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     اجليش الوطني اليمني
     

     
 

وجه باستكمال تحرير جبهتي الضالع وكرش وقطع دابر المليشيا

الرئيس يؤكد أن الخالص من »العصابات المارقة« هدف ومصير أبناء شعبنا 

التقى رئيس هيئــة األركان العامة الفريق الركن 
بحري/ عبدالله سالم النخعي، يوم األربعاء، سفري كوريا 

الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول.
وأشاد رئيس هيئة األركان العامة خالل اللقاء بالدعم 
الذي قدمته كوريا الجنوبية لليمن خالل الفرتة املاضية 
ومساهمتها يف تمويل خطة االستجابة اإلنسانية التي 
أعلنتها األمم املتحدة الخاصة باليمن، وتقديم املساعدات 
الغذائية، وإعــادة تفعيل املنح الدراســية والدورات 

التدريبية.
من جانبه أكد السفري الكوري استمرار بالده يف دعم 
الحكومة الرشعية ومد يد العون ملساعدة الشعب اليمني 

لتجاوز املرحلة اإلستثنائية التي يعيشها البلد.

وجــه فخامة الرئيــس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية  بقيادة وزارة الخارجية بالعاطي البناء مع جهود 
السالم وفق املرجعيات الثالث املتمثلة باملبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس االمن الدويل 
2216مقر إقامته بكليفالند بالواليات املتحدة األمريكية وزير 

الخارجية خالد اليماني.
وأكد رئيس الجمهورية  خالل استقباله عىل أهمية 
إعداد الرؤى والتصورات اآلنية واملستقبلية، ملواكبة جملة 
التطورات والتحوالت واملستجدات عىل الساحة الوطنية، 
واملتصلة بطبيعة األوضاع واملتغريات يف إطار مســاعي 

السالم التي يتطلع إليها شعبنا.
وشدد فخامة الرئيس عىل أهمية اضطالع قيادة الوزارة 
وأجهزتها املختلفة باملهام املناطة بها ملواكبة الواقع ومستجداته 
املتوالية للتأكيد عىل جهود وفاعلية الدبلوماسية اليمنية التي 

تواجه ملفات صعبة ومعقدة ويف ظروف استثنائية.

من جانبه أطلع الوزير اليماني فخامة الرئيس عىل جملة 
املســتجدات واملهام وامللفات التي تقوم الوزارة وتعكف عىل 
إنجازها واملتضمنة جوهر السياسة الخارجية اليمنية املستندة 
عىل توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي واملتسقة 

مع تطلعات شعبنا اليمني.

أجرى فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
مساء ،َيوَْم اإلثنني، اتصاالً هاتفياً بقائد املنطقة العسكرية 

الرابعة اللواء ركن فضل حسن.
وخالل االتصال وجه فخامة الرئيس باســتكمال 
التحرير يف جبهتي الضالع وكــرش واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة يف عدم السماح بمرور وتهريب األسلحة واملعدات 
للمليشيا االنقالبية من كافة املنافذ وغريها لقطع دابرها 

وإمداداتها بصورة كاملة.

وحيا فخامة الرئيس التضحيات البطولية التي يقدمها 
القادة امليدانني والضباط والصف واملقاومة الباســلة من 

األبطال األشاوس يف محراب العزة 

جدد خادم الحرمني الرشيفني 
امللك ســلمان بن عبد العزيز ملك 
اململكة العربية الســعودية دعم 
بالده للوصول إىل حل ســيايس يف 
اليمن وفقاً لقــرار مجلس األمن 
رقم ) 2216 ( واملبادرة الخليجية، 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني 

الشامل.
وأكد يف كلمة لــه أمام مجلس 
الشورى السعودي ،يوم الثالثاء، أن 
وقوف اململكــة إىل جانب اليمن لم 
يكن خياراً بل واجباً اقتضته نرصة 
الشــعب اليمني بالتصدي لعدوان 
مليشيا انقالبية مدعومة من إيران.

وأوضح خادم الحرمني الرشيفني 
ان النظام اإليراني مستمر يف التدخل 
يف الشؤون الداخلية للدول األخرى 

ورعاية اإلرهاب، وإثارة الفوىض 
والخراب يف العديد من دول املنطقة، 

وعىل املجتمع الدويل العمل عىل وضع 
حد لربنامج النظام اإليراني النووي، 
ووقف انشــطته التي تهدد األمن 

واالستقرار.
من جهتــه عرب نائــب رئيس 
الجمهوريــة الفريــق الركن عيل 
محسن صالح عن الشكر والتقدير 
لخادم الحرمــني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عىل 
تأكيده وقوف اململكة إىل جانب اليمن 
والرشعية بقيادة فخامة الرئيس 
املشري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
وقال نائب الرئيس

سبتمبر نت/ فؤاد العلوي
واصلت العملة الوطنية »الريال« 
التعايف أمام العمــالت الصعبة وعىل 
رأســها الدوالر األمريكي، وســط 
توقعات باستمرار تحسنه خالل األيام 
واألسابيع القادمة، بعد أن كان الريال 

قد شهد أسوأ انهيار يف تاريخه.
وأعلن البنك املركزي يف آخر تخفيض 
ألسعار رصف الدوالر أمام الريال عن 
تخفيض سعر الدوالر إىل أقل من 550 

رياالً، بعد أن كان قد تم خفضه مطلع 
األسبوع الجاري إىل 586 ريال للدوالر 

الواحد.
وأشــاد نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح 
بالجهود التي بذلتها الحكومة واللجنة 
االقتصاديــة والتي حققــت تقدماً 
ملموساً يف منع تدهور العملة ومنع 
ارتفاع األسعار، مثمناً دعم األشقاء 
واألصدقاء يف هــذا املجال ويف مقدمة 

الداعمني اململكة العربية السعودية 
الشقيقة.

وحث نائــب الرئيس خالل اتصال 
هاتفي برئيس الوزراء معني عبدامللك 
عــىل مضاعفة الجهود واســتمرار 
الجد والعمل ألجــل رفع املعاناة عن 
اليمنيني جراء انفالب املليشيا الحوثية 
املدعومة من إيران، مؤكداً بأن تحقيق 
السالم عىل أيدي اليمنيني وأشقائهم يف 

التحالف ودعم

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، استشهاد 
العميد الركن/ عيل صالح عميسان قائد جبهة املخدرة، والعقيد 
الركن فهد يحيى األشول قائد “صقور 4” يف جبهة رصواح، اللذين 
استشــهدا وهما يؤديان واجبهما يف ميادين الرشف والكرامة 

والعزة والحرية والتضحية .
وعدد بيان النعي مناقــب الفقيدين وأدوارهما البطولية يف 
الدفاع عن دينهما ووطنهما وأمتهما حاملني أرواحهم عىل أكفهم 

راجني أن يكون ما يقدمانه يف سبيل الله ومن اجل رضاه.
وأكدت وزارة الدفاع ورئاسة األركان أن الشهيدين لقيا ربهما يف 
امليدان مقبلني غري مدبرين، راضني ومقتنعني بما يقومان به من 
واجب ضد أعداء الوطن والحرية والكرامة ملتحقني بمن سبقهما 

من الشهداء األبطال .
وأعرب البيان عن عظيم األىس املواساة

الدفاع واألركان تنعيان استشهاد قائد 
جبهة المخدرة وصقور 4 بصرواح

رئيس هيئة األركان العامة يلتقي سفير كوريا 
الجنوبية لدى بالدنا

اطلع على الموقف في محور بيحان، وصعدة، وأوضاع حضرموت

نائــب القائد األعلــى يعقد اجتماعــا بقيادات 
وزارة الدفاع واألركان وقادة المناطق

حيا االنتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات
مجلس الوزراء يؤكد تقديم كافة اإلسناد للجيش الوطني الستكمال إنهاء االنقالب

26 سبتمبر/ خاص
حيا مجلس الوزراء اإلنتصارات 
التي يســطرها الجيش الوطني 
يف مختلــف املحــاور والجبهات 
بالبطوالت  العسكرية، مشــيداً 
والتضحيات الجسيمة التي يقدمها 
الجنود امليامني، بدعم وإسناد من 
األشقاء يف التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية السعودية.
وأكد املجلس خــالل اجتماع 
عقده ،يوم اإلثنني، عىل تقديم كافة 
الدعم واإلسناد للجيش الوطني يف 
استكمال عملية التحرير وإنهاء 

االنقالب، وكرس شوكة

26 سبتمبر/ تقرير
عقد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة الفريق الركن عيل 
محسن صالح اجتماعاً ضم عدداً من قيادات 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 

وقادة املناطق العسكرية.
ويف اللقاء الذي حرضه مستشار القائد 
األعىل للقوات املسلحة اللواء الركن طاهر 
العقييل واملفتش العام للقوات املســلحة 
اللواء الركن عادل القمــريي وقائد قوات 
التحالف بمأرب العميد الركن عون القرني، 
ناقش الحارضون املســتجدات امليدانية 
والتطورات العســكرية وأحوال املقاتلني 

األبطال والوحدات العسكرية.
ونقل نائب الرئيس تحيات

أكد أن موقف المملكة لم يكن خيارًا بل واجبًا اقتضته نصرة الشعب اليمني

خادم الحرمين الشــريفين يجدد دعم الحل السياســي في اليمــن »وفق المرجعيات«

الريال يواصل التعافي وسط توقعات باستمرار التحسن 

نائب الرئيس يشيد بجهود الحكومة واللجنة اإلقتصادية في منع تدهور الريال
الحكومة تشدد على وضع قائمة سوداء بالتجار المغالين في األسعار

نائب الرئيس: مواقف الملك سلمان وولي عهده ستظل محل تقدير اليمنيين قيادة وشعبًا 

 

السالم الحقيقي 
الســام الحقيقي والذي يريده الشعب 
اليمني هو السام الشــامل والدائم املنهي 
لرصاعات اليمنيني والحرب العبثية السالية 
الفئوية ويغلق ملفات الرصاعات يف اليمن، 
وليس ذاك الســام الذي يحاول لوبي األمم 
املتحدة تمريره بعيدا عن املرجعيات الثاث 
املتمثلة باملبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس 

االمن الدويل2216.
وهذا ما يؤكده وال يزال، فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، ألن أي حل سيايس 
خارج املرجعيات لن يؤدي إىل سام حقيقي 
يف اليمن، وإنما يؤسس لرصاع وحرب داخل 

املجتمع اليمني ال نهاية لها.
فالحرب التي تشنها اليوم  مليشيا الحوثي 
اإليرانية املتمردة عىل الرشعية الدســتورية 
واملنقلبة عىل إجماع اليمنيني يف مؤتمر الحوار 
الوطني، ليست حرباً آنية فجرتها اللحظة او 
الصدفة، وإنما هي امتداد للحروب التي اثقلت 
كاهل اليمن واليمنيني طوال القرون املاضية 
من التاريخ الدموي لامامة، هذه الســالة 
املقيتة، مدعيــة الحق اإللهي يف الحكم،التي 
ينحدر منها جينات امامة اليوم- مليشــيا 
الحوثي االيرانية- كل الحروب التي عرفها 
اليمن واذاقت اليمنيني الويات، هي حروب 
امامية متوارثة شنت ضد اليمنيني، من قبل 
االبناء وابناء األبناء الوافدين من ســجون 
حاكم اململكة الفارسية- كرسى، فاليمنيون 
عرب التاريخ، اصحاب حضارات وتاريخ عريق 
ودعاة سام، ولم يعرفوا الرصاعات والحروب 
اال منذ اتت االمامة الوافدة بافكارها الضالية 
الدخيلة عىل املجتمع اليمني العريق والضارب 
يف ســرب التاريخ،  والتزال عصابة الكهوف 
الظاميــة ممثلة بمليشــيا الحوثي املارقة 
الدموية، تحاول طمس هــذا التاريخ وتلك 
الحضارة لليمنيــني؛ وإظهارهم كمجاميع 
متناحرة فوضوية وممزقة تنهشها حروب 

ورصاعات  الجاهلية االوىل.

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما 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.

احــرام مواثيق األمــم املتحدة واملنظمات الدولية والتمســك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعــدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

1

2
3
4
5
6

السعـر 50 ريـااًلتصدر عن »دائرة التوجيه المعنوي« بالجيش الوطني اليمني
الخميس: العدد »1854« 22 نوفمبر 2018م - الموافق 14 ربيع األول 1440هـ

 16 
صفحة

من أقوال الرئيس

عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

القائد األعلى للقوات المسلحة

خالل استقباله وزير الخارجية في مقر اقامته بالواليات المتحدة 

رئيس الجمهورية يؤكد على التعاطي اإليجابي مع جهود السالم وفق المرجعيات

www.26sep.info

»ان الخالص من تلك العصابات 
ألبناء  ومصريا  هــدف  املارقة 
شعبنا اليمني عامة لبناء يمن 

اتحادي عادل ومستقر«.

تمشيط األحياء المحررة في الحديدة

الجيش الوطني يواصل التقدم في صعدة وتعز والضالع
   مراسلون 

تواصلــت االنتصــارات التي 
يسطرها أبطال الجيش الوطني من 
محافظة صعدة شماالً وحتى تعز 
والضالع جنوباً، وسط استعدادات 
مكثفة الســتكمال تحرير مدينة 
الحديــدة عقــب انتهــاء الهدنة 

اإلنسانية غري املعلنة.
وأكــدت مصادر عســكرية يف 
الحديدة وصول تعزيزات عسكرية 
كبرية خال األسبوع الجاري، لرفد 
جبهات القتال يف املدينة التي باتت 
فيها املليشيا تحت الحصار من ثاثة 

اتجاهات الشمال والجنوب والغرب.
وتحرص قوات الجيش الوطني 
يف الحديدة عىل اســتغال الهدنة 
اإلنسانية لتمشيط األحياء واملناطق 
التي تم تحريرهــا وتصفيتها من 
األلغــام، يف حني يواصــل أبطال 
الجيش الوطني يف جبهات صعدة 
وتعــز والضالع التقــدم امليداني 
وتكبيد املليشيا املزيد من الخسائر.

وتمكن أبطــال الجيش الوطني 
محافظة صعدة شمال الباد يوم 
األربعاء من إحــراز تقدم جديد يف 

ميدرية رازح.

وذكر مصــدر ميداني يف اللواء 
الســابع حرس حدود لـ “سبتمرب 
نت” أن قوات اللواء بقيادة العميد 
بشري الرشعبي، تمكنت من تحرير 
قرى »الجثامة«، و»آل ســبتان«، 
و»القرن«، و»حوايل« وتباب »رشقي 
املقــران«، رشقي جبــل األزهور 
االســراتيجي يف جبهة رازح بعد 
هجوم مباغت شنه أبطال اللواء عىل 
مواقع تمركز مليشيا الحوثي، وبعد 
مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 

ساعتني.
املصدر أكد أن املعارك

اللواء خصروف: مليشيا الحوثي تفتقد النوايا 
الحقيقية للتوجه نحو السالم

26 سبتمبر/ خاص
بات من املقرر أن تنطلق مطلع ديسمرب 
املقبل مشاورات جديدة يف السويد بمشاركة 
الحكومة الرشعية، فيما لم تقرر مليشيا 
الحوثي بعد املشــاركة من عدمه يف هذه 

املشاورات.
وقلل رئيس دائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املسلحة اللواء ركن محسن خرصوف، من 
إمكانية التوصل إىل السالم يف ظل عدم التزام 
مليشــيا الحوثي بتعهداتها بوقف الحرب 
يف الحديدة ومواصلة اســتفزازاتها لقوات 
الرشعية من خالل اســتهداف املنشــآت 
الحيوية وتنفيذ حمالت اختطاف واعتقاالت.

وقال يف ترصيحــات لصحيفة عكاظ 
السعودية: “إن مليشــيا الحوثي تفتقد 
النوايا الحقيقية للتوجه نحو السالم، وأن 
ترصفاتهم خالل اليومني املاضيني تؤكد ذلك.
وأوضح أن املليشيا استهدفت عددا من 
املصانع ومخازن املــواد اإلغاثية يف مدينة 
الحديدة، وحولت صوامع الغالل التي تحتوي 
عىل أكثر من خمسة ماليني كيس قمح إىل 
ثكنات عسكرية واعتقلت املئات من املدنيني 
واستمرت يف التخندق ورضب املؤسسات 

املدنية واالستعداد لجولة قتالية جديدة.

سفينة إيرانية تقتل وتصيب 100 صياد يمني منذ أغسطس
سبأ:

قال مدير خفر السواحل بمديرية 
الخوخة، فتحي املعلم:، إن ضحايا 
السفينة اإليرانية سافيز املوجودة 
يف قبالة سواحل الحديدة بلغ 40 
شــهيدا و60 جريحا يف صفوف 
الصيادين من الساحل الغربي منذ 

مطلع أغسطس املايض.
جاء خالل الوقفة اإلحتجاجية التي 
نظمها الصيادون والجمعيات السمكية 
يف مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، 
يوم األربعاء، للمطالبة بوقف تهديدات 
السفينة عىل حياة الصيادين وحمايتهم 

من جرائمها.
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للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة رئيس قسم اإلخراج الفني:سكرتير التحرير:مساعد مدير التحرير:
على اإليميل التالي:

26september.yemen@gmail.com

رئيس الجمهورية يؤكد
كما اطلع فخامتــه عىل جهود الســام ونتائج التواصل 

واللقاءات مع املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة.
وقد وجه فخامة الرئيس وزير الخارجية بالتعاطي البناء 
مع كل جهود السام وفقاً للمرجعيات الثاث والهادفة إلنهاء 
االنقاب وكل ما ترتب عليه واســتعادة الدولة ومؤسساتها 

واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل االنقاب. 
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله 
العليمي وسفري الجمهورية اليمنية يف واشنطن الدكتور أحمد 

عوض بن مبارك.

الرئيس يؤكد
والكرامة والدفاع عن الوطن والهوية املشرتكة بدعم وإسناد 
من قبل قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الخاص من تلك العصابات املارقة 
هدف ومصري ألبنا شعبنا اليمني عامة لبنا يمن اتحادي عادل 

ومستقر. 
من جهته اطلــع اللواء ركن فضل حســن فخامة رئيس 
الجمهورية عىل مستجدات األوضاع واملوقف العام والتطورات 
امليدانية يف خطوط التمــاس يف مناطق جبهتي كرش ودمت 

بالضالع.
وأكد أن أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية استطاعوا 
تحقيق االنتصارات تباعاً يف وجه العصابات الحوثية املارقة التي 
انقلبت عىل التوافق الوطني وغدرت بالشعب اليمني ملصلحة 

أجندة إيران الدخيلة.
وأشار اىل ان جميع ضباط وأفراد املنطقة يسريون بمعنويات 

عالية نحو استعادة الوطن وبناء اليمن االتحادي الجديد.
وأكد الحرص عىل تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس القائد األعىل 
للقوات املسلحة، وإصدار التوجيهات التنفيذية امليدانية بذلك ملا 
من شانه التعجيل بتحقيق االنتصارات التي يتطلع إليها الجميع.

خادم الحرمين الشريفين
يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )ســبأ( :«إن كلمة خادم 
الحرمني الرشيفني أمام مجلس شورى اململكة وتأكيده فيها عىل 
استمرار دعم اليمن ودعم الحل السيايس املبني عىل املرجعيات 
الثاث هو موقف أخوي صادق طاملا عهده اليمنيون من أشقائهم 

يف اململكة«.
وأكد نائب الرئيس بأن هذه املواقف األصيلة لخادم الحرمني 
ولويل عهده وتأكيدهما املستمر للتصدي لعدوان املليشيا الحوثية 
املدعومة من إيران وتضحيات اململكة إىل جوار اليمنيني، ستظل 
محط تقدير واحرتام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس 
الجمهورية وعرفان كافة أبناء الشعب اليمني وتجسد ما يجمع 

بلدينا وشعبينا من أوارص املحبة واإلخاء.

نائب القائد األعلى يعقد اجتماعًا
فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة الذي يتابع باهتمام ما 
يسطره أبطال الجيش يف مختلف الجبهات والجهود املبذولة يف 
بناء املؤسسة العسكرية بناء مؤسسياً وطنياً تنفيذاً لتوجيهاته.

وحيا االجتماع االنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش بدعم 
ومساندة التحالف واالنجازات امليدانية يف مختلف الجبهات يف 
الحديدة ودمت والبيضاء ومختلف الجبهات، مثمنني املواقف 
األخوية الصادقة لدول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ودعمهم املستمر يف املجاالت العسكرية واالقتصادية 

واإلنسانية.
وجدد الفريق محسن التأكيد عىل خيار السام الذي يستمر 
الحوثيون يف إهدار فرصــه املتكررة، وموقف الرشعية الثابت 
بقيادة رئيس الجمهورية نحو السام الدائم املبني عىل املرجعيات 
الثاث، مرحباً بالجهود التي يبذلهــا املبعوث األممي وتأكيد 
األشقاء واألصدقاء عىل الحل السيايس املبني عىل قرار مجلس 

األمن 2216.
وحث نائب الرئيس عىل مضاعفــة الجهود والعمل بتفاٍن 
وإخاص وصدق بما يخدم أبناء الشــعب اليمني واستعادة 
دولتهم وإرساء األمن واالستقرار يف كل ربوع الوطن، مؤكداً بأنه 
ال كرامة لليمنيني با دولة وال عزة بدون وطن، وال وطن يف ظل 
وجود املرشوع اإليراني التخريبي ومحاوالته التدمريية يف اليمن 

وطموحاته الامرشوعة يف بادنا واملنطقة والعالم.
إىل ذلك أشــاد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة الفريق الركن عيل محسن صالح بالبطوالت 
التي يسطرها أبطال الجيش الوطني واملقاومة يف محور بيحان 

وما حققوه من انتصارات كبرية.
كان ذلك خال لقائه ،يوم االثنني، قائد محور بيحان قائد 
اللواء 26 مشاه اللواء مفرح بحيبح وقيادة املحور وقادة الوحدات 
واملقاومة يف املحور لاطاع عىل املســتجدات وسري العمليات 
العسكرية وتقدمها يف اتجاه تحرير مناطق بمحافظة البيضاء.
واطلع نائب الرئيس القادة عىل املوقــف العام يف الجانب 
السيايس والعســكري حيث تحرص الرشعية بقيادة فخامة 
رئيس الجمهورية عىل إرساء السام الدائم املستند  اىل املرجعيات 
الثاث يف وقت يصد األبطال بدعم قوات التحالف اعتداءات تنفذها 
املليشــيا الحوثية ويحرز الجيش الوطني انتصارات كبرية يف 

الحديدة ودمت وحرض وصعدة ومختلف الجبهات.
وحث نائب الرئيس عىل الجاهزية املستمرة وشحذ الهمم 
الستكمال تنفيذ املهام ورفع املعاناة عن أبناء شعبنا اليمني 

وتفقد أحوال املقاتلني واالهتمام بالجرحى وأرس الشهداء.
إىل ذلك التقى نائب رئيس الجمهورية يوم الثاثاء محافظ 
محافظة صعدة هادي طرشان الواييل، واطلع عىل مستجدات 
األوضاع يف جبهات محافظة صعدة وما يسطره األبطال من 

ماحم خالدة.
وأشــاد نائب الرئيس بالتضحيات التي يقدمها املقاتلون 
واالنتصارات التي يحرزونها والدعم األخوي لدول التحالف بقيادة 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية عزم القيادة السياسية بقيادة 
فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة عىل استكمال التحرير 
وإرساء السام واألمن واالستقرار يف كل محافظات الجمهورية، 
منوهاً إىل ما يتجرعه املواطنون من معاناة جراء اســتمرار 

االنقاب وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيني.
وأجرى نائب رئيس الجمهورية يوم اإلثنني اتصاالً هاتفياً 
بمحافظ محافظة حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية 
اللواء الركن فرج ساملني البحســني لاطاع عىل األوضاع يف 

املحافظة وجهود تثبيت األمن واالستقرار يف حرضموت.
واستمع نائب الرئيس إىل املســتجدات ومختلف القضايا 
املرتبطة بتلبية احتياجات املواطنني وتقديم محافظة حرضموت 
كنموذٍج متميز للمحافظات التي تتواجد فيها الدولة، مشيداً 
بجهود الســلطة املحلية وقيادتها ومختلف األجهزة األمنية 

والعسكرية وتكاتف وتعاون أبناء املحافظة.
وأكد نائب رئيس الجمهورية اهتمام القيادة السياســية، 
بقيادة فخامة رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، بمحافظة حرضموت وتوفري الخدمات األساسية ألبناء 
املحافظة بما يؤسس لدولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم ومنها 

إقليم حرضموت.

نائب الرئيس يشيد بجهود الحكومة
األصدقاء قادم المحالة.

إىل ذلك أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفري 
وتسهيل كافة االعتمادات ومتطلبات استرياد السلع األساسية 
وضمان وصولها إيل جميع املحافظات واملديريات يف الجمهورية 

اليمنية.
وجدد املجلس خال اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك التزام الحكومة االســتمرار يف 
تقديم التســهيات والخدمات املرصفية التي أقرها القرار 75 
لعام 2018 لتجار السلع األساسية واملتمثلة يف تنفيذ االعتمادات 
والحواالت املالية الدولية املستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية 
احتياجاتهم من الدوالر األمريكي مع التأكيد عىل تعليق اآلليات 
التنفيذية الواردة يف القرار التي تحرص شحن استرياد وشحن 
السلع األساسية عرب اإلعتمادات والحواالت املرصفية املستندية 
لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع األساسية إىل اليمن 

وتعزيز املخزون الغذائي.
وأثنى املجلس عىل عمل اللجنة االقتصادية ودور البنك املركزي 
يف تقديم التسهيات املرصفية لتجار السلع الغذائية األساسية 
وأوىص بمرونة ورسعــة واإلجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ 
االقتصاد والوضع اإلنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه 

يف هذا املوضوع لألمانة العامة ملجلس الوزراء.
كما كلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها 
الرقابية عىل السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل 
خاص لضبط أسعار السلع وبيعها يف السوق الرسمي وباألسعار 
الطبيعية واملتناسبة مع السعر التفضييل الذي يحصل عليه 

التجار من البنك املركزي للدوالر األمريكي.وشدد عىل رضورة 
قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار املخالفني بالتنسيق مع 

البنك املركزي اليمني.
ويأتي تحســن أسعار الرصف وسط اســتمرار شكاوى 
املواطنني من عدم وجود أي تغيري يف أسعار السلع األساسية، 
واستمرار التجار يف بيع البضائع باألسعار السابقة عندما وصل 

الريال إىل سعر 730 رياال للدوالر.

