�سلمية،
وحتى يت�سنى له بعد ذلك ابتزاز ال�سعودية باحلوثيني
ال�شيعة" ،م�شريا �إىل �أن �صالح "�سيتخل�ص من زعيم جماعة
احلوثي عبد امللك احلوثي ،كما �سبق و�أن تخل�ص من
م�ؤ�س�س اجلماعة ح�سني احلوثي ،يف  ،2004لتدفن معه
لعبة حروب �صعدة ال�ستة ،ومتثيلية �إ�سقاط �صنعاء،
مب�ساندة قادة امل�ؤمتر املواليني ل�صالح" ،على حد و�صفه.
يذكر �أن اجلي�ش اليمني خا�ض �ستة حروب مع احلوثيني
يف �شمال البالد ،ما بني ( )2004-2009انتهت احلرب
بتقدم احلوثيني ،و�سط اتهامات للرئي�س �صالح حينها بخلق
احلرب لت�صفية اجلرنال علي حم�سن الأحمر.
نقال عن (عربي:)21
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تقرير

م�سئويل اليمن وح�ضرموت يتفقون على نحر �أبناء ح�ضرموت

 عبداهلل احل�ضرمي  -عمر باعوملعل عنوان التقرير مزلز ًال لذلك قد ي�ضن البع�ض �إنها
حماولة من معدي التقرير ل�شد القارئ وجذبة �إليهم ليقر�أ
تقرير باهتا عن ق�ضية ف�ساد كالعادة تلك الق�ضايا التي
�أغرقت بها ح�ضرموت ولكنني هنا ادعوا القارئ دعوة
�صادقة لقراءة التقرير ومن ثم ي�صنف له عنوانا منا�سباً
وي�صنف هذه احلاالت و�إيجاد لها م�صطلح جديد غري
م�صطلح "الدحب�شة" كون احلاالت تختلف متاما عن ما
عهدناه من املتدحب�شني على اعتبار"الدحب�شة �أ�سلوب
و�صفة �سيئة ولي�ست حكرا على منطقة معينة"  ..فلعل
احلقيقة موجعة لذلك تعمدنا �أن ال نزيد من الأمل ..

يومي  7و  8من �سبتمرب
ت�شييد امل�ستقبل حل�ضرموت

تناقلت و�سائل الإعالم املختلفة احلكومية واخلا�صة
�أنه يف يوم الأحد املوافق ال�سابع من �سبتمرب2014م قام
الأخ حمافظ املحافظة ومدير مكتب الرتبية والتعليم
باملحافظة وعدد من امل�سئولني بافتتاح الثانوية
النموذجية للبنني باملكال وبهذا االفتتاح يد�شن العام
الدرا�سي اجلديد 2015 – 2014م  ..عام جديد د�شن
من هذه الثانوية النموذجية التي يتمنى كل طالب علم
�أن يتتلمذ فيها كونها ال تقبل �إال املتفوقني �سلوكا وتعليماً
 ..وا�ستب�شر كافة �أبناء ح�ضرموت بالعام اجلديد خري ًا .
�أما يف اليوم التايل �أي الثامن من �سبتمرب مل يتوقف ذلك
الرقي بالإن�سان احل�ضرمي تعليما حتى تن�شر و�سائل
الإعالم خرب ًا مفاده افتتاح مكتب حقوق الإن�سان
باملحافظة ليكتمل امل�شهد متاما حيث ن�شرت ال�صحف
واملواقف ذلك اخلرب وا�ستعر�ضته وكالة �سب�أ كالتايل "
افتتحت وزيرة حقوق الإن�سان حورية م�شهور وحمافظ
ح�ضرموت خالد الديني اليوم يف املكال مكتب وزارة
حقوق الإن�سان باملحافظة ".
و�أ�ضافت الوكالة" ح�ضر االفتتاح وكيل املحافظة
امل�ساعد ل�ش�ؤون الفنية املهند�س حممد العمودي
ورئي�سة فرع اللجنة الوطنية للمر�أة باملحافظة فائزة
بامطرف وعدد من امل�سئولني" .
ويف ال�سابع ع�شر من �سبتمرب ومن عدن طلت علينا
ب�شارة �أخرى من عدن عرب وزيرة حقوق الإن�سان قائلة
" بدعم من املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�شئون
الالجئني ت�أثيث مكاتب �إقليمي عدن – ح�ضرموت " .
حتى اكتملت ال�صورة يف بناء م�ستقبل م�شرق للإن�سان

