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ش���هد رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الرك���ن طاهر العقيلي، ي���وم الثالثاء، تنفيذ 
مشروع تخرج دفعة )نصر 1( ضمن برنامج 
التأهيل لضباط اجليش الوطني، في معسكر 
النص���ر التدريب���ي مبأرب والذي اس���تمرت 

اربعة اشهر.
وضم���ت ال���دورة مجموع���ة م���ن ضب���اط 
اجليش الوطني، تلقوا تدريبات في مختلف 
املهارات والعلوم العسكرية والفنون القتالية.
واس���تعرض منتس���بو ال���دورة بروفات 

ومهارات تعكس مدى كفاءة 

دشن رئيس هيئة االركان العامة اللواء الركن دكتور/ 
طاهر العقيلي اخلميس، حملة توعوية اعالممية تنفذها 

دائرة التوجيه املعنوي في محافظة مارب.
وأكد اللواء العقيلي خالل تدشينه احلملة التي حتمل 

شعار »حترير اليمن مسؤولية اجلميع«، على أهمية دور 
التوجيه املعنوي في التعبئة القتالية االعالمية ملنتسبي 

اجليش الوطني ورفع الروح املعنوية لدى افراده.
وشدد اللواء العقيلي على ضرورة 

    حترير خاص
عقد الوفد اليمني املرافق لفخامة الرئيس 
عبدرب���ه منصور هادي مع نظي���ره املصري 
جلس���ة مباحثات ركزت ف���ي أولوياتها على 

إعادة تأهيل القوات املسلحة واالمن.
وناقش اجلانبان املص���ري واليمني دور 
اجلانب املص���ري في إع���ادة تأهيل التعليم 
والصحة والقضاء والنيابة والبنك املركزي 
واملالي���ة العامة، والتنس���يق عل���ى مختلف 

الصعد.
ووصف مدير مكتب رئاس���ة اجلمهورية 
الدكت���ور/ عبدالل���ه العليمي زي���ارة فخامة 
الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي رئي���س 

اجلمهورية الى مصر بالناجحة.
وأوضح في تصريح لوكالة س���بأ أن لقاء 
فخام���ة الرئي���س بنظي���ره املصري املش���ير 
عبدالفتاح السيسي ناقش العديد من امللفات 

األمنية واالقتصادية والسياسية.
وأك���د أن هن���اك رؤي���ة موح���دة وموق���ف 
متماس���ك من مختلف القضايا ومبا يصب 

في مصلحة البلدين.
وقال: »الرئيس املصري أعرب عن رفضه 
بش���كل قاط���ع أن يتحول اليم���ن إلى موطئ 
نف���وذ لقوى غي���ر عربية، أو منص���ة لتهديد 
أمن واس���تقرار الدول العربية الش���قيقة أو 
حرية املالحة في البحر األحمر ومضيق باب 

املندب« .
ولف���ت مدير مكتب الرئاس���ة إلى أن كلمة 
الرئي���س املص���ري كان���ت تعبي���را واضحا 
وعميقة الرؤية لهذه امللفات وعكست التطابق 

الكامل في وجهات نظر البلَدين.
وأض���اف »  ف���ي كل األوقات ت���ؤدي مصر 
أدواره���ا مبا يليق به���ا ومبكانتها الكبيرة 
وبحضورها العميق في وجدان األمة العربية 

واالسالمية، وموقفها الواضح 

عقد فخام���ة الرئيس عبدربه منص���ور هادي 
رئي���س اجلمهورية ونظي���ره املص���ري الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي قم���ة رئاس���ة مغلقة، عقب 
وصول الرئي���س هادي إل���ى القاهرة ف���ي زيارة 

جلمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام.
وأعرب فخامة رئيس اجلمهورية عن الش���كر 
واإلمتن���ان عل���ى حف���اوة االس���تقبال، واملواقف 

املصرية املش���رفة واالصيلة الى جانب الش���عب 
اليمني في مختلف املراحل والظروف، ووقوفهم 
اجلاد مع ش���رعيته الدس���تورية ف���ي كل احملافل 
العربية واإلس���المية والدولي���ة وإدانة االنقالب 
احلوث���ي ومش���اركتهم الهامة في إط���ار حتالف 
دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة. 

واكد أن زيارته جلمهورية مصر تأتي لتعزيز 
العالقات األخوية املتينة واملتميزة والفريدة بني 
البلدين والش���عبني الش���قيقني. مش���يرًا إلى أنه 
أطلع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 
مجمل تطورات االوضاع في اليمن، وبحث جملة 
من املواضيع والقضايا ذات االهتمام املش���ترك 

واملتعلقة مبختلف مجاالت الّتعاون 

وصل فخامة الرئي���س عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية مس���اء األربعاء إلى العاصمة 
السعودية الرياض بعد زيارة ناجحة ملصر التقى 
خاللها نظيره املصري املشير عبد الفتاح السيسي 
حيث ناقشا مجمل القضايا والعالقات الثنائية 

املميزة بني البلدين وس���بل تعزي���ز التعاون على 
مختلف املستويات . 

وكان فخام���ة الرئي���س قد وصل إل���ى القاهرة 
قادما من عدن بعد زيارات ميدانية مكثفة لعدد ِمن 
احملافظات افتتح ووضع خاللها حجر األساس 

لعدد من املشاريع اخلدمية بتمويل حكومي ودعم 
من االشقاء في اململكة العربية السعودية منها ما 
يتصل مبشاريع التنمية والبناء مبحافظة املهرة.
 رافقه مدير مكتب رئاسة اجلمهورية الدكتور 
عبدالله العليمي ووزير اخلارجية خالد اليماني.

قمة األمن اإلقليمي 
الزيارة التى قام به فخام�ة رئيس الجمهورية 
لجمهورية مرص العربية وما تم خاللها من تبادل 
لوجهات النظر حول اعتماالت الواقع عىل الس�احة 
اليمنية وأثرة عىل االمن االقليمي وامن املالحة الدولية 
يف يف البحر االحمر حققت بال شك اهدافها بامتياز 
بظر لتطابق وجهات النظر بني قيادتي البلدين اللذين 

تجمع شعبيهما او ارص الدم واملصري املشرتك ..
لق�د ق�ام الرئي�س بزي�ارة لجمهوري�ة مرص 
استش�عاراً منه لل�دور الحيوي ال�ذي تلعبه مرص 
ممثلة برئيسها املشري / عبد الفتاح السييس سواء 
ذلك الدور الذي تؤديه يف اطار تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن أو ذلك املنطلق من ثقلها السيايس املؤثر يف 
السياسة الدولية واملنظمات االممية الفاعلة يف قضايا 

الشعوب واألمم..
جاءت زيارة الرئي�س ملرص متزامنة مع انعقاد 
مؤتمر دعم مرجعيات الحل السيايس يف اليمن الذي 
نظمت�ه األمان�ة العامة ملجلس التع�اون الخليجي 
واملنعقد يف العاصمة السعودية الرياض والذي ألقى 
فيه رئيس الوزراء لكلمة أكد فيها رضورة ان تراعي 
الحلول املرجعيات الثالث مخرجات الحوار الوطني 
واملبادرة الخليجية وقرارات األمم املتحدة ويف مقدمتها 

القرار2216.
إن تزامن الزيارة التي ق�ام بها فخامة الرئيس 
للقاهرة وانعقاد مؤتمر دعم املرجعيات لم يكن من 
قبيل الصدفة وانما شكال عملني سياسيني متناغمني 
يف األهداف واملبادئ ورؤى الحل السيايس ملا يجري 
عىل الساحة اليمنية واملؤكدة عىل رضورة أن يستند 
أي حل إىل املرجعيات الثالث وأن  أي حل يتجاوزها 
أو بعضها فهو ح�ل مرفوض وطنياً واقليمياً نظراً 
ملا تمثله تلك املرجعيات من ثوابت اتسمت بشمولية 

االجماع عليها وطنياً واقليمياً ودولياً.
وهو ما أكدته كلمة رئيس الوزراء الدكتور احمد 
عبيد بن دغر الذي تن�اول فيها الخلفيات الوطنية 
واالقليمية والدولية للمرجعيات الثالث ومدى ترابطها 
وتماسكها كحلقات ثالث ال تنفصم عراها وال قيمة 

ألي منها منفردة عن األخرى.
فمخرجات الح�وار وفق ما ج�اء يف كلمة دولة 
رئيس الوزراء مثلث خالصة دراسة فكرية ومعرفية 
جمعية لواقع اتسم دائماً بالتناقض والرصاع بدعاوى 
مختلفة حيث وضعت تلك املخرجات حداً العوجاج 

هذا املسار وتصحيحه وتقويمه.
كلمة دولة رئيس الوزراء ش�كلت مجهراً ملن يف 
عينه ضعف نظر ويف عقله ضعف بصرية وأوضحت 
ان مرجعية املخرجات ال تنفصم عن مرجعية املبادرة 
الخليجية التي احتلت مبادؤها الخمسة اهمية كربى 
وخصوصاً املبدأ الذهبي االول الذي نص عىل ان جميع 
الحلول ال بد وأن تفيض إىل الحفاظ عىل  وحدة وأمن 
واستقرار اليمن لتأتي املرجعية الثالثة وهي قرارات 
األمم املتحدة شاملة ملبادئ املرجعيتني ومؤكدة عىل 
رضورة تطبيقها وتنفيذها يف أي حل سلمي ملا يجري 

يف اليمن ويف طليعتها القرار االممي 2216.
ليدرك الواهمون من ذوي املشاريع املمالة عليهم 
من خارج حدود الوطن وثوابته وتاريخه  وس�واء 
منهم مليشيا التمرد الحوثية املنفذة الجندة ايرانية 
تس�تهدف ثقافة وعقيدة وتاريخ األمة واستبدالها 
بثقافة ايرانية ال صلة لها باالنسان اليمني العربي 
وال برتاب أرضه الطاه�رة أو أولئك الصغار صغر 
مش�اريعهم الغبية واملتناغمني مع م�رشوع ايران 
التوس�عي يف املنطقة ليدركوا جميع�اً  أن ال مكان 
ملشاريعهم جميعاً ال يف الوجدان العربي وال يف الواقع 

وأنهم عما قريب سيذهبون اىل مزبلة التاريخ.

أهداف الثورة اليمنية
التح��رر من االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس��ك بمبدأ 
الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الس��الم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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ص����ف����ح����ات

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

فيما التقى قيادات مؤتمرية وزار األمانة العامة للجامعة العربية والبرلمان المصري

قمة مغلقة بني الرئيس عبدربه منصور هادي ونظيره املصري بالقاهرة

www.26sep.info

زار األبطال في جبهة نهم
رئيس األركان العامة يشهد تخرج دفعة جديدة في معسكر النصر 

»م�ا نحتاج�ه الي�وم ه�و االبتع�اد 
الخ�اف  محط�ات  اس�تهتار  ع�ن 
للوطن  واالختاف وامليض لانتصار 
ووحدت�ه  وجمهوريت�ه  وثورت�ه 

ومخرجات حواره الوطني«.

نسخة الكترونية

    حترير خاص
أكد الدكت���ور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجل���س الوزراء أن 
طريق الس���الم في اليمن مير بقبول واعتراف والتزام مليشيا 
احلوثي الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، والتعاطي مبصداقية 
مع القرار ٢٢١٦ من خالل االنسحاب من العاصمة صنعاء واملدن 

األخرى، وتسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وجدد خالل كلمة ألقاها في افتتاح مؤمتر دعم مرجعيات احلل 
السياسي في اليمن الذي نظمته األمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي يوم اإلثنني التأكيد على مواصلة اجلهود في القضاء 
على االنقالب احلوثي وحترير ما تبقى من األرض اليمنية من 

... ص)2(فلول املتمردين، ومحاربة اإلرهاب وعناصره

... ص)2(

مصرع عدد من عناصر المليشيا المسؤولين عن الصواريخ الباليستية
اجليش الوطني ميشط األحياء احملررة بالدريهمي ويصل عقبة مران في صعدة

     مراسلون:

تواص�ل ق�وات الجي�ش الوطن�ي مس�نودة 
بالتحالف العربي تمشيط األحياء املحررة بمدينة 
الدريهمي يف محافظة الحدي�دة، وتطهريها من 
عنارص مليش�يا الحوث�ي، يف وق�ت تفرض فيه 
حصاراً مطبقا عىل ما تبقى من عنارص املليش�يا 

ببقية األحياء.
وتمكن أبط�ال الجي�ش الوطني خ�الل هذا 
األس�بوع من السيطرة ش�به الكاملة عىل مدينة 
الدريهمي عاصمة مديرية الدريهمي بعد معارك 
عنيفة م�ع مليش�يا الحوثي أس�فرت عن مقتل 

وجرح العرشات.
وأكد نائب ركن عملي�ات اللواء الثاني عمالقة 
العقيد احمد الجحي�ي ان قوات الجيش الوطني 

تمكنت يوم الثالثاء من أرس ثالثة عرش من عنارص 
مليش�يا الحوثي املتمردة، كما استعادت كميات 

كبرية من األسلحة املتنوعة.
وبحسب العقيد الجحيي فإن 28 جثة لعنارص 
املليش�يا ُعث�ر عليها مرمي�ة يف ش�وارع مدينة 
الدريهمي، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني سوف 
تواصل تقدمها باتجاه مدينة الحديدة لتحريرها 

من مليشيا الحوثي املتمردة .

اس���تقبل فخام���ة الرئيس عبدربه منص���ور هادي 
رئيس اجلمهورية مساء الثالثاء مبقر إقامته بقصر 
القب���ة بالعاصمة املصرية القاهرة بس���فير الواليات 

املتحدة األمريكية لدى بالدنا ماثيو تولر.
ج���رى خ���الل اللق���اء تن���اول جمل���ة ِم���ن القضايا 
واملواضيع ذات االهتمام املش���ترك ومنها ما يتصل 
باألوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها املختلفة.

وأشاد فخامة الرئيس مبستوى التعاون والتنسيق 
الذي تتس���م به العالقات الثنائي���ة ملصلحة البلدين 
ولتعزيز األمن واالستقرار والسالم املنشود لالنتصار 
لليمن وشرعيتها الدس���تورية في مواجهة االنقالب 
وخالي���ا التط���ّرف واإلره���اب بأوجهه���ا وأش���كالها 

املختلفة.
من جانبه عبر السفير األمريكي عن سروره بهذا 

اللقاء مع فخامة الرئيس عبدربه منصور 

ثمن دعوة الرئيس لقيادات المؤتمر باالصطفاف الوطنيالرئيس يشيد مبستوى التنسيق بني اليمن والواليات املتحدة

نائب الرئيس يعقد لقاًء موسعًا بقيادات وممثلي املكونات مبحافظة حجة

في كلمة له بمؤتمر دعم المرجعيات

رئيس الوزراء يؤكد مواصلة تكاتف اجلهود إلنهاء التمرد وحترير اليمن
 أولى خطوات حتقيق الدولة اإلحتادية توحيد الوحدات العسكرية واألمنية

دعوات االنفصال التقل خطرًا على مستقبل اليمن عن خطر الحوثيين

... ص)2(

عقد املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف،العقيد الركن 
تركي املالكي، مؤمترًا صحفيًا له في مأرب إثر زيارة له يوم 

اإلثنني املاضي.
وأكد املتحدث بإسم التحالف خالل املؤمتر الذي حضره 
رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي أن 
قوات التحالف في األسبوع املاضي اتخذت اإلجراءات كافة 

... ص)2(... ص)2(الستمرار حرية املالحة البحرية والتجارة 

املرجعيات ثوابت أي حل سياسي في اليمن

هادي: مباحثاتنا سيكون لها األثر اإليجابي امللموس ملصلحة بلدينا الشقيقني
السيسي: نرفض بشكل قاطع التدخالت التي تهدد أمن اليمن وندعم الشرعية

رئيس اجلمهورية يصل الرياض قادما من القاهرة
... ص)2(

... ص)2(

عقد نائب رئي���س اجلمهورية الفريق الركن 
علي محس���ن صالح يوم الثالثاء لقاًء موسعًا 
ضم قي���ادات محافظة حجة وع���دد من ممثلي 
املكونات السياسية واملدنية والوجهاء واألعيان 
في احملافظة بحضور محافظ احملافظة اللواء 

عبدالكرمي السنيني.
ورح���ب نائ���ب الرئيس باحلضور، مش���يدًا 
باملشاركة الفاعلة ألبناء احملافظة في مختلف 
اجلبه���ات وم���ا يحققه أبط���ال اجلي���ش بدعم 
األشقاء في التحالف من انتصارات كبيرة في 
س���بيل حترير احملافظة من مليش���يا االنقالب 

احلوثية اإليرانية املتمردة.
وثمن الدعم األخوي الصادق الذي تقدمه دول 

... ص)2(التحالف بقيادة اململكة العربية 

مدير مكتب الرئاسة يصف زيارة الرئيس بالناجحة
تأهيل القوات املسلحة واألمن على رأس املباحثات اليمنية املصرية

... ص)2(

خالل مؤتمر صحفي له بمأرب
املتحدث باسم التحالف يؤكد أن املليشيا 

تشكل خطرًا على التجارة العاملية

أكد تعزيز قدرات الحكومة لبسط 
سيطرتها على كامل اليمن

مؤمتر «دعم املرجعيات» بالرياض يرفض 
يرفض االلتفاف على مرجعيات احلل السياسي

أكد عل���ى مؤمت���ر »دعم مرجعي���ات احلل السياس���ي 
في اليمن« الذي نظمته األمان���ة العامة ملجلس التعاون 
اخلليج���ي ،ي���وم اإلثن���ني، ف���ي العاصم���ة الس���عودية 
الرياض،عل���ى االلتزام الكام���ل بوحدة اليم���ن واحترام 
سيادته واستقالله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
ولف���ت البيان اخلتام���ي للمؤمتر الذي عقد برئاس���ة 
رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، واألمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف 
الزياني، الى دعم احلكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية اليمنية، ورفضه 
االنقالب الذي نفذته مليشيا احلوثي على الشرعية في 

اليمن وكل ما نتج عنه على ارض الواقع.
كما أكد البيان أن مرجعيات احلل السياسي في اليمن 
تتمثل في املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 

مؤمتر احلوار الوطني الشامل وقرار 

برعاية رئيس هيئة االركان العامة
دائرة التوجيه املعنوي تدشن حملة «حترير اليمن مسؤولية اجلميع»

... ص)2(



     اجليش الوطني اليمني
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رئيس قسم اإلخراج الفني:سكرتير التحرير:مساعد مدير التحرير:

رائـــد/ عبدامللك محـمـد السامعي 

للتواصل مع هيئة حترير الصحيفة 
على اإلمييل التالي:

26september.yemen@gmail.com

قمة مغلقة 
بني البلدين والتي سيكون لها األثر اإليجابي امللموس ملصلحة 
بلدينا وش���عبينا الش���قيقني، كما تناول عددا من القضايا العربية 

واإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك. 
من جانبه عبر الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي عن سروره 
البالغ باس���تقبال أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اخًا 
وضيف���ًا عزي���زًا في بل���ده الثاني مص���ر.. ناقاًل له حتيات الش���عب 
املصري الذي جتمعه مع الش���عب اليمن من عالقات ازلية وروابط 

األخوة واملصير املشترك. تفاصيل ص3
هذا وق���ام فخام���ة الرئيس عبدرب���ه منصور هادي صب���اح َيْوم 
الثالثاء بزيارة ملبنى البرملان املصري .. مشيدًا بالتجربة البرملانية 
املصرية على املستوى التش���ريعي وتعزيز قيم الدميقراطية التي 
عرفت بها مصر التي باتت حتتل مكانة متميزة حتت قيادة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
كما قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي صباح يوم الثالثاء 
بزيارة مقر األمانة العامة للجامع���ة العربية ولقائه بأمينها العام 
احمد اب���و الغيط، حيث أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية على ال���دور واملكانة التي تضطلع بها اجلامعة 
العربي���ة في تعزيز العمل العربي املش���ترك باعتبارها بيت العرب 
االول واملعنية بتعضي���د حلمتهم في مجابهة التحديات واملخاطر 

التي تتربص باألمة العربية قاطبة.
رئيس الجمهورية يشيد

هادي على هام���ش زيارته االيجابية جلمهوري���ه مصر العربية 
وذل���ك للوقوف على جمل���ة التطورات التي تش���هدها اليمن وقدوم 
فخامة الرئيس من العاصمة املؤقتة عدن واجلهود املبذولة لتطبيع 
احلياة وتعزيز اخلدمات فيها ملصلحة األمن واالستقرار املنشود. 
كما عبر عن سروره الجتماع فخامة الرئيس بالقيادات املؤمترية 
يوم أمس بالعاصمة املصرية القاهرة والذي يأتي في إطار ترميم 
البي���ت الواحد وتعزيز اللحمة الوطني���ة .. مقدما التهاني لفخامة 

الرئيس وللشعب اليمني مبناسبة قدوم عيد األضحى املبارك.
حضر اللقاء وزير اخلارجية خالد اليماني.

نائب الرئيس يعقد
الس���عودية الش���قيقة وإس���ناد كبير من دولة اإلم���ارات العربية 
املتحدة الشقيقة وما يقدمونه من جهد كبير في معركتنا املصيرية 
العروبي���ة الهادفة الس���تعادة الدول���ة اليمنية وإجهاض املش���روع 

اإليراني التخريبي.
وتناول نائب الرئيس في كلمة ألقاها خالل اللقاء جذور املشكلة 
اليمنية والتي انتهت بانقالب مليش���يا احلوثي االيرانية اإلمامية 
على الشرعية ومصادرتها للدولة اليمنية وانقالبها على اخليارات 
التوافقية للشعب اليمني، مؤكدًا بأن يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ م هو 
يوم النكبة بالنس���بة للشعب اليمني الذي سطت فيه املليشيا على 
مؤسس���ات الدولة وبدأت فيه معان���اة اليمنيني الت���ي لن تزول إال 

بزوال االنقالب وهزمية احلوثي.
وثمن نائب رئيس اجلمهورية جهود فخامة رئيس اجلمهورية 
املش���ير الركن عبدربه منصور هادي ومس���اعيه ف���ي مللمة املؤمتر 
الشعبي العام وتوحيد صفوفه ومنها لقائه بعدد من القيادات على 
هامش زيارت���ه للقاهرة ودعوته لهم إلى نب���ذ اخلالفات والتكاتف 
ورص الصفوف ملواجهة مليشيا احلوثي املتمردة واستعادة النظام 

اجلمهوري ومؤسسات الدولة وبناء اليمن االحتادي اجلديد.
وقال نائب الرئيس: »إن املرحلة العصيبة التي تعيش���ها بالدنا 
تقتض���ي مّن���ا جميعًا تعزيز نش���اط ح���زب املؤمتر الش���عبي العام 
واس���تعادة دوره ومكانته كتنظيم رائٍد للعمل السياسي والوطني 
واجلماهي���ري واس���تئناف مهامه وفق أدبيات احل���زب كأحد أبرز 
املكونات السياس���ية الداعية لوجود الدولة واس���تعادة الش���رعية 
ونبذ ما خلفته املليشيا من فوضى وتخريب يهدد العمل السياسي 

برمته«.
وأض���اف: »أدع���و زمالئ���ي وأبنائ���ي قي���ادات وقواع���د وأنصار 
املؤمتر الش���عبي العام لالصطف���اف خلف قيادة الش���رعية بقيادة 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية للتخلص 
من مش���روع مليش���يا احلوثي اإليرانية واحلفاظ على اجلمهورية 
وأهداف الثورة اليمنية وبناء اليمن االحتادي اجلديد القائم على 

ستة أقاليم«.
وأك���د نائب الرئيس ف���ي كلمته على الدور احمل���وري للقبيلة في 
حماي���ة اجلمهورية وأهداف ثورتي س���بتمبر وأكتوبر ومحاوالت 
احلوثي إظهارها كتابع له وإخضاعها بالقوة، منوهًا إلى جملة من 
احللول للقضية اليمنية واخلروج من الوضع الكارثي الذي تسببت 
فيه املليشيا احلوثية اإليرانية ومن تلك احللول االلتحام باجليش 
الوطن���ي وحتش���يد أبناء الش���عب ورفد جبه���ات الع���زة والكرامة 

لتحرير كامل التراب الوطني والتوعية بخطورة املشروع اإلمامي 
الكهنوتي.

م���ن جانبه عبر محافظ محافظة حج���ة واحلاضرون من قيادات 
ووجه���اء احملافظ���ة ع���ن تقديرهم الهتم���ام ومتابع���ة نائب رئيس 
اجلمهوري���ة، منوهني إلى نتائج مؤمتر أبن���اء حجه الذي عقد في 
مديرية ميدي وتأكيده على االستمرار في اجلهود املبذولة لتحرير 
احملافظة واستعادة الدولة فيها والوقوف صفًا واحدًا خلف قيادة 

الشرعية واجليش الوطني.
رئيس الوزراء يؤكد

وخالياه وقواعده أينما كانت. وأكد رئيس الوزراء أن الدعوات 
الت���ي تري���د القب���ول بالواق���ع في اليم���ن هي ف���ي جوهره���ا قبواًل 
باالنقالب، الذي رفضه قرار مجلس األمن الدولي رقم 2216 بشكل 

صري.
وانعق���د مؤمتر دع���م مرجعيات احلل السياس���ي ف���ي العاصمة 
الس���عودية الرياض ملناقش���ة احللول املمكنة لألزمة اليمنية وفق 
املب���ادرة اخلليجي���ة وآليتها التنفيذية ومخرج���ات مؤمتر احلوار 

الوطني وقرار مجلس األمن الدولي رقم 2216.
واعتب���ر رئيس الوزراء في كلمته أمام املؤمتر أن أولى خطوات 
حتقيق قيام دولة إحتادية في اليمن هي القيام بتوحيد الوحدات 
العس���كرية واألمنية املناطقية التي نش���أت مؤخرًا، وجعلها حتت 

سلطة واحدة هي سلطة الشرعية سلطة الرئيس املنتخب.
وتط���رق رئيس ال���وزراء ف���ي كلمته إل���ى الدعوات الت���ي تنادي 
باالنفصال، واعتبر أن خطورة الدعوة لالنفصال تتس���اوى متامًا 
في خطرها على مستقبل اليمن ومستقبل املنطقة وأمنها كخطورة 

احلوثيني الذي اسقطوا النظام اجلمهوري والوحدة.
ودع���ا رئيس الوزراء اجلمي���ع إلى إدراك »أن���ه ال ميكن أن ندين 
ونرفض وجنرم اس���تخدام السالح من قبل احلوثيني ثم نقبله من 
آخرين«. وشدد على وجوب أن يكون السالح واستخدامه حصريًا 

بيد الدولة ورمزها الشرعية.
واعتب���ر رئيس الوزراء أن أمن الناس وحمايتهم من االغتياالت 
وترويعه���م والعب���ث باملمتلكات العامة واخلاص���ة أولوية قصوى 

بالنسبة للحكومة الشرعية.نص الكلمة ص����3
تأهيل القوات المسلحة

والقاطع في مس���اندة الش���رعية ومن خلفها الشعب اليمني هو 
امتداد طبيعي ملواقفها الثابت���ة عبر التاريخ احلديث في الوقوف 

مع الشعب اليمني ضد اإلمامة ومخلفاتها«. 
وأشار العليمي الى أن هموم اليمنيني املتواجدين في االراضي 
املصرية كانت حاضرة في املباحثات مع القيادة املصرية، وأن هناك 

وعودًا من اجلانب املصري بتسهيل إجراءات اقامتهم وغيرها. 
وأكد أن لقاء فخامة رئيس اجلمهورية مع قيادات حزب املؤمتر 
الش���عبي العام وأعضاء كتلته النيابية قد ط���وى خالفات املاضي 
وفت���ح صفح���ة جديدة ته���دف ال���ى وح���دة املؤمتر ض���د االنقالب 
واالصطفاف إلى جانب الشرعية الدستورية الستعادة الدولة كما 

هو عهد املؤمتر دومًا.
هذا وتناول���ت املباحثات واملش���اورات اليمني���ة املصرية إعادة 
النظر في التأشيرات واالتفاقات األمنية اخلاصة باليمنيني ورسوم 
اإلقامة باعتبار مصر بلدهم الثاني ووجهتهم االولى، وكذا إمكانية 
فتح خطوط ورحالت الطيران املصري إلى العاصمة املؤقتة عدن و 

مدينة سيئون مبحافظة حضرموت. 
وناق���ش اجلانبان احتياجات بالدنا من ال���كادر الطبي املصري 
و اخلب���رات العلمية، واعطاء املستش���فيات املصري���ة األولوية في 
الس���ياحة العالجية و عالج جرح���ى احلرب باليم���ن ، ومنح كافة 
التسهيالت لشركات املعدات الطبية و االدوية املصرية في االسواق 
اليمنية،وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي 

بني البلدين الشقيقني. 
كم���ا مت توقيع مذك���رة تفاهم بني البنك املرك���زي اليمني والبنك 
املركزي املص���ري والتي وقعها عن اجلان���ب اليمني محافظ البنك 
املركزي الدكتور محمد زمام ومحافظ البنك املركزي املصري طارق 

حسن عامر. 
رئيس األركان العامة

االع���داد والتدري���ب وجدي���ة املتدرب���ني وحرصه���م عل���ى تطوير 
مستوى خبرتهم ومعارفهم العسكرية. 