السالم الحقيقي
الشعب اليمني نفد صربه من حروب السالة اإلمامية و سئم 
رصاعات  العصابة الحوثية اإليرانية؛ ولم يعد يحتمل املزيد من 
حروبها، ولهذا فهو اليوم يخوض منذ سنوات هذه الحرب مع 
املليشيا املتمردة االمامية حتى تحقيق النرص الساحق عليها 

لتكون آخر جوالت الحروب معها.
صحيح أن اليمنيني يرنون اىل السام الحقيقي و الدائم الذي  
يكفيهم واألجيال القادمة حروب هذه العصابة املارقة، لكنهم 
يرفضون  الســام املزيف الذي يحاول لوبى املبعوث غريفيث 
تمريره لحفظ ما تبقى من هذه العصابة الظاملة لتبقى جاثمة 
عىل اليمنيني تمارس بحقهم البطش والتنكيل وتعاود الكرة يف 

املستقبل لتشن عليهم حروبها العبثية.
ومن هذا املنطلق يتمسك الشعب اليمني بموقفه الثابت يف 
انهاء تمرد هذه العصابة واستعادة مؤسسته الدستورية املغتصبة 
واسلحته املنهوبة، ولن يتأتى هذا إال بحسم املعركة عسكريا مع 
هذه العصابة واجبارها عىل الرضوخ للسام القائم عىل املرجعيات 
الثاث- املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية وقرارات الرشعية 
الدولية ويف مقدمتها القرار-2216، وبغري ذلك يرفض اليمنيون 
القفز عىل هذه املرجعيات التي اجمع عليها بمختلف مكوناته 
يف حوار وطني شــامل رعاه االقليم واملجتمع الدويل، ولن يقبل 
بالضحك عليه مرة أخرى أو التاعب بهذه املرجعيات وخداعه 

بسام مزيف كاذب يخدم مليشيا الحوثي اإليرانية.

مجلس الوزراء يؤكد
األطماع اإليرانية يف خارصة الوطن العربي لتهديد أمن دول 
الجوار، والقضاء عىل أوهامها يف السيطرة عىل مضيق باب املندب 

االسرتاتيجي.
وكان مجلس الوزراء قد وقف خال اجتماع له برئاسة الدكتور 
معني عبدامللك أمام تقرير من نائب رئيس هيئة األركان اللواء 
صالح الزنداني، فيما يتعلق باالنتصارات التي حققها الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة يف مختلف الجبهات، ضد 
عنارص امليليشيا االنقابية، التي ما تزال تشن حرباً ضد اليمنيني.

الدفاع واالركان تنعيان
ألرس الشهيدين بهذا املصاب الجلل ، سائاً املوىل عز وجل 
أن يتغمدهما بواسع الرحمة واملغفرة، ويسكنهما فسيح 
جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما وأوالدهما وكافة محبيهما 

الصرب والسلوان .

اللواء  خصروف:
وأكد اللواء خرصوف أن هذه الخروقات تقتل جهود السام 
وتحبط اآلمال والجهود الكبرية الساعية إىل استثمار أي فرصة 

للمساعدة عىل تحقيق االستقرار ورفع املعاناة.
وأعرب  رئيس دائرة التوجيه املعنوي، عن أسفه أن املجتمع 
الدويل يعمل من أجل إنقاذ مليشيا الحوثي ومساعدتها يف التقاط 
أنفاسها، معتربا أن هذا التوجه ليس مستغربا، “إذ عرف اليمنيون 

هذا الدور املشبوه منذ ما قبل االنقاب”.
وسبق ملليشيا الحوثي أن تسببت يف إفشال يف عدد من جوالت 
التشاور يف جنيف والكويت، تارة بنكثها عن التزاماتها بالحضور، 

وتارة بالتعنت أثناء املشاركة يف جلسات املشاورات.

الجيش الوطني يواصل تقدمه
 أسفرت عن سقوط ٧ قتىل وإصابة أكثر من ١١ آخرين، الفتا 
اىل أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهري الجبل من عنارص 

مليشيا االنقاب، واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.
ويقرتب أبطال اللواء السابع حرس حدود من الوصول إىل خط 
اإلسفلت، والذي يمتد إىل مركز مديرية رازح التي تبعد عن جبل 

األزهور نحو خمسة كيلو مرت.
ويف محافظة تعز واصل أبطــال الجيش الوطني تقدمهم 

امليداني يف مديرية مقبنة غرب املحافظة.
وبحســب مصادر ميدانية تحدثت لسبتمرب نت فإن قوات 
الجيش حررت يوم اإلثنني، تبة “حامد” يف منطقة األرشوح، 

عقب مواجهات مع املليشيا الحوثية التي الذت بالفرار.
وسبق ألبطال الجيش الوطني يف جبهة مقبنة أن تقدم يف 
قرية القوز وتبة “سعدة”، خال مواجهات شهدتها الجبهة 

مطلع األسبوع.
ويف حني بات أبطال الجيش الوطني عىل وشــك تحرير 
مديرية دمت بمحافظة الضالع، قتل وأصيب، 15 من عنارص 
مليشيا الحوثي االنقابية، يوم األحد، خال مواجهات مع 
قوات الجيش الوطني يف مديرية دمت شمايل محافظة الضالع 

جنوبي الباد.

سفينة إيرانية
وأضاف املعلم أن هناك أن إرضاراً متفاوتة بعدد من القوارب 
والزوارق البحرية بسبب اعتداءات السفينة اإليرانية.. مؤكداً أن 
هذه السفينة تشكل خطر عىل حياة الصيادين وأمن واستقرار 

الباد.
بدورهم، ناشد صيادو الخوخة يف بيان صادر عنهم تلقت 
وكالة األنباء اليمنية »ســبأ« نسخة منه، كل من الحكومة 
الرشعيــة واملجتمع الــدويل واملنظمــات الدولية، بتحمل 
مسؤولياتهم والعمل عىل إبعاد السفينة اإليرانية عن املياه 
اإلقليمية اليمنية ومياه البحر األحمر، ووقف ممارســاتها 
االستفزازية بحق الصيادين، وتهديدها األمني الصارخ والسافر 

للنشاط السمكي.

... تتمات ...

أخبار وتتمات 2
الرئيس ورئيس الوزراء يثمنان إطالق السعودية واإلمارات مبادرة »إمداد«

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية رسالة شكر وامتنان وتقدير إلخوانه قادة 
اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة عىل دعمهم الامحــدود ومواقفهم األخوية 
األصيلــة والصادقة تجاه الشــعب اليمني يف الرساء 
والرضاء وتقديمهم للغايل والنفيس لنرصة اليمن أرضاً 

وانساناً.
وثمن فخامة الرئيس يف هذا الصدد إطاق اململكة 
واإلمارات مبادرة )إمداد( لسد فجوة االحتياج اإلنساني 
يف قطاعات الغذاء وســوء التغذية بقيمة 500 مليون 
دوالر بالتعاون مع املنظمات الدولية، وتستهدف 10-

12 مليون مترضر.
وأشاد فخامة الرئيس بالدعم الكبري لدول تحالف 
دعم الرشعية يف اليمن ويف املقدمــة اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة لجهود اإلغاثة 
اإلنسانية يف اليمن عرب الفرق امليدانية وفروع الهيئات 
اإلغاثية الخليجية املانحة يف اليمن ودعمهم الســخي 
لخطة االستجابة اإلنســانية يف اليمن للعام 2018م 

بأكثر من مليار و250 مليون دوالر.
وأشاد فخامة الرئيس بهذه املبادرة اإليجابية التي 
أعلن عنها يوم أمس يف الرياض من قبل الدكتور عبد 
الله الربيعة املستشار يف الديوان امللكي، املرشف العام 

عىل مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
وريم الهاشمي وزيرة الدولة اإلماراتية للتعاون الدويل 
والتي ترتجم اهتمام قيادة البلدين باليمن بما يمثله 
من عمق اخوي واسرتاتيجي ألشقائه يف إطار واحدية 

الدم والهدف واملصري املشرتك.
إىل ذلك رحب رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
ســعيد بإعان اململكة العربية والســعودية ودولة 
االمــارات العربية املتحدة تقديم دعــم أضايف لبادنا 
وإطاق مبادرة )امداد( لسد فجوة االحتياج اإلنساني 
يف اليمن بقيمة 500 مليون دوالر، عن طريق املنظمات 

الدولية.

وأشار دولة رئيس الوزراء يف ترصيح صحفي لوكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( اىل أهمية هذه املبادرة تكمن يف 
انها سيســتفيد منها أكثر من 12 مليون نسمة من 
املترضرين يف عموم محافظات الجمهورية من الفئات 
األكثر ترضراً، واألطفال الذين يعانون سوء التغذية، 
واألطفال دون ســن الخامســة، وأطفال املدارس، 
والنساء، وكذلك كبار السن واملرىض.. معترباً ان هذه 
املبادرة هي، امتداد للدعم املتواصل والكبري لألشقاء يف 

دول املجلس يف دعم الشعب اليمني يف كافة املجاالت.
وثمن الدكتور معني عبدامللك وقوف اململكة العربية 
الســعودية ودولة االمارات العربية املتحدة الدائم اىل 

جانب الحكومة والشــعب اليمني يف كافة املجاالت، 
ودعم جهود إعادة االســتقرار، ومشــاريع التنمية، 

ومشاريع إعادة االعمار.
وأشــاد دولة رئيس الوزراء بالجهود اإلنســانية 
الكريمة التي تبذلها دول تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية، مشريا اىل ان هذه الجهود 
تأتي يف إطار العاقات األخوية واملصري املشرتك الذي 

يربط اليمن بأشقائه ومحيطه الجغرايف. 
ودعا منظمات اإلغاثة اإلنسانية إىل تكثيف جهودها 
إليصال املزيد من املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني 

يف عموم محافظات الجمهورية.

بعث برقيتي عزاء في وفاة وزير العدل، واألكاديمي باصرة

الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس الجمهورية في وفاة وزير العدل

وصول أجهزة خاصة بالمنظومة 
األمنية لمطار عدن الدولي

وصلت إىل العاصمة املؤقتة عدن، يوم الثاثاء، أربعة 
أجهــزة خاصة باملنظومة األمنية ملطــار عدن الدويل، 
بقيمة اجمالية بلغت اكثر مــن 500 الف دوالر، بدعم 

حكومي .
وأوضح وزير النقل، صالح الجبواني، لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( بأن وصول هذه األجهزة يعترب تدشيناً 
لربنامج العمــل لخطة املائة يوم التــي أقرها رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك ..مشــرياً إىل أن 
هذه األجهزة ستستخدم لفحص مواد الشحن والبضائع 
واألشخاص ضمن املعايري الدولية الخاصة بهذا الجانب .

واكد الوزير الجبواني أن الحكومة مستمرة باملشاريع 
التطويرية لتحســني الخدمات يف مطار عدن الدويل..

مشيداً بالجهود املبذولة من قبل الهيئة العامة للطريان 
املدني واالرصاد ومطار عدن العادة تفعيل املطار بالشكل 
املطلوب كســابق عهده من خال توفــري التجهيزات 
والكوادر الفنية واالمنية..منوهاً بدور التحالف العربي 
يف تقديم التعاون املشرتك يف تحسني الخدمات يف مطار 

عدن الدويل.
من جانبة أكد رئيس الهيئة العامة للطريان املدني، 
الكابتن صالح بن نهيد،اهميــة وصول هذه االجهزة 

لتطوير املنظومة االمنيــة يف مطار عدن الدويل لتكون 
مطابقة للمعايري الحديثة، وذلك وفقا لتوجهيات القيادة 
السياسية بتنفيذ مشاريع خاصة باعادة تفعيل املطار 
بالشكل املطلوب .. الفتاً إىل أنه تم استكمال التجهيزات 

االمنية واملاحية والخدماتية بنسبة 100% .
وأشار إىل أنه تم رشاء سيارات اطفاء خاصة باملطار 
خال الفرتة املاضية بقيمة مليون ونصف دوالر بدعم 
حكومي،ويتم حاليا العمل عــىل انجاز مرشوع اعادة 

تأهيل املمرات الخاصة باملدرج  .
من جانبه أســتعرض مدير عام مطار عدن الدويل 
املهندس طارق عبده عيل، املشاريع التطويرية التي تم 
إنجازها يف املطار بتمويل حكومي منها تركيب منظومة 
كامرات كاملة ورشاء ســيارتيي أطفاء وأربعة أجهزة 
أمنية واالنتهــاء من التأثيث املكتبــي للمبنى االداري 
والصــاالت، واالنتهاء من املرحلــة االوىل من مرشوع 
توصيل الكهرباء اىل املطار..مشرياً اىل أنه يجري حاليا 
متابعة املرحلة الثانية ،كما تم انجاز مرشوع توصيل 
املياة اىل املطار بنســبة 60 % والعمــل عىل منظومة 
التشــجري و خال الفرتة القادمة سيتم توريد احزمة 

بضائع .

تلقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية ،يــوم الثاثاء، برقية عزاء 
ومواســاة من خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، يف وفاة القايض جمال 

محمد عمر وزير العدل.
وقال امللــك يف برقيته: علمنا بوفاة القايض 
جمال محمد عمر وزيــر العدل يف الجمهورية 
اليمنية الشــقيقة – رحمه اللــه - وإننا إذ 
نبعث لفخامتكم وألرسة الفقيد بالغ التعازي، 
وصادق املواساة، لنسأل الله سبحانه وتعاىل 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء«.
كما تلقى فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي برقية تعزية ومواساة من ويل العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الســعودي 
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
يف وفاة وزير العدل القايض جمال محمد عمر.

وقــال ويل العهد يف برقيتــه: تلقيت نبأ وفاة 
القايض جمال محمد عمر وزيــر العدل وأبعث 
لفخامتكم وألرسة الفقيد أحر التعازي، وأصدق 
املواســاة، ســائاً املوىل العيل القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته«.

وكان رئيس الجمهورية قد بعث برقية عزاء 

ومواســاة إىل محمد جمال محمد عمر وكافة 
أفراد أرسته الكريمة عزاه فيها يف وفاة والده 
املغفور له بإذن الله تعاىل وزير العدل القايض 
جمال محمد عمر الذي انتقــل اىل جوار ربه، 
صباح يوم الجمعة املايض، يف العاصمة الروسية 

موسكو بعد معاناته مع املرض.
وأشار فخامة الرئيس يف برقيته اىل مناقب 
الفقيد الوطنيــة والعملية التي بذلها وقدمها 
خال مشوار حياته الحافلة باإليثار والتضحية 
والعطاء..الفتــاً اىل مواقفه الوطنية يف تحمل 
املسؤوليات واملهام يف مراحل صعبة واستثنائية 
من حياة شــعبنا وملصلحة وطنه ومجتمعه 
والعمل الدؤوب بكفاءة وصمت واخاص إلنجاز 

مهامه وتعزير أوارص سلطة العدل والقضاء.
واكد رئيس الجمهورية ،ان الفقيد كان مثاالً 
يحتذى به للقايض اإلنسان واملسؤول الذي جسد 
قيم النزاهة والعدالة واإلخاص والخلق الكريم.

وعــرب فخامة الرئيس عــن خالص العزاء 
واملواســاة بهذا املصاب األليم..مبتهاً للموىل 
عز وجل ان يتغمده بواســع رحمته وان يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.
كما بعث فخامة الرئيس هادي برقية عزاء 
ومواساة اىل شــادي صالح بارصة والربملاني 

محســن عيل بارصة وكافة أرسة آل بارصة 
عزاهم فيها يف وفاة وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي االسبق األســتاذ الدكتور صالح عيل 
بارصة الشخصية السياسية واألكاديمية الذي 
وافاه األجل، االثنني املايض، يف العاصمة األردنية 

عّمان بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء.
وأشار فخامة الرئيس يف الربقية اىل مناقب 
الفقيد النضالية والوطنية وســريته العملية 
وعطائه األكاديمي والتنويري الذي قدمه وبذله 
خال مشوار حياته الحافل باملحطات واملواقف 
اإليجابية والتنويريه ملصلحة الوطن واملجتمع..

الفتاً اىل بصمــات الفقيد التي خلدها يف ذاكرة 
االجيــال التي تتلمذت عىل يديــه يف جامعتي 
صنعاء وعدن والتي تبوأ رئاستهما، اضافة اىل 

قيادته لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
وقال رئيس الجمهورية: »كان للفقيد مواقف 
وطنية تجلت يف محاربــة ظواهر االختاالت 
والفســاد إليمانه بوطن عادل وآمن ومستقر 

تنترص فيه قيم الحق والعدل واملساواة«.
وعــرب فخامة الرئيس عــن خالص العزاء 
واملواســاة بهذا املصاب األليم..مبتهاً للموىل 
عز وجل ان يتغمده بواســع رحمته وان يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.

أكدت لجنة عــاج جرحى الجيش الوطني 
يف مرص أن اللجنة نفذت خال شهر نوفمرب 
الجاري ٩٨ عملية جراحية للجرحى القادمني 

من الجبهات.
وذكر رئيس اللجنة الدكتور محمد راجح لـ 
“سبتمرب نت” أن اللجنة استقبلت خال شهر 
نوفمرب الحايل  ١٥٩ جريحا تم البدء بإجراءاتهم 

الطبية  فور وصولهم مبارشة.

وأضاف: ”قامت اللجنة بالرتتيبات الازمة 
الستقبال وتسكني الجرحى وعقب وصولهم 
عقدت لجنة األطراف العلوية ولجنة األطراف 
الســفلية والتي تضم نخبة من كبار أطباء 
مرص اجتماعاتها وقيمــت الحاالت وقررت 
لكل حالة ما يناسبها من اجراء طبي والحال 
نفسه بالنسبة لجرحى الكىل واملسالك والعمود 

الفقري والعيون”.

وأوضح أن عدد العمليات الجراحية التي 
أجرتها اللجنة خال شــهر نوفمرب الجاري 
وصل اىل ٩٨ عملية منها ٤٢ عملية أطراف 
سفلية و٢٤ عملية اطراف علوية و١٥ عملية 
للعيون و٧ عمليات وجه وفكني، فيما توزعت 
العمليات ال١٠ الباقية عىل جرحى املسالك 
والعمود الفقري والجراحــة العامة واملخ 

واالعصاب.

وأكد راجح أن عدد الجرحى املتواجدين حاليا 
يف مرص للعاج وصل إىل  ٥٣٠ جريحا ومرافقا 
وأن اللجنة ستســتمر يف تقديــم خدماتها 

للجرحــى كأقل واجب يقــدم لألبطال ممن 
ضحوا بأجزاء من أجسادهم فداء للوطن حتى 

يعودوا بسام وعافية إىل أهلهم واقربائهم.

إجراء 98 عملية لجرحى الجيش الوطني في مصر خالل نوفمبر

تعلن محكمــة مارب االبتدائية املدعــى عليه/ رياض 
عباس أحمد  بحضور جلسة يوم االربعاء بتاريخ:٢٨/ 
١٤٤٠/٣ه املوافــق : ٢٠١٨/١٢/٥م للرد عىل الدعوى 
املقدمة ضده من املدعي/ محمد عبدالله أحمد الربيدي 

وذلك يف مقر املحكمة مارب محافظة مأرب.

اعالن قضائي
تقدمــت  اىل محكمة مارب 
االبتدائية املدعية/ إرشاق باكر 
فارع الرشيفي بدعوى فسخ 
زواجها من املدعــى عليه/ 
جــال عبده حســني صاح 
الســماوي وعىل املدعى عليه 
املذكور الحضور إىل املحكمة 
للرد عىل دعوى زوجته املدعية 
خال الفــرتة القانونية من 

تاريخ النرش.

اعالن قضائي
تقدمــت  اىل محكمة مارب 
االبتدائيــة املدعية/ فاطمة 
محمد عباس النرشي بدعوى 
فسخ عقد نكاحها من املدعى 
عليه/ أحمد عــيل أبو الليل 
النرشي، وعــىل املدعى عليه 
املذكور الحضور إىل املحكمة 
للرد عىل دعوى زوجته املدعية 
خال الفــرتة القانونية من 

تاريخ النرش.
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الـبـــقـــاء للــــه

)أهـــــاًل جــــوري(
هلت الفرحة عىل منزل الزميل  عزام الكردي 

بارتزاقه املولودة التي أسماها )) جوري ((
جعلها الله قرة عني والديها، وأنبتها الله 

نباتاً حسناً ،، والف الف مربوك 

املهنئون : هيئة تحرير صحيفة 26سبتمبر

وكل األحبة واألصدقاء

تتقدم أرسة تحرير صحيفه 26سبتمرب وموقع 
سبتمرب نت باحر التعازي واملواساة للزميل 

جالل قاسم المحيا 
بوفاة املغفور له بإذن الله والدته 

سائلني الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم 
أهله وذويه الصرب والسلوان 

انا لله وإنا اليه راجعون 
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في بي��ان رس��مي أك��دت وزارة اخلارجية، 
أن احلكوم��ة اليمني��ة أبلغ��ت املبعوث األممي 
مارت��ن غريفي��ث، أنه��ا تلق��ت توجيه��ات من 
فخام��ة الرئي��س عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي، 
رئيس اجلمهورية، تؤيد جهود املبعوث األممي 
ودعمه لعقد املشاورات املقبلة في دولة السويد 
وإرس��ال وف��د احلكوم��ة للمش��اورات بهدف 
التوصل إلى حل سياس��ي لألزم��ة مبنٍيّ على 
املرجعيات الثالث املتفق عليها وهي: املبادرة 
اخلليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة، ومخرج��ات 
احلوار الوطني الش��امل، وقرار مجلس األمن 

رقم 2216.
 وفي خط��اب بعثته احلكوم��ة إلى غريفيث 
يتضمن موافقتها على املشاركة في املشاورات، 
ش��ددت فيه على أهمية الضغط على املليش��يا 
احلوثية للتجاوب مع اجلهود األممية وحضور 
املشاورات دون قيد أو شرط، ودعت احلكومة 
األمم املتحدة واملجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف 
حازم من أي تعطيل قد تقوم به املليشيا لتأخير 
أو عدم حضور املشاورات في موعدها احملدد.

