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 »األمناء« خاص:

ليس رجل أعــال، بل لص 

أمــوال، مثله مثــل غريه ممن 

يف  أرسهم  نفــوذ  اســتغلوا 

امرباطوريات  ليبنــوا  الدولة؛ 

مالية كبرية، عىل حساب أقوات 

املاليني.

الحديــث هنا عن الشــيخ 

النواب،  مجلس  وعضو  القبيل، 

والقيادي يف حــزب اإلصالح، 

بن  حميد  الطامح،  والسيايس 

عبد الله بن حسني األحمر.

الذاتية لحميــد، فهو من  الســرية   

مواليــد 1967م، ومتزوج وأب لســبعة 

من األبنــاء والبنات، وعمله الســيايس 

لثالث  وانتخب  النواب،  مجلس  يف  عضو 

فرتات برملانيــة منذ انتخابات عام 1993 

وأعيد انتخابه عام 1997 و 2003 وحتى 

 2003-2009 الربملانية  الــدورة  اآلن عن 

التجمع  حزب  لنــواب  الربملانية  والكتلة 

االنتخابية  الدائــرة  عن  لإلصالح  اليمني 

رقم )294( مبحافظة عمران، وهو أمني 

عام اللجنــة التحضريية للحوار الوطني، 

وعضــو لجنة التنمية والنفــط )اللجنة 

النواب  االقتصادية ســابقًا( يف مجلس 

االقتصادية يف  اللجنــة  الحايل، ومقرر 

الربملان، مــن 1995 حتــى 1997 أيضًا 

العليا  الهيئة  2003م، وعضو  وحتى عام 

للتجمع اليمنــي لإلصالح ورئيس املكتب 

التنفيــذي لفرع اإلصــالح يف محافظة 

عمران، ورئيــس دائرة األيتام يف جمعية 

اإلصالح الخرييــة ورئيس فرع الجمعية 

العام  الفخــري  والقنصل  عمــران،  يف 

لجمهورية فنلندا يف اليمن، ونائب رئيس 

اليمن  مبنطقة  العربية  السياحة  منظمة 

والخليــج، ويرأس عددا مــن الجمعيات 

تحت مسميات مختلفة يف اليمن.

حميد التاجر
لطاملا أثريت تســاؤالت حول الرثوة 

نها أشــخاص تربوا يف كنف  التــي يكوِّ

ثروتهم  تتعاظم  حني  خصوصا  السلطة، 

أو أرباحهم التجارية يف زمن قيايس.

ومن هؤالء الشيخ حميد األحمر الذي 

ال يبدو أن أحدا من اليمنيني ميقني أن ما 

إليه تجاريا بدأ مــن صندقة، كا  وصل 

ح هو يف مقابلة تلفزيونية. رصَّ

فلــو مل يكن حميد ابن الشــيخ عبد 

الله بن حســني األحمــر، رئيس مجلس 

النــواب، والرجل النافذ الذي بقيت أرسته 

صندقته  لبقيت  املتعاقبة،  السلطات  تبتز 

صندقة إىل اليــوم، كحال عرشات اآلالف 

من الصنادق، وملا تحولت، بقدرة قادر، إىل 

رشكات اتصاالت وبنوك ومزارع وأرايض 

بالكيلو مرتات يف تهامة وغريها.

من هنــا ال ميكن القــول إن حميد 

ناجحــا تجاريا، إمنا فاســد بامتياز، ال 

يختلف عن عيل عبد الله صالح يف يشء.

لقد بنى حميد ثروة هائلة بطرق غري 

مرشوعة، إذ من غــري املعقول أن تصبح 

ممتلكات هذا الشاب خالل أقل من عقدين 

خرافية إىل هذا الحد.

عــىل ســبيل املثــال: بنك ســباء 

اإلسالمي، رشكة ســبأ فون لالتصاالت، 

قاعــة أبولو للمعــارض الدولية )أرضها 

من أمالك الدولــة وكانت حديقة عامة(، 

وكيل حرصي لرشكة تويوتا للســيارات، 

وكالة رشكة ســيمنز األملانية التي تتوىل 

منذ ســنوات إنشاء محطة مأرب الغازية 

إيرانيــة، ورشكة  بالرشاكة مــع رشكة 

من  وصادرها  عليها  استوىل  التي   )ccc(

عمه )يحيى بن حسني(، ووكالة الطريان 

القطرية،  الطــريان  وكالة  اإلماراتيــة، 

وهي  األمريكية-  كنتــايك  رشكة  وكيل 

رشكــة يهوديــة- واألرض نهبهــا من 

األيســكريم,  وكالة  الســبعني،  حديقة 

ووكالة عطور, ووكالــة أحذية, ووكالة 

)الشوكالته(.

كا ميلــك عــددا مــن الجامعات 

واملستشفيات الخاصة، ومن األرايض ما 

يساوى يف املســاحة مدينة )الحديدة(. 

)الكبائن(،  الثابتة  التلفونات  كذلك رشكة 

إضافة إىل قرابة )مائة وســبعون رشكة 

تجاريــة تعمــل يف مختلــف املجاالت 

)املدن  العديد من  االســتثارية( وهناك 

الســكنية( التي ميلكها الشيخ حميد يف 

عدة محافظــات مينية، فضاًل عن العديد 

من القصــور يف جــدة وديب والقاهرة 

وبريوت ودول أخرى.

