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اخلم�شة الـمب�شرين بـ )الهـاي( !!
اخلارجية  وزارة  وكيل  ك�شف       
و�شول  العوا�شي"عن  "حميد  اليمني 
فريق اخلرباء التابع للجنة العقوبات 
اأن  بعد  القادم  الأحد  يوم  الدولية 
النتقال  لعملية  معرقلني  خم�شة  حدد 

ال�شيا�شي يف البالد.
عن  �شبتمرب(   26( موقع  ونقل       
�شيلتقي  الفريق  اإن  قوله:  العوا�شي 
امل�شوؤولني  من  بعدد  الزيارة  خالل 
من  عدد  حول  للت�شاور  اليمن  يف 
الق�شايا املت�شلة ب�شري تنفيذ الت�شوية 
املبادرة  على  القائمة  ال�شيا�شية 

املزمنة  التنفيذية  والياتها  اخلليجية 
واتفاق ال�شلم وال�شراكة الوطنية.

الأمم  منظمة  من  فريق  وحدد       
خم�شة  املا�شي،  الثنني  املتحدة، 
لعملية  باملعرقلة  و�شفها  اأ�شماء 
اأبرزها  اليمن  يف  ال�شيا�شي  النتقال 
�شالح  اهلل  عبد  علي  املخلوع  الرئي�س 
امللك  عبد  احلوثيني  جماعة  وزعيم 

احلوثي.
     وكان مرا�شل اجلزيرة يف نيويورك 
م�شدر  عن  نقل  قد  ها�شم  مراد 
قولها  الدولية  باملنظمة  دبلوما�شي 
للجنة  التابع  اخلرباء  فريق  اإن 
اأدلة  باليمن يجمع  العقوبات اخلا�شة 

ومعلومات عن اأن�شطة كل من علي عبد 
حاليا  ال�شفري  اأحمد  وابنه  �شالح،  اهلل 
اإىل ثالثة  بالإ�شافة  الإمارات،  يف دولة 
راأ�شهم  على  احلوثيني  قياديي  من 
و�شقيقه عبد اخلالق،  زعيم اجلماعة، 
والقيادي الع�شكري باجلماعة اأبو علي 

احلاكم.
الفريق  جمع  -اإذا  املقرر  ومن       
اإىل  الأ�شماء  ال  تحُ اأن  كافية-  اأدلة 
الأمن  ملجل�س  التابعة  العقوبات  جلنة 
اإمكانية فر�س عقوبات عليها  للنظر يف 
للعملية  املناه�س  ن�شاطها  من  للحد 

ال�شيا�شية يف البالد.

 200 نحو  عدن  اإىل  املا�شي   الأ�شبوع  نهاية  و�شل    
حظوا  ممن  اجلنوبية   املحافظات  خمتلف  من  حاج  
ال�شريفني  احلرمني  خادم  حكومة  من  كرمية  برعاية 

،لأداء فري�شة حج هذا العام على نفقه اململكة .
ويعد هذا الفوج اأخر فوج ي�شل بالدنا من اململكة بعد 

النتهاء من كافة منا�شك احلج .
  وعرب احلجاج عن �شكرهم هلل �شبحانه وتعاىل ومن 
مكنتهم  التي  ال�شريفني  احلرمني  خادم  حكومة  ثم 

و�شولهم  مند  وا�شت�شافتهم  احلج  فري�شة  اأداء  من 
حتى مغادرتهم و�شمل ذلك تذاكر ال�شفر والتاأ�شريات 
برنامج  اأطار  يف  واملوا�شالت  م�شاكنهم  وترتيب 
احلرمني  خادم  حكومة  و�شيوف  احلجاج  ا�شت�شافة 
من  باأنها  الكرمية  األلفتة  هذه  وو�شفوا  ال�شريفني 
ال�شنن احل�شنة التي تقوم بها اململكة  جتاه اأ�شقائهم 
امل�شلمني ممن ل ت�شاعدهم ظروفهم املالية على تلبية 

نداء احلج  .
حج  نفقات  بتحمل  دائما  اململكة  حكومة  وتقوم 
رعيتها  اأطار  يف  تعاىل  اهلل  ر�شوان  ابتغاء  املحتاجني 

امل�شلمني يف م�شارق الأر�س ومغاربها

- خا�ص

حجاج جنوبيني يقدرون حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني 
ا�شت�شافتهم ومتكني من مل متكنهم الظروف من اأداء الفري�شة

 - متابعات

ال�سيخ عبد احلكيم ال�سعدي يتو�سط عدد من احلجاج اجلنوبيني .
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م. ندمي عمر عبدالغني
ت�صميم واإخراج

تتمة من �صفحة 1

2
أخبار

- الريا�ص

- خا�ص

جربان  حم�شن  املعروف  اجلنوبي  املخرتع  تربع 
يقارب  ما  ميني   ريال  مليون  بن�شف  اليافعي 
اأبناء  من  ،للمعت�شمني  �شعودي  ريال   )10000(
يف  والكرامة  احلرية  �شاحة  يف  املرابطني  اجلنوب 

خور مك�شر العا�شمة عدن .
اليافعي  جربان  حم�شن  العربي  املخرتع  ونا�شد   
العامل  حول  املغرتبني  اجلنوبي  ال�شعب  اأبناء 
بامل�شاهمة يف  دعم املنا�شلني �شاحات العت�شام يف 

الوطن .
من  واحدًا  اليافعي  جربان  حم�شن  املخرتع  ويعد 
ابرز رجال الأعمال الذين �شاندوا احلراك اجلنوبي 
"اليافعي"  املخرتع  حظي  كما   ، انطالقته  منذ 
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بجائزة 
عبدالعزيز اآل �شعود لالخرتاع واملواهب،وكرم من 
قبل الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي .ورئي�س 

الوزراء ال�شابق حممد �شامل با�شندوة .

املخرتع "اليافعي" يتربع بن�شف مليون ريال لدعم املعت�شمني 

كيف حاول الرئي�س املخلوع ابتزاز ال�شعودية باحلوثيني ؟!

بها  تقوم  التي  واجلليلة  امل�شرفة  للمواقف  امتداد  وهي 
العامل  اإنحاء  جميع  يف  امل�شلمني  مل�شاعدة  اململكة  حكومة 
خادم  حكومة  ورعاية   اهتمام  اأطار  يف  تاأتي   .والتي 
احلرمني ال�شريفني باأمر الإ�شالم وامل�شلمني ومتكني من مل 

متكنهم الظروف من اأداء الفري�شة.
م�شدين  مبا يبذله ولة الأمر يف اململكة من جهود جليلة يف 
خدمة الإ�شالم وامل�شلمني واأحياء الت�شامن الإ�شالمي كما 

�شعيد  على  مرموقة  مكانة  من  اململكة  تتبواأه  مبا  نوهوا 
العامل الإ�شالمي ب�شفتها مهبط الر�شالة ال�شماوية ال�شمحة 
وراعية للحرمني ال�شريفني وكانت وما زالت �شباقة اإىل كل 
اإمكاناتها  كل  م�شخرة  الإ�شالمية  لالأمة  نافع  اأ�شالمي  عمل 

خلدمة الإ�شالم وامل�شلمني..
القن�شلية  لطاقم  �شكرهم  عن  الوقت  بذات  معربين 
وجتهيز  معاملتهم  اجناز  �شرعة  على  عدن  يف  ال�شعودية 
اإجراءات  �شفرهم .. موجهني ال�شكر ل�شعادة القن�شل العام 

ال�شعودي يف عدن وكافة طاقم القن�شلية .

�شادت  التي  والتعاون  التعا�شد  قيم  اإىل  احلجاج  واأ�شار 
حمالت احلج، والتعامل الراقي معها من قبل امل�شوؤولني، 
لي�س  واملي�شر  واملرن  املريح  التعاون  هذا  اأن  موؤكدين 
يف  كبريًا  اهتماماً  تويل  التي  اململكة  حكومة  على  بغريب 
خدمة �شيوف الرحمن، لكل احلجيج من كافة اأقطار العامل.
خمتتمني حديثهم بتقدمي  �شكرهم وتقديرهم، ودعائهم اإىل 
ت�شيري  على  الر�شيدة  وحكومته  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

وت�شهيل حج هذا العام .

 حجاج جنوبيني

اليمنية  العا�شمة  يف  مطلعة  �شيا�شية  م�شادر  ك�شفت 
�شنعاء قيام الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �شالح  بتوجيه 
تعليمات للمتمردين احلوثيني مبهاجمة منفذ الطوال على 

حدود اململكة العربية ال�شعودية.
 وقالت تلك امل�شادر يف اإفادة خا�شة ل�شحيفة )احلقيقة( 
" علي عبداهلل �شالح  والذي تعر�س حلادث تفجري يف  اأن 
اململكة  حا�شب  على  وتعالج  عامني  قبل  النهدين  جامع 
وعنا�شر  اأن�شاره  مع  اجتمع  قد  ال�شعودية  العربية 
العربية  اململكة  مب�شاغلة  وطالبهم  احلوثي  جماعة  من 

ال�شعودية.
الرئي�س  اأن�شار  فاأن  م�شادر   وبح�شب 
يف  �شوارع  عدة  يف  انت�شروا  املخلوع 
العا�شمة اليمنية �شنعاء وقاموا بر�شم 

�شعارات ت�شيء  لل�شقيقة الكربى .
من  عددا   " اأن  عيان  �شهود  وقال 
ا�شرفوا  �شالح  من  املقربني  امل�شئولني 
يف  جدران  على  ر�شموا  �شبان  على 
للعالقات  )ت�شيء  عبارات  �شنعاء 
، يف   ) ال�شقيقني  البلدين  التاريخية بني 
حماولة  باأنه  م�شئولون  اعتربه  موقف 
العربية  اململكة  لبتزاز  �شالح  من 
اأن  امل�شادر  تلك  قالت  التي  ال�شعودية 
اإنقاذ حياة  الف�شل يف  لها  كان  " اململكة 

�شالح من املوت بعد التفجري الذي ا�شتهدف جامع النهدين 
يف يونيو عام 2011م.

وكان احلوثيون )وفق و�شائل اأعالم عربية( ، قد قالت يوم 
ال�شبت اأن جماعة احلوثي قد �شيطرت على منفذ الطوال ، 

لكنها ان�شحبت عقب تهديدات �شعودية.
واأكد م�شدر ر�شمي يف منفذ الطوال الربي باحلدود اليمنية 
اأن م�شلحي جماعة احلوثي �شيطروا  ال�شبت،  ال�شعودية، 
توريد  بعدم  فيه  اجلمارك  م�شوؤويل  ووجهوا  املنفذ،  على 
وجهوا  اأنهم  مو�شحاً  �شنعاء،  اإىل  ال�شريبية  العائدات 
ببقاء املوارد املالية داخل اجلمرك، اإىل حني البت يف الأمر 

من قبل قيادة اجلماعة.

مدير  طالبوا  احلوثي،  م�شلحي  اأن  ذكرت  الو�شائل  تلك 
يف  اليمني  املركزي  البنك  فرع  ومدير  املنفذ  يف  اجلمارك 
اإىل  مركزيا  املالية  العائدات  توريد  بعدم  اجلمارك،  دائرة 
عليها  اأقدمت  التي  اخلطوة  معتربًا،  �شنعاء،  العا�شمة 

اجلماعة، تاأتي متهيدًا لال�شتيالء على املنفذ.
وعلى اأثر ذلك هدد اللواء عواد البلوي مدير  عاًم حلر�س 
امل�شا�س  يحاول  من  �شرندع   " قائال   ، احلوثيني  احلدود 

بحدودنا اجلنوبية مع اليمن".
عواد  اللواء  ال�شعودى  احلدود  حر�س  عام  مدير  و�شدد 
البلوى على الت�شدى لكل من يفكر فى العبث باأمن الوطن، 
موؤكدا "حدودنا اجلنوبية �شواء الربية اأو البحرية اأمنة" .

عددها  فى  ال�شعودية  اليوم”   “ ل�شحيفة  البلوى  وقال 
املرابطني  اجلنود  ر�شد  حال  “ فى  اإنه   ، ال�شبت  ال�شادر 
اأثرها  تتبع  يتم  مريبة  تركات  اأى  اجلنوبى  احلد  على 

وردع من مي�س حدودنا البحرية اأو الربية” .
لقيادة حر�س  “ قام بجولة ميدانية تفقدية  انه  اإىل  واأ�شار 
احلدود مبنطقة جازان )جنوب غرب اململكة( على احلدود 
مع اليمن وقطاعاتها ال�شهر املا�شى، �شملت قطاعات الدائر 

والعار�شة واحلرث والأو�شاع مطمئنة” 
اأن احلوثيني �شيطروا على جميع   وكانت الأنباء تدثت 
منفذ  على  �شيطرتهم  عقب  والغربية  ال�شمالية  املحافظات 
حر�س القريب من احلدود ال�شعودية، وانت�شار امل�شلحني 

غربى  �شمال  حجة  حمافظة  فى  وعب�س  حر�س  مدينة  فى 
البالد.

 واأ�شار اللواء البلوى اإىل اأن العمليات التى اأحبطها رجال 
خالل  والبحر  الرب  فى  وجنران  بجازان  احلدود  حر�س 
الأمن  حفظ  فى  امل�شنية  جهودهم  توؤكد  املا�شي  ال�شهر 
عيون  رجالنا   “ اأن  على  �شاهدًا  وتعد  املهربني،  وردع 
�شاهرة فى الرب والبحر و�شيقفون �شدًا منيعاً لكل من ت�شول 

له نف�شه امل�شا�س باأمن هذا البلد الآمن” .
جازان  مبنطقة  احلدود  حر�س  قيادة  متكنت  ذلك  اإىل 
و�شبط  تهريب  عمليات  اإحباط  من  املا�شي  ال�شهر  خالل 
مت�شللني حاولوا الدخول لالأرا�شى ال�شعودية بطريقة غري 
عمليات  اإحباط  من  متكنت  كما  نظامية، 
والأ�شلحة  املخدرات  من  كميات  تهريب 

والذخرية احلية.
حر�س  دوريات  اأن  القيادة  واأكدت   
خالل  اأحبطت  جازان  مبنطقة  احلدود 
تهريب  عمليات  عدة  املا�شى  ال�شهر 
الأمنية  مبهامها  قيامها  اأثناء  وت�شلل 
�شبطه  مت  ما  اأن  مو�شحة  املعتادة، 
الذخرية  من  و23470  �شالحاً   267 بلغ 
و630  قات  كيلوجرامات  و209005 
حبوب  و6  خمدر  ح�شي�س  كيلوجرام 

خمدرة.
م�شدٌر  اأعلن  التهديدات،   تلك  وعقب 
احلدودي  »الطوال«  منفذ  يف  م�شوؤوٌل 
جماعة  اأنَّ  حجة،  مبحافظة  حر�س  مديرية  يف  الواقع 

احلوثيني ان�شحبوا الأحد من املنفذ.
اأهم  من  حجة،  مبحافظة  احلدودي  الطوال  منفذ  عد  ويحُ
العربية  باململكة  اليمن  تربط  التي  الربية  املنافذ  واأكرب 
واقت�شادية  ا�شرتاتيجية  مكانة  يحتل  حيث  ال�شعودية، 
مهمة، باعتباره نافذة للتبادل التجاري بني البلدين، وترد 

عربه اأكرث من 60% من الب�شائع اليمنية اإىل اململكة.
 ويحاول �شالح عرب املتمردين احلوثيني اىل اإغراق اليمن 
ودول اخلليج يف الفو�شى واحلرب الطائفية ، بعد تاأكيدات 
ر�شمية ان ان�شاره يقاتلون اىل جانب املتمردين احلوثيني 

يف عدة حمافظات مينية.



العامة  املوؤ�ش�شة  لفرع  الوظيفية  مهماتنا  تملنا  بداية  يف      
 ، م   2012 مار�س  �شهر  يف  حلج  مبحافظة  اجل�شور  و  للطرق 
واجهتنا �شعوبات و عراقيل كانت اأبرزها وجود معدات �شبه 
خردة يف املوقع ، فتم اجللو�س مع الطاقم امليكانيكي و مناق�شة 
اإ�شالح  جرى  و   ، لإ�شالحها  يتطلب  ما  و  املعدات  تلك  حال 
بات  القالَّ �شيارات  من   2 عدد  و  الغرافة   : اأمثال  منها  بع�شا ً 
مبنطقة  موجودا ً  كان  الذي  اجلريدر  و  الفينك�س  و  الكبرية 
احلبيلني مبديرية ردفان باملحافظة فتمت ا�شتعادته و اإ�شالحه 
و  بالفرع  املناطة  الأعمال  لتنفيذ  املعدات  تلك  بت�شغيل  قمنا  و 
العامة  للموؤ�ش�شة  العامة  الإدارة  اإىل  منا  تقريرا ً  رفعنا حينها 
للطرق و اجل�شور )) �شنعاء (( ملتطلبات توفري معدات جديدة 
اإىل جانب املعدات تلك ، لأنها ل تفي بالغر�س العملي املطلوب 
تنفيذه من الفرع ، اإلَّ اأننا مل جند ا�شتجابة من الإدارة العامة 
للموؤ�ش�شة ب�شنعاء حتى اللحظة هذه و نحن ما زلنا نعمل بتلك 
اإ�شالحها  يتم  الأعطاب و  اإىل  با�شتمرار  التي تتعر�س  املعدات 

من الفرع بح�شب اإمكاناته املتاحة .

م�شاريع طرق و اإعادة تاأهيل
�شيانتها  و  تاأهيلها  اإعادة  و  الطرق  م�شاريع  جمال  عن  و      
 ، الكايف  عبد  حممد  الكايف  عبد  هدى  املهند�شة  الأخت  تتطرق 

املدير العام لفرع املوؤ�ش�شة . . قائلة ً :
    لوحظ عند ا�شتالمنا ملهماتنا العملية للفرع وجود م�شاريع 
متعرثة و مل يتم ا�شتكمال الأعمال فيها و مت الرفع بها اإىل قيادة 
و  التوجيه  بهدف   )) �شنعاء   (( للموؤ�ش�شة  العامة  الإدارة 
التمويل منها لنتمكن من ا�شتئناف العمل بها ، غري اأننا مل نتلق َّ 
اأي رد ب�شاأنها جراء الأو�شاع التي �شهدتها البلد و لعدم ت�شليم 
التي  امل�شاريع  من  و   .  . باملوؤ�ش�شة  اخلا�س  الإنتاجي  املجمع 
م�شروع  ــ  اأول ً   : بها هي  العمل  تنفيذ  بدء  املوافقة على  متت 
ْ مبحافظة حلج  بنَ ربنَ الأ�شلوم / بيت عيا�س مبديرية تحُ طريق عحُ
، اإذ جرى متويله بقيمة اأعمال تركيب العبارات و بناء جدران 

 .  . عبارة   50 عدد  حواىل  تركيب  اإجناز  مت  و  اأوىل  مرحلة  لها 
ثانيا ً ــ جرى الرفع من فرع املوؤ�ش�شة حول اأ�شرار عقبة مريب 
على  خطورة  من  متثله  ما  و  باملحافظة  امل�شيمري  مبديرية 
الذي  الطرق  �شيانة  �شندوق  من  ا�شتجابة  وجدنا  و  الطريق 
اعتمد بتمويل �شيانة عقبة مريب و كلَّف فرع املوؤ�ش�شة بالتنفيذ 
و بدورنا قمنا بتكليف مقاول و فعال ً بداأ بتنفيذ الأعمال اإلَّ اأنه 
توقف ب�شبب عدم �شرف م�شتحقاته التي رفعت له بامل�شتخل�س 
متت   ، املحوري  الوزن  حمطة  بناء  م�شروع  ــ  ثالثا ً   .  . املايل 
للحفاظ  كربى  اأهمية  من  له  ملا  امل�شروع  هذا  لتنفيذ  املتابعة 
الزائدة  احلمولت  تاأثري  من  �شليما ً  الطريق  ج�شم  على 
ت�شكله من خطورة  ما  التي متر دون رقابة عليها و  للقاطرات 
تلك احلمولت الزائدة على مكونات ج�شم الطريق ، اإذ وجدنا 
، حمافظ  املجيدي  اهلل  عبد  اأحمد  الأخ  من  اهتمام  و  ا�شتجابة 
ذلك  و   ، للمحافظة  املحلي  املجل�س  رئي�س   ، حلج  حمافظة 
مبوافقته و توجيهه م�شكورا ً على �شرف قطعة اأر�س منا�شبة 
منطقة  نقطة  يف  �شريعا ً  �شرفها  جرى  و  الوزن  حمطة  لبناء 
للقادمني  نقطة  ت�شكل  التي  باملحافظة  بنَ  تحُ مبديرية  احل�شيني 
اإىل حلج  د  ننَ العنَ لنَم و كذا من منطقة  العنَ اإىل منطقة  و اخلارجني 
ب�شبب  توقف  املقاول  اأن  �شوى  بالتنفيذ  البدء  مت  و  العك�س  و 
الأولية  الأعمال  بتنفيذ  اخلا�س  املايل  امل�شتخل�س  �شرف  عدم 
التي جرت منه . . رابعا ً ــ مت رفع مقرتح باإعادة تاأهيل طريق 
بنَ بطول 10 كم ، و كانت الطريق يف  ربرِ مبديرية تحُ باط / �شنَ الرِّ
حال ٍ �شيئة ل يجدي بها نفعا ً تنفيذ اأعمال ال�شيانة الروتينية و 
هي يف حاجة اإىل اإعادة تاأهيل ، و عقب متابعات عديدة من الأخ 
حمافظ حمافظة حلج ، و توا�شل م�شتمر مع �شندوق �شيانة 
بداأ تنفيذ  اإنزال مناق�شة و ر�شت على املقاول و  الطرق جرى 
انتهت تلك الأعمال و لكن حتى  الطريق و  تاأهيل  اإعادة  اأعمال 
له  لإجراء  املوؤ�ش�شة  لفرع  امل�شروع  ت�شليم  يتم  الأثناء مل  هذه 
امليداين  النزول  جرى  ــ  خام�شا ً   .  . الروتينية  ال�شيانة  اأعمال 
درا�شة  و  مل�شح   )) عدن   (( الطرق  �شيانة  �شندوق  جلنة  مع 

اإعادة تاأهيل عدد من طرق ال�شوارع الداخلية ملدينة احلوطة 
اإقرارها يف اجتماع  التي مت اعتمادها و  عا�شمة حمافظة حلج 
للمجل�س املحلي للمحافظة مبخ�ش�س ن�شبته 30 % من املجل�س 
اإىل الإخوة وزير الإدارة املحلية و وزير الأ�شغال  و رفع ذلك 
العامة و الطرق و حمافظ حمافظة حلج و مت اإعداد الدرا�شات 
و الت�شاميم و التكلفة و تكليف فرع املوؤ�ش�شة من الأخ حمافظ 
اإىل  رفعناها  و  تلك  للطرق  التاأهيل  اإعادة  بتنفيذ  املحافظة 
املخ�ش�س  اأن  اإلَّ  متكاملة  ب�شورة  الطرق  �شيانة  �شندوق 
 %  30 الـ  املئوية  بن�شبته  للمحافظة  املحلي  باملجل�س  اخلا�س 
مل يتم توريده حتى الآن ليت�شنى لنا البدء يف التنفيذ ، علما ً اأن 
اأعمال  اأي  حمافظة حلج منذ العام 2011 م مل يتم تنفيذ فيها 

ل�شوارعها الداخلية .

�شيانة الطرق و اجل�شور
    و يف ما يتعلق مبجال م�شتوى تنفيذ اأعمال ال�شيانة الروتينية 
للطرق الرئي�شة و الفرعية و اجل�شور مبحافظة حلج . . اأردفت 

املدير العام لفرع املوؤ�ش�شة . . تقول :
    يقوم الفرع بتنفيذ اأعمال ال�شيانة الروتينية و الطارئة ل�شبكة 
و  الطرق  �شيانة  �شندوق  من  معتمدة  كم   520 بطول  الطرق 
بقدرات و اإمكانات متوا�شعة جدا ً مل ترق نَ اإىل م�شتوى الطموح 

و الكفاءة و هي على النحو التايل :
الباحة يف الأعوام : 2012 م و  ْهط / طور  الونَ ربرِ /  طريق �شنَ
2013 م و 2014 م بطول 84 كم ، طريق نوبة دكيم / دار �شعد 
خالل الأعوام : 2012 م و 2013 م و 2014 م بطول 54 كم ، 
و طريق نوبة دكيم / ال�شريجة يف العامني : 2012 م و 2013 
ت�شليمه  العام اجلاري 2014 م مت  فيما خالل  م بطول 43 كم 
خالل  احلبيلني   / دكيم  نوبة  طريق   ، تاأهيله  لإعادة  ملقاول 
العامني : 2012 م و 2013 م بطول 34 كم بينما خالل العام 
طريق   ، تاأهيله  لإعادة  ملقاول  ت�شليمه  جرى  م   2014 احلايل 
ان / امل�شيمري يف الأعوام : 2012 م و 2013 م و 2014 م  عقَّ
بطول 9 كم ، طريق احلوطة / املجحفة خالل الأعوام : 2012 
يحُو�س  م و 2013 م و 2014 م بطول 9 كم ، طريق املجحفة / الفرِ
خالل الأعوام : 2012 م و 2013 م و 2014 م بطول 17 كم ، 
العام 2012 م بطول  املخا يف  العارة /  راأ�س  طريق عمران / 
228 كم و خالل العامني : 2013 م و 2014 م مت ت�شليمه لفرع 
املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور مبحافظة عدن ، طريق عدن 
/ فقم / راأ�س عمران يف العام 2012 م بطول 44 كم فيما خالل 
املوؤ�ش�شة  فرع  الطريق  ت�شلم  م   2014 و  م   2013  : العامني 
مبحافظة عدن ، و بهذا فاإن اإجمايل طول �شيانة تلك الطرق من 
فرع املوؤ�ش�شة مبحافظة حلج بلغت : يف العام 2012 م 520 كم 
و خالل العام 2013 م 248 كم و يف العام 2014 م 171 كم ، و 
هنا نود اأن نو�شح اأن غالبية طرق مناطق حمافظة حلج تنت�شر 
يف جوانبها الكثبان الرملية وا�شعة املدى و بارتفاعات عظمى 
و خالل مو�شم الرياح ن�شف ال�شنوي تقريبا ً تهب الرياح على 
الرمال  تلك املناطق عوا�شف رملية متحركة تت�شبب يف زحف 
املقاطع  بع�س  اأن  اإذ  طويلة  امل�شافات  و  الطرق  على  �شريعا ً 
تتاأثر بعوا�شف �شديدة تت�شبب يف انعدام الروؤية على بحُعد 25 
مرتا ً و تهب هذه الرياح �شباحا ً و بعد ال�شاعة الواحدة ظهرا ً 
و ل�شاعات توؤدي اإىل تراكم الرمال �شريعا ً على الطرقات و تكمن 

اأعمالنا يف هذا اخل�شو�س يف : اإزاحة الرمال على 
ال�شنة و توؤثر  خط الطريق �شهريا ً و على مدار 
الطرق  �شهريا ً يف جميع  املرور  على حركة �شري 
الأ�شراخ  و  احلفائر  ترميم  و  �شلفا ً  املذكورة 
بالأ�شفلت ال�شائل و اخللطة الأ�شفلتية و ت�شفية 
و  الأتربة  من  العبارات  و  امل�شدودة  الربابخ 
الأحجار من جراء ال�شيول و ترميم املن�شاآت ، و 
لقد بلغت قيمة اإجناز اأعمال ال�شيانة الروتينية 
تنفيذ  جتاه  امل�شروفات  قيمة  و  املوؤ�ش�شة  لفرع 
املنفذة  الأعمال  اإجناز  قيمة   : ال�شيانة  اأعمال 
 698 و  مليونا ً   132 مبلغ  م   2012 العام  خالل 
األفا ً و 627 األف ريال ميني و يف العام 2013 م 
و  ريال   370 و  األفا ً   244 و  مليونا ً   176 مبلغ 
م   2014 الراهن  العام  من  الأول  الن�شف  خالل 

التكلفة  األفا ً و 876 ريال بينما قيمة  مبلغ 58 مليونا ً و 647 
جتاه التنفيذ : يف العام 2012 م مبلغ 113 مليونا ً و 766 األفا 
ً و 392 ريال و خالل العام 2013 م مبلغ 103 ماليني و 199 
األفا ً و 130 ريال و يف الن�شف الأول من العام اجلاري 2014 م 
مبلغ 42 مليونا ً و 519 األفا ً و 395 ريال ، و بلغت كمية العمل 
الرمال من اخلطوط و الأكتاف بالغرافة و اجلريدر  اإزاحة  يف 
تقريبا ً : خالل العام 2012 م : 540،145 م3 و يف العام 2013 
م : 281،370 م3 و خالل الن�شف الأول من العام احلايل 2014 
م : 187،720 م3 ، و الرتميمات باخللطة الأ�شفلتية بلغت : يف 
العام 2012 م : 223،68 م3 و خالل العام 2013 م : 152،14 
م3 و يف الن�شف الأول من العام الراهن 2014 م : 26،65 م3 .