احل�ضرمي  ..تعليما منوذجيا ومكتباً مت ت�أثيثه من
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة �سيهتم بالإن�سان
احل�ضرمي الذي لطاملا بح �صوته وهو يتحدث عن
حقوقه امل�سلوبة وي�شكي ا�ضطهاد يحيق به وال يلقى من
ين�صت �إليه  ..نعم �أن مثل هكذا �أعمال ال يقوم بها �إال
املخل�صني ال�صادقني مع اهلل ومع مواطنيهم  ..ولكــــن
هل كل ما �سرد حقيقة �أم �إنها جمرد كذبات وفرقعات
�إعالمية !! بالطبع من امل�ستحيل ان ي�ستوعب العقل
ذلك كون الأخبار التي تلقاها اجلميع مزودة ب�صور
فوتوغرافيه  ..ف�إىل احلقيقة كعادتنا .

حقيقة يوم ال�سابع من �سبتمرب :

ما مت ذلك اليوم هو عملية افتتاح ثانية لذات املبنى ففي
املرة الأوىل نقلت وكالة الأنباء اليمنية �سب�أ يوم  12مايو
2014م خرب ًا مفاده " افتتح وكيل حمافظة ح�ضرموت
امل�ساعد ل�ش�ؤون مديريات ال�ساحل نا�صر �سامل بلبحيث
ومعه وكيل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع املناهج
والتوجيه علي احليمي ومدير مكتب الرتبية والتعليم
بال�ساحل جمال �سامل عبدون اليوم باملكال رو�ضة فاطمة
الناخبي مبنطقة املت�ضررين بف ّوه بتكلفة  104ماليني
ريال" .
�أي �أن االفتتاح الثاين لذات املبنى لثانوية منوذجية
يف �أقل من خم�سة �أ�شهر وهذه املدة ال تكفي لأن يكرب
الطفل حتى ي�صل ملرحلة الثانوية ومقولة يف اليمن توقع
كل �شي ال ت�صل �إىل هذه الدرجة  ..ولكن ملاذا مل يتم
ا�ستغالل املبنى للغر�ض الذي بني من �أجلة !! هنا تقع
الكارثة احلقيقية  ..فهذا املبنى يقع و�سط حي �سكني
وا�سع ويجاوره من اجلهة ال�شمالية مدر�سة �أ�سا�سية
للبنات � ..أما من اجلهة الغربية مبنى اال�ستخبارات

الع�سكرية  ..نعم مبنى اال�ستخبارات  ..ذلك املبنى
الذي يجتمع مع مدر�سة لتعليم البنات مت �إ�ضافة لهم
الثانوية  ..ليكون ثالث مباين مرفقني للتعليم ومرفق
ع�سكري م�ستهدف يجمعهم �سور ًا واحدا  ..وما يزيدين
�أملا �أنني �س�ألت احد املجاورين للثانوية عن عزوفهم
لإر�سال �أطفالهم للرو�ضة ؟
فانفجر غا�ضبا قائال " �إذا كنا نحن الكبار منر من �أمام
املبنى ونحن خائفني  ..هذوال –�أي امل�سئولني -لي�س
فيهم ذرة حياء يقولون نحن يف حرب مع جمموعات
�إرهابية ال تفرق بني طفل و�شيخ ويبقون مبانيهم
امل�ستهدفة بني التجمعات ال�سكنية ويبحثون لهم عن
دروع ب�شرية من الأطفال والأبرياء حتميهم "
تلك الكلمات مل ت�صل �إىل �أذاين ولكنها كانت كاخلنجر
الذي غز قلبي  ..ماذا دهاكم يا م�سئولينا �ألي�س هوالء
التالميذ والأهايل �أمانة يف �أعناقكم �ستحا�سبون على
التق�صري والإهمال يف ت�أمني حياتهم يوم احل�ساب
؟ فلماذا توغلون يف تعري�ض حياتهم للخطر ؟ امل
يكن الأجدر بكم �أن تخرجوا هذا املع�سكر من املدينة
لت�ضعوا مكانة رو�ضة �أطفال ويكتمل املجمع التعليمي
�أو تو�سعون مدر�سة البنات التي يت�ضح من ال�صورة �أن
�أربعة طالب على طاولة ل�شخ�صني !!
لذلك ف�إنني �أجزم �أن حقوق الإن�سان ومكتبها يف
ح�ضرموت �سيتبنى �إخراج املع�سكرات من املدن ..
فاليوم ح�ضرموت لديها مكتب حلقوق الإن�سان  ..فهذا
املكتب �سين�صفنا �أن مل تن�صفنا قوانينكم � ..إىل مكتب
حقوق الإن�سان بح�ضرموت .

