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أخـبـار

م�ؤ�س�سة (احلقيقة ) للإعالم
تبارك حفل زفاف الزميل (با�سم ال�شعيبي)
 -عـــدن:

ودع الزمـــيل ال�صحفي با�سم ال�شعيبي
ال�سبت املا�ضي حيــــاة العــزوبية حيث
احتفل بزفافــه امليـــمون و�سط لفيف من
�أهله و�أ�صدقائه.
�أ�سرة م�ؤ�س�سة (احلقيقة) تتمنى للزميل
ال�صحفي اخللوق ال�شعيبي حياة زوجية
�سعيدة يكتنفها الود واملحبة.
و�ألف �ألف مربوك

الوليد بن طالل يدعم "اخلالدي" بن�صف
مليون ريال مبنا�سبة عودته �سامل ًا من اليمن

 -الريا�ض

�أعلن الأمري ال�سعودي الوليد بن طالل ،م�ساء الثالثاء ،دعم القن�صل ال�سعودي يف عدن عبد اهلل
بن حممد بن خليفة اخلالدي بن�صف مليون ريال مبنا�سبة عودته �ساملاً من اليمن .وي�أتي دعم
الوليد ،امتداد ًا لدعم خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز الذي وجه م�ساء
االثنني ،بت�أمني منزل للخالدي وعائلته.

�سنه حلوة يا (رزان)

حتتفل يوم اجلمعة املالك ال�صغري
رزان ها�شم ن�صر الدين ها�شم العيدرو�س
بالعام الأول من ميالدها املديد
تهانينا للحلوة (رزان) وعقبال مليون عام

ما هكذا تورد  .....يا (�شفيع)!!
نعم ..وبالفم املليان نحن معك يا فخامة
الرئي�س عبدربه من�صور هادي (حفظكم اهلل
لنا) خطواتكم ال�شجاعة واجلريئة واتخاذكم
ال�صواب رغم املنعطفات اخلطرية التي متر
بها بالدنا وخروجكم من العا�صمة �صنعاء
املحتلة من قبل جماعة احلوثي ،ب�سالمة
اهلل وحفظه �إىل عدن ،فقد عملتها يا ابن اليمن
البار وقائدها الهمام ،وكما �أن خروجك
(�ضربة معلم) فبخروجك انت�صرت للوطن،
والوطن انت�صر يف � ٍآن واحد ،وهزمت �أعداءه
املت�آمرين من كل حدب و�صوب ،ما زادك هذا
الإجناز العظيم �إال �إ�صرا ًرا ،الذي كان ميكن
�أن تكون حياتك الغالية ثمنـًا لهذا اخلروج
اجلبار؛ �إال �أنَّ بع�ض الأقالم امل�أجورة
والرخي�صة مل تقدِّر هذا الإجناز التاريخي
العظيم و�سمحت لنف�سها الرخي�صة التطاول
والتمادي على فخامتكم من خالل كتابتها
امل�شوهة ،التي تنم عن حقد دفني جتاه
فخامتكم والوطن.
�إن بع�ض الأقالم املنبوذة التي عرفها
�شعبنا ..تهيئ لنف�سها من خالل تلك البذاءات
الرخي�صة يف الورق ال�صفراء الهروب من
واقعها املعا�ش بالإ�ساءة �إىل فخامتكم و�أنت
ما زلتم ت�ضحون من �أجل هذا الوطن الغايل..
علمـًا ب�أنـَّكم من اخرتمتوهم يف مثل هذه
املواقع وهم لي�سوا ب�أكفاء لها.
�إنَّ هذه الأقالم التي عرفها �شعبنا منذ الأزل
حتتار يف االختيار ما بني اخلري وال�شر ،وهم
اليوم يتناولون فخامتكم لتهيئة �أنف�سهم
للهروب �إىل خارج الوطن عرب املنظمات
احلقوقية بذريعة �إنـَّها ال جتد يف وطنها
نف�سـًا دميقراطيـًا لي�سمح لها بالكتابة يف
الوقت الذي نرى �أنَّ هناك �أنا�سـًا �أ�ساءوا
للوطن وت�آمروا عليه ونهبوه ومل ُي�شر �إليها
من قبل هذه الأقالم الرخي�صة التي ال جتر�ؤ
على ذكرهم كونهم والة نعمة عليهم.
يا ه�ؤالء ماذا تريدون �أن تفعلوا بهذا الوطن
و�أبنائه؛ �أال يكفيكم عهود م�ضت ،و�أنتم
تتلمظون وتعملون على نيل ر�ضاء حكامكم
و�أولياء نعمتكم.
�إنَّ فخامة رئي�س اجلمهورية امل�شري عبدربه
من�صور هادي يف غنى عما تتناوله الأقالم
امل�أجورة والرخي�صة التي ت�شتم من كتابتها
العمالة والدناءة وليعلم القا�صي والداين؛
ب�أنَّ فخامته حتمل �أعباء امل�س�ؤولية الوطنية
دون كلل رغم �أن هذه الدولة كانت يف و�ضع

1996
حرج جدًا ،وكادت �أنْ تذهب �إىل املجهول
وخوفـًا من ذلك ويف �سبيل �إخراج الوطن
من �أزمته رغم �أنه ال يتح َّمل هو م�س�ؤولية
ذلك ب�سبب من كانوا على �أداء البلد فيها
و�أو�صلوها و�أو�صلونا �إىل منعطف خطري
ال حتمد عقباه ،وكانت وما زالت لهم اليد
الطوىل فيما ح�صل يف البالد من م�شكالت
و�أزمات يعلم بها اجلميع ،قيادات و�أحزاب
وقواعد �أحزاباً من خمتلف �أ�صقاع البالد
ودفع نتيجة ذلك املواطن العادي الذي ال
َ
حول له وال قوة ،فلنقف �إىل جانب فخامة
امل�شري رئي�س اجلمهورية الأخ عبدربه
من�صور هادي ولنكن عونـًا له م�س�ؤولني
وقيادات ومواطنني لنخر�س تلك الأقالم
امل�أجورة والن�شاز التي تطال من فخامته،
وليكن اهلل بعونكم وعون من يقف بجانبك
لإخراج هذا البلد �إىل بر الأمان.
حفظ اهلل لنا الرئي�س عبدربه من�صور هادي
و َمنْ يقف معه مب�صداقية والوطن واملواطن.
فليعلم �أولئك النفر الأقزم �أنَّ فخامته غني
عن �أقالمهم الن�شاز وامل�أجورة واملتلونة،
رغم ما حتاول �أنْ تكتبه ومت�س به �شخ�ص
الرئي�س وجنله اخللوق ،الذي من حقه �أنْ
يكون خلف والده و�سنده يف هذا املنعطف
اخلطري ،الذي متر به بالدنا ،وتخلى عنها
كثريون وي�سعون ب�شتى الو�سائل للنيل من
هذا الوطن ومن �شخ�ص الرئي�س حفظه اهلل
لنا.
فليحفظ اهلل فخامته ويحر�سه من كل �شر
وي�ساند كل من يقف �إىل جانبه ،وكان اهلل يف
العون.

ريا�ض حمفوظ �رشف

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني

عدن -الـمنصورة
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أخبار

فيما دعا اجلنوبيني �إىل تفويت الفر�صة �أمام الدعوات امل�شبوهة

ال�شيخ املفلحي يعلن عودته �إىل عدن للرتحيب بالرئي�س هادي
 الريا�ض  -خا�ص:�أعلن القيادي يف احلراك ال�شيخ البارز عبد العزيز بن عبد احلميد املفلحي عن
عودته �إىل عدن وعدد �أخر من قيادات اخلارج خالل الأيام القليلة القادمة للرتحيب
بعودة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي بعد ح�صار دام للأكرث من �شهر من قبل
ملي�شيات املتمرد احلوثي .
كما رحب ال�شيخ "املفلحي" باملوقف الرائع لدول جمل�س التعاون اخلليجي مع
بالدنا والرئي�س هادي واعترب فتح �سفارات دول اخلليج وعدد من الدول الأجنبية
الأخرى �أعاد الن�شاط ال�سيا�سي للعا�صمة عدن مرحبا بكافة ال�سفراء الذي قاموا
ب�إعادة افتتاح �سفارتهم بعدن وخ�صو�صا اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
اجلارة التي تقف يف �سراء وال�ضراء معنا �صاحبه الأيادي البي�ضاء لبالدنا وكل
بلدن العامل .
ودعا ال�شيخ املفلحي �أبناء الوطن لتفويت الفر�صة جلهات م�شبوهة ت�سعى لتفرقة
بني �أبناء اجلنوب من خالل دعوات م�شبوهة بعمل مظاهرات �ضد الرئي�س هادي �أو
وجود ال�سفارات هذه الدعوات تخدم للأ�سف �أعداء الوطن من قبل عمالء �إيران يف
اليمن ووكالئهم املتمردين احلوثيني وحلفائهم �أن�صار الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل

�صالح لت�شويه �صورة اجلنوب و�أبناء اجلنوب .
هذا وكان ال�شيخ عبدالعزيز املفلحي القيادي اجلنوبي البارز ال�شيخ قد رحب يف
اليوم الأول يف ت�صريحات �سابقة عودة فخامة الرئي�س عبدربة من�صور اىل عدن
بعد احل�صار املحكم من ملي�شيات املتمرد احلوثي وقال نحمد اهلل بعودته �ساملا
غامن ومغادرته من الإقامة اجلربية التي فر�ضتها عليه جماعة احلوثي ورف�ضها
�سفره لتلقي العالج �إثناء مروره ب�أزمة �صحية وجتاهلها القرارات الدولية
وقرارات جمل�س التعاون اخلليجي بفتح �آ�سره ...
كما قال �أن عودة هادي اىل عا�صمته ومدينته عدن �أربكت امل�شهد ال�سيا�سي وبعرثت
كافة االوراق التي كانت حتاول قوى البط�ش العب بها لتمرير م�شاريع وخمططات
اعد لها �سلفاً �إال ان الرئي�س هادي ك�سر احلاجز ون�سف كافة امل�شاريع وعودته اىل
عدن �أف�شلت ما كانوا ي�سعون له من ت�أمر ...
وقال املفلحي يف ت�صريح له ان عودة الرئي�س هادي اىل العا�صمة عدن انت�صار يح�سب
له بعد االنقالب الغري م�شروع من جماعة احلوثي والقوى املهيمنة يف العا�صمة
اليمنية �صنعاء و�أ�ضاف الرئي�س هادي قدم الكثري للق�ضية اجلنوبية واملظلومني يف
ال�شمال و�أو�صل اعدا�ؤنا �إىل الزاوية ال�ضيقة ولكن خذلناه وواجه لوحده ع�صابات
البغي والهيمنة فا�ستفردوا به وحاولوا قتله �أالن امل�شهد يتكرر وينفرد باملواجهه

الأمري "علي الف�ضلي" يرحب بعودة الرئي�س هادي
�إىل عدن وي�شيد باملوقف ال�سعودي الداعم لبالدنا
 جدة  -خا�ص :رحب الأمري علي بن �أحمد الف�ضلي جنل
�سلطان �أل ف�ضل بعودة الرئي�س ال�شرعي
عبد ربه من�صور هادي �إىل عدن من ح�صار
االنقالبيني احلوثيني له .
وقال الأمري (الف�ضلي) �أن املوقف ال�سعودي

مع بالدنا لي�س بجديد فقد كان اململكة العربية
ال�سعودية ومازلت ال�شقيقة الكربى التي مل
تت�أخر يوما عن م�ساعده �أ�شقائها يف اليمن .
مرحبا بالوقت نف�سه مبوقف جمل�س التعاون
اخلليجي الداعم ل�شرعية الرئي�س هادي
والراف�ض لالنقالب احلوثي والتدخالت
الإيرانية .
ودعا الأمري علي بن �أحمد الف�ضلي جنل
�سلطان �أل ف�ضل للوقوف مع الرئي�س هادي
وااللتفاف حوله كونه ميثل ال�شرعية كما
ثمن عودة �سفارات دول اخلليج للعمل بعدن
و�إعادة الوجه امل�شرق لهذه املدنية التي عانت
الكثري .
وعرب الأمريعلي بن �أحمد الف�ضلي عن �سعادته
البالغة بتمكن اال�ستخبارات ال�سعودية من فك
ا�سر نائب القن�صل ال�سعودي عبد اهلل اخلالدي
من قب�ضة الفئة ال�ضالة وعودته �إىل �أهله �ساملا
.بف�ضل من اهلل وجهود القيادة احلكيمة خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
(حفظة اهلل) ومتابعة م�ستمرة لويل ويل العهد
وزير الداخلية الأمري حممد بن نايف (حفظة
اهلل) .

مع االعداء ونحن بني م�شكك
وراف�ض ونربك امل�شهد
اجلنوبي ل�صالح عدونا �أذا
مل نتعظ ونتالحم ,...
و�أ�شار يف ت�صريحه ان مل
نقف يدا واحدة معاً �سيكون
الثمن باهظاً هذه املرة وقد
يكلفنا التمزق �أ�شياء ال ن�ستطيع ان نعيدها اىل مكانها ال�صحيح ورمبا نخ�سر وطن
اهلل يهدينا جميعاً ونقف �صفا واحد ًا لنهزم عدونا وننتزع حقنا..
واختتم ال�شيخ "املفلحي" ت�صريحه قائ ًال  :ن�شكر الدول والقيادات التي وقفت
مع فخامة الرئي�س هادي يف �أالزمة التي كان مير بها وعلى ر�أ�سها جمل�س التعاون
اخلليجي الذي دائماً يقف حلل كل الأزمات العربية وعلى ر�أ�سها الأزمة اليمنية
وجمل�س الأمن الدويل ,مطالباً من املجتمع الدويل بال�ضغط من اجل �إطالق �سراح
رئي�س الوزراء خالد بحاح وبقية الوزراء واملعتقلني من �شباب الثورة م�ؤكد ًا على
ان حل الق�ضية اجلنوبية هي مفتاح احلل لالزمة اليمنية.

�سامل �صالح حممد ينفي ت�رصيحات �صحفية
با�سمة ويرحب بعودة هادي �إىل عدن
ــ دبي  -خا�ص:

نفى الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد ع�ضو جمل�س الرئا�سة الأ�سبق �صحة
ما تناقلته بع�ض الو�سائل الإعالمية ومواقع الوا�صل االجتماعي من
ت�صريحات �صحفية على ل�سانه حول الأزمة احلالية التي تعاين منها
اليمن.
وقال �سامل �صالح لـ �صحيفة (احلقيقة)  :انه ومند �أكرث من �شهرين
مل يديل ب�أي ت�صريح لأي و�سيلة �إعالمية خارجية �أو حملية وي�ستغرب
من ن�شر ت�صريحات ملفقة �ضده بني احلني والأخر بغر�ض الإ�ساءة
والت�شويه .
و�أعترب الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد �أن مثل هذه الت�صريحات املزيفة
حم�ض افرتاء ود�س رخي�ص وحماولة ل�صب الزيت على النار .وحول
عودة الرئي�س هادي �إىل عدن رحب الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد بعودة
الرئي�س عبد ربه من�صور هادي �ساملا �إىل عدن بني �أهلة ونا�سه مطالبا
برفع الإقامة اجلربية على اجلنوبيني املتواجدين ب�صنعاء .
ودعا الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد يف ختام حديثة و�سائل الإعالم حتري
امل�صداقية يف ن�شر اي ت�صريحات تن�سب �إلية  ،وعدم االجنرار خلف
ت�صريحات م�صادر ال متتلك احل�س الوطني وهمها املتاجرة بالوطن
والإ�ساءة له ولعالقته الطيبة مع كافة املكونات وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية يف الداخل �أو اخلارج .
يذكر �أن الأ�ستاذ �سامل �صالح حممد مند �شهرين ي�ستكمل الفحو�صات
الطبية بعد العملية اجلراحية التي �أجريت له قبل عامني يف �أملانيا .

الأمري العبديل يرحب بعودة هادي ويدعو اجلنوبيني �إىل التم�سك بحقوقهم
 -ع ّمان  -خا�ص:

رحب الأمري حم�سن بن ف�ضل بن علي بن احمد العبديل جنل �أخر �سلطان لل�سلطنة العبديل رئي�س
تكتل قوى اجلنوب العربي االحتادي بعودة الرئي�س ال�شرعي عبد ربه من�صور هادي �ساملا �إىل
عدن بح�صار دام �شهرا كامال من قبل االنقالبني املتمردين احلوثيني .
وقال (العبديل) عدن حتت�ضن اليوم ابنها البار الرئي�س هادي فرحه بقدومه �أليها وايل كانت وال
تزال حتت�ضن اجلميع من كل املحافظان عدن الكرامة والعزة وال�شموخ .
وثمن الأمري (العبديل) موقف دول جمل�س التعاون اخلليجي جتاه انقالب جماعة احلوثي يف
اليمن ،وا�صفا �إياه بامل�شرف ،وقال «موقف الأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي م�شرف
وننتظر املزيد من املواقف احلا�سمة �ضد التمدد ال�شيعي الإيراين يف اليمن عرب وكالئهم وجناحهم
يف اليمن جماعة احلوثي الإرهابية».
م�ؤكدا على حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �أل �سعود على دعم

بالدنا و�إخماد احلروب ولعلى افتتاح ال�سفارة ال�سعودية يف عدن وعدد من �سفرات جمل�س
التعاون اخلليجي دليل حر�ص جمل�س التعاون اخلليجي على ا�ستقرار البالد .
ودعا الأمري حم�سن بن ف�ضل بن علي بن احمد العبديل كل �أبناء اجلنوب مل�سانده الرئي�س
عبد ربه من�صور هادي ودول اخلليج التي قدمت مل�ساعدتهم تعززا للعالقات الأخوية ال�صادقة
والرا�سخة بني بالدنا ودول اخلليج وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية .
و�أهاب الأمري (العبديل) بال�صمود الأ�سطوري لأبناء اجلنوب بالتم�سك بكامل حقوقهم  ،غري
منقو�صة حتى حتقيق الن�صر ،و اىل مبادلة �شهداء الثورة الوفاء بالوفاء و�أهاب �أي�ضاً ب�أولئك
اجلرحى الأبطال  ،..كما و�أو�صى �إىل الرقي والرفعة عن تلك الدعاوي ال�ضيقة والت�سامي عن لغة
االتهام واال�شتباه والرتفع �إىل م�ستوى الق�ضية ،يف اخلطاب وال�سلوك  ،فهذا ال يخدم الق�ضية
حد تعبريه وزاد الأمري "العبديل " يف قوله :ال جتعلوا لل�شيطان �سبي ًال بينكم  ،وقال �أن الق�ضية
منت�صر ًة وال حتتاج �إىل حمام بارع  ،وكل ما و�صلنا به هو بف�ضلكم ت�ضحيات الب�سطاء من �أبناء
�شعبنا .
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نبيل العربي يدعو الرئي�س هادي للم�شاركة يف القمة العربية
 (ال�شرق الأو�سط):قال الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي� ،إن اجلامعة وجهت
دعوة �إىل الرئي�س عبدربه من�صور هادي ،ووزير اخلارجية عبداهلل ال�صايدي
حل�ضور القمة العربية التي املقرر انعقادها خالل مار�س اجلاري.
و�أ�ضاف العربي يف حوار مع �صحيفة "ال�شرق االو�سط" "بكل ت�أكيد وجهت
الدعوة �إىل الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ووزير اخلارجية اليمني �سوف
ي�شارك يف اجتماع وزراء اخلارجية املقرر يومي  9و 10مار�س" .و�أ�ضاف
"اجلميع يعرف �أن كل املنظمات العربية والدولية والإ�سالمية تقوم بتوفري
الدعم الالزم لل�شرعية اليمنية مُمث ّل ًة يف الرئي�س عبد ربه من�صور هادي،
ودعوة جميع الأطراف اليمنية �إىل االلتفاف حول الرئي�س هادي ،لإجناز ما

جنل �شقيق املخلوع يلحق بوفد عمه لعقد لقاء يظم
امل�ؤمترين واحلوثيني وقيادات �إيرانية يف القاهرة
 -القاهرة

انظم جنل �شقيق الرئي�س املخلوع يحي
حممد عبد اهلل �صالح لوفد عمه املخلوع
املجتمع مبنتجعات �شرم ال�شيخ بالقاهرة
وكان يحي حممد عبد اهلل �صالح و�صل
القاهرة قبل يومني  .م�صادر �سيا�سية
قالت يف ت�صريحات �سابقة � :أن كل من
يحي العابد ونزيه العماد يف زيارة مل�صر
ت�ستغرق عدة �أيام لرتتيب لقاء مع بع�ض
اجلهات الإيرانية التي التقت بهم يف
منتجع �شرم ال�شيخ يف �أطار التن�سيق بني
موالني الرئي�س املخلوع وجماعه احلوثي
 ..وذكرت امل�صادر نف�سها �أنهم على عالقة
مبا�شرة ب�أجهزة املخابرات الإيرانية .