اأعمال طارئة غري ُم�َشلَّمة
    و حول الأعمال الطارئة خارج نطاق برنامج فرع املوؤ�ش�شة . 

. قالت املدير العام للفرع :
الطارئة  بالأعمال  اخلا�س  ال�شاأن  هذا  يف  اأ�شغال  توجد      
و  للطرق  العامة  املوؤ�ش�شة  فرع  برنامج  نطاق  خارج  الواقعة 
ة (( من �شندوق  لَّمنَ �شنَ اجل�شور مبحافظة حلج لطرق )) غري محُ
تراكم  ب�شبب  لها  ال�شيانة  تنفيذ  يتم  الفرع  اإىل  الطرق  �شيانة 
اإىل عرقلة  الرمال الزاحفة على �شطح الطريق بكثافة ما توؤدي 
حركة املرور فيها و خا�شة خالل مو�شم الرياح و هي : طريق 
لنَم بطول 36 كم و طريق مغر�س ناجي / الوعرة  احل�شيني / العنَ
بطول 5 كم و مدخل طريق الوهط / عمران بطول 28 كم ، و 
جرى الرفع منا اإىل لقيادة الإدارة العامة للموؤ�ش�شة )) �شنعاء 
املمتدة  الطرق  �شبكة  �شمن  الطرق  تلك  باعتماد  للمطالبة   ))
نظرا ً لتنفيذ اأعمال ال�شيانة لها منا ب�شور دائمة ب�شبب تراكم 
الناجتة  ال�شيول  باأ�شرار  تتعلق  اأخرى  اأعمال  و  فيها  الرمال 
عن هطول الأمطار بغزارة توؤدي اإىل جرف اأتربة و اأحجار اإىل 
تدخال  تتطلب  و  املرور  حركة  �شل  يف  تت�شبب  و  الطرق  �شطح 

تنفيذ  فيتم  املوؤ�ش�شة  فرع  من  �شريعا ً   ً
يقوم  و   ، الطرق  لفتح  ال�شيانة  اأعمال 
مبعدات  مهماته  بتنفيذ  املوؤ�ش�شة  فرع 
الفرع  و  �شعيفة  اإنتاجية  كفاءة  ذات 
الطرق  �شيانة  �شندوق  من  ملزم 
اأعمال ال�شيانة الروتينية ب�شكل  بتنفيذ 
متكامل )) ترميمات احلفائر و الأ�شراخ 
و  اأكتاف  ت�شوية  و  الرمال  اإزاحة  و 
 )) اأ�شجار  تقطيع  و  عبارات  ت�شفية 
لكل كيلو مرت و يف حال وجود اأي �شرر 
اإن كان مثال ً بطول 200 مرت يتم تنزيل 
طرق  �شبكة  و  كامال ً  مرت  الكيلو  قيمة 
اأعمال  تفيد  ل  معظمها  حلج  حمافظة 
ال�شيانة فيها و جرى الرفع منا التقارير 
تكت�شحها  كذلك  و  تاأهيلها  لإعادة  بها 
الرياح  هبوب  ب�شبب  الزاحفة  الرمال 

معدات  اإىل  تتاج  و  ال�شنة  مدار  على 
اأعمال  تنفيذ  يف  �شعوبة  جند  و  متوا�شلة  اإزاحة  اأعمال  و 
ال�شيانة بال�شكل املطلوب لتباعد م�شافات الطرق ل�شح املعدات 
التي تعمل و تتعر�س اإىل الأعطاب با�شتمرار لقدمها و ل�شعف 
فنلجاأ  م�شاعدة  مبعدات  الفرع  رفد  عدم  و  الإنتاجية  قدراتها 
اأن هذا ل  اإلَّ  مالية  �شيولة  توافر  ا�شتئجار معدات يف حال  اإىل 
و خا�شة عند  العمل  منا لإجناز  املطلوبة  لنا اجلاهزية  يوؤمن 

و عدم �شرف  اأ�شهر عدة  اإىل  ت�شل  لفرتة  ال�شيولة  توفري  عدم 
بـ  بالأ�شفلت  متت  الرتميمات  اأعمال  فيما   ، املالية  ات  امل�شريَّ
كانت  التي  للحفائر  ال�شاخنة  باخللطة  و   )) املكدام  )) طريقة 
موجودة على �شطح طريق نوبة دكيم / ال�شريجة ب�شكل كامل 
فاجاأ بحفائر م�شتحدثة من اأفراد يدَّعون باأنها م�شدر  و لكننا نحُ
اإىل تدخل  اليوم يفعلون ذلك و نحتاج  رزقهم و ما زالوا حتى 
�شريع للحد من هذه الظاهرة التي ت�شر الطريق و حركة املرور 
و يحل بفرع املوؤ�ش�شة �شرر اآخر كذلك هو يخ�س اإنتاجية الفرع 
املجمع  اإعادة  عدم  و  ال�شيانة  اأعمال  قيمة  تنزيل  خالل  من 
الإنتاجي  )) ك�شارة + خالطة الأ�شفلت + املعدات و ال�شيارات 
للفرع  الأ�شا�س  الرافد  د  عنَ تحُ و  عليها  ال�شتيالء  جرى  التي   ))
باخللطة الأ�شفلتية و وجود قوى عاملة فائ�شة و غري منتجة و 

ت�شكل عبئا ً على الفرع .

طرق حتى ال تنهار
للطرق  العامة  املوؤ�ش�شة  فرع  عاتق  اأمام  تقع  باأنه  منوهة ً      
الفرع و طرق  و اجل�شور مبحافظة حلج طرق جرى ت�شليمها 
و يجب  الطرق  له من �شندوق �شيانة  ت�شليمها  يتم  اأخرى مل 
على  تتح�شل  و  النهيار  اإىل  تتعر�س  ل  حتى  للفرع  لَّم  �شنَ تحُ اأن 

ال�شيانة الدائمة و الدورية من الفرع . . و اأ�شافت :
ة اإىل الفرع و اأحوالها : طريق احلبيلني / نوبة  لَّمنَ     الطرق املحُ�شنَ
اإعادة  اإىل  ما�شة  حاجة  يف  و  منتهية  �شبه  كم   34 بطول  دكيم 
تاأهيلها ، طريق نوبة دكيم / ال�شريجة بطول 43 كم ، و طريق 
ان / امل�شيمري بطول 9 كم ، و طريق نوبة دكيم / دار �شعد  عقَّ
يحُو�س بطول  بطول 52 كم ، و طريق احلوطة / املجحفة / الفرِ
ربرِ / الوهط / طور الباحة بطول 84 كم  17 كم ، و طريق �شنَ
، و طريق عدن / فقم / راأ�س عمران بطول 44 كم ، و طريق 
ت  لِّمنَ �شحُ  (( املخا بطول 228 كم  العارة /  راأ�س  راأ�س عمران / 
هي  و   )) عدن  مبحافظة  املوؤ�ش�شة  فرع  اإىل  بعد  فيما  ثم  اإلينا 
جمتمعة طرق بحالٍ  جيدة و ت�شملها ال�شيانة الدورية ، بينما 

اإىل فرع املوؤ�ش�شة مبحافظة حلج : طريق  ة  لَّمنَ الطرق غري املحُ�شنَ
لنَم بطول 32 كم ، و طريق الوهط / راأ�س عمران  احل�شيني / العنَ
يِّل بطول 5  بنَ ربرِ / مغر�س ناجي / احلحُ بطول 28 كم ، و طريق �شنَ
لنَم بطول 10 كم  كم ، و طريق بئر عمر / تقاطع احل�شيني / العنَ
د  ننَ مرية / ال�شط بطول 23 كم ، و طريق العنَ ، و طريق خور عحُ
�شان  تحُ و  جيدة  اأي�شا ً  طرق  هي  و   ، كم   60 بطول  الفر�شة   /

دوريا ً ، فيما الطرق التي هي قيد التنفيذ فهي : طريق 
لنَة / احلبيلني بطول 3 + 325 كم ، و طريق  �شائلة برِ
ربنَ بدر / الثعلب بطول 1 + 725 كم ، و  احلمراء / عحُ
ربنَ الأ�شلوم / بيت عيا�س بطول 3 + 325 كم  طريق عحُ
د / احلوطة )) طبقة ثانية (( بطول  ننَ ، و طريق العنَ
ربرِ / احلوطة )) طبقة ثانية ((  30 كم ، و طريق �شنَ
مرية  بطول   بطول 5 كم ، و طريق اخلطابية / خور عحُ
مرية  بطول 30 كم  كم ، و طريق اخلطابية / خور عحُ

، و طريق احلبيلني / الدائري بطول 4 + 650 كم .

امل�شاريع املتعرثة اخلا�شة بالفرع
العامة  املوؤ�ش�شة  لفرع  العام  املدير  اأو�شحت  و      
اخلال�شة  حلج  مبحافظة  اجل�شور  و  للطرق 
املتعرثة  اجل�شور  و  الطرق  مب�شاريع  التف�شيلية 

التي تقع �شمن خططه العملية . . بقولها :
    اإن للفرع م�شاريع طرق و ج�شور حيوية و اإ�شرتاتيجية عدة 

�شابها التعرث و جنملها على النحو التايل :
مبديرية  عيا�س  بيت   / الأ�شلوم  ربنَ  عحُ طريق  م�شروع  ــ  اأول ً 
تحُبنَ مبحافظة حلج بطول 3 + 350 كم مقاوله املنفذ املوؤ�ش�شة 
العامة للطرق و اجل�شور و متويله من م�شروع �شفلتة الطريق 
املزدوج و تكلفته التقديرية مبلغ : 217 مليونا ً و 931 األفا ً و 
417 ريال و قيمة الإجناز فيه مبلغ : 66 مليونا ً و 701 األف و 
ـ م�شروع طريق  17 ريال بن�شبة اإجناز بلغت : 30،6 % . . ثانيا ـً 
بنَ باملحافظة بطول 1  ربنَ بدر / الثعلب مبديرية تحُ احلمراء / عحُ
اجل�شور  و  للطرق  العامة  املوؤ�ش�شة  املنفذ  مقاوله  كم   725  +
التقديرية  تكلفته  و  الطرق  �شيانة  �شندوق  من  متويله  و 
الإجناز  قيمة  و  ريال  و 200  األفا ً  و 588  مليونا ً   49 : مبلغ 
تاأريخ  األفا ً و 978 ريال حتى  : 41 مليونا ً و 283  فيه مبلغ 
24 اأغ�شط�س 2010 م و الأعمال املتبقية للم�شروع : ا�شتكمال 
الأ�شفلت و حماية اجل�شر الأر�شي و ن�شبة الإجناز فيه بلغت 
: 83 % . . ثالثا ً ــ م�شروع طريق العند / املزدوج / احلوطة 
و  املزدوج  املدخل  �شفلتة  بطول 30 كم و متويله من م�شروع 
تكلفته التقديرية مبلغ : 1 مليار و 500 مليون و 262 األف و 
مليار و 348 مليون   1 : فيه مبلغ  الإجناز  قيمة  231 ريال و 
و 400 األف و 931 ريال و الأعمال املتبقية للم�شروع : طبقة 
اأ�شفلت 3 �شم لطول 13 كم و ن�شبة لإجناز فيه بلغت : 89،8 
لنَة بطول 3 + 325 كم و  % . . رابعا ً ــ م�شروع طريق �شائلة برِ
متويله من م�شروع �شفلتة املدخل املزدوج و تكلفته التقديرية 
الإجناز  قيمة  و  ريال  و 792  األفا ً  و 411  مليونا ً   56 : مبلغ 
الأعمال  و  ريال   896 و  اآلف  و 205  مليونا ً   28 : بلغت  فيه 
املتبقية للم�شروع : اإعمال ر�س اإم �شي و اآر �شي و طبقة اأ�شفلت 
3 �شم و ن�شبة الإجناز فيه بلغت : 50 % . . خام�شا ً ــ م�شروع 
الدائري بطول 4 + 650 كم و متويله من   / طريق احلبيلني 
م�شروع �شفلتة املدخل املزدوج و تكلفته 
 931 و  مليونا ً   117  : مبلغ  التقديرية 
األفا ً و 417 ريال و قيمة الإجناز بلغت 
: 66 مليونا ً و 271 األفا ً و 417 ريال و 
الأعمال املتبقية للم�شروع : اإعمال ر�س 
اإ م �شي و اآر �شي و طبقة اأ�شفلت �شماكة 
3 �شم و ن�شبة الإجناز فيه بلغت : 56 
% . . �شاد�شا ً ــ م�شروع طريق املنطقة 
ال�شناعية و تكلفته التقديرية مبلغ : 1 
مليار و 101 مليون و 131 األف ريال و 
 250  : بلغت  للم�شروع  الإجناز  قيمة 
مليون ريال اإذ مت تعديل م�شار الطريق 
للم�شروع  املتبقية  الأعمال  و  فقط 
ن�شبة  و  كافة  العقد  بنود  على  تتوي 
الإجناز فيه بلغت : 22،7 % . . �شابعا ً 
ــ م�شروع �شفلتة طرق �شوارع مدينة )) 
ال�شالح (( ال�شكنية بطول 1 + 300 كم 
مقاوله املنفذ املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور و متويله من 
م�شروع �شفلتة املدخل املزدوج . . ثامنا ً ــ م�شروع بناء حمطة 
وزن حموري مقاوله املنفذ املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور 
د .  ننَ و متويله من �شندوق �شيانة الطرق . . تا�شعا ً ــ ج�شر العنَ

. عا�شرا ً ــ ج�شر احل�شيني .

�شعوبات و عوائق يواجهها الفرع
املوؤ�ش�شة  فرع  يواجهها  التي  العوائق  و  ال�شعوبات  و عن      
الأخت  تقول   .  . حلج  مبحافظة  اجل�شور  و  للطرق  العامة 

املهند�شة هدى عبد الكايف حممد عثمان ، املدير العام للفرع :
    يعاين فرع املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور مبحافظة حلج 
املالية  ات  املحُ�شريَّ �شرف  تاأخري  منها  جمة  عوائق  و  �شعوبات 
 )) �شنعاء   (( للموؤ�ش�شة  العامة  الإدارة  من  له  الإدارية  و 
و عمل  اإنتاجية  على  �شلبا ً  يوؤثر  و  يعك�س �شررا ً  الذي  الأمر 
مهماتهم  اأداء  عن  املوظفني  مترد  ذلك  ي�شبب  و  املوؤ�ش�شة  فرع 
من  م�شتحقاتهم  و  حوافزهم  �شرف  تاأخري  ب�شبب  اأعمالهم  و 
مقابل  و  حوافزهم  ت�شمل  التي  الإدارية  و  املالية  ات  ريَّ املحُ�شنَ
تاأخري  اأخرى  ناحية  و من   ، ناحية  الإ�شافية هذا من  اأعمالهم 
القيام  عن  الإدارة  �شل  يف  بنَب  �شنَ تنَ املالية  ات  ريَّ املحُ�شنَ �شرف 
عن  عرقلتها  و  الآليات  و  للمعدات  ال�شيانة  و  بالإ�شالحات 
و  الآليات  و  املعدات  لهذه  الزيوت  تغيري  و  غيار  قطع  �شراء 
تاأخري القيام بهذه الإ�شالحات ينتج عنه حدوث اأعطاب كربى 
و ما يرتتب عن ذلك هو توقف حلركة املعدات و الآليات نهائيا 
ً و هذا بدوره يعك�س اآثاره ال�شلبية على اإنتاجية العمل و عدم 
قدرة املوؤ�ش�شة يف الوفاء بالتزاماتها و اأداء اأعمالها املناطة بها 
ريَّ املحروقات  �شنَ و كذلك تاأخري خم�ش�س الديزل و عدم �شرف محُ
)) البرتول و الزيوت (( الذي بدوره اأي�شا ً ي�شل حركة الإدارة 
العامة للفرع نهائيا ً عن قيامها باأعمالها و يرتتب على ذلك عدم 
كذلك  و  الأعمال  متابعة  و  بالتحرك  للفرع  العام  املدير  قدرة 
اإعطاء  عدم  و  املخت�شني  الفنيني  و  الإداريني  حركة  اإيقاف 
ع من الإدارة العامة لفرع املوؤ�ش�شة  رفنَ اهتماما ً للطلبات التي تحُ
العامة  اإىل الإدارة  للفرع  العام  مبحافظة حلج متمثلة ً باملدير 
تطالب  و  طالبت  الفرع  قيادة  اأن  اإذ   )) �شنعاء   (( للموؤ�ش�شة 
العامة  الإدارة  ر�شميا ً  اأبدا ً  و  دوما ً  تخاطب  و  خاطبت  و 
القدمية  املعدات  جانب  اإىل  جديدة  معدات  بتوفري  للموؤ�ش�شة 
املوجودة  القدمية  للمعدات  غيار  قطع  بتوفري  كذا  و  املتهالكة 
حاليا ً بفرع املوؤ�ش�شة مبحافظة حلج و تزويد الفرع بذلك و مت 
التنفيذي  املكتب  من  قرار  باتخاذ  اإيجابي  مبوقف  الفرع  دعم 
رئي�س  بالأخوين حمافظ حمافظة حلج  متمثال ً  ملحافظة حلج 
املحلي  للمجل�س  العام  الأمني  و  للمحافظة  املحلي  املجل�س 
للمحافظة اللذين تكرما و رفعا م�شكوران باتخاذ قرار و رفعه 
اإىل معايل وزير الأ�شغال العامة و الطرق بتوفري معدات جديدة 
للفرع و تزويده بقطع غيار للمعدات القدمية اإلَّ اأنه لوحظ عدم 
دون  كتابيا ً  بالرد  فقط  الكتفاء  و  الطلبات  لهذه  ال�شتجابة 
ما  املوؤ�ش�شة  فرع  قيادة  اأن  علما ً   ، فعلي  اهتمام  اأي  اإعطاءها 
زالت تعمل باملعدات القدمية املتهالكة التي قامت بت�شغيلها من 
د  عنَ العدم عقب اأن كانت خردة نهائيا ً و غري �شاحلة للعمل و يحُ
هذا موقفا ً اإيجابيا ً لقيادة و اإدارة الفرع ، لذلك ن�شدد جمددا ً 
على قيادة الإدارة العامة للموؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور 
و  العالقة  الإدارية  و  املالية  ات  ريَّ املحُ�شنَ �شرف   )) �شنعاء   ((
مبحافظة  املوؤ�ش�شة  لفرع  املحدد  وقتها  يف  �شرفها  و  احلالية 
حلج ، و توفري و دعم الفرع اأي�شا ً 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 املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شور 
مبحافظة حلج �شريفع من م�شتويات اإنتاجية العمل لدى الفرع 

.

تفاعل قيادتي املحافظة و الوزارة
الأ�شغال  وزارة  و  حلج  حمافظة  قيادتي  تفاعل  �شاأن  يف  و      
 .  . املوؤ�ش�شة  فرع  بها  يقوم  التي  الأعمال  مع  الطرق  و  العامة 

قالت املدير العام للفرع :
املجيدي  اهلل  اأحمد عبد  الأخ  الكبري من  التقدير  نلم�س  اإننا      
 ، للمحافظة  املحلي  املجل�س  رئي�س   ، حلج  حمافظة  حمافظ   ،
من خالل تعاونه املتوا�شل مع فرع املوؤ�ش�شة و دعمه يف �شبيل 
النهو�س به و تثمينه عاليا ً للجهود اجل�شام التي تبذلها املراأة 
اإنها لثقة نعتز و نت�شرَّف بها و  املوظفة جتاه تنفيذ مهماتها و 
اأن ذلك لدليل على موقفه الإيجابي جتاه اأحقية املراأة املوظفة 
اإثبات كفاءتها و قدرتها العملية يف املواقع و م�شاواتها باأخيها 
التقدير  و  بال�شكر  نتقدم  كما   ، العظيم  ال�شكر  منا  فله   ، الرجل 
لالأخ وزير الأ�شغال العامة و الطرق الذي اأتاح لنا فر�شة قيادة 
الفرع و ال�شكر مو�شول لقيادات الوزارة كافة و لكم اأنتم كذلك 

اء . يف �شحيفة )) احلقيقة (( الغرَّ

املهند�شة هدى عبد الكافـي ، املدير العام لفرع املوؤ�ش�شة العامة للطرق و اجل�شورمبحافظة حلج لـ )                ( :
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    �سبكة الطرق و اجل�سور 
متثل �رشيان حياة املجتمع ، 

فعليها ي�ستند و مير االقت�ساد الوطني 
، و بوا�سطتها ُتنَجز م�سالح النا�س 

، و فرع املوؤ�س�سة العامة للطرق و 
اجل�سور مبحافظة حلج ، يحاول بذل 

اأق�سى جهوده يف تنفيذ م�ساريع الطرق 
و اجل�سور اجلديدة اأو �سيانة الطرق و 
اجل�سور احلالية ، و الأن من يقود الفرع 

اإمراأة متخ�س�سة م�سهود لها بالكفاءة 
، و تطلب منها االأمر م�ساعفة طاقاتها 
لتثبت ذاتها و دهاء املراأة و متيُّزها يف 

قيادة املنا�سب العليا ملا فيه م�سلحة 
الوطن و املواطن .

    االأخت املهند�سة هدى عبد الكايف 
حممد عثمان ، املدير العام لفرع 

املوؤ�س�سة العامة للطرق و اجل�سور 
مبحافظة حلج ، التي حت�سلت حديثا 

ً على تكرمي جائزة درع و �سهادة 
تقديرية من وزير االأ�سغال العامة و 

االإ�سكان االأردين ملنا�سبة جناح ورقة 
عملها املو�سومة : )) املهند�سة يف عني 

املجتمع (( املقدمة اإىل ملتقى املهند�سات 
ان  العربيات االأول املُنعقد مبدينة عمَّ

عا�سمة اململكة االأردنية الها�سمية 
ال�سقيقة ، )) احلقيقة (( التقتها و 

حتدثت اإليها عن جممل ن�ساطات فرع 
املوؤ�س�سة و التحديات العظام التي تقف 

حجر عرثة اأمام اإجناز اأعمال الفرع 
بال�سورة املرجوة . . فقالت :

- لقاء / عـيـدرو�ص زكـي
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ن�شائح  ع�شر  القعيطي  عو�س  بن  غالب  ال�شلطان  وجه 
يف  اأهلي  "القعيطي"  ال�شلطان  وقال  اجلنوب    لأبناء 
توؤملني  الوطنية  ق�شيتنا  اإن  احلبيب  جنوبنا  عموم 
وت�شغل ذهني وفكري كما اأنها ت�شغلكم اأي�شا ومن اأجلها 
وجل  وقتي  كل  اأخذ  فيها  فالتفكري  امليادين،  يف  خرجتم 
القدمية  وكتاباتي  بياناتي  اإىل  رجعت  فعندما  عمري  
كرب  لأحداث  ومواكبتي  جتاربي  على  وبناء  واحلديثة 
ح�شلت يف املنطقة ويف العامل ا�شتخل�شت ع�شر ن�شائح 
وفوائد ت�شلح اأن تكون منهجا لتحركاتكم واعت�شاماتكم 

وهي كالتايل.
 