حقيقة يوم الثامن من �سبتمرب :

�أعتدنا يف مرحلة �صالح �أن تكون امل�شاريع التي تتبناها

الدولة هي يف و�ضع حجر �أ�سا�س حتى امتلأت امل�ساحات
ب�أحجار الأ�سا�س وال نرى �شي ينفذ وكانت املعار�ضة
اليمنية حينها تطلق �صفة �صاحب احلجر على �صالح
ومن عمل معه  ..لذلك ا�ستنه�ضوا الهمم حتى يخرجون
ذلك الطاغية الفا�سد ويبنون م�ستقبل جديد �إال �إنهم –
الثوار -مل ي�ستطيعوا �إزاحة �صالح كام ًال ليقت�سموا معه
احلكم وكان من نتاج تلك الثورة وزير حقوق الإن�سان
 ..التي اجتمعت يوم الثامن من �سبتمرب من و�صفتهم
�سابقا �أركان حكم �صالح ليفتتحا مكتب حقوق الإن�سان
يف ح�ضرموت  ..ليبتكرا لنا �أ�سلوبا جديدا مل نعهده ..
مكتب حقوق الإن�سان يف ح�ضرموت جمرد وهـــم ولعبة
لعبوها ال�سلطة واملعار�ضة على �أبناء ح�ضرموت
فمنهم من تورط م�شاركا يف تلك اللعبة ومنهم من تورط
بال�صمت  ..فهنا �سيخطر بال كل متابع ر�أينا �صور ق�ص
ال�شريط فهل �ستكذب �أعيننا  ..نعم مت ق�ص �شريط مكتب
ولكن يف احلقيقة مل يكن ذلك املكتب �سوى . ...
مكتب مدير عام الأ�شغال العامة والطرق يف املحافظة
الذي ق�صوا ال�شريط فيه ومت �إيحاء للجميع انه مت
افتتاح مكتب حلقوق الإن�سان باملحافظة  ..ذلك الإن�سان
الذي مل يحرتموا حتى حقه يف احلقيقة وزيفها حماة
احلقوق وال ادري ما هي الأ�سباب التي دفعتهم لإيهام
احل�ضارمة بفتح مكتب حلقوق الإن�سان  ..قد يكون هذا
الوهم لي�س احل�ضارم امل�ستهدفني منه بل الأثاث الدويل
 ..من يعلم فالعلم عند امل�سئولني جميعا �أ�س�ألوهم لعلهم
يجيبونكم .
بهذا اال�ستق�صاء ال�صحفي �أكتفي بنموذجني يج�سدان
حل�ضارمة الداخل واخلارج وفاء ونبل امل�سئولني
لأبنائهم و�أخوتهم تلكم امل�سئولني الذين ير�سمون
م�ستقب ًال جميال على �سطح املاء لت�ستند عليه الأجيال
احلالية والالحقة �إن حلقت �أجيال .
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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
firasalyafie@gmail.com