تبقى من مراحل العملية ال�سيا�سية ،ا�ستنادا �إىل مبادرة جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية و�آليتها التنفيذية وخمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل".
ويف رده على دور جامعة الدول العربية يف اليمن ،واكتفائها بالبيانات ،قال
العربي "عندما �أثريت امل�شاكل يف اليمن منذ عام  2011حدثت ات�صاالت وقيل
لنا وقتها �إن جمل�س التعاون اخلليجي �سيقوم باملهمة".
وتابع قائ ًال" :منذ ذلك الوقت هناك تن�سيق تام بني املجل�س وجامعة الدول
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي واالحتاد املغاربي و�سبق و�أن اجتمع
كبار امل�س�ؤولني للأمناء العامني يف هذه املنظومة ونقوم بتبادل املعلومات
وعلى ات�صال دائم مع عبد اللطيف الزياين �أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي
وكذلك مع جمال بنعمر مبعوث الأمم املتحدة" ،م�ؤكدا �أن جامعة الدول
العربية "تتعاون من �أجل دعم هذه اجلهود ويف الوقت نف�سه هذا ال يكفي".

قرارات جمهورية بتعني (جوا�س) للقوات اخلا�صة
و(ال�سقاف )وكيال مل�صلحة الأحوال املدنية وال�سجل املدين
 عدن :�صعدة وعند �إنطالق ثورة فرباير 2011م �صدر
قرار جمهوري ب�إقالته و تعيني العقيد الركن
�صدر يوم الثالثاء القرار اجلمهوري رقم  5ل�سنة ح�سني م�شعبة قائد ًا للواء  15م�شاة" الذي
2015م بتعيني االخ العميد الركن ثابت مثنى خا�ض معه حروب �صعدة ال�ست.
ناجي جوا�س قائد لقوات االمن اخلا�صة .
كما �صدر اليوم القرار اجلمهوري رقم  6ل�سنة
2015م بتعيني االخ العميد عبداحلافظ حممد
احمد ال�سقاف وكيال مل�صلحة االحوال املدنية
وال�سجل املدين .
�سرية ذاتية للعميد (جوا�س) العميد الركن ثابت
حممد جوا�س قائد القوات اخلا�صة الذي �أ�صدر
الرئي�س عبده ربه من�صور هادي قرار جمهوري
بتعيينه قائدا للقوات اخلا�صة مبدينة عدن.
القائد الع�سكري جوا�س املنتمي �إىل ردفان
والتي تتبع حمافظة من �أبرز القادة الع�سكريني
اجلنوبيني الذين مت �إق�صا�ؤهم وتهمي�شهم عقب
انتهاء ال�شبابية .
وكان جوا�س قائدا للواء 15م�شاه يف حمافظة

احلوثي ينتقم من  10ماليني ميني
ــ �صنعاء  -جنيب العدويف:

عقب �سيطرة جماعة احلوثي على �صنعاء ،توقفت حتويالت املغرتبني من �أوروبا
و�أمريكا ،و�سط خماوف من تو�سع الدائرة لتطال كافة التحويالت التي يقدّر حجمها
بنحو  7مليارات دوالر �سنوياً ،والتي ت�ؤ ّمن حياة �أكرث من  10ماليني ميني .وبرغم
الأزمة التي �ست�ضرب الفقراء خ�صو�صاً ،ي�ستمر احلوثيون بتعنتهم ،ليزيدوا اليمن
احلزين ب�ؤ�ساً.
ً
ً
ويف التفا�صيل ...دخل االقت�صاد اليمني منعطفا جديدا مع �إيقاف التحويالت املالية
الفردية �إىل اليمن من �أوروبا و�أمريكا ،وذلك منذ ما يزيد عن  20يوماً ،بعدما �سيطرت
جماعة احلوثي امل�سلحة على خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة ،بالتزامن مع ان�سحاب
ال�سفارات والبعثات وال�شركات الكربى من البالد ،وو�سط زيادة القلق من تنفيذ
احلوثيني ما يهددون به من ت�صعيد يف الفرتة املقبلة.
توقف التحويالت ي�ساوي معاناة الأ�سر
ويرى خرباء االقت�صاد �أن تداعيات هذه الإجراءات� ،ستكون زيادة يف معاناة الأ�سر
اليمنية التي يعي�ش  %38منها على حتويالت املغرتبني ،خا�صة �أن هذه التحويالت
تو�سعها لوقف
تبلغ �سنوياً  7مليارات دوالر .كما �أن ا�ستمرار هذه الإجراءات ،و�إمكان ّ
التحويالت نهائياً ،يهدد ب�إيقاف �أعمال الوكاالت الر�سمية ل�شركات �أمريكية و�أوروبية،
وتنذر بت�سريح العمال وات�ساع رقعة البطالة.
يقول �أمني عام اجلاليات اليمنية حول العامل ،الدكتور مقبول الرفاعي� ،إن عدد
املغرتبني اليمنيني حول العامل اقرتب من  6ماليني مغرتب ،ي�ؤ ّمنون ا�ستمرارية حياة
�أكرث من  10ماليني ن�سمة تقطن يف اليمن ،وتعترب حتويالت املغرتبني م�صدر دخلها
الوحيد .ووفقاً للإح�صائيات غري الر�سمية ،ف�إن عدد اليمنيني يف �أمريكا يبلغ حوايل 50

�ألف مغرتب ميني ،ويف �أوروبا ما يزيد عن � 33ألف مغرتب.
ظروف �صعبة غري م�سبوقة
من جانب �آخر ،يرى املحلل االقت�صادي ،عبد اجلليل ال�سلمي� ،أن اليمن متر ب�أ�صعب
الظروف ،ويقول لـ"العربي اجلديد"" :هذه خطوات غري م�سبوقة ،مل ت�شهدها اليمن
حتى يف �أحلك منعطفات الأزمة ال�سيا�سية يف اليمن عام  ."2011ويعترب �أن"االن�سحاب
املتتايل ل�سفارات عدد من البعثات والوكاالت وال�شركات الأجنبية ،ينذر بفر�ض عزلة
دولية على اليمن ،وهي ذات �آثار مبا�شرة� ،آنية وبعيدة املدى".
وت�سارعت التداعيات اخلارجية وغري املتوقعة للتطورات ال�سيا�سية الأخرية يف
ال�ساحة اليمنية ،حيث جرى �إغالق �سفارات  15دولة من �أ�صل  96دولة ذات متثيل،
كذلك �أعلنت االن�سحاب كل من بعثة االحتاد الأوروبي ،ووكالة التنمية الدولية
الأمريكية ،ووكالة التنمية الدولية الربيطانية ،وبنك الإعمار الأملاين ،وبرنامج
امل�ساعدة الهولندي ،وبع�ض الربامج الفرن�سية ،لت�صل �إىل  6بعثات ووكاالت خارجية
من �أ�صل  12بعثة ووكالة �أجنبية .كما ان�سحبت �شركات ا�ستثمارية كربى من ال�سوق
اليمن.
امل�صائب ت�أتي تباعا
ويف املقابل ،ير�صد املراقبون جملة �آثار لهذه التداعيات اخلارجية على اجلانب
االقت�صادي واالجتماعي� ،أبرزها وقف املنح وامل�ساعدات املالية ،وجتميد القرو�ض
املالية التنموية ،وتعرث التبادل التجاري لل�سلع ،وان�سحاب وتوقف اال�ستثمارات
البينية ،وتعاظم م�شكلة الفقر والبطالة� ،إ�ضافة �إىل توقف �ضخ املغرتبني للعملة
ال�صعبة ،و�سحب الودائع والأموال من امل�صارف ،وفر�ض عقوبات اقت�صادية حمتملة.
ويك�شف م�صدر م�صريف ،لـ"العربي اجلديد"� ،أن البنك املركزي الأمريكي حظر
�أية حواالت فردية �إىل اليمن ،ومنذ �أ�سبوع جرى تعليق احلواالت املالية املتعلقة

بال�شركات .امل�صدر ،الذي ّ
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه ،يتخ ّوف من اعتداءات قد تطال
امل�صارف ،وي�ؤكد �أن حظر و�صول احلواالت املالية لليمن �ستكون له �آثار بالغة على
الأ�سرواالقت�صاد ب�شكل عام.
ويقول اخلبري املايل ،عبد الكرمي العوا�ضي ،لـ"العربي اجلديد"� ،إن حتويالت املغرتبني
تلعب دور ًا جوهرياً يف متا�سك االقت�صاد الوطني واملحافظة على �سعر ال�صرف،حيث
تقدّر حتويالت املغرتبني ب�أكرث من  7مليارات دوالر �سنوياً ،تدخل  %20منهاعن طريق
امل�صارف ،و %80عن طريق �شركات ال�صرافة.
ويقول �أ�ستاذ املحا�سبة يف جامعه �صنعاء ،الدكتور حممد علي جربان ،لـ"العربي
اجلديد"� ،إن "اتخاذ دول اخلليج قرار جتميد املنح لليمن� ،أفقد اخلزينة العامة مورد ًا
هاماً ي�صل �سنوياً �إىل  1.5مليار دوالر ،وال ت�ستطيع الدولة �إيجاد البديل لهذا املورد.
و�أي�ضاً اال�ستثمارات املحلية واخلارجية تراجعت ،وهناك م�صانع �أغلقت و�أخرىبد�أت
بالإغالق نتيجة اال�ضطرابات التي متر بها البالد".
ويو�ضح جربان �أن النق�ص املتوقع يف الإيرادات �سيكون ما بني  500�إىل  700مليار
ريال ،ويعترب �أن طبع عملة جديدة هو الو�سيلة الوحيدة املتاحة للحكومة لتغطية
نفقاتها يف هذه الظروف امل�ستجدة.
*العربي اجلديد
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عودة هادي تفتت رهان �صالح واحلوثيني

مثلت عودة فخامة الرئي�س عبدربه من�صور هادي �إىل عدن و�إفالته من
قب�ضة احلوثيني ،نك�سة للجماعة املتمردة التي كانت تراهن وت�ضغط
على الأطراف اليمنية املتحاورة بورقة هادي ،ليعود الرئي�س �صلبا
وقويا كما كان بعد �أن تخلت عنه كل الأطراف اليمنية وتركه اجلميع
ي�صارع بني حيتان املخلوع �صالح و�صبيان املتهور احلوثي.
بعودة هادي وممار�سته مهامه كرئي�س للبالد� ،أجرب اجلميع دوليا
و�إقليميا وحمليا على االلتفاف حوله ،والت�أكيد على �شرعيته ومناه�ضة
�إنقالب املتمردين احلوثيني الذين د�أبوا على جتاوز اجلميع ونق�ض كافة
االتفاقات ال�سابقة.

عودة فخامة الرئي�س �أفحمت كل املراهنني على امل�شروع احلوثي
العقيم ،و�أ�سقطت �أقنعة كل من تخلو عنه من القوى ال�سيا�سية املحلية،
وظل اجلميع يتهم من يكرتث ب�أمر الرئي�س هادي الذي ظل حما�صرا يف
منزله لأكرث من �شهر ب�أنهم "فلول نظام هادي" �إميانا منهم ب�أن حقبة
هادي قد انتهت ،و�أن �صفحته قد طويت ،قبل �أن يتمكن الرئي�س هادي من
ك�سر قيد احل�صار وتفتيت �أحالم احلوثيني واملخلوع �صالح.
�أ�صاب اليمن �سرطان خبيث هو نظام الرئي�س اليمني املخلوع علي �صالح
 ,الذي حكم اليمن بالت�صفيات اجل�سدية لكل من كان يعار�ض حكمة ,
حيث د�شن حكمه باغتيال احلمدي  ,ومن ثم الغ�شمي يف ال�شمال ,و�صو ًال
�إىل االنقالب على م�شروع الوحدة مع الرئي�س اجلنوبي علي �سامل
البي�ض  ,بد�أ من االغتياالت لكوادر الدولة اجلنوبية و�صوال �إىل احلرب
املدمرة التي ق�ضت متاما على م�شروع الوحدة اليمنية.
مار�س املخلوع طوال حكم �سيا�سية االبتزاز لبع�ض دول الإقليم
والواليات املتحدة الأمريكية  ,فكما يقول احد اجلهاديني العرب �أن
�صالح ا�ستخدمهم يف االنقالب على الوحدة اليمنية قبل �أن يوا�صل
ا�ستخدامهم البتزاز الغرب وحتديدا الواليات املتحدة الأمريكية  ,حيث
ك�شفت تقارير �إخبارية مينية �أن (�صالح) ا�ستخدم القاعدة لكي تدغدغ
عليه �أمريكا بالأموال وال�سالح  ,الذي كان ي�ستخدم �ضد اليمنيني.
ا�ستخدم املخلوع جماعة احلوثي ال�شيعية البتزاز دول اخلليج  ,حيث
�صور انه يخو�ض معارك �ضد هذه اجلماعة ال�شيعية التي تريد �أن
تن�شر املذهب ال�شيعي يف اليمن ال�سني  ,لكن عقب الإطاحة به من قبل
�شباب الثورة اليمنية يف العام 2011م  ,عاد وارمتى يف ح�ضن �إيران
 ,التي رحبت به كامر�أة عجوز تبحث عن ع�شيق لها  ,فوجدت �ضالتها
يف املخلوع �صالح  ,الذي �ساعد احلوثيني بقوات جنله للإطاحة بعلي
حم�سن الأحمر اجلرنال الع�سكري املقرب من قطر  ,ومن ثم حماولة
الإطاحة بالرئي�س اليمني الذي �أتى �إىل الكر�سي وفق انتخابات �شعبية ,
لكن �صالح حاول االنتقام من خ�صومه ال�سيا�سيني بتحالفه امل�شبوه مع
�إيران  ,ومتكنت قوات �صالح التي �أ�صبحت بني ع�شية و�ضحاها حوثية
جتتاح �صنعاء وحتتلها وتنهب �أ�سلحة اجلي�ش ومنازل وممتلكات
املعار�ضني لـ(�صالح)  ,و�صوال �إىل االنقالب على الرئي�س هادي

واحلكومة اليمنية � ,إىل الإعالن الد�ستوري الذي �أتى خميبا لآمال �صالح
 ,الذي �أح�س قريبا �أن طهران مل تعد يف حاجة له  ,ليلعن مترده على
احلوثيني  ,لكن بعد �أن �أ�صبحوا قوة �أكرب من قواته اخلا�صة املوالية له
 ,خ�صو�صا وان غالبية اجلي�ش ال�شمايل يقاتل على مذهب ديني (�شيعي)
وال �أعتقد انه �سيعود �إىل ح�ضن �صالح مرة �أخرى  ,كما �أن منا�صري
هذه الفئة الدينية تواجه بغ�ضب �شعبي كبري من الغالبية ال�ساحقة من
اليمنيني.
احلوثيون و�صالح �سرطان �أ�صاب اليمن كله  ,وقد حان اليوم ال�ستئ�صال
هذه الورم اخلبيث يف ج�سد اليمن  ,خ�صو�صا وان ال�شعب اليمن قد
�أكت�شف هذا الورم اخلبيث  ,و�أ�صبح ا�ستئ�صاله م�س�ألة وقت فقط.
يف القريب العاجل �سيتمكن ال�شعب من ا�ستئ�صال هذا الورم ال�سرطاين
(املخلوحثي)  ,لكي ينعم بال�سالم