وفي الوق��ت الذي تصاعدت في��ه الضغوط 
الغربية الس��تئناف املش��اورات بني احلكومة 
الشرعية واالنقالبيني مع اقتراب ابطال اجليش 
الوطني مسنودا من قوات التحالف من حترير 
مدينة احلديدة واستعادة مينائها احليوي من 
قبضة املليش��يا، لقيت هذه الضغوط اس��تياًء 

واسعاً لدى اليمنيني.
اإلزدواجية الغربية

ويرى مروان دماج، وزير الثقافة، ان توظيف 
اجلانب اإلنس��اني من بعض ال��دول ومحاولة 
استخدامه بشكل سياسي مسألة مخلة بالقيم 
واملواثي��ق.. منتق��دا اإلزدواجي��ة الغربية في 
تنفيذ قرارات مجلس األمن، في إشارة منه الى 
القرارات الدولية السابقة التي صدرت مبوافقة 
هذه الدول الكبرى.. لكّن مسألة تطبيقها مسألة 
أخ��رى، واألمر األساس��ي بالنس��بة إلينا نحن 
اليمني��ني أن جنم��ع ونراك��م ش��روط تنفيذها 
وحتقيق النصر على املشروع احلوثي الرجعي 
واملتخل��ف.. وق��ال دم��اج: إن االنتص��ار على 
اجلماع��ة احلوثي��ة يتطلب خطاباً ومش��روعاً 
وطنياً دميقراطياً ينتمي إلى املس��تقبل ويوفر 
شروط مين دميقراطي احتادي ُيبنى مبشاركة 
كل أبنائه وملصلحتهم جميعاً، وكما يقتضي ذلك 
تعبئة كل املوارد والطاقات الوطنية والشعبية، 
فإنه يقتضي تعزيز التحالف العربي وتطويره 

وإيجاد رؤية تشمل كل املنطقة.
ف��ي كل مرة ُيس��طر أبطال اجلي��ش الوطني 
أروع املالح��م البطولي��ة عل��ى فل��ول التم��رد 
واإلره��اب احلوثي��ة، ويقت��رب األبط��ال م��ن 
حس��م معركة احلديدة، تعترض بعض الدول 
وتدعو إلى جولة مفاوض��ات جديدة للتوصل 
إلى تس��وية سياس��ية كما يزعمون، وبالتالي 
وضع حد للحرب ، متناسني ان املجتمع الدولي 
أصدر عدة قرارات تطالب االنقالبيني احلوثيني 
سحب قواتهم من املدن واملناطق التي سيطروا 
عليها مبا في ذلك العاصم��ة صنعاء والتخلي 
عن جميع األس��لحة الت��ي اس��تولوا عليها من 
املؤسس��ات العس��كرية واألمنية مب��ا في ذلك 
منظومات القذائف، والتوقف عن جميع األعمال 
الت��ي تن��درج ضم��ن نط��اق س��لطة احلكومة 
الشرعية، واالمتناع عن القيام بأي استفزاز أو 

تهديد للدول املجاورة.
يقول محمد س��الم بارمادة إن مواقف بعض 
الدول يظهر تناقضاً س��افراً يكش��ف عن نوايا 
خفية ومصالح مستترة في التعاطي مع املسألة 
اليمنية يصعب على املراق��ب احملايد التجاوز 
عنه��ا، ويضعه ف��ي حيرة من أم��ره، وبالتالي 
يجعله يتساءل عن مدى أهمية هذه املفاوضات 
في هذا التوقيت، خاصة أن الش��رعية اليمنية 
تقترب من حس��م األمور في مدين��ة احلديدة.. 
ويتس��اءل الكات��ب السياس��ي بارم��ادة : أل��م 
ُترى عدة مفاوضات في فترة سابقة في كل من 
الكويت وجنيف وتعّمد االنقالبيون احلوثيون 
اإليرانيون إفشالها خدمًة للمشروع الفارسي؟ 
وما جدوى املفاوضات واملجتمع الدولي يعلم 
علم اليقني أن املليشيا االنقالبية تواصل سياسة 
املناورة واملراوغة التي اعت��ادوا عليها في كل 

جوالت املفاوضات السابقة؟.
 مضيعة للوقت

مضيف��ا ان جول��ة املفاوض��ات املقبل��ة ف��ي 
الس��ويد ب��ني احلكوم��ة اليمني��ة الش��رعية 

واالنقالبيني احلوثيني اإليرانيني إمنا 
هي مضيعة للوقت واستراحة محارب 
تقدمها بعض الدول على طبق من ذهب 
جلماع��ة قرب��ت نهايته��ا وتقويضها 
ف��ي أكث��ر م��ن محافظ��ة، واس��تغالل 
هدنة املفاوضات من قب��ل االنقالبيني 
احلوثي��ني اإليراني��ني إلع��ادة تنظيم 
صفوفه��م وحش��د قواته��م وبالتالي 
ش��ن هجم��ات جدي��دة عل��ى مواق��ع 
اجليش الوطن��ي ، ألن الواقع اليومي 
لسير املعارك في اجلبهات يشير بكل 
وضوح وجالء إل��ى أن أبطال اجليش 
الوطن��ي يس��طرون أروع املالحم في 
الفداء والتضحية، ويواصلون الزحف 
ف��ي جمي��ع االتاه��ات، ويحقق��ون 

انتص��ارات عس��كرية متالحق��ة ف��ي مختلف 
اجلبهات واحملافظات ويعملون على تقويض 
قدرات املليشيات االنقالبية احلوثية اإليرانية، 
ويلحقون بهم أض��راراً مادية ومعنوية تهيئ 
لنص��ٍر وطني عام وش��امل ينه��ي انقالب هذه 
املليش��يا املدعوم��ة م��ن إي��ران ويض��ع ح��داً 
لتمرده��م، وُيعّج��ل بنهاية احل��رب وحتقيق 
السالم في اليمن، وهو ما ال تريده بعض الدول، 
وميكن وصفه إحياًء لعظام مليش��يا انقالبية 

وهي رميم.
دور مشبوه ..

 محمد عس��كر وزير حقوق االنسان قال: إن 
حتقيق السالم العادل والدائم والشامل يرتكز 
عل��ى املرجعي��ات الث��الث املتمثل��ة باملب��ادرة 
اخلليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة ومخرج��ات 
مؤمت��ر احل��وار الوطن��ي والق��رارات الدولية 
وأبرزه��ا الق��رار 2216، ودون ذل��ك لن يصل 
اليمني��ون الى الس��الم الذي يتطلع��ون اليه.. 

ودعا الوزير ابناء الشعب اليمني 
رص الصف��وف خل��ف القي��ادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدرب��ه منصور ه��ادي _ رئيس 
اجلمهورية، لتحرير ماتبقى من 
األرض ودح��ر املليش��يا املارقة 
املس��نودة من اي��ران واالنتصار 

حلريته وكرامته.
وأضاف الوزير عسكر : لم يعد 
خافي��ا على أي متاب��ع األجندات 
السياس��ية الت��ي حتمله��ا ع��دد 
م��ن املنظم��ات الدولي��ة والت��ي 
حتمل يافط��ات إنس��انية، وهي 
في احلقيق��ة تعمل وف��ق أجندة 

سياس��ية تتناف��ى م��ع كل القي��م واألع��راف 
واملواثي��ق الدولي��ة، ولهذا البد م��ن الفرز بني 
السياسي واإلنساني ليس��هل التعامل معها.. 
فهناك منظم��ات لها دور انس��اني رائد ونبيل 
وهن��اك م��ن تس��عى جاه��دة خلدم��ة أه��داف 

مشبوهة..
.. احلرب فرص عمل 

ويش��ير مصطفى اجلبزي، دبلوماسي، الى 
دور املنظم��ات الدولية وطريق��ة تعاطيها مع 
املس��ألة اليمنية، وقال: إن املنظم��ات الدولية 
تتعامل م��ع الوضع في اليم��ن باعتباره أزمة 
انس��انية.. واألزمة االنس��انية مسألة الميكن 
اغفاله��ا، لكنه��ا )أي املنظم��ات( تغال��ي ف��ي 
استخدام األزمة حتى يعجز اجلميع في تقدمي 

حلول حقيقية للحرب واالقتتال في اليمن. 

وعموم��ا فاملنظم��ات كأي اي��دى عاملة تد 
في احلرب فرصة للعم��ل، ولهذا إنهاء احلرب 

جذريا يدفع بالبعض الى سوق البطالة.
ويرى اجلبزي ان مؤش��ر جناح املشاورات 
القادمة في الس��ويد ضعيف جدا، مستندا الى 
التجارب املاضية التي اثبتت تعنت احلوثيني 
ومحاوالته��م التملص من االلتزامات التي هي 
نتائج ملشاورات اجللسات املاضية واحلوارات 

السابقة.
البد من ضمانات دولية ُملزمة

هان��ي األس��ودي رئي��س مركز حق��ي لدعم 
احلق��وق واحلريات في جنيف، ق��ال: يبدو ان 
البع��ض ال يتذك��ر أو رمبا يح��اول التغاضي 
ع��ن كل دع��وات وج��والت الس��الم الس��ابقة 
والتي أفشلتها املليش��يا احلوثية سواء بعدم 
حضورها كما حدث في جولة السالم االخيرة 
في جنيف أغسطس املنصرم، أو بانقالبها على 
مخرجاتها كما حدث في مباحثات السالم التي 

استضافتها الكويت في عام ٢٠١٦.
وشدد األسودي على ضرورة االستفادة من 
كل جوالت السالم السابقة في اجبار احلوثيني 
على تقدمي ضمانات حقيقي��ة وجادة للولوج 
الى مباحثات تؤدي في نهايتها الى سالم شامل 
ومستدام.. مش��يرا الى ان أهم تلك الضمانات 
تتمثل في مس��ألة تنفيذ ق��رارات مجلس األمن 
دون قيد أو شرط وخاصة فيما يتعلق باإلفراج 
الفوري عن املعتقلني واملخفيني قسريا وكذلك 
الوقف التام لتجنيد األطفال وتسريح املجندين 
وإع��ادة تأهيلهم باالضافة إل��ى ايجاد ممرات 
آمنة للمس��اعدات الغذائية والدوائية.. فضال 
ع��ن إلزام تس��ليم س��الح املليش��يا للدولة من 

مخرجات تلك املفاوضات.

 عدم احلزم
وأض��اف األس��ودي أن املليش��يا تل��وح دوما 
باملفاوض��ات كلم��ا أزداد الضغ��ط العس��كري 
عليه��ا واقت��رب اجلي��ش الوطن��ي م��ن عملي��ة 
احلس��م وحتري��ر أح��د املواق��ع االس��تراتيجية 
الهامة كأحد الوس��ائل إلعادة ترتي��ب صفوفها 
ومحاول��ة حش��د املقاتل��ني وتني��د املزي��د من 
االطف��ال، وحت��اول املليش��يا دائم��ا املماطلة في 
تل��ك املفاوضات حت��ي يتأتى لها الوق��ت الالزم 
ف��ي إع��ادة متوضعها العس��كري، واألس��وأ من 
ذلك كله هو مس��اعدة بعض الق��وى الدولية لها 
ف��ي التالعب بخيار املفاوض��ات وعدم احلزم أو 
فرض عقوبات إضافية عليها حينما تقوم بافشال 

تلك املفاوضات.
يجب أن يعل��م مجلس األمن واملجتمع الدولي 
أن اليمنيني س��أموا احلرب وأنهم يتطلعون الى 
السالم الدائم وليس السالم العبثي الذي تتالعب 
به املليش��يا، وهذا الس��الم لن يتأتى طاملا هناك 
مليشيا متتلك السالح وال تنصاع 

للقرارات الدولية.
تناقض كبير 

أم��ام ه��ذا التناق��ض الكبي��ر 
للدور املشبوه ملنظمات دولية.. 
يتساءل همدان العليي، صحفي 
وناش��ط حقوقي، ماذا ميكن أن 

نفهمه نحن اليمنيني؟! 
وقال: باتت مثل هذه املنظمات 
تدع��م احلوثيني ب��كل وضوح.. 
حي��ث يتس��اءل اليمني��ون ف��ي 
مواق��ع التواص��ل ومجالس��هم 
اليومي��ة: مل��اذا تتك��رر احلكاية 

دائماً؟ فكلما اقترب اجليش الوطني من حترير 
أي محافظ��ة، ته��رع منظمات دولي��ة من أول 
يوم إلصدار بيانات حتذر من خطورة الوضع 
اإلنساني بهدف إيقاف حترير هذه احملافظات؟! 
وكلما ارتكبت مليش��يا احلوثي انتهاكات ضد 
املدني��ني، تصمت ه��ذه املنظمات، م��ع التذكير 
بأن هذه املنظمات الدولية س��كتت عندما كان 
احلوثي��ون يزحف��ون مدججني بالس��الح إلى 
صنعاء وبقي��ة احملافظات. بل س��كتت عندما 
حاصر احلوثيون مدينة تع��ز ومنعوا دخول 
املاء والغذاء والدواء حتى مات األطفال اخلدج 
في املستش��فيات لعدم توفر األكس��جني املنقذ 

للحياة...!
وأضاف العلي��ي: ال يزال اجلمي��ع يتذكر ما 
حدث ف��ي 22 يناي��ر )كانون الثان��ي( 2016 

عندما خاطرت إدارة األمن والسالمة في األمم 
املتح��دة بحي��اة 7 م��ن مديري منظم��ات األمم 
املتحدة مبن فيهم منس��ق الش��ؤون اإلنسانية 
الس��ابق ليدخلوا تعز، ويصدروا بياناً مخزياً 
ملنظماتهم يعلن عدم وجود حصار إنساني على 
املدينة، وبعد ثالث أعوام ونصف، ال ميكن ألي 
منظمة م��ن هذه املنظمات أن تخ��رج لنا اليوم 
ببي��ان أو تقرير يق��ر بوجود حصار إنس��اني 

على تعز.
منظمات سياسيه بلباس العمل االنساني

واألم��ر ذات��ه بالنس��بة للمنظم��ات غي��ر 
األممي��ة... حس��ب حدي��ث هم��دان العلي��ي، 
متس��ائال: ما ال��ذي يجع��ل منظم��ة )خيرية( 
بريطانية متارس األنشطة السياسية، وتنفذ 
حمالت إعالمية مناص��رة وممولة في أوروبا 
ومؤخراً في الواليات املتحدة للمطالبة بتغيير 
أو تعدي��ل الق��رار األمم��ي 2216 ال��ذي ُيل��زم 
جماعة احلوثي بتس��ليم الس��الح، مبا يضمن 

عودة الدولة وانتهاء احلرب؟!
مضيفا ان ثمة كم هائل من األنشطة املشبوهة 
والتج��اوزات املخجل��ة التي متارس��ها بعض 
املنظم��ات الدولي��ة العاملة في اليم��ن؛ لتؤكد 
التورط السياسي واالستغالل الفاضح للملف 
اإلنس��اني بغية تعطي��ل أي جهود عس��كرية 
تس��عى إلى اس��تعادة الدولة، وحترير اليمن 
من بطش الس��اللة التي تدعي بأن الله منحها 
احلق في امتالك رقاب اليمنيني واستعبادهم.

العمل االنساني كذريعة لالبتزاز 
 ويشير عبدالغني احلميري، باحث سياسي، 
الى ان هناك ق��وى إقليمية ودولية ال تهمها إال 
مصاحلها فيما يجري في اليمن، ومصالح هذه 
الق��وى تكمن في اس��تمرار الص��راع واحلرب 
في املنطقة بش��كل ع��ام لتس��تمر صفقات بيع 
األس��لحة وتس��تمر معه��ا ابت��زاز الش��رعية 
واململك��ة العربي��ة الس��عودية، كم��ا تس��عى 
ه��ذه الق��وى لتمك��ني األقليات ف��ي املنطقة من 
حكم األكثرية والتحك��م برقابهم ليوفروا لهم 
احلماية وباملقابل ميكنوهم من ثروات البلدان. 
وأضاف احلميري: على اليمنيني من مثقفني 
وتكتالت وطنية وقيادات حاكمة في الشرعية 
أال تستجيب لهذه الضغوط واخلطوط احلمراء 
ونق��ول مل��ن يتع��دى عل��ى ثوابتن��ا الوطنية 
والس��يادية ويحول دون حترير كامل التراب 
اليمن��ي من مليش��يا احلوث��ي ان نق��ول له ال، 
فما يس��محون به ألنفس��هم ويعدونه حقا من 
حقوقهم في دولهم من وحدة وطنية وترمي 
كل م��ن يح��اول النيل م��ن س��يادتهم او يقوم 

بأعمال تخريبيه مسلحة يحرمونه علينا..!
مواقف مفضوحة..

ويرى احلمي��ري ان علو اص��وات املنظمات 
الدولية ف��ي عملي��ة حترير احلدي��دة بدعوى 
وذريعة اجلانب االنس��اني ماه��ي إال مغالطة 
مكش��وفة فاليمن كله��ا تعاني انس��انيا جراء 
انقالب احلوثيني وال سبيل إلنهاء هذه املعاناة 
إال بانهاء االنقالب وعبث املليشيا بحياة الناس 

ومصائرهم.
مش��يرا الى ان لدى اليمنيني موانىء كثيرة 
باإلم��كان االعتم��اد عليه��ا ف��ي ايص��ال املواد 
اإلنس��انية واإلغاثية منها ميناء املخاء وعدن 
واملكال إضاف��ة ال��ى ان من ح��ق املواطنني في 
محافظة احلديدة اخلالص من بطش وإرهاب 
مليشيا االنقالب احلوثي وهذا واجب احلكومة 
الش��رعية والتحالف أال يتركوا ابناء احلديدة 
فريس��ة للجماعة واملرض واالره��اب والقتل 
احلوث��ي وحتري��ر ه��ذه احملافظ��ة احليوي��ة 

والهامة والغالية على قلب كل ميني.

:» « سياسيون وباحثون واعالميون لـ

قــــوى دولـــية تتالعب بخيار السالم في اليمن
سياس�يون وباحثون وحقوقي�ون واعالمي�ون يف أحاديثهم ل�»26س�بتمرب« 

يجمعون عىل ان املليش�يا الحوثية غري جادة للوصول اىل الس�الم نظرا لتنصلها 

من اتفاقيات ومش�اورات س�ابقة به�ذا الخصوص.. فضال عن ع�دم امتثالها 

للق�رارات الدولية، وهو األمر املس�تغرب م�ن اليمنيني كافة بع�دم تنفيذه من 

األم�م املتح�دة والقوى الك�ربى.. التي يصفه�ا اليمنيون بأنه�ا تغض الطرف 

إزاء الصل�ف والتعنت الحوثي، عالوة عىل املواق�ف الدولية الجائرة بحق اليمن 

وش�عبه والضغط عىل الحكومة الرشعي�ة ودول التحالف العربي بهدف ايقاف 

عملية الحس�م العس�كري، كما هو الح�ال يف مدينة الحدي�دة.. انتقادات كثرية 

لتلك املواقف الدولية واس�تياء واس�ع يف أوس�اط اليمنيني رفضا لهذا التناقض 

واإلزدواجية يف التعاطي مع املسألة اليمنية كلما اقرتب موعد الحسم العسكري.

  استطالع/ سعيد الصوفي

}  األسودي: لن يتحقق السالم طالما هناك مليشيا تمتلك السالح وال تنصاع للقرارات الدولية
}  العليي: األدوار المش��بوهة لبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تؤكد التورط 

السياسي واالستغالل الفاضح للملف اإلنساني بهدف تعطيل أي جهود عسكرية

}  احلميري: هناك قوى إقليمية ودولية تكمن مصالحها في استمرار الصراع والحرب 
في اليمن والمنطقة بشكل عام لتستمر صفقات بيع السالح

}  الـــــــــــوزيــــــــر دمـــــــــاج:  االنتصار على المليش��يا الحوثية مش��روع وطني ديمقراطي 
ينتمي إلى المستقبل

}  الوزير عسكر: المرجعيات الثالث هي المنطلق للوصول الى السالم الذي يتطلع إليه اليمنيون
}  بارمادة: مواقف بعض الدول يظهر تناقضًا سافرًا يكشف عن نوايا خفية ومصالح 

مستترة في التعاطي مع المسألة اليمنية

}  اجلبزي: المنظمات الدولية تغالي في األزمة اإلنسانية في اليمن وتنظر الى الحرب كفرصة عمل

3 استطالع
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   هشام التميمي

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم األربعاء  
عىل األطراف الرشقية ملدينة الحديدة 
بني قوات الجيــش الوطني  واملقاومة 
التهامية مسنودين بمقاتالت التحالف 
العربي من جهة واملليشيا االنقالبية من 

جهة أخرى.
وأكد مصدر ميداني لـ«26سبتمرب« 
أن مواجهات عنيفة دارت يوم األربعاء 
يف شــارع الخمســني ومحيط مدينة 
الصالح, ومناطــق متفرقة يف مدينة 
الحديدة, كما تمكنت قوات الجيش من 
صد محاولة تسلل للمليشيا عىل مواقع 
الجيش عىل مناطق قريبة من مصانع 

إخوان ثابت.
وأضاف »: أن عنارص املليشيا حاولت 
التسلل إىل مواقع الجيش وسط تغطية 
وقصــف مدفعي كثيف عــىل املنازل 
واألحياء السكنية القريبة من املصانع, 

لكنها قوبلت بتصٍد وحزم.

مقاتالت التحالف
مــن جهتهــا مقاتــالت التحالف 
العربي استأنفت األربعاء, شن غارات 
جوية عىل مواقع وتجمعات مليشــيا 
الحوثي االنقالبية يف حي 7 يوليو, كما 

استهدفت تجمعات املليشيا يف مناطق رشق 
مدينة الحديدة, إضافة إىل استهداف تعزيزات 
للمليشيا بمديرية القناوص شمال الحديدة 

كانت يف طريقها ملدينة الحديدة.
يأتي هذا بعد اخرتاق املليشيا االنقالبية 
للهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة منتصف 
األســبوع املايض, ووافقت عليها املليشيا, 
لكنها رسعــان ما خرقــت الهدنة وبدأت 
بقصف املناطق الســكنية يف ظل التزام من 
قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي 

بالهدنة حتى مساء اليوم.

استهداف األحياء السكنية
وتواصل مليشــيا الحوثي اســتهدافها 
لألحياء السكنية ومنازل املواطنني واملنشآت 
الصناعية والخدمية يف مدينة الحديدة, مما 
اضطرت مقاتالت التحالف العربي للتعامل 

مع مصادر اإلطالق وإسكاتها.
ورصدت قوات الجيش الوطني أكثر من 
20 خرقاً للهدنة منذ األسبوع املايض, حيث 
اســتهدفت املليشيا مستشــفى 22 مايو 
ومصانع اخوان ثابت, وعــدداً من املنازل 

واملباني السكنية.

تجنيد األطفال 
وتواصل مليشيا الحوثي االنقالبية عملية 

التحشيد والتجنيد لألطفال وطالب املدارس 
وتزج بهم يف جبهات القتال بمدينة الحديدة, 

ويف مختلف الجبهات.
وبحســب مصادر ميدانية فقد استغلت 
مليشــيا الحوثي احتفاالتها باملولد النبوي 
لتحشيد الناس وتجنيدهم لحضور الفعالية, 
لكن حقيقة األمر لم يدركه كثريون اال بعد 
الزج بهم لجبهات القتال, فيما تفاجأ األهايل 
بعــودة أبنائهم جثثاً هامــدة يف صناديق 

فارغة.
وبحســب مصادر ميدانية فقد وصلت 
خالل اليومني املاضيني عرشات الجثث من 
قتىل املليشيا االنقالبية من جبهات الحديدة 

اىل محافظات صنعاء وذمار.
وترتكب مليشيا الحوثي االنقالبية جرائم 
متعددة بحق أبناء محافظة الحديدة وبحق 
الشــعب اليمني بشــكل عام فقد حاولت 
األسبوع املايض اســتهداف ميناء الحديدة 
بصواريخ ومدافع لتفاقم معاناة الشــعب 

اليمني.
كما حولت عدداً من املســاجد إىل أماكن 
لتصنيع املتفجرات واأللغــام غري مراعية 

لحرمة املساجد أو اإلنسان.

المليشيا تناقض أقوالها
وبحسب ترصيحات للسفري السعودي يف 

الواليات املتحدة األمريكية خالد بن سلمان 
فقد أكد تناقض املليشــيا وعدم جديتها يف 
االستجابة للمفاوضات والسالم, وقال مغردا 

يف حسابه الرسمي عىل »تويرت«
: مليشيا الحوثي التابعة إليران أعلنت عن 
وقف الهجمات الصاروخية عىل دول التحالف 
والقوات اليمنية املدافعة عن الرشعية، وبعد 
اقل من ١٣ ســاعة، أطلقوا صاروخا عىل 
ميدي، أمر  غري مســتغرب ومنسجم مع 
نهجهم الذي يقوم عــىل الكذب و مخالفة 

التعهدات«.

وأضاف » أن هذا النهج الحوثي ينسجم 
مع أسلوب ُرعاتهم اإليرانيني, نرى من جهة 
وزير الخارجية ظريف ينكر إي تدخل إيراني 
يف اليمــن، يف حني يفاخر أصحــاب القرار 
الحقيقي مثل نائب قائــد الحرس الثوري 
حسني سالمي بالنفوذ اإليراني الخبيث من 

البحر األحمر وصوال للبحر املتوسط«.

عملية مستمرة
وتواصل قوات الجيش الوطني واملقاومة 
مســنودين بمقاتالت التحالــف العربي 
العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية لتحرير مدينة الحديدة من أيدي 
االنقالب, وتمكنت خالل األشــهر املاضية 

من قطع مسافات واســعة وتحرير عدد 
من املناطق واملديريات بمحافظة الحديدة 
وصوال اىل أطراف املدينة وتحرير عدد من 
األحياء السكنية والشــوارع الرئيسية يف 

املدينة.
وبحسب ترصيحات ســابقة للناطق 
الرســمي للقوات املسلحة, العميد الركن 
عبده مجــي, أن قوات خاصة تســتعد 
القتحام مدينة الحديدة, منتظرة األوامر 

باالقتحام.

خسائر المليشيا
مثلــت محافظــة الحديدة بالنســبة 
للمليشيا االنقالبية جحيم يلتهم كل ما يأتي 
إليه, وفقدت املليشيا االنقالبية عدداً كبرياً 
من قياداتها يف رضبات التحالف العربي ويف 

املواجهات الدائرة منذ أكثر من عام.
وتكبدت املليشــيا االنقالبية عرشات 
القتىل ومئات الجرحى, فيما تم أرس عدد 
كبري من عنارصها’ إضافة إىل استسالم 
مجاميع  مع أســلحتها لقوات الجيش, 
وتعيش املليشــيا االنقالبية حالة انهيار 

غري مسبوقة.
وتشري إحصائيات اىل خسائر املليشيا يف 
األســابيع املاضية تجاوزت أكثر من 100 
قتيل وعرشات الجرحى, عىل الرغم من هدوء 

الوضع يف جبهات املحافظة.

دروع بشرية
وتواصل املليشــيا االنقالبية انتهاكاتها 
لحقوق اإلنسان من خالل االحتماء باملناطق 
السكنية واستخدامها ثكنات عسكرية, حيث 
أفادت مصادر ميدانية أن املليشيا االنقالبية 
نصبت مدفعني يف أحواش منازل, وسط حي 
33 مايو خلف مؤسسة الكهرباء, مما اثار 

الهلع والخوف يف اوساط السكان.
كما أن املليشــيا تواصل حفر الخنادق 
وإغالق شــارع الثالثني, مستخدمة سواتر 

ترابية خصوصا بالقرب من در يس مول.
ولم تتوقف املليشيا عند هذه االنتهاكات 
بل قامت بزرع األلغــام وتفخيخ األحياء 
السكنية يف املدينة, يف انتهاك واضح لحقوق 
االنســان, وســط صمت مطبق من قبل 

املنظمات األممية وحقوق االنسان.
ويستغرب مراقبون عن سبب صمت األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية من االنتهاكات 
واألعمال التي تقوم بها املليشيا االنقالبية يف 

مدينة الحديدة.