هل هذه ثورة �أم جمعية عمومية
ملنتخب عاملي لكرة القدم؟!!
كنت دوماً �إىل جانب ال�شباب ومازلت وتبني كل مقاالتي يف ال�صحف ذلك منذ
زمن طويل � ,أنا ال �أبحث عن كر�سي وال من�صب وال من�صة  ,فقط �أريد القول
لكم � :سوف يتوهونكم عمد ًا كلهم قيادات من ورق  ,ال يعرفون معنى التحرير
والإ�ستقالل  ,هل معقول كل ه�ؤالء  ,جمل�س �إنقاد جمل�س تن�سيقي من املكونات
�.....إلخ من من دول العامل بتناق�ش وفد من ن�صف اجلنوب ه�ؤالء �أكرب و�أكرث
من ع�شرة منتخبات عاملية  ,هل هذه ثورة �أم جمعية عمومية ملنتخب عاملي
لكرة القدم � ,أنتم يا �شباب ت�سيدوا املوقف � ,أ�صبح كالمي ال يعجب حتى
ال�شباب �أ�سوة بع�شاق املن�صات  ..على بركة اهلل �سريوا نحو ال�ضياع لأنه
يبدو قريب لقلوبكم  ,اللهم �إين بلغت مرار ًا وال فائدة ترجى من اجلميع وال �أمل
!! ويا عني ال تذريف الدمعة مادام جميعهم بال وكنة وال رجعة !!
هناك مقولة تاريخية " اجلنوبي هو دائماً يخون نف�سه " وهناك قول م�أثور
عنها " ذي �صوبه بيده اهلل بيزيده " وهناك مقولة قلتها مرات ومعروفة للبع�ض

فاروق نا�رص علي

هذا الأ�سبوع ارتفعت وترية الن�شاط ال�شعبي وال�سيا�سي
والع�سكري ،الداعي النف�صال جنوب اليمن عن اجلمهورية
اليمنية ،يف مناطق عدن وح�ضرموت ،و�صار احتمال عودة
اجلنوب دولة م�ستقلة �أقرب للواقع من �أي وقت م�ضى.
الوحدة واالنف�صال م�س�ألتان تهمان اجلميع يف املنطقة ،وتهم
�أوال اجلار الرئي�س ،القلق جدا� ،أي اململكة العربية ال�سعودية.
وللتذكري ف�إنه عندما متت الوحدة ،بني اليمن ال�شمايل واليمن
اجلنوبي ،حدثت بت�أييد من ال�شعبني ،لكنها مل تنتج عن ن�شاط
اجتماعي و�شعبي عام ،بل �صارت نتيجة لل�صراع على احلكم
يف اجلنوب بني القوى ال�شيوعية ،حيث انتهز الفر�صة الرئي�س
ال�سابق علي عبد اهلل �صالح دعوة اجلنوبي علي �سامل البي�ض،
الذي كاد يخ�سر احلكم ،ووقع االثنان االتفاق يف عام ،1989
الوحدة واحلكم امل�شرتك ،هيمن �صالح
وبدال من حتقيق ِ
لوحده على كل ال�سلطة يف البلدين ،ومل حتقق الوحدة املنافع
املوعودة ،بل �صارت عبئا على ال�شمال ،وت�سببت يف �إهمال
اجلنوب و�إلغائه ،وكان �صالح الكا�سب الوحيد الذي حكم دولة
كبرية مبفرده.
وقبيل الوحدة ،جل�ست مع وزير الداخلية ال�سعودي
الراحل ،الأمري نايف بن عبد العزيز ،وكان �أي�ضا م�س�ؤوال يف
اللجنة ال�سعودية  -اليمنية امل�شرتكة .و�س�ألته حول ما كان
يدعيه �إعالم علي �صالح �أن ال�سعودية تعار�ض قيام الوحدة،
و�أنها متثل خطرا عليها� .أعطاين ،رحمه اهلل ،تلخي�صا مهما حول
طبيعة العالقة ،وجذرها التاريخي منذ اخلم�سينات .وقال،
بالن�سبة لل�سعودية ،الأف�ضل هو وجود مين واحد .فنحن نعاين
عندما نتعامل مع حكومتني يف عدن و�صنعاء ،لأن �إر�ضاء حكومة
يعني �إغ�ضاب الأخرى ،خا�صة عندما حتدث هناك توترات بني
ال�شطرين ،وتتحول �إحداهما للتحالف مع خ�صم للمملكة ،ففي
�إبان احلرب الباردة حتالف الثوار يف ال�شمال مع النا�صريني،
والحقا حتالف اجلنوب مع ال�سوفيات .الأ�سهل علينا� ،إدارة
العالقة مع بلد موحد بحكومة واحدة ،مع املحافظة يف نف�س
الوقت على عالقة طيبة مع القوى الداخلية املختلفة ،التي
لطاملا ارتبطت تاريخيا مع ال�سعودية .يف احلقيقة ،ال�سعودية،