َواَل  "َتَطاَوَعوا  لهم  فاأقول  الغايل  الوطن  اأبناء  اأو�سي   •
فتف�سلوا  تنازعوا  "وال  �رش  واالختالف  َتْخَتِلفوا"فاخلالف 
املحبة  تر�سيخ  هو  اليوم  فاملطلوب  ريحكم"  وتذهب 
واأ�سكالها  �سورها  بكل  التحزبات  ونبذ  بينكم  واالأخوة 

القبلية واملناطقية واالأيدولوجية.
�سهداءنا  ودماء  لت�سحياتنا  اأوفياء  نكون  اأن  علينا  • يجب 
وال  لل�سمال  اإدارية  تبعية  فال  واأ�رشانا  جلرحانا  واأوفياء 
هيئة  ملقررات  وفقا  م�سريكم  تقرير  دون  حوار  وال  تنازل 

االأمم
مبا  املرير  ما�سينا  نن�سى  اأن  واإياكم  نف�سي  اأو�سي  • كما 
اأجيالنا  اأجل  اأنف�سنا فمن  اأجل  فاإن مل يكن من  اآالم  فيه من 
باخلري،  الواعد  م�ستقبلنا  على  نقبل  اأن  فواجبنا  القادمة 
واأمتنا  ل�سعبنا  اخلري  �سمته  جديد  م�ستقبل  �سنع  يف  ونبداأ 
نحرر  الكفاءات  واأ�سحاب  املخل�سني  بني  الراأي  وبتبادل 

وطننا ونبنيه.
ب�سدق  ونت�سامح  ونت�سالح  لبع�سنا  نعتذر  اأن  علينا  • كما 
اجلوار  دور  يف  والإخواننا  لبع�ساأ  اعتذارنا  يف  عيب  وال 
و  الت�رشفات  من  وتاأثروا  ا�ستاوؤوا  قد  يكونوا  قد  الذين 
ال�سعارات امل�ستوردة لعنا�رش لي�سوا من اأبناء هذا الوطن يف 
احلقبة املا�سية فعلينا اأن ن�سكر جرياننا فاالعتذار منكم لهم  
يدل على نبل �سعبنا وقبول العذر منهم جود وكرم، والعذر 

عند كرام النا�س مقبول. 

يف  الطريق  تخطئوا  ال  الثائر  �سعبنا  يا   •
ال�سيا�سي  وامل�ستقبل  احلكم  نظام  اختيار 
فقد  امل�ستوردة  االأنظمة  فا�ستبعدوا  لوطنكم 
العربي  وطننا  يف  ف�سلها  واأثبتت  جربتموها 
خرجت  التي  ديارها  يف  ف�سلها  اأثبتت  كما  عامه 
منها ليقتدى بها فحذاري اأن تبعدوا اأنف�سكم عن 
بل  املا�سي  اأخطاء  فتكرروا  االإقليمي  حميطكم 
عليكم اأن تقيموا مع جريانكم الذين تكنون لهم 
يتجزاأ  االأخوة بال حدود ونحن جزء ال  م�ساعر 
منهم فعلينا اإقامة �رشاكة وا�سعة معهم على كافة 
امل�ستويات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية 
وا�ستقرار  اأمن  يف  �سعبنا  يع�س  حتى  والفكرية 
جترع  التي  الطويلة  معاناته  بعد  عي�س  ورغد 
خاللها املر والويالت ب�سبب االأخطاء فكفى من 

االأخطاء التي اأوردت هذا ال�سعب املوارد.
املليونيات  هذه  توؤهلكم  مل  اإذا  الكرمي  • �سبابنا 
فاأعلموا  الدول  هذه  اأ�رشة  اإىل  االنتماء  اإىل 
والذين  وخطفت  �رشقت  قد  ت�سحياتكم  اأن 
واجلرحى  ال�سهداء  هم  الثمن  �سيدفعون 
فالفر�سة  باخليار  واأنتم  واأ�رشهم  واالأ�رشى 
ق�سيتكم  اإىل  ينظر  بداأ  والعامل  فر�ستكم 
مطالبكم  �سورة  ت�سوهوا  فال  ول�ساحلكم 
و�سورتكم لدى هوؤالء حتى ال تذهب ت�سحياتكم 
تن�سده  م�ستقبل  يف  التفكري  يف  اهلل  اهلل  �سدى 

االأجيال فقدموا م�ساحلكم على عواطفكم.
• اإن كل من �سحى وي�سحي اليوم فاإنه يطمح 

نتقاتل  وطن  ال  ونتعاون  ونرتاحم  فيه  نتعاي�س  وطن  يف 
رقية  يف  نتناف�س  وطن  بل  الطيب،  �سعيده  على  ونتناحر 
ي�سنع  من  فاأنتم  وازدهاره  منوه  يف  نختلف  وال  وانت�ساره 

هذا الوطن وم�ستقبله امل�رشف.
علينا  كثرية  فر�س  �ساعت  قد  العزيز  الوطني  اأبناء  يا   •
فتجاوزوا  اليوم  ايديكم  بني  من  الفر�سة  هذه  ت�سيعوا  فال 
وفق  الوطنية  الراية  حتت  وتوحدوا  والتحزبات  النخب 
تت�سع  التي  احلديثة  املدنية  دولتكم  واأجنزوا  وامللة  الدين 
جلميع اأبناء الوطن وارتقوا بها اىل م�ساف الدول املتقدمة 

بغري تبعية الأحد.
لالأمني  مطالبكم  فيها  حتددون  وثيقة  بتحرير  االأن  فعليكم   
العام لهيئة االأمم املتحدة بان كيمون للنظر يف تقرير م�سريكم 
وفق املعايري الدولية وحقوق االإن�سان املعمول بها، وميثاق 
يف  �سدرت  التي  منطقتنا  ب�ساأن  ومقرراتها    االأمم  هيئة 
ال�ستينات ومل تنفذ وبال�رشح لهم اأن منطقتنا مل تكن مين عرب 
الدهور اإىل تاريخ اإ�سدار تلك املقررات بلجنتها املعنية اآنذاك 
العادي  املواطن  با�سم  الوثيقة  هذه  وتر�سل  ال�ستينات  يف 

وتن�سخ لالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
اعلموا  وبناتي  واأبنائي  واأخواتي  واإخواين  اأهلي  يا   •

قلوب  يف  تكن  مل  اإذا  ت�سيع  االأهداف  اأن 
مل  اإذا  ت�سيع  االأوطان  وكذلك  اأ�سحابها 
وطننا  �ساع  وقد  �ساكنيها  قلوب  يف  تكن 
عندما طغت على قلوبنا امل�سلحة ال�سخ�سية 
امل�ستوردة  واالأفكار  واالنانية  واحلزبية 
ديارنا  حرية  ن�ستجدي  اليوم  نحن  وها 
نلوم  واأ�سبحنا  االأ�سباب  لتلك  �سياعها  بعد 
"اأََومَلَّا  اأو تلك ملاذا مل يقفوا معنا  هذه اجلهة 
اأَ�َساَبْتُكْم ُم�ِسيَبٌة َقْد اأَ�َسْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقلُْتْم اأََنّى 
ُكِلّ  َعَلى   َ اهلَلّ َنّ  اإِ اأَْنُف�ِسُكْم  ِعْنِد  ِمْن  ُهَو  ُقْل  َهَذا 
وعلى  قلوبنا  الوطن يف  َقِديٌر." فليكن  �َسْيٍء 
األ�سنتنا ونعمل ون�سحي من اأجله فال نت�سدق 
بالوطنية ونحن اأعداوؤها حتى نقدم م�سالح 

هذا الوطن على م�ساحلنا وانتماءاتنا.
ال�سعارات  اأن  اعلموا  االأبي  �سبابنا  يا   •
نطلقها  التي  وال�رشخات  نرفعها  التي 
�سعارات  فهي  لبالدنا  النفع  جتلب  مل  اإذا 
فقوامي�س  وم�ساحلنا  اأنف�سنا  �سد  نرفعها 
من  �سئتم  ما  فا�سنعوا  وا�سعة  اللغة 
اإثارة  دون  م�ساحلنا  تخدم  التي  ال�سعارات 
اإليهم  اأم�س احلاجة  ا�ستفزاز ملن نحن يف  اأو 
وهم  احلياة  ع�سب  هو  الذي  املال  وعندهم 
لنا  اأن بالدهم مهجر  لنا بعد اهلل ولوال  رافد 
لكنا يف  يعي�س فيها مئات االآالف من �سعبنا  
و�سع اأ�سواأ مما نحن فيه فلن يجحد �سعبنا 

هذا املعروف.
هذه الو�سايا اأمالها علي �سمري من واقع فقراء �سعبنا الذين 
يتطلعون يف العي�س على اأر�سهم ب�سالم وم�ست عليه االأعوام 
وهم من و�سع �سيء اإىل اأ�سواء فاأهيب باجلميع اأن يخل�سوا 
ننقذ  واالإخال�س  فبالتوحد  ملتاعبه  يرقوا  واأن  ال�سعب  لهذا 
هذا ال�سعب لتاأمني رغيف اخلبز له والعالج والتعليم الأبناء 
واأخذ  خطاكم  اهلل  �سدد  واأفراده  الأ�رشه  الكرمية  احلياة  هو 

بنوا�سيكم للحق وجنبكم كل مكروه
ال�شلطان غالب بن عو�س القعيطي 
19 اكتوبر 2014

يوجه ع�شر ن�شائح الأبناء اجلنوب العربي
ال�صلطان غالب بن عو�ض القعيطي

- خا�ص  

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  قال 
اآل جابر  اجلديد يف �شنعاء حممد �شعيد 
يف  اليمن  يف  لأ�شقائها  قدمت  اململكة  اإن 
رم�شان املا�شي 435 مليون دولر كدعم 
لتغطية  الجتماعية،  الرعاية  ل�شندوق 
ميني  مليون  ون�شف  مليون  احتياجات 
مليون  و12  فقرا،  الأ�شد  الفئات  من 

برميل نفط ملدة �شهرين.
واأكد عقب ت�شليم اأوراق اعتماده للرئي�س 
اململكة  بني  العالقات  اأن  اأم�س،  هادي 
واململكة  وتاريخية،  وطيدة  واليمن 
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني حري�شة 

ملا  وازدهاره  اليمن  وا�شتقرار  اأمن  على 
خادم  اأن  واأفاد  ال�شعبني.  م�شلحة  فيها 
ما  كل  بتقدمي  وجهه  ال�شريفني  احلرمني 
العملية  لإجناح  اململكة  تقدمه  اأن  ميكن 
اأزمته  من  باليمن  واخلروج  ال�شيا�شية 

الراهنة.
اليمن  مع  تقف  اململكة  اأن  واأ�شاف 
ت�شتطيع  ما  كل  وتقدم  و�شعبا  حكومة 
اأوا�شر  من  انطالقا  وم�شاندة  عون  من 
امل�شرتك،  وامل�شري  واجلوار  الأخوة 
م�شريا اإىل اأن املبادرة اخلليجية واآلياتها 
التنفيذية التي رعتها اململكة تاأتي يف هذا 
اتفاقية  اأيدت  اململكة  اأن  كما  الإطار، 
اأن  اأمله  عن  معربا  وال�شراكة،  ال�شلم 

تقق التفاقية تطلعات ال�شعب اليمني 
وا�شتئناف  والقتتال  العنف  وقف  يف 

العملية ال�شيا�شية.
يف  الو�شع  جابر  اآل  ال�شفري  وو�شف 
اعتقاده  عن  معربا  ح�شا�س،  باأنه  اليمن 
اجلميع  بيد  �شتاأخذ  اليمنية  احلكمة  اأن 
الأمن  لتحقيق  ال�شعب  م�شلحة  فيه  ملا 
وال�شتقرار، واأكد اأن ال�شفارة ال�شعودية 
يف �شنعاء مل تغلق رغم الظروف الأمنية 
متكنت  حيث  حاليا  اليمن  بها  متر  التي 
حج،  تاأ�شرية  األف   91 باإجناز  ال�شفارة 
اإجناز  على  يوميا  ال�شفارة  تعمل  كما 

تاأ�شريات العمل.

�شفري خادم احلرمني ب�شنعاء: اململكة قدمت 435 مليون دوالر لدعم اليمن فـي رم�شان
- متابعات
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دعا فخامة الرئي�س الفرن�شي فران�شوا اأولند �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز اآل �شعود، رئي�س جمل�س اإدارة 
فخامة  اأقامها  ع�شاء  ماأدبة  يف  للم�شاركة  القاب�شة،  اململكة  �شركة 
باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  يف  الرئا�شي  الإليزيه  ق�شر  يف  الرئي�س 

وذلك مبنا�شبة اإفتتاح مقر جل�شة نقا�س امل�شتثمرين املوؤ�ش�شني.
ال�شيا�شية  العالقات  الوليد  والأمري  الرئي�س  فخامة  وتبادل  هذا 
وفرن�شا،  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  والثقافية  والقت�شادية 
الأكرب  تعد  والتي  القاب�شة  اململكة  �شركة  ا�شتثمارات  وخ�شو�شاً 
اخلام�س  جورج  فندق  واإدارة  ملكية  خالل  من  فرن�شا  يف  �شعودياً 
 Le George V فور�شيزونز واإدارة فندق لو رويال مون�شيو  
يورو  يف  وملكية   ،)Raffles )رافلز   Royal Monceau

اململكة  �شركة  اأنقذته  الذي  باري�س   Euro Disney ديزين 
جروب  �شيتي  تواجد  خالل  من  البنكي  القطاع  ويف  الإفال�س،  من 
Citigroup، واأي�شاً ن�شاطات الأمري الوليد الإن�شانية والثقافية 
حيث مّول �شموه من خالل موؤ�ش�شة الوليد بن طالل اخلريية اإن�شاء 
مركز الفنون الإ�شالمية مبتحف اللوفر بتربع قدره 20 مليون دولر 
يف عام 2005م. واأي�شاً تناول يف اجتماعهما اآخر امل�شتجدات يف ظل 

التطورات على ال�شاحة العاملية.
جمل�س  ع�شو  ذوق،  �شرمد  الأ�شتاذ  من  كٌل  �شموه  معّية  يف  وكان 
لال�شتثمارات  التنفيذي  والع�شو  القاب�شة  اململكة  �شركة  اإدارة 
الفندقية والأ�شتاذة ح�شناء الرتكي، رئي�شة ق�شم اإدارة ال�شفريات 
امل�شاعد  نافل،  بن  �شعد  بن  فهد  والأ�شتاذ  اخلارجي،  والتن�شيق 
جرين،  كا�شي  وال�شيد  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ل�شمو  التنفيذي 

م�شت�شار �شمو رئي�س جمل�س الإدارة.

الرئي�س الفرن�شي يدعو االأمري الوليد للع�شاء فـي االإليزيه
- باري�ص

املثرية  الكونية  املدينة  اإنها   .  . عدن      
�شواء  حٍد  على  معاً  الإعجاب  و  للجدل 
اإلَّ  كذلك  ال�شتثناء  يكون  ل  اإذ   .  . �شرمدًا 
 . بها  �شوى  عيدا ً  العيد  يحُ�شبح  ل   .  . فيها 
ثَّل الفرح غري بتكحل عيون اجلميع  . ل نتمنَ
 .  . جوانحها  بني  ما  يف  العي�س  و  بروؤيتها 
اإليها  العدون  اأن�س  من  كل  على  تنو  اإنها 
عيد  كان  لذلك   .  . اأح�شانها  يف  الرمتاء  و 
عدن  مدينة  يف  الفارط  املبارك  الأ�شحى 
ف�شبابها   .  . له  نظري  من  لي�س  و  �شبيه  ل 
بفطرته  و  �شباه  منذ  الننَريِّ  املثقف  الواعي 
اإىل  جلاأ  معه  ولدت  التي  الربانية  فطنته  و 
ا�شتح�شار اإمكاناته و طاقاته و ا�شتثمارها 
يف اإدخال اأوجه البهجة و ال�شرور اإىل قلوب 
ارها الذين بلغوا مئات الآلف  اأبنائها و زوَّ
خالل  الأخرى  اجلمهورية  حمافظات  من 

اإجازة العيد .

واملتميِّزون  الأبطال  عدن  مدينة  �شباب      
قدَّموا  و  هممهم  �شحذوا  اأبدًا  و  دائما ً 
قاعات  خمتلف  يف  قة  اخلالَّ اإبداعاتهم 
بثوا  و  املدينة  �شينمات  و  فنادق  م�شارح 
الربيئة  ال�شحكات  و  الود  و  اأجواء احلب 
ليتنا�شوا  اأوجاع املجتمع  ن  لنَدحُ املنطلقة من 
همومهم جمتمعني موؤقتا ً يف حلظات �شفاء 
اأفئدة و نقاء �شريرة . . و باأعمال عرو�شهم 
الرائعة لفرقهم الفنية و امل�شرحية الراق�شة 
اأبهروا اجلماهري و اأ�شعلوا حما�شتهم . . و 
هكذا عا�شت مدينة عدن اأبهى حللها العيدية 
بتن�شيط امل�شهد الثقايف الفني باإرادة �شبابها 
على  املتمرد  و  نوعه  من  الفريد  اب  الوثَّ
ة و  جنَ هِّ ونَ اآلمه . . فحقاً . . اإنها عدن . . املحُتنَ
ة �شرمدًا . . اجلوهرة النفي�شة غري  جنَ هرِ املحُبتنَ

املحُقدَّرة باأي ثمن .

اإمياءة عدن . . 
َجة املُبَتِهَجة  املَُتَوهِّ

�شرمدًا

عيدرو�ض زكي

فندق جراند عدن
Grand Aden Hotel

خورمكسر -عدن  - هاتف : 009672272000

برنامج )) لو (( الـ يو تيوبي  ال�شبابي
ُيْطِلق حلقته اجلديدة : )) الزواج ((

 )) تيوبي  يو   (( الـ  الربنامج  اأطلق      
 : العدين  ال�شبابي  الجتماعي  التثقيفي 
اجلديدة  حلقته  بث  ــ  حديثاً  ــ   )) لو   ((
على قناته : )) Law (( يف موقع الويب 
الإليكرتوين الـ )) يو تيوب (( بعنوان : )) 

الزواج (( .
به  اأدىل  خا�س  �شحايف  ت�شريح  يف  و      
ار  كَّ بنَ الفنان �شالح  اإىل )) احلقيقة (( قال 
فكرة  اأن   : الربنامج  م  قدِّ محُ  ، با�شراحيل 
ع�شام  حممد  املحُخرج  اإىل  تعود  الربنامج 

املحُ�شيبلي و املمثل املعروف عمرو اأحمد . . م�شيفاً : اأنه 
اإىل  نتعرَّ�س  و  ال�شباب  �شن  يف  الآن  لكوننا  الأ�شا�س  يف 
ق�شايانا  طرح  اأحببنا  فلقد  خمتلفة  اجتماعية  م�شكالت 
و  �شبابي  و  كوميدي  متثيلي  ب�شكل  للنقا�س  ال�شبابية 

اجتاهات الربنامج اجتماعية بحتة .
    و اأكد اأن اأفق الربنامج ل ت�شل اإىل املنحى ال�شيا�شي 
اأن النا�س ملَّت من اجلانب ال�شيا�شي يف  البتَّة و ل �شيَّما 
حياتها العامة اليومية و من الأحداث التي تدحُث يف هذه 

الأثناء يف الوطن .
    لفتاً اإىل اأن هدف فريق الربنامج ال�شاب و املتميِّز عن 
رة لربنامج :  دونه يف الأعمال الـ )) يو تيوبية (( املحُناظرِ
ة  )) لو (( من املجال الإنتاجي التقني الع�شري و املحُنتنَجنَ
يف مدينة عدن هو اإ�شعاد امل�شاهدين و ر�شم البت�شامات 

للحلول  و�شعه  و  يَّاهم  حمحُ على  العري�شة  و  الربيئة 
و  املجتمعي  بال�شاأن  املتعلقة  الأمور  لبع�س  بة  املنا�شرِ
اجلهات  اإىل  الإي�شال  اأبلغ  ر�شالته  ت�شبح  و  ال�شبابي 
ق�شرًا  �شراكها  يف  الواقع  امل�شكالت  تهمها  التي  املتعددة 

ال�شباب رغماً عن تطلعاتهم الرحبة جدًا .
ار  كَّ بنَ ه  منَ قدِّ محُ ن من  وَّ لو (( يتكنَ  (( :     فريق عمل برنامج 
اإىل حممد  د  اأحُ�شنرِ ال�شابق  �شالح با�شراحيل و مونتاجه يف 
مونتاج  عمل  لَّم  �شنَ تنَ الراهن  الوقت  يف  و  املحُ�شيبلي  ع�شام 
 M 3 الربنامج عبد اهلل باقي�س و ت�شويره يقوم به فريق
و تن�شيق الأماكن له فيما يكتب �شيناريوهاته طارق ن�شر 
ن من الفنانني البارزين حممد زكي  كوَّ و حميطه التمثيلي محُ
ام عليوة و املحُخرج  و حممد �شامر و علوي فرحان و همَّ
و  ال�شخم  العدين  التلفازي  امل�شل�شل  بطل  اأحمد  عمرو 
ال�شهري : )) فر�شة اأخرية (( و املحُنتج يف رم�شان  املحُبارك  
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امللكة رانية �صخ�صية مميزة بتاأثريها! 
تعرفوا اىل ال�شيدة الأوىل يف الأردن، امللكة رانية، 
امراأة  فاإّنها  ثقافة  من  تمله  ما  اىل  فبالإ�شافة 
ذواقة وجميلة، ولذا جنحت يف لفت النظر واهتمام 

الآخرين، ب�شخ�شيتها وبجمالها اي�ًشا
باأناقتها  بتاأثريها،  مميزة  �شخ�شية  رانية  امللكة 

وبجمالها!
رانيا في�شل يا�شني، ولدت يف الكويت لأ�شرة اأردنية 
من اأ�شل فل�شطيني من مدينة طولكرم �شمال ال�شفة 
الغربية من عائلة اليا�شني واأمها من عائلة را�شخ 
والثانوية  الإعدادية  درا�شتها  اأنهت  نابل�س،  من 
يف املدر�شة الإجنليزية احلديثة يف مدينة الكويت 
ثم حازت يف العام 1991 �شهادة البكالوريو�س يف 

اإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة.
جمال  يف  وعملت  الأردن  اإىل  تخرجها  عقب  عادت 

وتولت  عملها  جمال  غريت  ثم  لفرتة،  امل�شارف 
اإىل العمل لفرتة ق�شرية يف جمال تقنية املعلومات. 
جامعة  يف  العليا  درا�شتها  اأكملت   1995 العام  يف 
يف  املعمقة  الدرا�شات  �شهادة  حازت  اإذ  باري�س 
التجارية  الدرا�شات  ق�شم  من  الإدارية  العلوم 

.)HEC( العليا

امللك  اأجنال  اأكرب  اهلل  عبد  الأمري  التقت  زواجها: 
ح�شني خالل حفل ع�شاء يف كانون ثاين عام 1993. 
 10 ويف  خطبتهما،  اأعلنا  �شهرين  مرور  وبعد 
اأبناء  اأربعة  واأجنبا  الزواج.  مت   1993 حزيران 

هم: الأمري ح�شني، اميان، �شلمى، ها�شم
وبعد اأن اأ�شبحت ال�شيدة الأوىل يف الأردن مار�شت 
الوطنية  بال�شوؤون  بالهتمام  تتعلق  ن�شاطات 
اأخرى.  و�شوؤون  وال�شباب  وال�شحة  البيئة  مثل 
ومتويل  الدخل  ا�شتدرار  مب�شروعات  اإهتمت  كما 

احلياة.  جودة  وت�شني  ال�شغرية  الأعمال 
الأردن  نهر  موؤ�ش�شة   1995 العام  يف  واأ�ش�شت 
على  تعمل  حكومية  غري  موؤ�ش�شة  وهي   )JRF(
الأردنية  العائالت  لت�شجيع  ال�شعبي  امل�شتوى 
ذات الدخل املنخف�س على امل�شاركة يف م�شروعي 

ا�شتدرار الدخل ومتويل الأعمال ال�شغرية.
 100 اأقوى  واإحدى  عاملية،  �شخ�شية  وباعتبارها 
يف  وجهودها  طاقاتها  ركزت  العامل،  يف  �شيدة 
اأهمها  الأردن وخارجه على جمموعة من الق�شايا 
رفع  على  جهودها  تركز  الأردن  يف  حيث  التعليم، 
لالأطفال  املقدم  التعليم  ونوعية  متيز  م�شتوى 

وال�شباب. 

التعليم  ب�شمان  فتهتم  العاملي،  امل�شتوى  على  اأما 
لاللتزام  العامل  قادة  وتدعو  للجميع،  النوعي 

بتعهداتهم لتوفري التعليم الأ�شا�شي للجميع

- متابعات

حينما ت�شلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني �شلطاته الد�شتورية، 
ملكا للمملكة الأردنية الها�شمية، يف ال�شابع من �شهر �شباط/فرباير عام 
مه اأمام جمل�س الأمة العهد الرابع للمملكة، التي  �شنَ 1999م، كان يعلن بقنَ
كان تاأ�شي�شها على يد امللك عبداهلل الأول ابن احل�شني بن علي، ثم �شاغ 
د�شتورها جده امللك طالل، وبنى اململكة، ووطد اأركانها والده املغفور له 

باذن اهلل امللك احل�شني طيب اهلل ثراهم.
اعتربه  الذي  �شعبه،  جتاه  م�شوؤولياته  التاريخ  هذا  يف  جاللته  توىل 
عائلته، موائما بني حما�شه وحيوية ال�شباب املتكئ على العلم والثقافة، 
ن�شيجها �شارب يف جذور  اأ�ش�س مو�شوعية،  املبنية على  وبني احلكمة 

العروبة والإ�شالم.
رحلة املعرفة 

لقد كانت مراحل حياة جاللته، منذ ميالده يف عمان يف الثالثني من كانون 
الثاين/يناير عام 1962م، �شجال معرفيا راكم لديه وعيا وثقافة ومعرفة 
اإدراك  مع  م�شادرها،  من  املعرفة  لطالب  منوذجا  �شريته  من  جعلت 
حقيقي لأهمية التوا�شل احل�شاري بني خمتلف ال�شعوب، واإ�شرار على 

امتالك خربة نوعية معززة بتعليم مدين وع�شكري يف اآن واحد.
بداأت رحلة جاللة امللك التعليمية من الكلية العلمية الإ�شالمية يف عمان 
الوليات  يف  ديرفيلد  اأكادميية  يف  درا�شته  جاللته  واأكمل  1966م،  عام 
الأمريكية  العا�شمة  يف  تاون  جورج  جامعة  ويف  المريكية،  املتحدة 

وا�شنطن.
يف  متنوعة  ع�شكرية  خربات  الأكادميية  الدرا�شة  على  اأ�شاف  وقد 
الوليات املتحدة وبريطانيا واأملانيا، تدرج بعدها على درب اجلندية، 
حيث بداأ يف اجلي�س العربي قائدا ل�شرية يف كتيبة الدبابات امللكية/17 
للقوات  قائدًا  اأ�شبح  حتى  الع�شكرية  �شفوف  يف  وبقي  1989م،  عام 
اخلا�شة امللكية عام 1994م، برتبة عميد واأعاد تنظيم هذه القوات وفق 

اأحدث املعايري الع�شكرية الدولية.
اإن هذه النوعية املتميزة من التعليم التي حظي بها جاللة امللك عبداهلل 
اأبناء �شعبه من احل�شول على  لتمكني  القوي  الدافع  لديه  الثاين �شكلت 
تعليم متقدم وحديث، وقد عرب عن هذا بقوله: "طموحي هو اأن يحظى 
الإبداع،  ميزته  الأردين  فالإن�شان  التعليم،  من  نوعية  باأف�شل  اأردين  كل 

وطريق الإبداع تبداأ بالتعليم".