حض���ر الفعالية نائب رئي���س هيئ���ة التدريب والتأهي���ل اللواء 
الركن موفق منصر ، ومدير دائرة العمليات احلربية اللواء الركن 
خالد االش���ول، ومس���اعد رئيس هيئة التدريب العميد الركن رقيب 
القحطاني، ومدير دائرة التدريب العميد الركن منصور ابو اصبع، 

ومدير مدرسة القوات اخلاصة العميد الركن أمني عوض.
كما زار رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي، 

ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اجلمعة، أبطال اجليش 
الوطني باملنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم شرقي صنعاء.
وكان قائ���د املنطق���ة العس���كرية الس���ابعة اللواء الركن محس���ن 
اخلب���ي، ف���ي مقدم���ة مس���تقبليهم وبرفقته ع���دد من ق���ادة األلوية 

العسكرية التابعة للمنطقة.
وأشاد اللواء العقيلي مبا يقدمه منتسبو املنطقة من بطوالت في 
مختلف جبهات القتال، مشددًا على ضرورة تضافر اجلهود وشحذ 
الهم���م في س���بيل حتقيق املهام واألهداف املنش���ودة، واس���تكمال 

حترير كافة الوطن من مليشيا احلوثي املتمردة.
من جانبه، أعرب محافظ صنعاء، عن ش���كره ألبطال ومنتس���بي 
املنطقة العسكرية السابعة مشيدا ببطوالتهم التي يسطرونها من 
حني آلخر لدحر املليشيا، مبديًا استعداده لدعم املنطقة مبستلزمات 
طبي���ة وعالجية وعربة إس���عاف مزودة بخدماته���ا الطبية الالزمة 

ملساعدة اجلرحى في جبهات القتال.
المتحدث باسم التحالف

العاملي���ة ف���ي جن���وب البحر األحم���ر وف���ي مضيق ب���اب املندب 
بالتنسيق مع الشركاء.

وأشار املالكي إلى أن مليش���يا احلوثي االنقالبية تشكل خطرًا 
على التجارة العاملية واس���تهداف الس���فن العاب���رة للبحر األحمر 

واملضيق.
وأوضح العقيد املالكي أن قيادة القوات املش���تركة مستمرة في 
محاربة التنظيمات اإلرهابية في اجلمهورية اليمنية ملا تقوم به من 

أعمال ضد أبناء الشعب اليمني وتهديد األمن اإلقليمي.
وأف���اد املالكي أن التحالف نفذ عدة عمليات في حضرموت، كما 
حرر املكال وتسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، الفتًا االنتباه إلى 
أن املليشيا احلوثية الزالت تستمر بإطالق الصواريخ الباليستية 
على املدنيني وتستهدفهم بشكل متعمد، كما تخالف القانون الدولي 

واإلنساني.
وأكد أنه جرى تس���ليم 7 أطفال كانوا مجندين من قبل املليشيا 
احلوثية التابعة إليران ألهاليهم، الفتًا االنتباه إلى أنه جرى تسليم 

86 طفاًل حتى هذا اليوم.
وف���ي جانب العملي���ات العس���كرية، ب���ني املتحدث باس���م قوات 
التحالف املش���تركة أن املنطقة التي أطل���ق منها 6 صواريخ جتاه 
مدينة جيزان من تاريخ 30 يوليو 2018 حتى 13 أغسطس 2018 

من محافظة عمران.
وأبان املالكي أنه جرى استهداف عناصر حوثية في عدة أماكن 
من بينها مخاب���ئ داخل الصخور، كما جرى اس���تهداف جتمعات 
ملليشيا حوثية في املالحيظ ، واستهداف مبنى اتصاالت للمليشيا 

بصعدة.
وأوضح العقيد الركن تركي املالكي أن عدد الصواريخ الباليستية 
التي أطلقت جتاه اململكة حتى تاريخ 13 أغس���طس 2018م بلغت 
171 صاروخًا، فيم���ا وصلت عدد املقذوفات 66349 مقذوفًا، بينما 
بلغ إجمالي خسائر املليشيا احلوثية التابعة إليران من تاريخ 30 
يوليو 2018م حتى 13 أغسطس 2018م 502 من أسلحة ومواقع 
ومعدات، كما وصل عدد القتلى من العناصر احلوثية خالل الفترة 

1372 قتياًل.
مؤتمر »دعم المرجعيات«

مجلس االم���ن 2216، مؤكدا على دعم احلكومة اليمنية لبس���ط 
سلطتها على كافة األراضي اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في 
تقدمي كافة اخلدمات األساسية لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيصال 

املساعدات االنسانية واإلغاثية إلى كافة احملافظات.
وأش���اد املؤمت���ر بجه���ود مجل���س التع���اون احلثيث���ة م���ن اجل 
التوصل الى حل سياس���ي في اليمن من���ذ بداية االزمة اليمنية في 
الع���ام 2011م، إضافة الى الدع���م التنموي واملس���اعدات االغاثية 
واالنسانية، منوهَا بالدور اإلنساني الكبير الذي يضطلع به مركز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية واملنظمات اإلغاثية بدول 

املجلس وجهود الدول املانحة بهذا الشأن.
ودعا البيان املجتمع الدولي الى تكثيف مس���اعداته اإلنس���انية 

من اجل رفع املعاناة عن الشعب اليمني.
ودان املشاركون في املؤمتر ما تقوم به مليشيا احلوثي املدعومة 
م���ن ايران م���ن اس���تهداف للمملكة العربي���ة الس���عودية واطالقها 

للصواريخ البالستية جتاه اراضيها واملنشآت احليوية فيها.
كما دعا املجتمع الدولي إلى التعاون في كل ما من شأنه احلفاظ 
عل���ى حرية املالح���ة البحرية والتج���ارة العاملية عب���ر مضيق باب 
املندب وجنوب البحر األحمر، لضمان أمن وسالمة املالحة البحرية 
واس���تمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى املعايير واالحتياطات 
األمنية، ملنع تنفيذ الهجمات اإلرهابية ضد خطوط املالحة والتجارة 
العاملي���ة، مبا يتوافق م���ع القانون الدولي وق���رارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
وأش���ار البيان الى ضرورة دعم املجتمع الدول���ي للجهود التي 
تبذلها احلكومة اليمنية في سبيل تنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار 

الوطني الشامل وكافة املرجعيات. 
واك���د عل���ى دعم اجله���ود التي تبذله���ا األمم املتح���دة من خالل 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة الس���يد مارتن غريفيث من اجل 
إنهاء االزم���ة اليمنية من خالل احلل السياس���ي وف���ق املرجعيات 
املش���ار إليه���ا واخلط���وات املطلوبة الس���تكمال اس���تحقاقات هذه 
املرجعيات الث���الث، مرحبا في الوقت نفس���ه بدعوة األمم املتحدة 
لعقد جولة ملش���اورات الس���الم بني األطراف اليمني���ة املقرر عقدها 

في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م.
دائرة التوجيه المعنوي

توحيد اخلط���اب االعالمي، وتعزيز اداء االعالم العس���كري مبا 
يتناسب مع املرحلة التي متر بها البالد، مؤكدًا في الوقت ذاته على 
القيم العسكرية ودور التوجيه املعنوي في حسم معركة استكمال 

التحرير.
من جانبه أش���ار نائب رئيس دائرة التوجي���ه املعنوي العميد/ 
محم���د هزام إل���ى االهداف التي تس���عى الدائرة إل���ى حتقيقها من 
خ���الل تنفيذها احلملة التي تس���تهدف منتس���بي اجليش الوطني 
واملواطنني كحاضنة شعبية ورافدًا اساسيًا لقوات اجليش الوطني 

في معركة استكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.
حضر فعالية التدش���ني مجموع���ة من قي���ادات اجليش الوطني 

ومنتسبي الدائرة ضباط وصف وجنود.
الجيش الوطني يمشط

ول���م تقتص���ر انتصارات اجلي���ش الوطن���ي على م���ا حققته في 
الس���احل الغربي، ففي صعدة ش���مال البالد حقق���ت قوات اجليش 
الوطن���ي انتص���ارات جدي���دة في جبه���ة املالحيط غرب���ي محافظة 

صعدة، شمال البالد.
ومتكن���ت قوات اجلي���ش الوطني م���ن حترير منطقة املش���ابيح 
والعش���ش والصافية واملش���يخات وصوال إلى عقبة م���ران، وذلك 

بعد معارك ضارية يوم األحد املاضي.
وفي تعز ش���نت ق���وات اجليش الوطن���ي، يوم اإلثن���ني، هجومًا 
مباغتا على مواقع مليشيا احلوثي املتمردة في جبهة مقبنة غربي 

محافظة تعز.
وذكر مصدر ميداني أن الهجوم تركز على مواقع متركز املليشيا 
في قرية الفضال وجبل احلصن في مديرية مقبنة، الفتا الى مدفعية 

اجليش شاركت في الهجوم وقصفت مواقع املليشيا.
وأك���د املصدر ان الهجوم أس���فر عن س���قوط قتل���ى وجرحى في 
صفوف عناصر املليشيا، وتدمير عدد من اآلليات القتالية التابعة 

لها.
وفي جبهة صرواح لقي 7 من عناصر مليشيا احلوثي املتمردة 
مصرعه���م وأصيب نح���و 10 آخرين ،يوم اإلثن���ني، في غارة جوية 
نفذته���ا مقاتالت التحالف العربي على موقع للمليش���يا في جبهة 

صرواح غربي محافظة مأرب.
واس���تهدفت الغارة موقعا كان يتحصن به مليشيا احلوثي في 
قرية »علي ربيع« بعد معلومات استطالعية للجيش عن جتمع عدد 

من عناصر املليشيا في ذات املوقع.
كما ش���نت مقاتالت التحالف العربي لدعم الشرعية يوم األحد، 
سلسلة غارات جوية استهدفت جتمعات ملليشيا احلوثي في جبهة 

صرواح غربي محافظة مأرب.
 وأكد مصدر ميداني أن الغارات أسفرت عن مصرع وإصابة 20 
من عناصر املليش���يا باإلضافة إلى تدمير عدد من اآلليات القتالية 

التابعة لها.
كما اس���تهدفت املقات���الت بغارة أخرى منص���ة اطالق صواريخ 
كاتيوشا تابعة للمليشيا في التبة احلمراء في املنطقة ذاتها، مما 
أدى ال���ى تدميرها ومص���رع عدد من عناصر املليش���يا املتواجدين 

في املوقع.
من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مصرع 
عدد من قيادات وعناصر مليش���يا احلوثي املس���ؤولني عن اطالق 

الصواريخ الباليستية.
وأك���د املتحدث الرس���مي باس���م ق���وات التحالف العقي���د الركن 
ترك���ي املالك���ي أن مقاتالت التحالف اس���تهدفت ع���ددًا من عناصر 
مليشيا احلوثي املسؤولة عن التخطيط وتنفيذ اطالق الصواريخ 

البالستية.
وذكر العقيد املالكي أن قتلى املليش���يا هم حسني محمد عدالن، 
يحي���ى عبداملجي���د العجري، عل���ي محمد احلوري، يحيى حس���ني 
البش���ري، حس���ني القحوم، مس���فر عبدالله قرصان، حس���ني أحمد 
عبدالله، أحمد عبدالله العزي، عبدالعظيم عبدالله أحمد القاسمي.

... تتمات ...

أج���رى فخام���ة الرئيس عب���د ربه منص���ور هادي 
رئي���س اجلمهورية مس���اء الثالثاء اتص���اال هاتفيا 
مبحاف���ظ تعز الدكت���ور أمني محم���ود عقب احلادث 
االرهابي الذي استهدف موكبه في العاصمة املؤقتة 

عدن.
وقال: » إن العمل االرهابي اجلبان الذي استهدفكم 
لن يزيد الدولة والسلطة احمللية في محافظة تعز إال 
إصرارًا على اس���تكمال حترير ما تبقى من مناطق 

حتت سيطرة ميليشيا احلوثي االنقالبية ».
م���ن جانبه عب���ر احملافظ ع���ن امتنان���ه لالتصال 
واالطمئن���ان م���ن قبل فخام���ة الرئي���س .. مؤكدا ان 
حالته الصحية جيدة وان احلادث االرهابي لن يثنه 
عن استكمال تنفيذ اخلطة األمنية التي أعدتها سلطة 
احملافظة وان كل احمل���اوالت الدنيئة واإلرهابية لن 

تقف عائقًا امام مشروع استعادة الدولة.
كم���ا أج���رى نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة الفري���ق 
الركن علي محس���ن صالح اتص���ااًل هاتفيًا مبحافظ 

تعز الدكتور أمني محمود لالطمئنان على س���المته 
جراء العملية اإلرهابية الغادرة التي استهدفته مع 

مرافقيه يوم الثالثاء.
واطل���ع نائ���ب الرئيس عل���ى تفاصي���ل اجلرمية 
اإلرهابي���ة التي جن���ا منه���ا احملافظ وتبنته���ا أياٍد 
إجرامية جبانة تستهدف زعزعة األمن واالستقرار 

في العاصمة املؤقتة عدن.
واطم���أن نائب رئي���س اجلمهورية على س���المة 
محافظ احملافظة واملرافقني له، مشددًا على ضرورة 
أن تباش���ر األجه���زة املختص���ة اإلج���راءات الالزمة 
للتحقيق في احلادث���ة وأن تتحلى األجهزة األمنية 
مبزيد من اليقظة األمنية مبا يجعلها قادرة على ردع 

مخططات التخريب واإلرهاب.
من جانبه أش���ار محافظ احملافظ���ة إلى تفاصيل 
احلادث���ة اإلرهابي���ة اجلبان���ة، معب���رًا ع���ن تقديره 
الهتمام نائب رئيس اجلمهورية ولفتته اإلنس���انية 

النبيلة.

التقى نائب رئيس هيئة األركان وقائد المنطقة الرابعةالرئيس ونائبه يطمئنان على سالمة محافظ تعز بعد تعرضه حملاولة اغتيال
امليسري يشيد بانتصارات اجليش الوطني 

في الساحل الغربي

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس 
أحمد امليس����ري باالنتصارات الكبيرة التي حققتها 
قوات اجليش الوطني واملقاومة مسنودة بالتحالف 
العربي ف����ي كل جبهات القتال مؤخرًا وفي مقدمتها 
جبه����ات الس����احل الغرب����ي ض����د مليش����يا احلوث����ي 

االنقالبية.
جاء ذلك خالل لقائه، يوم الثالثاء مع نائب رئيس 
هيئة األركان العامة اللواء الركن/ صالح الزنداني، 
وقائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن/ فضل 

حسن.

وقال »إن التضحيات اجلس����ام التي قدمها ابطال 
الق����وات املس����لحة واملقاومة لن تذهب ه����درا وقد آن 
األوان لتطهير كامل التراب اليمني من جنس وعبث 

املليشيا االنقالبية املدعومة من إيران«.
وكان الزنداني وفضل استعرضا آخر مستجدات 
املعارك امليدانية، واالنتصارات التي حتققت مؤخرًا، 
مؤكدي����ن تقهقر مليش����يا احلوثي وتكبدها خس����ائر 
فادح����ة ف����ي األرواح واملع����دات ف����ي جبهة الس����احل 
الغرب����ي والدريهم����ي ف����ي محافظ����ة احلدي����دة، وفي 

مختلف اجلبهات.

عالج 459 من جرحى اجليش الوطني في 
احد مستشفيات سيئون

أكد مدير الش���ؤون الطبية في مستش���فى بن زيلع في سيئون 
الدكت���ور عابدي���ن بارج���اء أن 459 من جرحى اجلي���ش الوطني 
واملقاومة م���ن محافظات مأرب واجلوف وش���بوة خ���الل الفترة 
املاضي���ة مت عالجه���م. وقال: ف���ي إيضاحات قدمه���ا ملدير مكتب 
الصحة والس���كان بسيئون إن جرحى اجليش الوطني الذين مت 
عالجهم في املستشفى مت بتمويل من مركز امللك سلمان لإلغاثة 

واالعمال االنسانية.
وكان مدير عام مكتب الصحة بس���يئون قد نفذ زيارة ميدانية 
جاء ذلك في إيضاح���ات قدمها بارجاء خالل زي���ارة مدير مكتب 
الصحة العامة والس���كان في س���يئون جلرحى اجليش الوطني 

واملقاومة الذين يتلقون العالج في املستشفى .

ش���يع ي���وم الثالث���اء ف���ي محافظ���ة م���أرب جثامني 
سبعة شهداء من منتسبي قوات األمن اخلاصة الذين 
استشهدوا في هجوم آثم استهدف نقطة الفلج الثالثاء 
قبل املاضي، وهم ي���ؤدون مهمتهم الوطنية في تأمني 

احملافظة.
وحملت جثامني الش���هداء الس���بعة - التي وشحت 
بأعالم اجلمهورية - عل���ى أكتاف زمالئهم، في موكب 
جنائزي مهيب يليق بتضحياتهم إلى مثواهم األخير 

في مقبرة الشهداء مبدينة مأرب.
تقدم املشيعون وكيال وزارة الداخلية اللواء محمد 
سالم بن عبود، واللواء الدكتور أحمد املوساي ووكيال 

محافظة مأرب علي محمد الفاطمي 
والدكت���ور عبدرب���ه مفت���اح وقائد 
املنطقة العس���كرية الثالثة اللواء 
فيصل علي قائد وعدد من القيادات 
االمنية والعسكرية واملدنية وجمع 
غفير من املواطنني واسر الشهداء 
االجتماعي���ة  والش���خصيات 

والقبلية ومحبيهم .
وخ���الل التش���ييع نق���ل وكي���ل 
وزارة الداخلي���ة الل���واء/ محم���د 
س���الم بن عبود إلى أسر الشهداء 
تعازي رئيس اجلمهورية املشير/ 
عبد رب���ه منص���ور ه���ادي ونائبه 
الفريق/ علي محسن صالح ودولة 

رئيس ال���وزراء الدكتور/ احمد عبيد ب���ن دغر ونائبه 
وزير الداخلية.

وأش���ار إل���ى أن الش���هداء كان���وا مث���ااًل للش���جاعة 
والبطول���ة والفداء وبذل���وا أرواحهم م���ن اجل الوطن 

وأمن محافظة مأرب وأبنائها.
من جانبه لفت وكيل محافظ���ة مأرب علي الفاطمي 
إلى أن التشييع املهيب الذي أقيم للشهداء وبحضور 
ودعم مش���ائخ القبائل واملقاومة الش���عبية خير دليل 
على التالحم بني املواطنني ومنتسبي وزارة الداخلية.
وقال: إن التشييع املهيب هو رسالة لكل من تسول 
له نفسه املس���اس بأمن واستقرار احملافظة بأن هناك 

رجال أم���ن أبطال يفدون الوطن بأرواحهم في س���بيل 
تثبيت النظام والقانون.

ونق���ل الوكيل الفاطمي إلى أس���ر الش���هداء تعازي 
السلطة احمللية، وعلى رأسها محافظ احملافظة رئيس 

اللجنة األمنية اللواء سلطان العرادة.
وعبر ع���ن فخر احملافظ���ة مبا قدمه ه���ؤالء األبطال 
في س���بيل خدمتهم لوطنهم وام���ن احملافظة ووفائهم 

لقسمهم في أداء الواجب الوطني.

تقدمهم وكالء وزارة الداخلية وقيادات عسكرية وأمنية
تشييع مهيب لشهداء نقطة الفلج في مأرب إلى مثواهم األخير
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نظم���ت قي���ادة مح���ور محافظ���ة صع���دة، 
الس���بت املاض���ي، دورة تدريبي���ة للتقيي���م 
والتفتيش العملياتي للوحدات العس���كرية 

في احملور.
ورك���زت ال���دورة عل���ى عملي���ة التقيي���م 
للوحدات العسكرية واجنازاتها وفق خطط 
املعرك���ة ومس���تجدات مس���رح العملي���ات، 
واملراجعات املستمرة ملس���توى سير خطط 

املعركة وتفعيل معسكرات التدريب.
واستعرض املش���اركون في الدورة حجم 
االنتص���ارات امليداني���ة الت���ي حققها أبطال 

احمل���ور والت���ي كان م���ن أس���باب وعوام���ل 
حتقيقه���ا تالحم  أبن���اء محافظة صعدة مع 
قوات اجليش الوطن���ي، والدعم الالمحدود 
من األشقاء في حتالف دعم الشرعية بقيادة 
اململكة العربية الس���عودية ودولة االمارات 

لليمن عموما.
واس���تمع املش���اركون إل���ى مدخ���الت من 
العميد ص���الح باقروان رئيس قس���م تقييم 
احملور وعدد آخر من الضباط واملتخصصني 
ركزت على التطورات التي تشهدها اجلبهات 

وما يحققه اجليش من انتصارات.

محور صعدة ينظم دورة تدريبية تخصصية لعدد من ضباطه
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بداي���ة دعوني أنق���ل إليك���م حتي���ات فخامة األخ 
الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس اجلمهورية، 
ومتنياته بنجاح أعمال مؤمتر التعريف باملرجعيات 
ودعمها ال���ذي رعته وتبنته األمان���ة العامة ملجلس 
التع���اون ل���دول اخللي���ج العربي���ة، وأوجه الش���كر 
اجلزيل ل���ألخ العزيز الدكت���ور عبداللطيف الزياني 
األم���ني الع���ام للمجلس ومس���اعديه عل���ى تفضلهم 
باس���تضافة أعم���ال هذا اللق���اء ألهمي���ة، ومحورية 
الوثائق املقدمة إليه في التعاطي مع األزمة اليمنية.
وفي ذات الوقت أزجي جزيل الشكر لألشقاء في 
اململك���ة العربية الس���عودية، وأخ���ص بالذكر خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي 
عهده األمني س���مو األمير محمد بن سلمان، اللذان 
أتاح���ا لنا فرص���ة احلضور واملش���اركة ف���ي أعمال 
اللقاء. لكن ثناءنا ال يتوقف عند هذا احلد لهذا البلد 
العظيم، فاململكة التي تق���ود التحالف العربي ومن 
خلفها معظم الدول والشعوب العربية في مواجهة 
احلوثيني ومن خلفهم إيران تستوجب منا خالص 
التقدي���ر وعظيم االمتنان على مس���اندتها ووقوفها 
إلى جانب الش���عب اليمني في أزمت���ه الراهنة، كما 
أن الشكر موصول لقادة مجلس التعاون اخلليجي 
والدول العربية االخرى الذين وضعوا نصب أعينهم 
الوضع في بالدنا، ودعموا جهود التصدي للعدوان 

على الشرعية والدولة والشعب اليمني.

األخ/األمني العام
أيها اإلخوة أيتها االخوات

لقد مثل���ت مخرج���ات احل���وار الوطن���ي إجماعًا 
وطني���ًا حول مجم���ل القضايا الوطني���ة التي كانت 
محل خالف حاد وشديد فيما بيننا، دموي في بعض 
مراحله، إنها مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد 
يعي���د تنظيم احلياة في بالدنا على قواعد وأس���س 
جديدة، تؤس���س لدول���ة ونظام سياس���ي يقوم على 
مبدأ الالمركزية في احلياة السياسية وإدارة الشأن 

العام.
ميكنن���ا القول أيضًا أن مخرج���ات احلوار مثلت 
خالصة دراسة فكرية ومعرفية جمعية لواقع اتسم 
دائمًا بالتناقض والصراع كان احملرك الرئيسي لهذا 
الصراع الوصول للس���لطة، بدعاٍو مختلفة، أحيانًا 
يلعب فيها التراث دورًا محركًا ورمبا أساس���يًا كما 
ه���و حالنا اليوم وبالس���لطة كان يجري االس���تيالء 
عل���ى الثروة. وق���د جاءت مخرجات احل���وار لتضع 
ح���دًا العوجاج هذا املس���ار ف���ي الس���لطة والثروة، 
وتصحيحه وتقوميه، ووضع���ه على طريق العدالة 

واملساواة واملستقبل.
كما تعرفون أخي األمني، أيها اإلخوة واألخوات، 
فإن اخللفية السياس���ية التي انعق���د عليها مؤمتر 
احلوار الوطني تعود إلى املبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية التي تبنتها دول مجلس التعاون اخلليجي 
أو في املرجعيات الث���الث ومنطلقاتها، وكان ألخي 
وصديقي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي يرعى 
مؤمترنا هذا شرف اإلصرار على قبولها واحلصول 
على موافقة كافة األطراف والقوى السياسية عليها، 
س���لطة ومعارضة، لقد كان لي شرف التوقيع عليها 
في الرياض مع كوكبة من رجال اليمن السياسيني، 
أم���ام املرح���وم امللك عبدالل���ه ب���ن عبدالعزيز رحمة 
الله علي���ه فكانت فتحًا في ج���دار األزمة أفضى بنا 
ال���ى اجللوس على مائ���دة احل���وار، والوصول إلى 
مخرج���ات احلوار الوطني���ة التي ينعق���د مؤمتركم 

اليوم دعمًا لها.
إن األهمي���ة االس���تراتيجية للمب���ادرة اخلليجية 
تكمن في مبادئها اخلمسة، وعلى وجه اخلصوص 
املب���دأ الذهب���ي األول ال���ذي ن���ص عل���ى أن جمي���ع 
احلل���ول الب���د أن تفض���ي إل���ى احلفاظ عل���ى وحدة 
وأمن واس���تقرار اليمن. كان���ت مخاوفنا ومخاوف 
أشقائنا في اململكة العربية السعودية ودول اخلليج 
حينها أن تؤدي هذه األزمة املستحكمة واملشحونة 
بالعواط���ف والش���كوك إل���ى تفكيك اليم���ن، وضرب 
الوحدة الوطنية التي الزال عودها غضًا بعد عشرين 
س���نة فقط من قيامها. وكان أمن اليمن يرتبط دائمًا 

بأمن املنطقة. 
علينا أن ندرك أمرًا في غاية األهمية في اللحظات 
الراهنة من تاريخنا في اليمن، وهو أن ثبات النهج 
السياس���ي العروبي للقي���ادة الس���عودية وحتديدًا 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وق���ادة مجلس التعاون اخلليجي ق���د منعت انهيار 
الدولة في اليمن حتى سبتمبر عام2014م ٢٠١٤،كان 
هناك قلقًا ش���ديدًا على مصير اليمن حينها كما هو 
ماث���اًل اليوم. لكنه اليوم أكثر بفعل عوامل مختلفة، 

زادت من مخاوفنا على وحدة وأمن واستقرار 
البالد.

وللتذكير فقط فإن جميع القوى السياسية 
الفاعلة في الساحة الوطنية حينها قد شاركت 
ف���ي أعمال مؤمتر احل���وار الوطني، ووقعت 
عل���ى نتائج���ه وكان م���ن بينه���ا احلوثي���ني، 

واحل���راك اجلنوبي الس���لمي. كم���ا ش���اركت املرأة 
فيه بكثافة ل���م تعهدها أيًا من املؤمت���رات الوطنية 
قبل الوحدة أو بعدها، وكذلك املس���اهمة اإليجابية 
الكبيرة من الشباب املطالب بالتغيير آنذاك. لألسف 
كان احلوثيون الوحيدون الذين شاركوا في املؤمتر 
دون أن يطلب منهم ترك الس���الح، لق���د وقع اخلطأ 

حينها. 
األخ/ األمني العام

أيها اإلخوة أيتها األخوات 
السادة الكرام

متر بالدنا مبرحل���ة هامة، منذ االنقالب احلوثي 
املدع���وم إيرانيًا على الش���رعية ممثل���ة في الرئيس 
املنتخب عبدربه منصور هادي في سبتمبر ٢٠١٤، 
لقد اس���تدعى االنقالب على الش���رعية واالس���تيالء 
بالقوة على العاصمة ومدن اليمن من قبل املليشيا 
احلوثية وحلفائها انذاك تهدي���دًا خطيرًا وحقيقيًا 
على اليم���ن وعلى أش���قائها في اململك���ة واجلزيرة 
العربية، إن عاصف���ة احلزم وقيام التحالف العربي 
الواس���ع بقيادة اململكة العربية السعودية وبطلب 
من القيادة اليمنية كان هو الرد احلاس���م على هذا 

االنقالب وعلى التدخل اإليراني السافر في الشؤون 
اليمنية. 