 :واهلل ورب حممد لوال خيانة اجلنوبي للجنوبي  ,وخيانة اجلنوبي للجنوب ,
ملا وط�أت �أقدام الإحتالل الو�ضيع ذرة من تراب اجلنوب  ,وال�شرفاء فقط غري
املناطقيني يعرفون معنى الكالم .
مع كل حبي واحرتامي لل�شباب املثقف النبيل النظيف اليد امل�ؤمن بالإ�ستقالل
واحلرية  ,و�أرجو �أن يفهموا قويل  ,و�أعني ال�شباب يف ال�ساحة وغريهم يف كل
�شرب من �أر�ض اجلنوب � ,أ�ضع ال�س�ؤال التايل � :أيهما �أكرث نفعاً للجنوب البقاء
يف ال�ساحات و�إفراغ املحافظات من ال�شباب والرجال لت�سهيل دخول الإحتالل
اجلديد القدمي لإ�سقاط املحافظات بلب�س جديد � ,أم �إغالق املنافذ احلدودية
بيننا وبينهم و�إعادة الرباميل وال�سالح بيد �أهل الأر�ض ؟؟!! ملن �سينظر العامل
يف هذه اللحظات امل�صريية ؟! مع كل حبي و�إحرتامي لكم !
�أ�ستغرب فرح ال�شباب يف ال�ساحة ب�أنهم جعلوهم يتوحدوا ...وفرح البع�ض
من رجال الأم�س ب�أن ال�سمرة با تطول  ,ولكني �أ�شعر بالهزمية  ,هزمية �شباب

واعي مثقف نظيف اليد م�ش مرتزق جبان
وبائع لأنهم هزموا �أنف�سهم  ,من الذي
ح�ضر وطالع من�صة ونازل منها  ,على
طريقة داري هواك داري  ,هل جاء جمال
عبدالنا�صر؟ جيفارا  ,نيل�سون منديال
؟؟!! نف�س الوجوه التي �أ�ضاعت كل ال�سنني عادت ب�إ�ستثناء وحيد " باعوم
" ك�شخ�ص منفرد ومع ذلك يظل ال�س�ؤال فقط ملن ال ميد يده لأكل ال�سحت :
ثورة ال�شباب كانت من �أجل املبيت يف ال�ساحة تخزين و�سمرة وكالم مبارز �أم
خلق الدولة املدنية احل�ضارية ؟؟؟؟!!!! يلعن �أبوها دنيا جابت وباعت طريق
طريق  ,الذي مل يعجبه قويل هذا فيفعل ماي�شاء والزمن �سيظهر املك�شوف ,
دولة مازالت مرهونة مبن�صة وميكرفون !!!!!!
من �صفحة الكاتب على الفي�سبوك