ف ـ ــرا�س اليـ ـ ــافعي

�أحجار احلوثي تتحول �إىل "قذائف �ساخرة"على �شبكات التوا�صل
�سخر مغردون ورواد �شبكتي التوا�صل االجتماعي تويرت وفي�سبوك ،يف
اليمن ،ب�شكل الذع من حديث زعيم احلوثيني ،عبد امللك احلوثي ،الذي
�ألقاه �أم�س اخلمي�س ،وقال فيه �إن "�أحجار الزينة" متثل ثروة لليمن،
تغنيه عن املانحني.
جاء ذلك يف �سياق تقليل "احلوثي" ملا ميكن �أن يرتتب عليه �إغالق
ال�سفارات يف �صنعاء ،ومغادرة البعثات واملنظمات الأجنبية بعد توتر
الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية عقب �سيطرة احلوثيني على �صنعاء.
وامتلأت �صفحات ن�شطاء مينيني ،خالل ال�ساعات املا�ضية ،ب�صور
وتعليقات �ساخرة ،كما عمد البع�ض �إىل حتوير الأمثلة واحلكم ال�شعبية
ب�إدخال كلمة "حجر" �أو "�أحجار" فيها ،الأمر الذي جعل ال�صحفي خمتار
الرحبي يعلق قائ ًال�" :أ�شاهد في�سبوك اليوم كله �أحجار ب�أ�شكال و�ألوان".
وانت�شرت عبارات بديلة عن العبارات املتداولة ،مثل" :التبادل
الأحجاري" ،كبديل عن التبادل التجاري ،وبع�ضهم ا�ستخدم عبارة
"ت�صبحون على �أحجار".
وكان عبد امللك احلوثي هاجم يف خطاب متلفز ،بثته قناة امل�سرية
التابعة للحوثيني� ،أم�س اخلمي�س ،ال�سعودية ودول اخلليج ،وانتقد ما
و�صفه بـ"االرتهان لل�سعودية و�أمريكا" ،م�شري ًا �إىل �أن اليمن ميلك ثروة
اقت�صادية تغنيه عن املنح اخلارجية ،ومنها "�أحجار الزينة".
الكاتبة والنا�شطة حنان قحطان ،كتبت على �صفحتها يف الفي�سبوك:
"�أحمدك يا رب ،عدد �أحجار بيتنا ،و�أحجار بيت �أخي ،و�أحجار بيت
جدي ،وبيت عمي ،و�أحمدك على نعمة العقل والدين والرزق الكثري من

�أما راغب القر�شي ،املقيم يف دولة قطر ،فعلق قائ ًال" :ها نحن �أخري ًا ن�صل
�إىل الع�صر احلجري".
فيما كتب عبد اهلل العزاين من مدينة عدن� ،ساخر ًا" :حجر فوق حجر،
ُنع ّمـر مقابر بالدنا ،ونبنيها خارج املجرة".
ال�صحفية والنا�شطة احلقوقية فاطمة الأغربي ،قالت" :قبل �أم�س كانت
�أمي تدعو وتقول اهلل يرزقك بزوج ،اليوم بطلت تدعي بهذا و�أ�صبحت
تقول اهلل يرزقك بحجر".
وذكر ال�شاب فواز الزبيدي املقيم يف ال�سعودية� ،أن مواطني قريته
الواقعة يف قمم اجلبال و�سط اليمن� ،شرعوا يبحثون عن الأحجار
الكرمية بهدف ا�ستخراجها وا�ستثمارها بعدما �سمعوا خطاب احلوثي.
وكتبت جاكلني �أحمد ،الكاتبة والنا�شطة احلقوقية" :احلجر من عند
احلوثي والدم من ر�أ�س ال�شعب ،على غرار املثل ال�شعبي ال�شهري:
احلجر من القاع والدم من ر�أ�س املواطن".
�أما الإعالمي رامي ا�سكندر ،من حمافظة ح�ضرموت (جنوب) ،فن�شر يف
�صفحته يف الفي�سبوك �صور ًا عديدة لعمال يقومون بتقطيع �أحجار البناء،
وعلق قائ ًال�" :إذا ا�ستمريتم على هذا الن�شاط �سنحقق هذا العام فائ�ضاً
الأحجار".
يف امليزانية يفوق ميزانيات دول اخلليج جمتمعة".
(كلمة
طز
للمانحني
يقول
"احلوثي
الغرباين:
�سياف
ال�صحفي
وكتب
وعلق ال�شاعر اليمني ،عبد احلكيم الفقيه �ساخر ًا" :بعد خطاب احلوثي
�سخرية تعني عدم االكرتاث) بفلو�سكم ..عندنا �أحجار ،ومل يكن
ال�سعودية ت�شدد احلرا�سة على احلجر الأ�سود".
ال�سيد ميزح حني قالها ،و�إمنا ي�ستلهم جتربة قري�ش يف مقاومة العجز
*اخلليج �أونالين
االقت�صادي ..حني جتوع ..خذ حجر ًا واربطه على بطنك".
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�إفالت هادي من احلوثيني يعيد ر�سم امل�شهد اليمني
ــ وكاالت :

ميثل اليوم  21فرباير� /شباط اجلاري ،حدثاً �شخ�صياً مهماً يف م�سرية
الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي ب�إفالته من قب�ضة �أ�سر حقيقي امتد
�شهرا كامال بيد جماعة احلوثيني ،كما ميثل ،هذا اليوم �أي�ضاً ،منعطفاً
حاد ًا يف امل�شهد ال�سيا�سي املت�أزم يف اليمن ،يف غري م�صلحة احلوثيني الذين
يحكمون �سيطرتهم ال�سيا�سية والأمنية واالدارية على العا�صمة �صنعاء� ،إىل
جانب عدد من املحافظات ال�شمالية .
و�ستزيد عودة الرئي�س هادي ملمار�سة مهامه كرئي�س �شرعي للبالد ،من
عزلة جماعة احلوثي ،عما قبل� ،إ�ضافة �إىل �أنها فقدت واحدة من �أهم �أوراق
ال�ضغط التي عملت عليها خالل �شهر كامل ،منذ اقتحام م�سلحيها دار الرئا�سة
ثم منزل الرئي�س وفر�ض الإقامة اجلربية عليه .
ومن امل�ؤكد �أن التعامل مع �أزمات اليمن املتفجرة يف �أكرث من مكان يف البالد
�ستخ�ضع لت�أثري املتغريات اجلديدة ،حيث �ستحكم حالة االرتباك ال�شديد
جماعة احلوثي التي تغلب على حتركاتها �سمة التغول املتخبط وحماولة
ا�ستعادة زمام الأمور ب�صنعاء بالتقدم �إىل الأمام يف انقالبها ،بعيد ًا عن
�إدراك ما حل بالو�ضع عموماً ،وحالة احل�صار التي باتت تعانيه يف الداخل
ومن اخلارج بعد �إيقاف �أعمال �سفارات عربية و�أجنبية رئي�سية ومغادرة
طواقمها �صنعاء .
وبخروج هادي من �صنعاء يكون مركز القرار غادر العا�صمة اليمنية مل�صلحة
مدينة عدن العا�صمة الثانية للبالد ،و�إن م�ؤقتاً ،وهي اخلطوة التي مل يعلن
عنها ر�سميا� ،إال �أن هادي بات ميار�س مهامه كرئي�س من هذه املدينة ،التي
كانت عا�صمة جلمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية قبل الوحدة ،وهي
املرة الأوىل التي يحدث فيها مثل هذا التحول ،منذ عام  1990،عدا عن فرتة
وجيزة تنازعت فيها عدن مع �صنعاء ،القرار ال�سيادي عندما �أدار الرئي�س
علي �سامل البي�ض �ش�ؤون اجلنوب خالل حرب .1994
ا�ستطاع الرئي�س هادي بخروجه من �أ�سر احلوثيني وانتقاله �إىل عدن �أن
يوجه املعادلة ال�سيا�سية يف اجتاه مغاير ملا يريد احلوثيون ومن يواليهم،
وهم الذين باتوا �أقلية يف املجموع ال�سيا�سي والوطني وال�سكاين ،لكنهم
حاليا يعتمدون على غلبة القوة يف حماولة لتمرير م�شروعهم ،بعد �أن توقف
امتدادهم امليداين يف حدود املحافظات ال�شمالية .
خروج هادي خلط الأوراق ،ما اقت�ضى �أن يقف اجلميع �أمام الو�ضع
املتغري� ،إثر انتقال زمام املبادرة �إىل يده ،بعد �أن كان قد فقدها تدريجياً منذ
�سبتمرب� /أيلول  2014عند متكني احلوثيني من دخول �صنعاء واال�ستيالء
على م�ؤ�س�ساتها ،وفقدها كلياً عندما اقتحموا دار الرئا�سة ثم منزله يف 21
يناير /كانون الثاين املا�ضي ليقع يف �أ�سر جماعة احلوثي و ُيجرب على تقدمي
ا�ستقالته ،ف�ضال عن ا�ستخدامه كورقة �ضغط يف احلوار اجلاري مع القوى
ال�سيا�سية .
جمريات اليومني التاليني العالن وجود الرئي�س هادي يف عدن �أعادت ر�سم
امل�شهد ال�سيا�سي والوطني من جديد يف ظل الأزمة امل�ستحكمة يف البالد،
وعك�س ما �صدر عن الرئي�س متتعه بح�صافة �سيا�سية وا�ضحة وت�أن وا�ضح
يف التعامل مع املتغري الذي �صنعه ،فرتك بيانه الأول املعلن بعد و�صوله
انطباعاً مريحاً يف عموم البالد� ،أكد مت�سكه با�ستكمال العملية ال�سيا�سية
امل�ستندة �إىل املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية كمرجعية رئي�سية،
بالإ�ضافة ملخرجات م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل وم�سودة الد�ستور
لليمن االحتادي اجلديد ،بل ان الرجل دعا "النعقاد اجتماع للهيئة الوطنية
للرقابة على خمرجات احلوار يف مدينة عدن �أو حمافظة تعز حلني عودة
العا�صمة �صنعاء �إىل احلا�ضنة الوطنية كعا�صمة �آمنه لكل اليمنيني
وخروج كافة امليلي�شيات امل�سلحة منها" ،ودعوته كل م�ؤ�س�سات الدولة
املدنية والع�سكرية لاللتزام بقرارات ال�شرعية الد�ستورية وحمايتها ويف
املقدمة من ذلك �أبناء القوات امل�سلحة والأمن وعدم االجنرار نحو خطوات
ت�ستهدف جر البالد للفتنة والفو�ضى" .
اخلطوة الأخرى املح�سوبة لهادي هي �أنه مل ي�ستجب بعد وب�سرعة ،ملطالب
باعتماد عدن عا�صمة م�ؤقتة للبالد واعتبار �صنعاء عا�صمة حمتلة من قبل
احلوثيني ،رغم دعوات عديدة من مكونات قبلية ومدنية و�سيا�سية لذلك،
ولعل مثل هذا الت�أين ي�صب يف خدمة العملية ال�سيا�سية ،وجتنبا لقرار من
عيار ثقيل �سي�ستفز جماعة احلوثي املندفعة يف م�شروعها ،وقد يجعلها مثل
هكذا قرار ان ت�ستعجل املواجهة الع�سكرية ،قيا�سا لتحركاتها ال�سابقة .
وعزز هادي هذا املوقف بطلبه نقل احلوار من �صنعاء �إىل مكان �آمن يتفق
عليه املتحاورن ،وي�صب هذا املوقف يف م�صلحته ،من خالل اعتماده فتح

خيارات �سلمية وممكنة حلل الأزمة بعيدا عن مزيد من الت�أزمي ،لكن مثل
هذا الأ�سلوب الذي يتبعه يف الت�أين ،ال يبدو دائما يف م�صلحة ح�سم االمور،
خا�صة وان ما �أُخذ على هادي منذ انتخابه يف  21فرباير  2012،ت�أخره يف
ح�سم الق�ضايا و�إ�صدار قرارات مت�أخرة بعد تفاقم امل�شكالت .

هادي يحظى دعم الأحزاب والقبائل

الآن �أمام هادي فر�صة كبرية للإم�ساك بدفة العملية ال�سيا�سية يف البالد
م�ستندا �إىل مواقف االحزاب والقوى ال�سيا�سية والقبلية �شمال البالد
وجنوبها ،ف�ضال عن ال�سلطات املحلية يف املحافظات اجلنوبية ،التي �أعلنت
التم�سك ب�شرعيته كرئي�س للجمهورية  .ففور االعالن عن و�صول هادي �إىل
عدن رحبت قبائل م�أرب واجلوف بانتقاله �إىل عدن وطالبته باعالنها عا�صمة
م�ؤقتة لليمن حتى حترير �صنعاء املحتلة من قبل احلوثيني ،كما طالبوا
القوى ال�سيا�سية بعدم احلوار مع جماعة احلوثي .
ومن جانبه ،دعا التنظيم النا�صري الرئي�س هادي ملمار�سة مهامه كرئي�س
للجمهورية ،ودعاه "�إىل تقييم وتقومي الآليات ال�سابقة التي اتبعها يف
�إدارة الدولة والأخذ مببادئ احلكم الر�شيد التي تتواكب مع التطورات
وامل�ستجدات واملتغريات الوطنية والإقليمية والدولية ،ومبا يكفل �إجناز ما
تبقى من مهام املرحلة االنتقالية التي ت�ضمنتها املبادرة اخلليجية و�آليتها
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني ،واتفاق ال�سلم وال�شراكة وملحقه
الأمني".
و�أكد التجمع اليمني للإ�صالح مبحافظة عدن يف بيان له "�أن الرئي�س هادي
هو الرئي�س ال�شرعي و�أن ا�ستقالته ال قيمة لها كونها كانت حتت تهديد �سالح
الإنقالبيني احلوثيني" ،مطالبا �إياه املوافقة على اعالن عدن عا�صمة م�ؤقتة
"ت�أكيد ًا ملطلب كافة القوى الراف�ضة لالنقالب"  .وبعدها توالت املواقف
الداعمة ل�شرعية الرئي�س هادي من خمتلف املحافظات اليمنية عدا تلك
الواقعة حتت �سيطرة احلوثيني ،فيما تو�سعت حركة االحتجاجات �ضد
احلوثيني ودعما للرئي�س هادي.

من ال�سيطرة على �صنعاء وم�ؤ�س�سات الدولة ،وهي تهم كانت توجه اليه من
االحزاب التي تدعم �شرعيته اليوم ،وتلك التي كانت تنتقد �أداءه ال�سلبي يف
�إدارة �ش�ؤون احلكم ،بل �إن �إفالت هادي من قب�ضة احلوثيني املدعومني من
ايران وخروجه من �صنعاء �إىل عدن مده بعوامل قوة مل تتوفر له م�سبقا،
�أهمها حترره لي�س فقط من "�سلطة" جماعة احلوثي الق�سرية ،بل ومن
�ضغوط قوى النفوذ ال�سيا�سي والع�سكري والقبلي يف �شمال البالد .
كما �أن وجوده يف مدينة عدن عا�صمة اجلنوب ،متثل للرئي�س هادي نقطة
ارتكاز قوية ،لي�س النتمائه املناطقي للجنوب فقط ،بل لأن بامكانه �أن ي�ستند
لعدالة الق�ضية اجلنوبية ورجالها ،التي ما زال ميثل حلها خمرجاً �أ�سا�سياً
من الأزمة اليمنية.

ال�سيناريوهات املتوقعة

من ال�صعوبة التكهن مب�آالت الو�ضع يف اليمن يف ظل ت�سارع الأحداث ووجود
العبني كُرث يف ال�ش�أن اليمني من الداخل واخلارج ،لكن ميكن القول �إن الأمر
رهن مواقف �سيا�سية جادة بعيدا عن املناكفات ال�سيا�سية وبعيدا عن
امل�صالح ال�ضيقة للأحزاب والقوى ال�سيا�سية التي ما زالت تتعامل بردود
الفعل ولي�س الفعل ،ولهذا هي مت�أخرة �أمام جماعة احلوثي التي �صعدت
بقوة منذ العام  2011وتعرف ما تريد� ،إال �أنها ال تتمتع ب�سلوك �سيا�سي
ح�صيف .
وبح�سب موقع مين بر�س ،ف�إن التطورات املرتقبة ووفق تفا�صيلها املتوقعة
وغري املتوقعة ميكن �أن تف�ضي �إىل �سيناريوهات عدة منها قيام �سلطتني يف
�صنعاء وعدن بعيد ًا عن عامل املناطقية �شما ًال وجنوباً ،وهو �سيناريو ال
ميكن �أن ي�ستمر طوي ًال يف اليمن ،ومنها االنف�صال بني اجلنوب وال�شمال،
�إذا ما ا�ستمر النظر بنف�س الآلية حلل الق�ضية اجلنوبية ،وهناك �سيناريو
املواجهة الع�سكرية ،وهي غري مرجحة يف الغالب� ،إذا ما تورطت جماعة
احلوثي واعتمدت هذا النهج و�سلكت نهج الرئي�س �صالح يف حرب 1994،
خا�صة و�أنها ع�سكريا مبعية وحدات اجلي�ش املوالية ل�صالح تقف عند
حدود ميدانية كانت ماثلة �أثناء تلك احلرب التي انتهت بغزو اجلنوب
ونهبه وت�شريد قياداته والتخل�ص من كوادره يف م�ؤ�س�سات �إدارة الدولة
التحرر من احلوثيني والنفوذ القبلي
بانتقال هادي �إىل عدن وعودته ملمار�سة مهامه كرئي�س �شرعي للبالد حتولت واجلي�ش والأمن ،فيما ال�سيناريو املرجو �أن تتم العودة للعملية ال�سيا�سية
املواقف جتاهه من تعاطف مع رئي�س معتقل �إىل ت�أييد وا�سع ل�شرعيته ،بل وت�ستجيب جماعة احلوثي للمطالب الوطنية والدولية والتخلي عن ال�سلطة
ومطالبته باتخاذ مواقف وقرارات مل تكن واردة قبل �أ�شهر قليلة حينما كان التي اغت�صبتها ،والتخلي عن (الزعيم) �صالح .
يتعر�ض للهجوم واالنتقاد لتغا�ضيه عن حتركات احلوثيني ومتكينه �إياهم
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عدن تودع ابنتها البارة �أورا�س �سلطان ناجي
 -خا�ص

ا�ستقبلت �أ�سرة ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ �أورا�س �ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻧﺎﺟﻲ ع�ضوه ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ظهر اجلمعة يف قاعة
عدن مول وظهر ال�سبت يف فندق مريكيور جموع املعزين بوفاتها من �شخ�صيات اجتماعية و�سيا�سية
وحزبية خمتلفة  .وح�ضر لأداء واجب العزاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور حمافظ حمافظة عدن
رئي�س املجل�س املحلي و املحافظ ال�سابق لعدن وحيد ر�شيد واملحافظ الأ�سبق د عدنان اجلفري
واملحافظ الأ�سبق طه غامن واملحافظ الأ�سبق �أحمد القعطبي وعدد من القيادات والرموز ال�سيا�سية
 .ود �صالح با�صرة وزير التعليم العايل ال�سابق وعبد اهلل غامن وزير ال�شئو�ؤن القانونية وعدد كبري
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سة واالجتماعية والع�سكرية �إ�ضافة ملمثلي املجلي التنفيذي واملحلي باملحافظة