لقد أنقذت عاصفة احلزم اليمن من مصير مؤلم، 
ول���وال التحال���ف العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربية 
السعودية، ومساهمة فاعلة من اشقائنا في اإلمارات 
العربية املتح���دة ودول اخلليج ومصر والس���ودان 
وغيرها من الدول العربي���ة، لتعرض األمن العربي 
الخت���الالت جس���يمة. إننا نحم���د الله الي���وم أن في 
وطننا العرب���ي الكبير من يحمل اليوم الراية نيابة 
عن األمة، ويتحمل عبئها، ويتصدى للمخاطر التي 

حتيق بها من كل حدب وصوب.
ولعدال���ة قضيتنا، في الش���رعية، تفه���م املجتمع 
الدول���ي املوق���ف العرب���ي من األح���داث ف���ي اليمن، 
ورفض االنقالب احلوثي ال���ذي يحاول البعض ان 
يقنعنا اليوم القبول به كأمر واقع، مشككًا في أصالة 
الوحدة اليمني���ة وعمق جذوره���ا التاريخية، وهو 
تقدير خاطئ ال مييز بني الوحدة كقيمة وطنية كبرى، 
وبني أخطاء القادة واحلكام عندما يتسلمون مقاليد 
األم���ور. وبتفهم املجتم���ع الدول���ي لعاصفة احلزم، 
وخوف���ًا من مخاطر حقيقية على األمن العاملي التي 
تب���رز أكثر فاكثر اليوم. صدر القرار ٢٢١٦ ليش���كل 
هو اآلخر ثالثي املرجعيات الوطنية التي ال ينبغي 

ألحد منا أيًا كان القفز عليها. 
إن طريق السالم مير بالقبول واالعتراف وااللتزام 
الصري���ح بتنفيذ الق���رارات الدولي���ة، وأن التعاطي 
مبصداقي���ة مع الق���رار ٢٢١٦ يبدأ باالنس���حاب من 
العاصمة صنعاء واملدن األخرى، وتسليم األسلحة 
الثقيلة واملتوس���طة، إلفس���اح الطريق أمام احللول 
السياس���ية الالحقة، وأنه من الصع���ب العودة إلى 
نقط���ة البداية مع كل مرحلة م���ن مراحل التفاوض، 
وأن إطالق س���راح جمي���ع املعتقلني دون اس���تثناء 

واجب وطني وإنساني، وخطوة نحو السالم. 
نحن اآلن ف���ي اليمن، ف���ي مفترق الطري���ق، أمام 
اختبار صعب، وكأمة ليس لدينا فيه خيارات كثيرة 
لنلجأ إليها، واالطروحات التقس���يمية والتجزيئية 
ف���ي املنطقة ب���دءًا باليم���ن علينا رفضه���ا بصراحة 
ومقاومتها بقوة وعالنية ووحدة في املوقف العربي 
حتت راية اململكة وقيادتها العروبية الفذة، علينا أن 

نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول باألمر 
الواق���ع، ألن القبول باألمر الواق���ع يعني باختصار 
التقس���يم، فإن قبلنا بتقس���م اليم���ن، علينا أن نقبل 
غدًا بتقس���يم غي���ره من البل���دان العربي���ة، والدولة 
االحتادية وهي التلخيص املكثف ملخرجات احلوار 
الوطني ولإلرادة الوطنية اليمنية هي حبل اإلنقاذ 
والنجاة في بالدنا، وهي حائط الصد أمام الدعوات 

املناطقية، واملذهبية والتفكيكية.
إن مخرجات احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن متثل مرتكزًا 
ومرجعي���ة للح���ل السياس���ي والوطني ف���ي بالدنا، 
إنه���ا متثل أداة للخروج م���ن حالة احلرب، وحتمي 
املجتم���ع اليمني م���ن االنزالق نحو املجه���ول، إنهًا 
حاًل ألزم���ة الدولة واملجتم���ع معًا. وس���ياجًا صلبًا 
ملنع الطموحات االيرانية من التمدد في اليمن، على 

حساب أمننا ومصاحلنا املشتركة.
لق���د ضمن مش���روع دس���تور دولة الوح���دة الذي 
استند معديه ومنهم ممثلني عن احلوثيني، وممثلني 
عن احلراك السلمي اجلنوبي، تقسيمًا عاداًل للسلطة 
والثروة. الس���لطة والثروة التي كانت سببًا في كل 
احل���روب التي مّر به���ا اليمن ف���ي تاريخه احلديث 

واملعاص���ر، بل وفي عصوره املختلف���ة بدءًا مبملكة 
سبأ، ومرورًا بعصور اخلالفة االسالمية والدويالت 
وانته���اء بالش���طرين ش���طري اليمن ومن ث���م دولة 

الوحدة. 
وم���ن األهمية مبكان اإلش���ارة إل���ى أن مخرجات 
احل���وار التي يتنك���ر لها الي���وم احلوثيني و بعض 
احلراك اجلنوبي، قد وضعت حلواًل لقضية صعدة 
واف���ق عليه���ا احلوثي���ون، ثم تنك���روا له���ا بدوافع 
عنصري���ة س���اللية وبدعم إيراني واستش���ارات من 
حزب الله. لقد حمل احلوثيون السالح ضد الدولة 
من���ذ عام ٢٠٠٤بدعوى مظلومي���ة التذكر اليوم أمام 
جرائمهم التي ميارسونها على شعبنا، حصلوا منذ 
ذلك الوقت على دعم إيران���ي ال محدود، وأيضًا من 

منطلقات عنصرية وساللية، وأطماع توسعية. 
كما وضع���ت مخرجات احل���وار الوطن���ي حلواًل 
لقضية اجلنوب شارك في صياغتها أبناء اجلنوب 
أنفسهم، ونالت ترحيبًا من أوساط جنوبية أحزاب 
ومنظم���ات وش���خصيات مدنية وعس���كرية ال ميكن 
االس���تهانة بها ومبكانتها االجتماعية والسياسية 
في ه���ذه احملافظات. إن خطورة الدعوة لالنفصال، 
تتس���اوى متام���ًا في خطره���ا على مس���تقبل اليمن 
ومستقبل املنطقة وأمنها كخطورة احلوثيني الذين 

اسقطوا النظام اجلمهوري.
وكانت فرق العمل األخرى في مؤمتر احلوار التي 
أجن���زت أعمالها في أجواء حوارية دميوقراطية قد 
وضعت أسس���ًا حديثة العادة بناء الدولة، لقد حرم 

فريق بناء الدولة الذي وقع عليه احلوثيون واحلراك 
اجلنوبي الس���لمي ح���رم هذا الفري���ق وأقر املؤمتر 
توصيات���ه حترمي وجترمي تغيي���ر نظام احلكم بأية 
وس���يلة اخرى مخالفة ألحكام الدس���تور، وقد خرج 
احلوثيون على هذا االتف���اق الوطني بعدما وقعوا 

عليه. 
لقد قدم���ت الدول���ة االحتادي���ة مخرجًا م���ن أزمة 
الدولة املركزية وكانت معادلة موضوعية ومنطقية 
ملعاجلة تنازع السلطات وتوزيع الصالحيات وحفظ 
احلقوق املادية واملعنوية في مجتمع عاش فترة من 
الضياع. فهي ترضي اجلنوبيني ألنها تتخلص من 
املركزية الش���ديدة التي عانى منه���ا اجلنوب، ومن 
نتائجها اإلقصائي���ة، ومتنع احلوثيني أتباع إيران 
من العودة إلى املاضي والعبث بأمن املنطقة،إلطماع 

قدمية وحديثة، ونزوع عنصري.
وكانت مبادئ احلكم الرش���يد التي نصت عليها 
الوثيقة ق���د عززت االجت���اه نحو ضم���ان املزيد من 
احلري���ات واحلق���وق كح���ق التعليم وح���ق العالج 
وح���ق العم���ل وح���ق التعبي���ر والتفكي���ر واالعتقاد 
وغيره���ا م���ن احلقوق األخ���رى. كما حس���مت أمور 
أخرى كان���ت محل خالف ش���ديد ب���ني املتحاورين، 
تتعل���ق مبؤسس���ات الدول���ة، ووضع���ت الضمانات 
لكل األطراف للحصول على حقوقها دون نقص ولم 

يستثن من ذلك احلوثيون واحلراك اجلنوبي. 
وأرج���و أن ي���درك اجلمي���ع أنه ال ميك���ن ان ندين 
ونرفض وجنرم استخدام السالح من قبل احلوثيني 
ث���م نقبل���ه م���ن آخري���ن.. يج���ب أن يك���ون الس���الح 
واس���تخدامه حصريًا بيد الدولة ورمزها الشرعية، 
أمن الن���اس وحمايته���م من االغتي���االت وترويعهم 
والعبث باملمتلكات العامة واخلاصة أولوية قصوى 

بالنسبة لنا في الشرعية.
لقد أب���دع علماء اليمن ومثقفوها وسياس���يوها، 
رجالها ونساؤها ش���بابها وشيوخها في استنباط 
احلل���ول ملعض���الت حتقي���ق العدال���ة ف���ي الس���لطة 
والثروة، وحتقيق التوازن في عالقة املجتمع بعضه 
ببعض، ورفع الظلم عن بعضه اآلخر، وليس ش���كل 
الدولة االحتادية من س���تة أقاليم ونق���ل الكثير من 
الصالحيات املالي���ة واإلدارية والقضائية واألمنية 
م���ن املرك���ز إل���ى احمللي���ات س���وى محاول���ة ج���ادة 
وموضوعية لتجس���يد هذا احلل���م في دولة عصفت 

بها االحداث والصراعات. 
إن حج���م التأيي���د الوطن���ي للدول���ة االحتادي���ة 
ومشروع دس���تورها اجلديد يكفي لتأكيد مالءمتها 
لطموحات شعبنا في املضي نحو املستقبل وخروجًا 
من أسر الدولة املركزية الشديدة التي أورثتنا هذا 
الكم الهائل من االحقاد والضغائن واجلهل والقتل 
والتصفيات واس���تبعاد اآلخر والغل���و في املواقف 
ومص���ادرة احلق���وق واحلري���ات. وح���اًل مناس���بًا 
للخروج من حال���ة احلرب، لقد انتصرت الش���رعية 
وخلفه���ا اجلموع الغفيرة من الش���عب اليمني لهذا 
التح���ول الكبير في اليم���ن، والزالت تكافح بإصرار 
من أجل جعل الدولة االحتادية خيارًا ال رجعة عنه. 

األخ/ األمني العام
أيها اإلخوة أيتها األخوات 

السادة احلضور 
ينعقد هذا اللقاء في ظروف غاية في التعقيد مير 
بها اليمن واملنطقة عمومًا. لكننا في نهاية املطاف 
سوف ننتصر في معركتنا مع احلوثيني وإيران في 
هذا اجلزء الغالي من الوطن العربي الكبير، سوف 
ننتص���ر مينيني وعربًا في هذه املواجهة التاريخية 
فنحن ندافع عن وطننا وأرضنا ومصاحلنا وأمننا، 

نداف���ع عن حقوقن���ا في العيش في ه���ذه الرقعة من 
الكون بسالم، بعيدًا عن األطماع والتدخالت، وسوف 
تتراجع عاجاًل أم آج���اًل أطروحات التطرف الديني 
أو املناطقي أو السياس���ي في األيام القادمة واألمر 
يتوق���ف علينا نح���ن صناع عاصفة احل���زم عاصفة 
العرب وعنوان وحدتهم. ال أفق ألي إدعاء بالتفوق 
والتميز والساللية، لن تنتصر في نهاية املطاف إال 
األفكار والرؤى العقالنية، كما سينهزم اإلرهاب بكل 

صوره وأشكاله، وستجفف منابعه. 
إننا ننشد السالم، ونضعه أولوية في سياساتنا، 
وأن أقصر الطرق للسالم في بالدنا هي في االعتراف 
بالشرعية، وتس���ليم السالح واإلنسحاب من املدن، 
وبالتطبي���ق الكام���ل للق���رار الدول���ي رق���م 2216، 
والق���رارات األخرى ذات الصلة، وأن الس���لم الدائم 
يبدأ باالعتراف مبخرجات احلوار الوطني والدولة 
االحتادي���ة حتديدًا كمخرج مش���رف لن���ا جميعًا من 
حالة االحت���راب والدمار، لن يتمك���ن احلوثيون من 
حكم اليمن الكبير، لم يعد ش���عبنا يقب���ل العبودية 
في أي صورة جاءت حتى وإن تلبست بثوب الدين. 
إن على احلوثيني أن يدركوا أن اإلستقرار واحلياة 
اآلمنة املطمئنة ال توفرها التحالفات مع الغير، إمنا 
يوفرها الرضا الش���عبي عن احلاك���م والتوافق مع 
اجل���وار. وأن إيران ل���ن تتمكن من الهيمنة وبس���ط 
النفوذ ف���ي اليمن، ه���ذه حقائق التاري���خ، وجتربة 
العالقة بني ش���عوب املنطقة، إن لدينا كامل القناعة 
أن االطم���اع األيراني���ة في اليمن واملنطق���ة العربية 
سوف تسقط كما س���قطت واندحرت في كل األزمنة 

والعصور السابقة. 
وم���رة أخ���رى هن���اك فرص���ة حقيقي���ة لتحقي���ق 
السالم في بالدنا، وإن مس���اعدات املجتمع الدولي 
في الضغط عل���ى احلوثيني أمر ف���ي غاية األهمية، 
واملرجعيات الثالث توفر أرضي���ة ملصاحلة وطنية 
شاملة، جتب ما قبلها، ال يكون فيها ظاملًا أو مظلومًا، 
وال غالبًا أو مغلوب���ًا، املخرجات توفر لليمن فرصة 
للتصالح مع نفس���ه وحتقق ل���كل فئاته االجتماعية 
االس���تقرار والعيش بس���الم، ومتنحه فرصًا أوسع 
للتصالح مع محيطه، واليمنيون هنا معنيون بهذه 
املصاحلة والتصالح، على قاعدة املرجعيات الثالث 

وال شئ غيرها.
وأنني أجدها مناسبة ألذكر بعضًا من أصدقائنا 
ف���ي املجتم���ع الدول���ي أن ق���رار مجل���س األم���ن رقم 
٢٢١٦2216هو في جوهره رفضًا صريحًا لإلنقالب 
احلوثي في اليمن وما ترتب عليه، وأن القبول اليوم 
بالواقع في اليمن، كما يحاول البعض تسويقه لنا، 
ه���و في جوهره قبواًل باإلنق���الب، هذا األمر يخالف 
ماع���رف عن ه���ؤالء األصدق���اء وعن بع���ض أطراف 
املجتم���ع الدول���ي رفضهم لإلنقالبات من أساس���ها 
وسيلة لإلس���تيالء على الس���لطة، أصدقاؤنا هؤالء 
يرفض���ون اإلنقالب���ات ف���ي أفريقي���ا وف���ي أمري���كا 
الالتينية وفي آسيا، بعدما انقضت مرحلة احلرب 
الباردة، ونحن نقول لهم أن املنطقة العربية ليست 
استثناًء حتى نقبل باألمر الواقع وبالتالي بنتائج 
اإلنق���الب احلوث���ي ف���ي اليم���ن، أن���ه انقالب���ًا على 
الشرعية على شرعية رئيس منتخب بإشراف األمم 

املتحدة نفسها، وعبر ممثليها. 
أن استقرار املنطقة وعدم املساس بأمن شعوبها 
ونظمه���ا السياس���ية قضي���ة جوهرية الي���وم. هذه 
املنطق���ة تت���وق ش���عوبها لإلس���تقرار بعد س���نوات 
من املعان���اة، وتتوقع أن يكف اجلمي���ع عن التدخل 
ف���ي ش���ؤونها الداخلي���ة أحيانًا ال تفه���م التدخالت 
اخلارجي���ة عندما تأتي عابرة للق���ارات إال في إطار 

األخطاء التي يرتكبها السياسيون. 
األخ/األمني العام

أيها اإلخوة إيتها األخوات
لق���د مثل���ت املرجعي���ات الث���الث وف���ي أساس���ها 
مخرجات احلوار الوطني اتفاقًا وطنيًا غير مسبوقًا 
في تاريخنا، وقد كانت املشاركة في احلوار شاملة 
كل أط���راف األزم���ة، ووجه���ة نظرن���ا ف���ي احلكومة 
واألحزاب والقوى الوطنية واملنظمات االجتماعية 
املؤيدة للشرعية أن الدعوة حلوار جديد لن تقودنا 
ف���ي نهاية املطاف إال الى متاهات جديدة، س���تطيل 
أمد احلرب، وتضاعف من اآلثار الكارثية واإلنسانية 
في اليمن التي تس���بب به���ا اإلنقالبيون احلوثيون 

على الشرعية. 

26سبتمبر:
 ق���ال رئيس الوزراء الدكتور أحم���د عبيد بن دغر: »إن حجم 
التأييد الوطني للدولة االحتادية ومشروع دستورها اجلديد 
يكف���ي لتأكيد مالءمته���ا لطموحات ش���عبنا ف���ي املضي نحو 
املس���تقبل وخروجًا من أس���ر الدول���ة املركزية الش���ديدة التي 
أورثتنا هذا الكم الهائل من االحقاد والضغائن واجلهل والقتل 
والتصفيات واس���تبعاد اآلخر والغلو ف���ي املواقف ومصادرة 
احلقوق واحلريات وحاًل مناسبًا للخروج من حالة احلرب«.

واكد بن دغ���ر في كلمته التي القاها في افتتاح مؤمتر »دعم 
مرجعيات احلل السياسي في اليمن الذي نظمته األمانة العامة 
ملجل���س التع���اون اخلليجي« االثن���ني املاضي، ف���ي العاصمة 
الس���عودية الرياض، ملناقش���ة احللول املمكنة لألزمة اليمنية 
وفق املب���ادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 

احلوار الوطني وقرار مجلس األمن الدولي رقم 2216.
وفيما يلي نص الكلمة:

قال في كلمته بمؤتمر دعم مرجعيات الحل السياسي إن حجم التأييد الوطني للدولة االتحادية ودستورها يؤكد مالءمتها لطموحات شعبنا للمضي نحو المستقبل

بن دغر: مخرجات احلوار الوطني مثلت إجماعًا وطنيًا حول مجمل 
القضايا الوطنية التي كانت محل خالف حاد وشديد فيما بيننا

وثيقة الحوار مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد يعيد تنظيم الحياة في بالدنا على قواعد وأسس جديدة

األهمية االستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة التي تؤكد على أن 
تفضي جميع الحلول إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن

مخرجات احلوار الوطني واملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن مرتكز ومرجع للحل السياسي والوطني في بالدنا

}  المرجعيات تمثل أداة للخروج من حالة الحرب، وتحمي 
المجتمع اليمني من االنزالق نحو المجهول

}  المرجعيات الثالث تش��كل حاًل ألزمة الدولة والمجتمع معًا وسياجًا صلبًا لمنع 
الطموحات االيرانية من التمدد في اليمن، على حساب أمننا ومصالحنا المشتركة

}  ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية وقادة مجلس التعاون 
الخليجي منع انهيار الدولة في اليمن حتى سبتمبر عام ٢٠١٤م،

}  عاصف��ة الح��زم أنق��ذت اليم��ن من مصير مؤل��م، ولوال 
التحالف العربي لتعرض األمن العربي الختالالت جسيمة
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إن اإلط���ار الع���ام ألي ح���وار ق���ادم 
ال يلت���زم بوض���وح ت���ام باملرجعي���ات 
الث���الث ل���ن يحقق الس���الم املنش���ود. 
الس���الم هدفنا وغايتنا وه���ذا ما عبر 
عن���ه األخ/ الرئي���س م���رارًا وتك���رارًا 
وما نلتزم به نحن في احلكومة، ومن 
حس���ن احلظ أن املرجعيات الثالث قد 
تكفلت برسم حدوده العامة. وحفظت 
حقوق اجلميع مبا فيهم احلوثيني أو 
املطالبني باالنفصال، إنني أخشى أن 
يتمادى احلوثيون في رفض السالم ال 
لشئ إال ألنهم يسمعون أحيانًا كالمًا 
معس���واًل من بعض األطراف الدولية، 
وشكرًا هنا ألصدقائنا في الدول دائمة 
العضوي���ة في مجلس األمن، وش���كرًا 
ألصدقائن���ا الذين س���اندوا الش���رعية 
ووقفوا مع الش���عب ف���ي محنته التي 

صنعها االنقالبيون. 
إنن���ا ندع���م جه���ود األمم املتح���دة، 

ومبعوثها الدولي السيد مارتن، وقد أبلغناه وجهة 
نظرن���ا كحكومة م���ن املفاوضات القادم���ة، وحددنا 
رؤيتن���ا الت���ي راع���ت مخرج���ات احل���وار الوطن���ي 
واملب���ادرة اخلليجية وآليته���ا التنفيذي���ة وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة وفي أساسها القرار ٢٢١٦، 
وأنني أرجو أن يس���مع املبعوث الدولي وجهة نظر 
االحزاب والقوى السياسية واملنظمات االجتماعية 
والفعالي���ات املؤيدة للش���رعية واملؤث���رة في الرأي 

العام. كما سمع وجهة نظر اآلخرين. 
كما أننا سنواصل جهودنا في ذات الوقت للقضاء 
على اإلنقالب احلوثي وحترير ما تبقى من األرض 
اليمنية من فلول املتمردين ، مستندين في ذلك إلى 
اإلرادة الوطنية التي ترفض اإلستيالء على السلطة 
بالقوة، كما س���نواصل في ذات الوقت جهودنا في 
محاربة اإلرهاب وعناصره وخالياه وقواعده أينما 
كان���ت، س���وف نالح���ق ج���ذوره وبيئات���ه ومنابعه 
ومص���ادر وج���وده، وفي هذا الش���أن نحن ش���ركاء 
حقيقي���ون للمجتم���ع الدولي في القض���اء على هذه 

اآلفة اخلطيرة. 
أيها اإلخوة أيتها األخوات

لق���د حققن���ا خ���الل الفت���رة املاضي���ة وبإمكانات 
مح���دودة، تقدم���ًا ف���ي توفي���ر اخلدم���ات العام���ة 
للمواطن���ني ف���ي احملافظ���ات احمل���ررة، لقد أنش���أنا 
بنكًا مركزي���ًا من الصف���ر، بعد أن نه���ب احلوثيون 
كل اإلحتياط���ي النق���دي احملل���ي واالجنب���ي لليمن، 
مستخدمينه في املجهود احلربي، لقد أتاح لنا بناء 
بنك مركزي جديد ورفده مبا أتيح من املوارد صرف 
مرتبات املوظفني املدنيني والعسكريني واملتقاعدين، 
كم���ا متكنا من اجن���از بعض املش���روعات اخلدمية 
وخاصة في مجال الصحة والتربية واملياة والنظافة 
والطرقات، وحتس���نت ظ���روف احلياة نس���بيًا رغم 
شحة اإلمكانيات وانعدام مصادر الدعم اخلارجي، 
في ضل تخريب متعمد للمؤسسات واملرافق العامة 
مارسته بعض األطراف احمللية املتطرفة واملسلحة 

لألسف الشديد. 
هن���ا نكرر ش���كرنا اجلزيل ألش���قائنا ف���ي اململكة 
الذي���ن رف���دوا االحتياط���ي م���ن النق���د األجنبي في 
البنك املركزي في اليمن، مبلياري دوالر أمريكي، ثم 
س���ارعوا باإلعالن عن دعم املش���تقات النفطية، وقد 
وقعن���ا اتفاقًا مع اململكة في هذا الش���أن. باإلضافة 
إلى املشاريع األخيرة التي وضع حجر األساس لها، 
لكن س���عر الريال عاود مرة أخ���رى في الهبوط إزاء 

العمالت االخرى.
إن انق���اذ الري���ال اليمني م���ن االنح���دار إلى قاع 
الكارث���ة، ووق���ف تده���وره، خاصة وقد بلغ س���عره 
الي���وم 560 ريال للدوالر. األمر ال���ذي ينذر بكوارث 
اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادره واضحة 
في الش���ارع اليمني.. هذا االنح���دار املخيف لقيمة 

العملة اليمنية، يتطلب القيام بإجراءين عاجلني، 
أولهما: أن ُتتخذ إجراءات عاجلة من كل املعنيني 
ب���إدارة املناطق احملررة لضم���ان التعامل مع البنك 
املركزي اليمني بداًل عن الصرافني وسماسرة العملة، 
نح���ن هنا نتكل���م عن مئ���ات املاليني م���ن الدوالرات 
األمريكي���ة، وإن إج���راء كه���ذا س���يمنع بالتأكي���د 
املضاربة والتعامل غير املش���روع بالعملة احمللية ، 
ثم سيمنع تهريب هذه العمالت الصعبة من الوصول 

إلى خزائن احلوثيني.
ثانيًا : الترتيب لتحويل أموال املغتربني اليمنيني 
عبر البنك املرك���زي، والبنك األهلي كما كان معتادًا 
قبل سنوات. فاستمرار منع املغتربني من التحويل 
عبر البن���ك املركزي، كان واحدًا من أس���باب إنهيار 

سعر الصرف.
ه���ذان اإلجراءي���ن باإلضاف���ة إلى ما س���بقها من 

اجرات قام االش���قاء في اململكة بها لناحية الوديعة 
واملش���تقات النفطية حملطات الكهرباء كفيلة بوقف 
تده���ور الري���ال اليمن���ي، وكم���ا تالحظ���ون هذي���ن 
اإلجرائ���ني ال يتطلبان أية أعب���اء مالية جديدة على 

أي ظرف كان. 
كما أننا في احلكومة وبعد موافقة األخ الرئيس 
س���نقوم بإج���راءات مصاحبة ف���ي مج���االت عديدة 
هي من مس���ؤوليتنا، سوف تش���مل إجراءات جتاه 
الكمالي���ات من الس���لع غير الضرورية ول���و مؤقتًا، 
كما إننا ندرس القيام بإجراءات أخرى منها حتريك 
األج���ور واملرتب���ات بنس���بة تتوافق م���ع املتغيرات 

القيمية في سعر الريال.
أننا في احلكومة ندرك حجم االحتقان في الشارع 
ول���دى الفئات االكث���ر فقرًا ف���ي املجتم���ع، وخاصة 
املوظف���ني العامل���ني ف���ي قط���اع التربي���ة والصحة 
والنظاف���ة واألش���غال العام���ة والزراعة واألس���ماك 
والقطاع���ات احلكومية األخرى، إن له���ذا االحتقان 
أس���باب حقيق���ة وموضوعي���ة، إن ب���ؤس الناس قد 
تضاعف بفعل انهيار س���عر الريال من جديد، وهو 
أمر ميك���ن تدارك أس���بابة، وع���الج نتائجه ببعض 
اإلجراءات املشتركة امللحة والغير قابلة للتأجيل. 

إن من األهمية مبكان أن تتعاون األطراف املعنية 
بإدارة املناطق احملررة تعاونًا يشمل مجاالت األمن 
واالقتصاد وإدارة الش���أن الع���ام وأن يعطى حلياة 
الناس ومعيشتهم األولوية فيما يتخذ من اجراءات.
احلكوم���ة ف���ي واق���ع األم���ر ليس���ت وحده���ا من 
يتخذ القرار ويتحمل املس���ؤولية فيما يحدث، إنها 
مسؤوليتنا املشتركة. وواجبنا الذي لم يعد باإلمكان 
الهروب م���ن القيام به، إننا نتكل���م عن الواقع واقع 

إدارة املناطق، وليس هروبًا من املسؤولية.
أننا لم ن���دع الكمال قط في عملن���ا، وليس لنا أن 
ننكر بعض القصور في إداء مؤسسات الدولة التي 
حتكمها ظ���روف احلرب وش���حة اإلمكانيات وتعدد 
السلطات، إال أن تهمة الفساد املمنهج التي تروج لها 
بعض وس���ائل اإلعالم كذبة كبرى، واهدافه أخرى، 
واجنداته سياس���ية وعسكرية واسترتيجية تتعلق 
بحاضر اليمن ومس���تقبله نحن في احلكومة الزلنا 
نطالب األشقاء في اململكة واإلمارات والبنك الدولي 
بإرسال مندوبيهم الى وزارة املالية والبنك املركزي 
لالطالع على حقائ���ق االمور. ونفوضهم بنش���ر ما 
يتوصلون إليه من معلومات للشعب اليمني وللعالم. 
أننا هنا نس���جل ش���كرنا وتقديرن���ا العالي ملركز 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ولله���الل األحم���ر اإلماراتي والكويت���ي، على كل ما 
قدموه ويقدمونه من مس���اعدات إنس���انية للش���عب 
اليمن���ي، كما نقدر مس���اعدات األش���قاء واألصدقاء 

اإلغاثية التي خففت من معاناة الشعب اليمني. 
وأخيرًا فإنه لضمان الوصول الى دولة احتادية 
هدفنا املش���ترك ف���ي اليمن تس���تمد فلس���فة قيامها 
كنظام سياسي غير مسبوق، يرقى بالوعي الوطني 
ف���ي صيغ���ة ومفه���وم ودس���تور جدي���د ف���إن أول���ى 
اخلط���وات الت���ي ينبغي حتقيقه���ا اآلن ه���و القيام 
بتوحي���د الوحدات العس���كرية واألمني���ة املناطقية 
التي نشأت مؤخرًا حتت س���لطة واحدة هي سلطة 
الشرعية س���لطة الرئيس املنتخب، وفرض القانون 
ف���ي العاصمة املؤقتة عدن، يش���مل ذلك نزع س���الح 
ش���امل وإخالء املدين���ة من الوجود العس���كري غير 
املب���رر، وتعزي���ز دور األم���ن العام وأجه���زة البحث 
والتح���ري وقب���ل ذل���ك وبع���ده تعزي���ز دور القضاء 
وف���رض أحكام���ه، إذ ال تتحق���ق العدالة ف���ي غياب 
القض���اء، وال يحترم القانون في ضي���اع هيبته. إن 
تعدد السلطات العسكرية والسياسية التي ترفض 
اخلضوع للشرعية هو أساس البالء في احملافظات 

احملررة، وسبب الفوضى. 
شكرًا مرة أخرى اخي عبداللطيف الزياني، كنتم 

دائم���ًا معنا وإلى جانبن���ا، كنتم اإلخوة واالش���قاء 
والس���ند، وشكرًا ألخي ياس���ر الرعيني الذي ساهم 
ف���ي التحضير ألعم���ال اللقاء بجانبك���م ، والدكتور 
عبدالعزيز العويش���ق وزمالئه ف���ي األمانة العامة، 
وش���كرًا لكل من عمل على جناح اللقاء ومن حضر، 

ومن ساهم أو سيساهم في جلساته 
الالحق���ة، ش���كرًا لكل م���ن أهدانا أو 
سيهدينا نصيحة حتافظ على بلدنا 
جمهوريًا وموحدًا تس���وده العدالة 
املواطن���ة  وحتكم���ه  واملس���اواة، 

املتساوية، وينتفي فيه العنف.
لش���هدائنا،  واملغف���رة  اجلن���ة 
والش���فاء العاجل جلرحانا، وشكرًا 
حلسن إصغائكم وصبركم على هذا 
اخلط���اب الطويل. والس���الم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.

