
< بداي��ة أحب أن أترك لكم الحدي��ث في الموضوع 
الذي تختارونه في الحديث عن الوالد؟

- لم يكن فقدان الوالد الش��هيد عبدالعزيز عبدالغني 
خاصًا بنا نحن أبناءه وذويه وأقرباءه بل خسرته اليمن، 
وخسرته تعز، وخسره العالم ألنه كان شخصية وكفاءة 
دولي��ة أيضًا، والمنظم��ات الدولية الت��ي تعاملت معه 
تشاطرنا ذات الحزن، وهي تعتبره رجل التنمية األول 
في اليمن، ذلك أن الوالد- رحمه اهلل- كان صديق كل 
من تعامل معهم من أفراد ومؤسسات ودول مثلما كان 

صديقًا ألسرته وأوالده.
إن الحادث اإلجرامي واإلرهابي الشنيع الذي استهدف 
فخام��ة األخ الرئيس وكبار رجال الدول��ة كاد أن يفقد 
اليمن أفضل رجالها وأكثرهم خبرة وتجربة وقد شعر 
الشعب اليمني بفداحة ذلك الفعل وجرمه وخاصة بعد 
استشهاد والدي -رحمه اهلل- ذلك أن استقبال الشعب 
اليمني لجثمانه وخروج الماليين لتش��ييعه من مطار 
صنعاء إلى مقبرة الشهداء قد وضع على صدورنا أعظم 

وسام استحقه الشهيد في رحلة عطائه الوطني. 
وهو ما خفف آالمنا وحزننا والشعب يشاطرنا تلك اآلالم 

واالحزان لفراقه ولهول الفاجعة وصدمة الحدث.
� لقد حظ��ي الوال��د بما يس��تحقه من رعاية رس��مية 
وشعبية في حياته ومماته على السواء، بداية برعاية 
واهتمام فخام��ة األخ الرئي��س به وتقدي��ره لكفاءته 
ومرافقته خالل أكثر من 33 عاما، كان فيها المسؤول 
الوفي لوطنه وللرئيس ولعمله ولمسؤوليته، واضعا كل 
معرفته وطاقته في خدمة االقتصاد والتنمية، وحظي 
بمثل ذلك التقدير الشعبي في حياته إذا لم يضعه أحد 
إال في مربع التقدير الذي يليق بدماثة أخالقه وسلوكه 

وتواضعه وهدوئه وصبره وحكمته.
القتلة والمتطرفون

> مثل رحيل الشهيد صدمة جديدة للشعب وخسارة 
فادحة ل��ه.. م��اذا تقولون عن 
الزخم العارم المحب لوالدكم..؟
- رح��ل ع��ن الوط��ن ول��م يترك 
ضغين��ة ف��ي قل��ب أح��د، رح��ل 
وليس له أع��داء إال أولئ��ك القتلة 
والمتطرفي��ن واإلرهابيي��ن م��ن 
أع��داء الحي��اة، وأع��داء البن��اء 
والتنمية، وأعداء الس��الم، وأعداء 

الديمقراطية.
لق��د كان ف��ي حيات��ه مث��اال حي��ا 
للشخصية المدنية بكامل شروطها 
متسلحا بالعلم، والمعرفة، يعتمد 
العم��ل المنهج��ي والمؤسس��ي، 
ويلت��زم التخطي��ط االقتص��ادي 
والتنم��وي واإلداري بعي��دا ع��ن 
االرتجال والعشوائية، مجسدا في 
سلوكه الشخصي كل قيم المدنية 

في حياته العامة والخاصة.
لقد افتقدناه  كأبناء وكأسرة مثل 
ما خسرته األسرة اليمنية ومثل ما 
افتقدته التنمي��ة التي يبدو اليمن 

اليوم أحوج ما يكون إلى الس��الم االجتماعي والتنمية 
)وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر(.