وكانت قد انتقلت الفقيدة �أورا�س �سلطان ناجي الأربعاء �ﺇﻰﻟ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻲﻓ ﺍﻤﻟ�ست�شفى ﺍﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻱ
ﺑ�ﺼﻨﻌﺎﺀ .
وا�ستقبل العزاء �ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ الأ�ستاذ ﻳﺰﻥ �ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻧﺎﺟﻲ ﻣ�ﺄﻣﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻤﻟﻌﻼ .
�ﺳﺮﻴﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ  :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ �ﺃﻭﺭﺍ�ﺱ �ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻋﺎﻡ  1962ﻡ ،ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ  -ﺣﺎ�ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻤﻟﺎﺟ�ﺴﺘﺮﻴ ﺗﺨ�ﺼ�ﺺ ﻃﺐ �ﺃﻃﻔﺎﻝ  -ﻓﺎﺯﺕ ﻲﻓ ﻋ�ﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺒﻤﻟﺎﻥ ﻲﻓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  27ﺍﺑﺮﻳﻞ ، 2003
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻤﻟ�ﺆﻤﺗﺮ ﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮ�ﺷﺤﺔ ﻟﻪ ﻲﻓ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ( 22) ﻤﺑﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻮﺭﻣﻜ�ﺴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﻋ�ﻀﻮ
ﻲﻓ ﺠﻟﻨﺔ ﺍﻟ�ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟ�ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺑﺠﻠ�ﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ  -ﺍﺑﻨﺔ ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺿﻞ والأديب ﻭﺍﻤﻟ�ﺆﺭﺥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﺍﻤﻟﺮﺣﻮﻡ
�ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻧﺎﺟﻲ ،ﻣ�ﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
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الرئي�س هادي يوا�صل عمله ال�سيا�سي بد
 -خا�ص

حظي الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي بدعم دويل و�إقليمي
وحملي ،لتوجهه نحو مدينة عدن والعودة ملمار�سه مهامه بعد �أن
متكن من الإفالت من الإقامة اجلربية التي فر�ضها عليه املتمردين
واالنقالبيني احلوثيني يف العا�صمة �صنعاء لأكرث من ثالثة �أ�سابيع.
وا�ستقبل الرئي�س هادي يف ق�صر  22مايو بعدن ،الأ�سبوع
املن�صرم ،الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي ،الدكتور
عبداللطيف الزياين ،وعدد من �سفراء الدول اخلليجية ،و�أجريت
جولة من املباحثات الق�صرية.
وخالل اللقاء ،نقل الزياين حتيات وتهاين قادة دول جمل�س التعاون
اخلليجي للرئي�س هادي ب�سالمة اخلروج من �صنعاء ،وو�صوله
�إىل العا�صمة االقت�صادية والتجارية عدن ،م�ؤكد ًا على موا�صلة
دعم جمل�س التعاون اخلليجي لل�شرعية الد�ستورية التي ميثلها
الرئي�س عبدربه من�صور هادي ،ورف�ض دول اخلليج لالنقالب
احلوثي على ال�شرعية الد�ستورية يف اليمن.
وجدد الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي ،دعم دول املجل�س
خلطوات الرئي�س هادي امل�ستندة على ال�شرعية الد�ستورية املبنية
على تنفيذ املبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية وقرارات جمل�س
الأمن الدويل وخمرجات احلوار الوطني وكذا دعم دول املجل�س
للأخ الرئي�س يف املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية حتى ينعم اليمن
ب�أمنه وا�ستقراره .
من جانبه� ،أعترب الرئي�س هادي ،زيارة �أمني عام جمل�س التعاون
و�سفراء دول املجل�س ت�أكيد ًا ودعما لل�شرعية الد�ستورية لإخراج اليمن
من �أزماته وحتدّياته التي كان لدول جمل�س التعاون وعلى ر�أ�سها اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة الدور الأبرز يف جتنيب اليمن �صراعات ال
يحمد عقباها وذلك من خالل املبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية املزمنة
التي ارت�ضاها اجلميع �سبيال حلل م�شاكل اليمن وما يلي ذلك من خطوات
يف �إطار تنفيذ املبادرة من خالل احلوار الوطني ال�شامل الذي ا�ستوعب
كل ق�ضايا اليمن مبا يف ذلك م�شكلة �صعدة والق�ضية اجلنوبية ومب�شاركة
خمتلف القوى ال�سيا�سية واملكونات ومنظمات املجتمع املدين واملر�أة
وال�شباب والذي توج بوثيقة احلوار الوطني وكذلك م�سودة د�ستور
اليمن اجلديد .
وا�ستعر�ض هادي واقع التحديات املاثلة اليوم واملرتتبة على االنقالب
على خمرجات احلوار الوطني والعودة بالبلد �إىل املربع الأول ون�سف كل
ما مت االتفاق عليه يف م�ؤمتر احلوار الوطني وعملية التوافق والإجماع .
وو�ضع الرئي�س اليمني دول جمل�س التعاون يف �صورة امل�شهد احلايل
لليمن وبدعوته بعودة كل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وحلكومية ملمار�سة
ن�شاطها من العا�صمة االقت�صادية التجارية بعدن وكذلك عقد لقاء للهيئة
الوطنية للحوار يف عدن �أو تعز .
وعلى ذات ال�صعيد ،قال الأمني العام لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،يف حديثه لو�سائل الإعالم قبيل
مغادرته مطار عدن الدويل بعد �ساعات من و�صوله،
�إن املباحثات متحورت حول دعم دول املجل�س جلهود
الأخ الرئي�س ولل�شرعية الد�ستورية وكيفية العودة �إىل
العملية ال�سيا�سية بح�سب املبادرة اخلليجية واليتها
التنفيذية وكذلك خمرجات احلوار الوطني.
منوها ب�أن احلوار الوطني كان يعك�س مدى حت�ضر
ورقي ال�شعب اليمني على مدى حوايل ع�شرة �أ�شهر من
انعقاده .
و�أ�ضاف الزياين �أن العامل كان يرتقب نتائج خمرجات
احلوار الوطني الذي ر�سم منوذج خا�ص و�أمر ممكن
حتى تعليمه وتدري�سه ك�أ�سا�سيات للعملية ال�سيا�سية.
داعيا كافة الأطياف والقوى ال�سيا�سية واالجتماعية
�إىل االلتفاف حول ال�شرعية وان ي�سلكوا الدرب

ال�صحيح وال�سليم لتحقيق تطلعات وخيارات ال�شعب اليمني و�إعداد
الربامج التي تخدم ال�شعب اليمني .
و�أو�ضح انه تباحث مع الأخ الرئي�س عبدربه من�صور هادي حول كيف
�أن ال تكون اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات املتطرفة ،م�شيدا
مبا مل�سه من �سعة �صدر لدى الرئي�س هادي خالل املباحثات.
و�أكد الدكتور الزياين �أن الدعم اخلليجي للرئي�س هادي وال�شعب اليمني
�سي�ستمر و�أن هذا التزام �أ�صحاب اجلاللة والقادة الذين كانوا �سعيدين
جدا بخروج فخامة الرئي�س من العا�صمة �صنعاء وو�صله �إىل عدن .
وفور عودة الزياين �إىل مقر �أمانة جمل�س التعاون اخلليجي بالريا�ض،
�أعلنت الدول اخلليجية فتح �سفاراتها يف مدينة عدن ،بعد �أن �أغلقتها يف
العا�صمة �صنعاء التي باتت يف قب�ضة املتمردين احلوثيني.
وموا�صلة ال�ستمرار دعم هادي اخلليجي والدويل يف مواجهة مترد
احلوثيني الذين �أ�صدروا يف ال�ساد�س من فرباير �شباط "�إعالنا د�ستوريا"
حلوا مبوجبه الربملان وقرروا �إقامة جمل�س وطني وجمل�س رئا�سي،
جدد ال�سفري ال�سعودي يف اليمن خالل لقاءه بالرئي�س اليمني يف عدن بعد
ثالثة �أيام من زيارة �أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي ،جدد دعم بالده
للرئي�س هادي باعتباره مي ّثل ال�شرعية الد�ستورية ،م�ؤكدا على �ضرورة
ا�ستكمال الت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن يف �إطار املبادرة اخلليجية و�آلياتها

التنفيذية.
و�أو�ضح �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى بالدنا �سعادة ال�سيد حممد
بن �سعيد �آل جابر� ،أن �سفارة الريا�ض با�شرت �أعمالها ر�سميا من عدن،
بعد �أن علقت ال�سعودية �أعمال �سفارتها يف �صنعاء.
وقال �آل جابر يف حديثه ل�صحيفة "ال�شرق الأو�سط" �إن الأو�ضاع الأمنية
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ال تزال بحالة مرتدية ،وهو الأمر الذي
ي�صعب معه ممار�سة �أعمال ال�سفارة من �صنعاء.
م�شري ًا �إىل �أن عدد العاملني يف ال�سفارة ال�سعودية يف عدن ال يزال كما هو
عليه �ساب ًقا ،و�أن ال�سفارة يف حال حاجتها ملزيد من الكوادر الب�شرية ف�إنها
�ستقوم بذلك فو ًرا.
وحول الو�ضع الأمني يف عدن ،قال �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
اليمن «�إن الو�ضع الأمني ال ب�أ�س به ،وهادئ يف عدن و�آمن» ،ملمحً ا �أن
الإجراء الذي قامت به الريا�ض مبمار�سة �أعمال �سفارتها يف عدن �ستقوم
به بع�ض الدول دون �أن ي�سميها.
وعلى ذات ال�صعيد ،دعت اململكة العربية ال�سعودية االثنني ،ال�شعب
اليمني �إىل االلتفاف حول حكومتهم ال�شرعية واملتمثلة يف الرئي�س عبدربه
من�صور هادي.
وقال وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن زيد الطريفي  ,يف بيان له
عقب اجلل�سة الأ�سبوعية التي عقدها جمل�س الوزراء
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �إن املجل�س �أبدى "تطلعه لأن يكون خروج
الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي  ،من مقر �إقامته
الإجبارية  ،وو�صوله �إىل عدن  ،خطوة مهمة لت�أكيد
ال�شرعية"  ،داعياً" �أبناء ال�شعب اليمني �إىل االلتفاف
حول رئي�سهم  ،من �أجل ممار�سة مهامه الد�ستورية،
ودفع العملية ال�سيا�سية ال�سلمية ،و�إخراج بالدهم من
الو�ضع اخلطري الذي و�صلت �إليه" .
و�أعرب جمل�س الوزراء ال�سعودي ،عن �أ�سفه ملا �آلت
�إليه الأو�ضاع يف اليمن ".
وبدوره �أكد �سعادة ال�سفري القطري باليمن ،حممد
الهاجري ،خالل لقاءه بالرئي�س هادي ،مبا�شرة
ال�سفارة القطرية لأعمالها يف عدن خالل الأيام املقبلة.
وخالل لقاء جمع الرئي�س هادي مب�ساعد الأمني العام
للأمم املتحدة ومبعوثه اخلا�ص �إىل اليمن ،جمال بن
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دعم دويل و�إقليمي ملواجهة احلوثيني
عمر ،يف وقت �سابق من الأ�سبوع املا�ضيّ ،ثمن الرئي�س جهود املبعوث
الدويل احلميدة التي يبذلها يف �إطار تنفيذ عملية الت�سوية ال�سيا�سية
يف اليمن املرتكزة على املبادرة اخلليجية املزمنة واليتها التنفيذية
وقرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة .
وحمل الأخ الرئي�س املبعوث االممي حتياته لالمني العام للأمم املتحدة
بان كي مون الذي يقف دوما مع املجتمع على �إر�ساء دعائم الأمن
واال�ستقرار يف اليمن وجتنب انزالقه يف م�أالت يكون لها نتائج �سلبية على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل باعتبار امن اليمن من امن املنطقة
والعامل .
و�أكد الرئي�س على �ضرورة موا�صلة احلوار يف �إطار ال�شرعية الد�ستورية
وخمرجات احلوار الوطني الذي اجمع عليها خمتلف القوى وال�شعب
اليمني .
من جانبه �أثنى املبعوث الأممي �إىل اليمن جمال بنعمر على جهود
الرئي�س عبدربه من�صور هادي ومدى �صربه وحتمله يف �سبيل �إخراج
اليمن من �أتون ال�صراعات والأزمات التي ت�شهدها  ..م�ؤكدا موقف الأمم
املتحدة الداعم الرئي�س و�شرعيته الد�ستورية .
وقال" �إن هذا االهتمام جت�سد يف عقد �أكرث من اجتماع ملجل�س الأمن
الدويل خالل �شهر واحد ملناق�شة �أو�ضاع اليمن وهو ما يعك�س مدى اهتمام
املجتمع الدويل باليمن وجتلى يف البيان الأخري ال�صادر عن جمل�س الأمن
الذي �أكد على �شرعية الرئي�س عبدربه من�صور هادي ودعا احلوثيني �إىل
الإفراج الفوري وغري امل�شروط عن رئي�س جمل�س الوزراء خالد حمفوظ
بحاح و�أع�ضاء حكومته وكل الأفراد املو�ضوعني حتت الإقامة اجلربية
�أو املعتقلني ب�شكل تع�سفي وكذا الرتحيب بنية االخ الرئي�س االنخراط
بح�سن نية يف املفاو�ضات ال�سيا�سية التي جتري برعاية الأمم املتحدة من
�أجل التو�صل �إىل حل �سلمي للأزمة �إىل جانب حث جميع الأطراف على
ت�سريع هذه املفاو�ضات ،ونقلها �إىل مكان يحدده مبعوث الأمم املتحدة
�إىل اليمن جمال بن عمر .
من جهته� ،أكد الأمني العام جلامعة الدول العربية ،الدكتور نبيل
العربي ،على �ضرورة الدعم الالزم لل�شرعية اليمنية مُمث ّل ًة بالرئي�س
عبد ربه من�صور هادي ،ودعا جميع الأطراف اليمنية �إىل االلتفاف حول
الرئي�س هاديُ ،معرباً عن دعم جامعة الدول العربية للجهود التي يبذلها
الرئي�س عبد ربه من�صور هادي وم�ساعيه اجلادة لإجناز ما تبقى من

مراحل العملية ال�سيا�سية ،ا�ستناد ًا �إىل مبادرة جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية و�آليتها التنفيذية وخمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني
ال�شامل.
كما عبرّ �سفري الواليات املتحدة الأمريكية باليمن ،ماثيو تولر ،عن
ت�أكيده عن دعم بالده لل�شرعية الد�ستورية ممثلة برئي�س اجلمهورية،
خالل لقاء جمعهما االثنني يف عدن.
و�أ�شاد الرئي�س باملوقف الأمريكي جتاه اليمن وم�ساندته لل�شرعية
الد�ستورية للخروج بالبالد من �أزمتها يف �إطار الت�سوية ال�سيا�سية املبنية
على املبادة اخلليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ خمرجات احلوار الوطني
والذي �أكد عليه الإجماع الوطني يف احلفاظ على الثوابت الوطنية .
وقال الرئي�س �أن اليمن بحاجة �إىل دعم املجتمع الإقليمي والدويل لتجاوز
حتدياتها الراهنة بعد العملية االنقالبية على ال�شرعية الد�ستورية التي
قامت بها اجلماعات احلوثية .
واعترب رئي�س اجلمهورية وجود ال�سفري الأمريكي وزيارة �أمني عام

جمل�س التعاون ومبا�شرة �سفراء دول املجل�س عملهم من عدن جت�سيدا
حلر�ص تلك الدول واملجتمع الدويل على امن وا�ستقرار اليمن من خالل
ت�أكيدها على ال�شروع با�ستكمال العملية ال�سيا�سية وفقا ملخرجات
احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية .
من جانبه هنا ال�سفري الأمريكي رئي�س اجلمهورية ب�سالمة و�صوله �إىل
عدن ومبا�شرة مهامه الد�ستورية يف �إدارة البالد  ..م�ؤكدا دعم الواليات
املتحدة الأمريكية لل�شرعية الد�ستورية يف اليمن ممثلة بالرئي�س عبدربه
من�صور هادي .
و�أ�شار �إىل �أن وجوده يف عدن ولقائه بالرئي�س هو ت�أكيد على تلك العالقات
وعلى مواقف بالده الذي ال تراجع عنها يف دعم املبادرة اخلليجية
واليتها التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني باعتبارها املخرج الآمن
لليمن لتجاوز م�شاكله وحتدياته .
وعقب اللقاء ،قال ال�سفري الأمريكي مولر يف ت�صريح لو�سائل الإعالم �أنه
"ال يوجد �أي خيار امام اليمنيني غري الذي ارت�ضاه وهو احلوار الوطني
الذي يدعمه �أي�ضا الرئي�س هادي  ..م�شريا �إىل �أن الذين يف�ضلون عرقلة
احلوار واملبادرة اخلليجية هم الذين ي�صرون على عدم حل الأزمة
اليمنية".
وجدد ال�سفري الأمريكي دعم الواليات املتحدة الأمريكية للحوار
وخمرجاته  ..الفتا �إىل �أن ت�صريحات جمل�س الأمن وكل الدول ال�صديقة
لليمن ت�ؤكد �أن الرئي�س عبدربه من�صور هادي هو الرئي�س ال�شرعي ..
متمنيا لليمن كل اال�ستقرار وال�سالم.
وكان الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي قد �أعلن فور و�صوله �إىل
عدن ،عن موا�صلته العملية ال�سيا�سية ودعا الهيئة الوطنية للحور �إىل
اجتماع عاجل يف مدينة عدن �أو تعز ،حتى مغادرة من و�صفها بامللي�شيات
للعا�صمة �صنعاء.
معترب ًا �أن �أي خطوات �أو قرارات رئا�سية اتخذت منذ اجتياح احلوثيني
للعا�صمة �صنعاء يف احلادي والع�شرين من �سبتمرب املا�ضي باطلة وال
�شرعية لها.
كما دعا الرئي�س هادي �إىل رفع الإقامة اجلربية التي يفر�ضها احلوثيون
على بع�ض رجال الدولة و�إطالق �سراح املختطفني.
معلنا مت�سكه بالعملية ال�سيا�سية وقرارات م�ؤمتر احلوار الوطني التي
�أقرت توزيع اليمن اىل �ستة اقاليم يف دول احتادية.
كما طالب الرئي�س هادي املجتمع الدويل باتخاذ الإجراءات حلماية
العملية ال�سيا�سية ورف�ض ما و�صفه باالنقالب الذي قام به احلوثيون.
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خالل ا�ستقباله عددا من املحافظني والقبليني يف عدن