تغطية4
     اجليش الوطني اليمني

      
     

ُعقد في مقر األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية في الري���اض، االثنني 
الثاني م���ن ذي احلجة 1439ه����� املوافق 13 
أغسطس 2018م ، مؤمتر رفيع املستوى عن 
مرجعيات احلل السياسي في اليمن برئاسة 
دولة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس 
ال���وزراء ف���ي اجلمهوري���ة اليمني���ة ومعال���ي 
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني األمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
ومشاركة سفراء وممثلني عن ال�دول التسعة 
عش���ر الراعية للعملية السياس���ية في اليمن 
ومجموعة أصدق���اء اليمن ودول حتالف دعم 
الش���رعية في اليمن إضافة إلى األمم املتحدة 
ومنظم���ة التع���اون اإلس���المي. واس���تعرض 
املؤمتر مرجعيات احلل السياسي في اليمن 

املتمثلة في املبادرة اخلليجية
وآليته���ا التنفيذي���ة ومخرج���ات مؤمت���ر  
احلوار الوطني الش���امل وقرار مجلس االمن 

2216، وأكد املؤمتر على ما يلي:
1- االلتزام الكام���ل بوحدة اليمن واحترام 
س���يادته واس���تقالله ورف���ض أي تدخ���ل في 

ش���ؤونه الداخلي���ة، ودع���م احلكوم���ة الش���رعية بقي���ادة 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية 
اليمني���ة، ورفضه االنقالب الذي نفذت���ه جماعة احلوثي 
على الش���رعية ف���ي اليمن وكل م���ا نتج عن���ه على أرض 

الواقع. 
2- مرجعيات احلل السياسي في اليمن التي تتمثل في 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 

احلوار الوطني الشامل وقرار مجلس االمن 2216.

3- اس���تمرار جهود مجلس التعاون احلثيثة من اجل 
التوصل الى حل سياس���ي ف���ي اليمن من���ذ بداية االزمة 

اليمنية في العام 2011م. 
4- اإلش���ادة مبا يقدم���ه مجلس التع���اون للجمهورية 
اليمنية من دعم تنموي ومس���اعدات اغاثية وانس���انية، 
منوهَا بالدور اإلنس���اني الكبير ال���ذي يضطلع به مركز 
امللك س���لمان لإلغاث���ة واألعم���ال اإلنس���انية واملنظمات 
اإلغاثية بدول املجلس وجهود الدول املانحة بهذا الشأن، 
داعيَا املجتمع الدولي الى تكثيف مس���اعداته اإلنسانية 

من أجل رفع املعاناة عن الشعب اليمني.
5- ادان���ة ماتق���وم به مليش���يا احلوث���ي املدعومة من 
ايران من استهداف للمملكة العربية السعودية واطالقها 
للصواريخ البالستية جتاه اراضيها واملنشآت احليوية 

فيها.
 6- دعم احلكومة اليمنية لبس���ط س���لطتها على كافة 
األراضي اليمنية، وتعزيز قدرتها وكفاءتها في تقدمي كافة 
اخلدمات األساسية لكافة أبناء الشعب اليمني، وإيصال 

املساعدات االنسانية واإلغاثية إلى كافة احملافظات.

7- دع���وة املجتمع الدولي إلى التعاون في 
كل م���ا من ش���أنه احلفاظ عل���ى حرية املالحة 
البحري���ة والتج���ارة العاملي���ة عب���ر مضي���ق 
باب املن���دب وجنوب البح���ر األحمر، لضمان 
أم���ن وس���المة املالح���ة البحري���ة واس���تمرار 
إم���داد العال���م بالطاق���ة وف���ق أعل���ى املعايير 
واالحتياط���ات األمنية، ملن���ع تنفيذ الهجمات 
اإلرهابي���ة ض���د خط���وط املالح���ة والتج���ارة 
العاملي���ة، مب���ا يتوافق م���ع القان���ون الدولي 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
8- دع���م املجتم���ع الدول���ي للجه���ود الت���ي 
تبذله���ا احلكوم���ة اليمني���ة في س���بيل تنفيذ 
مخرج���ات مؤمتر احل���وار الوطني الش���امل 

وكافة املرجعيات. 
9  -دعم اجلهود التي تبذلها األمم املتحدة 
من خالل مبع���وث األمني العام لألمم املتحدة 
الس���يد مارتن غريفيث من اج���ل إنهاء االزمة 
اليمني���ة م���ن خ���الل احل���ل السياس���ي وف���ق 
املرجعيات املشار إليها واخلطوات املطلوبة 
الستكمال استحقاقات هذه املرجعيات الثالث. 
10- الترحي���ب بدع���وة األمم املتحدة لعقد 
جولة ملشاورات السالم بني األطراف اليمنية املقرر عقدها 

في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر 2018م.
11- الترحي���ب بدع���وة األمان���ة العام���ة لعق���د مؤمتر 
ح���ول مرجعي���ات احل���ل السياس���ي ف���ي اليم���ن وجهود 
مجلس التعاون واملجتمع الدولي للمساعدات اإلنسانية 
واإلغاثية في مدينة نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2018م
13 أغس���طس 2018م - الري���اض، اململك���ة العربي���ة 

السعودية

البيان الصادر عن الرئاسة املشتركة ملؤمتر «مرجعيات احلل السياسي في اليمن»

}  لعدالة قضيتنا في الشرعية تفهم المجتمع الدولي الموقف العربي من األحداث في 
اليمن، ورفض االنقالب الحوثي الذي يحاول البعض ان يقنعنا اليوم القبول به كأمر واقع

فاكثر  أكثر  تبرز  التي  العالمي  األمن  الحزم وخوفًا من مخاطر حقيقية على  لعاصفة  الدولي  المجتمع  بتفهم    {
اليوم. صدر القرار ٢٢١٦ ليشكل هو اآلخر ثالثي المرجعيات الوطنية التي ال ينبغي ألحد منا أيًا كان القفز عليها

}  نحن اآلن في اليمن، في مفترق الطريق و أمام اختبار صعب واالطروحات التقسيمية 
بقوة وعالنية ومقاومتها  بصراحة  علينا رفضها  باليمن  بدءًا  المنطقة  في  والتجزيئية 

أكد األمني العام ملجل���س التعاون لدول اخلليج 
العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن التمس���ك 
باملرجعيات األساسية الثالث حلل االزمة في اليمن 
يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني ويوقف العبث 

مبقدراته. 
ودع���ا الزيان���ي ف���ي املؤمت���ر رفي���ع املس���توى 
عقد،االثن���ني، ف���ي مبن���ى األمان���ة العام���ة ملجلس 
التع���اون ال���دول اخللي���ج العربي���ة بالعاصم���ة 
الس���عودية الري���اض بحض���ور رئي���س ال���وزراء 
الدكت���ور احمد عبي���د بن دغ���ر وعدد م���ن الوزراء 
،وس���فراء الدول ال� 19 الداعمة للعملية السياسية 
في بالدنا وس���فراء دول مجموعة أصدقاء اليمن، 
وممثلي املنظم���ات االقليمية والدولي���ة، وعدد من 
اخلبراء واملختصني في الشأن اليمني، حتت شعار 
)مرجعيات احلل السياسي لألزمة اليمنية(،املجتمع 
الدولي الى ممارس���ة ضغوط فاعل���ة لدفع العملية 
السياس���ية اليمني���ة، وإجب���ار االنقالبي���ني عل���ى 
االنصياع إلرادة الشعب اليمني وتنفيذ القرارات 
الدولية ذات العالقة باألزمة اليمنية، وفي مقدمتها 

قرار مجلس األمن رقم 2216.
وقال »إن اس���تضافة األمانة العامة ألعمال هذا 
املؤمتر املهم يؤكد املوقف الثابت ملجلس التعاون 
بدعم اجلمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية ممثلة 
في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، والوقوف 
إلى جانب شعبها العزيز في هذه الظروف الصعبة 
الت���ي يواجهها، ومس���اندة حكومته���ا املوقرة في 
استعادة سلطتها التامة على كافة األراضي اليمنية 
من أيدي املليشيا االنقالبية احلوثية، وإعادة األمن 
واالستقرار والس���الم إلى اليمن الشقيق واملنطقة 

عمومًا«. 
وجدد الزياني املوقف الثابت الذي تبناه مجلس 
التعاون من���ذ بداية األزمة اليمني���ة والداعي إلى 
وقف نزيف الدم اليمني، وحرصه على نزع فتيل 
احلرب بني األش���قاء اليمنيني من خ���الل املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية، والتي تالها االنتقال 
الس���لمي للس���لطة وفق عملية دميقراطية شفافة 
شاركت فيها كافة مكونات املجتمع اليمني وقواه 
السياس���ية في عام 2012، وأعقبه���ا عقد مؤمتر 
احلوار اليمني الش���امل في ع���ام 2013م، والذي 
مثل���ت مخرجات���ه البناءة ط���وق النجاة للش���عب 
اليمن���ي لبناء دولت���ه احلديثة، دولة املؤسس���ات 
والقانون والعدالة واملساواة، وفي إطار مشروع 
دس���تور جدي���د يحق���ق للش���عب اليمن���ي العزيز 

تطلعاته املشروعة. 
وأش���ار األمني العام إل���ى أن تعنت االنقالبيني 
ومتس���كهم بخي���ار التصعيد العس���كري أدى إلى 
س���قوط آالف القتل���ى واجلرح���ى وتدمي���ر امل���دن 
والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة 
الشعب اليمني، باإلضافة الى مواصلتهم إطالق 
الصواريخ البالستية جتاه املدن اآلهلة بالسكان 
في اململك���ة العربية الس���عودية، وتهديد األماكن 
املقدسة، وتهديدهم للمالحة والتجارة الدولية في 
البحر األحمر، األمر الذي يعرض للخطر مصالح 
الدول املطلة على البحر األحمر ودول العالم أجمع 

باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا للتجارة الدولية. 
وأع���رب األمني الع���ام عن اهتم���ام دول مجلس 
التعاون الدائم بأمن اليمن واستقراره وازدهاره، 

وحرصها على دعم مسيرته التنموية. 

وأكد حرص دول مجلس التعاون على مواصلة 
اجلهود الهادفة إلى دعم املسار السياسي لتسوية 
األزم���ة اليمني���ة، وس���اندت مش���اورات الس���الم 
الت���ي رعته���ا األمم املتح���دة في جنيف ومس���قط 
وبي���ل والكويت، كما عبرت ع���ن تأييدها ودعمها 
للمساعي التي يبذلها مبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل 
سياسي لألزمة وفق املرجعيات الثالث املتمثلة في 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤمت���ر احلوار الوطني الش���امل، وق���رار مجلس 
األم���ن الدولي رق���م 2216.. مش���ددًا على ضرورة 
ان تلق���ى تلك اجلهود دعما وتأيي���دًا من املجتمع 
الدولي إلجناحها دون تدخل خارجي..متمنيًا أن 
تكلل املفاوضات املقرر عقدها في سبتمبر املقبل 

في جنيف بالنجاح والتوفيق. 
ولفت الزياني ال���ى إن دول مجلس التعاون لم 
تألوا جه���دا للتخفيف من التداعيات اإلنس���انية 
املتصاعدة في اليم���ن وآثارها الصعبة من خالل 
تقدمي كافة أوجه الدعم االنساني واالغاثي للشعب 
اليمن���ي الش���قيق، من خ���الل مركز امللك س���لمان 
لألعم���ال االنس���انية وجمعي���ات اله���الل األحم���ر 
والهيئ���ات اخليرية بدول املجل���س، بالتعاون مع 

املنظمات الدولية املتخصصة . 
وأش���اد باالنتص���ارات الت���ي يحققه���ا اجليش 
الوطني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن لبسط سيطرة الدولة اليمنية على كافة 
احملافظ���ات، والت���ي كان آخرها حترير الس���احل 
الغرب���ي وصواًل إل���ى مدينة احلديدة والس���يطرة 

على مطارها الدولي.

الزياني: التمسك باملرجعيات الثالث حلل االزمة 
في اليمن يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني
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حققت قوات اجليش الوطن���ي تقدمًا كبيرًا 
ف���ي جبه���ة الس���احل الغرب���ي ف���ي محافظ���ة 
احلديدة غربي البالد، ونفذت عمليات تطهير 
واس���عة للمناطق الواقعة ف���ي محيط مديرية 
الدريهمي جنوب مدينة احلديدة، بعد حترير 
مركز املديرية من مليشيا احلوثي املتمردة يوم 

االثنني املاضي.
وأكد العقيد الرك���ن/ أحمد الكوكباني قائد 
لواء تهامة في تصريح خاص ل�»26س���بتمبر« 
اقت���راب قوات اجليش الوطني من الس���يطرة 
على كيلو16 جنوب مدينة احلديدة، الذي يعد 
املم���ر الرئيس إل���ى مناطق متفرقة في وس���ط 
وشمال وشرق مدينة احلديدة، والذي يتصل 
بطرق إمداد عدة للمليش���يا املتم���ردة القادمة 
م���ن غ���رب العاصمة صنع���اء ومن ذم���ار وإب 

واحملويت وحجة.
وق���ال العقي���د الكوكبان���ي: »إن العملي���ات 
ق���وات اجلي���ش  الت���ي نفذته���ا  العس���كرية 
اليوم���ني املاضيني أس���فرت ع���ن حترير مركز 
مديرية الدريهمي والق���رى واملناطق احمليطة 
به، والس���يطرة النارية عل���ى منطقة كيلو 16 
بالكامل ما س���هل قطع خطوط امداد املليشيا 
املتمردة من اجت���اه مديرية باج���ل وكذلك من 
غربي العاصم���ة صنعاء، ولم يبق لها إال خط 
ام���داد وحيد ف���ي منفذ الش���ام الواقع ش���مال 
املطاح���ن من اجت���اه محافظة حج���ة، ويجري 
اآلن التقدم ميدانيا باحتاه هذه املنافذ واحكام 

السيطرة عليها«.
استراتيجية حترير ثالثية

وهناك ثالث مراحل تضمنتها اس���تراجتية 
حترير احلديدة بحسب الكوكباني الذي قال: 
»إن استراتيجية معركة حترير احلديدة بنيت 
على ثالث مراحل، املرحل���ة األولى متثلت في 
وص���ول ق���وات اجليش إل���ى املط���ار واملنصة 
وحتريرهما، واملرحل���ة الثانية التي نحن في 

صددها اآلن وهي تطويق مدينة احلديدة 
من ناحي���ة الش���رق واجلن���وب، واملرحلة 
الثالثة س���تتمثل في الدخ���ول إلى العمق 
أو استخدام وسائل أخرى لتطويق املدينة 

من اجتاه الشمال«.
نفس األبطال أعمق من خنادق املليشيا

وتدرك املليشيا جدية التحرير املرتقب 
ملدين���ة احلديدة م���ن قوات اجلي���ش التي 
تط���وق املدين���ة م���ن اجلانب���ني اجلنوبي 
ف���ي  ذل���ك  اس���تبقت  والش���رقي، حي���ث 
استحداث العديد من املعوقات أمام تقدم 
اجلي���ش من خالل حفر اخلن���ادق وزراعة 

األلغام والعبوات.
وأوضح قائ���د لواء تهامة أن املليش���يا 
حت���اول إعاقة تقدم قوات اجليش بش���تى 
الوسائل املمكنة، حيث حفرت العديد من 
اخلن���ادق في محي���ط املدينة وش���وارعها 
وزرع���ت األلغ���ام والعبوات ف���ي الطرقات 

املؤدية إلى املدينة.
عزمية أبطال اجليش أقوى من األلغام

يأت���ي  »عندم���ا  الكوكبان���ي:  وأردف 

الض���وء األخض���ر م���ن قيادتن���ا السياس���ية 
والعس���كرية بالتقدم نح���و املدينة وحتريرها 
من املليش���يا فل���ن يقف أي عائق أمام بس���الة 
األبط���ال وعزميته���م«، مضيف���ا: »لدين���ا ف���رق 
هندس���ية متتلك خبرة ممتازة في نزع األلغام 
والعبوات بآليات حديثة في هذا املجال، فضال 
عن العيون الراصدة في الداخل والتي حتدد 
أماكنها مما يسهل نزعها وتقدم القوات بشكل 

متسارع«.
زبيد واجلراحي تنقذان حيس وتقطعان شرايني املليشيا 

وأشار العقيد الكوكباني إلى أن »هناك قوات 
تتقدم من مديري���ة زبيد؛ لتخفيف الضغط عن 
مديرية حيس وحترير مديرية اجلراحي، الفتا 
إلى أن العملية العس���كرية في جبهة الساحل 
الغربي تنفذ في محورين من خالل معركتني، 
معرك���ة الدريهم���ي وكيل���و 16، ومعركة زبيد 

واجلراحي«.
وتع���ود أهمي���ة حتري���ر مديريت���ي زبي���د 
واجلراحي إلى سيطرتهما على خطوط امداد 
املليش���يا من محافظ���ة إب من اجت���اه مديرية 
العدين، فضال عن تخفيف الضغط على مديرية 
حيس التي عانت وتعاني كثيرا من مليش���يا 
احلوثي املتمردة، جراء القصف املستمر لها، 
وحترير زبيد واجلراحي سينهي هذه املعاناة 

متاما، بحسب العقيد الكوكباني.
استعادة أسلحة متنوعة

من جانبه نائب ركن عمليات اللواء الثاني 
عمالقة العقيد احمد اجلحيلي، أكد في حديثه 
ل�»26سبتمبر« أن قوات اجليش الوطني متكنت 
الثالثاء املاضي من تأم���ني مديرية الدريهمي 

بالكامل بعد عملية متشيط واسعة للمنطقة.
وأوضح اجلحيلي أن قوات اجليش الوطني 
متكنت من القبض على 13 عنصرا من عناصر 
مليش���يا احلوث���ي املتم���ردة، كم���ا اس���تعادت 

كميات كبيرة من األسلحة املتنوعة.

وبحس���ب العقي���د اجلحيل���ي ف���إن 28 جثة 
لعناص���ر املليش���يا ُعث���ر عليه���ا مرمي���ة ف���ي 
ش���وارع مدين���ة الدريهم���ي، مؤك���دًا أن قوات 
اجليش الوطني سوف تواصل تقدمها باجتاه 
مدينة احلديدة لتحريرها من مليشيا احلوثي 

االنقالبية.
القبض على 100 عنصر حوثي خالل يوم فقط

ولفت اجلحيلي إلى أن قوات اجليش الوطني 
ش���نت يوم األحد املاضي هجمات عنيفة ضد 
املليشيا في مدينة الدريهمي من عدة محاور، 
أس���فرت عن تكبيد املليش���يا احلوثية خسائر 
كبيرة في األرواح والعتاد، فضال عن أسر نحو 
100عنصر من عناصرها، واس���تعادت كميات 

كبيرة من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأوضح اجلحيلي أن قوات اجليش متكنت 
م���ن قط���ع خط���وط إم���داد مليش���يا احلوث���ي 
املتمردة القادمة من مديرية بيت الفقيه وعدد 

من خطوط اإلمداد االخرى.
اجليش يسقط طائرة مسيرة للمليشيا

إلى ذلك أش���ارت مصادر عسكرية في ألوية 
العمالقة إل���ى أن املعارك الت���ي تخوضها في 
محي���ط مرك���ز الدريهم���ي والق���رى الش���رقية 
للمديري���ة، تقت���رب م���ن املنصوري���ة وطري���ق 
كيلو16 بإسناد مباشر من مقاتالت التحالف 
وطيران األباتش���ي، وس���ط حالة م���ن االنهيار 
والفرار لعناصر مليش���يا احلوث���ي املتمردة، 
التي فش���لت في إطالق طائرة مسيرة باجتاه 
مواق���ع ق���وات اجليش ف���ي الدريهم���ي، التي 

متكنت من إسقاطها في أطراف املديرية.
قطع الشريان الرئيس

وأوضح���ت املص���ادر أن عملي���ات التحرير 
والتمشيط اسفرت عن بسط اجليش الوطني 
سيطرته على عدد من القرى منها قرية اجلربة، 
وقري���ة الش���جن، وقري���ة املجارح���ة، والوادي 

القريب من قري���ة احلائط، وهذه املناطق تطل 
على الطري���ق الرابط بني مديري���ة الدريهمي، 
وكيلو16 الشريان الرئيس لإلمدادات احلربية 

للمليشيا احلوثية.

خسائر مهولة
وأك���دت املص���ادر أن املع���ارك العنيفة التي 
دارت في الدريهمي، أسفرت عن تكبد املليشيا 
خس���ائر بش���رية فادح���ة بلغ���ت 60 قتي���اًل، 
وعشرات اجلرحى، فيما ألقى أبطال اجليش 
القبض على أكثر من 100 عنصر من عناصر 
املليشيا، في عملية عسكرية ُمحكمة التكتيك، 
ساندها طيران التحالف بغارات مكثفة ودقيقة 

على مواقع متركز املليشيا.
م���ن جانبه���ا، أق���رت مليش���يا 
احلوث���ي مبص���رع القي���ادي ف���ي 
صفوفه���ا املدع���و محم���د عبدالله 
مجاهد العزي، في جبهة الدريهمي، 
على أيدي قوات اجليش واملقاومة.

مصرع قائد التدخل السريع للمليشيا
كم���ا أف���ادت مص���ادر ميداني���ة 
»26س���بتمبر« ب���أن القي���ادي ف���ي 
مليشيا احلوثي املدعو محمد عبد 
الرقي���ب حس���ني املنص���ور، املكنى 
»ابو حس���ن املداني« خالل معارك 
مع ق���وات اجلي���ش مبدخ���ل مركز 
مديرية الدريهمي جنوبي محافظة 

احلديدة.
ولفتت املصادر الى ان الصريع 
املنص���ور يعد م���ن أه���م القيادات 
امليدانية ملا يسمى »كتائب البدر«.

وكان القي���ادي احلوث���ي املدعو 
منص���ور حس���ني صالح الس���ودي 
قائد ما تس���مى »التدخل السريع« 
لق���ى مصرعه مع عدد من مرافقيه، 

خالل األيام املاضية، برصاص قوات اجليش 
الوطن���ي في جبهة الس���احل الغربي، جنوبي 

محافظة احلديدة.
ما بعد الدريهمي

إل���ى ذل���ك، واصلت ق���وات اجلي���ش تقدمها 
باجت���اه املغرس وزبيد والس���ويق، مس���تغلة 
انهيار املليشيا بعد معركة الدريهمي، ومتكنت 
من حترير عدد من املناطق واملزارع في محيط 
زبيد الغربي، إلى جانب قتل وإصابة عدد من 

عناصر املليشيا والقبض على 50 آخرين.
«الصليف» آخر الشرايني البحرية

من جه���ة أخرى، قال���ت مص���ادر محلية في 
مدين���ة الصلي���ف الس���احلية باحلدي���دة، إن 
امللشيا بدأت بحفر خنادق كبيرة، بهدف عزل 
ميناء املدينة )الصليف( وتطويقه باملتاريس 
واخلن���ادق، حتس���بًا ألي هجم���ات أو تق���دم 
للمقاومة نحو امليناء الذي يعد من أهم املوانئ 
التي تستخدمها املليشيا في تهريب األسلحة 
من إيران واملخدرات، عبر مليشيا »حزب الله« 
التي تتاجر باملخدرات واملواد غير املشروعة.

وذكرت املصادر أن املليشيا منعت الصيادين 
م���ن الوصول إلى مرس���ى قواربهم في منطقة 
حرفة شمال امليناء، وسط انتشار غير مسبوق 
لنقاط التفتيش في الطرق الفرعية بني امليناء 

واألحياء السكنية.
طالئع اجليش على مشارف مدينة احلديدة

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات 
املسلحة العميد الركن/ عبده عبدالله مجلي، 
أن ق���وات خاص���ة بجان���ب اجلي���ش الوطن���ي 
تتأهب على تخوم مدينة احلديدة تنتظر أوامر 

القيادة العليا القتحام املدينة.
وق���ال ف���ي ح���وار م���ع »س���بتمبر ن���ت«: »إن 
اجلي���ش الوطن���ي ل���ن ينج���ر لدخ���ول املدينة 
عس���كريًا بعد ان استخدمت املليشيا املتمردة 
احلوثية املدنيني كدروع بشرية، ما لم يضطر 

اجليش لذلك«.
وأضاف مجلي: »إذا رفضت املليشيا جهود 
السالم واالنس���حاب من املدينة سوف نضطر 
لدخ���ول املدين���ة ولدين���ا قوات خاص���ة مدربة 
ومخصصة لهذه املهمة للحفاظ على املدنيني 

وعدم تعريضهم لألذى من االنقالبيني.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات املسلحة 
أن الق���وات اخلاص���ة الى جانب وح���دات من 
القوات املسلحة في اجليش الوطني تقف على 
تخ���وم مدينة احلديدة منتظري���ن التوجيهات 
م���ن القي���ادة العليا لدخ���ول املدينة«، مش���يرًا 
إل���ى أن احلل مع املليش���يا املتم���ردة لن يكون 

إال عسكريًا.
وأش���ار إل���ى أن االنته���اكات املتزايدة بحق 
املدني���ني وتهديد املليش���يا للمالح���ة الدولية 
يجعل العالم يوقن مدى خطورة هذه املليشيا 
وبقائه���ا ف���ي محافظ���ة احلدي���دة، مؤك���دا أن 
وجودها في البحر األحمر يهدد األمن والسلم 

الدوليني.
حملة انتزاع زرع املليشيا 

ودش���نت الفرق الهندس���ية التابع���ة لقوات 
اجليش الوطني، السبت املاضي، حملة لنزع 
األلغ���ام األرضي���ة والعب���وات الناس���فة التي 
زرعتها مليشيا احلوثي املتمردة في املناطق 
احمل���ررة بجبهة الس���احل الغربي قبل دحرها 

منها.
وذكر مصدر عس���كري ف���ي ألوي���ة العمالقة 
ل�»26س���بتمبر« أن الف���رق الهندس���ية التابعة 
للجي���ش نزعت مئ���ات األلغ���ام األرضية التي 
زرعتها املليشيا احلوثية في املزارع واألحياء 
الس���كنية وبطريق���ة عش���وائية ف���ي مديري���ة 

اخلوخة.
وأوضح املصدر أن هذه احلملة ستس���تمر 
حتى تطهير كافة املناطق احملررة في جبهات 
الساحل الغربي من األلغام األرضية والعبوات 
الناس���فة الت���ي زرعته���ا املليش���يا بطريق���ة 

عشوائية دون مراعاة للقيم اإلنسانية.
وكان���ت مليش���يا احلوث���ي املتم���ردة زرعت 
مئات األلغام األرضية والعبوات الناسفة في 
األحياء الس���كنية والط���رق العامة في مناطق 
الساحل الغربي، مما أسفر عن سقوط عشرات 
الضحايا من املواطنني غالبيتهم من النس���اء 

واألطفال جراء انفجارها.