خصال حميدة
> الريب أنكم اليوم تس��ترجعون شريط الذكريات 
مع والدكم ونحب ان تحدثونا عن أبرز محطات هذا 

الشريط؟
- أما ش��ريط الذكريات فهو طويل ويب��دأ بفتح عيني 
على الحياة وعلى ابتس��امته المش��رقة األخ��اذة التي 
س��حرت بها طفولتي والتي جعلتني اس��تغني بها عما 

حولي وأحب بها ما حولي.
كان الوالد الفقيد يحفنا بذات الخصال األخالقية التي 
غمر بها كل أصدقائه والشعب اليمني ومرؤوسيه ومن 
أحاط به، ذلك أن أخالقه وس��لوكه هو ذاته في حياته 

الخاصة والعامة على السواء.
وقد كنت أالحظ منذ طفولتي األولى كيف كان يتعامل 
الوالد -رحمه اهلل- مع ضيوفه وأصدقائه بذات السوية 
التي يتعامل بها معنا في تفاصيل حياتنا الخاصة، وقد 
تنبهت منذ طفولتي األولى إلى هذه السوية التي رأيت 
فيها والدي نسخة واحدة أما أس��رته الصغيرة وأوالده 

وذويه وأمام أس��رته الكبيرة من أبناء اليمن وهي خلة 
كريمة قل أن نجدها في كثير من الناس.

ولعل ذلك قد انعكس على نفسياتنا ونشأتنا التربوية 
الحميدة الت��ي رعاها وكان لن��ا فيها القدوة الحس��نة 

والنادرة.
أحسس��نا في ظ��ل رعايته بالحي��اة الكريم��ة واآلمنة 
والهادئة البعيدة عن بهرجة الس��لطة وبريقها، وكان 
يعلمنا كيف نستقبل الضيوف بأنفسنا وكيف نقوم على 
خدمتهم ورعايتهم، وعدم إش��عارهم باستعانتنا بأي 
من المعاونين في المنزل وكان يجلس��نا مجلس األب 

الخاص مع أبنائه حتى في حضور ضيوفه.
محطات مهمة

> ما أبرز محطات هذه الذكريات الجميلة..؟
- أما أهم محطات ذكرياتي وأخوتي معه فكانت رعايته 
العلمية لنا ومواكبته الدائمة لمس��يرة تعليمنا، حيث 
كان هو الق��دوة والمرش��د في توجهن��ا الختصاصات 
معينة، كان هو مرش��دنا فيها وكن��ا متمثلين لصواب 
توجيهه ال مرغمين عليه حيث انخرطنا في العديد من 

التخصصات. 
وكان لن��ا المعين في كل محط��ات حياتنا الدراس��ية 
واألسرية وأصبح هو الراعي والحاضن ألحفاده بعد أن 
أنجبن��ا أوالدا أصبحوا جزءا م��ن أولوياته، يجدهم كل 
ضيف في مجلسه يستقبلون الضيوف، ويحظون بحب 
جدهم ورعايتهم، وأثرتهم لديه، في نسخة جديدة مما 
حظينا به وأكثر وقد كان من لحق بحياة جده محظوظًا 
مثلنا ف��ي االقتباس من عطفه وحن��اه وحبه والتماس 
دفئه الكبي��ر الذي ظلل به جميع أفراد األس��رة صغارًا 

وكبارًا.
فضاء للمفكرين

> ماذا عن منتدى الشهيد االسبوعي..؟
- كان مقيل عبد العزيز عبد الغني هو فضاء المثقفين 
والمفكري��ن والنخب��ة السياس��ية 
واألدبية والفكرية والثقافية لعقود 
وتميز برسالته التنويرية وكنا نقوم 
في المنزل بخدمة الضيوف والرواد 
ب��األدب والحفاوة الت��ي علمنا إياها 
صاح��ب المنتدى التنوي��ري، ونحن 
ندي��ن لمقي��ل االس��تاذ بمعارفن��ا 
العام��ة السياس��ية واالقتصادي��ة 
والثقافية واألدبية، وكان مقيله جزءًا 
من فضاء تربيتنا وتكويننا التعليمي 
والفك��ري ويصعب حص��ر رواد هذا 
المقيل الثقافي ألن كان منفتحا على 
كل نخب اليمن من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب، وكان المرحوم 
األديب / عبداهلل عبدالوهاب نعمان 
والفن��ان أيوب طارش عبس��ي من 
أعالم ه��ذا المجلس ال��ذي يصعب 
حص��ر مرتاديه ألنه لم يس��تثن إي 
قام��ة إبداعي��ة يمنية، وق��د عرفنا 
معظ��م مبدع��ي اليمن م��ن مقيل 