تناقض أممي
وبينما تطالب األمم املتحدة بوقف القتال 
يف مدينة الحديدة حفاظــا عىل املدنيني لم 

تستنكر أعمال وممارســات املليشيا التي 
تقوم بها ضد املدنيــني يف مدينة الحديدة, 

والتي تعترب جرائم حرب ضد االنسانية.
ويتهم ناشــطون األمم املتحدة ومنظمات 
دولية بالوقوف واالنحياز اىل جانب املليشــيا 
االنقالبية, عىل الرغم من ارتكابها أبشع الجرائم 

املحرمة دوليا واملنتهكة لحقوق االنسان.
وتواصل مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
اختطاف ومطاردة العرشات من أبناء مدينة 
الحديــدة, كما اقتحمت منــازل املواطنني 

واختطفت الكثري منهم.
ويظل التساؤل األهم الذي حري الجميع« 
ملاذا األمم املتحدة لم تعلق ولم تدين انتهاكات 

املليشيا بحق ابناء الحديدة؟.

لن نتراجع
وأكد محافظ محافظة الحديدة الدكتور 
الحسن طاهر بأن الجيش الوطني واملقاومة 
التهامية ماضون يف تحرير محافظة الحديدة 
من املليشيا االنقالبية مهما كان الثمن ولن 

يعيقهم أي مانع من ذلك.
وأضاف« لن نرتاجع ونحــن بالقرب 
من أبواب منازلنــا ولو تخىل عنا الجميع 
ســنقاتل وحدنا نحن أبناء تهامة حتى 

تحرير ارضنا.

مرافعة غريفيث األخيرة أمام مجلس األمن

مبعوث مخادع.. ومندوب حوثي لدى األمم المتحدة..!
  مـــنـصــور احــمــــد

غريب أمر املبعوث غريفيث يف احاطته األخرية 
املقدمة إىل مجلس االمن، حاول من خاللها أن يلبس 
املليشــيا االنقالبية الحوثية اإليرانية عباءة تقية 
الســالم والحوار وهذا ما ملسه غريفيث من زعيم 
املتمردين عبدامللك الحوثي خالل لقاءاته السابقة 

به.
اإلحاطة املتناقضة التي قدمها مؤخرا غريفيث 
إىل مجلــس األمن، اصاب أعضــاء املجلس بنوبة 
دماغية،إىل حد انهم لم يعــد يعرفون هوية الذي 
يخاطبهم.. هل هــو غريفيث املبعوث الدويل الذي 
صوت  املجلس قبل عرشة أشهر عىل ارساله مبعوثا 
أمميــا إىل اليمن. أم انه الســفري واملندوب الدائم  

لجماعة الحوثيني لدى األمم املتحدة..؟.
 هذا ما التبــس لدى أعضاء مجلس األمن الذين 
اليزالون يف حرية من امرهم، ودفع بسفري بريطانيا 
إىل صياغة مرشوع قرار وتوزيعه بعد ســاعات 
عىل أعضاء مجلس االمــن ال 15 يدعو التحالف 
والحكومــة اليمنية- صاحبة الحق يف اســتعادة 
رشعيتها من املليشيا االنقالبية- إىل وقف األعمال 
العدائيــة اي وقف التقدم نحو مينــاء  الحديدة، 
ويكتفي بان يخاطب املليشيا االنقالبية يتوسلها 
بأن تســمح بمرور املســاعدات اىل سكان مدينة 
الحديدة املحارصين من قبل مليشيا القتل واإلجرام 
التي تتخذ من املدنيني دروعــا برشية يف مخالفة 

صارخة للقانون الدويل االنساني.
ويف حني يغض املبعوث الطرف عن الحصار الذي 
تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات 
عىل املــدن اليمنية كتعز التــي ال تزال محارصة 
ويتعرض املدنيني واملدينة للقصف بمختلف االسلحة 
من قبل هذه املليشيا،لكن غريفيث املاكر يتجاهل 
تعز ويســهب يف حديثه عن الحديدة،بانها مركز 
جاذب للحرب يف اليمن، وانه لهذا الســبب، رحب 
بشدة بالتقارير األخرية حول الحد من العنف عىل 
جبهات الحديدة- ويحذر من أية أعمال استفزازية 
إلعادة اشتعال املعركة وعرقلة التفاوض.. مؤكدا 
أنه كوســيط يف هذا الرصاع- حد تعبريه-  يعتقد 
اعتقادا قويا بأن ال يشء ينبغي أن يسمح بعرقلة 

فرصة الحوار والتفاوض. 
وكرر غريفيث وهو يرسد دفاعاته عن املليشيا 
الحوثية، تذكري أعضاء مجلس األمن أنه وســيط 
بقوله« ويجب أال يكون هناك أي استفزاز إلعادة 
اشعال تلك املعركة. كوني وسيط يف هذا الرصاع«، 

وذلك خشية أن يذهب بهم- بأعضاء مجلس االمن 
االعتقاد انهم يستمعون إىل كلمة مندوب جماعة 
الحوثيني يف املجلس وليس إىل مبعوث دويل مرسل 
من مجلس االمن مبعوثا إىل اليمن لتنفيذ قراراته 

الخاصة باليمن.
مطمئنا املليشيا بشأن مستقبل ميناء الحديدة، 
مشــريا إىل انه - قد أحرز  بعــض التقدم خالل 
الصيف للتوصــل إىل اتفاق تفاويض حول ميناء 
الحديدة، يقيض بدور لألمم املتحدة يف االرشاف 

عىل امليناء.
وقال:« كما أنني أخطط لزيــارة الحديدة يف 
األسبوع القادم مع زميلتي ليز غراندي، إلعادة 
طرح الدور الذي يمكن لألمم املتحدة أن تقوم به 
بشأن امليناء، ولفت االنتباه اىل رضورة استمرار 

التهدئة«.
وهي الزيارة الثانية يف أقل من أسبوع ملسؤولني 
دوليني، وذلك بعد زيارة االســبوع املايض ميناء 
الحديدة ثالثة مسؤولني اممني من أجل تحريض 
القوى النافذة الفاعلة يف السياسة الدولية ودفعها 
يف الضغط عىل التحالف وقوات الرشعية لوقف 

تقدمها نحو ميناء الحديدة.
لكن تعهد غريفيث أمــام مجلس األمن الدويل 
بزيارة الحديدة، هي يف حقيقة األمر رسالة تطمينية 
من غريفيث اىل الجماعة الحوثيــة حول   ميناء 
الحديدة ومســتقبلها، وانه- أي امليناء- سيظل 
بمنأى عن التحالف والحكومة الرشعية،  ولن يخرج 
عن ادارة املليشيا الحوثية وبامكان املليشيا ابقاء 
وظيفة امليناء كما هي يف االستفادة منه والحصول 
من خالله عىل نفس الخدمات وامدادها بالسالح 
واملال، النه سيكون تحت ادارة االمم املتحدة التي 
عملت عىل خدمة املليشــيا والحفــاظ عليها من 
االنقراض،  فاألمم املتحدة واملليشــيا إدارة وغاية 
واحد ومرشوع واحــد ال يمكن فصل أحدهما عن 

اآلخر.
فغريفيث تحــول من وســيط دويل إىل محام 
للجماعة االنقالبيــة، فباإلضافــة إىل محاولته 
إقناع املجتمع الدويل بأن الحوثيني ليسوا مليشيا 
إرهابية وال جماعة انقالبية عىل الرشعية اليمنية 
ومتمردة عىل القرارات الدولية، وانما هي بحسب 
غريفيث »انصار الله« يف تحقيق الســالم وإرساء 
الحوار والتسامح، وأنها حمامة سالم وانها تتأبط 
يف اكتافها أغصان الزيتون عىل اشــكال صوايخ 
وكالشينكوف وعبوات ناســفة فقط للتعبري عن 

نبذها للحرب التي اشعلتها.

إذ أنه- غريفيث- وهو يؤكــد ملجلس االمن يف 
احاطته انــه متفائل بالنداءات األخرية للســالم 
والحل السيايس والعودة إىل طاولة املشاورات أواخر 
الشهر يف مملكة الســويد- من جميع األطراف- 
من الحكومة اليمنيــة عىل وجه الخصوص، ومن 
الحوثيني والتحالف، وأنه ملس من جماعة الحوثيني 
رغبتهم يف الحوار والحل السيايس وأنهم سيأتون 
إىل هذه املشاورات.. ملمحا اىل أنها جماعة مساملة 
ال ينقصها إال األخذ بيدها إىل طاولة املشاورات يف 
السويد، وما بيدها حيلة، عىل قاعدة العني بصرية 
واليد قصرية، لذلك قرر هو أن يأتي بعد اســبوع 
ليأخذ بيد وفدها وقيــادات يف الجماعة مطلوبة 
للعدالة عىل الجرائم البشــعة التي ارتكبتها بحق 
الشعب اليمني- عىل أساس انهم جرحى-بعضها 
مشــمولة يف قرارات عقوبة مجلس االمن الدويل 
الصادرة تحت الفصل الســابع من ميثاق االمم 
املتحدة وبعضها مدرجة يف قائمة اإلرهاب املطلوبة 
لتحالــف دعم الرشعية اليمنيــة واملفوض دوليا 
بتنفيذ القرارات االممية الخاصة بالحالة اليمنية.

ومع أن الساحر غريفيث، يتحدث انه محايد يف 
مهمته وانه مجرد وسيط لجمع اليمنيني إىل طاولة 
الحوار لالتفاق عىل صيغة سالم شامل ينهي الحرب 
والرصاع يف اليمن بصــورة دائمة،ليقول:« تتمثل 

املهمة الرئيسية للوسيط يف الجمع بني األطراف 
لحل خالفاتهم من خالل الحوار واملواءمات، بدال 
من القتال والرصاع. هذا ما آمل أن نفعله قريباً، 
ونحن نميض قدماً يف مهمتنا. نحن نبذل كل ما يف 

وسعنا لتحقيق هذه األهداف«.
ويضف: مهمتي هي شــق الطريق لألطراف 
للتوصل لحل تفاويض قائم عىل املبادئ، بما يتيح 

لشعب اليمن أن يعيش مرة أخرى يف سالم«.
يقول هذا الكالم وهو يف نفس الوقت يشــجع 
مليشيا مسلحة طائفية تقتل الشعب اليمني عىل 
أساس ساليل عنرصي مقيت.. حتى ذهب غريفيث 
إىل تميز هذه العصابة عن عامة الشعب اليمني، 
فهو ينظر إىل أن اســتعادة مؤسســات الدولة 
أعمال عدائية تمارسها قوات الرشعية ضد هذه 
الجماعة املارقة بينما ال ينظر لتلك الجرائم التي 
ترتكبها هذه املليشيا ضد الشعب اليمني طوال 
االربع السنوات املاضية اال استعادة لحق مغتصب 
واالنصاف ملظلومية وقعت عىل الجماعة الساللية.

 إال أنه عاد ليمدح يف جماعة الحوثيني ويصفها 
بأرقى عبارات ومصطلحات السالم، وهذا يعني 
أن الحكومة الرشعية والتحالف عكس ذلك - إذ 
يؤكد« غريفيث« يف احاطته ملجلس االمن انه ماىلء 
يديه من الحوثيني وانهم يتأهبون للسالم كما هم 
متاهبون للحرب، فيقــول« وأنا أعرف من خالل 
تواصي مع صنعاء أن أنصــار الله ملتزمة بذلك 
أيًضا. ويف هذا اإلطار، أعتزم دعوة األطراف قريباً 

الستئناف املشاورات يف السويد«.
لكنه عاد لينقل تأكيده إىل خانة الشك واالحتمال؛ 
حيث يقول« اعتقد أننا قريبون من حل املســائل 
التحضريية التي ستسمح بعقد هذا االجتماع. أنا 
ممتن للتحالف ملوافقته عىل الرتتيبات اللوجيستية 
املقرتحة، كما أنني ممتن لكل من التحالف وسلطنة 
عمان ملوافقتهم عىل تسهيل اإلخالء الطبي لبعض 
اليمنيني املصابني من صنعاء. هذه لحظة حاسمة 
لليمن، لقد تلقيت تأكيدات قوية من قيادة األطراف 
اليمنية، حكومة اليمن وأنصار الله، أنهم ملتزمون 
بحضور هذه املشاورات. أعتقد أنهم جادون وأتوقع 
منهم أن يستمروا عىل هذا املنوال، وأن يحرضوا هذه 
املشاورات، وهذا ما يتوقعه الشعب اليمني أيضا، 
الذي هو يف حاجة ماسة إىل حل سيايس للحرب، تلك 
الحرب التي يدفع الشعب اليمني ثمنا باهظا لها«.
أي شعب يمني يتحدث عنه غريفيث، وأي حل 
سيايس يريده ذاك الشــعب، وما شكل ونوع هذا 
الحل.. من الذي أشــعل هذه الحــرب ومن يقتل 

من..؟!!.
ألم تكن هذه الفئة املارقة التي التصل نســبتها 
%5 من  تعداد الشعب اليمني هي التي انقلبت عىل 
رشعية الشعب اليمني وشنت حربا ضده بغية إلغاء 
نضاالت. وتضحيات اليمنيني يف سبيل نيل حريتهم 
وكرامتهم يف الثورة والجمهورية والعودة إىل سدة 
حكم اليمن بخرافة ودجل االمامة يف حكم البرشية 
بدعوى أنه حق إلهي حرصي عليها ومختارة له، 
وحجتها يف هذا االدعاء الكاذب انها ساللة مقدسة 
اختصت برسالة سماوية لتكون متسيدة يف األرض 
والبرشية عبيد عندها.. أليســت الرشذمة املارقة 
هي من تقتل الشــعب اليمني بالهوية الساللية 
وادعاء النسب الكاذب، ألم يكن الشعب اليمني هو 
الذي يقتل بســالح وعىل يد هذه العصابة. وحجة 

واهية...؟!!.
ورغم أن غريفيث يتحدث عن استجابة حوثية 
لالنضمام يف مشاورات السويد، متجاهال عهد هذه 
املليشيات ونكثها بالوعود والتنصل عن االتفاقات 

والعقود.
إال أنه يعود ليؤكد أنه ســيتوجه إىل صنعاء وقد 
وصل بالفعل الخميس صنعاء ، لكي يلتقي بزعيم 
املليشيا الحوثية والجلوس معه القناعه إرسال وفده 
معه اىل مشــاورات السويد، مقابل رشوة وتقديم 
لهم  خدمات جليلة تتمثل بالضغط عىل التحالف 
والرشعية يف وقــف املعارك يف جميع الجبهات ويف 
مقدمتها معركة تحرير الحديدة واالحتفاظ بمنفذ 
إمداد املليشيا الوحيد بالسالح اإليراني املتدفق عىل 
الجماعة االنقالبية عرب ميناء الحديدة التي أكد أنه 

سيزورها قريبا.
وقال:« وسوف أذهب إىل صنعاء األسبوع املقبل 
لهذا الغرض، حيث سألتقي بزعيم أنصار الله، عبد 
امللك الحوثي، الذي أجريُت معه نقاشات مفصلة 
يف األشــهر املاضية حول الحاجة إىل املشــاركة 
واملشــاورات، ومن ثم املفاوضات. ســيكون من 
املفيد بالنســبة يل أن أستمع مرة أخرى منه حول 
هذه األمور. وسأكون سعيداً أيضاً بالسفر بنفيس، 
إذا لزم األمر، مع وفدهم إىل املشاورات، إذا كان ذلك 

رضورياً«.
فهذا اإلطراء الغريفيثي عىل املليشيا االنقالبية 
يف احاطتــه  وتناقضه مع نفســه أكثر من مرة، 
يدحض ادعائه الحيادية وأنه مجرد وســيط دويل 
مهمته تقترص عىل جمــع األطراف اليمنية حول 
طاولة املشاورات للوصول إىل حل سيايس للحرب 

الدائرة يف اليمن.

أكثر من 20خرقًا للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية 
ضغوط دولية توقف تقدم الجيش في الحديدة.. والمليشيا تستخدم المدنيين دروعًا بشرية
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عقب انفجار الثورة اليمنية السبتمربية 
وصل اىل اليمن الكولونيل ديفيد سماييل 
يف مهمة عسكرية واستخباراتية للجيش 
الربيطاني بتكليف مــن قبل القيادة 
امللكية الربيطانيــة وبهدف االنضمام 
اىل الجيش اإلمامي يف مواجهته للجيش 
الجمهوري واسقاط الجمهورية الوليدة.
والكولونيل ديفيد سماييل يعد من أهم 
وأخطر رجاالت الجيش واالستخبارات 
الربيطانيــة حينها، قيــل إنه الرجل 
الذي كانت تعتمد عليــه بريطانيا يف 
إســقاط أنظمة وهزيمتها، بدأ بتنفيذ 
املهام املوكلة اليه وهي النزول لزيارة 
معسكرات اإلماميني لتقييم الجاهزية 
القتالية واالمكانيــات وتحديد نقاط 
القوة والضعف لدى مليشــيا الساللة 
وكان يرســل التقارير اىل قيادته اوال 
بأول لتوفري االحتياجات العســكرية 
ملعركة استعادة االئمة لحكمهم الساليل، 
بل والتنسيق للتدخل املبارش - حسب 
طلب اإلماميني - من قبل طريان الجو 
االرسائييل .. تحركات األمس تتكرر اليوم 
بنفس الوترية ونفس املواقف املستميتة 
من قبل تلك القوى إلنقاذ املليشا الحوثية 
وهو ما يؤكد يقيناً ان ما يجري اليوم 
ما هو اال امتداد لتحالفات سابقة بني 
القوى االســتعمارية واماميي االمس 

واليوم. 

   استطالع/ عبده النويدي

»صحيفة26ســبتمرب«« حاولــت قراءة 
مواقف الدول الكربى املساندة ملليشيا الحوثي 
اإلرهابية من خالل استطالع أجرته مع عدد 
من املثقفني مدنيني وعســكريني وربط تلك 
املواقف بذات املوقف لتلك الدول حينما بذلت 
جل جهودها لوأد الجمهورية وإعادة النظام 
االمامي املتخلف، بشتى الوسائل واإلمكانات 
وها هي اليوم تمارس نفس املهام واملواقف 
إلفشال الرشعية اليمنية رغم جرائم املليشيا 
وعبثها الالمحدود بــكل ما له عالقة بالقيم 
واملبادئ والحقوق اإلنسانية.. فإيل ما قالوه:

البداية مع الدكتور/ مطهر الربطي نائب 
رئيس جامعة ســبأ، الذي يرى ان املليشيا 
االنقالبية ليست ســوى اداة تنفذ املشاريع 
واالهداف الخاصة بتلك القوى الن املرشوع 
الحوثــي يحقق املشــاريع والسياســات 
واالهداف الخاصة بتلك القوى االستعمارية بل 
وتستفيد من تجارة السالح وعدم االستقرار 
يف الدول التي تمتلك مشاريع نهضة وتنمية 
وديمقراطية بكون تلك القوى االستعمارية 
ال تريد نهضة حقيقية واســتقراراً دائماً او 
ديمقراطية تكفل الحقوق لهذه املجتمعات 

وخاصة املجتمعات العربية واإلسالمية.
فيما الهدف الثاني للقوى االستعمارية هو 
استبدال واحالل االقليات الدينية كاإلمامية 
والتي التمثل خطرا عــىل تلك القوى ال عىل 
املدى القريب او البعيــد بل نجدها تتماهى 
تماما مع املشاريع االستعمارية والتفكيكية 
وسبق واســتفادوا منهم يف العراق وسوريا 
وافغانســتان عىل حســاب غالبية الشعب 
الرافض لألجنــدات الفوضوية املمعنة عىل 
سلب املعتقد والهوية والحرية والعيش اآلمن 

واملستقر.

صنيعة غربية 
  فيما العميد الركــن /عبد الله معزب، 
فريى ان موقف تلك القوى من مساندة مليشيا 
الحوثــي اإلرهابية امر طبيعــي العتبارات 
عديدة وان من غري الطبيعي ان نتوقع موقفا 
آخر حيث قال: موقف الدول االســتعمارية 
وعملها الــدؤوب إلنقاذ املليشــيا الحوثية 
اإلرهابية طبيعي جدا بل ان غري الطبيعي ان 
نتوقع موقفاً غري ما نرى العتبارات عديدة 
اهمها االعتبار الديني فالدول االستعمارية 
تسعى اىل إشعال الحروب الطائفية يف العالم 
االســالمي حتى يف الدول املستقرة فما بالك 
باليمن وقد اصبحت الحرب مشتعلة يف كل 
االتجاهات بغرض استنزاف االمكانيات املادية 
والبرشية بما يؤدي اىل إضعاف األمة وبالتايل 
تصبح  لقمة سائغة امام اطماع تلك الدول 
االستعمارية، فيما االعتبار الثاني فانه مادي، 
فحروب كهذه تضمن لتلك الدول ضخ اآلف 
املليارات من العمالت الصعبة اىل صناديقها 
مقابل الحصول عىل اســلحة وبذلك توفر 
تلك الدول ماليــني فرص العمل بينما تموت 
الشعوب األخرى يف دهاليز االقتتال والفاقة 

والدمار!! 
أمــا االعتبــار الثالث – حســب العميد 
معزب -  فتستميت الدول االستعمارية من 
اجله إلنقاذ املليشيا فانه االعتبار السيايس 
فاملليشيا االنقالبية ليست سوى اداة طيعة 
لتلك القوى تنفذ بها مخططاتها التدمريية 
والشك ان االكثر استهدافا من قبل تلك القوى 
هي القيم االسالمية واالخالقية واالنسانية 
والنســيج االجتماعي ولذلك نجد املليشيا 
االنقالبية التزمت حرفيا بتنفيذ مخططات 

تلك القوى حرفيا دون اعرتاض .
ويضيف: اما عــن إرتباط تلــك القوى 

باملليشــيا فهذا يشء معــروف عرب مراحل 
التاريخ املختلفة ولعل الترصيح الصادر عن 
رئيس املخابرات االمريكيــة عقب اجتياح 
افغانستان يكشــف مدى العهر الذي تتميز 
به هذه املليشيا واسيادها فلقد قال حينها 
املسؤول األمريكي: » لقد كان الشيعة االقرب 
إلينا عرب التاريخ ».. فــاذا كان الخميني يف 
االســاس صنيعة غربية فإن هذه املليشيا 
ليست سوى انعكاسا ملاليل طهران ويكفي ان 
نعرف ان ديفيد سماييل وهو من أخطر القادة 
الربيطانيني انتقل للعمــل يف صف القوات 

امللكية يف اليمن ضد القوات الجمهورية
وظل يعمــل 5 ســنوات يف اليمن مابني 
)1963-1968( وكانــت تتلخص مهامه يف 
التنسيق مع املخابرات العسكرية الربيطانية 
واإلرسائيليــة  إلمداد االماميني بالســالح 
واملشــاركة الفاعلة من خالل طريان سالح 
الجو اإلرسائييل وهو ما أخر النرص وضاعف 
الخســائر يف الصف الجمهــوري ومن هنا 
ينكشف التاريخ الطويل للتنسيق الربيطاني 
واإلرسائييل من جهــة واإلماميني من جهة 

أخرى

اللعب على المتناقضات
 العميد الخوالني رئيس شعبة التوجيه 
للمنطقة الخامسة يتفق مع الدكتور الربطي 
يف ان القوى الكربى تعمل عىل احالل القوى 
الصغرى)األقليات( يف مصدر القرار لتنفيذ 
مشــاريعها قائال : يف اطــار االلتفاف عىل 
مرجعيات الحوار الوطنــي و قرارات االمم 

املتحدة و عرقلة الحسم العسكري يف اليمن 
و التسلق عىل عدة اوراق انسانية واقتصادية 
والتي ظهرت فجأة لبعض القوى الدولية التي 
تحاول االبقاء عىل املليشيا كشوكة يف خارصة 
املنطقة ولذلك تستميت إلنقاذها خصوصا 
بعــد تضييق الخنــاق عىل هذه املليشــيا 
وانكســارها وتقهقرها يف كل الجبهات بعد 

أربع سنوات من الحرب.
ويضيف: إنــه اللعب عــىل املتناقضات 
ففي حني تزايد القوى الكربى بالحديث عن 
دعم ارادة الشــعوب فإنهم يمارسون  دعم 
االقليات  وحمايتها الستمرار عجلة التضاد 
يف املجتمعــات وبالتايل تســتجلب منافع 
اقتصادية وسياسية وعسكرية مستقبلية 
لبلدانها، وهذا ما يوثق الروابط بني املليشيا 

وتلك القوى الدولية.

فزاعة مهمة
 أمــا العقيــد / عبدالكريــم املقديش 
فريى ان املكاســب املادية هي املقدس لدى 
الغرب وهــم مع املصالح، يــدورون معها 
حيث دارت مستشــهدا عىل ذلك بقول أحد 
أهم االقتصاديــني وهو بول كروغمان الذي 
قال : » عندما تسود األفكار السيئة يف مجتمع 
ما فعلينا أن ندرك بأن الرشكات الكربى هي 
التي تقف خلفها، فالسالم وانتشار التسامح 
والتعايش يهدد رشكات األســلحة الكربى، 
األعىل دخال يف العالــم، وبالتايل وجب نرش 
الكراهية والخوف واشعال الحروب، ويف أقل 
األحوال يكون احتمالها واردا يف أي لحظة كي 

يظل سوق السالح نشطا«.
ومن هنا يمكن للمتأمــل أن يدرك الرّس 
يف تفاني ســيد البيت األبيض يف الدفاع عن 
سيد مران، وتمكني مليشــياته اإلجرامية 
من الصمود كل هذه السنوات أمام  الجيش 
الوطنــي ومســاندة دول التحالف العربي 
وكل القوى والوطنية، فاســتمرار الحرب 
اليمنية ليس لها ســبب معقــول يوجب 
إطالتها كل هذه السنوات سوى أن سيد البيت 
األبيض )التاجر( ال يريد إنهاء الحرب، حتى 
يتمكن من ابتزاز دول الخليج الغنية ونهب 
أكرب قدر ممكن مــن ثرواتها، لدعم اقتصاد 
بالده وتسديد مديونياتها الكبرية، وذلك من 
خالل عقد صفقات أسلحة ضخمة وتعاون 
عسكري بمليارات الدوالرات، وبمعنى آخر 
فإن سيد الكهف ومليشــياته يعد بالنسبة 
لواشــنطن فزاعة مهمة تضمن اســتمرار 
تدفق األموال الخليجيــة  ايل خزائن البيت 
األبيض. وهذا الكالم لم يعد رسا، وال مجرد 
رأي يحتمل الشك، لهذا ال غرابة يف بقاء سيد 
الكهف وصمود مليشياته كل هذه السنوات، 
فمثلما كان ظهوره فزاعة الغرض منها وأد 
ثورة فرباير، وابتزاز دول الجوار، فإنه يلعب 

نفس الدور ولكن يف يد تلك القوى.