قوات اجليش الوطني حترز انتصارات واسعة في الساحل 
الغربي وتقطع شرايني املليشيا شرقي احلديدة

  تقرير/ محمد التميمي

نفذت قوات الجيش الوطني واملقاومة الش�عبية مس�نودة بمقاتالت 
التحال�ف العربي عملي�ات تحرير واس�عة يف جبهة الس�احل الغربي 
يف محافظة الحديدة غرب�ي البالد، محرزة تقدم�ات كبرية يف عدد من 
املناطق واملواق�ع رشقي املحافظة والت�ي كانت تتمركز فيها مليش�يا 
الحوثي االنقالبية، حيث تمكنت من تحرير مديرية الدريهمي بش�كل 
كامل بعد معارك ضارية خاضها أبطال الجيش واملقاومة ضد املليشيا 
من خالل الهجمات العنيفة التي نفذتها منذ يوم األحد وحتى يوم أمس 
األربعاء والتي ال تزال مس�تمرة يف تقدمها حتى لحظ�ة كتابة التقرير 
باتج�اه كيلو 16 من جهة، وباتجاه زبي�د والجراحي من جهة أخرى، 
ويف املعارك تكبدت املليش�يا خس�ائر فادح�ة يف األرواح والعتاد جراء 
الهجمات التكتيكي�ة املباغتة واملعارك الضاري�ة التي يخوضها أبطال 
الجيش الوطني ضدها، يف ظل حالة م�ن االرتباك لعنارصها واالنهيار 

الكبري الذي يعرتي صفوفها.

}  الكوكباني: استراتيجية 
تحرير الحديدة بنيت على 

ثالث مراحل
} الجحيلي: قوات الجيش 

قطعت خطوط إمداد 
المليشيا القادمة من بيت 
الفقيه وقطعت الشريان 
الرئيس لها في كيلو ١٦



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس: العدد »1845« 16 أغسطس 2018م 
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»26سبتمرب«:

يقت��رب ابطال اجلي��ش الوطني م��ن معقل زعيم 
التم��رد احلوثي ، بعد خوضهم مع��ارك عنيفة ضد 
مليش��يا التمرد خالل اليومني املاضني ، ووصولهم 
الى عقبة مران، حيث تتواصل املعارك بضراوة في 
تلك املواقع، وتستميت املليشيا بالدفاع عنها ، نظرا 
ملا تش��كله »مران« من رمزية وأهمية اس��تراتيجية 

للحوثيني.
حتقي��ق  الوطن��ي  اجلي��ش  ابط��ال  ويواص��ل 
انتصاراته��م في جبه��ة املالحيط التابع��ة ملديرية 
الظاه��ر غربي محافظة صعدة وباس��ناد جوي من 
طي��ران التحالف العرب��ي ، ومتكن ابط��ال اجليش 
من حترير منطقة املش��ابيح والعش��ش والصافية 
واملش��يخات وصوال إل��ى عقبة م��ران، وذل��ك بعد 
معارك عنيفة أس��فرت عن خس��ائر بشرية ومادية 

كبيرة في صفوف مليشيا احلوثي املتمردة.
انتصارات متواصلة

 وأك��د الل��واء/ عبدالك��رمي الس��دعي_ قائ��د لواء 
العروب��ة، قائ��د معرك��ة »قط��ع رأس األفع��ى« 

ل�»26سبتمبر« أن ابطال اجليش الوطني وبدعم من 
قوات التحالف العربي حققوا انتصارات كبيرة منذ 
بداية معرك��ة »قطع رأس األفعى« وحتى اليوم في 
مختلف جبهات احملافظة. وأضاف: خالل االسبوع 
املاضي متكن ابطال اجليش من حترير معسكر القبة 
وحب��ال واخليالني وجبل املطاح��ن غارب الصافية 
واملش��يخات واملش��اف والوس��يعي والناصري��ة 
واملعدلي��ة واملطل��ة واملتيهم��ي واملدحي��م وبي��ت 
العماش واملروة ونامس��ة، فضال عن حترير تباب 
وقرى املدغوي واجلزمية وسوق العلي واملالحيط 
وقمامة واخللبه ومقطاع املش��ايخ ولية والكسارة 

الدولية وجبال املجدعة وقرية املجدعة.
قطع خطوط إمداد املليشيا

وخالل هذه املعارك واالنتص��ارات التي حتققت 
متكن االبط��ال من قطع اخل��ط الدول��ي الرابط بني 
املالحي��ط وامل��زرق وح��رض، وقط��ع خ��ط رازح 
املالحي��ط، وخط م��ران املالحيط، وخ��ط ذويب آل 

السميك، وخط غافرة بكيل، وخط خلب بني بحر.
وقال اللواء السدعي : من السهل التقدم وحتقيق 
انتصارات أخرى وصوال إلى معقل زعيم املليشيا، 

بعد التح��ام عدة جبه��ات خصوصا بع��د أن فقدت 
مليشيا احلوثي املتمردة جميع خطوط اإلمدادات.. 
مش��يرا ال��ى ان االش��تباكات ت��دور حالي��ا في قلب 

املالحيط بأول عقبة مران.
حترير القرى احمليطة بسوق املالحيط

وبحس��ب العقيد الرك��ن/ أحم��د املصعبي ركن 
توجيه ل��واء القوات اخلاصة ، ش��ن ابطال اجليش 
الوطن��ي ، هجوًم��ا مباغتاً متكن خالل��ه من حترير 
قرية املشابيح القريبة من سوق املالحيط واجلبال 
احمليطة بها وتأمينه��ا، بعد مع��ارك عنيفة تكّبدت 

خاللها املليشيا خسائر كبيرة.
وأكد املصعبي أن ابط��ال اجليش بعد حتريرهم 
له��ذه املواق��ع متكنوا من قط��ع خط امداد املليش��يا 
احلوثي��ة القادم م��ن جبل دويب املمتد من سلس��لة 
جب��ال م��ران وصوالً إل��ى قري��ة املش��ابيح وجبال 

اخلرشعي القريبة من سوق املالحيط.
وأوض��ح أن املعارك التي ش��اركت فيها مقاتالت 
التحالف العربي بعدة غارات أس��فرت عن خسائر 
بش��رية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا احلوثي 

املتمردة.
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 صعدة.. اجليش يقترب من معقل زعيم التمرد احلوثي
اللـــواء/ الســـدعي: عازمـــون علـــى مواصلـــة التقـــدم وتحقيق االنتصـــارات وصوال الـــى مران
العقيد/ المصعبي: الخســـائر وقطع خطوط اإلمداد عرض المليشـــيا إلنهيارات متسارعة

»26سبتمرب«:

يواصل ابطال اجليش الوطني خوض املعارك 
في مديرية  حيران ضد مليشيا احلوثي املتمردة 

 محققني تقدما كبي��راً باجتاه 
مثلث عاهم مبحافظة حجة.. 
ويأتي هذا التقدم املتس��ارع 
البط��ال اجليش ف��ي محور 
حي��ران وفقا خلط��ة ُمحكمة 
تنفذه��ا املنطقة العس��كرية 
اخلامسة وباسناد من قوات 
التحال��ف العرب��ي ، وق��ام 
ابط��ال اجلي��ش بتمش��يط 
الق��رى وامل��زارع وتوفي��ر 
ف��ي  للمواطن��ني  احلماي��ة 
الق��رى احمل��ررة ،فضال عن 
قيام اجليش الوطني بش��ن 
هج��وم من الش��رق من جبل 

أبو النار في حرض.
ميدان��ي  مص��در  وق��ال 
ن  ا حي��ر جبه��ة  ف��ي 
ل�»26س��بتمبر«: إن اجلبهة 
ش��هدت تقدمات متس��ارعة 
وق��وات  اجلي��ش  البط��ال 
التحال��ف ، مؤكدا أن حوالي 
3كم هي املساحة التي تفصل 
األبطال ع��ن اخل��ط الدولي 

بعد السيطرة على الشباكية 
والشرافية واخلباش��ية والظهر.. مشيرا الى ان 
إجمالي املساحة التي مت حتريرها الثالثاء املاضي 

تقدر بأكثر من 60كم2.
استعادة العديد من القرى

كما متكن ابطال اجليش الوطني خالل اليومني 
املاضيني من حترير العديد من القرى واملزارع في 
وادي حيران وعبس ، مبس��احة تق��در بأكثر من 
50 كم2 تقريب��ا ، وأصبح االبط��ال على مقرية 
من اخل��ط الدولي الرابط بني ح��رض واحلديدة 
ويتمركزون على مسافة 3 كم منه وسط استقبال 

كبير من قبل أهالي املناطق احملررة.
وش��ن ابطال اجلي��ش الوطني بقي��ادة اللواء 
الرك��ن يح��ي ص��الح قائ��د املنطق��ة العس��كرية 
اخلامس��ة هجوماً واس��عا وباس��ناد م��ن قوات 
التحالف العربي وحققوا انتصارات كبيرة على 
مليش��يا احلوثي حيث س��يطروا على أغلب قرى 
مديري��ة حي��ران )بن��ي فاض��ل، بني قائ��د، بني 
املخاوي، الشباكية( ويواصلون تقدمهم باجتاه 
مركز مديرية حيران والواقع على اخلط الدولي 

الرابط بني احلديدة وحرض. 
عملية ناجحة

وقام ابطال اجليش فجر الثالثاء بتنفيذ عملية 
مباغتة من خالل هجوم نوعي والتفاف ذكي على 
مواقع املليش��يا حيث فش��لت عن مجاراة ابطال 
اجليش في املعركة وعجزت عن املواجهة نتيجة 
تل��ك العملية املباغتة و الناجحة ، س��قط خاللها 
العديد م��ن احلوثيني ماب��ني قتي��ل وجريح الى 

جانب عدد من األس��رى بعد فرار العشرات منهم 
، و اس��تمر االبطال في مطاردة عناصر املليش��يا 
املنهزمة ، ومتكنوا من تطهير العديد من القرى ، 
فضال عن تقدمهم في مساحات واسعة من وادي 
حيران مستغلني االنهيار احلاصل للمليشيا حيث 
وص��ل االبط��ال ال��ى مواقع 
تبعد مسافة ٣ كم عن اخلط 

الدولي. 
واس��تعاد ابطال اجليش 
ماب��ني  متنوع��ة  أس��لحة 
وم��ن  ومتوس��طة  خفيف��ة 
بينه��ا صواري��خ حراري��ة 
، بع��دان تركته��ا املليش��يا 
احلوثية ، عقب هزميتها في 

تلك املواقع.
يشار الى ان املواطنني في 
تلك املناطق احمل��ررة عبروا 
عن فرحه��م الكبير بوصول 
ابطال اجليش الوطني حيث 
جرى استقبال ابطال اجليش 
الوطني اس��تقبال الفاحتني 
،حي��ث ش��ارك املواطنني في 
االحتف��ال به��ذا الفرح��ة و 

االنتصار الذي حققوه.
ويواصل ابط��ال اجليش 
الوطن��ي تقدمه��م باجت��اه 
مديري��ات محافظ��ة حج��ة 
خلط��ة  وفق��ا  لتحريره��ا 

املرحلة األولى لتحرير اقليم تهامة.
إجبار املواطنني على مغادرة منازلهم

وتعم��دت مليش��يا اإلج��رام احلوث��ي القي��ام 
بانته��اكات ضد املواطنني ، حي��ث أجبرت أهالي 
قرية الس��ادة عل��ى الن��زوح وت��رك منازلهم في 
مديري��ة حيران..وأفاد مصدر عس��كري ميداني 
ل«26س��بتمبر« أن املنطقة ش��هدت حالة نزوح 
للمواطنني بعد ان اتخذت منهم مليش��يا احلوثي 
املتم��ردة دروع��ا بش��رية وأجبرتهم عل��ى ترك 
منازلهم حتت تهديد الس��الح ، فضال عن قيامهم 
بتفخيخ بعضها بالعبوات الناسفة ، حيث جرح 
يوم أم��س طفلني م��ن أهالي قرية الس��ادة جراء 
مقذوف هاون أطلقته مليشيا احلوثي على املنزل 

قبل مغادرتهم.
استجداء القبائل 

وحتاول قيادات املليشيا احلوثية البحث عن 
مقاتلني لتعزيز عناصرها في اجلبهات وتسعى 
بدفع وجهاء ومش��ايخ وش��خصيات اجتماعية 
من املوال��ني لها لتولي مهمة التحش��يد للجبهات 
ورفدها باملقاتلني من ابناء محافظة حجة ، ومنذ 
مطلع يونيو املاضي ومحافظ املليش��يا احلوثية 
املتم��ردة مبحافظة حجة يتنقل م��ن مديرية الى 
أخرى يس��تجدي القبائل من أجل إمداد املليش��يا 
مبقاتلني لاللتحاق باجلبهات ، فتارة بالترغيب 
وبالترهيب تارة أخرى ، إال ان حمالت التحشيد 
بائت بالفش��ل وس��ط تناقص حاد في صفوفهم 
وزيادة كبيرة في ضحاياهم مبختلف اجلبهات.

وضمت الدورة مجموعة من ضباط اجليش الوطني 
وص��ل عددهم 327 ضابطا، تلقوا خ��الل فترة التدريب 
والتأهي��ل تدريب��ات نوعي��ة ومتخصصة ف��ي مختلف 

املهارات والعلوم العسكرية والفنون القتالية.
واس��تعرض منتس��بو ال��دورة بروف��ات ومه��ارات 
عكست مدى كفاءة االعداد والتدريب العال، الذي اتسم 
به الضباط اخلريجون وجديتهم وحرصهم على تطوير 
مس��توى خبرته��م ومعارفهم العس��كرية ف��ي مختلف 

التخصصات. 
 حامي عرين اجلمهورية 

وفي الفعالية نقل رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الركن دكتور/ طاهر العقيلي حتايا القيادة السياس��ية 
والعس��كرية للخريج��ني ف��ي الدفعة األول��ى )نصر1( 
الذين أثبتوا مدى حتملهم وإصرارهم في تلقي املعارف 
واملهارات والعلوم العسكرية والقتالية على مدى أربعة 

أشهر من اجلد واالجتهاد.
وأوض��ح الل��واء العقيل��ي أن اخلريجني م��ن الدفعة 
األولى تأهيل ضباط هي مبثابة النواة احلقيقية لضباط 
اجليش الوطني الذي يحمل والءه لله ثم للوطن، ال من 

أجل حزب أو قبيلة أو منطقة معينة.
وقال رئيس األركان أثناء االستعراض القتالي الذي 
نف��ذه اخلريج��ني ف��ي أرض املعرك��ة بالذخائ��ر احلية 
واملدفعية، وكذا الدبابات التي س��اندة األبطال امليامني 
أثن��اء وبع��د عملي��ة االقتحام ال��ذي نفذوه ب��كل مهارة 
واقتدار كما أنا سعيد بهذا األداء البطولي الذي أشاهده 
أمامي وكأني في معركة حقيقية مع املتربص الكهنوتي 

الذي ال مكانة له بني أبناء الشعب اليمني األبي. 
وأض��اف اللواء العقيلي ف��ي كلمته الت��ي ألقاها أمام 
اخلريج��ني الي��وم بتخرجك��م ه��ذا وأدائك��م الرجولي 
ال��ذي يعكس مدى التزامكم وتنفيذك��م لكل التوجيهات 
والتعليمات التي تلقيتموها من مدربيكم حق لنا أن نفخر 
بكم وبهذا اإلجناز العظيم الذي نشاهده أمام أعيننا بعد 

العناء والتعب املرافق لكم خالل فترة التدريب. 

وأكد رئيس األركان في حديثه ألبنائه اخلريجني 
أن املس��ؤولية الكبي��رة الت��ي تقع عل��ى عاتقكم في 
مهمتكم الوطني��ة املتمثلة بتحرير الوطن من قبضة 
املليش��يا االنقالبي��ة اإليرانية، والدف��اع عن أهداف 
الث��ورة ومدامي��ك اجلمهوري��ة الت��ي حاول��ت تلك 
املليش��يا اإلجرامية م��ن خالل انقالبه��ا على الدولة 
ومؤسساتها املختلفة في العام 2014، وعبثت بخيرات 
ومقدرات الوطن ، وأن املعاناة التي يتجرعها اليوم كل 
أبناء الش��عب اليمني أنتم من س��يتكفل بإزالة وإزاحة 
الغ��م اجلاثم على صدور أبناء املجتم��ع اليمني املتمثل 

بسرطان مليشيا اخلراب والدمار واإلرهاب احلوثية.
 إعادة اإلعتبار للجيش

م��ن جانب��ه أوض��ح نائ��ب رئي��س هيئ��ة التدريب 
والتأهيل في اجليش الوطني اللواء الركن موفق منصر 
أن املشروع القتالي والتدريبي الذي نفذ اليوم لعدد 327 
خريج من الدفعة األولى تأهيل ضباط اجليش الوطني 
) نصر 1( هو من أجل إعادة االعتبار وتأس��يس النواة 
احلقيقي��ة للجي��ش بع��د أن دمر كلي��ا في عه��د النظام 

السابق.
وقال الل��واء منص��ر نحتفل الي��وم بتخ��رج الدفعة 
األول��ى م��ن تأهي��ل الضباط ، م��ن خالل هذا املش��روع 
القتالي ال��ذي نفذ ف��ي أرض املعرك��ة بالذخائر احلية 
املباشرة ، التي ستكس��ب املتدربني العديد من املهارات 
واخلبرات القتالية أثناء مشاركتهم اخوانهم في مواقع 

العزة والكرامة بعد التخرج مباشرة.
وش��دد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل على أن 
املرحلة القادمة هي الفيصل التي سيكون للخريجني دور 
محوري في حتديد مالمحه ورسم عالمات النصر املبني ، 
وذلك من خالل تطبيق اخلبرات واملهارات التي اكتسبها 

اخلريجون على أرض الواقع.
تأهيل وتدريب عال

 مدير املشروع القتالي والتدريبي العميد ركن/ أمني 
السعيدي من جانبه أكد على أن املشروع الذي مت تنفيذه 
الي��وم بحضور رئيس هيئ��ة األركان العامة وعدد من 
القيادات العسكرية في اجليش الوطني نفذ كما خطط 
له وأعد اعدادا جيدآ بعد التدريب والتأهيل الذي استمر 
ملدة أربعة أشهر متتالية تلقى فيه املتدربون العديد من 
املهارات واخلبرات العسكرية والقتالية العالية، التي 

مت تنفيذها على أكم��ل وجه اليوم في أرض الواقع كما 
خطط لها.

وقال العميد الس��عيدي عملنا خ��الل فترة التدريب 
والتأهيل على تكثيف اجله��ود والطاقات املطلوبة من 
أجل أن نصل إلى النتيجة املطلوبة التي ش��اهدمتوها 
اليوم بأم أعينك��م، من خالل التطبي��ق العملي العالي 

الذي نفذه اخلريجون بكل إخالص وتفان.
وأوضح مدير املشروع أن املتدربني تلقوا العديد من 
املعارف والعلوم العسكرية والقتالية التي سيكون لها 
دور كبير في قادم األي��ام، من أهم تلك العلوم النظرية 
والتطبيقي��ة الت��ي تلقوها ف��ي مختل��ف التخصصات 
والدورات العس��كرية التي مت تدريبهم عليها وكيفية 
التعامل م��ع أرض املعركة وطبيع��ة األرض املتواجد 
فيها العدو، وكذا التدخل السريع، وكيفية االقتحامات 
املطل��وب تنفيذه��ا ف��ي املعرك��ة دون وق��وع إصابات 
وخسائر بشرية ملن يقوم بتنفيذ العمليات العسكرية 

املطلوبة تنفيذها. 
إجناز كبير 

 مدي��ر دائرة التدري��ب العميد الرك��ن/ منصور ابو 
اصبع من جانبه أوضح أن املشروع القتالي والتدريبي 
الذي مت تنفيذه اليوم على أرض الواقع وكأنك تشاهده 
في معركة حقيقية مت تنفيذه وفق اخلطة االستراتيجية 
العسكرية التي مت وضعها في بداية الدورة التدريبية 
والتي كرست من أجل حتقيق الهدف املطلوب املتمثل في 
تلقني وتأهيل املتدربني التأهيل والتدريب النوعي وفق 
املعايير واملفاهيم املتبعة في األكادمييات العسكرية في 

أغلب الدول العربية والغربية.
وقال العمي��د أبو أصبع أن تخرج الدفعة األولى من 
تأهيل ضباط اجليش الوطني هي رسالة قوية لكل من 
ال يزال يش��كك بقدرات وخبرات اجليش الوطني الذي 
ب��دأت نواته األولى تتش��كل من الصف��ر ، وأن اإلجناز 
الكبير الذي حققه اخلريجون اليوم على أرض الواقع 
سيس��هم اس��هاما كبيرا في رفد املؤسس��ة العس��كرية 
باخلب��رات وامله��ارات والقدرات ، وك��ذا التخصصات 
النوعي��ة واملطلوبة ف��ي قوام هذه املؤسس��ة الدفاعية 

العمالقة، واحلامية للسيادة الوطنية.
سعداء بهذا اإلجناز 

اخلريج مالزم 2مروان النقيب حدثنا عن مدى أهمية 
هذا املشروع القتالي والتدريبي الذي مت تنفيذه اليوم 
قائال:كم أنا سعيد اليوم بهذا اإلجناز الذي حققناه بعد 
معاناة وج��د واجتهاد بذلن��اه في التدري��ب والتأهيل 
استمر ملدة أربعة أشهر متتالية، تلقينا فيه العديد من 
الدورات التدريبية التي كانت مبثابة الغذاء اجلسدي 
لنا، أبرز تلك الدورات العس��كرية الت��ي تلقيناها على 
أيدي مدربني ذوي خبرات عالية في كيفية التعامل مع 
جغرافي��ة األرض، واالقتحامات املطل��وب تنفيذها في 

الزمان واملكان احملدد.
وأضاف النقيب أشعر بالس��عادة الكبيرة وقيادتنا 
العس��كرية والسياس��ية تهت��م بن��ا وتتابعنا بش��كل 
مس��تمر، وأن ش��اء الله لن نخيب ظنها بنا، وسنكون 

عند مستوى املسؤولية امللقاة على عاتقنا.
وسنطبق كل ما تعلمناه من خبرات ومهارات قتالية 
وتدريبية في الوقت واملكان الذي ستحدده لنا قيادتنا 

العسكرية أثناء تنفيذ أي مهمة توكل لنا.

وسط انهيارات مستمرة للحوثيين واستجداء
 القبائل بالتحشيد

أبطال اجليش الوطني يحرزون تقدمًا 
كبيرًا في حيران ويقتربون من مثلث عاهم

شهد تخرج دفعة )نصر١( 

رئيس هيئة األركان العامة: نسعى الستكمال 
جيش وطني قوي والؤه لله ثم للوطن

  تقرير/ رفيق السامعي

بن�اء ع�ىل توجيه�ات القي�ادة السياس�ية 
والعس�كرية ممثلة باملش�ري الركن /عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املس�لحة، ونائبه الفري�ق الركن /عي 
محس�ن األحمر، ودولة رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر ش�هد رئيس هيئة 
األركان العام�ة يف الجي�ش الوطني منتصف 
األس�بوع اللواء الركن/ طاهر العقيي، تنفيذ 
املرشوع التدريبي والقتايل لتخرج دفعة )نرص 
1( ضمن برنامج التأهي�ل والتدريب لضباط 
الجيش الوطني، يف معس�كر النرص التدريبي 

بمأرب والذي استمرت أربعة اشهر.

نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل: سعداء بهذا اإلنجاز الكبير
الخريجون: سنكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا

} تحرير العديد من 
قرى مديرية حيران 

وبمساحة تقدر 
بأكثر من ٦٠ كم٢

} استعادة أسلحة 
متنوعة من مواقع 

المليشيا بينها 
صواريخ حرارية



     اجليش الوطني اليمني
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كم���ا أكد نائب الرئيس على قدرة أبناء الش���عب 
اليمن���ي ومعه���م التحال���ف العربي عل���ى مواجهة 
التم���رد احلوثي املدعوم من إي���ران وردع اإلرهاب 

في كافة املناطق اليمنية.

التهيئة للتعاون
لقاء نائب الرئيس/ الفريق علي محسن مؤخرا 
بالس���فير األمريكي وإن خصص اجلزء األكبر منه 
ملناقش���ة األوضاع اإلنس���انية في اليمن، إال أنه ال 
يخل���و من تق���ارب واضح ب���ني اجلانب���ني لتكثيف 
اجله���ود، وإع���ادة بن���اء جس���ور الثقة م���ن جديد، 
لبدء التعاون املش���ترك ف���ي جميع امللف���ات امللحة 
اإلقتصادية منها واألمنية والعسكرية. ولعل تعثر 
مج���االت التعاون املش���ترك بني اليم���ن والواليات 
املتح���دة في فت���رة حك���م الرئيس املقت���ول صالح، 
يكش���ف عن موقف الواليات املتحدة املعترض في 
تل���ك الفترة من قي���ام )صالح( بتحوي���ل كل ملفات 
التع���اون في خدمة أجندة أخرى غير املتفق عليها 

بني اجلانبني.
وفي ضوء األزمة السياسية واحلرب اجلارية في 
اليمن، ت���درك الواليات املتحدة أهمية التأكيد على 
أولويات مكافحة اإلرهاب والتمرد على األولويات 
األخ���رى، والعم���ل وبس���رعة على احالل الس���الم، 
وبدون خلق سياس���ات فاعلة لبناء السالم، وخلق 
نظ���ام فاعل حلفظ األمن س���يكون اليم���ن في خطر 
متزايد، وقد يكون لذلك انعكاسات جذرية محتملة 

تؤثر على املنطقة.
ومنذ اسقاط العاصمة صنعاء وما قبلها، صعدت 
جماعة احلوثي، وتنظيم القاعدة مسلسالت العنف 
اإلجرامي، وظل التنظيمان اإلرهابيان يغذيان هذا 
العن���ف، وهو م���ا أدى خالل الس���نوات الثالث من 
اإلنق���الب والتم���رد إلى انع���دام األمن السياس���ي، 

وتفشي اجلرمية.

احلوثية، القاعدة.. إفساد املنطقة
في التعامل مع ملفات اليمن األمنية والسياسية 
واالقتصادي���ة، يظ���ل امللف األمني ف���ي مقدمة هذه 
امللفات، وتقلق مجموعة القوى )الواليات املتحدة، 
واململك���ة العربي���ة الس���عودية، اضاف���ة إل���ى دول 
اإلحت���اد األورب���ي( م���ن تض���رر مصاحله���ا داخل 

املنطقة.
 حضور تنظيم جماعة احلوثي وتنظيم القاعدة 
ف���ي اليم���ن، وأنش���طتهما املتع���ددة واحلض���ور 
اإليران���ي امللفت لألنظ���ار وتدخالته في الش���ؤون 
الداخلي���ة لليمن يؤكد أن سياس���ات الدول الكبرى 
والدول املهمة في املنطقة لن تس���مح بإستمرار ما 
يه���دد مصاحله���ا أو يأخ���ذ املنطقة عموم���ا خارج 
إط���ار الت���وازن اجليو سياس���ي العامل���ي. وبغياب 
هذا التوازن يعن���ي التفريط في املصالح واملصير 

املشترك لدول املجتمع الدولي.

احلوثية، القاعدة.. يقلقان الغرب
 ال ي���زال الغ���رب تعتري���ه موجات خ���وف وقلق 
بشأن اليمن بيد أن مصدر هذا القلق ال يخرج عن 
اشتداد شوكة تنظيمات العنف واإلرهاب، فالقاعدة، 
واحلوثية ف���ي اآلونة األخيرة، ال ي���زاالن يرصدان 
حض���ورا الفت���ا كأهم التنظيم���ات تصنيف���ا، إثارة 

للعنف والقتل وترويع املدنيني في املنطقة.
كم���ا أن التنظيم���ني اإلرهابي���ني أش���عال خ���الل 
الس���نوات املاضي���ة، حرب���ا ضروس���ًا س���ببت في 
انعدام األمن وتفشي الفوضى والنزوح والتهجير 
ومسلس���ل املجاعة وتهريب األس���لحة واملخدرات 
وه���و ماعك���س حالة م���ن التخوف والقل���ق املريب 

على املصالح العاملية والدولية في املنطقة.
وقد هيأت مجموعة م���ن التطورات على األرض 
بعد ثورة الش���باب الس���لمية وفي مقدمتها التمرد 
احلوث���ي لتنظيم القاع���دة القيام بتنفي���ذ عملياته 
اإلرهابي���ة ف���ي ع���دد م���ن احملافظ���ات الواقعة في 
اجلنوب اس���تهدفت نقاط تفتيش صغيرة، ومتدد 
ذلك اإلستهداف إلى أن وصل السيطرة على املراكز 
احلكومي���ة في تل���ك احملافظات كما م���ارس تنظيم 
اجلماع���ة احلوثي���ة كمع���ادل موضوع���ي جلماعة 
القاعدة عدد من االنتهاكات وجرائم العنف في تلك 
الفترة. وبالعودة إلى أحداث بلدة دماج في محافظة 
صعدة، وما شهدته البلدة من مسلسل صراع مرير 
انتهى أخيرا بتهجير السكان األصليني من األرض 
وهو ما دانته منظمات إنس���انية وحقوقية عاملية، 
ت���ال ذلك مسلس���ل التمدد ف���ي احملافظ���ات بإجتاه 
العاصمة صنعاء مستخدمة ابشع اساليب اإلجرام 
والعنف وتفجير املنازل مثل قتل املواطنني ونهب 

املعسكرات.
وبق���راءة عميق���ة ومتفحصة خللفي���ات وجذور 
اليمني���ة  احلكوم���ة  ب���ني  الص���راع  اس���تمرار 
وهذي���ن التنظيمني ، نكتش���ف أن ح���وادث العنف 
واالضطرابات التي تس���بب به���ا هذين التنظيمني 
وضعت صعوبات وعقب���ات أمام التقدم في العمل 

السياسي في اليمن.
ووق���ف تقاري���ر عاملي���ة اس���تراتيجية يصن���ف 
اخلبراء هذه الصعوبات والعقبات إلى مستويات 
ثالث���ة: االول، ف���ي ح���دود الدول���ة اليمني���ة ذاتها، 
املستوى الثاني، يكمن في متدد احلرب على حساب 
البلدان املجاورة واملنطقة، املستوى الثالث، وصول 

الصراع إلى منطقة القرن االفريقي.