اال�شتثمار يف االإن�شان 
يوؤمن جاللة امللك عبداهلل الثاين، كما كان يوؤمن والده املغفور له باإذن اهلل 
باأن ثروة الأردن احلقيقية هي  امللك احل�شني بن طالل طيب اهلل ثراه، 
الإن�شان الأردين، واأن ال�شتثمار يف الإن�شان هو اأف�شل ا�شتثمار يف بلد مثل 

الأردن يعاين من �شّح املوارد وامل�شادر الطبيعية.
وانطالقاً من هذه القناعة بداأ جاللته، ومنذ اليوم الأول لت�شلم �شلطاته 
الد�شتورية عام 1999، مرحلة جديدة يف اإدارة الدولة، وقيادة م�شرية 
ال�شاملة، التي تتطلب اتخاذ خطوات كبرية وعديدة، من اجل  التنمية 
يف  الرئي�شي  العامل  هو  الإن�شان  ولأن  والتغيري.  والتطوير  التحديث 
اإعادة  �شرورة  جاللته  اأكد  فقد  وو�شيلتها،  هدفها  وهو  التنمية،  عملية 
تاأهيل الإن�شان الأردين من خالل اإعادة النظر يف برامج ومناهج التعليم 
والتدريب،  التاأهيل  برامج  وو�شع  وم�شتوياته،  مراحله  خمتلف  يف 
املعلومات  ثورة  والإفادة من  العمل  �شوق  لدخول  املواطن  توؤهل  التي 

والتكنولوجيا التي متيز هذا الع�شر.
ال�شيا�شة 

الثورة  ر�شالة  وارث  هو  الأردن  باأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يوؤمن 
العربية  لأمته  انتماء  الأكرث  يظل  اأن  يجب  ولذلك  الكربى،  العربية 
الأمة، وتطلعات  ق�شايا هذه  بواجبه جتاه  القيام  على  والأكرث حر�شاً 
اأبنائها امل�شتقبلية. وعلى راأ�س هذه الق�شايا الق�شية الفل�شطينية، التي 
�شار جاللته على طريق  فقد  الأوىل. ومن هنا  العربية  الأمة  هي ق�شية 
ال�شعب  وحقوق  الفل�شطينية  الق�شية  عن  الدفاع  يف  واأجداده  والده 
الفل�شطيني، والوقوف اإىل جانبهم بكل ما لالأردن من اإمكانيات وعالقات 

مع العامل.
وتعزيز  العربي  ال�شف  توحيد  اأجل  من  العمل  يف  جاللته  ا�شتمر  كما 
اأرجاء  يف  ال�شديقة  الدول  ومبختلف  العرب،  باأ�شقائه  الأردن  عالقات 

العامل.
لتعزيز  ق�شوى  اأولوية  يعطي  جاللته  فاإن  الداخلي،  ال�شعيد  على  اأما 
الإ�شالحية والدميقراطية يف خمتلف املجالت وحماية  الأردن  م�شرية 
وحمايتها،  احلريات  �شقف  ورفع  وال�شيا�شية،  الفكرية  التعددية 
وت�شجيع احلركة احلزبية، واحرتام كرامة الإن�شان وحرياته يف املعتقد 

والتفكري والتعبري والعمل ال�شيا�شي.

ال�شالم من �شدق الإ�شالم 
ون�شبه،  ملكه  يف  الدينية  ال�شرعية  وارث  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
اأ�شا�س  هو  بنظره  والعدل  والإجناز"،  "الإ�شالم  على  ترتكز  ف�شرعيته 
اىل  املمتدة  ال�شريفة  وال�شاللة  الطاهر  الن�شب  بحكم  اإليه  اآل  الذي  امللك 
ال�شالم  بربط  موؤمن  وهو  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد  الها�شمي  النبي 
ب�شدق الإ�شالم، ويعرب عن ذلك برعايته للفكر الإ�شالمي البناء وامل�شتنري 
وبحر�شه على اجتماع علماء امل�شلمني وتقارب وجهات نظرهم يف �شبيل 
امل�شلمني  يجمع  معتدل  منهج  تعزيز  اإىل  تهدف  و�شطية  ثقافة  تعميم 
عن  بالدفاع  التزامه  يوؤكد  التوجه  هذا  يف  وهو  يفرقهم،  ول  واملوؤمنني 
ينال  ما  خلطورة  واٍع  ها�شمي  كعربي  ومهامه  واجباته  كاأحد  الإ�شالم 
الطائفية  موجات  ب�شبب  وت�شويه  وجتريح  حقد  من  الإ�شالم  حقيقة 
وهو  باأ�شره،  العامل  على  خطرا  ت�شكل  باتت  التي  والنغالق  والتطرف 
اأن  "على امل�شلمني يف هذه الأيام  اأن:  يف كل املحافل الدولية ي�شدد على 
احلياة  قد�شية  يعزز  اإ�شالم  معتدل:  اإ�شالم  عن  دفاعا  بجراأة  يجاهروا 
الإن�شانية، ي�شل اإىل امل�شطهدين، يخدم الرجل واملراأة على حد �شواء، 
احلقيقي  الإ�شالم  هو  فهذا  باأكمله،  الب�شري  اجلن�س  اأخوة  على  ويوؤكد 
الذي دعا اإليه ر�شولنا الكرمي، وهو الإ�شالم الذي ي�شعى الإرهابيون اإىل 

تدمريه".
حماكاة ال�شباب 

م�شوؤوليته،  عظيم  الثاين  عبداهلل  امللك  يدرك  الوطني،  ال�شعيد  وعلى 
عدالة  م�شتدامة،  "تنمية  التايل:  بال�شعار  الوطنية  ر�شالته  ويلخ�س 

التخطيط والتنفيذ، ومتكني ال�شباب لأجل م�شتقبل اأف�شل".
تر�شيخا لهذا النهج، فاإن جاللة امللك يزرع هذه املبادئ يف �شباب الأردن، 
لديهم،  النهج  هذا  لرت�شيخ  املجتمع،  يف  القوى  اأكرب  ميثلون  الذين 
يف  التغيري"  "فر�شان  لأنهم  واقت�شاديا،  ومعرفيا  �شيا�شيا  ولتمكينهم 

الأردن كما و�شفهم جاللته يف اأكرث من منا�شبة.
حقيقية،  وب�شمة  خا�س،  طابع  لها  وال�شباب،  امللك  بني  العالقة  وهذه 
جعلت من غالبية ال�شباب تاكي امللك عبداهلل الثاين يف حكمته ون�شاطه، 
جميع  على  والعمل  الإجناز  على  الت�شميم  يف  لهم  قدوة  متخذينه 
الأ�شعدة، لتكون املح�شلة ثورة علمية ومعرفية، توازن بني الأ�شالة 

واحلداثة، وترت�شخ كثقافة عمل ترتم الفرد املنتج.

�صرية ملك
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اأن  امل�شتقلني  اجلنوبيني  لتكتل  بيان  يف  وجاء        
امل�شروع املقدم منهم حينها م�شروع �شيا�شي توافقي 
والتداعيات  الف�شل  بعد  اجلنوبية  الق�شية  حللحه 
الف�شاد  وتف�شي  والقت�شادية  والأمنية  الد�شتورية 
التدخل  حجم  وتعاظم  الوحدة  دوله  مفا�شل  يف 
يقلق  الذي  الأمر  اأو�شاعنا  يف  املريب  اخلارجي 
موؤمتر  يف  املتحاورة  بالإطراف  ويدفع  املواطنني 

احلوار الوطني اإىل طريق م�شدود.
      مو�شحني : اأن م�شروع تكتل امل�شتقلني اجلنوبيني 
على  يرتكز  اجلنوبية  الق�شية  ت�شوية  بان  يوؤكد 
اأن�شاء دولتني و�شعب واحد جتمعهما اأ�ش�س وقواعد 
وم�شاريع  وجتاري  اقت�شادي  تعاون  واتفاقيات 
�شناعية وزراعية وتدابري اأمنية ودفاعية وتعليمية 
يف  املجتمع  خ�شو�شية  بالعتبار  تاأخذ  وثقافية 
باعتباره  اجلنوب  يف  ال�شعب  ا�شتفاء  ويتم  الدولتني 
امل�شاريع  كافة  على  وال�شلطات  القرار  م�شدر 

ال�شيا�شي املعلنة .
يلبي  امل�شروع  اإن   : امل�شتقلني  تكتل  واأ�شاف        
يف  ويقوم  وال�شمال،  اجلنوب  يف  ال�شعب  تطلعات 
قبل  ما  اإىل  والعودة  ال�شيا�شي  الف�شل  على  جوهره 
عام 1990، وهو عام الوحدة الندماجية التي جاءت 
بعيدة عن رغبة ال�شارع اأو ا�شتفتاءه وهو ما اأدى اإىل 
التي   1994 عام  اجلنوب  اجتياح  حرب  بعد  ف�شلها 

ابتلع فيها ال�شمال اجلنوب".
فيما يلي ن�س امل�شروع :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
م�رشوع تكتل اجلنوبيني امل�ستقلني حلل الق�سيه اجلنوبيه

املقدمة:
متكاملة  درا�شة  على  بناءًا  امل�شروع  هذا  ياأتى        
ومطولة قام بها امل�شتقلون اجلنوبيون للفرتة املا�شية 
يعي�شها  التي  احلالية  والفرتة  الوحدة  عمر  من 
ال�شعبان يف اجلنوب واليمن �شمال والدرا�شات التي 
املجالت  يف  ن�شر  وما  البحاث  مراكز  قبل  من  ن�شرت 
وا�شتقراءات  اللكرتونية،  واملواقع  وال�شحف 
البحثية املحلية  املراكز  بها بع�س  التي قامت  الراأي 
جمال  يدع  ل  مبا  ت�شري  موؤ�شرات  وكلها  والجنبية، 

لل�شك اإىل ما يلي : 
      1. اثبت م�شروع الوحدة الذي مت بني جمهورية 
العربية  واجلمهورية  ال�شعبية  الدميوقراطية  اليمن 

باعرتاف  التام  ف�شله  1990م  مايو   22 يف  اليمنية 
نرى  ول  والدولية  والقليمية  املحلية  الطراف  كل 
معروفة  باتت  فقد  ف�شله  ا�شباب  ل�شرد  �شرورة 
الق�شية  فريق  قبل  من  باإ�شهاب  تناولها  ومت  للجميع 
اجلنوبية يف موؤمتر احلوار الوطني . بل ا�شبحت من 

املا�شي.
لهذه  املطلق  رف�شهم  عن  اجلنوبيون  عرب   .2       
الوحدة الندماجية الغري املدرو�شة من خالل ن�شالهم 
1994م،  عام  امل�شئومه  احلرب  نهاية  منذ  ال�شلمي 
والذي  الراأي  واأ�شحاب  للنخب  احلره  بالكتابات 
باخلروج  2007م  العام  منت�شف  يف  لحقا  تعزز 
بادئة  مكثفه  جماهرييه  بتظاهرات  ال�شاحات  اإىل 
مب�شرية املتقاعدين الع�شكريني ثم توالت امل�شاركات 
يومية  مبظاهرات  ال�شعب  اأطياف  ملختلف  الوا�شعه 
واعت�شامات يف كل حمافظات ومديريات ومدن وجزر 
اجلنوب، لت�شل يف زخمها اىل ح�شود مليونيه متعاقبه 
ووطنية  �شعبية  ق�شية  اىل  وحولتها  العامل  اأذهلت 

جنوبية �شيا�شيه بامتياز. 
طم�س  على  قائمة  الوحدة  هذه  اأ�شبحت   .3       
حلقوقهم  وانكارا  ثرواته  ونهب  اجلنوبيني  هوية 
اأطلقتها  زائفه  لدعوى  جت�شيدا  وامل�شروعه،  العادله 
الأ�شل"  اىل  الفرع  "عودة  �شمال  اليمن  حكام  ابواق 
من احلقد  ملتهبه  اأجواء  ت�شبب يف خلق  الذي  الأمر 
والكراهية بني ال�شعبني ال�شقيقني اللذين اإعتادا على 
العي�س املتجاور الهادىء دون حواجز حتى قيل انهما 
كانا �شعب يف دولتني فا�شبحا بعد الوحده �شعبني يف 

دوله.
لتثبيث  �شمال  اليمن  يف  احلكم  نظام  اعتمد   .4       
امني  وجهاز  �شخمه  ع�شكريه  اآله  على  �شلطته 
ب�شكل  اجلنوبيني  دماء  ف�شفكت  وقا�شي،  مت�شدد 
يومي و�شعت ب�شرا�شه لقهر اإرادتهم احلره، وتكميم 
الأفواه و�شحق الأقالم احلره والزج با�شحاب الراأي 
اأدل على  يف املعتقالت دون م�شوغات قانونيه ولي�س 
ذلك ماتعر�شت له موؤ�ش�شة الأيام من اإعتداء وح�شي 
�شافر واملحاكمات التي حلقت بنا�شريها ومنت�شبيها، 
كل ذلك يف ظل مت�شك ال�شعب اجلنوبي ب�شلمية ن�شاله 

واإ�شراره على هذا النهج. 
      5. اإن اجلماعة املتنفذه واأقطاب منظومة احلكم 
الراهن  بالو�شع  الوحدة  بقاء  على  ت�شر  ال�شمال  يف 

ل�شمان بقاء هيمنتها على م�شادر الرثوة والقرار مبا 
وهي  و�شماًل،  جنوباً  اليمن  مب�شري  تتحكم  يجعلها 
اليمن واملنطقه  بها  التي مير  اليوم ويف هذه املرحلة 
م�شالح  تفر�شها  ا�شتحقاقات  من  تمله  مبا  عموما 
قدر  واإظهار  املهادنة  اقليميه ودوليه تاول جاهدة 
الزائفه حتى تتجنب مواجهة  الرتاجع واملرونه  من 
العا�شفة اآنيا ال انها من املوؤكد ومن واقع خربتنا بها 

�شوف ت�شتعيد هيمنتها يف اقرب وقت يتاح لها ذلك.
      6. الثورة ال�شلمية اجلنوبية جاءت بعد جتربة 
هيمنة  نظام  مع  البقاء  ا�شتحالة  ترى  لأنها  مريرة 
موؤ�ش�شات  واإمنا  دولة  موؤ�ش�شات  تكمه  ل  �شمايل 
بناء  يف  امل  يوجد  ول  وطائفية،  جهوية  تقليدية 
واأن  املنظور.  امل�شتقبل  مدي  على  املوؤ�ش�شية  الدولة 
له  لي�س  ودوليا  اقليميا  الو�شع  ملعاجلة  جتاهل  اأي 
فكل  قادم،  كبري  لنفجار  اإرجاءًا  ال  وماهو  مايربره 
الرتاخي  ظل  يف  اأنه  تدل  الآن  املتوافرة  املوؤ�شرات 
والإ�شراع بتبني حلول واقعيه وعادله فاإن الأو�شاع 
خميف  اآخر  منحى  نحو  قريب  عما  تنزلق  �شوف 
ولن  مدمرة  اأهلية  حرب  ا�شتعال  وبالتايل  وكارثي 
اجلنوب  يف  الو�شاع  على  فقط  تاأثرياتها  تنح�شر 
وامل�شالح  القليمي  اجلوار  وعلى  بل  �شمال  واليمن 

الدولية.
عربي  �شعب  اأول  كان  اجلنوب  �شعب  اإن   .7       
يف  حقوقه  ا�شتعادة  اجل  من  �شلمياً  ن�شاًل  يخو�س 
ينظر  ان  بد  ل  ولذلك  املعا�شرة  التاريخية  املرحلة 
يف  ال�شقاء  قبل  من  وم�شئولية  بجدية  ق�شيته  اىل 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي املجتمع الدويل 
المن  جمل�س  يف  الع�شوية  دائمة  الدول  مقدمته  ويف 
الدويل ول بد من تبني مبادرة متكاملة وعاجلة حلل 
ق�شية �شعب اجلنوب مبا يعرب عن تطلعاته ورغباته 

يف تقرير م�شريه..
      8. اإن عدم القبول اأو عدم التعامل مع هذا امل�شروع 
بجديه وا�شتيعاب م�شامينه احلقيقيه �شواء من قوى 
اأو  اقليمياً  اأو  �شمال  اليمن  يف  اأو  اجلنوب  يف  حملية 
دولياً يعني اأن النتيجة �شوف تكون متزيق اجلنوب 
واليمن �شمال اىل دويالت متعددة بعد حروب طاحنة 
قادمة،  لعقود  م�شتمرًا  ابنائه  بني  ال�شراع  �شتجعل 
للنزاعات  خ�شبة  اأر�شية  البالد  هذه  جعل  ثم  ومن 
بالوكالة  اقليمية  وحروب  والطائفية  املناطقية 
الديني  ا�شكاله  بكل  والتطرف  لالإرهاب  و�شاحة 

وال�شيا�شي. 
      وعليه فاإن تكتل اجلنوبيني امل�شتقلني يتقدم بهذا 
م�شتوى  على  لي�س  الواقع  من  امل�شتوحى  امل�شروع 
وعموم  اليمن  م�شتوى  على  اي�شا  واإمنا  اجلنوب 
العربي  اخلليج  دول  يف  اأ�شقائنا  من  اآماًل  املنطقه، 
تديدا كونهم ا�شحاب امل�شلحة املبا�شرة اجلواريه 
وامل�شالح  الإنتماء  بحكم  عموما  والعرب  معهم 
دول  يف  ا�شدقائنا  ومن  القوميه  الأمنيه  والدواعي 

الن�شانية  امل�شئولية  بحكم  الدويل  الأمن  جمل�س 
امل�شروع  هذا  تبني  امل�شرتكة  واملبادئ  والمنية 

ب�شورة جدية . 
وي�شتمل م�شروعنا على عنوان رئي�شي كما يلي:
مبادرة خليجية و دولية حلل الق�شية اجلنوبية

الرئي�شيه  اخلطوات  على  املبادره  هذه  وتت�شمن 
التاليه: 

اأوال: املرحلة االإنتقاليه
1- العودة ال�شيا�شية اىل و�شع ماقبل ٢٢ 

مايو 1٩٩٠: 
الكيانني  ا�شتعادة  على  املوافقة  اعالن  يتم   •
ل�شطري  العتباريتني  وال�شخ�شيتني  ال�شيا�شني 
اليمن  بجمهورية  ممثاًل  اجلنوبي   . اليمن 
باجلمهورية  ممثاًل  وال�شمايل  ال�شعبية  الدميقراطية 
العربية اليمينة تت رعاية اقليمية ودولية وتت 
المم  عن  منبثقة  خا�شة  للجنة  مبا�شر  ا�شراف 
مرحلة  اىل  ال�شلمي  النتقال  ي�شمن  مبا  املتحدة 
ومبا  وال�شلفاك  الت�شيك  جتربة  غرار  على  الدولتني 
ي�شمن عدم ن�شوؤ تداعيات �شلبيه وحروب اهلية كما 

ح�شل يف كو�شوفو و�شربيا. 
املعنيه  والدوليه  الإقليميه  الأطراف  تتوىل   •       
جنوبي  جنوبي  موؤمتر  لعقد  الدعوه  اجلنوب  ب�شاأن 
اأو عقد لقاء يتم الرتتيب له جيدا ي�شم فيه املكونات 
مبادرتها  على  واملوافقه  الفاعله  وال�شخ�شيات 
ملتطلبات  مفاو�س  جنوبي  فريق  ت�شكيل  لغر�س 

املرحله الإنتقاليه. 
على  ودولته  اجلنوب  �شعب  �شيادة  �شمان   •       
املعروفة  القليمية  ومياهها  وجزرها  ارا�شيها  كامل 
دوليا لفرتة ما قبل عام 1990م واحلفاظ على وحدة 

و�شالمة ارا�شيه. 
• متكني دولة اجلنوب من ا�شتعادة مقعدها يف        
املنظمات  وكل  العربية  اجلامعة  ويف  املتحدة  الأمم 

الإقليميه والدولية التي كانت ع�شوا فيها.
      • يتوىل الطرفان القليمي والدويل م�شاعدة دولة 
تتوىل  موؤقتة  وطنية  حكومة  ت�شكيل  على  اجلنوب 
اإدارة املرحلة النتقالية بفرته ل تتجاوز �شتة ا�شهر 

من اإعالن املبادره.
      • املحافظة على كل التفاقيات الدولية واحلدودية 
املوقعة من قبل اجلمهورية اليمنية كما هي و�شمان 

عدم فتح اي من تلك امللفات م�شتقباًل.
      • اإ�شتعادة كافة مباين ال�شفارات ال�شابقة لدولة 
متثيلها  من  ومتكينها   1990 مايو   22 قبل  اجلنوب 
عليه  يتفق  زمني  اطار  وفق  الإنتقاليه  الفرته  خالل 

خالل التفاو�س.

٢- مهام احلكومة االنتقالية: 
من  مكونة  م�شغرة  جنوبيه  حكومة  ت�شكيل  يتم 

بالنزاهة  لهم  امل�شهود  ال�شخا�س  من  حمدود  عدد 
حمافظات  كل  ميثلون  النظيف  وال�شجل  والكفاءة 
املوؤقتة  احلكومة  وتقوم  بالت�شاوي.  ال�شت  اجلنوب 
مب�شاعدة خرباء من المم املتحدة وجمل�س التعاون 

لدول اخلليجي العربي باملهام التالية: 
      • بناء موؤ�ش�شات الدولة ب�شورة تدريجية.

      • العمل مع فريق من اخلرباء القانونيني الدوليني 
واملحليني على و�شع م�شودة د�شتور دولة اجلنوب 
مهمة  به  يناط  جنوبي  برملان  انتخاب  حلني  املوؤقت 

و�شع الد�شتور الدائم للدولة.
      • ت�شكيل جمل�س ق�شاء اعلى بال�شتناد اإىل املعايري 
الوطنية واملهنية ويعترب هذا املجل�س الأعلى مرتبة 
لدولة  الإنتقاليه  الفرته  خالل  ال�شلطات  كل  بني 
اإعداد  يف  احلكومة  مع  التعاون  ويتوىل  اجلنوب، 

الد�شتور وم�شاريع القوانني.
      • اعداد قانون لالنتخابات الربملانية بالتعاون مع 

جمل�س الق�شاء العلى. 
الربملانية  لالنتخابات  عليا  مفو�شية  ت�شكيل   •       
تت  النتخابات  وجترى  الق�شاة  من  مكونة 

ا�شراف اقليمي ودويل . 
الفرتة  خالل  للدولة  عامة  موازنة  و�شع   •       

النتقالية والبحث عن م�شادر متويلها. 
باإعادة  والقرارات اخلا�شة  القوانني  • ا�شدار        

تنظيم بناء الدولة مبا فيها التعيينات القيادية.
اأو  لالنتخابات  ال�شعب  دعوة  قرار  ا�شدر   •       

ال�شتفتاء.
      • التفاو�س مع اليمن ال�شمايل تت ا�شراف المم 
العربي  اخلليج  لدول  التعاون  وجمل�س  املتحدة 

ل�شتعادة ممتلكات اجلنوب. 
املتحدة  المم  من  خا�شة  جلنة  مع  العمل   •       
وف�شل  ت�شوية  على  الدولية  املحا�شبة  و�شركات 
ب�شفافية  اليمنية  اجلمهورية  على  املرتتبة  الديون 

وح�شب املعايري الدولية.
      • العمل على اعادة بناء وترتيب القوات امل�شلحة 
عالية  معايري  وفق  المنية  والجهزة  اجلنوبية 

با�شتخدام اخلربات اجلنوبية ال�شابقة.
      • العمل على ا�شت�شدار بطاقات هوية وجوازات 
معايري  وفق  النتقالية  الفرتة  خالل  جنوبية  �شفر 
العتبار  بعني  الخذ  يتم  ان  على   1990 عام  ماقبل 
اليمنية  الوحدة  بعد  قامت  التي  ال�شرية  العالقات 

وو�شع معايري لكت�شاب اجلن�شية اجلنوبية. 
      • ل تتعدى الفرتة النتقالية مدة عامني من تاريخ 
العام  ماقبل  اىل  ال�شيا�شيه  الأو�شاع  اإعادة  العالن 

1990م وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبيه.

ثانيا: الدوله اجلنوبيه اجلديده
ال�ش�س التي �شوف تقوم عليها دولة اجلنوب اجلديده 

التعاريف العامة للدولة :

      

من  ال�شعب  يقرره  و�شعاره  وعلمه  الدولة  ا�شم   •
نيابي  ملجل�س  انعقاد  دورة  اول  يف  ممثليهم  خالل 

منتخب لعموم الدوله اجلنوبيه اجلديده.
واللغة  عربية  دولة  اجلديده  اجلنوب  • دولة        
احلنيف  الإ�شالم  ودينها  الر�شمية  لغتها  العربية 
الأديان  وترتم  للت�شريع،  الرئي�س  امل�شدر  وهو 

واملعتقدات ملواطنيها.
      • نظام احلكم فيها برملاين فيدرايل مكون من �شت 

حمافظات . 
الذي  ال�شابق  الن�شيد  يكون  الوطني  ن�شيدها   •
يقرر  حتى  اجلنوبي  اليمن  دولة  يف  به  معمول  كان 

الد�شتور غري ذلك.
اجلنوب  دولة  عملة  هو  اجلنوبي  الدينار   •       
اجلديده ولهذا الغر�س يتم ترتيب الإعدادات الالزمه 
وتنظيم  املركزي  البنك  وتاأ�شي�س  الغر�س  لهذا 
ن�شاطه بالتن�شيق مع الدول الراعيه للمبادره لتوفري 

الغطاءات الالزمه لعملته.
      • القوانني التي �شيتم العمل بها هي قوانني دولة 
اجلنوب ال�شابقه او دولة الوحده ايهما اف�شل ووفقا 
ا�شتبدالها  يتم  حتى  الإنتقاليه  احلكومه  تقرره  ملا 
دميقراطيه  ا�ش�س  وفق  تدريجياً  جديدة  بقوانني 
ل�شعب  النيابي  املجل�س  ي�شدره  الذي  النحو  وعلى 

اجلنوب بعد ت�شكيله.
      • تكون هذه الوثيقة مبثابة د�شتور موؤقت لدولة 
اجلنوب اجلديده خالل الفرتة النتقالية وحتى يتم 

ال�شتفتاء على الد�شتور اجلديد والعمل به.