الحوثية وجه آخر لالستعمار
  أما االســتاذ /عيل محمد بقالن أمني 
رس التنظيم الوحدوي النارصي فرع مارب 
فيؤكد ان املليشــيا وجه آخــر من اوجه 
االستعمار وان املشــاريع متطابقة وان 

تباينت املسميات ويقول: بعد ثالثة اعوام 
ونيف من انقالب الحوثيــني عىل العملية 
السياسية ورشعية الرئيس هادي نالحظ 
ان هناك اســتماتة واسناد كبري ملليشيات 
االنقالب من قبل القوى االستعمارية وهو 
تعبري عن سلوك استعماري، فاالستعمار 
وان تعددت وجوهه اال انه واحد فأنقالب21 
ايلول 2014 هو احد ادوات االستعمار الذي 
يعززه من خالل قوة برشية دخيلة تؤمن 
بأحقيتها يف مرشوع الوالية وتعترب الحكم 
احقيه لها دون غريها.. وتلتقي املشاريع 
االستعمارية سواء كانت بوجوه داخلية او 
اياد خارجية والحوثية هي بحد ذاتها منهج 

استعماري بحت.

احتضان الهاشمية
 مــن جهته يقول الصحفــي والكاتب 
عبد الخالق عطشــان : ان مايجمع القوى 
االستعمارية باملليشــيا الحوثية اكثر مما 
تختلف عليه الهيمنة والســيطرة واحتكار 
السلطة ونظام امللك واألرسة والتبعية لهما 
وهي ما يجمع أي قوى استعمارية خارجية 
بأية جماعة مليشاوية عىل ارجاء املجوعة 
وتعد مليشيا اإلمامة يف نسختها وتحديثها 
اإليراني الجديد هــي امتداد للحكم اإلمامي 
االســتبدادي والذي اســتعمر اليمن أرضا 
وإنسانا وحاولت بعض القوى االستعمارية 
انقاذها من الســقوط حــني قامت عليها 
ثورة 26سبتمرب غري أنها فشلت يف ذلك لكن 
ظلت اهداف القوى االســتعمارية قائمة يف 

استعادة واستنبات القوى املليشاوية ولقد 
كان لربيطانيا دور فاعل يف احتضان بعض 
األرس الهاشمية ومنحها كامل العون إلعادة 
ترتيب صفوفها يف اخرتاق النظام الجمهوري 
واستزراعها يف اهم مفاصله والسيطرة عليها 
ولم يكن انقالب 21سبتمرب اال ترجمانا لذلك 
العون من تلك القوى االســتعمارية ومعها 
بعض القوى )القريبة(  جغرافيا وتاريخيا 
لليمن والتي مكنت للمليشيا االنقالبية من 

السيطرة عىل الحكم الجمهوري .
تتجىل استماتة القوى االستعمارية اليوم 
كلما قربت ساعة الحسم وشارفت املليشيا 
عىل الســقوط فتمدها القوى االستعمارية 
بقبلة الحياة عرب القــرارات االممية واتخاذ 
الجانب االنســاني ذريعــة يف ايقاف تقدم 
الرشعية ومعها التحالف العربي يف استعادة 
النظــام الجمهوري من مخالب املليشــيا 
اإلمامية وقد اتضح ذلــك قبيل تحرير عدن 
وكلما تم االســتعداد لتحرير تعز واليوم يف 
الحديدة تبذل القوى االستعمارية ضغوطات 
كبرية إلنقاذ املليشيا اإلمامية بحجة تفاقم 

الوضع اإلنساني. 
لن تجــد القــوى االســتعمارية أفضل 
من الجماعــة الحوثية لتمريــر وتحقيق 
مطامعها لتالقيهما يف االهداف االستبدادية 
واالستعمارية وإلن العصابة الحوثية ألتحمل 
أي مرشوع حضاري تقدمي يبعث عىل التحرر 
من هيمنة القوى االستعمارية وإنما جماعة 
سهلة الثني والطي واالنقياد ألي قوى تحقق 
لها البقاء يف كــريس الحكم ويف املقابل تنال 
منها القوى االســتعمارية مــا تريده من 

األطماع.

تمزيق المنطقة
 اما املهندس حافــظ مطري قيتفق مع 
من ســبقه يف الحديث ويقول : ان املليشيا 
مجرد اداة لتفتيــت املنطقة العربية وتهديد 
االمن القومي فيما تحــاول القوى الدولية 
ويف مقدمتها بريطانيا الحفاظ عىل املليشيا 
الحوثيــة باعتباره أحــدى األدوات لتفتيت 
املنطقة العربية، كما إن بقاءها يعترب عامالً 
مهدداً لألمن القومــي العربي ودول الخليج 
وبالحفاظ عىل مليشــيات الحوثي سيكون 
ترحيل الرصاعات للمستقبل لتمزيق الرشق 
األوسط وإعادة تشكيل الجزيرة العربية عىل 
اســس مذهبية والذي ال يمكن ان يتحقق 
إال من خالل املليشيا والجماعات اإلرهابية 

التابعة إليران يف املنطقة. 
كما إن القوى الدولية تســعى لتطويق 
اململكــة العربية الســعودية ودول الخليج 
العربي مــن الجنوب بعد أن تــم تطويقها 
بالحشد الشيعي يف العراق وحزب الله يف لبنان 
والعلويني يف سوريا والشيعة يف البحرين والذي 
ترى القوى الدولية ومن خلفها الصهيونية 
العاملية رضورة تفكيكها وتحويلها إىل ساحة 
رصاع للجماعات اإلرهابيــة وعامل مهدد 
للمملكة العربية السعودية  باعتبارها مركز 
العالم اإلسالمي و الدولة العربية األكثر قوة 
وتماسكا يف الوطن العربي والذي تعترب آخر 
خطوط الدفاع لألمة امام املرشوع الفاريس 
والذي تشكل عقبة أمام األطماع الدولية يف 

املنطقة.
وتعترب الهاشــمية ودعوى الحق اإللهي 
وتقديــس الســاللة الهاشــمية الدينامو 
واملحرك الرئييس لهذه املليشيات والتي ترى 
يف مكة حق مسلوب ووريثة مغتصبة ويجب 
اســتعادتها كما ترى القــوى الدولية ومن 
خلفها الصهيونية العاملية يف مكة إنها مركز 
العالم اإلســالمي للمقدس وال بد من هدمه 
وال يمكن ان يهدم إال من خالل املليشــيات 
الهاشمية وشــيعتها التي ترى إنه ال بد من 
إحراق املنطقة الستعادة ما ترى أنها وريثة 

لها.
وبتوحد األهداف نجد القوى الدولية انها 
تستميت يف الدفاع عن املليشيات الهاشمية 
والحفاظ عليها حتى تبقى املنطقة يف حالة 

رصاع وحرب ملتهبة.

لماذا تقف الدول الكبرى الى صف المليشيا ؟!!

اإلماميون الجدد.. تاريخ ملتهب بالمؤامرات والدسائس

المقدشي : بقاء المليشيا فزاعة مهمة يضمن استمرار تدفق األموال الخليجية الى الغرب   
البرطي: المليشيا الحوثية تتماهى تماما مع المشاريع االستعمارية
معزب: بقاء المليشيا انتصار لمخططات القوى الكبرى في تمزيق المنطقة
الخوالني:  الدول الكبرى تلعب على الورقة اإلنسانية لتنفيذ مشاريعها

بقالن : المليشيا صناعة دولية البتزاز الدول الداعمة للشرعية

عطشان: 
بريطانيا تحتضن 

الهاشميين 
وتمدهم بقبلة 

الحياة

مطير: الصهيونية 
العالمية ترى انه 

البد من إحراق 
المنطقة عبر 

المليشيا الحوثية
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   هشام التميمي

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم األربعاء  
عىل األطراف الرشقية ملدينة الحديدة 
بني قوات الجيــش الوطني  واملقاومة 
التهامية مسنودين بمقاتالت التحالف 
العربي من جهة واملليشيا االنقالبية من 

جهة أخرى.
وأكد مصدر ميداني لـ«26سبتمرب« 
أن مواجهات عنيفة دارت يوم األربعاء 
يف شــارع الخمســني ومحيط مدينة 
الصالح, ومناطــق متفرقة يف مدينة 
الحديدة, كما تمكنت قوات الجيش من 
صد محاولة تسلل للمليشيا عىل مواقع 
الجيش عىل مناطق قريبة من مصانع 

إخوان ثابت.
وأضاف »: أن عنارص املليشيا حاولت 
التسلل إىل مواقع الجيش وسط تغطية 
وقصــف مدفعي كثيف عــىل املنازل 
واألحياء السكنية القريبة من املصانع, 

لكنها قوبلت بتصٍد وحزم.

مقاتالت التحالف
مــن جهتهــا مقاتــالت التحالف 
العربي استأنفت األربعاء, شن غارات 
جوية عىل مواقع وتجمعات مليشــيا 
الحوثي االنقالبية يف حي 7 يوليو, كما 

استهدفت تجمعات املليشيا يف مناطق رشق 
مدينة الحديدة, إضافة إىل استهداف تعزيزات 
للمليشيا بمديرية القناوص شمال الحديدة 

كانت يف طريقها ملدينة الحديدة.
يأتي هذا بعد اخرتاق املليشيا االنقالبية 
للهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة منتصف 
األســبوع املايض, ووافقت عليها املليشيا, 
لكنها رسعــان ما خرقــت الهدنة وبدأت 
بقصف املناطق الســكنية يف ظل التزام من 
قبل قوات الجيش الوطني والتحالف العربي 

بالهدنة حتى مساء اليوم.

استهداف األحياء السكنية
وتواصل مليشــيا الحوثي اســتهدافها 
لألحياء السكنية ومنازل املواطنني واملنشآت 
الصناعية والخدمية يف مدينة الحديدة, مما 
اضطرت مقاتالت التحالف العربي للتعامل 

مع مصادر اإلطالق وإسكاتها.
ورصدت قوات الجيش الوطني أكثر من 
20 خرقاً للهدنة منذ األسبوع املايض, حيث 
اســتهدفت املليشيا مستشــفى 22 مايو 
ومصانع اخوان ثابت, وعــدداً من املنازل 

واملباني السكنية.

تجنيد األطفال 
وتواصل مليشيا الحوثي االنقالبية عملية 

التحشيد والتجنيد لألطفال وطالب املدارس 
وتزج بهم يف جبهات القتال بمدينة الحديدة, 

ويف مختلف الجبهات.
وبحســب مصادر ميدانية فقد استغلت 
مليشــيا الحوثي احتفاالتها باملولد النبوي 
لتحشيد الناس وتجنيدهم لحضور الفعالية, 
لكن حقيقة األمر لم يدركه كثريون اال بعد 
الزج بهم لجبهات القتال, فيما تفاجأ األهايل 
بعــودة أبنائهم جثثاً هامــدة يف صناديق 

فارغة.
وبحســب مصادر ميدانية فقد وصلت 
خالل اليومني املاضيني عرشات الجثث من 
قتىل املليشيا االنقالبية من جبهات الحديدة 

اىل محافظات صنعاء وذمار.
وترتكب مليشيا الحوثي االنقالبية جرائم 
متعددة بحق أبناء محافظة الحديدة وبحق 
الشــعب اليمني بشــكل عام فقد حاولت 
األسبوع املايض اســتهداف ميناء الحديدة 
بصواريخ ومدافع لتفاقم معاناة الشــعب 

اليمني.
كما حولت عدداً من املســاجد إىل أماكن 
لتصنيع املتفجرات واأللغــام غري مراعية 

لحرمة املساجد أو اإلنسان.

المليشيا تناقض أقوالها
وبحسب ترصيحات للسفري السعودي يف 

الواليات املتحدة األمريكية خالد بن سلمان 
فقد أكد تناقض املليشــيا وعدم جديتها يف 
االستجابة للمفاوضات والسالم, وقال مغردا 

يف حسابه الرسمي عىل »تويرت«
: مليشيا الحوثي التابعة إليران أعلنت عن 
وقف الهجمات الصاروخية عىل دول التحالف 
والقوات اليمنية املدافعة عن الرشعية، وبعد 
اقل من ١٣ ســاعة، أطلقوا صاروخا عىل 
ميدي، أمر  غري مســتغرب ومنسجم مع 
نهجهم الذي يقوم عــىل الكذب و مخالفة 

التعهدات«.

وأضاف » أن هذا النهج الحوثي ينسجم 
مع أسلوب ُرعاتهم اإليرانيني, نرى من جهة 
وزير الخارجية ظريف ينكر إي تدخل إيراني 
يف اليمــن، يف حني يفاخر أصحــاب القرار 
الحقيقي مثل نائب قائــد الحرس الثوري 
حسني سالمي بالنفوذ اإليراني الخبيث من 

البحر األحمر وصوال للبحر املتوسط«.

عملية مستمرة
وتواصل قوات الجيش الوطني واملقاومة 
مســنودين بمقاتالت التحالــف العربي 
العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية لتحرير مدينة الحديدة من أيدي 
االنقالب, وتمكنت خالل األشــهر املاضية 

من قطع مسافات واســعة وتحرير عدد 
من املناطق واملديريات بمحافظة الحديدة 
وصوال اىل أطراف املدينة وتحرير عدد من 
األحياء السكنية والشــوارع الرئيسية يف 

املدينة.
وبحسب ترصيحات ســابقة للناطق 
الرســمي للقوات املسلحة, العميد الركن 
عبده مجــي, أن قوات خاصة تســتعد 
القتحام مدينة الحديدة, منتظرة األوامر 

باالقتحام.

خسائر المليشيا
مثلــت محافظــة الحديدة بالنســبة 
للمليشيا االنقالبية جحيم يلتهم كل ما يأتي 
إليه, وفقدت املليشيا االنقالبية عدداً كبرياً 
من قياداتها يف رضبات التحالف العربي ويف 

املواجهات الدائرة منذ أكثر من عام.
وتكبدت املليشــيا االنقالبية عرشات 
القتىل ومئات الجرحى, فيما تم أرس عدد 
كبري من عنارصها’ إضافة إىل استسالم 
مجاميع  مع أســلحتها لقوات الجيش, 
وتعيش املليشــيا االنقالبية حالة انهيار 

غري مسبوقة.
وتشري إحصائيات اىل خسائر املليشيا يف 
األســابيع املاضية تجاوزت أكثر من 100 
قتيل وعرشات الجرحى, عىل الرغم من هدوء 

الوضع يف جبهات املحافظة.

دروع بشرية
وتواصل املليشــيا االنقالبية انتهاكاتها 
لحقوق اإلنسان من خالل االحتماء باملناطق 
السكنية واستخدامها ثكنات عسكرية, حيث 
أفادت مصادر ميدانية أن املليشيا االنقالبية 
نصبت مدفعني يف أحواش منازل, وسط حي 
33 مايو خلف مؤسسة الكهرباء, مما اثار 

الهلع والخوف يف اوساط السكان.
كما أن املليشــيا تواصل حفر الخنادق 
وإغالق شــارع الثالثني, مستخدمة سواتر 

ترابية خصوصا بالقرب من در يس مول.
ولم تتوقف املليشيا عند هذه االنتهاكات 
بل قامت بزرع األلغــام وتفخيخ األحياء 
السكنية يف املدينة, يف انتهاك واضح لحقوق 
االنســان, وســط صمت مطبق من قبل 

املنظمات األممية وحقوق االنسان.
ويستغرب مراقبون عن سبب صمت األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية من االنتهاكات 
واألعمال التي تقوم بها املليشيا االنقالبية يف 

مدينة الحديدة.

تناقض أممي
وبينما تطالب األمم املتحدة بوقف القتال 
يف مدينة الحديدة حفاظــا عىل املدنيني لم 

تستنكر أعمال وممارســات املليشيا التي 
تقوم بها ضد املدنيــني يف مدينة الحديدة, 

والتي تعترب جرائم حرب ضد االنسانية.
ويتهم ناشــطون األمم املتحدة ومنظمات 
دولية بالوقوف واالنحياز اىل جانب املليشــيا 
االنقالبية, عىل الرغم من ارتكابها أبشع الجرائم 

املحرمة دوليا واملنتهكة لحقوق االنسان.
وتواصل مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
اختطاف ومطاردة العرشات من أبناء مدينة 
الحديــدة, كما اقتحمت منــازل املواطنني 

واختطفت الكثري منهم.
ويظل التساؤل األهم الذي حري الجميع« 
ملاذا األمم املتحدة لم تعلق ولم تدين انتهاكات 

املليشيا بحق ابناء الحديدة؟.

لن نتراجع
وأكد محافظ محافظة الحديدة الدكتور 
الحسن طاهر بأن الجيش الوطني واملقاومة 
التهامية ماضون يف تحرير محافظة الحديدة 
من املليشيا االنقالبية مهما كان الثمن ولن 

يعيقهم أي مانع من ذلك.
وأضاف« لن نرتاجع ونحــن بالقرب 
من أبواب منازلنــا ولو تخىل عنا الجميع 
ســنقاتل وحدنا نحن أبناء تهامة حتى 

تحرير ارضنا.

مرافعة غريفيث األخيرة أمام مجلس األمن

مبعوث مخادع.. ومندوب حوثي لدى األمم المتحدة..!
  مـــنـصــور احــمــــد

غريب أمر املبعوث غريفيث يف احاطته األخرية 
املقدمة إىل مجلس االمن، حاول من خاللها أن يلبس 
املليشــيا االنقالبية الحوثية اإليرانية عباءة تقية 
الســالم والحوار وهذا ما ملسه غريفيث من زعيم 
املتمردين عبدامللك الحوثي خالل لقاءاته السابقة 

به.
اإلحاطة املتناقضة التي قدمها مؤخرا غريفيث 
إىل مجلــس األمن، اصاب أعضــاء املجلس بنوبة 
دماغية،إىل حد انهم لم يعــد يعرفون هوية الذي 
يخاطبهم.. هل هــو غريفيث املبعوث الدويل الذي 
صوت  املجلس قبل عرشة أشهر عىل ارساله مبعوثا 
أمميــا إىل اليمن. أم انه الســفري واملندوب الدائم  

لجماعة الحوثيني لدى األمم املتحدة..؟.
 هذا ما التبــس لدى أعضاء مجلس األمن الذين 
اليزالون يف حرية من امرهم، ودفع بسفري بريطانيا 
إىل صياغة مرشوع قرار وتوزيعه بعد ســاعات 
عىل أعضاء مجلس االمــن ال 15 يدعو التحالف 
والحكومــة اليمنية- صاحبة الحق يف اســتعادة 
رشعيتها من املليشيا االنقالبية- إىل وقف األعمال 
العدائيــة اي وقف التقدم نحو مينــاء  الحديدة، 
ويكتفي بان يخاطب املليشيا االنقالبية يتوسلها 
بأن تســمح بمرور املســاعدات اىل سكان مدينة 
الحديدة املحارصين من قبل مليشيا القتل واإلجرام 
التي تتخذ من املدنيني دروعــا برشية يف مخالفة 

صارخة للقانون الدويل االنساني.
ويف حني يغض املبعوث الطرف عن الحصار الذي 
تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات 
عىل املــدن اليمنية كتعز التــي ال تزال محارصة 
ويتعرض املدنيني واملدينة للقصف بمختلف االسلحة 
من قبل هذه املليشيا،لكن غريفيث املاكر يتجاهل 
تعز ويســهب يف حديثه عن الحديدة،بانها مركز 
جاذب للحرب يف اليمن، وانه لهذا الســبب، رحب 
بشدة بالتقارير األخرية حول الحد من العنف عىل 
جبهات الحديدة- ويحذر من أية أعمال استفزازية 
إلعادة اشتعال املعركة وعرقلة التفاوض.. مؤكدا 
أنه كوســيط يف هذا الرصاع- حد تعبريه-  يعتقد 
اعتقادا قويا بأن ال يشء ينبغي أن يسمح بعرقلة 

فرصة الحوار والتفاوض. 
وكرر غريفيث وهو يرسد دفاعاته عن املليشيا 
الحوثية، تذكري أعضاء مجلس األمن أنه وســيط 
بقوله« ويجب أال يكون هناك أي استفزاز إلعادة 
اشعال تلك املعركة. كوني وسيط يف هذا الرصاع«، 

وذلك خشية أن يذهب بهم- بأعضاء مجلس االمن 
االعتقاد انهم يستمعون إىل كلمة مندوب جماعة 
الحوثيني يف املجلس وليس إىل مبعوث دويل مرسل 
من مجلس االمن مبعوثا إىل اليمن لتنفيذ قراراته 

الخاصة باليمن.
مطمئنا املليشيا بشأن مستقبل ميناء الحديدة، 
مشــريا إىل انه - قد أحرز  بعــض التقدم خالل 
الصيف للتوصــل إىل اتفاق تفاويض حول ميناء 
الحديدة، يقيض بدور لألمم املتحدة يف االرشاف 

عىل امليناء.
وقال:« كما أنني أخطط لزيــارة الحديدة يف 
األسبوع القادم مع زميلتي ليز غراندي، إلعادة 
طرح الدور الذي يمكن لألمم املتحدة أن تقوم به 
بشأن امليناء، ولفت االنتباه اىل رضورة استمرار 

التهدئة«.
وهي الزيارة الثانية يف أقل من أسبوع ملسؤولني 
دوليني، وذلك بعد زيارة االســبوع املايض ميناء 
الحديدة ثالثة مسؤولني اممني من أجل تحريض 
القوى النافذة الفاعلة يف السياسة الدولية ودفعها 
يف الضغط عىل التحالف وقوات الرشعية لوقف 

تقدمها نحو ميناء الحديدة.
لكن تعهد غريفيث أمــام مجلس األمن الدويل 
بزيارة الحديدة، هي يف حقيقة األمر رسالة تطمينية 
من غريفيث اىل الجماعة الحوثيــة حول   ميناء 
الحديدة ومســتقبلها، وانه- أي امليناء- سيظل 
بمنأى عن التحالف والحكومة الرشعية،  ولن يخرج 
عن ادارة املليشيا الحوثية وبامكان املليشيا ابقاء 
وظيفة امليناء كما هي يف االستفادة منه والحصول 
من خالله عىل نفس الخدمات وامدادها بالسالح 
واملال، النه سيكون تحت ادارة االمم املتحدة التي 
عملت عىل خدمة املليشــيا والحفــاظ عليها من 
االنقراض،  فاألمم املتحدة واملليشــيا إدارة وغاية 
واحد ومرشوع واحــد ال يمكن فصل أحدهما عن 

اآلخر.
فغريفيث تحــول من وســيط دويل إىل محام 
للجماعة االنقالبيــة، فباإلضافــة إىل محاولته 
إقناع املجتمع الدويل بأن الحوثيني ليسوا مليشيا 
إرهابية وال جماعة انقالبية عىل الرشعية اليمنية 
ومتمردة عىل القرارات الدولية، وانما هي بحسب 
غريفيث »انصار الله« يف تحقيق الســالم وإرساء 
الحوار والتسامح، وأنها حمامة سالم وانها تتأبط 
يف اكتافها أغصان الزيتون عىل اشــكال صوايخ 
وكالشينكوف وعبوات ناســفة فقط للتعبري عن 

نبذها للحرب التي اشعلتها.

إذ أنه- غريفيث- وهو يؤكــد ملجلس االمن يف 
احاطته انــه متفائل بالنداءات األخرية للســالم 
والحل السيايس والعودة إىل طاولة املشاورات أواخر 
الشهر يف مملكة الســويد- من جميع األطراف- 
من الحكومة اليمنيــة عىل وجه الخصوص، ومن 
الحوثيني والتحالف، وأنه ملس من جماعة الحوثيني 
رغبتهم يف الحوار والحل السيايس وأنهم سيأتون 
إىل هذه املشاورات.. ملمحا اىل أنها جماعة مساملة 
ال ينقصها إال األخذ بيدها إىل طاولة املشاورات يف 
السويد، وما بيدها حيلة، عىل قاعدة العني بصرية 
واليد قصرية، لذلك قرر هو أن يأتي بعد اســبوع 
ليأخذ بيد وفدها وقيــادات يف الجماعة مطلوبة 
للعدالة عىل الجرائم البشــعة التي ارتكبتها بحق 
الشعب اليمني- عىل أساس انهم جرحى-بعضها 
مشــمولة يف قرارات عقوبة مجلس االمن الدويل 
الصادرة تحت الفصل الســابع من ميثاق االمم 
املتحدة وبعضها مدرجة يف قائمة اإلرهاب املطلوبة 
لتحالــف دعم الرشعية اليمنيــة واملفوض دوليا 
بتنفيذ القرارات االممية الخاصة بالحالة اليمنية.