احلوثية.. اغتصاب للسلطة
ي���رى مراقب���ون إن الوص���ف الدقيق للمليش���يا 
احلوثي���ة كما تعرفه مبادئ السياس���ة هو »صراع 
مع مليشيا منظمة متمسكة باغتصاب السلطة من 

احلكومة القائمة«. 
وي���رى املراقب���ون بأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن قي���ام 
املتم���ردون احلوثي���ني بتعزي���ز ش���عار غي���ر ودي 
متام���ا »امل���وت ألمري���كا وإس���رائيل، واللعنة على 
اليه���ود، والنص���ر لإلس���الم« إال أنه���م لم يش���نوا 
ولو عماًل عدائيا واحدا ض���د الواليات املتحدة أو 
األصول األمريكية في املنطقة. وفي الواقع، يشارك 
احلوثيون نفس العداء الذي تكنه الواليات املتحدة 
جتاه اإلس���الم الس���ني الذي س���اعد على كش���فهم 

كحركة مترد في املقام األول.

إيران تدعم اإلرهاب
لا تزال مصادر أخرى مبا في ذلك نشرة مؤسسة 
»ستراتفور« اخلاصة لالستخبارات العاملية تؤكد 
بأن سوريا، حليفة إيران، تسهل عبور اجلهاديني 
إلى اليمن، كم���ا تقوم إيران نفس���ها بدعم »تنظيم 
القاع���دة في ش���به اجلزي���رة العربية« ال���ذي مقره 
اليم���ن، وهي املجموع���ة القوية التي ش���اركت في 
محاولة إس���قاط طائرة ركاب فوق مدينة ديترويت 

في يوم عيد امليالد.
وبحس���ب »س���تراتفور« ف���إن دف���اع إي���ران ع���ن 
املتم���ردون احلوثيني لم يكن مفاجئ���ا. فاملتمردون 
احلوثيون يطلقون على فلس���فتهم لقب »الش���يعة 

الصافية« ويعلنون صراحة والءهم لطهران.
وتش���ير وفرة األدلة إلى وجود عالقة كبيرة بني 
طهران واملتمردون احلوثيني. وإن تعددت الروايات 
حول الدعم اإليران���ي للمتمردين، يبدو من املرجح 
أن إي���ران تلعب دورًا في تأجي���ج نيران التمرد في 
اليم���ن، نظرًا لس���جل طهران طويل األم���د في هذا 

املجال.
وبغض النظر عن كمية الدعم الذي توفره إيران 
املتمردون ، ينظر حلفاء واشنطن على نحو متزايد 
في املنطقة العربية إلى الصراع في اليمن باعتباره 
قتاال ضد إيران. ففي منطقة غارقة في صراعات مع 

إيران، يبدو أن اليمن هي أحدث ساحة قتال.

االقتصاد أوال
يرى خبراء اقتصاديون أن على شركاء الواليات 
املتحدة على النطاق اإلقليمي سرعة القيام مبعاجلة 
اجلوانب االقتصادية بشكل صحيح واملساعدة في 
بناء مؤسسات املجتمع املدني في اليمن التي من 
املتوقع أن يكون لها الدور الكبير في تعزيز سيادة 

القانون.
وبحسب اخلبراء، فاليمن لديها أصغر مجموع 
س���كان في العالم، م���ع ارتفاع مع���دل البطالة. إلى 
ذل���ك ف���إن رب���ع االقتص���اد اليمن���ي يعتم���د بدرجة 
رئيس���ة عل���ى عائدات النف���ط التي توقفت بس���بب 
احلرب مع املتمردون احلوثي���ني وهو ما أدى إلى 
التأثير املباش���ر عل���ى إعادة ضم���ان الوصول إلى 
خط���ط التوازن التي تش���تد احلاجة إليها بس���بب 

االضطرابات.
وتستطيع الواليات املتحدة األمريكية من خالل 
برام���ج تعاونها م���ع احلكوم���ة اليمني���ة أن تتكئ 
وبش���كل كبي���ر عل���ى ش���ركاء محليني مث���ل اململكة 
العربية الس���عودية التي ال تألو جهدا في مساندة 
عجز اليمن اإلقتصادي والذي س���ببته احلرب مع 
التمرد احلوثي، كما قامت في الس���ابق بعمل جيد 
في املس���اعدة والتنظيم في عملية استقبال بعض 

املنحه السابقة املقدمة للحكومة اليمنية.

عن الفيدرالية
ي���رى مراقبون أن مش���روع الفيدرالية بال ش���ك 
يعني تطورا كبيرا على عملية احلكم في اليمن. كما 
أنه املشروع الذي ميكن له أن يحد من االضطرابات 
الداخلية ف���ي البلد. إلى ذلك ينبغ���ي أن ينظر إلى 
مشروع الفيدرالية على أنه فرصة للواليات املتحدة 
وال���دول املس���اندة لليم���ن عل���ى األقل في تش���افي 
اجلروح احلاصلة واملتراكمة منذ أكثر من عشرين 
عاما. وقد س���بق وأن أثيرت مخاوف بش���أن نقص 
التفاصيل في اخلطة وخاصة فيما يتعلق بالكيفية 
التي سيتم عليها تشييد املؤسسات املدنية ملساعدة 
حكومة ه���ادي في موض���وع الهيكل���ة والتفاصيل 

اخلاصة بهذا املشروع اجلديد من احلكم.

في ضوء لقاء نائب الرئيس بالسفير األمريكي

 أولويات التعاون املشترك بني الواليات املتحدة واليمن

  أمني الجرادي

ف���ي إطار تعزيز اجله���ود الدولية اخلاصة بدعم ومس���اندة اليمن 
وحكومت���ه الش���رعية، التقى نائ���ب رئيس اجلمهوري���ة الفريق علي 
محسن صالح س���فير الواليات املتحدة األمريكية لدى بالدنا مارثو 
تولر، وامللحق العسكري األمريكي اجلديد العقيد براند غاندي. وفي 
اللق���اء أكد اجلانبان على أهمية التعاون في إحالل الس���الم وعودة 
الش���رعية، وض���رورة التعاون والتنس���يق بني احلكومت���ني اليمنية 
واألمريكية فيما يخدم ويعزز العالقات الثنائية وخدمة البلدين في 

كل امليادين.

> البداي���ة كان���ت مع العقي���د/ يحي���ى اجلربي قائد الش���رطة 
العس���كرية في محافظة ذمار، والذي حتدث عن أهمية اس���تكباب 
األمن في مأرب كواجهة للشرعية ورمزا للدولة انعكس على توفره 
النهضة املتسارعة في جميع املجاالت حيث قال: األمن في مارب 
هو الواجهة االكثر إش���راقا للش���رعية؛ وحجر الزاوية في نهضة 
هذه احملافظة التي تنعم باألمن واإلس���تقرار والس���كينة وذلك ثم 
بفضل جهود رجال األمن وما هذه النهضة املتس���ارعة في شتى 

املجاالت سوى انعكاس وثمرة من ثمار الوضع األمني املستقر
خصوصا بعد تقاطر اليمنيني االحرار من مختلف احملافظات 
الى محافظة مأرب التي  غدت بفضل االستقرار السياسي الذي 
أفرز اس���تقرارا امنيا قبله لكل األحرار اليمنيني مبا فيهم  رجال 
امل���ال واألعمال وكل م���ن وطأت قدماه أرض مأرب يش���عر باالمن 
والسكينة ويدرك أن هذا بفضل جهود رجال األمن الذين جعلوا 
م���أرب محافظة مميزة  ع���ن بقية احملافظ���ات اليمنية خصوصا 
في ه���ذه الظ���روف االس���تثنائية والش���ك أن موقف أبن���اء مأرب 
الذين تالحموا في موقفهم االصيل مع الدولة واجهزتها األمنية 
انتصارا للنظام والقانون يعد من أهم نقاط تعزيز األمن ورجاله 
الذين تفانوا في أداء واجبهم الوطني في كل املواقع املنوطة بهم. 
واعتبر احلربي أن رص الصفوف وإستش���عار املسؤولية من 
قبل اجلمي���ع قبائل ووافدين ض���رورة فأمن مأرب واس���تقرارها 
مسؤلية عامة إضافة إلى توفر اإلمكانيات وتطوير غرف العمليات 
وتقدمي الرعاي���ة املادية واملعنوي���ة لرجال األمن م���ن قبل الدولة 

عوامل تعزز من األمن وتزيد من جناحاته، 
فلرج���ال األمن في مأرب الش���كر والتقدير 
عل���ى جهوده���م املخلص���ة ونش���د عل���ى 
أياديهم اس���تمرار على ه���ذا النهج آملني 
عدم االلتفات  لألصوات النش���از لترهات 
املهرج���ني وانصار املخرب���ني واخلارجني 

عن القانون. 
ونوجه رسالة ملن يسعون الى محاولة 
زعزعة أمن محافظة مأرب؛ ونؤكد لهم أن 
مارب اليوم ليست مارب االمس؛ وأن ابناء 
مارب قبل غيرهم  يدركون حجم املوآمرات 
الت���ي حت���اك عل���ى الوط���ن وعل���ى الدولة 
الت���ي متثل م���ارب الي���وم نواته���ا االولى 
وس���يكونون م���ع كل وطني غي���ور  داخل 
مارب صخرة تتحطم عليها كل املوامرات 
وس���تخيب كل املغامرات الغير محسوبة، 
كم���ا أن اوج���ه رس���الة  الى قي���ادة وزارة 
الداخلية وقيادة محافظة مارب ملخصها 
مزيدا من اإلهتمام بتحسني أوضاع رجال 
األمن الذين يبذل���ون أرواحهم؛ ويقومون 
بجه���ود كبيرة وجب���ارة من اج���ل حماية 
وتأم���ني احملافظ���ة؛ ويس���هرون ك���ي ينام 

سكانها وينعمون باألمن واإلستقرار.
> الدكت���ور خال���د العم���ودي اعتب���ر 
محافظة مأرب أخر الق���الع التي حافظت على النظام اجلمهوري 
وامنه���ا يعد أمن كل محافظات اجلمهوري���ة كونها باتت حاضنة 
جلميع ش���رائح املجتمع املدني من بطش املليشات االنقالبية فال 
تهاون وال تقاعس في مس���ألة األمن في مأرب ومن أراد أن يعبث 

بأمنه���ا فأصابع األمن واجلي���ش تفقأ عينه كائنا م���ن كان وعلى 
اجلمي���ع ان يدرك مس���ؤوليته في احلفاظ على االم���ن فعدونا بال 
أخالق وال يراعي شرعا والعرفا وال تقليدا فهو يستخدم النساء 
واالطف���ال وجتار املخ���درات للوصول الى اهداف���ه وعلى اجلميع 
ان ي���درك طبيعة املرحلة التي نعيش���ها ويقوم بدوره في احلفاظ 

على االمن.
> اما عبدربه املعمري فقد يدا حديثة مبقارنة بني الوضع في 
مأرب وبقية احملافظات التي مازالت حتتكم الى املليشيا بقوله: ال 
عب، والفوَضى  يعرُف اهمية األمن إال من اكتَوى بناِر اخلوف والُرّ
والتشريد والُغربة. اسَألوا الناس من حوِلكم يا من جتهلون اهمية 
االمن اس���ألوا الوافدين  مالذي اس���تهواهم في مارَب  واس���ألوا 
كر والفخر  دين عن أهاِليهم وشاِهدوا بعني الُشّ النازحني واملُش���َرّ
والبصيرة ماحتضون ب���ه دون غيركم من احملافظات اليمنية من 
طمأنينة واستقرار امني ونفس���ي تابعوا ما تنقُله إليكم وسائُل 
ا ُمباِشرًا عن مايدور  حولكم في احملافظات التي  اإلعالم نقاًل حًيّ
مازات حتت سيطرة املليشيا من فنت وانتهاكات وقتل ودوس لكل 
القيم بل وصل االمر الى املجاعة وهي نتيجة الفتقاد االمن فالناس 
ُيحيُط بهم اخلوُف واجلوُع، واليأُس والقلق، سلٌبًا ونهٌبًا وفوَضى 

عاِرمة، وغابة ُموِحشة.
اما عن نقاط تعزيز األمن فهي كثيرة اهمها تعاون املجتمع مع 
اجهزة االمن والنظر الى االجهزة االمنية كحاجز صد بيننا وبني 
الفوضى والرعب، اضافة الى اهتمام اجلانب الرسمي ممثل في 
قيادة الدولة وكذلك قيادة وزارة الداخلية بأجهزة االمن ورعايتها 
مادي���ا ومعنويا وق���د جنحت االجهزة االمنية في مارب في رس���م 
صورة أمنية رائعة بجهودهم وتضحياتهم فألجهزة االمن افراد 
وضباط وقيادات الشكر والتقدير على جهودهم واجنازاتهم التي 

ننعم بفضلها.
> الكات���ب الصحف���ي توفي���ق احلاج، ق���ال: إن حتقي���ق األمن 

واالس���تقرار في املجتمع ليس اختصاص اجلهات االمنية 
فق���ط وامن���ا عم���ل يتطلب تظاف���ر جه���ود اجلمي���ع كل من 
موقع مس���ؤوليته، املرش���د الديني في مجاله، والسياسي 
من موقعه، ورج���ل القانون حس���ب اختصاصه، والباحث 
في منبره، والعالم االجتماعي من خالل دراس���ته وأبحاثه 
امليداني���ة، والقاضي من خ���الل أحكامه، ورج���ل األمن في 

وظيفته، ورجل التربية في مهمته.
اجلميع معني باإلس���هام في تثبيت األمن وترسيخه في 
املجتم���ع، حتى ينعم جميع أفراد هذا املجتمع بالطمأنينة 
واألم���ن والس���عادة والهناء، وينع���م املجتمع باالس���تقرار 

والرخاء واالزدهار.
االم���ن الذي تش���هده محافظة م���ارب منذ دحر مليش���يا 
احلوثي منها مدعاة للفخر وما حصل خالل االيام املاضية 
من محاولة القالق االمن والس���كينة مرفوض مهما كانت اسبابه 

وابعاده.
اجلمي���ع يؤي���د اجله���ات االمني���ة ويق���ف ال���ى جان���ب  الدولة 
والنظام والقانون وقبائل مارب مع الدولة مع قوات االمن داعمني 
ومس���اندين وهناك بيانات من عدة قبائل اكدت ذلك وهي مواقف 
أصيل���ة لقبائل م���ارب ال يس���تطيع أح���د أن يزايد عل���ى مواقفهم 

النبيلة.
> اما املهن���دس/ حافظ مطي���ر فعتبر أجهزة األم���ن في مأرب 
وج���ه الدولة احلقيق���ي، حيث قال: لقد مثلت م���أرب أخر ما تبقى 
لليمنيني من الدولة ورمزيتها ونقطة االنطالق االولى الس���تعادة 
الدول���ة واالنتص���ار للنظام اجلمه���وري وحققت جن���اح كبير في 
تكوين ص���ورة عن الدولة التي نعمل للوص���ول إليها ويعود ذلك 
الى النجاح األمني ما علين���ا ان حفاظنا على األمن حفاضا على 

رمزية ووجود الدولة.
وبالنظ���ر ملا متثلة مأرب م���ن رمزية  للدولة ف���إن التآمر عليها 
وعلى امنها متواصل من أكثر من جهة خصوصا وأنها أصبحت 
موطن���ا بديال ل���كل من رف���ض التعايش مع املليش���يا بع���د أن مت 
مطاردته���م م���ن مناطقه���م وماحدث االس���بوع املاضي ف���ي نقطة 
الفلج يعكس الرعب والهوس الذي ميثله استقرار مارب من قبل 
املليشيا التي أرسلت مجاميع من املغامرين في محاولة مستميتة 
لزعزعة األمن واالستقرار مما يفقد األجهزة االمنية الثقة بنفسها 
ويضع���ف أدائها ما ميك���ن املتغطرس���ني واملتربصني م���ن تنفيذ 
اجندتهم والعبث بأم���ن اجلميع واحداث االختالالت األمنية  في 
كل مكان ل���و جنحوا.. لكن العي���ون األمنية الس���اهرة كانت أكثر 
يقضة واستعدادا لكل املوآمرات ملقنة كل من يفكر باخلروج عن 

القانون درسا لن ينساه.
ولذلك البد من االلتفاف اإلجتماعي والسياسي والرسمي إلسناد 
األجهزة األمنية ورف���ع معنوياتها وتعزيز دورها في حفظ االمن 
والض���رب بيد من حديد كل اجلماع���ات اخلارجة عن الدولة ومن 
يحاولون العبث باألمن فاألمن اولوية الدولة وميس حياة اجلميع 

وأي اختالالت امنية سيتضرر منها اجلميع دون استثناء.
> املقدم/ مانع س���ليمان يرى أن مأرب باتت بحكم العاصمة 
لليمن بحكم احتضانها للنخب السياسية لكل األحزاب اليمنية 
قائ���ال: تكمن أهمية األمن في مأرب في أهمية املوقع السياس���ي 
ال���ذي متثله في ه���ذه املرحلة حي���ث وأن مأرب الي���وم أصبحت 
أقرب م���ا تكون إلى عاصمة اليمن من حي���ث احتضانها للنخب 
السياسية لكل األحزاب التي غادرت صنعاء بعد االنقالب وكذلك 
احتضانها لكل معارضي االنقالب من ش���تى رب���وع اليمن لذلك 
ألمن م���أرب أهمية كبرى لتتمكن القوى السياس���ية التي جعلت 
من مأرب مالذا لها من بناء النواة الصلبة للدولة التي ينشدها 
كل اليمنيني، وأما عن نقاط تعزيز أمن مأرب فأهم نقاط التعزيز 
له تتمثل ف���ي دمج املكون���ات القبلية املأربي���ة واحمليطة مبأرب 
بقوات األمن وجعلها شريك رئيس في تثبيت األمن في احملافظة 

والذود عن األمان فيها.

ثمة ترابط شديد بني الشعور باألمن وبني النهضة الشاملة إذ أن األمن  
يساعد املواطنني عىل ممارسة األنشطة اإلنسانية بسهولة ويرس، وبكفاءة 
عالية دون كوابح فيما يؤدي افتقاد االمن اىل إعاقة  النشاط، ويقتل اإلبداع 

والعمل.
ه�ذا الرتابط تؤكده الش�واهد التاريخية يف الح�ارض ويف املايض واذا ما 
جال االنسان بنظره يف الواقع املعارص اوقلب صفحات التاريخ سيجد كل 
الشواهد الدالة عىل أن ال نهضة بال أمن واستقرار فالعقول ال تبدع وتبتكر 
والتجارة ال تنمو والتعليم ال يقوى وتتسع خارطته إال يف ظل وجود األمن 

وكل أسباب التقدم والرقي ال تتوفر وتثمر إال يف ظل األمن.
ولذلك فإن أنجح الدول هي التي استطاعت أن تحافظ عىل أمنها الداخي 
عرب أجهزتها األمنية ملا للنجاح األمني من إفرازات ايجابية عىل كل املستويات.

يف الظروف االستثنائية التي تمربها اليمن قدمت محافظة مأرب الصخرة 
التي تحطم�ت عليها كل اوه�ام األماميني اليوم كما كان�ت باألمس قدمت 
هذه املحافظة نموذجا إس�تثنائيا فند بالس�لوك املمارس ماعلق يف األذهان 
بشكل سلبي عن مارب وأبناء مارب فبدى أبناء مأرب بمختلف القبائل  اكثر 
انضباطا ومدنية من غريهم كما بدت أجه�زة األمن اكثر التزاما وجهوزية 

ألداء مهامهم..
صحيفة »26 س�بتمرب« اجرت  استطالعاً مع عدد من املواطنني املثقفني 
يمثلون رشائح متعددة عن اهمية اس�تيعاب االم�ن و دور وألجهرة االمنية 

ونقاط تعزيز.

  استطاع/ عبده النويدي

:» « مثقفون ومواطنون ل�

أمن مأرب مسؤولية اجلميع كونها موطنًا لكل من شردتهم املليشيا

}  الجربي: األمن في مأرب هو الوجه األكثر اش��راقًا للشرعية وحجر الزاوية في نهضة المحافظة
}  المعمري: نجحت األجهزة األمنية في مأرب في رس��م صورة أمنية رائعة
وأبع��اده س��ببه  كان  أي��ًا  مرف��وض  باألم��ن  واالخ��الل  الفوض��ى  افتع��ال  الح��اج:   {
المليش��يا أم��ن م��أرب مس��تمر حت��ى اجتث��اث  التآم��ر عل��ى  مطي��ر:   {
}  س��ليمان: أهمية أمن مأرب تكمن في الموقع الذي تمثله حيث باتت تحتضن النخب السياس��ية لكل األحزاب
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اعالم مليشيا احلوثي حتدث عن سقوط 127 
طفالً اثر قصف استهدف حافلة مدرسية، فيما 
اغفلت اب��واق املليش��يا حقائق كثيرة تكش��ف 
زيف ادعائهم وحقيقة قتلهم االطفال الستغالل 

القضية حقوقيا ضد التحالف العربي.

حافلة و127 طفاًل؟!!
بيان الصليب األحمر الدول��ي قال:  إن 127 
طفالً س��قطوا بني قتيل وجريح اثناء ما كانوا 
عل��ى م��ن حافلة مدرس��ية فيما عرض��ت قناة 

املسيرة صورة حافلة األطفال املزعومة.

لك��ن م��ا يلحظ��ه املش��اهد ه��و ان احلافل��ة 
الظاهرة في الفيديو ال ميكنها ان تتس��ع ألكثر 
من 30 راكباً كحٍد أقص��ى.. اضافة إلى ذلك ان 
احلافلة واقفة فوق الرصيف وليس إلى جواره، 
مبا يعني أنها قدمية ومت ايقافها هناك قبل زمٍن 

طويل.
وبعيداً عن صعوبة استيعاب احلافلة ل�127 
طفالً، ووقوفه فوق الرصيف كان على املليشيا 
ان تتنب��ه إل��ى ان اليمني��ني في فت��رة االجازة 
الدراسية الصيفية السنوية، وجميع املدارس 

مغلقة ابوابها
وس��ائل اعالم املليش��يا تنبهت الحقاً للعدد 
املبالغ في��ه وحاولت تعديله إل��ى رقم اقل في 
نش��راتها وبياناتها الصحفية لكن محاولتهم 
الزائف��ة ال تنف��ي حقيق��ة اجرامه��م وك��ذب 

ادعاءاتهم.
هل الصور حقيقية؟!

لسنا هنا بصدد انكار شيء او تبرير قتل أي 
طفل، لكن املشاهد التي عرضتها قنوات املليشيا 
التلفزيونية ومواقعه��ا االخبارية ال تظهر أي 
آث��ار حقيقي��ة في املوق��ع الذي قصف الش��الء 

اطفال او حلجم دمار مهول ميكنه التسبب بقتل 
كل هذا العدد من االطفال!!.

ويظه��ر ف��ي الص��ور ان احلافل��ة ل��م تتدمر 
متاماً كم��ا ينبغي ان يحدث في حال مت قصفها 
مباشرًة، وايضاً في احملل الظاهر خلفها ال توجد 
اثار دمار تشي بقصف عنيف تسبب بقتل 127 
طف��الً، وهو رق��م مخي��ف وال ميكن��ه ان يكون 
حقيقياً لالسباب التي اوردناها سابقاً واملتعلقة 

بالطاقة االستيعابية للحافلة املزعومة.
الصليب األحمر الدولي!!!

من زاوي��ة اخرى، أثار البي��ان العاجل الذي 
اصدره مكتب الصليب االحمر الدولي في اليمن 
-والذي أعلن قبل اش��هر عن ايقاف اعماله في 
اليم��ن بس��بب املضايق��ات واالعت��داءات التي 
يتعرض لها موظفيه- اس��تغراباً واس��عاً في 

اوساط اليمنيني.
واس��تغرب اليمني��ون اس��تمرار الصلي��ب 
االحمر الدولي في ممارسة انشطته في صعدة 
رغم اعالنه ايق��اف اعماله في كافة احملافظات 
اليمنية، حيث مثل اخلب��ر مفاجأة هي االغرب 
من منظمة دولية يفترض غالبيتهم انها صادقة 

وانسانية.
ول��م يقتص��ر اس��تغراب اليمني��ون عل��ى 
اس��تمرار الصلي��ب االحم��ر ف��ي عمل��ه، بل ان 
اس��تغرابهم االكبر كان من السرعة التي صدر 
به��ا البيان،والذي ص��در قبل ان ينتش��ر خبر 

وقوع احلادثة!.
وكان بيان الصليب االحمر الدولي قد سبق 
االخبار التي نش��رتها وس��ائل اعالم املليش��يا 
احلوثية عن احلادثة مما يثير تساؤالت كثيرة 
عن صحة البيان ودقته، والس��رعة التي صدر 

بهاّ؟!.
التحالف العربي يعري املليشيا

املندوب الدائ��م للملكة العربية الس��عودية 
ل��دى األمم املتحدة الس��فير عبد الل��ه املعلمي، 
قال في رس��الة ملجلس األم��ن: إن حتالف دعم 
الش��رعية في اليم��ن ذكر أن االس��تهداف الذي 
حدث اخلمي��س املاضي في محافظ��ة صعدة، 
ه��و عم��ل عس��كري مش��روع اس��تهدف ق��ادة 
احلوثي��ني الذين كان��وا مس��ؤولني عن جتنيد 
وتدريب األطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى 
ساحات القتال كما استهدف أحد أبرز املدربني 
على األس��لحة، مبا في ذلك مدرب على القنص 
وإن ه��ذا العم��ل العس��كري مت وفًق��ا للقانون 
اإلنس��اني الدولي وقواعده العرفية« واضافة 
إلى رسالة السفير املعلمي اكد التحالف العربي 
احالته احلادثة إلى جلنة التحقيق للنظر فيها 

والكشف عن حقيقة ما حدث.
مواقف حقوقية مخزية

مواقف املنظمات الدولي��ة العاملة في اليمن 
اصبحت مخزية جداً للضمير االنساني، فبعد 
اي��ام قليلة م��ن تصحي��ح املفوضية الس��امية 
حلق��وق االنس��ان بيانها بش��أن قضية قصف 
مستش��فى الثورة في محافظة احلديدة، طالع 
الصليب االحمر الدول��ي اليمنيني ببيان جديد 
ال حقيقة فيه وال اثب��ات وهو ما يضع الضمير 

االنساني مجدداً على احملك!.
وش��هدت الفترة املاضي��ة مواق��ف حقوقية 
دولية كثيرة ثبت فيها انحياز املنظمات الدولية 
الالاخالقي إلى صف مليشيا احلوثي االجرامية 
االرهابي��ة املتمردة فيما يك��رر اليمنيون طرح 
س��ؤالهم املعت��اد.. م��ن ينصفن��ا م��ن الضمير 

االنساني املزيف؟!