ال�شيا�شة العامة لدولة اليمن اجلنوبي على 
ال�شعيد الداخلي:

املجال الدميقراطي :
• اإتباع نهجاً �شيا�شياً يكفل التعددية ال�شيا�شية        
ال�شلمي  التداول  مبداأ  وي�شون  والفكرية،  احلزبية 
متييز،  دون  ملواطنيه  احلقوق  ويكفل  لل�شلطة، 
و�شيانة حقوق الإن�شان وحرياته العامة و اخلا�شة 
مبا فيها حق التعبري عن الراأي وفقاً للعهود واملواثيق 
حياته  وتمي  الإن�شان  كرامة  ت�شون  التي  الدولية 

كحق مقد�س.
      • بناء دولة ع�شرية موؤ�ش�شية ي�شود فيها الد�شتور 
كل  ويخ�شع  ب�شفافية  اأجهزتها  تعمل  والقانون.. 

منت�شبيها ملبداأ املحا�شبة وفقاً للد�شتور والقانون. 
      • بناء دولة موؤ�ش�شات تقوم على اأ�شا�س الف�شل بني 
ال�شلطات الثالث، الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية.
• �شمان حقوق املراأة باعتبارها �شقيقة الرجل        
يف  نف�شها  تنظيم  يف  الفعالة  امل�شاركة  يف  احلق  ولها 
الوظيفة  يف  وامل�شاركة  واإبداعية  مهنية  منظمات 
الدولة  هيئات  خمتلف  ويف  ال�شيا�شي  واحلق  العامة 

املحلية واملركزية مبا فيها اأعلى من�شب يف الدولة.
ال�شيا�شية  العالقات  يف  القوة  ا�شتخدام  • منع        
اأطراف  كل  و  ال�شيا�شية  والتنظيمات  الأحزاب  بني 
وحل  واملعار�شة(  )احلاكم  ال�شيا�شية  العملية 
الق�شاء  اإىل  واللجوء  ال�شيا�شي  باحلوار  اخلالفات 

عند الإختالف.

      • اإتاحة الفر�شة لقيام اأحزاب �شيا�شية ومنظمات 
ل�شروط  تخ�شع  ل  اأن  يجب  التي  املدين  املجتمع 
الأحزاب  باإلزام  ويكتفي  ان�شاءها  يف  تعجيزية 
اجلهة  لدى  نف�شها  ت�شجل  بان  اجلديدة  واملنظمات 

ذات العالقات املنظمة كموؤ�ش�شة قانونية.
• الحزاب ال�شيا�شية اجلنوبية لتدين بالولء        
لية احزاب �شيا�شية خارجية �شواًء يف دولة جماورة 
او يف اليمن ال�شمايل وينبغي لالعرتاف بها قانونياً ان 
تتمتع بال�شتقاللية التامة يف كافة المور مع امكانية 

التعاون الفكري يف اطار القانون.
      • مينع ت�شيي�س الوظيفة العامة وا�شتخدام املال 
امل�شلحة  القوات  اأو  الدولة  اإعالم  وو�شائل  العام 

والأمن يف النتخابات.
وفتح  الدولة  هيمنة  من  ال�شحافة  ترير   •       
املجال اأمام حرية الراأي والتعبري واإ�شدار ال�شحف 
...واإن�شاء  والتوزيع  الن�شر  دور  واإن�شاء  واملجالت 
اأي  خا�شة...الخ  حرة  تلفزيونية  وقنوات  اإذاعات 

ترير الإعالم من الهيمنة ال�شلطوية. 
      • تدد الفرتة الرئا�شية للدولة بفرتتني رئا�شيتني 
والفرتة  �شنوات   4 فرتة  كل  8�شنوات  عن  تزيد  ل 

الربملانية 4�شنوات.
      • يكون نظام النتخابات وفقا للقائمة الن�شبية.

      • ل يحق تعديل الد�شتور اإل بناء على طلب ثلثي 
اأع�شاء الربملان واإجراء ا�شتفتاء �شعبي.

ن�ّض م�رشوع الفقيد ال�صيا�صي عبد اهلل اال�صنج:
ف�شل اجلنوب عن ال�شمال على غرار االإنف�شال ال�شيا�شي ال�شل�س بني الت�شيك وال�شلوفاك

م�شروع تكتل امل�شتقلني اجلنوبيني يوؤكد بان ت�شوية الق�شية اجلنوبية يرتكز على اأن�شاء دولتني و�شعب واحد 
يح�سب للفقيد ال�سيا�سي الكبري عبد اهلل اال�سنج مب�رشوع ف�سل اجلنوب 
عن ال�سمال يف اإطار م�رشوع تقدم به اال�سنج يف مايو 2013م ويعد ذلك 

اأول م�رشوع �سيا�سي يقدم اإىل موؤمتر احلوار الوطني يف �سنعاء يهدف اإىل 
انف�سال �سل�س بني ال�سمال واجلنوب على غرار جتربة االإنف�سال ال�سيا�سي 

ال�سل�س بني الت�سيك وال�سلوفاك.

)٢-1(

يتبع العدد القادم ..
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      ل تكاد تتال�شى مالمح اإحدى قرى املناطق الو�شطى 
ب�شعة  وي�شتوقفك  اإل  اليمن،  جنوبي  اأبني  مبحافظة 
�شبان م�شلحون اآخرون منخرطون يف الت�شكيالت القبيلة 
من  اأحدهم  يطّل  ال�شعبية"،  "اللجان  امل�شماة  والأهلية 
باأمن وا�شتقرار  يحُخّل  ال�شيارة بحثاً عن �شيء قد  نافذة 
عامي  خالل  القاعدة  تنظيم  عليها  �شيطر  التي  مناطقهم 
باأ�شرار ج�شيمة  ت�شببت  2011 و2012 و�شهدت حرًبا 

يف البنية التحتية ملحافظة اأبني.
      وكان م�شلحو تنظيم القاعدة قد �شيطروا على 
من  ومتكنوا   2011 العام  منت�شف  اأبني  حمافظة 
اأثناء ا�شتمرار حربهم مع  اإ�شالمية  اإمارة  اإعالنها 
اأهايل  يلجاأ  اأن  قبل  عام،  ملدة  احلكومية  القوات 
�شاهمت  �شعبية  جلان  ت�شكيل  اإىل  اأبني  بلدات 
اإخالء  يف  اجلي�س  قوات  جانب  اإىل  كبرية  بدرجة 
مناطق اأبني من عنا�شر القاعدة يف منت�شف العام 

التايل 2012م.
ما  ذلك،  على  عامني  من  اأكرث  مرور  وبعد        
على  ت�شيطر  امل�شلحة  ال�شعبية"  "اللجان  تزال 
غياب  ظل  يف  اأبني،  حمافظة  من  كبرية  اأجزاء 
اأو �شالحيات حمدودة  الأمنية  لالأجهزة  ملحوظ 
متددت  حني  يف  فيها،  املوجودة  رط  ال�شحُ لأق�شام 
اإىل  للقاعدة  املناه�شة  القبلية  الت�شكيالت  هذه 
وفّر  كّر  معارك  ت�شهد  جماورة  اأخرى  حمافظات 

بني اجلي�س وم�شلحي القاعدة.
      وينت�شر م�شلحو اللجان ال�شعبية بكثافة على 
طرقات بلدات اأبني العامة والفرعية وعلى مداخل 
اأعدادهم  وتفوق  ال�شكنية،  املناطق  وخمارج 
مقدمة  مالية  خم�ش�شات  ويتلقون  مقاتل،   3000

من وزارة الدفاع اليمنية التي وعدت ب�شمهم اإىل ال�شلك 
الع�شكري يف قوات الأمن واجلي�س.

مناطقها  تاأمني  ثمن  ال�شعبية"  "اللجان  ودفعت        
الع�شرات  اجلي�س،  لقوات  وم�شاندتها  القاعدة  من 
داأب  انتحارية  هجمات  خالل  قتلوا  الذين  اأفرادها  من 
التنظيم على �شّنها خالل ال�شنوات التي اأعقبت احلرب 
كنوع من النتقام، لكنه مل ي�شتطع ثني م�شلحي اللجان 
عن موا�شلة عملهم و�شعيهم للحفاظ على اأمن وا�شتقرار 

العديد من مديريات املحافظة.
      التقت "احلقيقة" باملتحدث الر�شمي للجان ال�شعبية 
العلهي  من�شور  اأبني،  حمافظة  �شرقي  مودية  مبديرية 
ودورها  وتكويناتها  ال�شعبية  اللجان  عن  ليحدثنا 

واإ�شاماتها.

ال�شعبية  اللجان  تاأ�شي�س  فكرة  اإن  العلهي  يقول        
العام  يف  ال�شباب  ثورة  بداأت  عندما  مودية  مدينة  يف 
2011 وتخلت الدولة عن مهامها يف احلفاظ على الأمن 
للحفاظ  الفكرة  هذه  فجاءت  اخلدمية،  وموؤ�ش�شاتها 
وامل�شاريع  واملن�شئات احلكومية  مراكز اخلدمات  على 

وحفظ اأمن املواطن واملمتلكات العامة واخلا�شة.
الأحزاب  كافة  من  ال�شعبية  اللجان  وتتكون        
وامل�شتقلني واملنظمات اجلماهريية، ولي�شت حم�شورة 
يف حزب معني مطلقا، فتجد فيها الإ�شالحي وال�شرتاكي 

واملوؤمتري وامل�شتقل ومن احلراك اجلنوبي، بح�شبه.
اإن  العلهي،  من�شور  قال  الرئي�شية  اللجان  مهمة  وعن 

جانب  اإىل  املواطن،  اأمن  حفظ  هي  لها  الرئي�شية  املهام 
الأعمال  ت�شيري  يف  احلكومية  املرافق  مدراء  م�شاعدة 
ال�شعبية  اللجان  واأ�شرفت  واملياه،  كالكهرباء  اخلدمية 
يف  النجاح  زال  ول  املديرية  مياه  م�شروع  ت�شيري  على 
مدير  م�شاعدة  يف  �شاهمت  كما  اليوم،  اإىل  م�شتمرا  ذلك 
لكن  اخلدمية،  امل�شاريع  اإىل  ن�شاطها  ليتو�شع  الكهرباء 

مهمتها الأ�شا�شية هي حفظ الأمن وا�شتتبابه.
      وعن اإمكانية تّول اللجان ال�شعبية لحقاً اإىل م�شكلة 
كونها  املجتمعي  ال�شلم  تهدد  وقد  الدولة  تواجه  قد 
معلومات  ولديها  متنوعة  ع�شكرية  مبعدات  م�شلحة 
من  الرئي�شي  الهدف  اإن  العلهي،  قال  خطرية،  اأمنية 
ولن  للمواطن،  الأمن  حفظ  هو  ال�شعبية  اللجان  اإن�شاء 
ما�شيها،  يف  ول  م�شتقبلها  يف  ل  م�شكلة  اهلل  باإذن  تكون 

ال�شلم  على  توؤثر  ولن  املواطن  مل�شلحة  ت�شعى  وهي 
الجتماعي يف املنطقة باأي �شكل من الأ�شكال.

من  املن�شلخني  مع  اللجان  تعامل  يخ�س  وفيما        
تنظيم القاعدة من اأبناء املنطقة، اأ�شار اإىل اأن امل�شاركة 
"اأن�شار  امل�شماة  وتديدا  الإرهابية  اجلماعات  مع 
ال�شريعة" تتفاوت من فرد اإىل اآخر، فمثال من مل تتلطخ 
ال�شابقة  املواجهات  خالل  املديرية  اأبناء  بدماء  يديه 
اأن�شطة  من  ن�شاط  اأي  ممار�شة  عدم  �شريطة  فرنحب 
اجلماعة الإرهابية، لكن من تلطخت يديه فلي�س هنالك 
من تعامل معه اإل عرب ال�شالح، نافيا يف الوقت ذاته عن 
وجود اأي معتقالت اأو �شجون لديهم، ويتم التعامل مع 

امل�شبوطني اإن وجودوا بالتن�شيق مع اإدارة الأمن.
      وب�شاأن دور الدولة واأق�شام ال�شرط والأجهزة الأمنية 
يف املديرية، اأكد العلهي عدم وجود اأي اأدوار للدولة ل 
حالية ول م�شبقة، حيث مل يكن هنالك اأي تواجد لأفراد 
القوات امل�شلحة يف مودية ذي قبل، با�شتثناء فرع الأمن 
املركزي الذي ان�شحب يف بداية ظهور القاعدة، وقامت 

اللجان ال�شعبية با�شتالم زمام الأمور.
      غري اأنه اأ�شار اإىل وجود تن�شيق م�شتمر بني اأجهزة 
تكاملي،  والدور  ال�شعبية  واللجان  باملحافظة  الأمن 

خ�شو�شا بعد تعيني مدير لأمن املديرية موؤخرا.
      لكن اللجان ال�شعبية باتت تواجه مع�شلة اأخرى ل 
تقل خطورة عن انفالت الأمن، حيث يقوم جمموعة من 
امل�شاريع  على  بالعتداء  املدينة  �شواحي  يف  املخربني 

اخلدمية التي متّد املدينة بغر�س ال�شغط على ال�شلطات 
احلكومية لتوفري وظائف لهم، اأو تنفيذ طلبات معينة، 
اأنها  اإل  الظاهرة  هذه  تاليف  حماولت  من  الرغم  وعلى 

�شرعان ما تتجدد ب�شرعة.
العلهي  من�شور  قال  ال�شاأن  هذا  بخ�شو�س        
لـ"احلقيقة" : بالن�شبة ملوقف اللجان من املخربني الذين 
املدار�س  واإغالق  واملياه  الكهرباء  ي�شتهدفون  ما  عادة 
التخريب  هذا  ونقاوم  �شدهم  فنحن  الطرقات،  وقطع 
تعرف  فاأنت  لنا،  املتاحة  والو�شائل  ال�شبل  بكافة 
الأو�شاع يف املديرية ل ت�شاعد على الوقوف بحزم اأمام 
هذه العمليات التخريبة، لكن عند حدوث اأي تخريب يف 
ال�شعبية  اللجان  تتحرك  املناطق  من  منطقة  اأي 
لكف  اإقناعهم  وتاول  املخرب  ذوي  مع  للتفاهم 
من  خمرج  اإىل  للو�شول  وت�شعى  العمليات  تلك 
وعودا  مننح  اأننا  اإىل  الأمر  ي�شل  اأن  لكن  ذلك، 
لي�س من  بتلبية مطالب املخربني كالتوظيف فهذا 

�شالحياتنا ول ن�شتطيع ذلك". 
"اإجمال هي ت�شرفات        ثم عاد العلهي ليكرر: 
اأعمال  وهي  متاما  نرف�شها  ونحن  مرفو�شة 
القاعدة  كاأعمال  اعتبارها  ويجب  تخريبية 
العامة  وامل�شاريع  املمتلكات  فتخريب  الإرهابية 

يعترب من الإرهاب" .
اإن كان هنالك من يقوم مبثل هذه  ما        وحول 
للمطالبة  ال�شعبية  اللجان  اأفراد  من  املمار�شات 
قال  للجرحى،  عالجي  وم�شاعدات  مب�شتحقاتهم 
هناك  يوجد  :"ل  مودية  للجان  الر�شمي  املتحدث 
اللجان  با�شم  التخريب  على  يقدم  من  اأفراد  من 
ال�شعبية، فمن يقوم مبثل هذه الأفعال ميثل ا�شمه 
الرغم من ذلك  اللجان، وعلى  و�شفته، بعيدا عن 
يخ�شع لتحقيق ويتم اإيقافه ومن ثم نعطيه تنبيه 
ب�شفته  كانت  واإن  الأعمال  هذه  مثل  تكرار  بعدم 
اللجان  من  عزله  يتم  ذلك،  تكرر  حال  ويف  ال�شخ�شية، 

ال�شعبية مبا�شرة.
      وتدث العلهي عن دور وزارة الدفاع، اإنها ما زالت 
ت�شرف خم�ش�شاتها لعنا�شر اللجان، و�شبق اأن قدمت 
م�شاعدات مالية لأهايل ال�شهداء ومعونات للجرحى، لكنه 
نا�شدها با�شتيعاب اأفراد اللجان ال�شعبية من العاطلني 
عن العمل ح�شب ما وعدت به �شمن القوات امل�شلحة يف 
وزارة الدفاع والقوات الأمنية لوزارة الداخلية، وقال 
واملدر�شني  املوظفني  من  تتاألف  ال�شعبية  "اللجان  اإن 
من  وفيها  والأمن  امل�شلحة  القوات  ورجال  واملثقفني 
من  الوطن  تخل�س  فعند  العمل،  عن  العاطلني  ال�شباب 
خطر القاعدة �شيعود املوظفون اإىل وظائفهم واأعمالهم، 

يف حني �شيبقى العاطلون عن العمل بال ماأوى".

الو�شع االأمني م�شتتب ون�شاهم فـي 
ا�شتمرار اخلدمات احلكومية 

اللجان ال�صعبية مبودية:

- عبدالاله �سميح

االأو�صاع املرتدية ال ت�صاعد على الوقوف 
بحزم اأمام عمليات التخريب املتكررة 



اثنان وثالثون  البادية احل�شرمي وعددهم  من �شباط جي�س  تبقى 
�شابطاً وواحد �شف �شابط وذلك باإحلاقهم بالقوات امل�شلحة وترقية 
املايل".  التعزيز  بعد  التقاعد  اإىل  واإحالتهم  العقيد  رتبة  اإىل  ال�شباط 

وتلك واحدة من ابتكارات اجلي�س اليمني.
    وت�شاعفت اأعداد املجندين، عن طريق وزارة الدفاع ل امل�شايخ، 
من ع�شرة اآلف جمند يف 2002م كما يظهر توجيه من القائد الأعلى 
ع�شرين  اإىل   18/9/2002 تاريخ  يف  الأفراد  �شوؤون  دائرة  ملدير 
جتنيد  العتبار  بعني  الأخذ  مع  15/3/2010م.  يف  جندي  األف 
واحلر�س  اجلمهوري  احلر�س  القوات  قوات  �شمن  جندياً  األف   17
بتاريخ  اجلمهوري  احلر�س  قائد  من  مذكرة  بح�شب  اخلا�س 

18/3/2007م.
�شالح،  عبداهلل  علي  الرئي�س  ي�شرتط  التي  القليلة  املرات  ومن      
 11/11/2006 على غري عادته، جتنيد جامعيني م�شتند بتاريخ 
اجلامعات  خريجي  من  طالب  ع�شرين  بـ"جتنيد  الدفاع  وزير  اأمر 
واملعاهد املتو�شطة واملتخ�ش�شني يف جمال علوم احلا�شوب لدائرة 
�شوؤون ال�شباط" واآخر يف 9/3/2008 بـ"جتنيد خم�شمائة فرد من 
خريجي املعاهد والكليات الفنية لرفد املعهد الفني للقوات امل�شلحة 
بالتخ�ش�شات املختلفة". ووفق هذين التوجيهات ميكن معرفة عدد 
اجلامعيني يف اجلي�س ون�شبتهم قيا�شاً اإىل اأتباع امل�شايخ ومن جندوا 

بنظرهم.
عادات �شيئة ورثها اجلنوب عن ال�شمال 

�شنوياً  املجندين  اأعداد  من  والأعيان  امل�شايخ      وت�شاعفت ح�شة 
ويبدو  �شعدة.  يف  للمواجهات  جتدد  كل  مع  الدفاع  وزارة  �شمن 
بالكامل  م�شتن�شخة  وم�شموناً،  فكرًة  اأبني،  يف  ال�شعبية  اللجان  اأن 
ال�شعبية.  وامللي�شيات  �شعدة  حرب  يف  املتطوعني  كتائب  من 
قائمة  كانت  التي  بالدولة  ال�شمال  يتطبع  اأن  من  بدًل  كارثة:  وتلك 
فازدهرت  اجلنوب  اإىل  ال�شمال  عادات  اأ�شواأ  انتقلت  اجلنوب  يف 
الثورة  �شحيفة  يف  اأحياناً  وتقراأ  الع�شبيات،  وقويت  امللي�شيات، 

تهنئة با�شم �شيخ م�شايخ عدن!
    ومن حالت التجنيد يف حروب �شعدة، اأو اأنقا�شها، توجيه �شادر 
بتاريخ 1/7/2007 بـ"توزيع املجندين اجلدد يف منطقة خمر لعدد 
600 فرد من مركز تدريب القوات الربية"، واآخر يف 9/5/2010 
على  احليمة  من  فرد  مائتي  بـ"جتنيد  �شعدة  مواجهات  جتدد  مع 
جمندي كتيبة �شفيان ويتم دجمهم معاً من �شمن الع�شرة األف املجند 
اأن  اأحد  العجلة ومل يعد مبقدور  لقد دارت  امل�شلحة".  القوات  على 

يوقفها.
يف  الأوىل  �شعدة  حرب  نهاية  اإعالن  من  اأيام   7 قبل  وحتى      
الرئي�س علي عبداهلل �شالح  الأعلى  القائد  اأ�شدر   11/12/2004
قرارًا بـ"ترقية عدد مائة وثالثة وع�شرين �شخ�س يبداأ با�شم ال�شيخ 
فهد مفتاح ده�شو�س وينتهي با�شم اأحمد حمد مفتاح ده�شو�س وينتهي 
با�شم اأحمد حمد ب�شر" بناًء على مقرتح من �شيد املقرتحات ورجل 
الأزمات: قائد املنطقة ال�شمالية الغربية اللواء علي حم�شن الأحمر. 
)و�شماها  �شعدة  حرب  نهاية  اإعالن  يوم  يف  اأ�شدر  �شالح  اإن  بل 
الفتنة( 19/12/2004 توجيهاً لوزارة الدفاع بـ"جتنيد خم�شني 
اأبو  حمدان  اأحمد  الأخ/  بنظر  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  على  فرد 

م�شعف".
    ومل يكن الرئي�س ال�شابق غافاًل عن فداحة و�شوء م�شلك مقرتحات 
باعتماد  اأكرث  نفوذه  يقّوي  كان  الذي  الأحمر  حم�شن  علي  اللواء 
اجلي�س.  يف  وتغلغلهم  القبائل  رجال  وا�شتقطاب  املتطوعني  كتائب 
باإيقاف  �شجاعاً  قرارًا   13/7/2005 يف  اأ�شدر  �شالح  اأن  بدليل 
املجاميع  لفئات  املعتمدة  والوقود  والتعيينات  واملهمات  "املرتبات 
يف  ال�شاحلني  دمج  ترتيب  يتم  حتى  وال�شباط  للم�شايخ  واملرافقني 
القبائل"  �شوؤون  على  �شمهم  يتم  �شاحلني  والغري  امل�شلحة  القوات 
�شريعاً  اإنه يرتاجع  رئي�س كرتوين.  اأنه  اإن �شالح، وهذا عيبه،  غري 
عليها  وينقلب  هيبتها  من  ويحط  واملدنية،  الع�شكرية  قراراته،  عن 

يف زمن ق�شري.
اأ�شدر �شالح طابورًا طوياًل      وبالفعل مل مي�س وقت طويل حتى 
يف  توجيهه  اأخرها  لي�س  الأنف  لقراره  املناق�شة  القرارات  من 
14/3/2006  اإىل وزارة الدفاع بـ"�شرف مرتبات حر�س احلدود 
عن  بدًل  وجتنيد  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  قائد  بنظر  وائلة  من 
من  م�شتحقاتهم  �شرف  مع  امل�شائخ  م�شكلة  ومعاجلة  تخلف  من 

الغذاء �شهرياً".
    وتلك علة الرئي�س ال�شابق و�شبب ف�شاد حكمه و�شعف دولته.

** ** ** *** *
م�شائب قوم )حرب �شعدة( 

عند قوم قوائم جتنيد!
    وتوالت قوائم جمندي امل�شايخ والأعيان جمددًا وت�شاعفت اأعداد 
لبع�س  الرئا�شية،  التوجيهات  بع�س  كانت  واإن  املتطوعني  كتائب 

امل�شايخ والأعيان، مل تنفذ وتعرقلت يف وزارة الدفاع.
    ون�شي الرئي�س �شالح قراره بـ"اإيقاف اعتمادات كتائب املتطوعني 
يف 13/7/2005 ليوجه وزير الدفاع حممد نا�شر يف 2/4/2006 
بـ"جتنيد عدد ت�شعني �شخ�شاً مبوجب ما هو مو�شح يف ر�شالة العميد 
الركن/ علي حم�شن �شالح"، وتوجيهاً ثان يف 12/9/2007 اأ�شد 
من  املالحيظ  يف  املجندين  مرتبات  بـ"�شرف  واإف�شاحاً  و�شوحاً 
اأ�شحاب اأبو حلفة �شهرياً"، وثالثاً يف 1/10/2007 بـ"ترقيم بقية 
فرد  مائة  قوتهم  اإىل  وي�شاف  املرفق  الك�شف  وبح�شب  الدعم  كتائب 

فقط"، ورابعاً يف 8/3/2011 بـ"معاملة الأخ/ دغفل ح�شني دغفل 
اأ�شوة  املجاميع  من  كتيبتني  اعتماد  طلب  ب�شاأن  مران  حماميع  قائد 
هما:  حملهما  غري  يف  ظريفتني  بكلمتني  التوجيه  خمتتماً  باأمثاله" 

للقانون"! "وطبقاً 
    اأراد علي عبداهلل �شالح توريط اللواء علي حم�شن يف �شعدة فورطه 
الأخري. اأراد الأول اإغراق الثاين يف دماء �شعدة فغرق الأول يف بحر 
العتمادات واملجاميع ال�شعبية املرفوعة من اأخيه غري ال�شقيق وفق 

اإ�شاعة عّمرت 33 �شنة وحقيقة خ�شامهما وعمرها اأقل من عامني.
البوابة احل�شرية  يكن علي حم�شن ول حرب �شعدة وحدهما  ومل 
حتى  اجلي�س.  موؤ�ش�شة  اإىل  القوى  مراكز  خاللها  من  تعرب  التي 
احلر�س وهو الأكرث ان�شباطاً وهيكلة طالته توجيهات القائد الأعلى 
يف  الدفاع  وزير  اإىل  �شالح  الرئي�س  توجيه  مثاًل  ومنها  التدمريية. 
10/5/2008 بـ"جتنيد عدد 20 فرد على قوة احلر�س اجلمهورية 

مبعية اللواء/ يحيى الراعي رئي�س جمل�س النواب".
وتنري هذه الوثائق اأماكن معتمة لدى الراأي العام عن حرب �شعدة 
املتنبي:  لقول  م�شداقاً  نفعي  منظور  من  احلرب  جتددها.  واأ�شباب 
الرئي�س  22/7/2008 وجه  "م�شائب قوم عند قوم فوائد". ويف 
ال�شابق اللواء حممد نا�شر بـ"�شرف ع�شرين مليون ريال بنظر الأخ 
كهالن اأبو �شوارب واعتماد مواد غذائية لعدد مائة فرد وملدة �شتني 

يوماً بنظر حمافظة حمافظة عمران". دولتكم!
وكانت دائرة امل�شتفيدين، كما واملت�شررين، تت�شع من حرب لأخرى 
وتنتقل من حمافظة اإىل ثانية. ففي 27/7/2008، اأي بعد اأ�شبوع 
واحد من التوجيه ال�شابق، اأمر الرئي�س وزير الدفاع احلايل بـ"جتنيد 
300 فرد بنظر العميد عبداحلميد م�شعد العماد"، وزاد عليهم اأمرًا 
القا�شي"  علي  اأحمد  املقدم  بنظر  فرد   150 بـ"جتنيد  ق�شى  اآخر 
اأن ي�شم املجندين  100 فرد من بني �شعد على  "جتنيد  اإىل  اإ�شافة 
قيادة  وعلى  واإدارياً  مالياً  م�شاة   105 اللواء  قوة  على  جميعهم 

اللواء تديد املهام اخلا�شة بهم". وانعم والهيكلة!
وكل هذه التوجيهات الرئا�شية، وغريها من قرارات تاأتي يف مو�شع 
�شعدة  حروب  من  خرج  الأحمر  حم�شن  علي  اللواء  اأن  توؤكد  اآخر، 
لدى معظم  ال�شائع  الوهم  قبلها بخالف  كان  بكثري مما  اأقوى  ال�شت 

اليمنيني.
وهكذا يف جميع حروب �شعدة.