ومع أن الساحر غريفيث، يتحدث انه محايد يف 
مهمته وانه مجرد وسيط لجمع اليمنيني إىل طاولة 
الحوار لالتفاق عىل صيغة سالم شامل ينهي الحرب 
والرصاع يف اليمن بصــورة دائمة،ليقول:« تتمثل 

املهمة الرئيسية للوسيط يف الجمع بني األطراف 
لحل خالفاتهم من خالل الحوار واملواءمات، بدال 
من القتال والرصاع. هذا ما آمل أن نفعله قريباً، 
ونحن نميض قدماً يف مهمتنا. نحن نبذل كل ما يف 

وسعنا لتحقيق هذه األهداف«.
ويضف: مهمتي هي شــق الطريق لألطراف 
للتوصل لحل تفاويض قائم عىل املبادئ، بما يتيح 

لشعب اليمن أن يعيش مرة أخرى يف سالم«.
يقول هذا الكالم وهو يف نفس الوقت يشــجع 
مليشيا مسلحة طائفية تقتل الشعب اليمني عىل 
أساس ساليل عنرصي مقيت.. حتى ذهب غريفيث 
إىل تميز هذه العصابة عن عامة الشعب اليمني، 
فهو ينظر إىل أن اســتعادة مؤسســات الدولة 
أعمال عدائية تمارسها قوات الرشعية ضد هذه 
الجماعة املارقة بينما ال ينظر لتلك الجرائم التي 
ترتكبها هذه املليشيا ضد الشعب اليمني طوال 
االربع السنوات املاضية اال استعادة لحق مغتصب 
واالنصاف ملظلومية وقعت عىل الجماعة الساللية.

 إال أنه عاد ليمدح يف جماعة الحوثيني ويصفها 
بأرقى عبارات ومصطلحات السالم، وهذا يعني 
أن الحكومة الرشعية والتحالف عكس ذلك - إذ 
يؤكد« غريفيث« يف احاطته ملجلس االمن انه ماىلء 
يديه من الحوثيني وانهم يتأهبون للسالم كما هم 
متاهبون للحرب، فيقــول« وأنا أعرف من خالل 
تواصي مع صنعاء أن أنصــار الله ملتزمة بذلك 
أيًضا. ويف هذا اإلطار، أعتزم دعوة األطراف قريباً 

الستئناف املشاورات يف السويد«.
لكنه عاد لينقل تأكيده إىل خانة الشك واالحتمال؛ 
حيث يقول« اعتقد أننا قريبون من حل املســائل 
التحضريية التي ستسمح بعقد هذا االجتماع. أنا 
ممتن للتحالف ملوافقته عىل الرتتيبات اللوجيستية 
املقرتحة، كما أنني ممتن لكل من التحالف وسلطنة 
عمان ملوافقتهم عىل تسهيل اإلخالء الطبي لبعض 
اليمنيني املصابني من صنعاء. هذه لحظة حاسمة 
لليمن، لقد تلقيت تأكيدات قوية من قيادة األطراف 
اليمنية، حكومة اليمن وأنصار الله، أنهم ملتزمون 
بحضور هذه املشاورات. أعتقد أنهم جادون وأتوقع 
منهم أن يستمروا عىل هذا املنوال، وأن يحرضوا هذه 
املشاورات، وهذا ما يتوقعه الشعب اليمني أيضا، 
الذي هو يف حاجة ماسة إىل حل سيايس للحرب، تلك 
الحرب التي يدفع الشعب اليمني ثمنا باهظا لها«.
أي شعب يمني يتحدث عنه غريفيث، وأي حل 
سيايس يريده ذاك الشــعب، وما شكل ونوع هذا 
الحل.. من الذي أشــعل هذه الحــرب ومن يقتل 

من..؟!!.
ألم تكن هذه الفئة املارقة التي التصل نســبتها 
%5 من  تعداد الشعب اليمني هي التي انقلبت عىل 
رشعية الشعب اليمني وشنت حربا ضده بغية إلغاء 
نضاالت. وتضحيات اليمنيني يف سبيل نيل حريتهم 
وكرامتهم يف الثورة والجمهورية والعودة إىل سدة 
حكم اليمن بخرافة ودجل االمامة يف حكم البرشية 
بدعوى أنه حق إلهي حرصي عليها ومختارة له، 
وحجتها يف هذا االدعاء الكاذب انها ساللة مقدسة 
اختصت برسالة سماوية لتكون متسيدة يف األرض 
والبرشية عبيد عندها.. أليســت الرشذمة املارقة 
هي من تقتل الشــعب اليمني بالهوية الساللية 
وادعاء النسب الكاذب، ألم يكن الشعب اليمني هو 
الذي يقتل بســالح وعىل يد هذه العصابة. وحجة 

واهية...؟!!.
ورغم أن غريفيث يتحدث عن استجابة حوثية 
لالنضمام يف مشاورات السويد، متجاهال عهد هذه 
املليشيات ونكثها بالوعود والتنصل عن االتفاقات 

والعقود.
إال أنه يعود ليؤكد أنه ســيتوجه إىل صنعاء وقد 
وصل بالفعل الخميس صنعاء ، لكي يلتقي بزعيم 
املليشيا الحوثية والجلوس معه القناعه إرسال وفده 
معه اىل مشــاورات السويد، مقابل رشوة وتقديم 
لهم  خدمات جليلة تتمثل بالضغط عىل التحالف 
والرشعية يف وقــف املعارك يف جميع الجبهات ويف 
مقدمتها معركة تحرير الحديدة واالحتفاظ بمنفذ 
إمداد املليشيا الوحيد بالسالح اإليراني املتدفق عىل 
الجماعة االنقالبية عرب ميناء الحديدة التي أكد أنه 

سيزورها قريبا.
وقال:« وسوف أذهب إىل صنعاء األسبوع املقبل 
لهذا الغرض، حيث سألتقي بزعيم أنصار الله، عبد 
امللك الحوثي، الذي أجريُت معه نقاشات مفصلة 
يف األشــهر املاضية حول الحاجة إىل املشــاركة 
واملشــاورات، ومن ثم املفاوضات. ســيكون من 
املفيد بالنســبة يل أن أستمع مرة أخرى منه حول 
هذه األمور. وسأكون سعيداً أيضاً بالسفر بنفيس، 
إذا لزم األمر، مع وفدهم إىل املشاورات، إذا كان ذلك 

رضورياً«.
فهذا اإلطراء الغريفيثي عىل املليشيا االنقالبية 
يف احاطتــه  وتناقضه مع نفســه أكثر من مرة، 
يدحض ادعائه الحيادية وأنه مجرد وســيط دويل 
مهمته تقترص عىل جمــع األطراف اليمنية حول 
طاولة املشاورات للوصول إىل حل سيايس للحرب 

الدائرة يف اليمن.

أكثر من 20خرقًا للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية 
ضغوط دولية توقف تقدم الجيش في الحديدة.. والمليشيا تستخدم المدنيين دروعًا بشرية

5 تقارير



الخميس: العدد »1854« 22 نوفمبر 2018م 
 الموافق 14 ربيع أول 1440هـ

     اجليش الوطني اليمني
     

     
 

الخميس: العدد »1854« 22 نوفمبر 2018م
الموافق 14 ربيع األولى 1440هـ

     اجليش الوطني اليمني
      

     7 حماة الوطن

   تغطية :أحمد عفيف - هشام التميمي 

يشــق األبطال طريقهم نحو استعادة أرايض الوطن من 
قبضة مليشــيا الحوثي االنقالبية بثبات كبري وانتصارات 

ساحقة واستبسال اليبارى .
يف جبهة املالجم املشــتعلة يتوغل أبطال الجيش الوطني 
يف عمق محافظة البيضاء ملحقني الهزائم املتتالية بعنارص 
املليشــيا الذين ولوا مدبرين مخلفني وراءهم جثث قتالهم 
وكامل عدتهم وعددهم ومســاحات شاسعة من األرايض 
املأهولة بالقرى واملجتمعات التي  ظلت متعطشــة للتحرر 

من بطش املليشيا وقبضتها فتحقق لها ما أرادت.
يف هذه الجبهة قادة ملهمون ترى بريق النرص بني أعينهم 
ويف منهاجهم القيادي املتفرد ، يحبون املوت كمايحب الناس 
الحياة ، مخلصون لوطنهم وأهدافهم النبيلة ، مسارعون إىل 
مواطن الفزع والرجولــة والبطولة ، اليتخلفون عن موقف 

يتطلبه منهم واجبهم الوطني.
يف هذه الجبهة رجال أولو بأس شــديد من أفراد الجيش 
الوطني وأبطال املقاومة الشعبية ، يجمعهم الهدف املوحد 
، ينترشون يف جبال ممتدة وشعاب واسعة ، نفوسهم تتوق 
لتحرير صنعاء وأعينهم تتجه  صوبها ، اليعرتيهم الضعف 

والوهن مهما كانت الظروف قاهرة.

جبهة واحدة 
يتسابق املواطنون كلهم جميعا يف إســناد الجيش الوطني 
وأبطال املقاومة بجبهة املالجم وغريها من الجبهات ، فهي حرب 
وطنية بامتياز ، وما كان لليمنيني أن يخوضوا هذه الحرب لوال 
املليشــيا االنقالبية التي أهلكت الحرث والنسل، واستولت عىل 

مؤسسات الدولة ومقدراتها، وعبثت بالدين والفكر والقيم.
جبهة واحدة وحدت الجميع الستعادة وطنهم ، فللجيش 
الوطنــي وأبطال املقاومة دورهم املشــهود والالمحدود يف 
تحرير األرض وحمايــة املمتلكات واألنفس وتطبيع األمن ، 
ولإلعالم دوره يف مواكبة الحدث ، وتخليد األمجاد والبطوالت 
، ونقــل الحقيقة ، ولألئمة واملشــايخ والخطباء والعلماء 
دورهم يف إرشاد املقاتلني وتبصريهم وحفزهم وتشجيعهم 
وتذكريهم بهدفهم األكرب املتمثل يف دحر االنقالب واستعادة 
أرايض ومؤسسات الدولة ، وللقيادات املجتمعية واملجتمعات 
دورهم البارز يف مساندة أبطال الجيش واستقبالهم وتسهيل 
مهماتهم ، وتقديم الدعم واإلســناد يف حــدود إمكاناتهم 
وقدرتهم واســتطاعتهم ، يف صورة عكست حب اليمنيني 
لوطنهم ، ورفضهم كل دخيل متآمر يريد فرض مرشوعاته 
التدمريية بقوة الســالح ، ويف داللة واضحة عكست توحد 
اليمنيني بكافة أطيافهــم وأحزابهم وتكتالهم حول قضية 
واحدة ، وهو مايوحي بأنها قضية منترصة شــاء من شاء 

وأبى من أبى.

لقاء القادة 
يف إطار زياراته التفقديــة لجبهات الجيش الوطني قام 
اللواء محسن خرصوف  رئيس دائرة التوجيه املعنوي بزيارة 
ميدانية إىل املتارس األمامية بجبهــة املالجم ، رافقه فيها 
العقيد : أحمد األشول مساعد رئيس الدائرة لشؤون اإلرشاد 
الديني ، وعدد مــن الصحفيني واإلعالميني البارزين ، التقى 

خالل الزيارة باللواء الركن مفرح بحبيح قائد محور بيحان 
قائد اللواء 26مشــاة ، والقت هذه الزيارة حفاوة كبرية من 

اللواء بحيبح واألبطال املرابطني يف املتارس األمامية.
وقد رحب اللــواء بحيبح بمثل هذه الزيــارات النوعية 
وبدورها يف التنســيق والتكامل ورفع الروح املعنوية لدى 

املقاتلني.

من أعظم الجيوش 
اللواء محسن خرصوف يقول لصحيفة 26 سبتمرب متحدثا 
عن جبهة املالجم »هؤالء األبطال الذين نعيش يف أوساطهم 
يرفعون معنويات مــن ال معنوية له وهم بهذه االنتصارات 
ذات األهمية االسرتاتيجية والطبيعة الوعرة التي تغلبوا عليها 
يثبتون  للعالم أننا نمتلك جيشــاً من أعظم جيوش العالم 
ومقاتلني من أعظم  مقاتيل العالم يف كل الجيوش بحســب 

معرفتنا بجيوش العالم« مضيفاً  
» ليس هناك جنديا مقاتال يعيش الظروف القاسية التي 
يعيشها اليمني وينترص عىل نفسه وعىل ظروفه وعىل عدوه 
وال يســعنا أمام هؤالء إال أن  نقبل األرض التي يمشون 
عليها يف كل الجبهات والتحية لكل مقاتل منهم  وباألخص  

محور بيحان »
 وحث اللواء خرصوف عىل »املزيدمن الصرب والصمود يف 
سبيل تحقيق  االنتصارات » مؤكدا عىل أن »القيادة السياسية 
تعطي اهتماماً كبرياً بالقيادات العسكرية والجنود يف مختلف 
الجبهات وإن شــاء الله عما قريب  ســيتغري الحال يف كل 

الجبهات ونحقق انتصارات كبرية تذهل العالم 
وما نقوله ليس من فراغ وسيتغري الحال لصالح الجيش 

الوطني«

دفاعا عن الدين والوطن 
 اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحــان أكد  أن أبطال 
الجيش الوطني نفذوا عملية عســكرية واسعة  وما زالت 
املعارك مســتمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف العملية 

العسكرية.
وأضاف يف ترصيح لـ26 سبتمرب أن قوات الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مناطق واسعة يف سلسلة 
جبال دير االسرتاتيجية املمتدة عىل مساحة اكثر من 18 كيلو »

وقال:« إن املليشيا تكبدت خسائر فادحة يف العتاد واالرواح 
واستعادت قوات الجيش الوطني كميات من السالح واملدافع 
التي كانت بحوزة املليشيا االنقالبية ونهبتها من معسكرات 

الجيش السابق.
وأوضح اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان أن الجيش 
الوطني ، يقاتل من أجــل قضية عادلة من أجل دين الله ثم 
الوطن ألن املليشــيا االنقالبية هدمت بيوت الله وأســاءت 

لصحابة رسول الله. 
مبيناً :« نحن هنــا نقاتل من أجل الدين والوطن وما كنا 
نود أن نقول يف يوم من األيام أن فالن انترص عىل فالن، ولكن 
أجربنا مكرهني إىل أن نقاتلهم فقد تنكروا لصحابة رسول الله 

هدموا مساجد الله أذلوا الناس بأذل الناس.
ويضيف » يف الحقيقة هذه األشياء كلها دفعتنا إىل أن ندافع 
عن دين الله وهذا الوطن  وسبتمرب وأكتوبر, فمنذ أن تسلمنا 
املعركة بدأنا بحمد الله معاركنا من حريب وبيحان ونعمان 

وناطع واآلن يف املالجم وقريبــًا يف عفار ورداع وصنعاء ان 
شاء الله.

خط سير المعركة 
ويرشح اللــواء مفرح بحيبح خط ســري املعركة قائال 
»تحركنا خالل  ثالثة أيام  يف اليوم األول تم تحرير سلســلة 
جبال دير وما حوله بمساحة  تقدر بأكثر من 17 كيلو مرت 
ويف اليوم الثاني تحركت الجبهة وتم تحرير مســاحة أكرب 
وصوال إىل ميمنة ظهر البياض, بمســاحة 20 كيلو مرت ، 

والتزال املعارك مستمرة.

تضحيات بحجم السماء 
التضحيات التي يقدمها اللواء بحيبح  ال يمكن للتاريخ 
تجاهلها فقد قدم وسطر أروع أنواع التضحيات  وسط إرصار 
وصمود عجيب يبديه الرجل خصوصا بعد تقديم أربعة من 
فلذات أكباده فداًء للديــن والوطن واليمن االتحادي ،يقول 

اللواء بحيبح:
»قدمنا تضحيات ولدينا شهداء واحد الشهداء ابني, ولكن 
لن يزيدنا هذا إال صموداً وقوة وإرصاراً لتحرير الوطن من 

هذه املليشيا مهما كانت التضحيات. 
وأضاف  » الشهداء ، هم شــهداء عندالله – فرحمة الله 
تغشاهم -  ونحن سنظل أوفياء لهؤالء الشهداء ولهذا الوطن 
الغايل عىل قلوبنا مهما كانت التضحيات, سنظل نقاتل من 

أجل دين الله أوال ثم من أجل الوطن«

من نصر إلى نصر 
وعرب اللواء بحيبح عن شــكره للقيادة السياسية ممثلة 
برئيس الجمهورية املشري عبد ربه منصور هادي القائد األعىل 
للقوات املســلحة واألمن, ونائبه الفريق الركن عيل محسن 
صالح , وقيادة قوات التحالف العربي خصوصا قائد قوات 
التحالف العربي الفريق فهد بن تركي, ملتابعتهم املستمرة 

وإرشافهم املبارش عىل العمليات العسكرية يف الجبهات.

واختتم حديثة لصحيفة« 26سبتمرب » بقوله : »إن شاء 
الله من نــرص إىل نرص، فنحن اليوم نتكلم من هنا وغدا من 

عفار وما بعدها إن شاء الله.

خسائر فادحة 
من جهته قائــد عمليات محور بيحــان العميد مبارك 
العلم تحدث لـلصحيفة  عن الخسائر التي تكبدتها املليشيا 
االنقالبية خالل املعركة وقال: إن خسائر املليشيا كبرية جدا 
ولكن الخسائر البرشية ال تعتربها خسائر إال إذا كانوا قناديل 

أما غريهم فال قيمة لهم.
ويضيــف« نقتحم املواقــع ونأخذ كل األســلحة التي 
تستخدمها املليشــيا من مدافع وعيارات وأطقم وذخائر, 
ونحن ندعو املغــرر بهم إىل العودة  لرشــدهم واالنضمام 

لصفوف الجيش الوطني.
ويؤكد بأن مرشف املليشيا يف منطقة دير املكنى »الدفاع 
املقدس« لقي مرصعه وأكثر من 30  آخرين لقو مرصعهم 
يف املعارك الدائرة خالل األيام املاضية وعرشات الجرحى, فيما 
وقع أكثر من عرشة عنارص من املليشــيا أرسى بيد أبطال 

الجيش وفرار البقية. 
ودعا العميد مبارك العلــم املغرر بهم من ابناء محافظة 
البيضاء الذين ما زالوا يف صفوف املليشيا االنقالبية لتحكيم 
العقل واالنضمام إىل صفوف الرشعية كونها الحاضن لجميع 

ابناء اليمن.

تفنيد مزاعم المليشيا
أشاعت املليشــيا بأن العميد عيل الكليبي قائد اللواء 19 
مشاة تم أرسه,وروجت لذلك يف وسائل إعالمها وتفاجأنا به 
عندما التقينا به يف قلب املعركة ويف الصفوف األمامية, وهو 
ما زال يطارد فلول املليشيا يف سلسلة جبال دير اإلسرتاتيجية.
وحدثنا العميد الكليبي عن سري العملية العسكرية التي 
قام بها أبطال الجيش الوطني » كما تشاهدون هذه الجبال 
واملواقع حررت خالل يومني  تم تحرير سلســلة جبال دير 

وكان يضنها الحوثي عصية ، وكذلك هذه املواقع واملناطق 
التابعة ملديرية املالجم تم تحريرها بالكامل 

ويضيف« نحن قمنا بمهمة مبارشة من بعد املهمات التي 
أوكلت إلينا يف تحرير القنذع وما بعدها, فمحور بيحان بشكل 
عام بقيادة اللواء مفرح بحيبح مستمر يف أداء مهمته املبارشة 

واالنتقال للمهمة الالحقة لتحرير البيضاء بشكل عام«.

النصر أو الشهادة 
العقيد جمعان طعيمان« قائد كتيبة يف اللواء 26ميكا »  
التقيناه مرابطا يف جبال املالجم يقول :«إن النرص حليفنا والله 
معنا, فالعتاد موجود والرجال موجودون, ووجهتنا صنعاء 
وليست البيضاء إن شاء الله, ونحن منترصون يف الحالتني 
إن حصلنا عىل النرص فنحن نريده  وان حصلنا عىل الشهادة 
فنحن نريدها ففي كليهما نحن منترصون, ألننا أصحاب حق  
ندافع عن ديننا, وعن أعراض رسول الله, وعن األمة« مؤكدا 

عىل مواصلة القتال حتى النرص أو الشهادة.

يد واحدة 
وأكد العقيد جمعان طعيمان أن الروح املعنوية  التي يتمتع 
بها أفراد الجيش مرتفعة وعالية, »:التكاتف موجود, فنحن 
يد واحدة سواء مقاومة أو جيش او غريه نحن يد واحدة فمنذ 
بداية قتال املليشيا نحن يد واحدة يف محور بيحان بجيشه 

ومقاومته يد واحدة ال تفرقة بيننا«
وأوضح أن أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف 
محور بيحان بقيادة اللواء مفرح بحيبح, يمثل للجميع األب 
والقائد للجبهة كاملة ونقول جزاه الله عنا كل خري« معربا 
عن شكره للقيادة السياسية والعسكرية يف الجيش الوطني 
ولقيادة قوات التحالف العربي عىل دعمهم السخي للجبهة.

دعوة للمغرر بهم :
ويقول العقيد جمعان طعيمان أيضا: »  لم نأت إىل هنا من 
أجل مال أو منصب أو جاه, نحن هنا برجالنا ومالنا وانفسنا, 

نقاتل من أجل دين الله وأرضنا ودفاعا عىل  الوطن«
ودعا املغرر بهم ممن يقاتلون يف صفوف املليشيا االنقالبية 
من ابناء البيضاء  قائال:«نقول للمغرر بهم يف البيضاء أنهم 
ليسوا أعدا ءنا وندعوهم إىل الرجوع لحضن الرشعية و نؤكد 
لهم أنهم ليسو أعدا ءنا, فنحن لن ننتقم من احد ألن كل واحد 

له أسباب وظروف دفعته للقتال مع الحوثي »
و  أكد عىل أن املليشيا االنقالبية عميلة إليران ومن يقاتل يف 
صفها من  املغرر بهم هم ضحايا وليسو اعداء , وأن الجيش 
الوطني ليس هدفه أن ينتقم من أحد بل جاء  لتحرير األرض  

وطرد االنقالبي العميل. وهو يمثل دولة ال مليشيا
موضحاً  » نحن لسنا منتقمني ولسنا مليشيا فقد  حررنا 
بيحان وحريب, وعفينا عن قيادات كانت تقاتل مع املليشيا 
ودمنا لم يجف بعد ,  نعمل من أجل الدين والوطن والرشعية 
و الجميع يف نظرنا سواء, فندعو املغرر بهم للعودة اىل جادة 

الصواب واالنضمام للرشعية«
هذا هو جيشنا الوطني ينترص للوطن .. والوطن فقط ، 
يسطر أمجاده وبطوالته من أجل حماية املكتسبات العامة 
، مع تمسكه بمنظومة القيم السامية والرفيعة ، يعي جيدا 

أخالقيات الحرب ، ويعرف طريقه إىل العلياء.

جبهة المالجم .. من نــصـر إلى نــصـر

تقرير6

وبحسب العميد/ عيل الكينعي - قائد اللواء 
- فان الجبهات مش�تعلة يف محافظة صعدة، 
وقال ل�»26س�بتمرب«: إن التقدمات مستمرة 
وتحدي�دا يف مديري�ة الظاه�ر جن�وب غ�رب 
صعدة،، والتي تعد خامس جبهة اس�تحدثها 
ابطال الجيش الوطن�ي يف صعدة وهي املعقل 
الرئيس للحوثيني أقىص ش�مال البالد، تضاف 
إىل جبهات البقع، وباقم، ورازح، وبرط الجوف 

باتجاه مديرية الحشوة.
وش�ن ابط�ال الجي�ش الوطني ي�وم امس 
هجوما مباغتا ع�ى مواقع مليش�يا الحوثي 
اس�تمر س�اعتني واس�فر عن دح�ر عنارص 
املليشيا وتحرير مثلث املالحيط االسرتاتيجي 
بمحور مران غرب صعدة والذي يقع بالقرب 
من معقل زعيم التمرد الحوثي وسقط خالل 

تلك املعارك التي خاضها ابطال الجيش عرشات 
القتى والجرحى من عنارص املليشيا، ويواصل 
ابطال الجيش الوطني عملياتهم العس�كرية 
لتطهري الجبال من عنارص املليشيا واستكمال 

عملية تحرير مديرية رازح.
وعن األهمية االسرتاتيجية لهذه الجبهة قال 
الكينعي: انها تشكل خطرا كبريا عى الحوثيني 
وتضيق الخناق عليهم يف معقلهم الرئيس من 

الجهة الجنوبية الغربية.
إضافة اىل قطع خطوط إمداد املليش�يا بني 
محافظة صعدة ومدينة ح�رض يف محافظة 

حجة.

قيادات املليشيا تتساقط
ع�رشات القت�ى والجرح�ى يف صف�وف 

مليشيا التمرد الحوثي بينهم قيادات ميدانية 
يتس�اقطون بش�كل يوم�ي بفع�ل الرضبات 
املحكمة والتقدمات املستمرة البطال الجيش 
الوطني، وبإسناد من طريان التحالف العربي 
يف محي�ط مرك�ز مديري�ة باقم ش�مال غرب 

محافظة صعدة.
وأكد العميد/ يارس الحارث�ي - قائد اللواء 
102 ق�وات خاصة ل�»26س�بتمرب«، أن أكثر 
من 40 عنرصاً من مليش�يا الحوثي االنقالبية 
لقوا مرصعهم خالل املعارك التي دارت مطلع 
األس�بوع بينه�م أربعة قي�ادات ب�ارزة وهم: 
»ابو يوس�ف الس�املي« و»ابو عادل الشويع« 
وقائد ما يسمى بكتائب الحسني واملقرب من 
زعيم املليش�يا عبدامللك الحوث�ي ويدعى »ابو 
حسني بن س�تني«، باإلضافة إىل سقوط عدد 

من الجرحى خالل املعارك التي دارت بمحيط 
مركز مديرية باقم.