استخدمتهم دعاية حقوقية إلدانة من جاء النقاذهم

كيف قتلت املليشيا والصليب األحمر أطفال صعدة مرتني؟!
اث���ارت قضية مقت���ل 127 طفال 
ف���ي صع���دة الكثي���ر م���ن اللغ���ط 
بي���ان  م���ع  خاص���ة  االعالم���ي، 
األمم املتح���دة ال���ذي اتهم���ت فيه 
التحالف العربي بقتلهم، واحلملة 
االعالمية الشرس���ة التي ش���نتها 
ابواق مليشيا احلوثي االنقالبية، 
لكن احلقيقة الكاملة ليست هكذا 
ابدًا.. فاملليشيا احلوثية واملنظمة 
الدولية هم من قتلوا اطفال صعدة 

مرتني ال مرة واحدة..
  تقرير/ املحرر

انتهاكات8

ووصل عدد الضحايا املدنيني حسب األمم 
املتحدة إلي 9500 شخص بني قتيل وجريح 

غالبيتهم من االطفال.
شهادات أممية

وفي ظل اعتماد مليش��يا االنقالب احلوثية 
على جتني��د األطف��ال واس��تخدامهم كدروع 
بشرية، اتهمت األمم املتحدة احلوثيني بتجنيد 
67% من األطفال في القتال، من أصل 1702 

حالة جتنيد تقول انها رصدتها.
منظم��ة »هيوم��ن رايت��س ووت��ش« قالت 
ف��ي تقري��ر له��ا: إن احلوثيني، ومع اش��تداد 
القتال في اليمن، صع��دوا من عمليات جتنيد 
األطف��ال واس��تخدامهم كدروع بش��رية، كما 
أنهم يتعرض��ون العتداءات جنس��ية، فضاًل 
عن إرغامهم على تناول حبوب الهلوسة وفق 

تقارير »اليونيسف«.
واضاف تقرير هيومن رايتس ووتش: »إن 
نس��بة األطفال ف��ي صف��وف احلوثيني تصل 
إلي ثلث جميع املقاتلني في اليمن وأكثرهم لم 
تتجاوز أعمارهم 13 عاما«، وبحسب املنظمة، 
فإن احلوثي��ني يبدؤن مبنح األطف��ال تدريباً 
أيديولوجياً على املذهب الش��يعي الزيدي ملا 
ال يقل عن شهر، ثم يعقبه التدريب العسكري 
ف��ي واحدة من قواعدهم، ووف��ق التقرير فإن 
األطفال ال يتلقون أجراً، لكنهم يحصلون على 

الطعام والقات!.
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية »امنستي« 
مليشيا احلوثي بتجنيد أطفال ال تتجاوز أعمار 
بعضهم 15 عاما، وأنه جري استخدامهم في 
»اخلطوط األمامية« في املع��ارك مؤكدة أنها 
اس��تقت ه��ذه املعلوم��ات من عائ��الت أطفال 

وقصر جّندهم احلوثيون في صنعاء.
ارقام مرعبة

وزير حقوق اإلنسان »محمد عسكر« أكد من 
جهته إن الوزارة رصدت آالف احلاالت لتجنيد 
األطفال م��ن قبل احلوثيني، ف��ي 5 محافظات 
ميني��ة، في حني تتح��دث التقدي��رات عن 10 

آالف حالة جتنيد لألطفال.
وقال عسكر: »جلأت مليش��يا احلوثي إلى 
اس��تخدام األطفال لزرع األلغ��ام في املناطق 
التي مت حتريرها منهم أو املناطق احلدودية 

مع السعودية«.
وتس��تغل مليش��يا احلوث��ي الفق��ر املدقع 
لتجنيد األطفال حيث تقوم العديد من األس��ر 
بإرسال أبنائها لالنضمام إلى املليشيا مقابل 
احلصول على م��ا يقرب خمس��ون ألف ريال 

ميني شهرياً »حوالي 100 دوالر«.
وخالل ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق االنسان في مقر األمم املتحدة 
في جني��ف حول »جتنيد املليش��يا االنقالبية 
لألطفال اليمنيني«، على هامش أعمال الدورة 
35 ملجل��س حقوق االنس��ان، قدم مس��ؤول 
وح��دة الرصد ف��ي التحالف ري��اض الدبعي 
ورقة عمل كش��ف فيها ان��ه مت توثيق 1529 
حالة جتنيد لألطفال من قبل املليشيا احلوثية 
في عدة محافظات، غالبيتهم في مناطق ذات 
منط اجتماعي وفقير، تستقطبهم املليشيا دون 
علم أس��رهم أو بالضغط على أولياء أمورهم 

وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.
وأكد الدبعي أن مليش��يا احلوثي تستخدم 
املس��اجد ودور العبادة واخلطب احلماسية 

لتجنيد األطفال الذين يعانون الفقر. 

االطفال اكثر الفئات تعرضًا لالنتهاكات
وس��ائل اع��الم مختلف��ة نقلت ع��ن رئيس 
مؤسسة صح حلقوق اإلنسان الباحث اليمني 
عصام املثنى الشاعري تأكيده »تزايد وتيرة 
انتهاكات احلوثي ليصبح األطفال أكثر الفئات 

ضعًفا وتعرضا لهذه االنتهاكات«.
وأكد الش��اعري أنه مت توثيق 2438 حالة 
جتنيد إجباري لألطفال ف��ي محافظات ذمار 
وعمران وصعدة وحجة واحملويت ومناطق 
تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفال من املجندين، 
وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال 

مجندين من محافظة احملويت وحدها.
وعن اساليب املليش��يا احلوثية في جتنيد 
االطف��ال ق��ال الش��اعري: »مليش��يا احلوثي 
تستخدم اخلطب لتجنيد األطفال في املدارس 
وحثه��م على القت��ال، كما تقوم تلك املليش��يا 

باقتحام املدارس في حج��ة وذمار وصعدة، 
وتختط��ف األطفال وت��زج بهم إل��ى املناطق 
احلدودية لزراعة األلغ��ام والتخابر والقتال 
في الصف��وف األمامية، وهناك 52 معس��كراً 
لتدري��ب األطف��ال ف��ي تهامة وحج��ة وذمار 

وغيرها«.
وأشار الش��اعري إلي أن املؤسس��ة وّثقت 
مقت��ل 30 طفاًل مجن��ًدا في املع��ارك جميعهم 
م��ن مدرس��ة واح��دة، مطالًب��ا األمم املتح��دة 
واملجتمع الدولي بإنهاء سياس��ة اإلفالت من 
العقاب، وإخضاع القادة احلوثيني للمحاسبة 
اجلنائية الستغاللهم األطفال بأبشع الطرق 
ف��ي احل��رب ض��د اليمني��ني، وال��زج بهم في 
املعارك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.

أوقفوا اجرام املليشيا بحق اطفالنا
عض��وة التحالف اليمني لرص��د انتهاكات 
حقوق اإلنسان ليزا البدوي دعت أمام مجلس 
حقوق اإلنس��ان الذي عقد في جنيف املجتمع 
الدولي إل��ى التحرك الفعلي اجل��اد للوقوف 
على تنفيذ النصوص اخلاصة بحقوق األطفال 
وحمايته��م ومس��اءلة ومعاقب��ة مس��تغلي 

األطفال.
وأكد التحالف اليمني أن جتنيد األطفال من 
قبل مليشيا احلوثي وصالح يجعلهم عرضة 
لالس��تغالل اجلنسي بس��بب األوضاع التي 
يعيشون فيها في ظل احلرب، حيث إن اليمن 
صادقت على االتفاقية اخلاصة بحقوق الطفل 
في العام 1991، ووفًقا لنص املادة 49 من هذه 
االتفاقية تلتزم الدول األطراف باالتفاقية مبا 
ورد في نص االتفاقية من حقوق لألطفال دون 

متييز بأي صورة من صور التمييز.

تجنيد اجباري ودروع بشرية

مليشيا احلوثي.. مسيرة من اإلجرام بحق أطفال اليمن

  تقرير/ محمد الحريبي

تستمر املسرية اإلجرامية ملليشيا الحوثي ضد 
املدنيني يف اليمن، ومن قصف املدنيني واستهداف 
منشآت عامة وخاصة واستمرار تجنيد األطفال 
واس�تغاللهم وابتزازه�م ب�ل واختطافهم من 
ذويهم والزج بهم إجباريا يف مواقع القتال مقابل 
الغ�ذاء إىل اس�تخدامهم ك�دروع برشية تعتمد 

عليها مليشيا الحوثي لضمان بقائها.
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ما أن صفت اليمن لألئمة من »آل القاس��م«، حتى 
طغى »ُحك��م اإلقط��اع«، ُوزعت البالد ب��ني األمراء 
الطامحني، واذا ما مات أحد األئمة، تش��بث كل أمير 
مبا حتت يديه، الق��وي يتمدد، والضعيف ينكمش، 
تالشت حينها االستدالالت التي تؤكد أحقيتهم في 
احلك��م، وحتول��ت اإلمامة م��ن »دولة ديني��ة« إلى 

»مملكة إقطاعية« َيحُكمها األكثر طغياناً.
عاش محمد بن إسماعيل األمير خالل تلك احلقبة، 
عاصر عش��رات من األئمة الطامعني، وخمس��ة من 
األئمة احلاكمني، ورغم أنه »علوي« النسب، هاجم 

قدسيتهم الزائفة، وحكمهم اإلقطاعي، وقال فيهم:
مزقتم شمل هذا القطر بينكم

كٌل له قطعة قفر وعمران
وكلكم قد رقى في ظلم قطعته

مراقي ما رقاها قبل خوان
وقال أيضا:

إني ومن بيت اإلمامة عصابة
في العد قد زادوا على اآلالف

مسترزقون من الرعايا ليتهم
قنعوا بأكل فرائض األصناف

بل يأخذون من الرعايا كل ما
يحوونه كرها بال استنكاف

برع »ابن األمير« في جميع العلوم، وفاق األقران، 
وتفرد برئاس��ة العلم ف��ي صنعاء، وعم��ل باألدلة 
واالجته��اد، كم��ا وهب نفس��ه إلعالء كلم��ة احلق، 
وناضل في سبيل ذلك في شجاعة نادرة، وقد جرت 

له مع أهل عصره خطوب ومحن.
بوف��اة »صاحب املواه��ب«، صف��ت اإلمامة البن 
أخيه القاس��م بن احلسني، جعل األخير من صنعاء 
عاصمة ل��ه وملن بعده، كان ظلوماً غش��وما، وحني 

مترد عليه محمد بن إسحاق سنة »1136ه�«، اتهم 
»ابن األمير« مبساندته، إال أن األخير فوت عليه ذلك، 
عرض عليه حينذاك تولي القضاء، فاعتذر بهدوء.

تولى احلسني بن القاسم اإلمامة بعد وفاة أبيه، 
سنة »1139ه�«، وتلقب ب� »املنصور«، وحني جتدد 
الص��راع بينه وبني »ابن إس��حاق«، ل��م يجد »ابن 
األمير« س��وى الهروب، غادر صنعاء، وبقي بعيداً 

عنها ألكثر من تسع سنوات.
كان »املنص��ور« ظلوم��اً ُم��ذالً لس��كان املناط��ق 
الش��افعية، أش��ار »ابن األمي��ر« إلى ذل��ك بقصائد 
ومكاتبات ش��هيرة، وهي بش��هادة كثيري��ن ثورة 
كبرى على تلك األوضاع، كان لها ما بعدها، تعرض 
بس��ببها حملاول��ة اغتيال، ومن��ع من إلق��اء خطبة 

اجلمعة، ومت التضييق عليه إلى أبعد حد.

يقول »ابن األمير«:
في دولة امللك املنصور كم هلكت

بنادر ومخاليف وبلداُن
كم من عزيٍز أذلوه وكم جحفوا

ماالً وكم سلبت خوٌد وظبياُن

توف��ى »املنص��ور« س��نة »1161ه���«، ليتج��دد 
الصراع القاس��مي بني »املهدي« عباس بن احلسني 
وعم��ه »أحمد«، صحيح أن مس��اعي »اب��ن األمير« 
ساهمت في تلطيف األجواء، إال أن اخلالف لم ينتِه 
إال بوف��اة »العم« مبدينة تعز، ت��اركاً ذريته هناك، 

وهم من عرفوا فيما بعد ب� »بيت الباشا«.
توفى »ابن األمي��ر« عام »1182ه���«، عن »83« 
عام��اً، وهو كم��ا أرعب األئمة حي��اً، أرعبه��م  ميتاً، 
وهذا اإلمام محم��د حميد الدين وال��د اإلمام يحيى، 
يقول فيه: »محمد بن إسماعيل األمير ليس منا أهل 

البيت«.

 ب��الل ال��ط��يب

 أعـــــ اليمــ )8( ــن ــــالم 

ابن األمير.. ُمجدد عصره

ق���ام وزي���ر الثقافة م���روان دماج 
األح���د املاض���ي بتس���ليم رئي���س 
الدكت���ور اخلض���ر  ع���دن  جامع���ة 
لصور مجموعة من الكتب الثقافية 
والفكري���ة في إط���ار املرحلة األولى 
من مشروع 1000 كتاب لكل مكتبة 
مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم عبر وزارة الثقافة ممثلة 

بالهيئة العامة للكتاب.
وأك���د دم���اج اهتم���ام ال���وزارة 
بال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه اجلامع���ة 
علمًيا وثقافًي���ا، موضحا أن الكتب 
املقدمة من قبل الوزارة واملؤسس���ة 
اإلماراتية تنوعت بني كتب التاريخ 
واألدب واإلدارة وكتب األطفال، الفًتا 
إلى حداثة اإلصدارات التي حتوي 
إلى جانب ذلك ترجمات على قدر من 

األهمية أدبًيا وعلمًيا.
فيم���ا ثم���ن رئي���س اجلامعة دعم 

اجلامع���ة  ملكتب���ة  الثقاف���ة  وزارة 
املركزية مب���ا يخدم الط���الب فكريا 

وثقافيا وعلميا.
من جانبه أوضح مدير عام الهيئة 
العام���ة للكتاب ناصر الش���ريف أن 
دع���م املكتبة املركزي���ة بجامعة عدن 
بالكتب املقدمة من مؤسس���ة محمد 
بن راش���د آل مكت���وم للمعرفة يأتي 
ف���ي اط���ار الش���راكة بني املؤسس���ة 
العام���ة  الهيئ���ة  عب���ر  وال���وزارة 
للكتاب، به���دف توزيع 1000 كتاب 

لكل مكتبة.
وفي إطار املش���روع أيضا بدأت 
الوزارة بتوزيع الكتب على املكتبات 
العامة في جميع احملافظات احملررة 
ومراك���ز  اجلامع���ات  م���ن  وع���دد 

الدراسات.
وأوض���ح وزي���ر الثقاف���ة م���روان 
دماج  ان املشروع يعد ثمرة تعاون 

بني الهيئة العامة للكتاب ومؤسسة 
محم���د ب���ن راش���د الثقافي���ة والذي 
يه���دف الى تزويد املكتب���ات العامة 
بإص���دارات حديث���ة ف���ي مج���االت 
متنوع���ة ف���ي العل���وم واالقتص���اد 

والسياسة واألدب.
وب���دأت املرحل���ة األول���ى بتوزيع 
 100 عش���رة االف كت���اب تش���مل 
عنوان في مجاالت مختلفة وسلمت 
للمكتب���ة الوطنية في عدن وش���بوة 
ومكتبة القمندان بلحج ومكتبة طور 

الباحة واملهرة.
وأش���ار دم���اج ال���ى أن���ه س���يتم 
توزيع املخصص لبقية املكتبات في 
حضرموت وتعز وبقية احملافظات 

خالل األيام القادمة. 
مشيدا بجهود فرع الهيئة العامة 
للكتاب في مارب والتعاون املثمر مع 

مؤسسة محمد بن راشد الثقافية.

صدر عن عالم الكتب احلديث للنشر والتوزيع 
ب���األردن كت���اب »دينامي���ة النس���ق الثقافي في 
القصيدة اجلاهلية » للدكتور فتحي الشرماني 
عضو هيئة التدريس في قس���م اللغ���ة العربية 

بكلية اآلداب - جامعة تعز.
ويق���ع الكت���اب ف���ي 360 صفحة م���ن القطع 
املتوس���ط ناق���ش فيها قضاي���ا ال���ذات واآلخر 
واملركزي���ات واالنس���اق املهيمنة عل���ى العقلية 
العربية من خالل وثيقة الشعر اجلاهلي بوصفه 
املخ���زن اجلمال���ي االول واالخط���ر للتصورات 
والطبائع الثقافية التي ظلت تواصل ارحتالها 
في العقل العرب���ي عبر العصور. وجرى تناول 
ذلك في الكتاب من خالل منوذج نقدي مس���تقل 

هو )دينامية النسق(.
ويش���كل ه���ذا اإلص���دار النوعي ف���ي مجاله 
إضافة جدي���دة للمكتب���ة األدبي���ة والنقدية في 
العالم العربي نظرا للزاوية املغايرة التي تناول 

فيها املؤلف أدب العصر اجلاهلي.
وق���د حظ���ي الكتاب مبقدم���ة للناق���د العربي 
الكبي���ر الدكتور عبدالله الغذامي أس���تاذ النقد 
والنظري���ة بجامعة امللك س���عود، وألهمية هذه 
املقدمة التي متهد الس���تيعاب تناوالت املؤلف 

سنوردها كاملة كما وردت:
وصلني هذ الكتاب للدكتور فتحي الشرماني، 
وأنا في سفٍر بعيد، وكأمنا هو نسمة ترّد الروح 
مبا إنه يثير أسئلة النقد الثقافي، تلك األسئلة 
الت���ي ولدتها ظ���روف رد الفعل عل���ى أطروحة 
ودع���وى ه���ذا النق���د، ولق���د أحس���ن الدكت���ور 
الش���رماني صنعًا باملعرف���ة وتاريخ العلم حني 
جع���ل كتابه يس���تفتح أس���ئلة حال االس���تقبال 
العربي للنق���د الثقافي، فعرض الرؤى كلها، ثم 

اختار دربه بعد أن تبينت له كل الدروب.
يحس���ن هو الصنع، ولكن رج���اًل مثلي عاش 
ظ���رف صناع���ة احل���دث النظ���ري واملنهج���ي، 
وعاش حلظات استقباله من أجيال من النقاد، 
بعضه���م ش���باب هب���ت نفوس���هم م���ع مقوالت 
النقد الثقافي، في مقابل آخرين هم أصاًل نقاد 
لألدب، ويختلفون عن اجليل الش���اب من حيث 

تاريخهم مع النقد األدبي، ولذا من الواضح أن 
أمورًا سوف تستفزهم من هذا املشروع النقدي 
املتمرد من مثل مقولة )موت النقد األدبي(، ولن 
تكون هذه املقولة س���هلة االبتالع، وفي الوقت 
ذات���ه فقد ح���دث أنه���م ال يريدون رف���ض النقد 
الثقاف���ي فاخت���اروا دربًا وس���طًا ب���أن يضعوا 
تصورًا يجعل النقد الثقاف���ي نقدًا للنصوص، 
وليس نقدا لألنس���اق. وكأمنا يريدون احلفاظ 

على النقد األدبي مع التلبس بالنقد الثقافي.
وف���ي ظن���ي أن ه���ذه ه���ي خالص���ة معرك���ة 
االس���تقبال القابل/ الرافض، ففي حني يقبلون 
أطروحة النقد الثقاف���ي بوصفها عنوانا، وفي 
الوق���ت ذاته ينافحون عن حيوية النقد األدبي؛ 
فإنهم وقعوا دون تعّمد في رفض جوهر النقد 
الثقافي، مبا إنه نقد للنس���ق املضمر، وراحوا 
يقولون عن نس���ق ظاهر، كما يرفضون مفهوم 
النس���ق املضم���ر مب���ا إن���ه عل���ة ثقافية تش���به 
الفيروس الذي يدمر اجلسد عبر تخّفيه وتقّنعه، 
مع صغر شأنه وخفاء جسده، لكنه يحقق الدمار 
حني يشتغل بخفاء ويفتك باجلسد غير ملحوظ، 
وال ميكن كش���فه إال عبر تلّمس أثره، وأثره هو 
وح���ده ما يكش���ف عنه. وك���ذا هو النس���ق مبا 
إنه فيروس ثقاف���ي يتخّفى من حتت اجلمالي، 
ويحول التذوق ملا هو جمالي ومجازي ليصبح 
منذجَة ذهنيًة تدمي مفعولية األنساق املتشعرنة 

واملستفحلة، ويصبح )السي السيد( االجتماعي 
و)الطاغية السياسي( جتليات للذات املجازية 
املتش���عرنة بخصائصه���ا الفحولي���ة املطلق���ة 
ويج���وز لها م���ا ال يج���وز لغيرها وتق���ول ما ال 
تفعل، وه���ي األنا املطلق���ة واملتف���ردة، أي ذات 
مجازية شعرانية تس���وقها الثقافة عبر املجاز 
الش���عري بوصفه���ا مج���ازًا وجمالي���ات، وعبر 
ه���ذه املجازية تتنام���ى األنوية املتف���ردة حتى 
ليصبح الرمز البطولي السياسي هو )املستبد 
الع���ادل( أي القبيح اجلمي���ل، ونصّفق للقبيح 
اجلميل؛ ألنن���ا تدربنا عل���ى التصفيق للجميل 
الشعراني، دون أن نلحظ ما يبطنه من نسقية 
مضمرة ومدمرة، وهذا يفسر مثاًل حب الفتيات 
لغزلي���ات نزار قباني، م���ع أنها تصنع منوذجًا 
نس���ويًا يقتصر على اجلس���د خلوًا من العقل، 
ويكتفي هذا اجلس���د بفتنة الرجل، وال يتجاوز 
هذا الهدف، وكأن اجلمل���ة التي تتردد في ألف 
ليل���ة وليلة )ما خلقت النس���اء إال للرجال(؛ هي 

احلقيق���ة املطلقة ملقام املرأة كوني���ًا ومصيريًا، 
وه���ذه خالص���ة التجربة الش���عرية عن���د نزار، 
ومن الذين قبله وبعده طبعًا، وهنا يأتي النقد 
الثقاف���ي بدوره الذي مييزه عن غيره فيكش���ف 
القبي���ح م���ن حت���ت اجلميل، وب���ذا يك���ون نقدًا 

لألنساق وليس نقدًا للنصوص.
ه���ذا مبدأ جوه���ري لنظري���ة النق���د الثقافي 
ومنهجيته، وهو ش���رط له وش���رط فيه، حسب 
مواصفات النس���ق املضمرة من جهة وحس���ب 
مصطلح���ات التورية الثقافي���ة، واملجاز الكلي 
والوظيفة النس���قية )الفصل الثاني من كتابي: 

النقد الثقافي(.
والذي حدث في حاالت كثر من استقبال النقد  
الثقافي عربيًا؛ أن البعض التقط التسمية وترك 
مصطلحاتها، وأخذ يوظف النقد الثقافي لقراءة 
اجلمالي���ات، وهذه وظيف���ة كانت � وم���ا زالت � 
مخدومة بإتقان ماهر من النقد األدبي، وليست 
بحاجة لتسميتها بغير اسمها، وليس من مبرر 
علمي، كما ال أراها مب���ررة من حيث أخالقيات 
املعرف���ة، وش���رط املعرف���ة أن تس���مي الش���يء 
باسمه، أما أن تسمي الشيء بغير اسمه...!!!!! 
فلن يكون لذل���ك الزعم مبرر منهجي مبا إنه لن 
يجيب على س���ؤال حتمي ومصيري، وهو : ما 
فرقه عن النقد األدبي ، وملاذا إذن تعطونه غير 

اسمه...!!!!
الذي أس���عدني به���ذا الكتاب أنه ط���رح هذا 
السؤال بصيغة هادئة ورزينة، ولم يقله بلفظه 
فحسب، بل قاله أيضا بفعله ومبقارناته، وهو 
هن���ا يقدم بحثًا مهمًا في س���ؤال تاريخ املعرفة 
وس���يرة املقوالت، وأرى أن مدخل الكتاب بحد 
ذاته هو بحث متطور في النظرية مبا إنه يضع 
املعاني قبالة الكلمات، ويترك للقارئ أن يتبّصر 
طريقه، وسيظل هذا الكتاب أثيرًا عندي وقريبًا 
إلحاالت���ي؛ ألنه تولى س���ؤال النظري���ة بطريقة 
عملي���ة كاش���فة، ويس���جل الدكتور الش���رماني 
اس���مه في لوحة ش���رف املعرفة بوصفه باحثًا 
وضع الس���ؤال النظري في موضعه وجعله في 

صميم بحثه.

في إطار المرحلة األولى لمشروع 1000كتاب لكل مكتبة

المبادرات الثقافية وزارة الثقافة ترفد مكتبة جامعة عدن بعدد من الكتب
رافد حقيقي

أحمد عفيف

من املعلوم بالرضورة أن األنشطة الثقافية 
والفني�ة والفكري�ة كغريه�ا م�ن األنش�طة 
االجتماعي�ة والتنموي�ة واإلنس�انية تتطلب 
تمويال يلبي احتياجاتها األساسية عىل األقل 
إلخراجها من ط�ور الفكرة إىل طور العمل ، 
وهذه إش�كالية كبرية تواج�ه الحراك الثقايف 
يف ظل ش�حة موارد الدولة وتوجه املنظمات 
نح�و العم�ل اإلنس�اني كأولوي�ة فرضتها 
الحرب ، وهو الحال كذلك بالنس�بة للقطاع 
الخ�اص ال�ذي كان س�ندا حقيقي�ا للقطاع 
الثق�ايف يف مرحلة اس�تقراره فقد أصبح اآلن 
شأنه ش�أن القطاع الثقايف الذي يصارع من 

أجل البقاء متأثرا بالحرب.
ويف كل األح�وال  ف�إن كل املش�اكل يف كل 
القطاع�ات  له�ا حل�ول آنية واس�رتاتيجية 
تسهم يف تجاوز كل اإلشكاليات والصعوبات 
أق�رب  تك�ون  الحل�ول  ، ه�ذه  والعقب�ات 
للواقعية والتنفيذ إذا ما تركنا ثقافة االنتظار 
والتعوي�ل ع�ىل عامل الوقت كخي�ار رئييس 
صحي�ح أن الزمن جزء م�ن الحل لكنه ليس 
كل الح�ل وكما يق�ال مالم تب�دأه اليوم لن 

يكتمل يف الغد.
أم�ام القي�ادات الثقافية والش�باب املثقف 
واملهتم�ني به�ذا القط�اع خي�ار املب�ادرات 
الذاتية والشبابية واملجتمعية الرافدة للحراك 
الثقايف فه�ي الحل الحقيق�ي للدفع بالعمل 
الثق�ايف إىل األم�ام واالرتقاء به إىل املس�توى 
املطل�وب ، ويتطل�ب هذا فق�ط امتالك روح 
املبادرة من قبل املثقفني هذه الروح هي التي 
ستثمر أعماال كبرية وس�تخلق حراكا ثقافيا 

ال يتوقف .
ليس علينا أن ننتظر املؤسسات واملنظمات 
والحكوم�ة والقط�اع الخ�اص لك�ي نقوم 
بواجبن�ا الثق�ايف والفني وإيصال رس�التنا 
وحفظ هويتنا، علينا أن نبس�ط األمور أكثر 
وننت�ج أعماال تقوم عىل املب�ادرة الذاتية كل 
وفقا إلمكانياته ومن موقعه حينها س�يكون 
بإمكاننا أن نقيم معارض الكتب واملعارض 
والفعالي�ات  والفني�ة  والرتاثي�ة  الثقافي�ة 
املختلفة بإمكانياتنا املتاحة ومواردنا املحلية 
البس�يطة بالتنسيق مع الجامعات واملدارس 
والس�لطات املحلية واملبدعني كما يحصل يف 

كل بلدان العالم .
املؤسسات الثقافية املحلية يقع عىل عاتقها 
القي�ام بتنس�يق مثل هذه املهم�ات وإطالق 
أنشطة تطوعية داعمة للحراك الثقايف والفني 
واألدب�ي والفكري ، ويقع ع�ىل عاتقها أيضا 
تشجيع إنش�اء وإنطالق املبادرات الشبابية  
الرافدة للحراك الثقايف والفني والفكري فهي 

من ستصنع الفرق يف هذا اإلطار.