األستاذ ومجلسه العامر.
وكان مقيل األستاذ هو الفضاء الطبيعي الستقبال أية 
شخصية دولية تزور اليمن حيث يجد فيه ضيوف اليمن 
الس��فر التاريخي والثقافي العريق الذي ينشدونه من 
اليمن وتتجسد فيه اليمن بعراقتها وتاريخها وثقافتها 
ودورها التنويري، وكان الضيوف يخروجون من اليمن 
وهم يتمثلونها في مقيل عبد العزيز عبد الغني العامر 

بالنقاش والحرية والتنوع المعرفي.
هدوء وبساطة

> الوالد الشهيد كرب أسرة.. كيف كان يدير شئون 
اس��رته.. هل كان ش��ديدًا في تعامله مع أفراده أم 

ديمقراطيًا منفتحًا لمطالبهم وتطلعاتهم..؟
- كان رحمه اهلل يدير ش��ؤون األس��رة بهدوء وبساطة 
ونظام ش��ديد دون تكلف، تماما كإدارت��ه العامة التي 
لم يكن يشعر أحد بثقل مسؤوليته أو يمارس على أحد 
س��لطة الرئيس على المرؤوس، وبإدارة غير مباشرة 
كنا النظام يسود المنزل في حدود اإلمكانات المتوافرة 
دون إفراط أو تفريط، ودون أن نشعر بأن وراء ذلك إدارة 
حكيمة ألب جعلنا حنانه واهتمامه أقرب ما نكون إليه 

طوال حياته.

ولم تحل مشاغله العامة ومسؤولياته الوطنية الكبرى 
عنا إذا لم نش��عر يوما أنا بعيدون عن��ه حتى في أحل 
الظروف التي مرت بها اليمن وف��ي أخطر المنعطفات 

الوطنية.
وكان يجرن��ا إلى مش��اركته الهم��وم العام��ة دون أن 

يشعرنا بعبئها ودون أن تفصله تفاصيلها عنا.
حتى أننا كنا نتصور في صغرنا بأن قلبه خالص لنا ال 
تشغله أي مشاغل أخرى غيرنا حتى كبرنا وعرفنا عظم 
ما يتحمله من مسؤولية وقلبه الكبير الذي اتسع ألبناء 
الوطن مثلما يتسع ألبنائه، وهذه قدرات ال يستطيعها 

إال العظماء وذوو القلوب العامرة والهمم العالية.
وكان من طباع��ه أال يتكلم حتى يس��أل وكنت أالحظ 
ذلك حتى ف��ي حض��رة الرئيس حين تناقش ش��ؤون 
الدولة، كان يتحدث الجمي��ع، والجميع ينبري للحديث 
أمام الرئيس، أما هو فال يتحدث في الموضوع إال حين 
يس��أل عنه، وكان حين يتحدث يب��دو أكثر الحاضرين 
فهما وخبرة ومعرفة بما تم نقاش��ه، وكان يتجه دائما 
إلى وض��ع الحل��ول والبدائ��ل الموضوعي��ة، وال يحب 
الشراكة في الجدل العقيم إال كمستمع، وكان مستمعا 

جيدا ال يضيق بمن يتحدث أيا كانت آراؤه.
برنامج يومي

> البرنامج اليومي للش��هيد كيف كان يبدأ وما أبرز 
ماكان يشغله بصورة يومية؟

- كان يتسم روتينه اليومي باالنضباط الشديد ولكن 
دون أن نشعر بذلك، لم يكن يربك روتينه اليومي غير 

ما تتطلبه المسؤوليات والمهام الطارئة.
يستيقظ مبكرا ويتجه إلى القراءة والمطالعة بعد صالة 
الفجر حتى السابعة ثم يش��اركنا استعدادنا للمدرسة 
ويتابعنا ويرع��ى تجهيزن��ا ويودعن��ا وداع األب الذي 
يتفرغ قلبه الخل��ي ألوالده، وما أن نغ��ادر البيت حتى 
يبدأ في استعراض البريد الرسمي ويوقع على األوراق 
والمعامالت، ثم يتناول فطوره ويستعد للخروج ليكون 