خسائر كبيرة
وأضاف العميد الحارثي أن كثرياً من املغرر 
بهم الذوا بالفرار بعد مقتل الكثري من قياداتهم 
الب�ارزة، الفت�اً إىل أن قيادات املليش�يا اكتفت 
بإخالء جثث أتباعها من فئ�ة القناديل، فيما 
الكثري من جثث عنارصها من املغرر بهم من 
أبناء القبائل ال تزال مرمية يف جبال ومزارع آل 

دمنان، واملواقع األخرى.
ويواصل ابط�ال الجيش الوطن�ي تقدمهم 
يف مواجهة املليشيا و اس�تنزاف عنارصها يف 
معارك ضاري�ة بمحيط مرك�ز مديرية باقم، 
وأشاد الحارثي بالدور الفاعل لطريان التحالف 

العرب�ي فضال عن دور طائ�رات االباتيش 
الت�ي دّم�رت تعزي�زات املليش�يا، ودكت 
تحصيناتها وألحقت بها خس�ائر برشية 

ومادية كبرية.

دعوة البناء قبائل صعدة
ووجه العميد الحارث�ي دعوته إىل أبناء 
القبائ�ل بمحافظ�ة صع�دة واملحافظات 
املج�اورة بعدم ال�زج بأبنائه�م يف معارك 
خ�ارسة مع مليش�يا الحوث�ي االنقالبية، 
مش�يداً بااللتف�اف الكب�ري ألبن�اء صعدة 
بمختلف فئاته�م وتكويناتهم حول قوات 
الرشعي�ة يف مختل�ف الجبه�ات املحيطة 
باملحافظ�ة الذي�ن يس�عون لتخلي�ص 
املواطن�ني م�ن الظل�م واالضطه�اد الذي 

تمارسه املليشيا الكهنوتية بحقهم.

السيطرة على حصن باقم
وسبق ان تمكنت قوات الجيش الوطني 
بمحور عل�ب نهاية االس�بوع املايض من 
الس�يطرة عى حص�ن باق�م والعديد من 
املواقع والقرى املحيط�ة بالحصن، وعدد 
من املواقع الهامة.. بعد ان شن ابطال الجيش 
و بإسناد من طريان التحالف العربي، هجوما 
واس�عا تمكنوا خالله من الس�يطرة عى تلك 

املواقع.
وق�ال العمي�د/ يارس مج�يل قائ�د محور 
علب: إن عرشات القتى والجرحى من عنارص 
املليش�يا الحوثية االيرانية س�قطوا خالل تلك 
املعارك التي وصفت بأنه�ا األعنف من نوعها 
بني الجي�ش الوطني ومليش�يا الحوثي والتي 
اس�تمرت قراب�ة ثالثة أي�ام، تكب�دت خاللها 
مليش�يا التمرد خس�ائر كب�رية ومنها إحراق 
مدرعة وطقمني.. فضال عن العثور عى العديد 
من مخ�ازن األس�لحة واملتفج�رات وتموين 
غذائي كانت تستخدمة مليشيا الحوثي كإمداد 

لها. 
ولعب الط�ريان الحربي، وطائرات األباتيش 
دورا كبريا يف دك أوكار ومواقع املليش�يا حيث 
شن عرشات الغارات عى تجمعات عنارصها يف 
باقم، موقعًة خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ويف األي�ام املاضي�ة توغ�ل ابط�ال الجيش 
الوطني يف مديرية باقم، وتمكنوا من السيطرة 

عى أجزاء واسعة منها بعد معارك عنيفة.

مصرع خبير عراقي وقادة آخرين
ولق�ي خب�ري عراق�ي متخص�ص يف صنع 
املتفج�رات، وقيادي بارز يف صفوف املليش�يا 
الحوثية االيرانية، مرصعهما مطلع األسبوع 
خالل مواجه�ات مع ق�وات الجي�ش اليمني 
املسنود بالتحالف العربي يف جبهة باقم شمال 

محافظة صعدة.
-رك�ن  أن�س_  من�رص  العقي�د/  وق�ال 
اس�تخبارات اللواء الخامس حرس حدود : إن 
خبري املتفجرات العراقي كان يعمل يف صفوف 
املليش�يا كخبري يف إطار الدع�م االيراني الذي 
تقدمه ملليش�يا الحوث�ي الكهنوتية.. وأضاف 
العقي�د من�رص ل�»26س�بتمرب« ان إبراهي�م 
ث�ورة القيادي يف صف�وف املليش�يا الحوثية، 
لقي مرصعه مع 10 م�ن مرافقيه خالل تلك 

املواجهات.
اىل جان�ب ذل�ك لق�ي القي�ادي امليدان�ي يف 
املليش�يا املدع�و محمد عبدالب�اري األخفش، 
مرصعه مع عدد م�ن مرافقيه، خالل هجوم 
ش�نه ابطال الجيش عى موق�ع تمركزهم يف 

الجبهة ذاتها.
ويواص�ل ابط�ال الجي�ش وبإس�ناد م�ن 
قوات التحالف العربي، عملياتهم العس�كرية 
الستكمال تحرير مديرية باقم، وسط انهيارات 
مستمرة لعنارص املليشيا بعد تكبدها خسائر 

كبرية يف األرواح والعتاد.

أبطال اجليش في صعدة.. حان موعد القبض على «رأس األفعى»
يتقدم ابطال الجيش الوطني يف جبهات محافظة صعدة، 
محققني انتصارات كبرية من خالل تحرير لنحو 50% من 
مساحة املحافظة، وخالل هذه املعارك تلقت املليشيا رضبات 
مؤملة بفقدانها العرشات من عنارصه�ا وقياداتها امليدانية 
البارزة، ووصول الجيش اىل كثري من املواقع واملناطق التي 

تعد من املعاقل الرئيسية لقيادات املليشيا الحوثية.
ووفقاً لتأكيدات القادة يف ميادين القتال ان ابطال الجيش 
يواصلون تقدمهم باتجاه األرايض املتبقية بمعنويات عالية 
لتحرير مديريات صعدة كاملة وتطهريها من »عبيد ايران«.

  26 سبتمبر - خاص:

أكد الش�يخ/ ه�ادي طرش�ان - محافظ 
صع�دة، ان تقدم�ات الجي�ش الوطن�ي يف 
الجبه�ات مس�تمرة، وتحدي�دا يف الجبه�ة 
الرشقية جبهة عل�ب وكذلك التقدم يف جبهة 
كتاف كبري ج�دا البط�ال الجي�ش الوطني، 
وتقدم اىل مابعد وادي آل بوجبارة والس�يطر 
عى مواقع عديدة من جه�ة الصوح باتجاه 
مركز كت�اف ش�ماال.. فضال ع�ن التقدم يف 
جبهة باقم التي تمكن ابطال الجيش الوطني 
من التقدم املس�تمر فيها وتحرير العديد من 
املواقع، خالل األيام املاضية.. واشار محافظ 
صعدة اىل ان املعارك مس�تمرة عى مشارف 
مركز املديرية، الفتا اىل ان املليش�يا الحوثية 
تلقت رضبات قاتلة حيث خرست الكثري من 
عنارصها، فضال عن م�رصع قيادات بارزة 

ومقربة من زعيم مليشيا التمرد ومن هؤالء 
القادة امليدانيني يف صفوف املليشيا الذين لقوا 
مرصعهم القيادي »ابن ستني« وثالثة آخرين 
اىل جانبه، و»ابن س�تني« قي�ادي مقرب من 

زعيم التمرد عبدامللك الحوثي، حسب قوله.

التقدم في مساحات كبيرة
وأضاف أن�ه خالل املعارك التي تش�هدها 
الجبهة يف مديري�ة باقم تمك�ن الجيش من 
تحري�ر مواقع كثرية بقي�ادة العميد/ يارس 
الحارث�ي - قائ�د الل�واء 102 وكذل�ك اللواء 
الخام�س ح�رس ح�دود بقي�ادة العمي�د/ 
صالح قروش وله دور كبري يف هذه الجبهة.. 
ويف جبه�ة املالحي�ط تق�دم ابط�ال الجيش 
يف مس�احات كب�رية وتعدى ذل�ك اىل مديرية 

الظاهر وصوال اىل مديرية حيدان حيث يقع 
رضيح حسني الحوثي.

ويف جبهة رازح ق�ال: إن تقدم الجيش اىل 
منطقة األزهور، وان شاء الله األمور مبرشة 
بالنرص عما قريب وتحرير مديريات صعدة 

كاملة.
رازح

ويف مديرية رازح ش�مايل محافظة صعدة 
ش�ن أبطال الجيش هجوماً مباغتاً بإس�ناد 
م�ن مقاتالت التحال�ف العربي ع�ى مواقع 
مليش�يا الحوثي املدعومة إيراني�ة، الثالثاء 
امل�ايض، حيث تمك�ن االبط�ال م�ن تحرير 
مواقع جديدة يف مديرية رازح شمايل محافظة 
صع�دة، ومنه�ا ق�رى الجثامة وأل س�بتان 
والقرن وحوايل وتب�اب رشقي املقران وجبل 

االزهور االس�رتاتيجي يف مديرية رازح. وتم 
تدمري طقماً تابعا للمليشيا محمالً بعدد من 
عنارصها الذين لقوا مرصعهم يف غارة جوية، 
كما دكت غارات أخ�رى مواقع وتحصينات 

املليشيا يف املنطقة ذاتها.
إىل ذلك تمكن الفريق الهنديس لنزع األلغام 
التاب�ع للواء الس�ابع حرس ح�دود من نزع 
ثمانني لغم أريض وعبوة ناس�فة من املواقع 

املحررة.
وأف�اد مص�در ميدان�ي أن الع�رشات من 
تلك األلغ�ام والعبوات زرعت جوار مس�اكن 
املواطن�ني ويف الطرق�ات العام�ة، ويواصل 
الفريق الهنديس يف جبهة رازح عملية تطهري 
املواقع املحررة من االلغام والعبوات الناسفة 
التي زرعتها املليش�يا االجرامية يف الطرقات 

وجوار مساكن املواطنيني يف املنطقة.
وأفش�ل ابط�ال الجي�ش خ�الل اليوم�ني 
املاضي�ني ع�دة مح�اوالت تس�لل لعن�ارص 
املليشيا يف محاولة منها الستعادة املواقع التي 

خرستها خالل األسبوعني املاضيني.
ومن�ذ ب�دء عملية تحري�ر جب�ل األزهور 
االس�رتاتيجي تش�هد جبهة رازح استمراراً 
للمع�ارك الضاري�ة بش�كل يوم�ي، تكبدت 
خالله�ا املليش�يا خس�ائر كب�رية بالعت�اد 
واألرواح، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني 
كميات كبرية من األسلحة والذخائر املتنوعة.

ويقرتب أبطال اللواء السابع حرس حدود 
م�ن الوصول إىل خط اإلس�فلت، ال�ذي يمتد 
إىل مركز مديري�ة رازح التي تبع�د عن جبل 

األزهور نحو خمسة كيلو مرتات.

قال: إن تقدمات الجيش الوطني مستمرة في جبهات صعدة..
:» « المحافظ هادي طرشان لـ

نبشركم ان النصر قريب بتحرير كامل مديريات احملافظة
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حجة أرادها الُطغاة سجناً، فحولها األحرار إىل ُمتنفس 
للحرية، من خلِف أسوارها تسللت أفكـارهم، ومن تحت 
َثراها أزهرت أماني من قضـــوا نحبهم، جيء بهم مـن 
ُكـل اليمن، فصاروا أخوة يف الُتاب واملَصيـر، زرانيق تهامة 
كـانوا األكثر عـــدداً وتضحية، ويف مقربة ما زالت َتْحمل 
اسمهم، ترقد أروح »800« من أبطالهم بسـالم، ويف حجة 
كمـا يف تهامة أذلـوا سجانيهم وقاتليهم، وعلمـونـا َمعنى 

أن يكـون املَـرء َسيـد َنـفسـه.
  بعد حرب ُمتقطعة ـ أســتمرت لـ »7« سنوات ـ بينه 
وبني »األدارســة«، تمكن اإلمام يحيى من السيطرة عىل 
الحديدة »27مارس1925«، وقد تصدت قبائل »الجرابح« 
لقواته بـ »الزيدية«، شــمال ذات املدينة، وحدثت هناك 
معركة كبرية، كان النرص فيها حليــف القوات الغازية، 
وبسقوط تلك القبيلة سقطت تهامة كلها باستثناء أرايض 

قبيلة الزرانيق، املُمتدة من الحديدة حتى زبيد.
  نشوة النرص جعلت السيف أحمدـ  »أمري حجة« حينها 
ـ يرسل إىل الزرانيق بحوايل »50« مقاتلـ  وقيل أكثرـ  جلهم 
من »خوالن«، بقيادة حسني بن عامر، بعد أن تناىس أنها 
استعصت عىل من قبله من األئمة، وأنها لم تخضع لـ املطهر 
رشف الدين ـ قبل ثالثة قرون ـ إال باتفاقية صلح، بعد أن 
حاربها ألربع سنوات، حتى األتـراك أنفسهم لم يستطيعوا 
إخضاعها، كانوا يغضون الطــرف عنها، ويصبغون عىل 
كربائها بهدايا الصداقة، فكيف بقواته املنهكة، وميزانية 
الضئيلــة، وما أن اقتبــت تلك القوات مــن تلك األرض 
املحظورة، حتى قام أصحابها بقتلهم جميعاً، ويف يوم عيد 

األضحى »1925«.
   املدونات الرسمية املتوكلية أغفلت ذكر تفاصيل تلك 
الحادثة، واسم قائدها؛ خوفاً من تجسيم خطورة الزرانيق، 
وحتى ال ينترش الرعب حينها بني القادة واألنصار، وكذلك 
فعل املؤرخ »الواسعي«، الذي أشار إىل ذلك القائد بوصفه 
السيد الفاضل، صحيح أن »زبارة« ذكر االسم فيما بعد، إال 
أنه لم يتعمق يف التفاصيل أكثر، وقد نقل األخري عن سيف 
اإلســالم أحمد، قصيدة رثى بها القائــد الرصيع، وطغى 
عىل رثائه تجسيم التمرد، وتشبيهه بـ »تجمع األحزاب«، 

وتحريض الناس للجهاد، قال يف مطلعها:
جـــلل فـــادح  أكبـــر  اللــه 

 أصاب أهــل الهدى من جــوره الخطل 
اللــه أكرب هـــذا الفــرق قــد جمعت

تشــتعل كالنــار  وأتــت  أحزابــه 

ثورة شاملة:
   وجـود القوات اإلمامية يف تهامة، َمَثلَّ شوكة يف خارصة 
قبيلة الزرانيــق، وألن أبنائها رشفاء، الفوا الُحرية، أعزاء، 
ال يرضون الـُذل، استعـدوا ملعركة التحرير جيـداً، وحني 
صاروا قادرين عىل املُواجهة، بعد أن بلغت قواتهم املُدربة 
حـــوايل »10,000« مقاتل، ما يقارب »%10« من إجمايل 
سكان القبيلة آنذاك، أعلنوها ثـــورة شاملة، وذلك صيف 

العـام »1928«.
   يف البدء قاموا بعدة عمليــات هجومية عىل الثكنات 
العسكرية القريبة من مناطقهم، نهبوا عتاد عسكري ومؤن 
تكفيهم ملدة أطول، وقطعـوا الطرق، وخطوط التليغراف، 
وحني وصلت أيديهم إىل الحديدة، وتمكنوا من إبادة حامية 
عســكرية بكاملها بالقرب من قرية »املنظر«، املجاورة 
لذات املدينة، أدركت السلطات اإلمامية خطورتهم، فبادرت 
بإرسال حملة عسكرية تأديبية بقيادة هاشم الدعاني، إال 
أن أبناء الزرانيق، وبقيادة الشيخ أحمد فتيني جنيد، تصدوا 

لها بقرية »كتابة«، وقتلوا قائدها.
  يتهم املؤرخون اإلماميون الشيخ فتيني بأنه أستدرج 
تلك الحملة إىل أدغال الزرانيق، بعد أن رحب بأفرادها، وأوهم 
قائدها بإظهار الطاعة، وهي رواية مشكوك بها، خاصة 
وأن الشيخ املتهم رفض حينها عرض اإلمام يحيى بتعينه 

حاكماً عىل تلك النواحي.

  أمـام ذلك اإلرباك، لم َيجـد اإلمام يحيى املشغول حينها 
بتثبيت دعائم ملكه، سوى ولده ســيف اإلسالم أحمد، ـ 
أمري حجة، وُمذل حاشد، ورجل املهمات الصعبةـ  إلرساله 
إلخمـاد هذه الثـورة، وتأديب من أشعلـوا فتيلها، خاصة 

وأن الحمالت السابقة قد فشلت ولم تؤتي أكلها.
   ما أن ُيخضعـــوا قبيلة إال وَيـرمون بها أُخرى، ديدن 
األئمة الزيود عىل َمـدى تاريخهم، وحني استعصت عليهم 
حاشد، أوقعوا الفتنة بني قبائلها، ثم أنقضوا عليها، »َسلَبوا، 
َتلوا، وَهجْروا« وألزموا مواطنيها بـ »أحكام  ـَ وَدمَروا، وق
الرشيعة، وتوريث النســاء«، حد وصف املؤرخ »الجرايف«، 
مات بعض مشايخ حاشد يف ســجن »غمدان«، فاضطر 
اإلمام يحيى أن ُيفرج عىل من تبقى، مكتفياً بأخـذ أبنائهم 

كرهائن.
   جاء السيف أحمد، وقاد رعـايـــا حاشد املهزومني 
صـوب تهـامـــة »أكتوبر 1928«، ضمن جيش عرمرم 
تجاوز عدده الـ »10,000« مقاتل، جهزه لكرس شـــوكة 
قبيلة الزرانيق العاتية، وقــد انطلقوا إليها، وهم يرددون 

»زوامل« حرب شنيعة، منها:
يا عباد الله قوموا للجهاد

وارضبوا من كان ُمفسد يف البالد
وانرصوا ابن اإلمام

ومنها:
جاك سيل الله يا صاحب تهامة ... مقدم السيف املظلل بالغمامة
نرضب الزرنوق يف داخل خيامه ... راعد القبلة ورد رشفا وجرمل

   قسم السيف أحمد تلك القوات إىل فـريقني، فريق تسلل 
من جبال ريمة، وأخر توغل من أطراف زبيد، وما أن استقر 
يف املدينة املذكورة، حتى أرسل ملشايخ الزرانيق برسالة، جاء 
فيها: » ونحذركم الخالف، والتنكيب، واالعتساف، وسفك 
الدماء، وإثارة الدهماء، فإن ســلكتم طريق الصواب عاد 
جوابكم بالوصول، وإن اختتم طريق الشيطان فهذا بالغ 

 للحجة»  .                             
   يف حوار صحفي أجري معه وُنــرش قبل وفاته، قال 
اإلمام أحمد كالماً كثرياً عن الزرانيق، االسم الكابوس الذي 
ظل يورقــه طول حياته، وقد وصفهــا بالقبيلة العاتية، 
وأبطالها بالخناذيذ، وهم حسب حديثه خرجوا عن طاعة 
أبيه، وقطعوا الطرق، وانتهكوا الحقوق، وأخذوا اإلتاوات، 
وأغاروا عىل مدن تهامة ومراكزها، ال يخافون سلطان، وال 

يردعهم رادع.
   وأضاف: »عاثوا، أفســدوا، وكثر تعديهم عىل املراكز 
اإلمامية، واســترشت أطماعهم، واشــتطت مطالبهم، 
واعتقدوا أن أي قوة لن تقوى عليهم، لذلك كان من األنجح 
الفتك بهم، والقضاء عىل رشهم، قضاء حاسماً، خصوصاً 
بعد أن اســتهانوا بالوزير أوالـً  يقصــد عبدالله الوزيرـ  
وبالبدر ثانياً  ـ يقصد أخاه »أمري الحديدة« حينها، والذي 
مات فيما بعد غرقاً ـ أثناء نيابتهما عن اإلمام بالحديدة، 
فعلق اإلمام يحيى بقوله: وال أدري من يرجى ألخذنا للثأر، 
قلت: أنا لها يا موالي، أنا الذي بصارمك البتار أكفيك أمرها، 

وأفتك بها كما فتكت بغريها«.
  ثم يميض اإلمام أحمد يف ذلك الحوار الطويل، متحدثاً 
بزهو عن ماضيه األسود، وعن خططه العسكرية، شارحاً 
تفاصيل املواجهات األوىل، وهو رغم اعتزازه بنفسه، أشاد 

ببطولة الزرانيق، ورشاسة مقاتليهم.

كمائن ُمتقنة:
   تهامة البســيطة املتواضعة، أنجبت أبطال الزرانيق 
األفذاذ، كانت قبيلتهم تسمى يف الجاهلية بـ »أزد شنوءة«، 
وكان رجالها ينعتــون بـ »عمالقة الصحراء«، ولم تعرف 
باســمها الخالد »الزرانيق«، إال يف القرن السابع الهجري، 
نســبة لـ زرنيق بن الوليد بن زكريا، الذي يصل نسبه إىل 
عك بن عدنان، وتنقســم إىل قســمني، »زرانيق الشام«، 
وهي املناطق املمتدة من شــمال »بيت الفقيه«، مروراً بـ 
»املنصورية«، وصوالً إىل تخوم »ريمة«، أما القسم الجنوبي، 

فيمتد من جنوب »بيت الفقيه«، إىل منطقة »القرصة«.
   مايض أبناء الزرانيق كحارضهم، ُمشبع بروح املقاومة، 
وهم أهل البلد َخبـــروا السهل، وأجـادوا ترويضه، فيما 
الغازي الغريب، القادم من أعايل الجبال، جاء بـ »انتفاشة 
كاذبة«، يعتقد أن السهل سهالً، وأن أهل السفح سواء، كان 
صيداً ثمينا لعدة كمائن ُمتقنة، وغارات ليلية ناجحة، وحني 
حرص الضحايا، الذين تجاوزوا ـ كما أشار »الواسعي« ـ 
الـ »1,000« قتيل، أدرك »َعبيـــد الَفيـد« أنهم اُقتيدوا إىل 
َمتـاهـة ُمـــوحشة، الخروج منها كما الدخول، كلفهم 
أيضاً الكثري، واألسـوأ أنها جعلت سمعة قائدهم املغرور 

يف الحضيض.
   دارت أوىل املواجهــات يف منطقتــي »الجحبا العليا«، 
و»الجحبا الســفىل«، لم يتقدم حينها السيف أحمد أكثر، 
وكان ينــاوش مقاتيل الزرانيق من بعيــد، وهو رغم ذلك 
لم يجِن من مقاتيل حاشــد املَهزومني ســـوى الهزائم 
املتـتـاليـة، وما آمله أكثر، انسحاب مقاتيل »قبيلة حجور«، 
وهو يف أمس الحاجة إليهم، وقيل أنهم لم يشاركوا يف تلك 
الحرب، األمر الذي أغضبه، فهجاهم بقصيدتني طويلتني، 

جاء يف إحداها:
حجــور تجــود  أن  رمــت  كلمــا 

الدبـــور  وآل  خســـرانها  بــان 
جيــش بجحفـــل  أوال  قـدمـــوا 

ليـــس يـــأتي بـوصفـــه التعبــر 
ذل و  قـــل  فـــرار  فـــروا  ثـــم 

و تناهـــوا عـــن الجميــل فغــوروا 
امليــل ذلكــم  تعـديـــل  فأردنــا 

تدبيـــر  لهــــم  يستـــوي  عــى 
صــدوا و  الجهــاد  عـــن  فتولــوا 

املــا مشــكور عنــد  عــن ســبيل 
   لحظات عصيبة عاشها سيف اإلسالم أحمد، وهـــو 
الذي لم ُيهزم يف معركة قط، واملُستبد الذي لم يركن حتى 
الستشارة أقرب ُمعاونيه، وبعد أخـذ ورد بينه وبني نفسه، 
لم َيجـــد سوى البحر كخيار ُمكلف وُمنقذ لغروره، فمن 
هناك يأتي الدعم اإلنجليزي ـ كما يعتقد ـ للزرانيق، وإىل 
هناك تسلل بقواته، يف البدء أسقط »ميناء الطائف«، وبعد 
محاولة فاشلة وأخرى ناجحة، أحتل »ميناء غليفقة«، الذي 
أهمل الزرانيق تحصينه، وصادر جميع سفنهم، ومراكب 

صيدهم.
  بسقوط »غليفقة« فقدت مقاومة الزرانيق زخمها، 
وهو األمر الذي أجرب قائدها الشــيخ أحمد فتيني جنيد 
عىل االلتجاء باملعســكر االنجليزي يف »جزيرة كمران«، 
منيباً عنه الشيخ محمد حسن الفاشق، ومن هناك طالب 
»فتيني« اإلنجليز بدعم قبيلته يف نضالها ضد اإلمام يحيى 
وأعوانه، كما أنه ـ وكما أشــار »العريش« ـ طالب بحق 
تقرير املصري، وناشد »عصبة األمم« بالتدخل إلنهاء ذلك 

الرصاع.
  أمام ذلك الترصف »الفتيني«، صار جميع ثوار الزرانيق 
بال اســتثناء عمالء لإلنجليز، وراحت السلطات اإلمامية 
تشنع عليهم، وتحتقرهم بأقذع الصفات، رغم أنهم سبق 
وثاروا ضد االنجليز، وكانوا ســبب خروجهم من الحديدة 

»21مارس1921«.
 يف كتابه »اليمن الجمهوري«، استبعد »الربدوني« تلك 
التهمة عن أبطال الزرانيق، مضيفاً: »فمن الجائز أن يكون 
الفتيني متآمراً، أو مستعيناً باإلنجليز، لغياب أي نصري«، 
وغري بعيد قال »ترششــل«: »ال يرضنا االســتعانة ولو 
بالشيطان«، والغريق يف النهاية ال تهمه جنسية من ينقذه. 
   ويف املقابل، قال املــؤرخ التهامي عبد الرحمن طيب 
بعكر أن دعم اإلنجليز لـ »قبيلة الزرانيق«، ال يستنقص من 
أبطالها، وال يعني أنهم عمالء، معترباً تمسح اإلنجليز بذلك، 
للضغط عىل اإلمام يحيى حينها، كي يتخىل عن املحميات 

التي احتلها يف الجنوب.