تقرير

الرئي�س هادي يفتح النار

 خا�صيوا�صل الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي مهامه كرئي�س للدولة منذ و�صوله
�إىل عدن جنوبي البالد ،يف الـ 21من فرباير� /شباط املا�ضي ،بعد �إفالته من ح�صار
جماعة احلوثيني ،حيث التقى عدد من حمافظي املحافظات اجلنوبية وال�شمالية
خالل الأيام املا�ضية.
وتر�أ�س هادي بعد يوم من و�صوله �إىل عدن ،اجتماعا �ضم حمافظي حمافظات عدن
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحلج احمد عبداهلل املجيدي و�أبني املهند�س جمال
نا�صر العاقل و�أرخبيل �سقطرى �سعيد باحقيبة وقائد املنطقة الع�سكرية الرابعة
اللواء دكتور نا�صر عبدربه الطاهري ووكيل جهاز الأمن ال�سيا�سي مبحافظات
(عدن  -حلج � -أبني) اللواء نا�صر من�صور هادي وامل�سئول املبا�شر على اللجان
ال�شعبية بعدن احمد حممد املي�سري .
وخالل االجتماع ا�ستعر�ض الرئي�س التطورات اجلارية على ال�ساحة اليمنية ،حيث
و�ضعهم الأخ الرئي�س يف �صورة البيان ال�صادر عنه م�ساء ال�سبت والذي �أكد فيه
على مت�سكه با�ستكمال العملية ال�سيا�سية امل�ستندة على املبادرة اخلليجية واليتها
التنفيذية و�ضرورة رفع الإقامة اجلربية على رئي�س الوزراء وكل رجال الدولة
وطالب فيه الأ�شقاء والأ�صدقاء يف اخلليج والعامل بحماية العملية ال�سيا�سية
وعدم �شرعنة االنقالب ودعا م�ؤ�س�سات الدولة املدنية والع�سكرية �إىل االلتزام
بقرارات ال�شرعية الد�ستورية .
و�أكد الرئي�س خالل االجتماع على الثوابت الوطنية و�أهمية الت�سوية ال�سيا�سية
املرتكزة على املبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني
باعتبارها املخرج الأمثل حلل م�شاكل البلد وحتدياتها املعقدة من منطلق ال�شراكة
الوطنية وعدم �إق�صاء الآخر باعتبار ما يجري اليوم هو �صراع على ال�سلطة
بامتياز ولي�س من اجل م�صالح ال�شعب والوطن واحلر�ص على تنفيذ ما اتفق عليه
اجلميع .
وحتدث الرئي�س عن املراحل التي مر بها احلوار الوطني مبحطاته املختلفة
وال�صعوبات والتحديات التي واجهت البلد خالل تلك الفرتة و�صوال �إىل االن�شقاقات
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والتي للأ�سف مل تبنى على �أ�س�س وطنية بقدر ما بنيت على
�أ�س�س مناطقية ووالءات �شخ�صية .
و�أكد الرئي�س على �ضرورة احلفاظ على امل�صالح الوطنية التي حتققت يف البلد

خالل الفرتة املا�ضية وان يعمل اجلميع بروح امل�سئولية الوطنية يف احلفاظ على
امن وا�ستقرار الوطن واملواطن و�صوال �إىل حتقيق الأهداف والغايات التي يتطلع
�إليها �أبناء الوطن الواحد يف العي�ش ب�أمن و�أمان بعيدا عن ال�صراعات مبختلف
�أ�شكالها وعناوينها يف ظل دولة مدنية حديثة .
من جانبهم عرب احلا�ضرون عن تهانيهم ب�سالمة و�صول الرئي�س �إىل العا�صمة
االقت�صادية والتجارية عدن وما ميثله ذلك من مدلوالت وطنية جت�سد مكانة عدن
على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل .
و�أكدوا ب�أنهم �سيكونوا خري عونا للأخ الرئي�س يف اال�ضطالع مبهامهم وواجباتهم يف
رعاية م�صالح املواطنني يف حمافظاتهم بالتعاون مع كل ال�شرفاء من �أبناء الوطني
اليمني .
كما التقى الرئي�س عبدربه من�صور هادي رئي�س اجلمهورية يوم االثنني املا�ضي،
حمافظ ح�ضرموت الدكتور عادل حممد باحميد وحمافظ �شبوة احمد علي باحاج

امل�ؤمتر ال�شعبي
العام ي�ؤكد مت�سكه
ب�شرعية هادي

وحمافظ املهرة حممد علي يا�سر وحمافظ �أرخبيل �سقطرى �سعيد باحقيبة .
وخالل اللقاء ا�ستعر�ض الرئي�س �أخر امل�ستجدات على ال�ساحة الوطنية  ..م�ؤكدا
مت�سكه با�ستكمال العملية ال�سيا�سية وفقا للمبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية
وخمرجات احلوار الوطني التي �أجمعت عليها كافة الأطراف ال�سيا�سية بكل
مكوناتها ومناق�شة م�سودة الد�ستور و�صوال �إىل قيام الدولة االحتادية اليمنية

القائمة على �أ�سا�س العدل وامل�ساواة والتوزيع العادل لل�سلطة والرثوة .
ويف اللقاء تطرق الأخ الرئي�س �إىل التداعيات الأخرية التي �شهدتها العا�صمة
�صنعاء ،جمددا مطالبته ب�ضرورة فك احل�صار على كبار رجاالت الدولة واحلكومة
وعرب الرئي�س عن رف�ضه وا�ستنكاره لأي �أ�شكال الدعوات التي تثري النعرات
املناطقية واملذهبية بني �أبناء الوطن الواحد والذي ي�سعى البع�ض �إىل تكري�سه من
خالل �أعمال وت�صرفات خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني .
ووجه الرئي�س حمافظي املحافظات �إىل تطبيع الأو�ضاع الأمنية والعمل على
حماية م�ؤ�س�سات الدولة واالهتمام بق�ضايا املواطنني وحل م�شاكلهم �أوال ب�أول ..
مثمنا دورهم يف دعم ال�شرعية الد�ستورية ورف�ض االنقالب واحلفاظ على امل�صالح
الوطنية وثروات البالد من �أي عبث باعتبارها ملك جلميع �أبناء الوطن .
و�أكد الرئي�س على العمل املتوا�صل لتن�سيق اجلهود يف الأقاليم واملحافظات من
اجل ا�ستعادة ال�سيطرة على كل م�ؤ�س�سات ومقدرات الدولة .
من جانبهم عرب حمافظي حمافظات �إقليم ح�ضرموت عن تهانيهم للأخ الرئي�س
لو�صوله �ساملا اىل مدينة عدن  ..م�ؤكدين دعمهم الكامل ووقوفهم �إىل جانب ال�شرعية
الد�ستورية ورف�ضهم ملا �سمي بالإعالن الد�ستوري و�سيا�سة فر�ض الأمر الواقع
بقوة ال�سالح من امللي�شيات امل�سلحة .
و�أبدى املحافظون ا�ستعدادهم للعمل مع الأخ الرئي�س يف �إطار ال�شرعية الد�ستورية
ومبا يخدم م�صلحة املواطن والوطن .
وعلى ذات ال�صعيد ،فتح الرئي�س اليمني ،عبد ربه من�صور هادي ،النار على
جماعة احلوثي التي انقلبت على احلكم ،وعلى �إيران الداعم الرئي�سي لها وحليفها
يف الداخل الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،واتهم اجلماعة ب�أنها «انقالبية» ،يف
حني و�صف �صنعاء ب�أنها عا�صمة حمتلة.
وحتدث هادي خالل لقائه وفدا قبليا من �إقليم �سب�أ ي�ضم حمافظات ،م�أرب واجلوف
والبي�ضاء ،ب�إ�سهاب عن ممار�سات احلوثيني ،خالل الفرتة املا�ضية و�سعيهم �إىل
ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات الدولة ،واتهمهم و�إيران والرئي�س ال�سابق بالت�سبب يف
انهيار الدولة اليمنية .واتهم هادي �صالح بالت�آمر مع �إيران بالتعاون مع جماعة
احلوثيني من �أجل �إف�شال خطة خليجية النتقال ال�سلطة �أبرم عام .2011
وقالت م�صادر يف االجتماع� ،إن الرئي�س هادي قال �إن الرئي�س ال�سابق �صالح �أر�سل
وفدا برملانيا �إىل �إيران لت�أكيد التزم طهران ب�إف�شال العملية ال�سيا�سية واملبادرة
اخلليجية التي رعتها دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وذكرت امل�صادر �أن هادي قال �إن التحالف بني �صالح واحلوثي بالتن�سيق مع �إيران
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ر على احلوثيني و�صالح
كان وراء �سقوط العا�صمة �صنعاء يف � 21سبتمرب (�أيلول) بيد امليلي�شيات احلوثية
والآن �أ�صبحت املدينة التاريخية عا�صمة حمتلة.
وتعهد هادي باحلفاظ على الوحدة اليمنية ،واعترب الرئي�س اليمني العا�صمة
�صنعاء حمتلة .وقال �إن �إيران �سعت ،من خالل احلوثيني خالل الأعوام املا�ضية،
�إىل �إ�سقاط الدولة اليمنية و�إف�شال املبادرة اخلليجية التي مت التقدم بها حلل الأزمة
يف اليمن.
وتطرق النقا�ش بني هادي ورجال القبائل �إىل جملة من الق�ضايا الراهنة،
وخ�صو�صا ما يتعلق منها ب�سعي احلوثيني �إىل اجتياح حمافظة م�أرب واملواجهات
التي جتري يف حمافظة البي�ضاء مع احلوثيني الذين يتوغلون يف مناطقها بحجة
حماربة «التكفرييني» و«الدواع�ش» وعنا�صر تنظيم القاعدة ،وتطرقت النقا�شات
�إىل املواقف ال�شعبية الراف�ضة لوجود احلوثيني واال�ستعدادات القبلية ملواجهتهم
يف �أكرث من منطقة.
وح�سب بيان �صادر عن مكتب هادي ،ف�إن لقاءه وفد قبائل البي�ضاء وم�أرب
واجلوف ،ي�أتي «يف �إطار اللقاءات لأبناء الأقاليم دعما لل�شرعية الد�ستورية
وللمطالبة باحلفاظ على املكا�سب الوطنية التي �أفرزتها خمرجات احلوار الوطني
واملتمثلة بالأقاليم يف �إطار الدولة اليمنية االحتادية التي متثل م�شروع اليمن
اجلديد املبني على العدالة وامل�ساواة والتوزيع العادل لل�سلطة والرثوة بعيدا عن
الإق�صاء والتهمي�ش».
وقال هادي� ،إن وجوده يف عدن مل يكن اختيارا «ولكن اجلميع يعرف تداعيات ذلك
بعد االنقالب من اجلماعات احلوثية على ال�شرعية الد�ستورية وخمرجات احلوار
ومل يكن من �أجل �إعادة الت�شطري كما يدعي البع�ض ،ولكن من �أجل احلفاظ على
�أمن وا�ستقرار ووحدة اليمن» ،و�إن «�أي م�شاريع �صغرية حتت �أي الفتة �أو ا�سم
م�صريها االنهيار والزوال �أمام �إرادة ال�شعب والإجماع الوطني».
و�أ�ضاف الرئي�س اليمني� ،أن «اال�ستئثار بال�سلطة والرثوة مل يعد مقبوال �أو مربرا
يف القرن الـ ،21لأن ال�شعب قد �شب عن الطوق و�أ�صبح جديرا برعاية م�صاحله
ومكت�سباته الوطنية يف �إطار الأقاليم وبعيدا عن املركزية ال�شديدة».
ويف �سياق مت�صل� ،أكد الرئي�س هادي �أن االعرتاف بال�شرعية يتطلب العمل ب�صورة
ايجابية �إىل جانب القيادة ال�شرعية ورفع الإقامة اجلربية عن رئي�س حكومة

الكفاءات خالد حمفوظ بحاح والوزراء الذين معه وبقية امل�سئولني واملعتقلني
ال�سيا�سيني وال�شباب النا�شطني فورا.
وطالب الرئي�س خالل لقاءه يوم الثالثاء املا�ضي بالعا�صمة االقت�صادية والتجارية
عدن قيادات ال�سلطة املحلية والتنفيذية وامل�شائخ والأعيان ووجهاء يافع ،طالب
�سفراء الدول امل�شرفة على تنفيذ املبادرة اخلليجية من الدول اخلم�س و�سفري
االحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي �أن يبا�شروا عملهم من العا�صمة
االقت�صادية عدن  ..داعيا �إىل عودة احلوار �إىل خارج �صنعاء مبوجب قرار جمل�س
الأمن .
وتابع � :إذا كان مدينة تعز �أو مدينة عدن يرف�ضها بع�ض املتحاورين ولكون
م�ست�شار الأمني العام امل�ساعد ومبعوثه �إىل اليمن جمال بنعمر املكلف بذلك،
نقرتح عليه ب�صفتنا رئي�سا للجمهورية ورئي�سا للحوار الوطني نقل احلوار �إىل مقر
جمل�س التعاون اخلليجي باعتباره �صاحب املبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية
يف الريا�ض .
ونا�شد الرئي�س جمل�س التعاون با�ستمرار دوره البناء من خالل عقد م�ؤمتر يدعى
اليه كافة الأطراف اليمنية الراغبة يف املحافظة على امن وا�ستقرار اليمن ووحدته
حتت مظلة جمل�س التعاون اخلليجي يهدف اىل املحافظة على امن وا�ستقرار اليمن
ووحدته يف �إطار التم�سك بال�شرعية ورف�ض االنقالب عليها وعدم التعامل مع ما
ي�سمى بالإعالن الد�ستوري ورف�ض �شرعنته  ..م�ؤكدا على �ضرورة العمل على

تنفيذ امللحق االمني التفاق ال�سلم وال�شراكة الذي �أ�صبح جزء من االتفاقية مبا
فيها عودة اال�سلحة واملعدات اىل الدولة وب�سط نفوذها على كافة االرا�ضي اليمنية
واخلروج باليمن من امل�أزق اىل بر االمان ومبا يكفل عودة االمور اىل ن�صابها
كما اكد على اهمية ان ت�ست�أنف العملية ال�سيا�سية وفقا للمبادرة اخلليجية واليتها
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني وان ال ت�صبح اليمن مقرا للمنظمات االرهابية
والتنظيمات املتطرفة مرتعا لها .
من جانبهم عرب ابناء يافع عن �سعادتهم خلروج الرئي�س من �صنعاء وو�صوله
بال�سالمة اىل عدن  ..م�ؤكدين وقوفهم الكامل مع ال�شرعية الد�ستورية التي ميثلها
االخ الرئي�س عبدربه من�صور هادي .
واعلنوا با�سم ابناء يافع يف داخل الوطن وخارجه م�ساندتهم لكل اخلطوات التي
اتخذها الرئي�س ب�صفته رئي�سا �شرعيا لليمن كونه منتخبا انتخابا من قبل ال�شعب
اليمني .
واكدوا على �ضرورة تنفيذ خمرجات احلوار الوطني املرتكزة على املبادرة
اخلليجية واليتها التنفيذية  ..داعيني دول جمل�س التعاون اخلليجي اىل الوقوف
مع �شرعية الرئي�س عبدربه من�صور هادي وتقدمي الدعم الكامل حتى يتمكن من
اخراج البلد من ازمتها احلالية اىل بر االمان .
وعرب ابناء يافع عن رف�ضهم النقالب احلوثيني على ال�شرعية الد�ستورية وعلى
خمرجات احلوار الوطني الذي اجمع عليه كافة ابناء اليمن .
من ناحية �أخرى ،بات وا�ضحا االنق�سام الكبري الذي ي�شهده حزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام الذي يتزعمه الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،ففي حني تتبنى قيادة
احلزب مواقف متحالفة مع «االنقالبيني» احلوثيني يف �صنعاء ويتم التن�سيق
بينهما ب�ش�أن الكثري من الق�ضايا خا�صة التي تطرح يف احلوار ال�سيا�سي ،وبعد
�إعالن حزب امل�ؤمتر �أن الرئي�س عبد ربه من�صور هادي «مل يعد رئي�سا �شرعيا»،
وبات يتعامل معه على �أنه «الرئي�س ال�سابق» ،انربت قيادات وقواعد حزب يف
امل�ؤمتر يف املحافظات اجلنوبية لت�ؤكد �شرعية هادي.
وعقد �أع�ضاء حزب امل�ؤمتر يف املحافظات اجلنوبية اجتماعا ت�ضامنيا مع الرئي�س
هادي ،وناق�ش االجتماع «التطورات وامل�ستجدات التي ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية
والتنظيمية التي مير بها الوطن يف ظروف بالغة التعقيد والأهمية جراء االنقالب
املتكامل الأركان على ال�شرعية الد�ستورية من قبل امليلي�شيات امل�سلحة التابعة
جلماعة احلوثي ومن �ساندهم ،وما مت من خطوات انقالبية �أبرزها اقتحام دار
الرئا�سة وحما�صرة منزل رئي�س اجلمهورية وو�ضعه حتت الإقامة اجلربية وهو
ودولة رئي�س الوزراء املهند�س خالد بحاح و�أع�ضاء احلكومة».
و�أكدت قيادات وقواعد احلزب يف اجلنوب الرف�ض للبيان ال�صادر عن «اجتماع
اللجنة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام (املكتب ال�سيا�سي) املنعقد يوم ال�سبت

املوافق  28فرباير (�شباط)  2015مبا ت�ضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق،
ون�ؤكد التم�سك بال�شرعية الد�ستورية والتنظيمية للرئي�س امل�شري عبد ربه من�صور
هادي النائب الأول والأمني العام للم�ؤمتر ال�شعبي العام ،ويدين املجتمعون
التماهي الوا�ضح للجنة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام مع االنقالبيني احلوثيني
والذي تعزز برف�ض نقل احلوار �إىل منطقة �آمنة».
ودعا املجتمعون «قيادات وقواعد امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف املحافظات اجلنوبية
خا�صة وكل املحافظات اليمنية لعقد اجتماعات لرف�ض البيانات الأخرية الع�شوائية
ال�صادرة عن اللجنة العامة كونها خارجة عن لوائح ونظم امل�ؤمتر ال�شعبي العام
وما كر�سته من االجنرار خلف الأفكار املتطرفة التي لي�س لها ارتباط ب�أدبيات
امل�ؤمتر ال�شعبي العام الذي ي�ستند يف �سلوكياته على الو�سطية واالعتدال».
وتطرق �أع�ضاء حزب امل�ؤمتر �إىل موقف دول جمل�س التعاون اخلليجي وقادة
دول اخلليج و�أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي الدكتور عبد اللطيف الزياين على
موقفهم امل�ساند لل�شرعية الد�ستورية ،وكذا موقف بقية الدول املنا�صرة لل�شرعية
الد�ستورية .وثمنوا قرارات جمل�س الأمن الدويل ال�ضامنة لل�سلم والأمن والداعمة
للعملية ال�سيا�سية يف اليمن وفقا للمبادرة اخلليجية ،وكذا الدور الكبري الذي يلعبه
مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة جمال بنعمر الذي يعمل جاهدا للتوفيق ما بني
الأطراف ال�سيا�سية يف اليمن ،وحيوا قوى احلراك ال�سلمي يف املحافظات اجلنوبية
التي ت�ؤمن بالعملية ال�سلمية ون�ؤكد لهم �أن الوطن يت�سع لكل الأطراف مبا ي�ضمن
ال�شراكة الوطنية يف اجلنوب اليمني وعلى م�ستوى الوطن .وطالب �أع�ضاء حزب
امل�ؤمتر بـ«الإفراج عن دولة رئي�س الوزراء املهند�س خالد حمفوظ بحاح والوزراء
وامل�س�ؤولني وكل الذين ما زالوا حتت الإقامة اجلربية».
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هل يلعب جمال بنعمر "دور ًا م�شبوه ًا" يف اليمن؟
 -وجيه �س ّمان:

و�صفه الدبلوما�سي اليمني املعروف ،م�صطفى النعمان ،بحاكم الظل ،الدكتور
جمال بنعمر ،دبلوما�سي مغربي ولد عام  ،1957وانتقل خالل �سنني عمره املتتالية
من املعار�ضة ال�سيا�سية للح�سن الثاين ،ملك املغرب� ،إىل من�صب م�ساعد الأمني
العام للأمم املتحدة ،وم�ست�شاره اخلا�ص لليمن ،متنق ًال خالل حياته بني عدد من
املنا�صب يف منظمات دولية حقوقية ،ويف الأمم املتحدة نف�سها ،ويف معهد كارتر
لل�سالم بجامعة �إمروي الأمريكية.
عينه الأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون ،يف من�صب نائب الأمني العام
للأمم املتحدة يف الأول من �أغ�سط�س� /آب من عام  ،2012وكان قبل ذلك قد �أعلنه
م�ست�شار ًا خا�ص ًا له يف اليمن منذ �أبريل/ني�سان  ،2011للقيام بدور الو�ساطة بني
الأطراف ال�سيا�سية يف اليمن ،بعد اندالع الثورة اليمنية.
ومنذ تلك الأيام� ،أدى بنعمر دور ًا حمورياً يف عملية الإ�شراف على نقل
ال�سلطة بني الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح وبني معار�ضيه يف اليمن،
وتخلل فرتته عدد من القرارات الأممية التي خ�صت اليمن؛ بينها قرار و�ضع
اليمن حتت البند ال�سابع يف فرباير� /شباط من عام  ،2014وفر�ض عقوبات
على بع�ض معرقلي العملية ال�سيا�سية يف اليمن؛ وهم الرئي�س ال�سابق،
والقياديان احلوثيان حممد عبد اهلل احلكيم ،وعبد اخلالق احلوثي ،والتي
مددت قبل �أيام.
ومل ي�سلم بنعمر منذ تعيينه من االنتقادات التي وجهتها له �أطراف مينية
عديدة ،تتهمه فيها ب�أداء دور م�شبوه� ،أو منحاز ،لأحد �أطراف العملية
ال�سيا�سية اليمنية ،ودوماً ما نفى املبعوث الأممي تلك االدعاءات نفياً
قاطعاً ،وكان �آخرها نفيه التهام �ضمني ،كما و�صفه ،وجهه له بيان احلزب
النا�صري اليمني املن�شور يف يوم الثالثاء  17فرباير� /شباط اجلاري.
وكانت �صحيفة حملية ن�شرت قبل ذلك عن القيادي احلوثي �صالح ال�صماد
حديثاً يقول فيه �إن الإعالن الد�ستوري كان باتفاق مع بنعمر ،الأمر الذي
نفاه الأخري جملة وتف�صي ًال.
وتنوعت االتهامات التي وجهت للمبعوث الأممي عرب املنابر الإعالمية؛
فاتهم تارة بال�سعي لتق�سيم اليمن ومتزيقه ،واتهم تار ًة �أخرى ب�أنه منفذ
مل�شروع �أجنبي لتخريب البالد ،كما نقلت بع�ض املواقع اتهامات له باالنحياز
لطرف دون �آخر ،وكثري ًا ما نفى بنعمر تلك االتهامات ،والتي قد ال يكون
�آخرها نفيه ملا نقلته وكالة رويرتز عن دور حمتمل للأمم املتحدة يف خروج
الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي لعدن يف  21من ال�شهر املا�ضي.

�أربع وثالثون زيارة لليمن

ومنذ انتقال الرئي�س اليمني �إىل عدن ،مل ينفك بنعمر عن االت�صال به ،واللقاء
معه باعتباره ،بح�سب و�صف بنعمر ،الرئي�س ال�شرعي لليمن ،وقد �سبق له
التنديد باحل�صار الذي فر�ضته جماعة �أن�صار اهلل على هادي منذ �إعالنه
اال�ستقالة.
والوجود امل�ستمر لبنعمر ،وعلى مر جميع مراحل العملية ال�سيا�سية اليمنية
امل�ستمرة منذ عام  ،2011وبزياراته التي بلغت  34زيارة ،من �ضمنها
الزيارة احلالية التي بد�أت منذ �أن و�صل �صنعاء يف �أكتوبر /ت�شرين الأول
من العام املا�ضي ،يفتح الباب على م�صراعيه للت�سا�ؤل حول الثمار التي
جناها اليمنيون من وجوده لقيادة جهود الو�ساطة بني القوى ال�سيا�سية
اليمنية ،خا�صة مع ت�أكيده املتكرر �أن اليمن �ستكون منوذجاً حلل النزاعات.
ويت�ساءل كرث عن هذا النموذج ،وقد �أ�ضحت العملية ال�سيا�سية يف اليمن يف
و�ضع م�أ�ساوي و�شاذ ويف مهب الريح ،وهذه �صفات �أطلقها بنعمر نف�سه يف
�أوقات خمتلفة ،ما يدفع بكثريين �إىل اتهام بنعمر بالإخفاق ،وهو الذي ميتلك
�صالحيات وا�سعة من الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ومن الأطراف اليمنية؛
و�أحدثها �صالحية حتديد املكان الذي �سي�ست�أنف فيه احلوار بني القوى
ال�سيا�سية اليمنية ،بعد �أن توقف جراء �سحب الرئي�س اليمني ال�ستقالته
وخروجه �إىل عدن ،وهي ال�صالحية التي خوله �إياها جمل�س الأمن.
اتهامات باالنحياز
ومما ي�ؤخذ على بنعمر �أنه ال يقوم بالت�صريح املبا�شر ب�أ�سماء القوى
ال�سيا�سية والأطراف التي تقوم بعرقلة جهوده ،بل يظهر دوماً بدبلوما�سية
م�شهودة ،ومزعجة لكثري من املواطنني اليمنيني ،وكذلك َت َ�س ّب َب بطء انفراج

العملية ال�سيا�سية وازدياد تعقدها يوماً بعد �آخر ،يف �ضيق اليمنيني منه.
وكانت �آخر اخلطوات التي و�صل �إليها احلوار الذي رعاه بنعمر ب�صنعاء،
هي الو�صول لتوافق حول �شكل ال�سلطة الت�شريعية يف اليمن� ،أعلن عنه
بنعمر بنف�سه ع�شية خروج الرئي�س هادي �إىل عدن ،وورد فيه توافق
املكونات ال�سيا�سية املتحاورة على الإبقاء على جمل�س النواب ،و�إ�ضافة
ما �سمي جمل�س ال�شعب االنتقايل ،ويكون من القوى غري املمثلة يف جمل�س
النواب ،وت�سمية انعقادهما معاً باملجل�س الوطني ،وهذا التوافق ،الذي
عرقله �إعالن هادي �سحب ا�ستقالته ،عزز ر�ؤية اليمنيني لبنعمر منحاز ًا
ل�صالح احلوثيني؛ �إذ يت�شابه كثري ًا مع املجل�س الوطني الذي ورد يف
�إعالنهم الد�ستوري املعلن ال�شهر املا�ضي.

ت�ضخيم جهوده

ومن املالحظ �أن بنعمر كثري ًا ما يقوم بن�سب الف�ضل له يف بع�ض النقاط
الإيجابية التي مرت بالعملية ال�سيا�سية اليمنية خالل الفرتة املا�ضية؛ ومن
بني ذلك ما ورد يف �سريته الذاتية املن�شورة على �صفحته يف موقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،والتي ذكر فيها" :كان و�سيط الأمم املتحدة الذي قاد
مفاو�ضات �أدت �إىل اتفاق نقل ال�سلطة يف اليمن" ،ومن املعروف �أن املبادرة
اخلليجية ،ومن ورائها جمل�س التعاون اخلليجي ،هي امل�ساهم الرئي�سي يف
االتفاق الذي �أدى لنقل ال�سلطة باليمن.
ومن تلك املالحظات �أي�ضاً ،ذكره عند �إفراج احلوثيني عن مدير مكتب
الرئي�س� ،أحمد عو�ض بن مبارك ،ب�أن جهوده هي التي �أدت لعملية الإفراج؛
�إذ ن�شر حينها على �صفحته يف في�سبوك�" :أعرب م�ساعد الأمني العام للأمم
املتحدة وم�ست�شاره اخلا�ص يف اليمن ،ال�سيد جمال بنعمر ،عن �سعادته
بالإفراج قبل قليل عن مدير مكتب رئي�س اجلمهورية الدكتور �أحمد بن مبارك
اليوم من قبل جماعة �أن�صار اهلل .و ذلك بعد توا�صل م�ستمر وجهود حثيثة
بذلها ال�سيد جمال بنعمر".
ً
ويثري املن�شور اال�ستغراب� ،إذ �إن وفدا من قبائل �شبوة هو الذي ا�ستقبل بن
مبارك بعد �إفراج جماعة احلوثيني عنه ،و�صياغة املن�شور ال�سابق توحي

ب�أن بنعمر هو �صاحب الف�ضل الوحيد يف ذلك ،وهذا �أمر غري �صحيح ،و�إن
كان له م�ساهمة يف ذلك.
يجب على بنعمر �أن ي�ستقيل
�إىل ذلك ،يعترب النا�شط يف الثورة ال�شبابية اليمنية �أكرم املطحني �أن "جمال
بنعمر ف�شل يف مهمته ،وهي التقريب بني وجهات النظر والإ�صالح بني
القوى ال�سيا�سية اليمنية" ،و�أن "الأمم املتحدة لو كانت حقاً مهتمة باليمن
ال�ستبدلته مببعوث �آخر".
وقال املطحني يف حديث خا�ص بـ"اخلليج �أونالين"� :إن "الأف�ضل لليمن
ولبنعمر نف�سه �أن ي�ستقيل" ،و�أكد �أن "الأو�ضاع يف اليمن ت�ستدعي احلاجة
لوجود و�سيط يجمع كل الأطراف اليمنية على طاولة واحدة ،على �أال
يكون بنعمر" ،الذي ي�ؤخذ عليه ،بح�سب املطحني� ،أنه �سلم بالأمر الواقع
للحوثيني ،و�أنه يحاول �إ�ضفاء �شرعية على ما يقومون به.
لكن املطحني ،على الرغم من ذلك ،رجح "عدم انحياز بنعمر لأي من
الأطراف اليمنية ،و�أنه يقوم مبهمته كمبعوث للأمم املتحدة ،ومن ثم هو
ميثلها فقط".
ويف ات�صال هاتفي �سبق �أن �أجراه موقع "اخلليج �أونالين" مع الزعيم القبلي
امل�أربي حمد بن �صالح بن وهيط ،اتفق الأخري مع بع�ض ما طرحه املطحني،
وطالب الأمم املتحدة ب�سحب مبعوثها باليمن جمال بنعمر ،وا�ستبداله
ب�آخر؛ لأنه "قد �أدخل اليمن بدوامة" ،بح�سب و�صفه.
وقال بن وهيط�" :إن على بنعمر �أن يرتك اليمن وحاله ،بعد �أن �شارك مع
الرئي�س هادي يف و�صول اليمن ملا تبدو عليه الآن" ،و�أ�ضاف�" :إن جمال
بنعمر ما دخل دولة �إال وجعل �أهلها يتقاتلون فيما بينهم".
ولعل املدخل ال�صحيح نحو الإجابة عن �س�ؤال هل جلمال بنعمر دور م�شبوه
يف اليمن ،مير عرب ال�س�ؤال عن مدى ا�صطفاف اليمنيني حتت مظلة واحدة،
وعلى كلمة واحدة ،والذي �سيمنع ،بح�سب مراقبني� ،أياً من الأطراف
اخلارجية من القيام بدور م�شبوه يف اليمن ال�سعيد.
اخلليج �أونالين
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تقرير

ــ عدن -عبدالاله ُ�سميح

مع و�صول الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي� ،إىل عدن
جنوبي البالد ،بعد �إفالته من احل�صار الذي كانت تفر�ضه جماعة
احلوثيني على منزله بالعا�صمة اليمنية �صنعاء ،باتت املدينة
اجلنوبية وجهة �سيا�سية ودبلوما�سية دولية ،بديلة ل�صنعاء التي
ترزح حتت قب�ضة احلوثيني منذ � 21سبتمرب� /أيلول املا�ضي.
ودفعت جماعة احلوثيني الرئي�س هادي ورئي�س حكومته �إىل
تقدمي ا�ستقالتيهما يف الـ 22من يناير /كانون الثاين املن�صرم ،بعد
�أن قدمت اجلماعة حزمة من القرارات للرئي�س هادي ،من �ضمنها
تعيني نائب لرئي�س البالد ونائب لرئي�س احلكومة ونواب للوزراء،
وهو ما رف�ضه الرئي�س و�أف�ضى ال�ستقالته ورئي�س حكومته،
لي�ضاعف الفراغ الد�ستوري �أزمة البلد الذي يعاين من املراوحة
ال�سيا�سية منذ �أكرث من عام.
وعقب تع ّقد الأزمة اليمنية وحما�صرة الرئي�س هادي ورئي�س
حكومته وعدد من الوزراء يف �صنعاء ،و�إخفاق القوى ال�سيا�سية
املتحاورة يف �إيجاد ح ّل ينهي الأزمة ال�سيا�سية� ،أغلقت ال�سفارات
الأجنبية والعربية �أبوابها يف العا�صمة �صنعاء ،قبل �أن يتمكن
الرئي�س هادي من �إنهاء ح�صاره واملغادرة �إىل عدن التي ت�شهد
حراكاً �سيا�سياً بعد �سحب هادي ال�ستقالته ليعود �إىل ممار�سة
مهامه كرئي�س للبالد.
وبدت عدن  -العا�صمة االقت�صادية لليمن  -ت�ستعيد دورها
ال�سيا�سي �شيئاً ف�شيئاً ،بعد �أن �أعلنت دول عربية �إعادة فتح
�سفاراتها فيها ،وميار�س فيها الرئي�س هادي مهمته كرئي�س للبالد
يف حماولة �إنقاذ اليمن ،ويوا�صل عقد لقاءاته الر�سمية وغري
الر�سمية ،لت�ستذكر املدينة دورها ال�سيا�سي والريادي كعا�صمة
لدولة جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية (جنوب) التي دخلت
يف وحدة اندماجية مع اجلمهورية العربية اليمنية (�شمال) يف
العام 1990م.

ويقول رئي�س حترير �صحيفة "عدن الغد" ،فتحي بن لزرق" ،مما ال
ّ
�شك فيه �أن انتقال الرئي�س هادي وال�سفارات العربية واخلليجية �إىل
عدن �شيء �إيجابي وميكن له �أن ينعك�س وب�شكل كبري على قطاعات
وا�سعة بينها القطاع االقت�صادي والأمني ،و�سيدفع هذا التح ّول
بحركة اقت�صادية جيدة يف عدن ،و�سيعجل باهتمام حكومي بالأمن
يف املدينة ،لكي ميكن لها �أن ت�ؤدي دورها احلقيقي".
ويف املقابل ،يعتقد بن لرزق� ،إن عدن العا�صمة ال�سابقة للدولة يف
اجلنوب بحاجة �إىل ح ّل �سيا�سي وحقيقي لق�ضية اجلنوب ،وبحاجة
�إىل ت�سوية �سيا�سية حقيقية بني احلكومة واحلراك اجلنوبي" ،هذه
الت�سوية هي يف الأ�سا�س املنطلق الرئي�سي ال�ستعادة عدن لدورها
الريادي الذي فقدته ،و�إذا تو�صلت احلكومة �إىل هذه الت�سوية
فبالإمكان القول �أن عدن �ستعود �إىل و�ضعها الريادي".
وفيما يخ�ص الو�ضع االقت�صادي احلرج الذي تعي�شه البالد ،قال بن
لزرق يف حديثه �إن الرئي�س هادي ميلك خزينة فارغة ،والإيرادات
يف حدودها الدنيا .مراهناً على الدور اخلليجي والعربي العاجل
واملهم جد ًا ،وقال �إنه يجب على دول اخلليج "امل�ساهمة لأجل دعم

اليمن ،وهذا ما �أعتقد حدوثه".
وقد ال يبدو �أن الرئي�س هادي يواجه حتديات كربى يف �إدارته
للبالد من عدن التي ين�شط فيها احلراك اجلنوبي املطالب بانف�صال
جنوب اليمن عن �شماله� ،إال �أن رئي�س مركز م�سارات للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية والإعالم ،با�سم ال�شعبي ،يرى �أنه "البد من
معاجلة فورية مللف الق�ضية اجلنوبية ،من خالل �إعادة املبعدين
واملق�صيني من الع�سكريني واملدنيني �إىل �أعمالهم ،وحل ملف
الأرا�ضي والتعوي�ضات ،وذلك لت�شكيل حا�ضن اجتماعي و�سيا�سي
لتحركاته يف عدن ،وتفويت الفر�صة على من يحاولون ا�ستغالل
ورقة اجلنوب لإعاقة حتركاته وتقوي�ض العملية ال�سيا�سية".
وقال نايف البكري ،وكيل حمافظة عدن جنوبي اليمن� ،إن "مدينة
عدن ت�ستعيد اليوم دورها التاريخي ،بعد ما عانت من التهمي�ش
واال�ستنزاف �سنوات طويلة" ،يف �إ�شارة ملا بد�أت املدينة ت�شهده
من انتعا�ش منذ و�صول الرئي�س اليمني ،عبد ربه من�صور هادي،
�إليها بداية الأ�سبوع املا�ضي.
وقال البكري �إن "ال�سلطة املحلية بعدن ت�ضع يف �أولوياتها مواجهة
الواقع اجلديد يف املدينة ،خا�صة فيما يتعلق بالأمن واخلدمات
يف خمتلف املجاالت ،من �أجل تلبية احتياجات املدينة و�أبنائها
و�ضيوفها ،بعدما �أ�صبحت عدن عا�صمة لليمن ،ومدينة عاملية مبا
متتلك من مقومات ومميزات طبيعية واقت�صادية".
و�أردف قائال �إن "عدن يف اللحظة الراهنة توجه ر�سالة للداخل
واخلارج ،عن احلراك ال�شعبي ال�سلمي الذي يحمل الق�ضية
اجلنوبية ومطالبها العادلة".
و�أعرب امل�س�ؤول اليمني عن �أمله يف "�إحداث انتعا�ش كبري يف
ال�سياحة والأمن واالقت�صاد ،مبا ي�ضمن عودة الدور املحوري
ملدينة عدن" ،وقال �إن "ما تعي�شه عدن من �أمن وا�ستقرار ،ي�ؤكد �أن
�أبناء املحافظة تواقون للحرية والدميقراطية والأمن واال�ستقرار
وال�سلوك احل�ضاري ال�سلمي ،وهذه الأمور ت�شكل الأولوية لدى
ال�سلطة املحلية بعدن".
و�أ�ضاف البكري �إن هذا احلراك الذي ت�شهده اليوم عدن" ،يعرب عن
حلظة فارقة يف التاريخ اليمني املعا�صر ،ونرى �أن يف وجود الرئي�س
وعدد من ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني اليمنيني بالإ�ضافة لل�سفراء
العرب والأجانب ،فر�صة ملواجهة التحديات التي يعي�شها البلد
بعد االنقالب الذي قام به احلوثيون يف �صنعاء ،وانت�شال اليمن مما
يعي�شه من ظروف �صعبة يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية".
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فيما �صحايف �إ�رسائيلي يك�شف �أين �أخفاها