�شالح  عبداهلل  علي  ال�شابق  الرئي�س  وجه   12/12/2009 يف   
�شعيد  اأبو  مانع  جمموعة  بـ"جتنيد  نا�شر  حممد  الدفاع  وزير 
وعددهم مائة فرد املرابطني يف �شعدة" هكذا ن�شاً. ويف اليوم التايل 
وزارة  اأول  وكيل  بـ"تكليف  الدفاع  وزير  وّجه   13/12/2009
الداخلية لقطاع الأمن )القو�شي( بالإ�شراف على اإعداد املجندين يف 
حمور �شعدة وتدريبهم وتاأهيلهم" وبـ"توفري املتطلبات ال�شرورية 
التابع  م�س"   127 اللواء  قيادة  بنظر  ال�شعبي  الدعم  للمجاميع 

للمنطقة ال�شمالية الغربية.
** ** ** *** *

عدم م�شاواة حتى مع جرحى احلروب
ويبدو اأن الظلم وعدم امل�شاواة مل يقت�شرا يف حكم علي عبداهلل �شالح 
اأ�شيبوا  على الأحياء وال�شهداء. حتى جرحى حروب �شعدة ومن 
رفت م�شتحقاتهم، على قلتها، بنظر امل�شايخ ومل  بعاهات م�شتدمية �شحُ

ت�شلم لهم يدًا بيد.
الدفاع  وزارة  اأن  ذلك  �شيء.  ل  من  اأف�شل  ف�شيء  لآخرين  بالن�شبة 
اآخرين  جرحى  تعوي�شات  �شرف  عن  احلالت  بع�س  يف  امتنعت 
نفوذا و�شطوة ومل يتمكنوا من احل�شول على  اأقل  يتبعون م�شايخ 
توجيه رئا�شي ب�شاأن اجلرحى الذين �شدرت لهم من قبل التوجيهات 
الرئا�شية بتجنيدهم. وهذا ما كان يت�شرب يف الإعالم عن تخلي الدولة 

عمن قاتلوا معها يف �شعدة.
بـ"معاملة  دفاعه  وزيره  ال�شابق  الرئي�س  اأمر   14/6/2009 يف 
ال�شهداء وعددهم 42 واجلرحى وعددهم 142 من اأبناء الع�شيمات 
يف   اأمر  ثم  الك�شوفات".  ح�شب  احلرب  وجرحى  ب�شهداء  اأ�شوة 
هادي  حم�شن  اأ�شحاب  من  اجلرحى  "مبعاملة   7/12/2009

امل�شلحة، ومعاملة  القوات  كاأمثالهم اجلرحى من   6 معقل وعددهم 
كاأمثالهم  �شهيد   )11( اأ�شحاب حم�شن معقل وعددهم  من  ال�شهداء 
 20/12/2009 من �شهداء القوات امل�شلحة" هكذا باحلرف. ويف 
وجه بـ"معاملة اجلرحى من اأ�شحاب علي بن هادي غري�شه وعددهم 

�شتة كاأمثالهم اجلرحى من اأبناء القوات امل�شلحة".
رحمة اهلل على جميع ال�شهداء، و�شفا اهلل اجلرحى ول ا�شتعلت حرب 

اأخرى يف اليمن بعد اليوم اإن �شاء اهلل. اآن لهذا البلد اأن يرتاح قلياًل.
** ** ** *** *

1٠ �شنوات الإعادة هيكلة اجلي�س!
 14 يف  الكويتية  ل�شحيفة  قال  الذي  املتقاعد  اللواء  حمقاً  وكان      
القوات  تعداد  من  األفا  خم�شني  من  اأكرث  "اإن  اجلاري:  ال�شهر  من 
وزعماء  اجلي�س  قادة  قبائل  واأتباع  واأقرباء  اأبناء  من  هم  امل�شلحة 
القبائل. واأ�شاف: "اإن تركيبة اجلي�س على هذا النحو جتعله قبيلة 
كبرية ي�شعب اإعادة هيكلته. ومنهم من يحملون رتباً ع�شكرية دون 

توارثوها".  اأو  لتجنيدهم  الأول  اليوم  منذ  رتباً  اأو منحوا  موؤهالته 
وزاد: "اإن من بني اأولئك الأقرباء من يحملون رتبا ع�شكرية من دون 
موؤهالت وبع�شهم منحوا رتبا منذ اليوم الأول لتجنيدهم لعتبارات 
اأو  ع�شكريني  قادة  اأبناء  اأو  قبائل  م�شايخ  لأنهم  وقبلية  �شيا�شية 
وزراء توارثوا املنا�شب يف كثري من الوحدات الع�شكرية يف وقت ل 
اإل  الرتب  تلك  على  الع�شكرية واجلامعات  الكليات  يح�شل خريجو 
ب�شق الأنف�س، فيما كان عدد من م�شايخ القبائل قد عينوا قادة لألوية 

ع�شكرية غري موجودة على الواقع".
    واأ�شار اإىل اأن "هناك اأوامر مل�شايخ قبائل ب�شرف من 70 اإىل 80 
جنديا والتي تعني ح�شول امل�شتفيد من الأمر على مرتباتهم �شهريا 
ولي�س لهم وجود على الواقع". )اأكر�س حلقة خا�شة حول املحاباة 
والتوريث داخل اجلي�س(. واأكد اللواء "ا�شتحالة احلديث عن عملية 
اأن  �شرورة  على  م�شددًا  الو�شع،  هذا  ظل  يف  اجلي�س  هيكلة  اإعادة 
وطنية  اأ�ش�س  على  �شفوفه  يف  �شاملة  ت�شحيح  عملية  ذلك  ي�شبق 
الهيكلة  لإعادة  الالزم  الزمن  مقدرا  والقبلية،  املناطقية  عن  بعيدا 

بنحو 10 �شنوات".
هذا بال�شبط احلا�شل وما �شبق، وما �شياأتي لحقاً، تف�شيله.

** ** ** *** *
منح وزارة الدفاع.. ابن من اأنت؟

اأرواح      حني فجر اإرهابي نف�شه اأمام نادي �شباط ال�شرطة مزهقاً 
النادي، لقيت يف موقع احلادث، رجاًل كهاًل  للتوا من  طالب خرجوا 
وينطق  والتعب  احلكمة  اإمارات  عليه  تبدو  ال�شنعاين  الزي  يرتدي 
تفل )ب�شق( دم حتى  اأبوه  "ما ذنبهم. يكون  قال:  كليم.  اأب  بل�شان 

يدخله الكلية".
الطبقة  من  اليمنيني  ملعاناة  دقيق  تو�شيف  املوؤملة  العبارة  هذه 
والقوات  ال�شرطة  بكلية  اأبناءهم  اإحلاق  يف  الراغبني  الو�شطى 
واأن  دماً  يطر�شون  اأن  الآباء  من  الكثري  على  كان  وبينما  امل�شلحة. 
يقدمون اأمواًل ور�شا وي�شتعينون بنافذ اأو �شيخ من اأجل الو�شاطة 
اآخرون  اآباء  كان  الوقت  ذلك  يف  اجلي�س.  اأو  بال�شرطة  ابنه  لإحلاق 
يلحقون اأبناءهم، دون جهد وبي�شٍر �شديد، باأرقى واأغلى الأكادمييات 

الع�شكرية يف العامل.
*املادة املن�سورة مت الت�رشف فيها.
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حجم  اليمنية  الدفاع  بوزارة  اخلا�شة  الوثائق  عديد  ك�شفت      
الف�شاد والدمار املنّظم الذي حلق بالقوات امل�شلحة والأمن، ومدى 
امل�شلحة،  القوات  بها  تنهك  القرار  مراكز  ظلت  التي  التجاوزات 
والعبث الال متناهي الذي اأحلقه الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �شالح 
الرتب  بتوزيع  لأقاربه ومعارفه  املالية وحماباته  مبقدرات اجلي�س 
الع�شكرية عليهم، ليثبت كل ذلك اأن اجلي�س اليمني )ي�شري بعّكازين(.

هيكلة  قرارات  �شدور  قبل  التقارير  هذه  ن�شر  املفرت�س  من  كان 
اإن ظروفاً �شخ�شية قاهرة حالت دون ذلك وقد فعلت  اجلي�س، غري 
خريًا: اأقلها حتى اأكون متخففاً من اأي �شغط قبل تنحية جنل الرئي�س 

ال�شابق اأحمد علي واللواء علي حم�شن الأحمر من من�شبيهما.
    وبالعودة اإىل �شل�شلة الوثائق، فاإن لواء حر�س احلدود عبارة عن 
جماميع قبلية غري نظامية تابعة لل�شيخ اأمني العكيمي، واآخرين، منذ 
للقوات  اأعلى  قائدًا  ب�شفته  ال�شابق،  الرئي�س  اإ�شدار  حتى  ت�شكيلها 
ع�شكرية،  بوحدات  ل  با�شتبدالها   2002 يوليو  يف  قرارًا  امل�شلحة، 
"بنظر  اأخرى  واإمنا مبجاميع  للوطن،  متخ�ش�شة ومدربة وولءها 
حمافظة  وكيل  الأخ/  مع  بالتن�شيق  الهندو�س  علي  جابر  الأخ/ 
اجلوف" ح�شب �شيغة التوجيه الرئا�شي ال�شادر على خلفية اإعاقة 
عمل �شركة "هانزا لوفتبيلد" الأملانية )وكيلها حميد الأحمر( املكلفة 
من  نف�شه  العام  من  فرباير  يف  ال�شعودية  اليمنية  احلدود  برت�شيم 
قبل العكيمي لأ�شباب تتعلق، باملقام الأول، با�شتبعادهم عن اللجان 
يف  تقا�شمها  مت  التي  ال�شخمة  املالية  واملبالغ  والإ�شرافية  امليدانية 
الرئي�س  اأراد  عندما  اآخر.وحتى  مو�شع  يف  تف�شيلها  وياأتي  �شنعاء 
وذو  همدان  بني  املواجهات  اندلع  -مع  اأمنية  قوة  ت�شكيل  ال�شابق 
لل�شركة  اإعاقة  يف  ت�شببت   17/6/2002 يف  باجلوف  ح�شني 
الأملانية- وجه �شالح وزيري الدفاع والداخلية يف 17/8/2002 
بـ"ت�شكيل قوة اأمنية من مائتي جندي من اأبناء حمافظة اجلوف" ل 
بناًء على الكفاءة واملوؤهل واإمنا على طريقته الأثرية "يتم اختيارهم 
العراقي/  و�شلطان  ال�شنتيل  �شالح  اأحمد  الإخوة/  مع  بالتن�شيق 
يف  كما  ردمان"  حميد  ال�شمني/  علي  بن  احل�شني  العكيمي/  ربيع 

التوجيه الرئا�شي.
    وبينما تقوم وزارة الداخلية ال�شعودية با�شتبدال حر�س احلدود 
ب�شكل دوري، خالل فرتات زمنية ق�شرية، حتى ل يتم اخرتاقهم، اأو 
حرا�شة  اليمن  اأوكلت  الدولية  التهريب  ع�شابات  قبل  من  �شراءهم، 
حدودها الربية مع اجلارة ال�شعودية ملجاميع غري نظامية من اأتباع 
م�شايخ واأعيان ال�شريط احلدودي ا�شتنادًا اإىل قربهم، اأو بعدهم، من 
الق�شر اجلمهوري وولءهم لقائد املنطقة ال�شمالية الغربية املدرجة 
حر�س  لواء  قائد  اأن  حتى  الع�شكرية.  منطقته  اخت�شا�شات  �شمن 
الـ"�شيخ"  كان  قطن  علي  �شامل  الركن/  للعميد  خلفاً  ني  املعحُ احلدود 
الكلمة لي�شت من عندي واإمنا وردت حرفياً يف منطوق قرار  )وهذه 
23/7/2002م بتعيني  القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ال�شادر يف 
مبحافظة  احلدود  حلر�س  قائدًا  ن�شعه  حم�شن  بن  حممد  ال�شيخ/ 

اجلوف.
العميد ركن/ علي عمر  لواء حر�س احلدود      وتعاقب على قيادة 
عبدالإله  الركن/  والعميد   ،8/7/2003 يف  املعني  الكازمي  �شعيد 
ال�شائع  العتقاد  وبخالف  9/5/2010م.  يف  املعني  عاطف  اأحمد 
فقد ازداد اللواء علي حم�شن الأحمر قوًة من حروب �شعدة وازداد 
اأن  حتى  وانك�شارًا  �شعفاً  �شالح  عبداهلل  علي  ال�شابق  الرئي�س 
�شالح اأ�شدر ب�شغوط �شعودية، نتيجة تو�شع حرب �شعدة وزيادة 
خماوفها الأمنية، قرارًا بتاريخ 25/8/2010م با�شتحداث "لواء 
يف القوات امل�شلحة ي�شمى اللواء الثاين حر�س حدود ويكون مقره يف 
املنطقة ال�شمالية الغربية وي�شدر وزير الدفاع ورئي�س هيئة الأركان 

العامة الأوامر والتعليمات املنفذة لهذا القرار".
    باخت�شار اإن ا�شتحداث ت�شكيل ع�شكري م�شتقل بحر�س احلدود ل 
تقت�شر اأهدافه على احلد من تدفق ال�شالح واملت�شللني من اليمن اإىل 
ال�شعودية فح�شب، واإمنا يراد منه اأي�شاً انتزاع مهمة "اأمن احلدود" 
من جماعة احلوثي التي ا�شطلعت بها يف ال�شنتني الأخريتني، بحكم 
اأر�س الواقع، وت�شليمها لكيان ع�شكري �شوف تت�شاعف  قوتها على 
قرارات  مبقت�شى  احلدودية،  املناطق  يف  الع�شكري  وعتاده  اأعداده 
جماعة  �شخط  اأ�شباب  اأهم  اأحد  وهذا  مهول.  ب�شكل  اجلي�س،  هيكلة 

احلوثي من قرارات الهيكلة.
** ** ** *** *

لواء ال�شهيد الزبريي ل�شاحبه �شادق االأحمر
    لواء ال�شهيد الزبريي، هو الآخر، تابع لل�شيخ �شادق بن عبداهلل 
الأحمر منذ 1994م حتى اأكتوبر 2003. وقتها جرى تويله من 
اإدارياً  "كتيبة م�شتقلة تتبع قيادة املنطقة الو�شطى،  اإىل  لواء م�شاه 
بح�شب  الأحمر"  ح�شني  بن  عبداهلل  ال�شيخ  طلب  مبوجب  وعملياً، 
توجيه �شادر من الرئي�س ال�شابق اإىل وزير الدفاع يف م�شتند بتاريخ 

.20/10/2003
تلك تركيبة معظم وحدات اجلي�س اليمني على اأية حال ويف خمتلف 
املحافظات وال�شمالية خا�شة. جماميع قبلية ترتدي الزي الع�شكري 
كل  منه،  اليمن  اأقوياء  يقتطع  طبق  عن  عبارة  والتجنيد  الر�شمي. 
ح�شب حجمه ونفوذه، القطعة التي متلئ كفه. وامل�شئولية القانونية 

تقع على الرئي�س �شالح ولي�س على امل�شايخ.
مع  القوى  مراكز  ل�شالح  اجلي�س  من  املقتطعة  احل�شة  وزادت      
لواء  يف  جمددًا  الروح  ونفخت  مرتفعة.  بن�شب  �شعدة  حروب 
اأراد  م�شاه.  لواء  اإىل  ورقية  كتيبة  من  الأوىل  �شريته  فعاد  الزبريي 
الرئي�س ال�شابق توريط القبائل، وحا�شد خا�شة، يف حرب احلوثيني 
انقلب  ال�شحر  اإن  غري  معهم  واخل�شومة  الثاأر  دائرة  وتو�شيع 
و�شرخ  وجرحى  قتلى  حروب:  �شتة  ح�شيلة  وكانت  ال�شاحر  على 

اجتماعي هائل وجي�س ي�شري على عكازين.
    وتتيح احلروب يف الدول اله�شة ما ل يتاح يف ال�شلم. وم�شائب قوم 
عند قوم قوائم جتنيد اإ�شافية واعتمادات. وازداد اقتطاع امل�شايخ 
ومراكز القوى من اجلي�س مع حروب �شعدة بزيادة اأعداد اأتباعهم 
داخله اأكانوا جمندين فعلياً اأم جمرد اأ�شماء على الورق ي�شتلمون هم 

بدًل عنهم املرتبات والوقود �شهرياً والتموين الغذائي ب�شكل يومي!
ورثة  من  اليوم  �شركاء  ذاتهم  هم  ال�شت  �شعدة  حروب  و�شركاء 
ال�شابق  الرئي�س  2/4/2007 وجه  نظام علي عبداهلل �شالح. ففي 
ال�شهيد  للواء  بـ"جتنيد مائتي فرد  نا�شر  الدفاع احلايل حممد  وزير 
الزبريي بنظر قيادة املنطقة الع�شكرية ال�شمالية الغربية" اإ�شافة اإىل 
"جتنيد ثالثة اآلف جندي دعم لوحدات حمور �شعدة وجتنيد األفني 
جندي تعوي�شاً لوحدات حمور �شعدة عن ال�شهداء واجلرحى" مع 
�شرف "�شت �شيارات اأطقم للواء ال�شهيد الزبريي واإعادة �شرف ما 
من  الزبريي" والتي  ال�شهيد  للواء  والديزل  البرتول  من  تنزيله  مت 
املرجح اأنها اأوقفت بعد ت�شريح ال�شيخ عبد اهلل ال�شهري حول دخول 

اليمن النفق املظلم.
    وبينما كانت دماء اليمنيني تنزف بغزارة يف حروب �شعدة كانت 
�شنوياً  امل�شافني  اأعداد  �شمن  ازدياد  يف  القبليني  املجندين  قوائم 
فبعد  مدرع.  اأوىل  والفرقة  الغربية  ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  اإىل 
 5/6/2007 يف  �شالح  وجه  ال�شابق  التوجيه  من  فقط  �شهرين 
الوزير حممد نا�شر بـ"جتنيد عدد مائتي فرد على قوة لواء ال�شهيد 
جانب  اإىل  القادم"  العام  خالل  الدفاع  جمل�س  خطة  �شمن  الزبريي 
الزبريي، وبناء  ال�شهيد  لواء  قيادة  اأطقم عهدة على  �شرف خم�شة 

عنابر لالأفراد بلواء ال�شهيد الزبريي"!
قال  حني  املق�شود  الزبريي  ال�شهيد  لواء  كان  الأرجح  وعلى      
"زعيماً  اإن  14/12/2012م  يف  الكويتية  ل�شحيفة  متقاعد  لواء 
700 كغ  األف مقاتل ويت�شلم   16 بارزًا يت�شلم مرتبات حوايل  قبلياً 
األف لرت بنزين   40 الع�شكري ونحو  التموين  من  اللحوم يومياً  من 

�شهرياً، حيث كان قد عني قائدا لهذا اللواء اإبان حرب 1994".
** ** ** *** *

مقرتح للجنة الهيكلة باإن�شاء لواء 
اأبناء كبار القادة!

خحُّ الف�شاد يف اجلي�س اليمني التوريث واملحاباة وتعيني الأقارب      محُ
وكان الرئي�س ال�شابق قدوًة �شيئة لكل قائد ع�شكري يرغب بالتوريث 
1/1/2004م  يف  اجلمهوري  للحر�س  قائدًا  اأحمد  جنله  بتعيينه 
واأبناء اأخيه على راأ�س ثالثة اأجهزة اأمنية هامة. واأحمدحُ للواء علي 
قادرًا على  كان  اأنه  مع  اأبناءه عن اجلي�س  اأبعد  اأنه  الأحمر  حم�شن 

جعلهم قادة األوية اإن اأراد.
2/11/2002 �شدر قرار القائد الأعلى بتعيني جنلي النائب  ويف 
ال�شابق والرئي�س احلايل عبدربه من�شور هادي "جالل برتبة نقيب، 
ويا�شر برتبة مالزم اأول" وهما املنتميان لل�شلك املدين بخالف جنله 

نا�شر املنتمي لل�شلك الع�شكري.
باحرتاف  برينان  جون  الأمريكي  الرئي�س  م�شاعد  اأ�شاد  وعندما      
وال�شحفيون  املحللون  اأخذ  الأ�شول  اأحمد  الأركان  هيئة  رئي�س 
يف  اأمريكا  رجل  "هذا  الكنز:  خريطة  وجد  كمن  بينهم  يتخافتون 
اليمن"! وكدت اأقوم برق�شة الربع ذات م�شاء واأنا اأقراأ قرارًا اأ�شدره 
حممد  الركن  املقدم  بتعيني   12/12/2009 يف  ال�شابق  الرئي�س 
اأحمد علي الأ�شول )جنل رئي�س الأركان( �شابط ارتباط لدى القيادة 

املركزية الأمريكية. 
    و�شدرت اأثناء الثورة ال�شبابية قرارات ترقية باجلملة والتجزئة. 
ففي 27/4/2011 �شدر القرار بـ"ترقية الأخوين/ علي اإ�شماعيل 
يف  القرار  �شدر  فيما  الدرة"  نا�شر  يحيى  وعبدامللك  حورية  اأبو 
3/5/2011 بـ"ترقية الرائد/ كهالن جماهد يحيى اأبو �شوارب اإىل 
رتبة العقيد". فيما رقي يف قرار واحد قبلها بعام الرائد/ ع�شكر اأحمد 
املقدم  رتبة  اإىل  ناجي كعالن  والرائد/ مر�شي مبخوت  حممد زعيل 

بتاريخ 6/7/2010.
    ورقي "الرائد/ تي�شري �شالح عبداهلل �شالح يف 28/3/2004م 

اإىل رتبة عقيد يف القوات امل�شلحة" ومت تعيني "اجلندي هيثم حممد 
 24/10/2004 يف  ال�شابق(  اجلوية  قائد  )جنل  الأحمر  �شالح 
برتبة املالزم اأول يف القوات امل�شلحة"، فيما �شدر قرار القائد الأعلى 
تعبري  اأخ  اأن  )مع  الأخ  وتعيني  بـ"اإحلاق  27/9/2010م  يف 
جمازي( خالد علي عبداهلل �شالح يف القوات امل�شلحة )م�شاه جبلي( 

برتبة مالزم ثاين" فور تخرجه من كلية �شانت هارز الربيطانية.
وكادت ت�شقط عيناي من حمجريهما واأنا اأقراأ قرارًا رئا�شياً يف تاريخ 
5/4/2005 بـ"تعيني الأخ/ حممد عبدالاله حممد القا�شي )ع�شو 
الربملان املعار�س ال�شهري وجنل قائد اللواء 201 ميكا العند( برتبة 

عقيد يف القوات امل�شلحة".
    وبحثت طوياًل عن قرارات تعيني ها�شم و�شائر اأبناء ال�شيخ عبد 
اهلل بن ح�شني الأحمر يف اجلي�س غري اإنني ع�ش�شتحُ اأ�شابعي حني مل 
اأجدها فيما توفر لدي من قاعدة بيانات. حمظوظون حتى يف هذه يا 

اأبناء ال�شيخ!
يف  قرارًا  اأقراأ  واأنا  التغيري  ومن�شة  الثورة  هتافات  وتذكرت      
الق�شيبي  من�شور  حميد  حميد  معاذ  الأخ/  بـ"تعني    3/4/2007

يف القوات امل�شلحة برتبة املالزم ثان". 
حممد  الأخ/  دور  بـ"ت�شْ  14/2/2004 يف  القرار  و�شدر      
يف  قائدًا  وتعيينه  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  اإىل  الغادر  علي  بن 
�شوارب  اأبو  ع�شكر  خارف  الأخ/  و"تعيني  املع�شكرات"،  اأحد 
بتاريخ  �شعدة"  حمور  الغربية  ال�شمالية  املنطقة  يف  ركن 
ح�شن  عزيز  العقيد  بتعيني  القرار  �شدر  فيما  10/11/2001م، 
علي ملفي )مرافق الرئي�س ال�شابق( رئي�شاً لأركان اللواء 27 م�شاة 

ميكا يف 28/7/2008م. ق�ْشمة اإخوة!
    وحتى ملك الزجاج وال�شكر وابن قريتي رجل الأعمال امللياردير 
جنله  باإحلاق  قرارًا   22/10/2005 يف  انتزع  عبداحلق  �شاهر 
"خالد �شاهر عبداحلق يف القوات امل�شلحة برتبة املالزم ثاين" كما لو 
ح له بالتدرج يف اجلي�س! اأنه بحاجة اإىل مرتب جندي اأو اأنه كان لي�شمنَ
يف  ال�شابق  الرئي�س  توجيه  اأقراأ  واأنا  بندول  حبة  عن  وبحثت 
مبلغ  بـ"اعتماد  اجلمهورية  رئا�شة  عام  اأمني  اإىل  12/8/2003م 
مائة وع�شرين األف ريال �شهرياً لالأخوة اأحمد وح�شني وح�شن وعمر 

ونا�شر و�شالح علي عليوة بواقع ع�شرين األف ريال".
    باخت�شار اإن اأكرب، واأقوى، لواء يف اجلي�س اليمني هو لواء اأبناء 
قادته واأقاربهم وقبائلهم. واأقرتح على جلنة هيكلة اجلي�س بدًل عن 
اإن�شاء لواء مدرع �شمن الهيكلة اجلديدة تت  بيع الوهم لليمنيني 

ا�شم اأبناء لواء كبار القادة.
** ** ** *** *

ات اجلي�س بو�شفه قطعة قما�س تتنازعها املق�شّ
قائمتني  وتنقيح  اإعداد  جاهدًا  اأحاول  واأنا  اأ�شهر  ثالثة  ومنذ      
بـ"لواء  والثانية  وجمنديهم"  امل�شايخ  بـ"جي�س  الأوىل  رئي�شيتني: 
كبار ال�شباط" يف �شوء ما توفر لدي من قاعدة بيانات وم�شتندات 
من موؤ�ش�شة اجلي�س، ثم اإين توقفت. فال طائل. هذا هو جي�شكم ولي�س 

لديكم اإل احلا�شل!
ح�ش�س  عن  عبارة  اليمني  اجلي�س  وحدات  معظم  يف  والتجنيد      
القبلي  نفوذه  ح�شب  كل  وحمافظني  ونافذين  م�شايخ  على  توزع 
تاأتي  -قد  وع�شكرية  مهنية  �شوابط  اأية  عن  بعيدًا  والجتماعي 
اأ�شبه بقطعة قما�س  اإنه  لحقاً- من املتبعة يف �شائر جيو�س العامل. 
تتنازعها مق�شات امل�شايخ ومراكز القوى وقبائل كبار قادة اجلي�س.