غالبا أول من يداوم على مكتبه.
يعود في نهاية الدوام لتناول الغداء، ثم قيلولة ال تزيد 
عن نصف ساعة، يتجه بعدها إلى المقيل الذي يكون 
قد تجمع فيه نخبة من رواد السياسة والفكر والثقافة 
والخبراء، مالم يكن لديه اجتماع رسمي، وكان يتناول 
كمي��ات قليلة ال تالحظ م��ن القات من باب مش��اركة 
الحضور وكان قائد الحراس��ة يتول��ى توزيع كمية من 
القات لكل داخل إلى المجلس كعادة دائمة لم تنقطع 
طول حياته.وبعد المقيل والصالة يخلو مبكرا إلينا قبل 
المغرب عادة، ويجلس  مع األس��رة ونتب��ادل الحديث 
معه في الشؤون الخاصة كأن لم يكن غارقا في الشأن 
العام الذي عاش��ه في مكتبه أو في مقيله، حتى تأتي 
النشرة الرئيس��ية فيستمع إليها ونس��تمع إليها معه، 
ب��ذات االهتمام ويتلق��ى بعض االتص��االت المتعلقة 
بالشؤون العامة ثم يتجه إلى فراشه مقبال إيانا واحدا 
واحدا وماسحا على ظهورنا ونخلد إلى النوم مسرورين 

بابتسامته التي ودعنا بها.
مكتبة عامرة

> القراءة هل كان يعطيها الوالد الش��هيد اهتمامًا 
كبيرًا وماذا تقول عن مكتبته وما أبرز المجاالت التي 

يحبذ قراءتها..؟
- كان��ت مكتبته عامرة ب��كل مصادر وعل��وم الثقافة 
واألدب والفن والسياسة واالقتصاد والتنمية واإلدارة، 
وكان يقتن��ي كل إصدار جديد محل��ي أو خارجي محل 

اهتمام عام، وكان حين يطالع ويقرأ هادئ البال عميق 
التأمل ش��ديد االنتباه لما يقرأ قلي��ل التعليق على ما 
يقرأ، أما حين يتحدث في موضوع فحديث المتخصص 
والعارف به، لكن��ه يقرأ اكثر مما يكتب، ويس��مع أكثر 
مما يتحدث وهات��ان الزمتان في حيات��ه وبالرغم من 
تخصصه االقتصادي وقراءت��ه االقتصادية والتنموية 
إال أنه كان قارئا أدبيا من الطراز األول ومهتما بالشعر 

واألدب والفن، ومتابعًا لكل جديد فيه.
وكان يميل لألفكار العملية وإلى التصورات والتنظيم 
التنفيذي وكان واقعيا في فهم المجتمع وفي التعاطي 
مع الس��ياقات والش��روط القائمة، وكان يؤمن بأنه ال 
تخطيط اقتصادي مثم��ر إال حين يك��ون وفقا لموارد 
واحتياجات وأولويات المجتمع ومنسجمًا مع السياقات 

االخرى السياسية والثقافية واالجتماعية.
نصيحة ودرس

> إلى أي مدى تأثرتم بحبه للقراءة واالطالع.. وبماذا 
كان ينصحكم دائمًا..؟

- وق��د كان له أث��ر كبير عل��ى توجيهن��ا لالختصاص 
والق��راءة واالهتم��ام، وفت��ح عيونن��ا عل��ى أهمي��ة 
االقتص��اد ومحوريت��ه في الش��ؤون العام��ة وأهميته 
للسياسة العامة، والهمنا قاعدة أن االقتصاد هو الذي 
يدير ويوجه السياسة ويرسم مسارها وليس العكس، 
ودفعنا إلى اإلخ��الص للمعرفة االقتصادية باعتبارها 

مفتاح السياسة وموجهها.
وه��و درس ما زلت أنا ش��خصيا وأخوتي نمش��ي على 
خطاه وأثبتت تجاربنا في الحياة بأنه المجرى الرئيسي 

الذي يدور حوله الفعل السياسي.
وكان يض��رب لنا مث��ال بالغرب وبأمري��كا وباالقتصاد 
الغربي والشرقي الذي دارت حوله المسألة السياسية 
وبأن استمرار الليبرالية وهيمنتها كان مرهونا بالشأن 
االقتصادي الحر، وكا ن يؤمن ب��أن االقتصاد والتنمية 

الوطني��ة ه��ي البواب��ة الصحيحة 
للتق��دم السياس��ي وب��أن الق��رار 
السياسي البد أن يكون متالزمًا مع 
القرار االقتصادي لكي يحيا متفهمًا 
للظ��روف الوطني��ة والس��ياقات 
واإلمكانات والقدرات الموضوعية.