املخلوع �صالح خام�سا يف قائمة �أغنياء العامل بعد الك�شف عن امتالكه لـ 60مليار دوالر
ــ متابعات
ن�شرت جملة فورب�س الأمريكية والتي تعنى يف
الدرجة الأوىل ب�إح�صاء الرثوات ومراقبة منو
امل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية حول العامل ،ن�شرت
تقرير ًا حول ثروة الرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبداهلل �صالح.
ن�شرت جملة فورب�س الأمريكية والتي وتعنى
يف الدرجة الأوىل ب�إح�صاء الرثوات ومراقبة منو
امل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية حول العامل ،ن�شرت
تقرير ًا حول ثروة الرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبداهلل �صالح.
ويقول التقرير �أنه �إذا �صحت الأرقام حول ثورة
«�صالح» و التي بلغت  60مليار دوالر علي االقل،
فهذا معناه �أن �صالح �سوف يعتلي املركز اخلام�س
عامليا ،وي�صبح خام�س �أغنى �شخ�ص يف العامل يف
قائمة الأثرياء ملجلة فورب�س ،والتي يت�صدرها
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أوراكل «الري �إلي�سون»،
بينما �سي�صبح «�صالح» رقم  18يف القائمة لو كانت
ثروته يف �أدنى تقدير  32مليارا فقط.
ويقول التقرير �أنه �إذا �صحت الأرقام حول ثورة
«�صالح» و التي بلغت  60مليار دوالر علي االقل ،فهذا معناه �أن �صالح �سوف
يعتلي املركز اخلام�س عامليا ،وي�صبح خام�س �أغنى �شخ�ص يف العامل يف قائمة
الأثرياء ملجلة فورب�س ،والتي يت�صدرها الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أوراكل «الري
�إلي�سون» ،بينما �سي�صبح «�صالح» رقم  18يف القائمة لو كانت ثروته يف �أدنى
تقدير  32مليارا فقط.
وهو ما يعني �أن الرئي�س اليمني �أغني من رجل الأعمال ال�سعودي الأمري «الوليد
بن طالل �آل �سعود» ،الذي تقدر ثورته مببلغ  22.9مليار دوالر.

من جانب �آخر ،قال ال�صحايف يف �صحيفة يديعوت �أحرنوت الإ�سرائيلية� ،سمدار
بريي � ،إن ما و�صفه "املال اال�سطوري" لرئي�س اليمن ال�سابق ،علي عبداهلل
�صالح ،انك�شف يف الـ � 33سنة من الدكتاتورية العنيفة التي �أدارها يف الدولة
العربية االكرث فقرا ،متكن من �أن ي�سرق لنف�سه ،البنائه ،ولقادة اجهزة االمن،
 60مليار دوالر 2 .مليار دوالر يف ال�سنة ،اىل �أن طرد من الق�صر يف �صنعاء".
و�أ�شار ال�صحفي �سمدار بريي يف مقال بعنوان "ما يح�صل يف اليمن يثري
االع�صاب" ،ن�شر يف �صحيفة "يديعوت احرونوت" �إىل �أن "�صالح ،بال�ضبط مثل
الو�صف الدراماتيكي يف رواية "عمارة يعقوبيان" ،فر�ض نف�سه على �صفقات

ا�سترياد النفط والغاز ،ال�سيارات واالجهزة الكهربائية،
وحقق لنف�سه ع�شرات يف املئة على ح�ساب  12مليون من
�سكان اليمن الذين يعي�شون يف فقر مدقع".
و�أ�ضاف "وقد حر�ص على �أن يوزع املليارات على ع�شرين
ح�ساب بنكي �سري فتحها لنف�سه يف �أرجاء العامل .وعندما
ا�سقط ،قبل ثالث �سنوات ،يف عا�صفة الربيع العربي،
جنح يف �أن ينتزع �صفقة :فقد �سمح باقامة حكم جديد يف
اليمن ،على �أن يح�صل ابنه البكر على من�صب كبري وينال
هو نف�سه ح�صانة قانونية ويوا�صل ادارة منط حياته
الذي يفق�أ العيون يف ق�صر فاخر وبركة �سباحة كربى.
اما من يحلون حمله فيلتزمون بعدم االقرتاب من اموال
الر�شوة".
وتابع "وكان ثراء الرئي�س اليمني وا�ساءة ا�ستخدام
مكانته مثابة �شائعة تتناقلها االفواه اىل االذان .ولكن
القب�ضة احلديدية للدكتاتور اخافت كل من حاول فتح
فمه ،ويف العامل مل يتكبدوا عناء املالحقة اىل �أين ذهبت
املليارات .اليمن بعيد ،بائ�س وغري مثري لالهتمام .واالن،
مع املال الذي يتجاوز اخليال ،يلعب �صالح دور النجم يف
املكان اخلام�س يف قائمة اثرياء العامل".
وبني �أن "هذه الف�ضيحة حتتل االن العناوين ب�سبب
ال�صراع الذي يديره الرئي�س ال�سابق �ضد من حل حمله"،
الفتا �إىل �أن "�صالح يعزز احلوثيني ال�شيعة الذين يعملون بالهام ايراين ويدفع
الرواتب لقادة الثوار الذين �سيطروا على العا�صمة �صنعاء ،وادخلوا الرئي�س
احلايل عبدربه من�صور هادي اىل االقامة اجلربية وحلوا الربملان واحلكومة".
وقال "لقد متكن من�صور يف نهاية اال�سبوع من الفرار متخفيا اىل مدينة عدن
اجلنوبية ،ومعه انتقلت ال�سفارات االجنبية الكربى .وا�ستيقظت االمم املتحدة
دفعة واحدة .و�أخذت االيادي اخلفية تبحث عن املليارات امل�سروقة ،واتخذ
بحق �صالح قرار حظر اخلروج من اليمن".

عكاظ تدعو احلوثيني للعودة �إىل جحورهم
ــ الريا�ض  -متابعات:

دعت �صحيفة �سعودية ،زعيم جماعة احلوثي او من ي�سمون انف�سهم "�أن�صار اهلل"،
عبدامللك احلوثي ،و�أتباعه �إىل "العودة �إىل جحورهم وترك اليمن واليمنيني".
وقالت �صحيفة "عكاظ" ال�سعودية يف افتتاحية عددها ال�صادر الأ�سبوع املا�ضي �إن
"على احلوثيني �أن يدركوا �أنه ال الأمم املتحدة ..وال �إيران وغري �إيران ي�ستطيعون
فر�ض �أحد على اليمنيني بالقوة" .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن "اال�ستمرار يف دوائر
احلوار املفرغة  -كما يفعل ابن عمر  -لن ي�ؤدي �إال �إىل مزيد من تعقيد الو�ضع وتكرار
ف�ضيحة "اتفاق ال�شراكة" التي جرت اليمن واليمنيني �إىل ما هم فيه الآن".
ودعت ال�صحيفة الأمم املتحدة �إىل االدراك �أن "احللول "الرتقيعية" ال ت�صلح لليمن
و�أن اال�ستمرار يف ن�سق احلوار والتفاهمات احلالية لن ي�ؤدي �إىل نتيجة".
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن مهلة الأ�سبوعني التي حددها جمل�س الأمن "للأقلية احلوثية
يف اليمن �أو�شكت على االنتهاء لرفع و�صايتهم على اليمن".
وت�ساءلت "ماذا �سيفعل جمل�س الأمن الآن ..وقد ت�أكد اجلميع ب�أن احلوثيني غري
م�ستعدين لعودة ال�شرعية الد�ستورية وابتعادهم عن ال�سلطة وترك امل�ؤ�س�سات
احلكومية و�ش�أنها تعمل يف �إطار الدولة اليمنية؟" .واختتمت افتتاحيتها بالت�أكيد
على �أن "التخاذل حتت �أي مربر كان �أمام �سلوك همجي وبريري من هذا النوع لن
يزيد الأمور يف اليمن �إال �سوءا".
وخلط الرئي�س هادي عقب متكنه من مغادرة منزله يف �صنعاء والتوجه �إىل عدن،
وك�سر االقامة اجلربية التي فر�ضتها عليه جماعة احلوثي منذ تقدمي ا�ستقالته،
�أوراق العملية ال�سيا�سية اجلارية يف "موفنبيك" و�أعلنت معظم االحزاب مت�سكها به
رئي�سا �شرعيا بعد ان كانت تو�صلت �إىل اتفاق يق�ضي ب�إن�شاء غرفة ت�شريعية ثانية �إىل
جانب جمل�س النواب ،ي�سمى "جمل�س ال�شعب االنتقايل" قوامه  250ع�ضوا ميثلون
كافة املكونات ال�سيا�سية.
و�أعلنت عدة �سفارات عربية و�أجنبية �إغالق �أبوابها يف العا�صمة �صنعاء بعد �إ�صدار
جماعة احلوثي "�إعالنا د�ستوريا" يف  6فرباير املا�ضي ،حلت مبوجبه جمل�س النواب
(الربملان) و�شكلت جمل�سا وطنيا بديال عنه قوامه  551ع�ضوا وجمل�س رئا�سيا من
� 5أع�ضاء
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وجهت ال�سعودية �صفعة مدوية لتنظيم القاعدة يف اليمن ،بعد عملية ا�ستخباراتية
حمكمة� ،أ�سفرت عن حترير نائب القن�صل ال�سعودي يف عدن عبداهلل اخلالدي بعد ثالث
�سنوات من االختطاف.
وفيما وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ب�شراء منزل للخالدي،
هاتف وزير اخلارجية الأمري �سعود الفي�صل والده حممد خليفة ،مهنئا �إياه ب�سالمة ابنه،
بينما �أقامت ال�سلطات مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية له تقدمها ويل ويل العهد وزير الداخلية
الأمري حممد بن نايف ،و�شارك فيها نائب وزير اخلارجية الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل،
ووزير الدفاع الأمري حممد بن �سلمان.
وجنحت الريا�ض يف اعتماد �سيا�سة النف�س الطويل يف ق�ضية ديبلوما�سيها املختطف ،ومل
تر�ضخ �إىل حماوالت القاعدة ا�ستخدام اخلالدي ورقة �ضغط وتفاو�ض ،مقابل �إطالق عدد
من �إرهابيي التنظيم الذين يق�ضون حمكومياتهم يف الداخل.
ويف ت�صريحات �صحفية �أكد الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل �أن عملية حترير اخلالدي من
خمتطفيه متت ب�أيد �سعودية خال�صة ومن دون م�ساعدة من �أحد ،م�ؤكدا �أن ذلك "عمل
يرفع به الر�أ�س".
وردا على �س�ؤال لـ"الوطن" حول ما �إذا كانت العملية تعد ر�سالة �إىل اجلماعات الإرهابية
بعدم ر�ضوخ حكومة اململكة لتهديداتها ،قال "هذه ر�سالة وا�ضحة ب�أن اململكة بقيادة
امللك �سلمان بن عبدالعزيز لن ت�ألو جهدا يف حماية مواطنيها والوقوف �ضد كل من يحاول
امل�سا�س بهم".

ت�سجيالت املالحم� ..ضغط وتهديد

ك�شف الديبلوما�سي ال�سعودي عبداهلل اخلالدي حقيقة الت�سجيالت التي �أنتجتها م�ؤ�س�سة
املالحم  -الذراع الإعالمية لتنظيم قاعدة اليمن -وظهر فيها ،الفتا �إىل �أنها متت حتت
ال�ضغط والتهديد .وقال يف رد على �س�ؤال لـ"الوطن" حيالها "�أعتذر لكل من �أ�ساءت �إليه
تلك الت�سجيالت �أو تعر�ضت له".
وعن ظروف اعتقاله ،قال اخلالدي �إن �أ�سبوعا من احلديث عنها ال يكفيها ،وا�صفا الفرتة
التي ق�ضاها قيد االختطاف بـ"املتعبة" ،و�إنه كان خاللها يتنقل بني منازل �شعبية يف
مناطق معزولة.
على الرغم من مرارة وق�سوة ال�سنوات الثالث التي ظل فيها خمتطفا لدى تنظيم القاعدة
يف اليمن� ،إال �أن االبت�سامة مل تكن تفارق حميا نائب القن�صل ال�سعودي
عبداهلل اخلالدي منذ �أن وطئت قدماه �أر�ض العا�صمة الريا�ض ،بعد عملية ا�ستخباراتية
و�أمنية ،جنحت يف حتريره من قب�ضة الإرهابيني.
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ،كتبت نهاية ق�صة اختطاف اخلالدي الذي اختطفه تنظيم
القاعدة يف اليمن يف الربع الأول من عام  ،2012م�ستخدما �إياه ورقة لل�ضغط على حكومة
اململكة للإفراج عنه مقابل �إطالق �سراح الإرهابيني ،وهو ما مل تلتفت �إليه الريا�ض التي
جنحت يف التعامل مع هذا امللف عرب �سيا�سة النف�س الطويل ،ما �أف�ضى يف نهاية املطاف �إىل
توجيه �صفعة مدوية لتنظيم القاعدة ،بعد جناحها يف ا�سرتداده من خاطفيه.

و�أقامت ال�سعودية مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية للديبلوما�سي اخلالدي �أم�س� ،إذ كان يف مقدم
م�ستقبليه ويل ويل العهد وزير الداخلية الأمري حممد بن نايف ،ووزير الدفاع الأمري حممد
بن �سلمان ،ونائب وزير اخلارجية الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل ،وذلك يف ال�صالة امللكية
ملطار امللك خالد الدويل التي تخ�ص�ص يف العادة ال�ستقبال زعماء الدول فقط.
وخالل مرا�سم اال�ستقبال قدم الأمري حممد بن نايف للديبلوما�سي اخلالدي التهنئة
ب�سالمته وخال�صه من قب�ضة تنظيم القاعدة الإرهابي ،وعودته �إىل �أر�ض الوطن �ساملا
معافى.
ومنذ اختطاف نائب القن�صل ال�سعودي يف عدن ،ظل تنظيم القاعدة ،يحاول ب�شتى
الطرق ال�ضغط على احلكومة ال�سعودية للإفراج عن �إرهابيي القاعدة الذين يق�ضون
حمكومياتهم ،يف �إطار �صفقة تبادل مع اخلالدي� ،إال �أن ال�سلطات هنا ،كانت ت�ؤكد دائما
على �أنه ال تفاو�ض مع الإرهابيني.
ويف ت�صريحات لل�صحفيني� ،أكد نائب وزير اخلارجية الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل� ،أن
عملية حترير اخلالدي من خمتطفيه متت ب�أيد �سعودي خال�صة ،ومن دون م�ساعدة من
�أحد ،عادا �أن ذلك "عمل يرفع به الر�أ�س".
ورد الأمري عبدالعزيز على �س�ؤال لـ"الوطن" ،حول ما �إذا كانت العملية تعد ر�سالة
للجماعات الإرهابية بعدم ر�ضوخ حكومة اململكة لتهديداتها ،بالقول "هذه ر�سالة
وا�ضحة �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة امللك �سلمان بن عبدالعزيز لن ت�ألوا
جهدا يف حماية مواطنيها والوقوف �ضد كل من يحاول امل�سا�س بهم �سواء باخلطف �أو
اال�ستهداف" ،مزجيا �شكرا خا�صا �إىل ويل ويل العهد وزير الداخلية الأمري حممد بن نايف
والقوات الأمنية على ما قامت به من جهد لإمتام عملية الإفراج عن عبداهلل اخلالدي.

�سعود الفي�صل يهاتف والده ..مهنئا ومباركا

علمت "الوطن" �أن وزير اخلارجية الأمري �سعود الفي�صل� ،أجرى �أم�س ات�صاال هاتفيا
بوالد نائب القن�صل ال�سعودي يف عدن عبداهلل اخلالدي ،مهنئا �إياه بعودة ابنه �إىل �أر�ض
الوطن بعد ثالث �سنوات من اختطافه يف اليمن.
وبدا العم حممد خليفة اخلالدي ،والد الديبلوما�سي املحرر� ،أكرث ال�سعداء بالنجاح
اال�ستخباراتي والأمني الذي تكلل بتحرير ابنه من خاطفيه .وقال خالل لقائه بال�صحفيني
يف ال�صالة امللكية مبطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض "احلمد هلل هذا �أ�سعد يوم عندي".
و�أ�شار والد الديبلوما�سي املحرر �إىل �أنه مل يفقد الأمل يوما ب�إمكانية عودة ابنه �إىل �أر�ض
الوطن من جديد .وقال يف رده على ت�سا�ؤل حول ما �إذا كان مر على العائلة حالة من
الي�أ�س لطول فرتة اختطافه" ،مل �أفقد الأمل يوما ..ال �أحد يي�أ�س من رحمة اهلل ..ونحن
مطمئنون لأن عبداهلل ولد لوالة �أمورنا قبل �أن يكون ولدنا ..كل ما منلكه �أن نقدم ال�شكر
للحكومة ال�سعودية على م�ساعيها وجهودها التي تكللت با�سرتداد ابننا".