الأبجديات  يف  امل�شطور  القانون  بني  �شا�شعاً  فرقاً  اأن  والأدهى 
الع�شكرية وبني قانون اآخر هو ال�شاري يف اجلي�س اليمني. اإنه قانون 
توجيهاته  عنه  وتف�شح  ّل�س  اخلحُ و�شدنة حكمه  اهلل �شالح  عبد  علي 
الرئي�س اإىل وزارة الدفاع اأو طلباتهم املرفوعة اإليه وهما ل امل�شايخ 
من يتحملون امل�شئولية القانونية والأخالقية. ومن جملة ذلكتوجيهاً 
بـ"جتنيد عدد   ،30/9/2007 الدفاع، يف م�شتند بتاريخ  اإىل وزير 
من جماعة الأخ ال�شيخ عقيل لطف �شمن التجنيد اجلديد". وتوجيهاً 
ثانياً بتاريخ 13/5/2009 بـ"�شرف تعيني لعدد اأربعمائة �شخ�س 
ملدة �شهرين بنظر ال�شيخ/ ح�شني بن عبداهلل الأحمر"، وثالثاً بتاريخ 
12/12/2009 بـ"جتنيد جمموعة مانع اأبو �شعيد وعددهم مائة 
فرد املرابطني يف �شعدة"، ورابعاً بـ"جتنيد مائتي فرد لن�شور بنظر 
الأ�شول  اأحمد  الأركان  رئي�س  من  مقرتح  بح�شب  العوجري"  فائز 
23/12/2009م  بتاريخ  وخام�شاً  فايز،  ل  8/3/2007م  يف 
الأخوين/  مبعرفة  اجلوف  حمافظة  اأبناء  من  فرد   600 بـ"جتنيد 
من�شور عبدان وخالد ه�شبان من �شمن قوات املجندين اجلدد". هذا 

هو القانون ال�شاري للتجنيد يف اجلي�س اليمني.
ال�شلم كما يف  الدفاع بنظر امل�شايخ والوجهاء يف      وجندت وزارة 
مقرر  اإنه  الثانية.  يف  وزادت  الأوىل  يف  �شراهتها  قلت  واإن  احلرب 
بتاريخ  رئا�شياً  توجيهاً  ذلك  جملة  ومن  واجب.  اإ�شقاط  �شنوي. 
ال�شيخ/  بنظر  جندي  خم�شني  جتنيد  بـ"اعتماد   28/4/2002
برتول  لرت  واألف  الغذائي  متوينهم  مع  مبارز  حممد  عبدالغني 
األف لرت برتول  بـ"اعتماد   19/3/2002 �شهرياً". واآخر يف تاريخ 
رتبة  اإىل  حممد  جنله  وترقية  البهجي  �شامل  لالأخ/  فرد   50 وتعني 

مالزم ثاين". تلك رو�شتة علي عبداهلل �شالح وطريقة حكمه.
امل�شايخ  على  حكرًا  ولي�س  مناطقي  اأي�شاً  اجلي�س  يف  والتجنيد      
بني  ي�شدر  حال  اأية  على  ال�شابق  الرئي�س  كان  فح�شب.  والأعيان 
بعينها  مناطق  من  بالتجنيد  الدفاع  اإىل  توجيهاته  والأخرى  الفينة 
اإىل  ا�شتنادًا  ل  الجتماعية  وجاهتها  اأحد  اأو  �شيخ  ت�شمية  دون 
مثاًل  ذلك  ومن  وعريف.  تقديري  ب�شكل  واإمنا  التناف�شي  الختيار 
 2000 عدد  11/11/2001بـ"جتنيد  بتاريخ  للدفاع  توجيهاً 
اأمنية  قوة  لت�شكيل  ماأرب  حمافظة  مديريات  خمتلف  من  �شخ�س 
اأبناء  بع�س  بـ"جتنيد   5/6/2002 تاريخ  يف  واآخر  باملحافظة" 
وكذلك  الالزمة"  الإجراءات  واتخاذ  واملهرة  ح�شرموت  حمافظتي 
توجيهاً يف 27/12/2009 بـ"جتنيد عدد من اأبناء مديرية ر�شوم 

وراأ�س باحلاف على قوات حمور عتق". وما خفي اأعظم.
** ** ** *** *

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

تاريخ  يف  احلايل  الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�س  ياأمر  وحني 
دماج  منطقة  �شعدة  �شهداء  "مبعاملة  حرفياً:  9/12/2009م 
املعنى  امل�شلحة" فاإن  القوات  وجرحى  �شهداء  كاأمثالهم  وجرحاهم 
يعاملون  فح�شب،  الأحياء  ولي�س  ال�شهداء،  حتى  وفا�شح:  وا�شح 
بدرجات متفاوتة! ويف هذه ال�شيغة اإقرار بالظلم من رئي�س جمهورية 

من العدل الإلهي األ يبقى رئي�شاً. 
    وميتاز اجلي�س اليمني، دون �شائر اجليو�س، اأنه اجلي�س الوحيد 
املعاملة  نف�س  التقاعد يف  اإىل  ويحيلهم  يجّند �شباطاً  الذي  العامل  يف 
وباأمر ع�شكري واحد! ومن ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر م�شتند 
ما  مو�شوع  بـ"معاجلة  الدفاع  وزير  اإىل   26/4/2010 بتاريخ 

- كتب/ حممد عبده العب�سي
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- اأني�ص البارق

.. م�شرحية تفتح 
النار على ف�شاد 
الثورة وما قبلها

اجلامعي  "غازي" الأ�شتاذ  يرد  العبارة  بهذه  كلب"،  �شتني  عيال  "كلنا 
"عو�س" الذي يراأ�س ترير �شحيفة ورقية ويدير موقعاً  على �شقيقه، 
لرتباطه  بالف�شاد  الأولنَ  الأخريحُ  فيه  اتهم  بينهما  حوار  عقب  اإخبارياً، 
بنظام احلكم الذي قامت �شده احتجاجات �شعبية لإ�شقاطه، يف م�شرحية 
"�شرف غري �شحي" التي عر�شت م�شاء ال�شبت، اأول اأيام عيد الأ�شحى 

على من�شة �شينما "هريكن" يف البلدة القدمية بعدن، "كريرت".
اأ�شرتني،  ي�شم  منزل  حمام  يف  نهايتها  حتى  امل�شرحية  اأحداث  وتدور 

امل�شرحية  وت�شلط  ترميم،  اأعمال  احلمام  يف  وجتري 
يف  ف�شاد  منطقتي  تعار�س  اأو  تقاطع  على  ال�شوء 
�شهدت  التي  الدول  جمتمعات  يف  ت�شادمتا  بيئتني 

ثورات الربيع العربي العام 2011.
لالإ�شارة  احلمام،  داخل  امل�شرحية  م�شاهد  وتنح�شر 
املنطقتني  جتمع  التي  امل�شرتكة  املنطقة  ف�شاد  اإىل 
غري  "�شرف  ا�شم  امل�شرحية  وتمل  املتداخلتني، 
اأو  الر�شيد  اإىل   - يبدو  ما  على   - اإ�شارة  يف  �شحي"، 
اأبطال  به  يتورط  الذي  ال�شوي،  غري  املايل  الإنفاق 
امل�شرحية لرتباطهم مبنظومتي ف�شاد اإحداهما قدمية 

والأخرى جديدة نا�شئة.
وهو  "غازي"،  دور  اخل�شر  عدنان  النجم  ويلعب 
قامت  الذي  الوطن  حزب  يف  وع�شو  جامعي  اأ�شتاذ 
"�شو�شن  من  متزوج  �شعبية،  احتجاجات  �شده 
وهي  "�شروق"،  النجمة  بدورها  تقوم  التي  جنيب"، 
وكيلة وزارة يف احلكومة التي مي�شك مبقاليدها حزب 
غازي،  �شقيق  مع  م�شرتك  منزل  يف  يعي�شان  الوطن، 

ويدعى "عو�س"، الذي يقوم بدوره "�شامح عقالن"، وهو رئي�س ترير 
�شحيفة ميار�س الرتزاق مع اأكرث من جهة يف جبهات مت�شادة بدعوى 
"نوال حممود"، تقوم  النا�شطات وتدعى  اإحدى  احليادية، ومتزوج من 
كمديرة  امل�شرحية  يف  "نوال"  وتظهر  حمادة"،  "�شايل  النجمة  بدورها 

الثقافة،  عدمية  �شطحية،  ب�شخ�شية  املدين،  املجتمع  منظمات  لإحدى 
اأكتاف الثورة، و�شاعدها زوجها  وتتنقل بني دولة واأخرى، ت�شلقاً على 

يف الظهور الإعالمي.
وتتواىل م�شاهد امل�شرحية باإيقاع ت�شاعدي لإظهار الت�شادم بني الفريقني 
حني  ذروته  ي�شل  اأخرى،  جهة  من  وزوجته  زوج  كل  وبني  جهة  من 

اأغلق  وقد  احلمام  داخل  حم�شورين  اأنف�شهم  يجدون 
الباب من اخلارج.

"عو�س"  يتهم  الأربعة،  بني  التال�شن  ذروة  ويف 
الدرا�شية  باملنح  والتالعب  بالف�شاد  "غازي"  �شقيقه 
واملجال�س الطالبية يف اجلامعة، ويتهم زوجة �شقيقه 
ب�شم�شرة الوظائف يف الوزارة التي تعمل بها، وتتهمه 
هي با�شتغفال �شباب ال�شاحات، "انت وطنك البي�شة، 
روح ا�شحك به على ال�شباب بال�شاحة، ح�شك ت�شدق 
�شقة  امتالكه  املنا�شل"، وتك�شف عن  انك عاي�س دور 
"نوال"  زوجته  ت�شف  فيما  بنكي،  ور�شيد  و�شيارة 
كما  مدين"،  يا  جمتمع  يا  ظهرك  "وعلى  بال�شارقة، 
عو�س  ابنة  ت�شمية  من  و"�شو�شن"  "غازي"  ي�شخر 

ونوال با�شم "�شاحة".
بدور  ر�شاد"  "قا�شم  النجم  امل�شرحية  �شيف  ويقوم 
"عبده ال�شباك"، وهو اأ�شم واأبكم، �شمن حبكة خا�شة 
تف�شر عدم قدرته على م�شاعدة الأ�شرتني يف اخلروج 
"احلمام"، وقد ي�شري دور ال�شباك اإىل الفئة  من ماأزق 

ال�شامتة العاجزة عن اإحداث تغيري حقيقي.
"عمرو  امل�شرحية من تاأليف واإخراج املخرج والكاتب امل�شرحي ال�شاب 

جمال"، مت عر�شها عل خ�شبة م�شرح  �شينما "هريكن" مبدينة كريرت.
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املهرة.  اأهل  خيمة  يل  بالن�سبة  خيمة  اأح�سن 
روحه،تاريخه،  اجلنوب،  عبق  �ستجدوا  زوروها 
عن  ق�س�س  �ست�سمع  اخليمة  هذه  يف  ح�سارته. 
�سالح  نظام  زرعها  التي  ت�سد  فرق  �سيا�سة 
كيف  و  املهرة  قبائل  بني  يفنت  اأن  حاول  و 
لف�سل  اأجنبية  م�ساريع  عن  تفادوها،�ست�سمع 

املهرة عن اجلنوب حتاك حتى اللحظة.

اأهل املهرة يف �شاحة الإعت�شام  زوروا خيمة 
و �شتذكروين بخري.

التزاحم على من ميثل �شعب اجلنوب.  ملاذا 
اأكرث من جلنة تنظيمية تنظم  نحن ل نحتاج 
امل�شريات و املهرجانات و الإعت�شامات حتى 
اإ�شتفتاء  العامل  فيه  يقرر  الذي  اليوم  ياأتي 
و  حملية  اإنتخابات  تنظيم  و  اجلنوب  �شعب 
اجلنوب  ل�شعب  �شتتكون  حينها  و  برملانية 
ت�شتفي  و  الد�شتور  ت�شيغ  �شرعية  قيادة 
ال�شعب عليه و ت�شكل احلكومة لتقدم خططها 

لإعمار اجلنوب و بنائه من جديد.
اجلنوب  �شي�شتلم  فالن  مكون  اأن  هو�س 

اأبعدوه من روؤو�شكم.
اجلنوبيني  من  كثري  كان  الأوىل  الثورة  يف 
�شاملني  و  في�شل  و  بقحطان  اأبنائهم  ي�شمون 
الثورة  هذه  يف  و  �شائع  و  عنرت  و  فتاح  و 
ثواب،با  با  اإبنه  �شمى  اأحدا  اأن  اأ�شمع  مل 
يحيى،ع�شكر  معلم،باعوم،البي�س،�شالح 
جنوبي،جنوبية،مليونية،ت ي�شمون  اإمنا  و 

عت�شام،م�شرية،مهرجان  �شتقالل،اإ حرير،اإ
ح�شود.يعني احلمد هلل يف وعي.

اأي  من  تعلم  ل  كلها  حياتنا  عدن  يف  ع�شنا 
منطقة جارك اأو زميلك يف الدرا�شة اأو رفيقك 
كلنا  و  عدن  اأبناء  جميعا  كلنا  العمل.  يف 
اليمن  جمهورية  اإ�شمها  لدولة  ننتمي  جميعاً 
اليوم  اىل  اأ�شدقاء  يل  ال�شعبية.  الدميقراطية 
ل اأعرف من اأي منطقة هم و مل يخطر يف بايل 
اأن اأ�شاألهم من اأين اأنتم و مل ي�شاألوين قط من 

اأين اأنا.
نحن اأ�شدقاء الإن�شانية فمن اأنتم؟؟

جمعة متلوؤها روح الإن�شانية بني الب�شر.

14

حمطات

عبد الكرمي قا�صم 

ملحمة  اأروع  اليوم  اجلنوب  ي�شهد 
وانتفا�شه  ي�شطرها اأبنائه املخل�شني 
مر  على  التاريخ  لهم  �شيذكرها 
من  تبقى  ما  ل�شتعاده  الع�شور 
وطنهم امل�شلوب منهم عنوه لأكرث من 

ع�شرين عاما .
ع�شرين عاما اأفناها ال�شعب اجلنوبي 
وحده  راية  ظل  تت  و�شمت  قهرا 
اأكرث  فرقت  وحده  بتاتا  من�شفه  غري 

مما جمعت
قلوبنا  على  اأيادينا  ن�شع  اليوم 
ثار  الذي  ال�شعب  لقرار  ننظر  ونحن 
اأنهكته  عجاف  �شنني  بعد  وانتف�س 
خوفا  اأيدينا  ،ن�شع  قواه  وا�شتنزفت 
قدرتهم  من  والتقليل  الثائرين  من  ل 
على  ال�شابر  فال�شعب  و�شمودهم 

يف  �شربه  ي�شتاأنف  ان  بد  ل  ال�شيم 
من  ..لكن  وال�شرف  الن�شال  �شاحات 
ع�شاق  من  واملحر�شني  املغر�شني 

الظهور وع�شاق املن�شات .
املهبطة  القوه  تلك  من  نخ�شى 
ترى  ل  التي  والعزائم  للمعنويات 
ال�شاحات  يف  الثوار  ول  الثورة 
على  و�شربهم  اإ�شرارهم  تقدر  ول 
ا�شتعادة دولتهم  ومتار�س التقليل من 

�شاأنهم والنظر اإليهم بدونية وتعايل .
فهم  يرون انهم هم الثوار وهم القادة 
وال�شادة ولهم احلق يف التقرير نيابة 
التخوين  يف  احلق  لهم  ال�شعب  عن 
والت�شكيك يف النوايا ويعتقدون زورا 

وبهتانا باأحقيتهم يف هذا ال�شعب.
الأم�س  عن  يختلف  اليوم  اجلنوب 

العبودية  يرف�س  جنوب  اليوم  بكثري 
احد  له  يقرر  ان  يرف�س  والو�شاية 
خارجي  تدخل  كان  �شواء  م�شريه 
اأنهكوه �شواء  اأبنائه الذين  وحتى من 
اليوم  اجلنوب  ق�شد  دون  او  بق�شد 
عرف من هم �شديقه من عدوه ..عرف 
من يقف معه ومن يتاجر با�شمه لأجل 

املنا�شب والقيادة .
تلك الآلف التي خرجت واخليام التي 
والن�شال  ال�شرف  �شاحات  يف  ن�شبت 
اتفقوا  عجاف  �شنني  �شبع  بعد  اتت 
القادة فيها على عدم التفاق واتفقوا 
م�شالح  ون�شوا  فقط  م�شاحلهم  على 

املاليني يف اجلنوب
والتي  املمتلئة  ال�شاحات  اليوم 
احلما�س  ال�شعب  هذا  �شدر  يف  بثت 

وراآه  حق  ي�شيع  ل  انه  والطماأنينة 
مطالب ووراءه رجال ..

�شكرا للرجال التي هبت لتلبيه النداء  
بني  والوحدة  الأخوة  روح  واأعاده 

اجلنوبيني
وال�شكن  الأهل  تركوا  ملن  �شكرا 

للتخييم يف العراء
حقا  فاأنت  الوطن  هذا  بحجم  �شكر   

رجال اهلل يف امليدان

لينا احل�صني

ال�شابق،  للرئي�س  املواليني  مب�شاعدة  احلوثيون  ا�شتطاع 
علي عبد اهلل �شالح، داخل املوؤ�ش�شة الع�شكرية، اأن يحققوا 
خ�شمهم  حركة  �شل  اأبرزها  كان  ومهمة،  كبرية  جناحات 
امل�شرتك حزب "الإ�شالح" )اإخوان اليمن(، الذي لعب دورا 
 11 كبريا بالإطاحة ب�شالح من احلكم، عقب اندلع ثورة 

من �شباط/ فرباير 2011.
�شالح  حزب  بني  املتعة"  "زواج  اأن  حمللون  ويرى 
واحلوثيني، لن يدوم طويال، و�شينتهي هذا الزواج "بطالق 
اأن  يدركون  لأن كل من �شالح واحلوثيني،  مرتقب"، وذلك 
اأي�شا،  موؤقتة  وعوامل  بظروف  مرتبط  املوؤقت،  تالفهما 

احلوثيني،  انتقام  من  �شالح  يتخوف  بينما 
يتخوف احلوثيون، كذلك من انقالب �شالح.

ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  يعتقد  جهته،  من 
املتعة  "زواج  اأن  التميمي،  يا�شني  اليمني، 
القائم بني الرئي�س املخلوع �شالح واحلوثيني 

�شينتهي بانتهاء حاجة كليهما لالآخر".
النوع  هذا  يف  ال�شكالية  اأن  اإىل  لفت  لكنه 
اأ�شا�س  على  قائمة  ال�شيا�شي"،  "النكاح  من 
جانب  من  واملناطقي،  الطائفي  التح�شيد 
املخلوع �شالح، الأمر الذي �شاعد على تو�شيع 
احلوثية  للعقيدة  امللتزمني  الأتباع  دائرة 
ال�شيعية املتطرفة، يف النطاق القبلي الزيدي، 
وهو ما يرجح م�شتقبال كفة اجلماعة احلوثية 

على كفة حليفهم �شالح، على حد قوله.
املتعة  تداعيات  اأن  لـ"عربي21"  التميمي  واأ�شاف 
ال�شيا�شية، ل �شك اأنها �شتوؤثر على م�شتقبل �شالح، تعززها 
واحلوثيني  �شالح  بني  حمتملة  مواجهة  بحدوث  توقعات 
حال  يف  �شنعاء،  يف  ال�شيا�شية  باملرجعية  ال�شتئثار  على 
تعرثت م�شرية الت�شوية وتاآكلت �شلطة النظام النتقايل اأكرث 

مما هي عليه الآن.
ولفت اإىل اأن "تغري قواعد اللعبة بوا�شطة الفاعلني الدوليني 
والإقليميني يف امل�شهد اليمني، �شيكون طوقا جناة للمخلوع 
�شالح، كي يلعب دورا مبا�شرا يف تقرير م�شار الأحداث يف 
يحدث  كما  احلوثيني  خلف  لالختباء  حاجة  دومنا  اليمن، 

اليوم".
واحلوثيني،  �شالح  "ا�شرتاتيجية  اأن  التميمي  واأو�شح 

حزب  والأيديولوجي  ال�شيا�شي  خ�شمهم  لجتثاث  ت�شعى 
الإ�شالح )اإخوان اليمن(، منذ �شقوط �شنعاء يف 21 اأيلول/ 
برعاية  تنفيذها  جرى  التي  املهمة  وهي  املا�شي،  �شبتمرب 
اليمن،  يف  النتقالية  ال�شلطة  من  وبتواطوؤ  ودولية  اإقليمية 
لكن الإ�شالح -وفقا للتميمي- فهم املوؤامرة عندما اأقرر عدم 
الدخول يف مواجهة م�شلحة مع احلوثيني وحليفهم �شالح، 
وكانت خطوة حكيمة �شاهمت بتغذية حالة الرف�س ال�شعبي 
العارمة لتمدد احلوثيني يف عدد من املحافظات، ويف املقدمة 
منها حمافظتي تعز واإب يف جنوب غرب اليمن"، منوها اأن 
"بقاء خ�شم احلوثيني وحليفهم �شالح من �شاأنه اإطالة اأمد 

زواج املتعة بني �شالح واحلوثيني"، على حد و�شفه.
القائمة  "العالقة  اإن  ال�شباحي  اأحمد  ال�شحفي  قال  بدوره، 
حالة  جمرد  واحلوثيني  العام  ال�شعبي  املوؤمتر  حزب  بني 

موؤقتة قد ت�شتمر لفرتة ب�شيطة، ثم ما تلبث اأن تنفك، نظرا 
املخلوع  العداء احلقيقة بني حركة احلوثي وحزب  حلالة 
�شالح، الذي قاد حملة ع�شكرية �شد احلوثيني ا�شتمرت ملدة 

�شت �شنوات، ولن ين�شى احلوثيون ذلك"، على حد قوله.
يريدون  "احلوثيني  اأن  لـ"عربي21"  ال�شباحي  واأ�شاف 
لتحقيق  �شالح،  املخلوع  الرئي�س  خدمات  من  ال�شتفادة 
�شبيل  يف  وال�شيا�شية،  الع�شكرية  املكا�شب  من  املزيد 
ال�شيطرة على احلكم يف �شنعاء، واإ�شقاط جماعة الإخوان 
القادمة، �شتكون ما بني حلفاء  اأن املعركة  باليمن. ول�شك، 

اليوم حزب املوؤمتر، واحلركة احلوثية".
ويعتقد ال�شباحي اأن "املخلوع �شالح يفهم جيدا مدى عدم 
موؤقت،  حليف  اأو  ال�شلطة  يف  ك�شريك  له  احلوثيني  قبول 

بعد  احلوثيني  على  النقالب  �شالح  �شيحاول  وبالتايل 
و�شيوجه  ال�شيا�شي،  امل�شهد  من  الإ�شالح  حزب  اإزاحة 
كافة اأن�شاره يف احلزب ،تديدا القبائل، بعدم التعامل مع 
بني  العالقة  انفكاك  "معامل  اأن  مو�شحا  احلوثي"،  جماعة 
اأظهره توجه حزب املوؤمتر  الطرفني، باتت تلوح يف الأفق، 
نحو النق�شا�س على ال�شلطة، والتم�شك بقوائمه الوزارية، 
ورف�س التنازل بها للحوثيني، وخا�شة املهمة منها، وهذا ما 

يحُعجل يف املواجهة بينهم"، على حد قوله.
ال�شلمية"،  "ثورة فرباير  القيادي يف  ال�شياق ذاته، يرى  يف 
�شالح  املخلوع  بني  املتعة"  "زواج  اأن  الإن�شي،  خالد 
واحلوثيني، "لن ينتهي قبل اأن يتخل�س من قوى ثورة 11 
لتبداأ   ،2011 يف  احلكم  من  به  اأطاحت  التي  فرباير،  من 
احلوثي،  جماعة  من  حلفائه  مع  ح�شاباته  ت�شفية  معركة 
عرب ا�شتنزافه يف احلرب على القاعدة، ليلعب 
من  لليمن  واملخل�س  املنقذ  دور  النهاية  يف 
اإىل  اإ�شارة  يف  الفار�شي"  املد  ومن  الرواف�س، 

اإيران، ح�شب تعبريه.
"تداعيات  اإن  لـ"عربي21"  الإن�شي  وقال 
�شتبداأ  واحلوثيني،  �شالح  بني  امل�شالح  نكاح 
الأكرب  الأول وجنله  ترميم �شورة  ب�شيناريو 
حاليا،  الإمارات  لدى  اليمن  �شفري  اأحمد 
للدفع  اأن�شار اهلل،  وتقبيح الأخر وهم جماعة 
بهم نحو ارتكاب مزيدا من اجلرائم الب�شعة يف 