الذي ا�ستولت ميلي�شياته على مفا�صل الدولة .وثالثها ،فريق
الدولة ،بحكومته التي ترقد على �سرير املر�ض ،ومل تعد متلك
�سوى ورقة ال�شرعية الدولية ،باعرتاف جمل�س الأمن ودول
اخلليج العربية.
ويف حال �إعالن وفاة احلكومة احلالية� ،أو وفاتها دون �إعالن
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة ،ف�إن ذلك �سيعني حتما نهاية اليمن
املوحد ،و�إعالن اجلنوبيني دولتهم ،ليبد�أ اليمن بعدها تاريخا
جديدا ،والأرجح �سيكون الف�صل الأول فيه مليئا باملزيد من
التنازع الداخلي ،والتدخالت اخلارجية ،و�ضحيته دائما يبقى
الإن�سان اليمني الذي مل ي�س�أله �أحد عن ر�أيه ،بعد.
نقال عن ال�شرق الأو�سط
�أي�ضا ،عانت �سيا�سيا حتى مع اليمن املوحد الحقا ،لكنها كانت
جمرد خالفات فقط .فقد عرف عن الرئي�س ال�سابق �صالح ،الذي
حكم اليمن يف عهود  3ملوك �سعوديني ،حبه للعب �أدوار تعظم
من مكانته ال�شخ�صية ،و�إن كانت دائما ت�ضر باليمن واليمنيني!
فقد انحاز �صالح مع �صدام ح�سني حاكم العراق الأ�سبق� ،ضد
ال�سعودية ،عندما احتل الكويت .ثم حتالف مع القطريني عندما
اختلفوا ل�سنوات مع ال�سعودية ،كما �سمح للعقيد الليبي معمر
القذايف بتمويل قبائل مينية �ضد ال�سعودية .و�أخريا� ،صالِح هو
من اخرتع احلوثيني ،حيث حولهم �إىل جماعة دينية و�سيا�سية
خطرة ،وكانوا �أ�سا�سا فرعا قبليا .بحجة تعليمهم دينيا� ،أر�سل
منهم جمموعة �إىل �إيران لتجنيدهم للعمل �أي�ضا �ضد جارته
ال�سعودية ،و�ضد القبائل اليمنية ال�شمالية املناف�سة ،حتى
ي�ضعها حتت �سيطرته ،من خالل لعبة توازن متغرية دائما.
والآن تعيد التطورات اجلديدة طرح ال�س�ؤال احلا�سم ،لي�س
على ال�سعوديني ،بل �أوال على مينيي ال�شمال واجلنوب :هل
االنف�صال هو احلل؟
يف ر�أيي ال�شخ�صي ،انف�صال اليمن �سيزيد من م�شاكل
اليمنيني يف ال�شطرين لأنه ال توجد قوى مهيمنة حت�سم التناف�س
وتوقف االقتتال ،وال يوجد نظام انتخابي حقيقي يحتكم �إليه
اليمنيون وميكن املراهنة عليه ،وبالتايل ف�إن االنف�صال �سيعزز

الفو�ضى يف ال�شطرين.
مع هذا ،بات االنف�صال �أقرب �إىل احلدوث نتيجة االنهيار
املت�سارع يف م�ؤ�س�سة احلكم يف �شمال اليمن ،وكذلك نتيجة
الإحباط من الف�شل الذي مني به م�شروع الوحدة ،والذي �أدرك
اليمنيون �أنه كان جمرد م�شروع �شخ�صي للرئي�س املعزول
�صالح .ال�شماليون حاولوا� ،صادقني ،التعوي�ض عن خطايا
�صالح جتاه �أهلهم يف اجلنوب ،حيث �أبدوا الكثري من املرونة،
و�أثبت الكثري منهم حر�صهم على الوحدة ،بدليل موافقتهم على
�أن من�صبي رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة يحتلهما الآن
جنوبيان ،رغم �أن ال�شمال فيه الأغلبية ال�ساحقة من ال�سكان.
مع هذا فالقوى ال�سيا�سية اجلنوبية تزايد على بع�ضها �شعبيا،
داعية لالنف�صال ،مدركة �أن �إعالن دولة م�ستقلة �صار املو�سيقى
املف�ضلة للجنوبيني ،و�صارت الوحدة م�صطلحا مكروها ب�سبب
عهد �صالح ،الذي �ساوى اجلنوب بال�شمال ،فجلب له املزيد من
الفقر والتهمي�ش.
ونتيجة ل�ضعف ال�سلطة املركزية ،يعي�ش ال�شمال اليوم
فراغا �سيا�سيا رهيبا ،حيث تتقاتل القوى الرئي�سة الثالث على
احلكم؛ �أوالها ،جماعة املعزول �صالح التي ال تزال تن�شط يف
تخريب امل�شروع ال�سيا�سي ،ب�إثارة الفنت ،و�شراء الذمم ،من
�أجل �أن تعود للحكم .وهناك تنظيم احلوثيني املرتبط ب�إيران،

حملة مكافحة

التحالف الحوفاشي ( المخلوع عفاش +المتمرد الحوثي )

عبد ال�سالم زين العابدين فنان �سوري من مواليد
دم�شق مقيم يف حمافظة عدن ،ترعرع على املو�شحات
الأندل�سية القدمية � ..أبية ميتلك رابطة بالبل ال�شام
للمو�شحات � .أول م�شاركة له كانت يف مهرجانات عدن
مول � . ..شجعه على الغناء مدير عدن مول الأ�ستاذ:
نا�صر ال�صاعدي حاليا ي�ستعد لعمل فني جديد قال عنه
�سيكون متميز .