اخلالدي :ت�سجيالت املالحم حتت ال�ضغط ..و�أعتذر

�أكد نائب القن�صل ال�سعودي يف عدن عبداهلل اخلالدي الذي مت حتريره من خاطفيه يف

عملية حمكمة قادها جهاز اال�ستخبارات العامة� ،أن الت�سجيالت التي كان يظهر فيها مت
ت�صويرها والإعداد لها حتت ال�ضغط والتهديد ،وال تعرب عن ل�سان حاله �إطالقا.
ورد اخلالدي على �س�ؤال لـ"الوطن" حول الت�سجيالت التي كانت تبثها قناة املالحم
الذراع الإعالمية لتنظيم القاعدة يف اليمن ،وعما �إذا كانت متت ال�ضغط والتهديد،
بقوله "نعم" ،وا�ستدرك قائال "�أعتذر لكل �إن�سان �ساءته تلك الت�سجيالت �أو تعر�ضت
�إليه ،و�أقدم �شكري للجميع ،بدءا من قائدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حتى �أ�صغر مواطن".
وعن ظروف احتجازه واختطافه ،و�صف نائب القن�صل ال�سعودي يف عدن الفرتة التي
ق�ضاها قيد االختطاف بـ"املتعبة" ،الفتا �إىل �أنه كان حمتجزا داخل عدد من املنازل
ال�شعبية يف مكان معزول .ومل يف�صح اخلالدي عن مزيد من التفا�صيل حيال الفرتة
التي ق�ضاها قيد االختطاف ،قائال "لو �أردت اخلو�ض يف ذلك لن يكفيني �أ�سبوع كامل من
احلديث".
دموع رغد تبكي احل�ضور وتفر�ض ال�صمت
�أمام دموع طفلة �صغرية ال ميكن لل�صمت �إال �أن ي�سود ،والربكة �أن حت�ضر ..هذه احلالة
فر�ضت نف�سها وبقوة جتاه مالمح رغد البنت الوحيدة لنائب القن�صل ال�سعودي يف عدن.
فبينما كانت "الوطن" حتاول ا�ستنطاقها حول اللحظة وماذا متثل بالن�سبة �إليها ،كانت
نظراتها حتكي الق�صة ،ق�صة غياب دامت ثالث �سنوات ،غياب كان بطعم الأمل واحلزن،
وكتب يف نهايته �سعادة اللقاء.
حاولت رغد حب�س دموعها والأ�سئلة تطرق م�سامعها "هل بابا تغري عليك؟� ..أكيد ا�شتقتي
له" ،وكانت يف كل �س�ؤال ت�ستخدم �إمياءة الر�أ�س ك�إجابة للنفي �أو الإيجاب ،حتى جاءها
ال�س�ؤال الذي فجر دموعها عن �آخرها "هل كنت تدعني لبابا يوميا ع�شان يرجع لك؟"،
�س�ؤال كان جوابه الدمع ،بكت رغد و�أبكت من حولها ،وتوقفت �آلة الت�سجيل.

مار�س� ..شهر حمل احلزن ..وزف الفرح

لعل �أهم امل�صادفات يف ق�ضية الديبلوما�سي ال�سعودي عبد اهلل اخلالدي� ،أن عملية
اختطافه متت يف �شهر مار�س قبل ثالث �سنوات ،و�أن حتريره من خاطفيه مت يف ال�شهر
نف�سه لهذا العام.
ففي العام  ،2012وقبل �أن ي�سدل �شهر مار�س �أيامه الأخرية ،تعر�ض اخلالدي يف اليوم
الـ 28منه �إىل عملية اختطاف من �أمام منزله بحي املن�صورة يف عدن وهو يف طريقه �إىل
مكتبه �صبيحة الأربعاء ،ليتم ت�سليمه يف �صفقة م�شبوهة لعنا�صر تنظيم القاعدة الذين
احتجزوه ق�سرا يف خمالفة �صارخة للمبادئ والأخالق الإ�سالمية والعربية ف�ضال عن
�أحكام العهود واملواثيق الإن�سانية ،بح�سب تعبري م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية.
ال�شهر الذي حمل احلزن لعائلة اخلالدي ،هو الذي زف الفرح كذلك ،ولكن هذه املرة يف
بدايته ،وحتديدا يف اليوم الثاين منه لهذا العام ،الذي كتب نهاية ق�صة اختطاف دامت
ثالث �سنوات ،بعد عملية حمكمة �أ�سهمت يف حترير اخلالدي من خاطفيه.
نق ًال عن �صحيفة الوطن ال�سعودية

ال�سفري ال�سعودي يف عدن  :الأو�ضاع الأمنية يف املدينة اجلنوبية هادئة
ــ عدن  /نايف الر�شيد
�أو�ضح ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن� ،أن �سفارة
الريا�ض با�شرت ر�سميًا �أعمالها من عدن ،وذلك بعد
�أن علقت ال�سعودية �أعمال �سفارتها يف �صنعاء،
و�أجلت رعاياها �أخريًا .وقال حممد بن �سعيد
�آل جابر ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن يف ات�صال
هاتفي �أجرته معه «ال�شرق الأو�سط» �أم�س� ،إن
�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني مار�ست �أعمالها
ر�سميًا �أم�س ،من عدن ،الف ًتا �إىل �أن الأو�ضاع
الأمنية يف العا�صمة اليمنية يف �صنعاء ال تزال
بحالة مرتدية ،وهو الأمر الذي ي�صعب معه
ممار�سة �أعمال ال�سفارة من �صنعاء .و�صادق

ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن بذلك على ما انفردت
به «ال�شرق الأو�سط» �أم�س ،حول ممار�سة
ال�سعودية وقطر �أعمال �سفارتيهما من عدن� ،إذ
قال امل�صدر اخلليجي �إن ال�سفريين ال�سعودي
والقطري لدى اليمن زاوال مهام �أعمالهما من عدن
�أول من �أم�س ،حيث يقيم الرئي�س ال�شرعي لليمن
عبد ربه من�صور هادي بعد االنقالب احلوثي
يف العا�صمة �صنعاء ،و�أ�ضاف امل�صدر يف حينه
�أن بقية ال�سفراء اخلليجيني �سيزاولون العمل
الدبلوما�سي يف عدن بعد �إكمال املقار اخلا�صة
ب�أعمالهم يف �أقرب وقت .وبالعودة �إىل �آل جابر ،فقد
�أ�شار �إىل �أن عدد العاملني يف ال�سفارة ال�سعودية
يف عدن ال يزال كما هو عليه �ساب ًقا ،و�أن ال�سفارة

يف حال حاجتها ملزيد من الكوادر الب�شرية ف�إنها
�ستقوم بذلك فو ًرا .وحول الو�ضع الأمني يف عدن،
قال �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اليمن
«�إن الو�ضع الأمني ال ب�أ�س به ،وهادئ يف عدن
و�آمن» ،ملمحً ا �أن الإجراء الذي قامت به الريا�ض
مبمار�سة �أعمال �سفارتها يف عدن �ستقوم به بع�ض
الدول دون �أن ي�سميها .وكانت ال�سعودية علقت
�أعمال �سفارتها يف العا�صمة اليمنية �صنعاء
قبل  13يومًا ،ب�سبب «تدهور الأو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية يف �صنعاء» ،وهي �أول دولة عربية
تخلي �سفارتها بعد عدد من الدول الغربية ،يف
حني �أجلت رعاياها وعلقت �أعمالها من �صنعاء.
(ال�رشق الأو�سط )
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الثورات هدف وفكر وعقل ولي�ست بيع و�رشاء وارتزاق !!
كلمة هامة ملن يفهم  :ه�ؤالء الذين يريدون ( � 4أيام
م�سريات غ�ضب) جمرد قيادات هزيلة ال ميكنها قيادة
نعجة من ( العقبة �إىل �صريه) من ثوار ( النافورات
و�إحراق الإطارات) �أما ما هي الأهداف فهي ( جمرد
�إرتزاق على ح�ساب اجلنوب ) يا �شعب ويا �شباب �أفهموا
الأمور ب�شكل يجعل العامل يفتخر بعقولكم  ,بد ًال من
ال�سخرية منكم � 4 ,أيام غ�ضب جمرد مهزلة ت�سود وجه
الثورة ال�شريفة اجلنوبية  ,الثورات هي هدف وفكر وعقل
ولي�ست بيع و�شراء وارتزاق ...هي لي�ست ثورة عابرة
�سبيل  ,يا هلل طلبنا !!
** الآن وبعد �أن ت�ستتب الأو�ضاع بيد اللجان ال�شعبية
وال�شباب الثائر النظيف اليد والقلب وكل رجل حر نظيف
اليد والقلب يكون املطلوب  :ن�شر الأمن والأمان يف ربوع (
عدن) كلها وتطبيع احلياة اليومية بعيد ًا عن املزايدات حتى ي�شعر املواطنني
مبعنى الثورة واحلرية � ,إذا زادت الأمور �س�ؤ ًا فمعنى ذلك �أننا خ�سرنا رهاننا
عليكم ...هل ت�ستوعبون القول ياريت !!
** �أخاف يا �أ�صدقاء �,أخاف يا�شرفاء � ,أخاف يا �أيتام �أن تغفوا عيوننا قلي ًال
ون�سمع " قيادات املحن " تقول� :أن كل خيوط اللعبة الدائرة اليوم من �صنعاء

�إىل عدن " بيدها حتركها من خلف ال�ستار " وهذه القيادات
تعودت على متلك كل ما هو منجز لتن�سبه �إليها ...مع �أنها
ال ت�ستطيع نقل �أرنب من ر�صيف �إىل �آخر  ,لكن تعودنا
على قارئة الفنجان وعرفنا �سر فتاوى الكهنة والزنادقة
والرهبان ...وتعبنا من البطوالت الأ�سطورية يف جزر
الن�سيان ..لذا الت�ستغربوا لو قالوا  :بيدنا خيوط اللعبة
ولدينا �ضمانات دولية  ...ولن نقول يا�شعب خ�سرنا الرهان
على �أننا وحدنا من ي�صنع التاريخ ووحدنا من �سرتفع
لهم القبعات !! و�أما قيادات املحن والعدم فدعوها تتابع
الأرنب كي تنقله من ر�صيف �إىل �آخر !!
** كي ن�أخذ الإ�ستقالل الذي دفعنا مهره �شالل الدماء
الزكية الطاهرة ودفعنا ثمنه من الليايل احلالكات التي
عا�شها ويعي�شها منذ 94م حتى اليوم من �أق�صوهم من
�أعمالهم ق�صر ًا وهم بالآالف ( مدنيني وع�سكريني و�أمنيني �..إلخ) ومن يعي�شون
حالة ال�ضنك من الأ�سر يف اجلنوب علينا � :أو ًال  :عدم االرتهان لقيادة ال�ضياع
واملحن والعبث كفى,كفى ,كفى منهم لأنهم �أخطر من الإحتالل على م�آ�ساتنا
.ُ .ثانياً :علينا �أن نن�سق �صفوفنا ونرتفع �إىل م�ستوى الأحداث كي التعتم علينا
الف�ضائيات العربية عن ق�صد و�سبق �إ�صرار وتتخذ من مهاتراتنا كجماهري

ومهاتراتكم ك�شباب و�سيلتها الرخي�صة بالقول " اجلنوبيني متفرقني وجمرد
�شلل " ثالثاً� :أن يظل ال�صوت لنا ( الإ�ستقالل ودونه جهنم لكل الدنيا ) رابعاً:
�أن تتوحدوا يا�شباب لتخلقوا القيادة الواعية نظيفة القلب واليد التي تبحث
عن وطن ال تلهث على من�صب �أو مك�سب ....و�أخري ًا  :توقفوا عن ك�شف ثغرات
العقول من خالل املهاترات يف الفي�س بوك و�أك�شفوا لكل الدنيا �أن اجلنوب لن
ي�ستبيحه �أحد ولن يكون كنز القر�صان ملن ح�صل عليه ...يفنى العامل واليفنى
اجلنوب !!
** �أقول لل�شرفاء يف اجلنوب  :حني جاء اخلرب  ,وابتد�أ الليل ُيخيم على نذالة
املحتل الغادر منذ 94م � ,صمت ُع�شاق املن�صات �أهل ال�ضياع والعبث  ,عرفوا
�أن هذا الواقع بعيد عن ح�ساباتهم  ,هم اليجيدون يا " �سيدتي العزيزة" غري
اخلطابات الفارغة اجلوفاء ومن�صات الطبل واملزمار  ,هم يجيدون اللعب
على ال�شواطئ ويرتعبون من املوج الهادر وزرقة الأمواج والبحار ...ويظل
ال�س�ؤال هو ال�س�ؤال  :هل ه�ؤالء فع ًال قيادة قادرة على تقدمي فعل ت�ستحق
نظرة العامل �إليها  ,واهلل ورب حممد  ,ال يلتفت نحوهم غري �آكل ال�سحت و�أبن
النذالة و�صاحب الفنت و�شق ال�صفوف...هل ه�ؤالء ي�ستحقون ال�س�ؤال ال�شهري
 :نكون �أو النكون ؟؟؟!!!
(منقول من �صفحة الكاتب على الف�سبوك)

فاروق نا�رص علي

�إيران على اجلبهات ال�سعودية

يف كل االجتاهات جتد ب�صمات �إيران ..ن�شاطها حمموم يف عموم املنطقة ،حتيط
ب�شكل �أكرث بال�سعودية ..يف العراق واليمن واخلليج ،وكذلك يف �سوريا ولبنان،
ويف جماالت ال�سيا�سة والإعالم والنفط وال�سالح والدين.
فهل هي مواجهة وا�سعة� ،أم �إن الظروف امل�ضطربة للمنطقة نتيجة فو�ضى الربيع
العربي وانهياراته ،هي الفاعل الوحيد ،واجلميع يدور يف فلكها رغما عنه؟!
اخلالف مع �إيران قدمي ،بع�ضه موروث ،و�أكرثه يعرب عن �سيا�سة القيادة
الإيرانية التي ال تكتم �سر طموحها التو�سعي منذ و�صولها للحكم ،عندما توعدت
�صراحة ب�أن ت�صدر ثورتها �إىل املنطقة� .إمنا رغم احلما�س والدعاية ،ف�إن الأمر
ا�ستغرق منها  34عاما حتى تتمدد .ولو ح�سبنا الزمن ،والأحداث اجل�سام،
والتكاليف الب�شرية ،واملادية ،ف�إن املكا�سب الإيرانية متوا�ضعة مقارنة با�ستثمار
ا�ستهلك منها ثالثة عقود.
وقد �سبق �أن التقت الريا�ض وطهران ،يف �أعقاب مواجهة غزو �صدام ح�سني
للكويت ،وعقدا اتفاق م�صاحلة يف زمن الرئي�س الإيراين ها�شمي رف�سنجاين،
وبالفعل انتهت التوترات مبا فيها املعار�ضة ،واالختالفات ال�سيا�سية .لكن
امل�صاحلة مل تدم �أكرث من خم�س �سنوات حتى اكت�شف ال�سعوديون �أن اجلار
الإيراين مل يكف عن ن�شاطه الت�صديري ،لذا �أعيدت امل�صاحلة �إىل الثالجة� .إيران
الآن يف حالة هجوم ال مثيل لها يف تاريخنا املعا�صر ،حيث تقاتل مبا�شرة يف
�سوريا والعراق ،وتن�شط بالنيابة يف لبنان وغزة واليمن والبحرين .ولها وجود
يف ال�سودان ،رغم �أن الب�شري يزعم �أنه �أغلق املكاتب الإيرانية.

وب�سبب هذا التطويق الوا�ضح من �إيران ،نرى ال�سعودية يف حالة دفاع عن
مناطقها التقليدية ،مرة مبا�شرة كما يف البحرين ،وغالبا بدعم احللفاء كما يف
اليمن و�سوريا .واليمن �آخر حمطاتها ،التي ال �أت�صور �أن طهران قادرة على
النجاح فيها ،مهما بذلت عرب املتمردين احلوثيني وا�ستخدمت الرئي�س املعزول
�صالح ،فهي منطقة قريبة اجتماعيا و�سيا�سيا من ال�سعودية ،و�ستكلف �إيران
�أكرث مما تتخيل مع مرور الوقت وتعمق النزاع .و�سيجد الفرقاء اخلارجيون،
مثل الدول الغربية� ،أن تو�سع �شهية النظام الإيراين ومتددها يف املنطقة لي�س
خطرا على دول مثل ال�سعودية وم�صر والبقية من الدول الإقليمية املت�ضررة
فقط ،بل ي�ستهدف �أي�ضا مناطق اال�ستقرار ،ويدعم جماعات العنف التي تهدد
العامل .وهذه طبيعة النظام الإيراين منذ الثمانينات ،الذي يقلد النموذج
ال�سوفياتي القدمي ،بدعم ما كان ي�سميه «حركات التحرر يف العامل الثالث» ،بهدف
�ضرب الأنظمة التي ال تتفق مع خطه ال�سيا�سي .فقد ركزت �إيران يف دعمها على
التنظيمات يف املنطقة �ضد املراكز ،حتى يف لبنان �أبقت على حزب اهلل تنظيما تابعا
لها ودعمته و�أ�ضعفت النظام املركزي رغم �أنه ال يعار�ض التوجهات الإيرانية
يف حميط لبنان ،وكذلك فعلت مع حما�س �ضد ال�سلطة الفل�سطينية مع �أنها مل
تعاد �إيران ،و�ساندت احلوثيني ل�سنوات مع �أن نظام �صالح حينها كان على
عالقة جيدة مع طهران .ونراها �أكرث و�ضوحا والتزاما يف العراق ،حيث تدعم
امليلي�شيات والأحزاب املوالية لها �أكرث من دعمها للحكومة املركزية ،وهي وراء
فكرة ميلي�شيات «احل�شد ال�شعبي» هناك بديال للجي�ش الذي يت�شكل من القوى

العراقية التي ال تتفق كلها مع
�إيران.
ويف �أجواء املعارك ،التي ال دخان
لها بني اجلارتني ال�سعودية
و�إيران ،تت�شكل املنطقة بهدوء من
�أحالف ،ويف هذا الإطار تعيد كل
القوى تقييم قدراتها الع�سكرية
وتعزيزها يف �سباق ت�سلح حمموم.
ودون �أن تتوقف �إيران عن التوغل
يف عمق �شرق اخلليج وما وراءه ،وما مل تقبل بحلول للنزاعات ال�ضخمة مثل
�سوريا ،ف�إننا �سرنى ارتفاعا يف املواجهات عددًا وحدة ،و�سريتفع التوتر بدرجة
لن يكون �سهال معها ال�سيطرة على اخلالفات وخملفاتها الحقا� .أما ملاذا نطلب
من �إيران �أن تتوقف ،ولي�ست ال�سعودية؟ فال�سبب هو �أن نظام طهران دائما يف
حالة هجوم ،والريا�ض يف حالة دفاع ،كما حدث يف م�صر ،ويحدث اليوم يف اليمن.
نقال عن �صحيفة ال�شرق االو�سط

عبد الرحمن الرا�شد