أمرييك  عامل  وصف  مباذا 
حميد األحمر؟

عامل  غيلفن«،  إل  »جيمــس  وصفه 

أمــرييك يف شــؤون الرشق األوســط 

وعضو هيئة التدريس يف قســم التاريخ 

أنجلوس  كاليفورنيــا، لوس  يف جامعة 

بأنه »رأسايل محسويب«. 

وأضاف: كان لحميد األحمر األفضلية 

بسبب مركز والده. عندما قامت الحكومة 

اليمنيــة بخصخصة قطــاع االتصاالت، 

»أوراسكوم«  مجموعة  مع  حميد  تعاون 

املرصية لبناء أكرب شــبكة اتصاالت يف 

البالد وهي »سبأ فون«. وهو رئيس لجنة 

النفــط والتنمية داخل مجلــس النواب 

التنفيــذي ملجموعة  اليمنــي. والرئيس 

النفط،  األحمر، هو تكتل مبصالــح يف 

الســياحة، االتصاالت والبنــوك. ووكيل 

رشكة »أركاديا« النفطيــة التي احتكرت 

رشاء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام 

1994 وحتى 2009 بأقل من سعر السوق. 

حافظ حميد عىل احتكاره بخطف وتهديد 

املنافسني«.

كتاب  مؤلفة  كالرك  لفيكتوريا  وفقا 

الثعابني«  الرقص عــىل رؤوس  »اليمن: 

فإن األحمر معروف مبارساته التجارية 

القريبة مــن قّطاع الطرق واســتغالله 

لنفوذ والده إلثراء نفسه. 

ففي عــام 2009م ترأس أحمد عيل 

الســابق  الرئيس  الله صالــح نجل  عبد 

األعىل  املجلس  الجمهوري  الحرس  وقائد 

لتســويق النفط الخام بعيــدا عن وزارة 

النفط، وهدف اللجنة وفقا ألعضائها هو 

تعزيز الشــفافية يف املناقصات وجذب 

مزايدين جدد وأكرث كفاءة وتوليد إيرادات 

إضافية للحكومة نابعة من أســعار أكرث 

تنافســية. علق حميد قائال: »الخمسني 

ألف دوالر التي أتلقاها من أركاديا شهريا، 

جزء هامــي من دخــيل. وأحمد عيل 

عبد الله صالح ومستشــاروه حمقى إن 

اعتقــدوا أن بإمكانهم اســتهدايف بهذا 

األسلوب، إذا خرست عقد أركاديا، سأفوز 

بعقد آخر، يف كل الحاالت أنا منترص«.

الرياض »األمناء« خاص: 
خاصة  سياسية  مصادر  كشــفت 
لـ«األمنــاء« أن الرئيــس هــادي قام 
بتكليف عيل محســن األحمــر لقيادة 
الحــرب يف شــقرة مبحافظــة أبني 
الجنوبية  والعاصمة  الجنوب،  الجتياح 

عدن.
إن:  السياســية  املصــادر  وقالت 
»اجتاع هادي وعيل محســن األحمر 
أمس األول الثالثاء تم تخصيصه للحرب 
التي تدور يف شقرة بأبني، والتي كلّف 
هادي خالله عيل محسن بقيادة املعركة 
الجنوبية  والعاصمة  الجنوب،  الجتياح 

عدن«.
أن: »موقع  إىل  املصادر  واشــارت 
الرشعية مل يذكر تفاصيل اللقاء كاملًة، 
وتطرق ملحافظــات )مأرب، والبيضاء، 
والحديدة، والضالع(«، يف إشــارة إىل 
أن هناك مؤامــرة رسية ُتدار من تحت 

الطاولة.
أن: »اجتاع هادي وعيل  وأضافت 
محســن اكد عىل رضورة إعادة تطبيع 
األوضاع يف املناطق املحررة«، ما يعني 

اشعال فتيل الحرب الجتياح الجنوب.
وكان موقع ما يســمى بـ«الجيش 
اليمني« التابع للرشعيــة اليمنية التي 
أمس  اإلصالح نرش  عليه حزب  يسيطر 
األول الثالثــاء، مضامــني اللقاء الذي 
جمع عبدربه منصور هادي ونائبه عيل 
محسن األحمر؛ ملناقشة »سري العمليات 
يف  امليدانية  واملســتجدات  العسكرية 

املواقع والجبهات القتالية«.
وكان الفتا عدم تطرق الحديث كا 
الجارية  للمعارك  الرشعية  أورده موقع 
بني ميليشيا اإلخوان والقوات املسلحة 

الجنوبية يف أبني.
وقــال املوقع إن الرئيــس هادي: 
»اســتمع إىل رشح مفصل عن ســري 
العمليــات العســكرية يف محافظات 
مأرب والجوف والبيضاء وتعز وصنعاء 

وصعدة والحديدة والضالع«.
بدورهم، يتهم سياسيون جنوبيون 
حزب اإلصالح اإلخواين بشن الهجات 
يف أبني مبيليشــيات تابعة له؛ إلفشال 
تنفيــذ اتفاق الرياض، وهــو ما أكده 
لقاء الرئيس هادي بجرنال الحرب عيل 

محسن األحمر.

تقريـــر

حميد األحمر.. رجل أعمال بأساليب قّطاع الّطرق

كيف بنى امرباطوريات مالية كبرية؟ وعلى ح�ساب من؟

مباذا و�سف عامل اأمريكي حميد الأحمر؟

هادي يكلف الأحمر بقيادة احلرب يف �سقرة