مذكرات الشهيد
- لم يفرغ الشهيد لكتابة مذكراته، 
لكن��ه ل��م يكن يمي��ل إل��ى كتابة 
مذكراته كس��ائر المس��ؤولين بل 
كان يس��عى دائما ألن يكون سيرة 
يكتبها الن��اس والش��عب ومحبوه 
وأصدقاؤه، ولم يكن يرد أن يكون 
هو المتحدث ع��ن األدوار الوطنية 
التي قام بها بقدر ما كان ينتظر أن 
تترك بصمات حقيقية لدى الناس 

الذين سيكتبون عنها.
كان نكرانه لذات��ه وتواضعه أكبر 
مما يتص��ور الن��اس، إذ ل��م يكن 
ممن ينس��بون إلى أنفسهم أدوارًا 
وطنية بقدر ما كان يمثل الضرورة 

المرجعي��ة المعرفية والتخصصي��ة للنظام ولألنظمة 
المتعاقبة.

شديد االستفادة
> خبرة الش��هيد ومهارته في مجال االدارة والبحث 

العلمي.. هل وجدت وقته لتسطيرها..؟
- كان منظما في تفكيره وفي عمله ومنهجيا في إدارة 
الشؤون العامة والخاصة، وكان ش��ديد االستفادة من 
خبرات الدول والشعوب األخرى، وكان يهتم باالستفادة 
من المعرفة ومما يقرأ، لكنه لم يكن في نظامه ثقيال 
على الغير، وال يشعرك بصرامة التوجه بل يدفعك إلى 

المشاركة ويجعلك تحب االنخراط فيه.
هوايات

> هوايات أخرى كان الشهيد يحب ممارستها؟
- كان الوال��د يح��ب رياضة المش��ي والس��باحة، لكن 
مس��ؤولياته وواجبات��ه ل��م تعط��ه الوق��ت الكاف��ي 
لممارس��تها، لك��ن اعتداله ف��ي حيات��ه وغذائه جعله 
محتفظا بصحته إلى حد كبير من خالل النظام اليومي 
والروتين��ي الذي قل ما يكس��ره إال لمه��ام وتكليفات 

طارئة.

> العالقات العامة للشهيد.. ماذا تقولون عنها؟
- كانت عالقته مع الجميع على نفس المستوى وكانت 
عالقته بالناس ال ترتبط بفاص��ل وظيفي أو نخبوي، 
وكان يتواص��ل مع الناس بحس��ب أهمية الموضوع ال 
بحسب أهمية األش��خاص، وكان حين تكون لديه أية 
مالحظة يتصل بصاحبها ويبلغه رأيه فيها ونقده لها، 
وكان حساسا مع الصحفيين وكانوا أصدقاء له، يتصل 

بأي منهم لتصحيح أي موقف أو رأي أو معلومة..؟!
> ما الذي استفدتم من تجربة الشهيد..؟

- حياة الشهيد، حياة حافلة بالقيم والمناقب، الحميدة، 
وتمثل قدوة لألجيال وللنخب، وتحمل قيمة كبرى في 
اإلخالص للدور الوطني التخصص��ي المعرفي، وهي 
مثال للش��خصية المدنية، وأنموذج للمشروع المدني 
الذي ينشده الشباب ويتطلعون إليه، وهو يضرب مثال 
للس��لوك النموذج، وماعلى المهتمين سوى استيعاب 
حياته كنم��وذج يحتذى ومث��ل يقتدى ب��ه، وما أحوج 
الش��باب اليوم لتعلم نكران الذات وال��دأب في العمل 
والصبر والمثابرة دون تواكل أو طم��ع أو تجاوز للدور 

واالختصاص.
> كلمة تحبون قولها لفخامة االخ الرئيس..