 آفاق ثقافية
     اجليش الوطني اليمني

      
     

9الثقافية

د. عبدالله الغذامي

ي������ا راح������������������������ل����ن إل�����������ى م����ن���������ى ب���ق���ي�������ادي
ه���ي���ج���ت���م���وا ي�������وم ال����رح����ي���������ل ف�����������������������ؤادي 

س���������رمت وس�����������ار دل����ي����ل����ك����م ي�������ا وح���ش���ت�������ي
ال������ش������وق أق����ل����ق����ن����ي وص�����������������وت احل�����������ادي

وح����رم����ت����م����وا ج���ف���ن���ي امل�����ن�����ام ب��ب��ع��دك�����م
ي������ا س�����������������������اك���ن���ن امل���ن���ح���ن�������ى وال���������������وادي

وي�������ل�������وح ل�������ي م�������ا ب�������ن زم�����������زم وال����ص����ف����ا
ع�����ن�����د امل�������ق�������ام س����م����ع����ت ص���������وت م�����ن�����ادي

ُ�������رى وي�����ق�����ول ل�����ي ي�����ا ن���ائ�������م���ا ج�������د ال���س��������
ع��������رف��������ات جت�����������ل�����و ك��������ل ق�����ل�����ب ص�����������ادي

م�����ن ن�������ال م�����ن ع�����رف�����ات ن���ظ���������������رة س���اع���ة
ن����������ال ال�����س�����������������������رور ون�������������ال ك��������ل م�����������������راد

ت����ال����ل����ه م�����ا أح�����������ل���ى امل����ب����ي����ت ع����ل����ى م��ن�����ى

ف������ي ل����ي����ل ع�����������������������ي���د أب�������������رك األع���ي���������������اد
ض����ح����وا ض����ح����اي����اه����م ف���س�����������ال دم���اؤه�����������ا

وأن�����������ا امل�����ت�����ي�����م ق�������د ن����ح�������������������رت ف�������������ؤادي
ل���ب���س���وا ث����ي����اب ال���ب���ي���ض ش��������������ارات ال���ل���ق���اء

وأن������������ا امل��������ل��������وع ق��������د ل����ب����س���������ت س�������������وادي
ي������ا رب أن��������ت وص����ل����ت����ه����م ص�����������ل���ن���ي ب��ه�����م

»ف���ب���ح���ق���ه�������م« ي���������ا رب ُف�������������������ك ق���ي�������ادي
ف���������إذا وص���ل���ت�������م س���������������������������امل���ي�������ن ف��ب��ل��غ�����������وا

م����ن����ي ال����س��������������الم ُأه����ي���������ل ذاك ال�����������وادي
ق�����ول�����وا ل��ه�����������������������م ع���ب�������دال���رح���ي�������م م��ت��ي�����م

واألوالد األح�����������ب�����������اب  وم����ف���������������������������������������ارق 
ص���ل���ى ع���ل���ي���ك ال����ل����ه ي����ا ع���ل�������م ال��ه�����������������������دى

م��������ا س�����������������ار رك����������ب أو ت�����رن�����������م ح�����������ادي

 عبد الرحيم البرعيياراحلين إلى منى

اعالن قضائي
ت��ع��ل��ن محكمة م����ارب االب��ت��دائ��ي��ة 
ب���أن���ه ت���ق���دم ال��ي��ه��ا األخ/ زك��ري��ا 
محمد أح��م��د سعيد، مدعيًا أنه 
وقع عليه خطأ في كشوفات وزارة 
ال��دف��اع حيث ذك���روا اس��م��ه زكريا 
محمد أحمد سعيد والصحيح هو 
زكريا احمد محمد احمد املالكي.  
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له 
أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه 
أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة م��ارب االبتدائية 
ب��أن��ه ت��ق��دم ال��ي��ه��ا األخ/ أح��م��د 
محمد حسن سالمة، مدعيًا أنه 
وق���ع ع��ل��ي��ه خ��ط��أ ف���ي اس���م ج��ده 
ح��ي��ث ص���ار أح��م��د محمد حسن 
س���الم���ة، وال��ص��ح��ي��ح ك��م��ا ي��دع��ي 
هو أحمد محمد حسن سالمة. 
ويطلب إث��ب��ات ذل��ك بحكم فمن 
ل���ه أي اع����ت����راض ع��ل��ي��ه ت��ق��دمي 
اعتراضه أمام احملكمة خالل شهر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
ت��ع��ل��ن محكمة م����ارب االب��ت��دائ��ي��ة 
بأنه تقدم اليها األخ/ عبداملجيد 
محمد حسن املنصوب، مدعيًا أنه 
وق���ع عليه خ��ط��أ ف��ي اس��م��ه حيث 
أض��ي��ف م��ح��م��د واالس����م الصحيح 
كما يدعي هو عبداملجيد حسن 

محمد حسن املنصوب.
 ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له 
أي اعتراض عليه تقدمي اعتراضه 
أمام احملكمة خالل شهر من تاريخ 

نشر هذا االعالن.
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ع���ال���ي ال��ه��م��ة أم���ض���ي م��ؤم��ن��ا
ع��ن سبيل ال��ل��ه م��ا ح���دت أن��ا

مي����ن����ٌي وج���ب���ي���ن���ي ل�����م ي����زل 
مي������أ االف������������اق ن����������وٌر وس���ن���ا

ال��ت��اري��خ ل��ي تكرمة ينحني 
دون تزوير ولي املجد انحنى

ف��أن��ا شمس احل��ض��ارات التي
اش����رق����ت ذات ن����ه����اٍر ه��اه��ن��ا

م��ال ب��ي حظي وق��د أرهقني
غاسق الظلمة في درب العنا

فمتى يغسل عينّي الضحى
وأرى ال��ع��ل��ي��اء مت��ش��ي نحونا

وأرى ص���ن���ع���اء ع������ادت ح���رة
وب�����ه�����ا م���������ارب ت���ل���ق���ى ع���دن���ا

يا أولى البأس الشديد انطلقوا
واستعيدوا مجدنا يا جيشنا

كل ما في االرض يستصرخكم
ال���وط���ن���ا وردوا  ف���أغ���ي���ث���ون���ا 

عصبة اإلف��ك التي ما تركت 
مسجدًا في أرضنا أو مسكنا

ت��أك��ل االط��ف��ال ف��ي اطباقها
وع��ل��ى ال��ن��ي��ران ت��ش��وي امل��دن��ا

عصبة النقص لديهم افرزت
دع�������وة امل�������وت ال����ت����ي ت��أك��ل��ن��ا

طينهم يسخر من صلصالنا
ما الذي يا قوم اغراهم بنا؟

م���ا أدع����ى اب��ل��ي��س  ي���وم���ًا ان��ه
بن جنس اجلن ازك��ى معدنا

ول���ق���د ف���اق���وه ف���ي دع��وت��ه��م 
واس��ت��ب��اح��وا دون ح��ق قتلنا

ف����ل����ع����ن����اه����م وم���������ن ي���ل���ع���ن���ه 
ش��ع��ب��ن��ا ن��خ��رج��ه م���ن ارض��ن��ا

اخ����رج����وا م��ن��ه��ا وإال ف��ل��ت��روا
إن دخ��ل��ن��اه��ا ع��ل��ي��ك��م ب��أس��ن��ا

ن��ح��ن أه���ل احل���ق وامل���ج���د لنا
فاخرجوا من دمنا من حلمنا

واجمعوا اشيائكم وانصرفوا
ودع���ون���ا ن��ح��ن ن��ب��ن��ي ال��ي��م��ن

ب������������ذرة م����ل����ع����ون����ة ان���ب���ت���ه���ا 
بيننا الشيطان تذكي الفنت

ه�������ذه ال���ل���ع���ن���ة ال ي���رف���ع���ه���ا
م��ن إل���ى ال��س��ل��م دع���ى أو رك��ن

إمن�����������ا ت�����رف�����ع�����ه�����ا م����ع����رك����ة
جتعل الشيطان ميسي مؤمنا

ت���ص���در ع����ن دائ�������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي ب���اجل���ي���ش ال���وط���ن���ي ال��ي��م��ن��ي

www.26sep.info
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دعاها لزيارة تعز والحديدة..
وزير اإلعالم: منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن منحاز للحوثيين

اس����تغرب وزي����ر االع����الم م����ن حتيز منس����قة 
الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة في اليمن 
إلى جانب مليشيا احلوثي االنقالبية املدعومة 

من ايران.
وقال االرياني في تصريح نقلته وكالة س����بأ 
»إن تصريحات املنس����قة األخيرة وزيارتها إلى 
مديري����ة ضحي����ان ف����ي محافظ����ة صع����دة تؤكد 
من جديد انحي����از بعثة األمم املتح����دة العاملة 
في اليم����ن ملليش����يا االنق����الب واعتمادها على 

معلومات مضللة يقدمها االنقالبني دون العودة 
للحكومة الش����رعية وفي اس����تباق لنتائج عمل 
فرق تقصي احلقائق حول مختلف القضايا مبا 

في ذلك حادثة )سوق ضحيان(«.
وتسأل االرياني ملاذا لم تقوم املنسقة بزيارة 
مدين����ة احلدي����دة الت����ي ترتك����ب فيها املليش����يا 
احلوثي����ة أش����نع اجلرائم ض����د س����كان املدنية 
وبش����كل يومي أو زيارة محافظ����ة تعز وغيرها 
من احملافظات التي ترتكب تقوم املليشيا فيها 

أبشع أنواع اجلرائم ضد املدنيني. 
وقال االرياني: »هذه ليست املرة األولى التي 
تطلق فيها منسقة الشؤون اإلنسانية أحكامها 
بناء عل����ى معلوم����ات املليش����يا االنقالبية، فقد 
سارعت قبل أيام بإصدار أحكام منحازة لصف 
املليشيا االنقالبية إزاء قصف املدنيني في سوق 
السمك وبوابة مستشفى الثورة العام في مدينة 
احلديدة بقذائف الهاون، فيما نس����بت منس����قة 
الش����ؤون اإلنس����انية اجلرمية لتحال����ف.. األمر 
الذي صححه مكتب املفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان في اليمن مدعوم بالوثائق واملعلومات 
امليداني����ة، وأك����د ان القص����ف ناجت ع����ن قذائف 
هاون انطلقت من مناطق سيطرة تلك املليشيا«.
وأكد االرياني ان مليشيا احلوثي االنقالبية 
املتم����رده املدعومة من ايران تتعمد اس����تهداف 
املدني����ني بش����كل مباش����ر س����عيا منه����ا ال����ى 
استعطاف الرأي العام احمللي والدولي، وقال: 
ان تصريحات منسقة الشؤون اإلنسانية تشجع 
تلك املليش����يا اإلجرامية على ارتكاب املزيد من 
جرائمه����ا ض����د املدنيني بغية حتقي����ق أهدافها 

الشيطانية.

عظماء على سفوح 
الجبال

محمد الربع

قمت بزيارة أنا وبعض الزمالء يف األيام املاضية 
لعدة مواق�ع يف جبهات املقاوم�ة وبعض األلوية 
العسكرية يف مأرب وحرضموت والجوف وصنعاء، 
بدعوة م�ن دائ�رة التوجي�ة املعن�وي يف الجيش 

الوطني.
عند زيارة هؤالء فقط يعرف مدعي الوطنية ماذا 
تعني الوطنية ومن يدعي حب الوطن تعرف ماذا 

يعني التضحية من أجل هذا الوطن.
ومن ينظر لنفس�ة أنه كبري يتق�زم أمام أقدام 

هوالء العظماء.
نظرة اىل وجوه هؤالء الش�باب تدرك أنه مازال 

اليمن بخري وسيتعاىف..
تدخل املوقع العس�كري وكان�ك دخلت منتدى 
ثقايف، فتجد املعل�م والطبيب، وأس�تاذ الجامعة، 
ورج�ل األعم�ال، وش�يخ القبيل�ة، وش�يخ العلم 
أدهشني ذاك الجندي البسيط الذي قام من جواري 
ليديل بترصيح ألحدى القن�وات األجنبية، فوجدته 
يتكلم اللغة اإلنجليزية بطالقة، واتضح يل أنه أحد 
الطالب املبتعثني للدراس�ة يف الخارج، ومن أوائل 
الجمهورية، ولكنه وقف دراس�ته وع�اد ليلتحق 

بصفوف املقاومة.
عند زيارتك اىل جبهات القتال تعرف معنى املثل 

القائل »ما أسهل الحرب عىل املتفرجني«..
املتفرجون وكث�ري من املتفلس�فني يف الرياض 
او تركيا أو القاه�رة وغريها...من ينام عىل بطنه 
حتى العرص يصحي بعدها يتغدى ويرشب شاي 
بالنعن�اع، ث�م يفتح اإلنرتن�ت ويكتب عن فش�ل 
املقاومة يف حس�م املعركة، وملاذا ل�م يحرروا تعز 
برسعة؟ ومل�اذا مازال�وا يف نهم؟ وه�ذا دليل عىل 

الفساد الكبري وأنهم يأكلون الفلوس.
اليعلم املتفرج�ون أن جبهة مأرب اىل نهم فيها 
سلسلة جبلية ممتدة ألكثر من سبعني جبل، واحد 
من هذه الجبال فقط لم يتم السيطرة عليه إال بعد 
سقوط أكثر من 75 شهيداً من خرية شباب اليمن 

والكثري من الجرحى.
جبال ووديان ال يستطيع املتفرجون واملفسبكون 
أن يتجاوزوا واحداً منها وهم يمشون مشياً فكيف 
بمن يخوضها حرباً ويتقدم بني وابل من الرصاص 
والقذائف واألرض ملغمة من تحته ويستشهد فيها.
لكم أن تتخيلوا أن مواقع قتالية يحتاج ايصال 
الطعام إليها اىل خمس س�اعات من التسلق مشياً 

عىل االقدام يومياً. 
هل تعلمون أن هن�اك جبهات يصل لها اإلمداد 
والتغذية عرب الحمري ألن البرش ال تستطيع ايصاله.

هل تعلمون أن هناك مواقع ش�ق الطريق إليها 
فقط احتاج ألكثر من شهرين من العمل املتواصل.

هل تعلمون أن كثري من الشباب أستشهدوا مع 
أن إصابتهم ليس�ت خطرة والس�بب أن إسعافهم 
عىل األكتاف يحتاج اىل ثمان س�اعات فلم يتمكنوا 

من إنقاذهم.
كل م�رت مرب�ع يتم تحري�ره يختلط في�ه الدم 

والعرق حتى يتحرر.
ه�ل يعل�م املتف�رج أن منطق�ة نه�م لوحدها 

مساحتها اكرب من دولة.
ه�ل يعل�م املتفرج�ون واملفس�بكون أن نزول 
الش�عاب والجبال لي�س كنزول املنش�ورات، وأن 
الجلوس خلف شاش�ة الج�وال والكمبيوتر ليس 

كالجلوس خلف املواقع واملتارس.
تذكر اخي املتفرج وانت تنتقص من دور هؤالء 
وقادتهم، وتشكك يف تضحياتهم، وتخون نواياهم، 
وتحاول شق صفوفهم، أنهم األمل الوحيد لنا بعد 
الله يف استعاد دولتنا املنهوبة، وهم أصحاب الفضل 
عليك يف تخليصك من حكم العصابات واملليشيات،
في�ا مناضلو املكيف�ات أرفق�وا قلي�اًل برجال 

الجبهات.
فمن املحزن أيضا أن هؤالء ُيقتلون وهم يدافعون 

عن حقوق من يقتلهم.
هل يعلم أتباع عفاش والحوثي أن هؤالء الشباب 
يقاتل�ون من أجل دولة تكفل حق�وق الجميع بما 

فيها هم!
فهم ال يقاتلون من أجل أنفسهم والمن أجل أن 
يعينوا يف املناصب والوزارات، ولكن من أجل أقامة 
دولة للجميع، الحاكم فيها الدس�تور والقانون ال 
رغبات ومزاج ابو تراب وال تحت رحمة أبو ملعقه 

وابو ربل.

أحمد ردمان

ـــدغ
ّ
كي ال يتكرر الل

منذ ميالد اليمنيني يف السادس والعرشين من سبتمرب 
1962م انته�ج اإلماميون سياس�ة االنحن�اء للعاصفة 
الحمريي�ة وعيونهم ترقب امتداد الج�ذور الجمهورية.. 
والتوجس س�يد موقف »الس�يد« خيفة تج�ذر الجذور 
الجمهوري�ة يف الرتب�ة اليمنية املغ�ذاة بب�ذرات اإلمامة 

الدخيلة عليها منذ الغزو الريس يف العام 284هجرية.
والحق أن التوجس اإلمامي كان توجسا فاعال إذ أثمر 
مجلسا أسموه ب�»مجلس الحكماء« إلدراة العمل - أثناء 
فرتة انحنائهم - ليتم تجفيف املياه وقطع الجذور املتصلة 
بالشجرة الجمهورية.. ذلك أن انحناءهم يتسم بوضوح 

الرؤية وجالء الهدف بالنسبة لكل ساليل بغيض.
ومع تراخي الزمن نمت  الشجرة الجمهورية لكنها لم 
تسلم من دّس سّم اإلمامة فيها ولو بصورة خفيفة لتبقى 
الحي�اة ظاهرة عليه�ا رغم عوامل الفن�اء التي تحتويها 
برعاية إمامية تتميز بدهاء ونفس طويل أنتجا غش�اوة 
عىل أعني الجمهوري�ني لتكفكف تلك الغش�اوة من دقة 
نظراتهم لش�جرتهم التي يرون فيها أمراضا عصية عىل 
التشخيص... ذلك أن عوامل فنائها املحتوم قد امتزجت 
بعوامل بقائها املوهوم.. فس�اقيها املاء ه�و ذاته الّداس 
للس�م فيها، ولكن جرعة الس�م لم تكن كافي�ة إلماتتها 
خوفا من فعل جمهوري يأتي بعد اكتش�افه رّس ذبولها 
فيستأصل شأفته... ولهذا فال بد من املوازنة الساللية بني 
دّس السم وسقي املاء، وبني تقطيع الجذور والحفاظ عىل 
حياة بعض األغصان ليستمر الس�ري الهادئ إىل الهدف 
امل�راد فيتم اقتالعه�ا يف غفلة أو تغاف�ل جمهوري أتقن 
اإلمامي�ون صنعته، وأج�ادوا إدارة دفت�ه بفعل صياغة 
عوامله عرب االخ�رتاق حينا، وزرع وتنمية الش�قاق بني 
اليمنيني أحيانا أخرى... ليأت�ي اليوم الذي يخوض فيه 
اليمنيون معركتهم ضد أنفس�هم لخدمة مرشوع غريهم 
ال�ذي تعوّد أن ال يحيا إال عىل جثثه�م، وال ترتوي أوردة 
بغيه إال من دمائهم.. وبالفعل فقد نجح السالليون يوم 
انحنوا للعاصفة السبتمربية لوضوح الرؤية ودوام املثابرة 

وإتقان التقية واالختفاء.
تل�ك حقائق أثبتتها األي�ام... لكن الحقيق�ة أيضا أن 
االس�تفادة من تلك الحقائق ما زال�ت محل اختالف بني 

ذوي الرؤى املوسومة بالتشدد وأخرى تتسم باالنفتاح.
إن اللدغ من جحر واحد أكثر من مرة.. مدعاة لسخرية 
العقل، وإلثم الرشع، ولوم العرف، ولعتاب املنطق والفكر 

السليم.
فه�ل آن للملدوغ أن يتعلم م�ن ماضيه كي ال يصبح 

مسخرة لالدغه والعاملني أجمعني.

       منصور أحمد

يحم���ل املبع���وث الدول���ي ال���ى اليم���ن، مارت���ن 
غريفي���ث، مخط���ط تدمي���ري لليم���ن وتفكيك���ه الى 
كانتون���ات ودوي���الت ضعيف���ة تتحكم مبش���هدها 
املليش���يا االيرانية في اليمن، ومؤغلة في االقتتال 
واحلروب الداخلية، وكساحة صراع اقليمي ودولي 
لقوى الهيمنة واالستبداد لشعوب املنطقة العربية.
الكارثة الت���ي حتملها خطة املبعوث البريطاني 
غريفيث،اليوم للتس���وية السياسية ووقف احلرب 
ف���ي اليم���ن، ال تق���ل خطورته���ا عن خط���ة مهندس 
االس���تعمار البريطاني الق���دمي الكابنت هنس التي 
قدمها قب���ل قرن ونص���ف الى وزارة املس���تعمرات 
ومجل���س العم���وم البريطان���ي بض���رورة احت���الل 
ع���دن واملوانيء اليمنية في البحر العربي والبحر 
االجمر، ومن بعده م���ا كان يطلق عليه ب« نوراس 
العرب«- املن���دوب الس���امي البريطاني في منطقة 
اخللي���ج العرب���ي، والذي ش���كل دوي���الت- امارات 
اخلليج ورس���م خطوط حدوده���ا وعني لها احلكام 
املوثوقون بالوالء للتاج امللكي البريطاني وربيبة 

االستعمار.
   فهاه���و حفيدهم���ا غريفيث يق���دم الى مجلس 
االم���ن الدولي، خطة لوقف احل���رب بحجم الكارثة 
كونه���ا تبق���ي املنطق���ة واخللي���ج العرب���ي حت���ت 
الوصاي���ة والهيمنة البريطانية، والس���يطرة على 
اليمن وتفكيكه ال���ى دويالت ضعيفة ال تقوى على 

املقاومة واملواجهة..
اذ ان خط���ة احل���ل السياس���ي ف���ي اليم���ن التي 
يسوقها« املبعوط« غريفيث، تعد من اخطر املشاريع 
االستعمارية التي مرت باليمن واجلزيرة العربية 

واخلليج على االطالق.. 
وفي املجمل فأن اخلطة حتمل في طيتها مشروع 
كارثي على اليمن واملنطق���ة العربية برمتها، فهي 
تك���رس الهيمن���ة االس���تعمارية البريطاني���ة عل���ى 

املنطقة من خالل احلفاظ على منو ومتدد املشروع 
الفارس���ي الذي ت���راد له الق���وى الغربي���ة ان يظل 
بعبعا تس���تنزف م���ن خالله الث���روة النفطية لدول 
اخللي���ج وتهديد ط���رق املالحة الدلي���ة في جنوب 

البحر االحمر.
فغريفيث  املعتوه كش���ف عن حق���د دفني يحمله 
لليم���ن، وافصح ف���ي مقابلت���ه مع جريدة الش���رق 
االوس���ط اللندنية، عن جرمية حقيقية بحق اليمن 
واليمني���ني، حتمله���ا خطت���ه الت���ي اق���ل م���ا ميكن 
وصفه���ا بالس���الم املفخ���خ واملؤام���رة املفضوحة 
الت���ي ج���اء البريطان���ي غريفي���ث ليس���قطها على 
الواق���ع اليمني على انها حمامة س���الم. لكنها في 
حقيقة االمر »س���الم على طريقة غريفيث«.. س���الم 
مفخخ باملتارس والعبوات الناسفة واالنقسامات 
والصراعات- الداخلية واالقليمية- وحروب طويلة 
االم���د، وإبقاء اليم���ن على هذه احلال���ة- في حرب 
دائمة لعشرات السنني، ويؤكد هذا ما قاله غريفيث 
ان خطة املشاورات املقبلة تهدف الى وقف احلرب 

في اليمن وليس الى سالم دائم في اليمن.
فاخلطة التي يطرحها املعتوه غريفيث، يحاول 

من خاللها الغاء الشرعية واملرجعيات الثالث للحل 
السياس���ي )مخرجات احل���وار الوطن���ي- املبادرة 
اخلليجي���ة واليتها التنفيذية، وقرار مجلس االمن 
الدول���ي رق���م2216(. كما انها تؤس���س لصراعات 
ال أول له���ا وال أخ���ر، من خ���الل الع���ودة بالعملية 
السياس���ية ال���ى نقطة الصف���ر، متج���اوزا كل تلك 
االتفاقات السياسية واحلوار الوطني الذي جرى 
برعاية االمم املتحدة وإش���راف مباش���ر من س���لفه 

واول مبعوث أممي الى اليمن، جمال بن عمر.
وبدا غريفيث مرتبكا ومتناقضا في اجابته على 
تس����اؤالت الصحيفة- فهو يؤكد انه مجرد وسيط 
دول����ي ال يحق ل����ه ان يدي����ن اي طرف ف����ي احلرب 
باليم����ن. بينم����ا احلقائ����ق وممارس����ته على ارض 
الواقع تق����ول عكس ذلك، فه����و ومنظماته االممية 
تغ����ض الطرف ع����ن جرائ����م وانته����اكات مليش����يا 
احلوثي، بل حتاول في الصاق تلك اجلرائم التي 
ترتكبها املليشيا احلوثية االيرانية بحق اليمنيني 
بقوات الش����رعية والتحالف الداعم له����ا، والدليل 
عل����ى ذلك املجزرت����ني االخيرتني الت����ي  ارتكبتهما  
مليش����يا التم����رد احلوثية وقصفه����ا للمدنيني في 

مدينة احلديدة ومحافظة صعدة، حيث في االولى 
تس����ابق غريفي����ث ومنظمات����ه في اص����دار بيانات 
االدانة لتحالف دعم الش����رعية مستمدا معلوماته 
من جماعة احلوثي، ولم يعتذر عن تلك االتهامات 
حتى  بع����د ان تأك����دت االمم املتح����دة ومنظماتها 
ان القذائ����ف الت����ي قصفت س����وق الس����مك وبوابة 
مستش����فى الثورة باحلديدة كانت قذائف »هاون« 

وليس صواريخ طيران.
»املبع����وط« االمم����ي، يعت����رف بالش����رعية عل����ى 
اس����تحياء بينم����ا مي����دح ف����ي مليش����يا احلوث����ي 
املتم����ردة الى حد الثمالة، كما انه في نفس الوقت 
يجرد الش����رعية ويس����عى الى تفكي����ك منظومتها 
وحتالفاتها من خالل اس����تدعاء كيانات وتكتالت 
متناغم����ة في مواقفها م����ع االنقالبي����ني، وذلك من 
أج����ل ع����زل الش����رعية ف����ي زاوي����ة ضيق����ة ومنعها 
م����ن ممارس����ة س����لطاتها الدس����تورية والقانونية 
وواجباتها الوطنية، حيث انه يرى ان اس����تخدام 
القوة العسكرية ضد اي مترد الية جماعة مسلحة 
وانت����زاع منه����ا س����الحها يك����ون من ح����ق حكومة 
الوحدة الوطنية التي ينوي وفق خطته املزعومة 
تش����كيلها محاصص����ة ب����ني احلكوم����ة الش����رعية 
ومليش����يا احلوثي املتم����ردة، مس����اوي بني قوات 
الش����رعية واملليش����يا املتم����ردة عليه����ا، بوصف����ه 

للجميع ب« اجلماعات املسلحة«.
اي انه يساوي بني قوات اجليش الوطني الذي 
يقاتل الستعادة الشرعية ومؤسساتها املغتصبة 
من قبل مليشيا التمرد احلوثية االيرانية، مخالفا 
بذلك قرارات مجلس االمن الدولي الصادرة حتت 
الفصل الس����ابع من ميثاق االمم املتح����دة، والتي 
اكدت من اللحظة االول����ى، إلعالن جماعة احلوثي 
يوم 21 سبتمبر 2014،  استيالئها على العاصمة 
صنعاء ومؤسس����ات الدولة، بأنه انقالب - اجراء 
اح����ادي- انقالب متكام����ل االركان على الش����رعية 
اليمني����ة والعملية السياس����ية الت����ي رعتها االمم 

املتحدة.

املبعوث غريفيث.. سالم مفخخ ليمن مفكك!!

مكتب شؤون حجاج اليمن يحذر 
من توزيع تصاريح حج مزورة

حذر مكتب ش���ؤون حج���اج اليمن في مكة 
املكرمة كافة املغتربني اليمنيني في السعودية 
من التعامل مع أي تصاريح حج مزورة ُتباع 

في بعض مُدن اململكة مقابل مبالغ مالية.
وأكد بيان صحفي ص���ادر عن بعثة احلج 
اليمنية تلقت���ه وكالة األنباء اليمنية )س���بأ( 
أن���ه لم يصدر عنه���ا أو بالتنس���يق معها أي 

تصاريح للحج على اإلطالق.
ودعا البيان املواطنني إلى توخي احليطة 
واحلذر م���ن بع���ض السماس���رة أو اجلهات 
غير الرسمية، كي ال يقعوا ضحية لعصابات 
التزوي���ر.. ُمهيب���ًا به���م اإلبالغ ع���ن أي حالة 

مشابهة للجهات األمنية. 
جدير بالذك���ر أن بطائق انتش���رت مؤخرًا 
حتمل إسم بعثة احلج اليمنية، وفيها بيانات 
احل���اج بطريقة مزورة و اس���تغاللية حلاجة 

الناس في أداء فريضة احلج.

نظم����ت قي����ادة املنطق����ة 
العسكرية الس����ابعة حفال 
رئي����س  لنائ����ب  تكرميي����ًا 
دائ����رة العملي����ات احلربية 
ناص����ر  الرك����ن/  الل����واء 
الذيبان����ي قائ����د املنطق����ة 

السابق.
وخالل الفعالية قام قائد 

املنطقة العسكرية السابعة 
الرك����ن محس����ن  الل����واء/ 
اخلب����ي، بتك����رمي الل����واء 
الرك����ن/ ناص����ر الذيبان����ي 
بدرع الوفاء نظرًا جلهوده 
السابقة في قيادة املنطقة.
وكان رئيس اجلمهورية 
املش����ير عبدرب����ه منص����ور 

االعل����ى  القائ����د  ه����ادي 
للق����وات املس����لحة أص����در 
بتاريخ 7 أغس����طس قرارا 
جمهوري����ا، قض����ى بتعيني 
العمي����د محس����ن اخلب����ي 
قائدا للمنطقة العس����كرية 
السابعة وترقيته الى رتبة 
لواء خلفًا للواء الذيباني.

قيادة المنطقة العسكرية السابعة تقيم حفاًل تكريميًا للواء الذيباني

وسط جمع من األصدقاء شهدت إحدى صاالت 
األفراح في مكة املكرمة حفلة عرس جميلة 

شديدة التواضع لكنها كانت طافحة بحب 
احلاضرين للعريس ووالده الصديق العزيز 

املناضل اللواء الركن/ عادل هاشم القميري. 
فبالرفاء والبنن يا عاصم وزاد الله أفراحك 

أخي عادل.
اللواء/ محسن خصروف

تهانينا

اليمني 
وبذرة 

الشيطان

الشاعر/
خالد العمودي