حق اليمنيني".
من  هو  �شالح  "املخلوع  اأن  الإن�شي  واعترب 
لتدمري  قوية،  ع�شكرية  كقوة  احلوثيني  اأظهر 
ال�شلمية،  ال�شباب  ثورة  نا�شر  الذي  اجلي�س 
باحلوثيني  ال�شعودية  ابتزاز  ذلك  بعد  له  يت�شنى  وحتى 
ال�شيعة"، م�شريا اإىل اأن �شالح "�شيتخل�س من زعيم جماعة 
من  تخل�س  واأن  �شبق  كما  احلوثي،  امللك  عبد  احلوثي 
معه  لتدفن   ،2004 يف  احلوثي،  ح�شني  اجلماعة  موؤ�ش�س 
�شنعاء،  اإ�شقاط  ومتثيلية  ال�شتة،  �شعدة  حروب  لعبة 

مب�شاندة قادة املوؤمتر املواليني ل�شالح"، على حد و�شفه.
احلوثيني  مع  حروب  �شتة  خا�س  اليمني  اجلي�س  اأن  يذكر 
احلرب  انتهت   )2004-2009( بني  ما  البالد،  �شمال  يف 
بتقدم احلوثيني، و�شط اتهامات للرئي�س �شالح حينها بخلق 

احلرب لت�شفية اجلرنال علي حم�شن الأحمر.
نقال عن )عربي21(:

- متابعات
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اإنها  البع�س  ي�شن  قد  لذلك  مزلزًل  التقرير  عنوان  لعل 
حماولة من معدي التقرير ل�شد القارئ وجذبة اإليهم ليقراأ 
تقرير باهتا عن ق�شية ف�شاد كالعادة تلك الق�شايا التي 
اأغرقت بها ح�شرموت ولكنني هنا ادعوا القارئ دعوة 
�شادقة لقراءة التقرير ومن ثم ي�شنف له عنوانا منا�شباً 
غري  جديد  م�شطلح  لها  واإيجاد  احلالت  هذه  وي�شنف 
م�شطلح "الدحب�شة"  كون احلالت تختلف متاما عن ما 
اأ�شلوب  اعتبار"الدحب�شة  على  املتدحب�شني  من  عهدناه 
و�شفة �شيئة ولي�شت حكرا على منطقة معينة" .. فلعل 

احلقيقة موجعة لذلك تعمدنا اأن ل نزيد من الأمل ..
يومي 7 و 8 من �شبتمرب 

ت�شييد امل�شتقبل حل�شرموت
واخلا�شة  احلكومية  املختلفة  الإعالم  و�شائل  تناقلت 
اأنه يف يوم الأحد املوافق ال�شابع من �شبتمرب2014م قام 
والتعليم  الرتبية  مكتب  ومدير  املحافظة  حمافظ  الأخ 
الثانوية  بافتتاح  امل�شئولني  من  وعدد  باملحافظة 
العام  يد�شن  الفتتاح  وبهذا  باملكال  للبنني  النموذجية 
– 2015م  .. عام جديد د�شن  الدرا�شي اجلديد 2014 
من هذه الثانوية النموذجية التي يتمنى كل طالب علم 
اأن يتتلمذ فيها كونها ل تقبل اإل املتفوقني �شلوكا وتعليماً 
.. وا�شتب�شر كافة اأبناء ح�شرموت بالعام اجلديد خريًا .
اأما يف اليوم التايل اأي الثامن من �شبتمرب مل يتوقف ذلك 
و�شائل  تن�شر  حتى  تعليما  احل�شرمي  بالإن�شان  الرقي 
الإن�شان  حقوق  مكتب  افتتاح  مفاده  خربًا  الإعالم 
ال�شحف  ن�شرت  حيث  متاما  امل�شهد  ليكتمل  باملحافظة 
 " واملواقف ذلك اخلرب وا�شتعر�شته وكالة �شباأ كالتايل 
افتتحت وزيرة حقوق الإن�شان حورية م�شهور وحمافظ 
وزارة  مكتب  املكال  يف  اليوم  الديني  خالد  ح�شرموت 

حقوق الإن�شان باملحافظة ".
املحافظة  وكيل  الفتتاح  ح�شر  الوكالة"  واأ�شافت 
العمودي  حممد  املهند�س  الفنية  ل�شوؤون  امل�شاعد 
فائزة  باملحافظة  للمراأة  الوطنية  اللجنة  فرع  ورئي�شة 

بامطرف وعدد من امل�شئولني" .
علينا  طلت  عدن  ومن  �شبتمرب  من  ع�شر  ال�شابع  ويف 
ب�شارة اأخرى من عدن عرب وزيرة حقوق الإن�شان قائلة 
ل�شئون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  من  بدعم   "

الالجئني تاأثيث مكاتب اإقليمي عدن – ح�شرموت " .
حتى اكتملت ال�شورة يف بناء م�شتقبل م�شرق لالإن�شان 

من  تاأثيثه  مت  ومكتباً  منوذجيا  تعليما   .. احل�شرمي 
بالإن�شان  �شيهتم  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية 
عن  يتحدث  وهو  �شوته  بح  لطاملا  الذي  احل�شرمي 
حقوقه امل�شلوبة وي�شكي ا�شطهاد يحيق به ول يلقى من 
اإل  بها  يقوم  ل  اأعمال  هكذا  مثل  اأن  نعم   .. اإليه  ين�شت 
.. ولكــــن  ال�شادقني مع اهلل ومع مواطنيهم  املخل�شني 
وفرقعات  كذبات  جمرد  اإنها  اأم  حقيقة  �شرد  ما  كل  هل 
العقل  ي�شتوعب  ان  امل�شتحيل  من  بالطبع   !! اإعالمية 
ب�شور  مزودة  اجلميع  تلقاها  التي  الأخبار  كون  ذلك 

فوتوغرافيه .. فاإىل احلقيقة كعادتنا .
حقيقة يوم ال�شابع من �شبتمرب :

ما مت ذلك اليوم هو عملية افتتاح ثانية لذات املبنى ففي 
املرة الأوىل نقلت وكالة الأنباء اليمنية �شباأ يوم 12 مايو 
" افتتح وكيل حمافظة ح�شرموت  2014م خربًا مفاده 
امل�شاعد ل�شوؤون مديريات ال�شاحل نا�شر �شامل بلبحيث 
املناهج  لقطاع  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ومعه 
والتعليم  الرتبية  مكتب  ومدير  احليمي  علي  والتوجيه 
بال�شاحل جمال �شامل عبدون اليوم باملكال رو�شة فاطمة 
ماليني   104 بتكلفة  بفّوه  املت�شررين  مبنطقة  الناخبي 

ريال. "
منوذجية  لثانوية  املبنى  لذات  الثاين  الفتتاح  اأن  اأي 
يكرب  لأن  تكفي  ل  املدة  وهذه  اأ�شهر  خم�شة  من  اأقل  يف 
الطفل حتى ي�شل ملرحلة الثانوية ومقولة يف اليمن توقع 
يتم  مل  ملاذا  ولكن   .. الدرجة  هذه  اإىل  ت�شل  ل  �شي  كل 
ا�شتغالل املبنى للغر�س الذي بني من اأجلة !! هنا تقع 
�شكني  يقع و�شط حي  املبنى  فهذا   .. الكارثة احلقيقية 
اأ�شا�شية  مدر�شة  ال�شمالية  اجلهة  من  ويجاوره  وا�شع 
ال�شتخبارات  مبنى  الغربية  اجلهة  من  اأما   .. للبنات 

املبنى  ذلك   .. ال�شتخبارات  مبنى  نعم   .. الع�شكرية 
لهم  اإ�شافة  مت  البنات  لتعليم  مدر�شة  مع  يجتمع  الذي 
ومرفق  للتعليم  مرفقني  مباين  ثالث  ليكون   .. الثانوية 
.. وما يزيدين  ع�شكري م�شتهدف يجمعهم �شورًا واحدا 
عزوفهم  عن  للثانوية  املجاورين  احد  �شاألت  اأنني  اأملا 

لإر�شال اأطفالهم للرو�شة ؟
" اإذا كنا نحن الكبار منر من اأمام  فانفجر غا�شبا قائال 
لي�س  امل�شئولني-  –اأي  هذول   .. خائفني  ونحن  املبنى 
جمموعات  مع  حرب  يف  نحن  يقولون  حياء  ذرة  فيهم 
مبانيهم  ويبقون  و�شيخ  طفل  بني  تفرق  ل  اإرهابية 
عن  لهم  ويبحثون  ال�شكنية  التجمعات  بني  امل�شتهدفة 

دروع ب�شرية من الأطفال والأبرياء تميهم "
كاخلنجر  كانت  ولكنها  اأذاين  اإىل  ت�شل  مل  الكلمات  تلك 
األي�س هولء  يا م�شئولينا  .. ماذا دهاكم  قلبي  الذي غز 
على  �شتحا�شبون  اأعناقكم  يف  اأمانة  والأهايل  التالميذ 
احل�شاب  يوم  حياتهم  تاأمني  يف  والإهمال  التق�شري 
امل  ؟  للخطر  حياتهم  تعري�س  يف  توغلون  فلماذا  ؟ 
املدينة  من  املع�شكر  هذا  تخرجوا  اأن  بكم  الأجدر  يكن 
التعليمي  املجمع  اأطفال ويكتمل  مكانة رو�شة  لت�شعوا 
اأو تو�شعون مدر�شة البنات التي يت�شح من ال�شورة اأن 

اأربعة طالب على طاولة ل�شخ�شني !!
يف  ومكتبها  الإن�شان  حقوق  اأن  اأجزم  فاإنني  لذلك 
 .. املدن  من  املع�شكرات  اإخراج  �شيتبنى  ح�شرموت 
.. فهذا  الإن�شان  لديها مكتب حلقوق  فاليوم ح�شرموت 
مكتب  اإىل   .. قوانينكم  تن�شفنا  مل  اأن  �شين�شفنا  املكتب 

حقوق الإن�شان بح�شرموت .
حقيقة يوم الثامن من �شبتمرب :

اأعتدنا يف مرحلة �شالح اأن تكون امل�شاريع التي تتبناها 

الدولة هي يف و�شع حجر اأ�شا�س حتى امتالأت امل�شاحات 
املعار�شة  وكانت  ينفذ  �شي  نرى  ول  الأ�شا�س  باأحجار 
�شالح  على  احلجر  �شاحب  �شفة  تطلق  حينها  اليمنية 
ومن عمل معه .. لذلك ا�شتنه�شوا الهمم حتى يخرجون 
– اإنهم  اإل  الفا�شد ويبنون م�شتقبل جديد  الطاغية  ذلك 

الثوار- مل ي�شتطيعوا اإزاحة �شالح كاماًل ليقت�شموا معه 
احلكم وكان من نتاج تلك الثورة وزير حقوق الإن�شان 
و�شفتهم  من  �شبتمرب  من  الثامن  يوم  اجتمعت  التي   ..
�شابقا اأركان حكم �شالح ليفتتحا مكتب حقوق الإن�شان 
 .. اأ�شلوبا جديدا مل نعهده  لنا  ليبتكرا   .. يف ح�شرموت 
مكتب حقوق الإن�شان يف ح�شرموت جمرد وهـــم ولعبة 
ح�شرموت  اأبناء  على  واملعار�شة  ال�شلطة  لعبوها 
فمنهم من تورط م�شاركا يف تلك اللعبة ومنهم من تورط 
بال�شمت .. فهنا �شيخطر بال كل متابع راأينا �شور ق�س 
ال�شريط فهل �شتكذب اأعيننا .. نعم مت ق�س �شريط مكتب 

ولكن يف احلقيقة مل يكن ذلك املكتب �شوى ... .
املحافظة  يف  والطرق  العامة  الأ�شغال  عام  مدير  مكتب 
مت  انه  للجميع  اإيحاء  ومت  فيه  ال�شريط  ق�شوا  الذي 
افتتاح مكتب حلقوق الإن�شان باملحافظة .. ذلك الإن�شان 
حماة  وزيفها  احلقيقة  يف  حقه  حتى  يحرتموا  مل  الذي 
احلقوق ول ادري ما هي الأ�شباب التي دفعتهم لإيهام 
احل�شارمة بفتح مكتب حلقوق الإن�شان .. قد يكون هذا 
الوهم لي�س احل�شارم امل�شتهدفني منه بل الأثاث الدويل 
.. من يعلم فالعلم عند امل�شئولني جميعا اأ�شاألوهم لعلهم 

يجيبونكم .
يج�شدان  بنموذجني  اأكتفي  ال�شحفي  ال�شتق�شاء  بهذا 
امل�شئولني  ونبل  وفاء  واخلارج  الداخل  حل�شارمة 
ير�شمون  الذين  امل�شئولني  تلكم  واأخوتهم  لأبنائهم 
الأجيال  عليه  لت�شتند  املاء  �شطح  على  جميال  م�شتقباًل 

احلالية والالحقة اإن حلقت اأجيال .

م�شئويل اليمن وح�شرموت يتفقون على نحر اأبناء ح�شرموت 

- عبداهلل احل�سرمي - عمر باعوم  
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حملة مكافحة
التحالف الحوفاشي ) المخلوع عفاش+ المتمرد الحوثي (

       هذا الأ�شبوع ارتفعت وترية الن�شاط ال�شعبي وال�شيا�شي 
اجلمهورية  عن  اليمن  جنوب  لنف�شال  الداعي  والع�شكري، 
عودة  احتمال  و�شار  وح�شرموت،  عدن  مناطق  يف  اليمنية، 

اجلنوب دولة م�شتقلة اأقرب للواقع من اأي وقت م�شى.
وتهم  املنطقة،  يف  اجلميع  تهمان  م�شاألتان  والنف�شال  الوحدة 

اأول اجلار الرئي�س، القلق جدا، اأي اململكة العربية ال�شعودية.
واليمن  ال�شمايل  اليمن  بني  الوحدة،  متت  عندما  فاإنه  وللتذكري 
اجلنوبي، حدثت بتاأييد من ال�شعبني، لكنها مل تنتج عن ن�شاط 
احلكم  على  لل�شراع  نتيجة  �شارت  بل  عام،  و�شعبي  اجتماعي 
يف اجلنوب بني القوى ال�شيوعية، حيث انتهز الفر�شة الرئي�س 
ال�شابق علي عبد اهلل �شالح دعوة اجلنوبي علي �شامل البي�س، 
 ،1989 عام  يف  التفاق  الثنان  ووقع  احلكم،  يخ�شر  كاد  الذي 
�شالح  هيمن  امل�شرتك،  واحلكم  حدة  الورِ تقيق  من  وبدل 
لوحده على كل ال�شلطة يف البلدين، ومل تقق الوحدة املنافع 
اإهمال  يف  وت�شببت  ال�شمال،  على  عبئا  �شارت  بل  املوعودة، 
اجلنوب واإلغائه، وكان �شالح الكا�شب الوحيد الذي حكم دولة 

كبرية مبفرده.
ال�شعودي  الداخلية  وزير  مع  جل�شت  الوحدة،  وقبيل         
يف  م�شوؤول  اأي�شا  وكان  العزيز،  عبد  بن  نايف  الأمري  الراحل، 
كان  ما  حول  و�شاألته  امل�شرتكة.  اليمنية   - ال�شعودية  اللجنة 
الوحدة،  قيام  تعار�س  ال�شعودية  اأن  �شالح  علي  اإعالم  يدعيه 
واأنها متثل خطرا عليها. اأعطاين، رحمه اهلل، تلخي�شا مهما حول 
وقال،  اخلم�شينات.  منذ  التاريخي  وجذرها  العالقة،  طبيعة 
بالن�شبة لل�شعودية، الأف�شل هو وجود مين واحد. فنحن نعاين 
عندما نتعامل مع حكومتني يف عدن و�شنعاء، لأن اإر�شاء حكومة 
يعني اإغ�شاب الأخرى، خا�شة عندما تدث هناك توترات بني 
ففي  للمملكة،  خ�شم  مع  للتحالف  اإحداهما  وتتحول  ال�شطرين، 
النا�شريني،  ال�شمال مع  الثوار يف  الباردة تالف  اإبان احلرب 
اإدارة  علينا،  الأ�شهل  ال�شوفيات.  مع  اجلنوب  تالف  ولحقا 
نف�س  يف  املحافظة  مع  واحدة،  بحكومة  موحد  بلد  مع  العالقة 
التي  املختلفة،  الداخلية  القوى  مع  طيبة  عالقة  على  الوقت 
لطاملا ارتبطت تاريخيا مع ال�شعودية. يف احلقيقة، ال�شعودية، 

اأي�شا، عانت �شيا�شيا حتى مع اليمن املوحد لحقا، لكنها كانت 
جمرد خالفات فقط. فقد عرف عن الرئي�س ال�شابق �شالح، الذي 
حكم اليمن يف عهود 3 ملوك �شعوديني، حبه للعب اأدوار تعظم 
من مكانته ال�شخ�شية، واإن كانت دائما ت�شر باليمن واليمنيني! 
فقد انحاز �شالح مع �شدام ح�شني حاكم العراق الأ�شبق، �شد 
ال�شعودية، عندما احتل الكويت. ثم تالف مع القطريني عندما 
اختلفوا ل�شنوات مع ال�شعودية، كما �شمح للعقيد الليبي معمر 
القذايف بتمويل قبائل مينية �شد ال�شعودية. واأخريا، �شالرِح هو 
من اخرتع احلوثيني، حيث حولهم اإىل جماعة دينية و�شيا�شية 
خطرة، وكانوا اأ�شا�شا فرعا قبليا. بحجة تعليمهم دينيا، اأر�شل 
جارته  �شد  اأي�شا  للعمل  لتجنيدهم  اإيران  اإىل  جمموعة  منهم 
حتى  املناف�شة،  ال�شمالية  اليمنية  القبائل  و�شد  ال�شعودية، 

ي�شعها تت �شيطرته، من خالل لعبة توازن متغرية دائما.
لي�س  احلا�شم،  ال�شوؤال  طرح  اجلديدة  التطورات  تعيد  والآن 
هل  واجلنوب:  ال�شمال  مينيي  على  اأول  بل  ال�شعوديني،  على 

النف�شال هو احلل؟
م�شاكل  من  �شيزيد  اليمن  انف�شال  ال�شخ�شي،  راأيي  يف         
اليمنيني يف ال�شطرين لأنه ل توجد قوى مهيمنة ت�شم التناف�س 
اإليه  يحتكم  حقيقي  انتخابي  نظام  يوجد  ول  القتتال،  وتوقف 
فاإن النف�شال �شيعزز  اليمنيون وميكن املراهنة عليه، وبالتايل 

الفو�شى يف ال�شطرين.
       مع هذا، بات النف�شال اأقرب اإىل احلدوث نتيجة النهيار 
نتيجة  وكذلك  اليمن،  �شمال  يف  احلكم  موؤ�ش�شة  يف  املت�شارع 
الإحباط من الف�شل الذي مني به م�شروع الوحدة، والذي اأدرك 
املعزول  للرئي�س  �شخ�شي  م�شروع  جمرد  كان  اأنه  اليمنيون 
خطايا  عن  التعوي�س  �شادقني،  حاولوا،  ال�شماليون  �شالح. 
اأبدوا الكثري من املرونة،  اأهلهم يف اجلنوب، حيث  �شالح جتاه 
واأثبت الكثري منهم حر�شهم على الوحدة، بدليل موافقتهم على 
الآن  يحتلهما  احلكومة  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  من�شبي  اأن 
ال�شكان.  من  ال�شاحقة  الأغلبية  فيه  ال�شمال  اأن  رغم  جنوبيان، 
مع هذا فالقوى ال�شيا�شية اجلنوبية تزايد على بع�شها �شعبيا، 
داعية لالنف�شال، مدركة اأن اإعالن دولة م�شتقلة �شار املو�شيقى 
املف�شلة للجنوبيني، و�شارت الوحدة م�شطلحا مكروها ب�شبب 
عهد �شالح، الذي �شاوى اجلنوب بال�شمال، فجلب له املزيد من 

الفقر والتهمي�س.
اليوم  ال�شمال  يعي�س  املركزية،  ال�شلطة  ل�شعف  ونتيجة         
فراغا �شيا�شيا رهيبا، حيث تتقاتل القوى الرئي�شة الثالث على 
يف  تن�شط  تزال  ل  التي  �شالح  املعزول  جماعة  اأولها،  احلكم؛ 
من  الذمم،  و�شراء  الفنت،  باإثارة  ال�شيا�شي،  امل�شروع  تخريب 
باإيران،  اأن تعود للحكم. وهناك تنظيم احلوثيني املرتبط  اأجل 

فريق  وثالثها،  الدولة.  مفا�شل  على  ميلي�شياته  ا�شتولت  الذي 
التي ترقد على �شرير املر�س، ومل تعد متلك  الدولة، بحكومته 
ودول  الأمن  جمل�س  باعرتاف  الدولية،  ال�شرعية  ورقة  �شوى 

اخلليج العربية.
       ويف حال اإعالن وفاة احلكومة احلالية، اأو وفاتها دون اإعالن 
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة، فاإن ذلك �شيعني حتما نهاية اليمن 
تاريخا  بعدها  اليمن  ليبداأ  دولتهم،  اجلنوبيني  واإعالن  املوحد، 
من  باملزيد  مليئا  فيه  الأول  الف�شل  �شيكون  والأرجح  جديدا، 
التنازع الداخلي، والتدخالت اخلارجية، و�شحيته دائما يبقى 

الإن�شان اليمني الذي مل ي�شاأله اأحد عن راأيه، بعد.

نقال عن ال�شرق الأو�شط

هل هذه ثورة اأم جمعية عمومية 
ملنتخب عاملي لكرة القدم؟!!

  كنت دوماً اإىل جانب ال�شباب ومازلت وتبني كل مقالتي يف ال�شحف ذلك منذ 
زمن طويل ، اأنا ل اأبحث عن كر�شي ول من�شب ول من�شة ، فقط اأريد القول 
لكم : �شوف يتوهونكم عمدًا كلهم قيادات من ورق ، ل يعرفون معنى التحرير 
والإ�شتقالل ، هل معقول كل هوؤلء ، جمل�س اإنقاد جمل�س تن�شيقي من املكونات 
.....اإلخ من من دول العامل بتناق�س وفد من ن�شف اجلنوب هوؤلء اأكرب واأكرث 
من ع�شرة منتخبات عاملية ، هل هذه ثورة اأم جمعية عمومية ملنتخب عاملي 
حتى  يعجب  ل  كالمي  اأ�شبح   ، املوقف  ت�شيدوا  �شباب  يا  اأنتم   ، القدم  لكرة 
لأنه  ال�شياع  نحو  �شريوا  اهلل  بركة  على   .. املن�شات  بع�شاق  اأ�شوة  ال�شباب 
يبدو قريب لقلوبكم ، اللهم اإين بلغت مرارًا ول فائدة ترجى من اجلميع ول اأمل 

!! ويا عني ل تذريف الدمعة مادام جميعهم بال وكنة ول رجعة !!
 هناك مقولة تاريخية " اجلنوبي هو دائماً يخون نف�شه " وهناك قول ماأثور 
عنها " ذي �شوبه بيده اهلل بيزيده " وهناك مقولة قلتها مرات ومعروفة للبع�س 

: واهلل ورب حممد لول خيانة اجلنوبي للجنوبي ، وخيانة اجلنوبي للجنوب ، 
ملا وطاأت اأقدام الإحتالل الو�شيع ذرة من تراب اجلنوب ، وال�شرفاء فقط غري 

املناطقيني يعرفون معنى الكالم .
 مع كل حبي واحرتامي لل�شباب املثقف النبيل النظيف اليد املوؤمن بالإ�شتقالل 
واحلرية ، واأرجو اأن يفهموا قويل ، واأعني ال�شباب يف ال�شاحة وغريهم يف كل 
�شرب من اأر�س اجلنوب ، اأ�شع ال�شوؤال التايل : اأيهما اأكرث نفعاً للجنوب البقاء 
يف ال�شاحات واإفراغ املحافظات من ال�شباب والرجال لت�شهيل دخول الإحتالل 
املنافذ احلدودية  اإغالق  اأم   ، بلب�س جديد  املحافظات  لإ�شقاط  القدمي  اجلديد 
بيننا وبينهم واإعادة الرباميل وال�شالح بيد اأهل الأر�س ؟؟!! ملن �شينظر العامل 

يف هذه اللحظات امل�شريية ؟! مع كل حبي واإحرتامي لكم !
 اأ�شتغرب فرح ال�شباب يف ال�شاحة باأنهم جعلوهم يتوحدوا ...وفرح البع�س 
من رجال الأم�س باأن ال�شمرة با تطول ، ولكني اأ�شعر بالهزمية ، هزمية �شباب 

جبان  مرتزق  م�س  اليد  نظيف  مثقف  واعي 
الذي  من   ، اأنف�شهم  هزموا  لأنهم  وبائع 
على   ، منها  ونازل  من�شة  وطالع  ح�شر 
جمال  جاء  هل   ، داري  هواك  داري  طريقة 
منديال  نيل�شون   ، جيفارا  عبدالنا�شر؟ 

" باعوم  وحيد  باإ�شتثناء  عادت  ال�شنني  كل  اأ�شاعت  التي  الوجوه  نف�س  ؟؟!! 
 : ال�شحت  لأكل  يده  ال�شوؤال فقط ملن ل ميد  " ك�شخ�س منفرد ومع ذلك يظل 
ثورة ال�شباب كانت من اأجل املبيت يف ال�شاحة تخزين و�شمرة وكالم مبارز اأم 
خلق الدولة املدنية احل�شارية ؟؟؟؟!!!! يلعن اأبوها دنيا جابت وباعت طريق 
 ، الذي مل يعجبه قويل هذا فيفعل ماي�شاء والزمن �شيظهر املك�شوف   ، طريق 

دولة مازالت مرهونة مبن�شة وميكرفون !!!!!!
من �شفحة الكاتب على الفي�شبوك

فاروق نا�رش علي

مواليد  من  �شوري  فنان  العابدين  زين  ال�شالم  عبد 
دم�شق  مقيم يف حمافظة عدن ،ترعرع على املو�شحات 
ال�شام  بالبل  رابطة  ميتلك  اأبية   .. القدمية  الأندل�شية 
للمو�شحات . اأول م�شاركة له  كانت يف مهرجانات عدن 
الأ�شتاذ:   مول  مدير عدن  الغناء  على  �شجعه   .  .. مول 
نا�شر ال�شاعدي حاليا ي�شتعد لعمل فني جديد قال عنه 

�شيكون متميز .