- كان فخام��ة األخ الرئيس هو اكثر أصدقاء الش��هيد 
تقديرا لدوره، وطريقته ومنهجه ف��ي العطاء والصبر 
والحكمة والوفاء، وفهما لقيمته وحاجة الوطن إليه وإلى 
أمثاله لبناء االقتصاد والتنمية، واس��تيعاب وترميم ما 
تخربه السياسة أو المتداخلون فيها، خارج المسؤولية 
االقتصادية والتنموية، وكان يعتمده كمرجع للتعاطي 
االقتص��ادي والتنم��وي الدول��ي وكان ه��و المصل��ح 
االقتص��ادي الصبور والدؤوب، وظل بالنس��بة للجميع 
المرجع الضرورة والخبرة التي ال يس��تغنى عنها، وقد 
حزن فخامة الرئيس حزنًا عميقًا على رحيل رفيق دربه 
ووصفه بش��قيق الروح، وأواله عنايت��ه حتى في أحلك 
ظروفه الصحية واحرجها، وهو وفاء 
القائ��د لرج��االت اليم��ن وخبرائها، 

وكبارها، والمشاركين في بنائها.
كتاب عن الفقيد

> هل تعدون لكتاب يتضمن س��يرة 
الشهيد؟

- أتمنى أن تس��طر حياة الفقيد في 
كتاب يكون مرجع��ا لألجيال وقدوة 
للتابعين وأنموذج��ًا وطنيًا يحتذى، 
وال أس��تطيع في ختام هذا الحديث 
أن أفي فخامة الوال��د علي عبداهلل 
صالح رئي��س الجمهورية حقه في 
الرعاي��ة والعناي��ة واالهتمام الذي 
أواله الش��هيد قبل رحيل��ه وطوال 
وفقتهما، وهو لنا في مقام األب من 

بعده .
نسأل اهلل للفقيد الرحمة والمغفرة، 
وللوطن الخروج من محنته الراهنة، 
ونتمن��ى أن ن��رى أح��الم الفقي��د 
متحقق��ة لليم��ن.. س��المًا وتنمية 

وحياة كريمة.
> كلمة أخيرة.. 

- نؤك��د على أن دماء الش��هداء والجرحى التي أهرقت 
في جامع الرئاس��ة بفعل ذلك العمل اإلرهابي الغادر 
والجب��ان يج��ب أن ال تذه��ب س��دى، ويج��ب ان تأخذ 
العدال��ة مجراها في معاقبة ومحاس��بة الضالعين في 
ذلك الجرم الذي اس��تهدف خيار وكب��ار رجاالت اليمن 
ومنهم فخامة الرئيس والش��هيد ورفاقه الشهداء من 
المس��ؤولين ورجال األمن والقوات المسلحة، ذلك أن 
هذا هو مطلب الش��عب اليمني الذي خ��رج معبرا عن 
حزنه وغضبه في تشييع جثمان شهيد الوطن الوالد/ 
عبدالعزي��ز عبدالغن��ي صال��ح، دفاعا عن الش��رعية 
الدس��تورية، والنظام الديمقراطي، وتكريسا للتداول 
الس��لمي للس��لطة، وتحقيقا لألهداف التنموية التي 
قضى والدنا الش��هيد حياته من أجل تحقيقها، وقضاًء 
عل��ى نزعات التط��رف والعن��ف واإلره��اب والخيارات 
االنقالبية التي تريد الخروج على إرادة الشعب اليمني 

وخياراته الحضارية والسلمية.
عاش اليمن حرًا وديمقراطيًا آمنًا ومستقرًا وموحدًا.

االثنين : 12 / 9 / 2011م 
 الموافق :14 / شوال / 1432ه� 

العدد: )1571( لقاء9
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ة  س�����ر أل ا ر  ا د أ
ببساطة.. وبنظام 

شديد دون تكلف
ل���م ن��ش��ع��ر بثقل 
مسئوليته ولم يبعد 
عنا في أحلك الظروف

º                                            

º

كان كثير القراءة 
بعد الفجر.. قليل 

مضغ القات 
ل���م ي��ك��ن يحب 
الجدل العقيم ولم 

يضق باآلخر

جعل أحفاده جزءًا من 
أولوياته وحنانه

كان فينا كما 
عرفته اليمن 

حزن الشعب على والدنا خّفف من هول مصابنا
النجل األكبر للشهيد في حديث ل�»الميثاق«:

 لقاء : يحيى علي نوري

الصورة الكاملة للجانب اآلخر في حياة شهيد الوطن الكبير االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى 
-رحمه اهلل- يس��لط الضوء عليها ل�»الميثاق« نجله األكبر »محمد« والذي تناولنا مع��ه العديد من الجوانب 

المرتبطة بحياة الشهيد.. فإلى الحصيلة:

ليس للوالد أعداء سوى القتلة واإلرهابيين
مقيل الشهيد كان فضاًء لرجال الفكر والسياسة واألدب

أكد مش��ائخ ووجه��اء واعيان 
قرى منطقة ش��عب بمديرية 
أرحب محافظة صنعاء وقوفهم 
الى جان��ب الش��رعية الدس��تورية، 
ورفضهم القاطع ل��كل أعمال العنف 
واالعتداءات التي تطال أفراد القوات 
المسلحة والمواطنين، ووقوفهم صفا 
واحدا إلفشال المخططات التي تهدف 
إلى جر المديرية وتحويلها إلى ساحة 
لالقتت��ال لتحقيق م��آرب حزبية من 

عناصر متطرفة.
جاء ذلك خالل لقاء مش��ائخ ووجهاء 
واعيان قرى منطقة شعب مع قيادة 
معسكرات القوات المسلحة المجاورة 
لمنطقتهم.. مؤكدين أهمية التعاون 
للتص��دي ألعم��ال التخري��ب ف��ي 
منطقتهم، وعدم السماح لدخول أي 
أش��خاص من خارج المنطقة لتنفيذ 
أعم��ال تخريبية وإط��الق النار على 

المعسكرات. 

استكمال فتاوى التوظيف ألكثر
من 10 آالف شاب بتعز 

استكمل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز جميع 
اإلجراءات الخاصة بفتاوى التوظيف الجديد والتي وجه بها فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية باس��تيعاب 25% من 
إجمالي طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 

ومكاتبها حتى عام 2010م .
وأوضح مدي��ر عام الخدم��ة المدني��ة بالمحافظة أحمد عب��داهلل غالب 
العديني أن كادر المكتب تمكن خالل الفترة المحددة من انجاز إجراءات 
ل� 10,206 فتوى وهي حصة محافظة تعز من الدرجات الوظيفية التي 
وجه بها فخامة األخ رئيس الجمهوري��ة والصادرة بقرار مجلس الوزراء 

رقم 94 للعام 2011م .

طالبت منظم��ة مدني��ة يمنية 
النيابة العامة  بسرعة التحقيق 
في جرائم إخفاء قسري واعتقال 
تعسفي لعدد )7( مواطنين من 
عم��ال النظاف��ة )مهمش��ين( معتقلين 
داخل سجون خاصة تابعة لعصابة أوالد  
األحمر في منطقة الحصبة بصنعاء منذ 

اسبوع .
مش��يرة الى نهب عصابات أوالد األحمر 

لس��يارة نظافة كان��وا يعمل��ون عليها 
ألس��باب عنصري��ة مقيت��ة ، ومعتب��رة 
الواقع��ة جرائم ض��د اإلنس��انية وحجًا 
لحريات وإخفاء قس��ريًا وانتهاكًا واضحًا 
لنصوص الدس��تور اليمن��ي والقوانين 
النافذة والمعاهدات والمواثيق الدولية 

التي وقعت عليها اليمن.
وقالت رابطة المعونة لحقوق اإلنس��ان 
والهجرة : إنه��ا تلقت بالغًا عن الجريمة 

من قبل رئي��س اتحاد عم��ال النظافة 
والبلديات محمد المرزوقي وانها تأكدت 
من صح��ة الب��الغ م��ن خ��الل مصادر 

موثوقة .
وناش��دت الرابط��ة المجتم��ع الدول��ي 
ومنظم��ات حق��وق اإلنس��ان الدولي��ة 
واإلقليمي��ة والمحلي��ة واح��رار العال��م 
التضامن م��ع المهمش��ين والمعتقلين 

بدون وجه حق . 

أبناء أرحب يتعهدون بالتصدي 
للمعتدين على املعسكرات

حقوقيون يطالبون بتحرير مهمشين 
من سجون أوالد األحمر