ذات السالسل:
   عام جديد أطل »1929«، ولم يحقق سيف االسالم أحمد 
أي انتصار، وهو املُتكرب العنيد لم يستســلم لليأس، أطلق 
صيحته الشهرية »الجاح« ـ اسم واٍد شهري هناك، دارت يف 
أحراشه كثري من املعاركـ   ُمستنجداً بأبيه وبأمري تعز آنذاك 
عيل الوزير، طالباً املدد، بعد أن أجربه املقاومون عىل الفرار، 
وقد خاطب األخري بالقول: »يا جمال الدين هل من غارة«، 
وهي قصيدة »أحمدية« طويلة، شبَه بها مقاتيل الزرانيق 

بـ »الجن« لكثرة فتكهم بعساكره.
قال فيها:

فــؤادي أضنــى  الجــاح  أن  صــاح 
الســهاد  بأنــواع  عينــي  وكســا 

عنــدي  نصفــه الجيــش  فجميــع 
شــداد بآفــات  الســقم  هــده 

للــذي وعونــا  جيشــا  أجــد  لــم 
للجــاد بحــر  خضــت  إن  رمتــه 

وقال أيضاً:
صــاح أن الجــاح مصــدق الفعــاِل

القتــال يف  منــا  األشــوس  يعــرف 
أشــجعنا مــن  األيــام  تعلــم 

وتــرى األمــى رسى تلــك الليــايل
الــردى القــوم  يف  أعملــت  كلمــا 

طلعــوا كالجــن مــن بــن الرمــاِل   
  دفعت تلك املناشــدات اإلمام يحيــى لتجييش أبناء 
القبائل الزيدية، وتأليبهم لنرصة ولده، قائالً لهم: »انرصوا 
مذهبكم«، وبالفعل تحركت قــوات كثرية صوب تهامة، 

لنجدة سيفه املثلوم، وكانوا ينشدون:
سادتي أنتم نجوم األرض دايم

من سعادتكم نزلنا التهايم
نريض الله واإلمام

   ما أن وصلته تلك اإلمدادات، حتى أعاد الســيف أحمد 
الهجوم عىل »وادي الجاح«، يف البدء سقطت »الدريهمي«، 
لتقوم قواته فيها ويف محيطها بعمليات سلب شنيعة، حتى 
األشجار لم تسلم من أذيتهم، قطعوها، وأحرقوا ما تبقى، 
باتواـ  ليلتهم تلكـ  يف »ســائلة الجلــة«، ولم يأِت عليهم 
صباح اليوم الثاني، إال وأبطال الزرانيق فوق رؤوســهم، 
هزموهــم رشَّ هزيمة، وقتلوا القــايض القييس أحد أبرز 
قاداتهم، وأجربوهم يف النهاية عىل الفرار، وغنموا من عدتهم 

وعتادهم اليشء الكثري.
   اتهم الحاكــم الربيطاني حينها لجزيــرة »كمران« 
السلطات اإلمامية بإقدامها عىل »حرق ما ال يقل عن ثالث 
عرشة  قرية، وتدمري نحو ثالثني قارب، وتســميم معظم 
اآلبار، وقطع اآلالف من أشجار النخيل، ومصادرة معظم ما 
تمتلكه القبيلة من ثروة حيوانية«، وتذكر إحصائية أخرى 
أن القوات اإلماميــة أقدمت عىل نهب »100« منزل خارج 
قبيلة الزرانيق، ألناس مساملني لم يكن لهم يف تلك الحرب 

ناقة وال جمل. 
  بعد ســقوط »الدريهمي« نقل أبطال الزرانيق مركز 
قيادتهم إىل الساحل »فرباير 1929«، أما السيف أحمد فقد 
أستقر مدة بـ »جبل قحمة«، شمال »بيت الفقيه«، ُمكثفاً 
من استعداداته لجولة حاسمة، خاصة بعد أن صارت ذات 
املدينة تحت نريان مدافعه، يف البدء أرسل بمكتوب للشيخ 
يحيى منرص معروف، وغريه من مشايخ »زرانيق الشام«، 
طمنهم فيه، وقــال أنه ال يريد حربهــم، كما حثهم عىل 
االستسالم، والدخول يف طاعة األمام، وقد رد عاقل »عزلة 
التينم« عليه: »إذا كان اللــه ملك أحمد أرضنا، فلن نملكه 

أرواحنا وفينا عرق ينبض«.
  يف صباح اليوم التايل، تحرك السيف أحمد يجيشه الجرار، 
قاصداً »بيت الفقيه«، بعــد أن ظن أن »مكتوبه الخدعة« 

ســينطيل عىل الثوار، وأنهم سريكنون للدعة واالستقرار، 
كلف أحمد الســياني باملرور من طريق »العبايس«، إال أن 
املقاومني كانوا لألخري ومن معــه باملرصاد، أما هو فقد 
تحرك صوب قرى »الباردة، والحيدرية، والقزعة«، وبعد أن 
عاث فيها نهباً وخراباً، قرر الهجوم عىل قرية »القوقر«، 

وهناك حصل له مالم يكن يف الحسبان.
   الثالثاء »6 مايو 1929«، ليس يوماً عادياً يف تاريخ قبيلة 
الزرانيق، وتاريخ رجالها األشاوس؛ بل كان يوماً مشهوداً، 
حدثت فيه معركة كربى، شهدت »القوقر« فصولها الدامية، 
أُجربت فيها قوات السيف أحمد عىل الفرار، بعد أن تركوه 
وحيداً، مخلفني ورائهم عرشات القتىل، بينهم قادة كبار، 
منهم يحيى بن محمد، حفيد اإلمام »الهادي« رشف الدين، 

وعبد الرحمن بن محمد املتوكل، وغريهم.
   يقول كاتب الســيف أحمد، املؤرخ حســن بن أحمد 
اإلرياني، يف كتابه »صــادق التحاقيق بما حدث يف قبيلتي 
حاشــد والزرانيق«: »أقبلت جموع الزرانيق من كل جهة 
تتنمر، وأقدموا إىل القتال فما منهم من تأخر، فجرت معركة 
عظمى، رشب الرمل من دم القتىل، وأجىل البغاة املجاهدين 
من القوقر، وتبعوهم تبعة رجل واحد، وأحس موالنا بفرار 
الجيش، وهجوم البغاة، وأرسع إىل تأمني روع الجيش، وأمر 
بعض الخيالة برد من جّد يف الفرار، فلم يجدي ذلك؛ بل فروا 

حني رأوا ما ال قبل لهم به«.
   من جهته أرجع املؤرخ التهامــي عبدالودود مقرش 
سبب شهرة تلك املعركة عىل سواها، ألسباب كثرية، أهمها 
استخدام املقاومني لتكتيكات حربية جديدة، كتقييد أرجلهم 
بسالسل حديدية، والقتال حتى املوت، واختيارهم لـ »100« 
فدائي، كمشــاريع هجومية استشهادية، التقى بعضهم 
بالسيف أحمد وجهاً لوجه، وكادوا يقتلوه، وقد نجا منهم 

بأعجوبة.
   ويف الحوار الصحفي الذي سبق وأرشنا إليه، قال 
اإلمام أحمد عن تلك املعركــة: »والتقينا معهم وجهاً 
لوجه، ودارت أعنف املعارك حتى كادوا أن يســتولوا 
عىل املدفع الرسيع، ولكننا صديناهم واستجعناه من 
بني أيديهم بالسالح األبيض، وهذا كله صورته يف إحدى 

قصائدي«:
وملــا رأيــت الجيــش قــد فــل حده

وقــد رجــع األعقــاب بعــد التقــدم
ونادي باســمي املســتجر مــن الردى 

إلدراكــه والــر يف النــاس ينتمــي
بمهمــة الرسيــع  ذاك  تركــوا  وقــد 

 وحيداً عــن الجيش الخميــس العرمرم
كررت بطرف يسبق الطرف عده ... جواداً كريم األصل غر منعم
فجالدت أعداء اإلله بجمعهم ... وكانوا أحاطوا كالسوار بمعصم
ودافعت عن ذاك الرسيع فحزتــه... وقد كان لألعداء أكرب مغنم
ويف »القوقر« املعروف قد كان كل ذا ... اال فاسألوا عني أهل املخيِم

  تأكيداً لذلك، يقول صاحب »صــادق التحاقيق«: »ملا 
عرف بعض رؤساء البغاة أن املكافح لهم هو موالنا، كادوا 
يلقون بأنفسهم عليه، فمنهم من يقابله بالرمي، ومنهم 
من يســري إليه بأن يدني منه، ومنهم من سعى إىل موالنا 
سعياً بال اكتاث، وهو الشيخ عمر أحمد من مشايخ قبيلة 
الجحبى املنضمني إىل الزرانيق، لم يبق بينه وبني موالنا إال 
قدر خطوات يسرية، وكانت له إرادة خبيثة، فما نال إال ما 

يستحق، وما ظفر بما لم يطق«. 
  غري عمر أحمد، هناك محمد يحيى دحيا، وأحمد شالع 
جروب، قاما بذات املوقف، األخري كان أكثرهم شــجاعة، 
توجه كاإلعصار صوب الســيف أحمد، قاصداً قتله، وهو 
يرصخ: »أحمد القى أحمد«، إال أن حراس السيف أحاطوا 
به، أرسوه ووضعوه عــىل فوهة املدفع الرسيع، لم يخف 
لحظتها؛ بل ركل ذلك املدفع بقدمه، وقال مخاطباً سيدهم: 
»مدفع.. مدفع الراحتني ودينا«، وكانت نهايته شــهيدا 

كأصحابه.

ل
ُ
الزرانيق.. أحرار رفضوا الذ

تهامة البسيطة أنجبتهم، ماضيهم كحارضهم ُمشبع بروح املقاومة، 
ذهبوا شامخن، وتركوا لُعشاق الحرية قصص بطولية نادرة، حقَّ أن 

ُتحفظ وتـدون بماء الذهب..

ل
ُ
الزرانيق.. أحرار رفضوا الذ
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حجة أرادها الُطغاة سجناً، فحولها األحرار إىل ُمتنفس 
للحرية، من خلِف أسوارها تسللت أفكـارهم، ومن تحت 
َثراها أزهرت أماني من قضـــوا نحبهم، جيء بهم مـن 
ُكـل اليمن، فصاروا أخوة يف الُتاب واملَصيـر، زرانيق تهامة 
كـانوا األكثر عـــدداً وتضحية، ويف مقربة ما زالت َتْحمل 
اسمهم، ترقد أروح »800« من أبطالهم بسـالم، ويف حجة 
كمـا يف تهامة أذلـوا سجانيهم وقاتليهم، وعلمـونـا َمعنى 

أن يكـون املَـرء َسيـد َنـفسـه.
  بعد حرب ُمتقطعة ـ أســتمرت لـ »7« سنوات ـ بينه 
وبني »األدارســة«، تمكن اإلمام يحيى من السيطرة عىل 
الحديدة »27مارس1925«، وقد تصدت قبائل »الجرابح« 
لقواته بـ »الزيدية«، شــمال ذات املدينة، وحدثت هناك 
معركة كبرية، كان النرص فيها حليــف القوات الغازية، 
وبسقوط تلك القبيلة سقطت تهامة كلها باستثناء أرايض 

قبيلة الزرانيق، املُمتدة من الحديدة حتى زبيد.
  نشوة النرص جعلت السيف أحمدـ  »أمري حجة« حينها 
ـ يرسل إىل الزرانيق بحوايل »50« مقاتلـ  وقيل أكثرـ  جلهم 
من »خوالن«، بقيادة حسني بن عامر، بعد أن تناىس أنها 
استعصت عىل من قبله من األئمة، وأنها لم تخضع لـ املطهر 
رشف الدين ـ قبل ثالثة قرون ـ إال باتفاقية صلح، بعد أن 
حاربها ألربع سنوات، حتى األتـراك أنفسهم لم يستطيعوا 
إخضاعها، كانوا يغضون الطــرف عنها، ويصبغون عىل 
كربائها بهدايا الصداقة، فكيف بقواته املنهكة، وميزانية 
الضئيلــة، وما أن اقتبــت تلك القوات مــن تلك األرض 
املحظورة، حتى قام أصحابها بقتلهم جميعاً، ويف يوم عيد 

األضحى »1925«.
   املدونات الرسمية املتوكلية أغفلت ذكر تفاصيل تلك 
الحادثة، واسم قائدها؛ خوفاً من تجسيم خطورة الزرانيق، 
وحتى ال ينترش الرعب حينها بني القادة واألنصار، وكذلك 
فعل املؤرخ »الواسعي«، الذي أشار إىل ذلك القائد بوصفه 
السيد الفاضل، صحيح أن »زبارة« ذكر االسم فيما بعد، إال 
أنه لم يتعمق يف التفاصيل أكثر، وقد نقل األخري عن سيف 
اإلســالم أحمد، قصيدة رثى بها القائــد الرصيع، وطغى 
عىل رثائه تجسيم التمرد، وتشبيهه بـ »تجمع األحزاب«، 

وتحريض الناس للجهاد، قال يف مطلعها:
جـــلل فـــادح  أكبـــر  اللــه 

 أصاب أهــل الهدى من جــوره الخطل 
اللــه أكرب هـــذا الفــرق قــد جمعت

تشــتعل كالنــار  وأتــت  أحزابــه 

ثورة شاملة:
   وجـود القوات اإلمامية يف تهامة، َمَثلَّ شوكة يف خارصة 
قبيلة الزرانيــق، وألن أبنائها رشفاء، الفوا الُحرية، أعزاء، 
ال يرضون الـُذل، استعـدوا ملعركة التحرير جيـداً، وحني 
صاروا قادرين عىل املُواجهة، بعد أن بلغت قواتهم املُدربة 
حـــوايل »10,000« مقاتل، ما يقارب »%10« من إجمايل 
سكان القبيلة آنذاك، أعلنوها ثـــورة شاملة، وذلك صيف 

العـام »1928«.
   يف البدء قاموا بعدة عمليــات هجومية عىل الثكنات 
العسكرية القريبة من مناطقهم، نهبوا عتاد عسكري ومؤن 
تكفيهم ملدة أطول، وقطعـوا الطرق، وخطوط التليغراف، 
وحني وصلت أيديهم إىل الحديدة، وتمكنوا من إبادة حامية 
عســكرية بكاملها بالقرب من قرية »املنظر«، املجاورة 
لذات املدينة، أدركت السلطات اإلمامية خطورتهم، فبادرت 
بإرسال حملة عسكرية تأديبية بقيادة هاشم الدعاني، إال 
أن أبناء الزرانيق، وبقيادة الشيخ أحمد فتيني جنيد، تصدوا 

لها بقرية »كتابة«، وقتلوا قائدها.
  يتهم املؤرخون اإلماميون الشيخ فتيني بأنه أستدرج 
تلك الحملة إىل أدغال الزرانيق، بعد أن رحب بأفرادها، وأوهم 
قائدها بإظهار الطاعة، وهي رواية مشكوك بها، خاصة 
وأن الشيخ املتهم رفض حينها عرض اإلمام يحيى بتعينه 

حاكماً عىل تلك النواحي.

  أمـام ذلك اإلرباك، لم َيجـد اإلمام يحيى املشغول حينها 
بتثبيت دعائم ملكه، سوى ولده ســيف اإلسالم أحمد، ـ 
أمري حجة، وُمذل حاشد، ورجل املهمات الصعبةـ  إلرساله 
إلخمـاد هذه الثـورة، وتأديب من أشعلـوا فتيلها، خاصة 

وأن الحمالت السابقة قد فشلت ولم تؤتي أكلها.
   ما أن ُيخضعـــوا قبيلة إال وَيـرمون بها أُخرى، ديدن 
األئمة الزيود عىل َمـدى تاريخهم، وحني استعصت عليهم 
حاشد، أوقعوا الفتنة بني قبائلها، ثم أنقضوا عليها، »َسلَبوا، 
َتلوا، وَهجْروا« وألزموا مواطنيها بـ »أحكام  ـَ وَدمَروا، وق
الرشيعة، وتوريث النســاء«، حد وصف املؤرخ »الجرايف«، 
مات بعض مشايخ حاشد يف ســجن »غمدان«، فاضطر 
اإلمام يحيى أن ُيفرج عىل من تبقى، مكتفياً بأخـذ أبنائهم 

كرهائن.
   جاء السيف أحمد، وقاد رعـايـــا حاشد املهزومني 
صـوب تهـامـــة »أكتوبر 1928«، ضمن جيش عرمرم 
تجاوز عدده الـ »10,000« مقاتل، جهزه لكرس شـــوكة 
قبيلة الزرانيق العاتية، وقــد انطلقوا إليها، وهم يرددون 

»زوامل« حرب شنيعة، منها:
يا عباد الله قوموا للجهاد

وارضبوا من كان ُمفسد يف البالد
وانرصوا ابن اإلمام

ومنها:
جاك سيل الله يا صاحب تهامة ... مقدم السيف املظلل بالغمامة
نرضب الزرنوق يف داخل خيامه ... راعد القبلة ورد رشفا وجرمل

   قسم السيف أحمد تلك القوات إىل فـريقني، فريق تسلل 
من جبال ريمة، وأخر توغل من أطراف زبيد، وما أن استقر 
يف املدينة املذكورة، حتى أرسل ملشايخ الزرانيق برسالة، جاء 
فيها: » ونحذركم الخالف، والتنكيب، واالعتساف، وسفك 
الدماء، وإثارة الدهماء، فإن ســلكتم طريق الصواب عاد 
جوابكم بالوصول، وإن اختتم طريق الشيطان فهذا بالغ 

 للحجة»  .                             
   يف حوار صحفي أجري معه وُنــرش قبل وفاته، قال 
اإلمام أحمد كالماً كثرياً عن الزرانيق، االسم الكابوس الذي 
ظل يورقــه طول حياته، وقد وصفهــا بالقبيلة العاتية، 
وأبطالها بالخناذيذ، وهم حسب حديثه خرجوا عن طاعة 
أبيه، وقطعوا الطرق، وانتهكوا الحقوق، وأخذوا اإلتاوات، 
وأغاروا عىل مدن تهامة ومراكزها، ال يخافون سلطان، وال 

يردعهم رادع.
   وأضاف: »عاثوا، أفســدوا، وكثر تعديهم عىل املراكز 
اإلمامية، واســترشت أطماعهم، واشــتطت مطالبهم، 
واعتقدوا أن أي قوة لن تقوى عليهم، لذلك كان من األنجح 
الفتك بهم، والقضاء عىل رشهم، قضاء حاسماً، خصوصاً 
بعد أن اســتهانوا بالوزير أوالـً  يقصــد عبدالله الوزيرـ  
وبالبدر ثانياً  ـ يقصد أخاه »أمري الحديدة« حينها، والذي 
مات فيما بعد غرقاً ـ أثناء نيابتهما عن اإلمام بالحديدة، 
فعلق اإلمام يحيى بقوله: وال أدري من يرجى ألخذنا للثأر، 
قلت: أنا لها يا موالي، أنا الذي بصارمك البتار أكفيك أمرها، 

وأفتك بها كما فتكت بغريها«.
  ثم يميض اإلمام أحمد يف ذلك الحوار الطويل، متحدثاً 
بزهو عن ماضيه األسود، وعن خططه العسكرية، شارحاً 
تفاصيل املواجهات األوىل، وهو رغم اعتزازه بنفسه، أشاد 

ببطولة الزرانيق، ورشاسة مقاتليهم.

كمائن ُمتقنة:
   تهامة البســيطة املتواضعة، أنجبت أبطال الزرانيق 
األفذاذ، كانت قبيلتهم تسمى يف الجاهلية بـ »أزد شنوءة«، 
وكان رجالها ينعتــون بـ »عمالقة الصحراء«، ولم تعرف 
باســمها الخالد »الزرانيق«، إال يف القرن السابع الهجري، 
نســبة لـ زرنيق بن الوليد بن زكريا، الذي يصل نسبه إىل 
عك بن عدنان، وتنقســم إىل قســمني، »زرانيق الشام«، 
وهي املناطق املمتدة من شــمال »بيت الفقيه«، مروراً بـ 
»املنصورية«، وصوالً إىل تخوم »ريمة«، أما القسم الجنوبي، 

فيمتد من جنوب »بيت الفقيه«، إىل منطقة »القرصة«.
   مايض أبناء الزرانيق كحارضهم، ُمشبع بروح املقاومة، 
وهم أهل البلد َخبـــروا السهل، وأجـادوا ترويضه، فيما 
الغازي الغريب، القادم من أعايل الجبال، جاء بـ »انتفاشة 
كاذبة«، يعتقد أن السهل سهالً، وأن أهل السفح سواء، كان 
صيداً ثمينا لعدة كمائن ُمتقنة، وغارات ليلية ناجحة، وحني 
حرص الضحايا، الذين تجاوزوا ـ كما أشار »الواسعي« ـ 
الـ »1,000« قتيل، أدرك »َعبيـــد الَفيـد« أنهم اُقتيدوا إىل 
َمتـاهـة ُمـــوحشة، الخروج منها كما الدخول، كلفهم 
أيضاً الكثري، واألسـوأ أنها جعلت سمعة قائدهم املغرور 

يف الحضيض.
   دارت أوىل املواجهــات يف منطقتــي »الجحبا العليا«، 
و»الجحبا الســفىل«، لم يتقدم حينها السيف أحمد أكثر، 
وكان ينــاوش مقاتيل الزرانيق من بعيــد، وهو رغم ذلك 
لم يجِن من مقاتيل حاشــد املَهزومني ســـوى الهزائم 
املتـتـاليـة، وما آمله أكثر، انسحاب مقاتيل »قبيلة حجور«، 
وهو يف أمس الحاجة إليهم، وقيل أنهم لم يشاركوا يف تلك 
الحرب، األمر الذي أغضبه، فهجاهم بقصيدتني طويلتني، 

جاء يف إحداها:
حجــور تجــود  أن  رمــت  كلمــا 

الدبـــور  وآل  خســـرانها  بــان 
جيــش بجحفـــل  أوال  قـدمـــوا 

ليـــس يـــأتي بـوصفـــه التعبــر 
ذل و  قـــل  فـــرار  فـــروا  ثـــم 

و تناهـــوا عـــن الجميــل فغــوروا 
امليــل ذلكــم  تعـديـــل  فأردنــا 

تدبيـــر  لهــــم  يستـــوي  عــى 
صــدوا و  الجهــاد  عـــن  فتولــوا 

املــا مشــكور عنــد  عــن ســبيل 
   لحظات عصيبة عاشها سيف اإلسالم أحمد، وهـــو 
الذي لم ُيهزم يف معركة قط، واملُستبد الذي لم يركن حتى 
الستشارة أقرب ُمعاونيه، وبعد أخـذ ورد بينه وبني نفسه، 
لم َيجـــد سوى البحر كخيار ُمكلف وُمنقذ لغروره، فمن 
هناك يأتي الدعم اإلنجليزي ـ كما يعتقد ـ للزرانيق، وإىل 
هناك تسلل بقواته، يف البدء أسقط »ميناء الطائف«، وبعد 
محاولة فاشلة وأخرى ناجحة، أحتل »ميناء غليفقة«، الذي 
أهمل الزرانيق تحصينه، وصادر جميع سفنهم، ومراكب 

صيدهم.
  بسقوط »غليفقة« فقدت مقاومة الزرانيق زخمها، 
وهو األمر الذي أجرب قائدها الشــيخ أحمد فتيني جنيد 
عىل االلتجاء باملعســكر االنجليزي يف »جزيرة كمران«، 
منيباً عنه الشيخ محمد حسن الفاشق، ومن هناك طالب 
»فتيني« اإلنجليز بدعم قبيلته يف نضالها ضد اإلمام يحيى 
وأعوانه، كما أنه ـ وكما أشــار »العريش« ـ طالب بحق 
تقرير املصري، وناشد »عصبة األمم« بالتدخل إلنهاء ذلك 

الرصاع.
  أمام ذلك الترصف »الفتيني«، صار جميع ثوار الزرانيق 
بال اســتثناء عمالء لإلنجليز، وراحت السلطات اإلمامية 
تشنع عليهم، وتحتقرهم بأقذع الصفات، رغم أنهم سبق 
وثاروا ضد االنجليز، وكانوا ســبب خروجهم من الحديدة 

»21مارس1921«.
 يف كتابه »اليمن الجمهوري«، استبعد »الربدوني« تلك 
التهمة عن أبطال الزرانيق، مضيفاً: »فمن الجائز أن يكون 
الفتيني متآمراً، أو مستعيناً باإلنجليز، لغياب أي نصري«، 
وغري بعيد قال »ترششــل«: »ال يرضنا االســتعانة ولو 
بالشيطان«، والغريق يف النهاية ال تهمه جنسية من ينقذه. 
   ويف املقابل، قال املــؤرخ التهامي عبد الرحمن طيب 
بعكر أن دعم اإلنجليز لـ »قبيلة الزرانيق«، ال يستنقص من 
أبطالها، وال يعني أنهم عمالء، معترباً تمسح اإلنجليز بذلك، 
للضغط عىل اإلمام يحيى حينها، كي يتخىل عن املحميات 

التي احتلها يف الجنوب.

ذات السالسل:
   عام جديد أطل »1929«، ولم يحقق سيف االسالم أحمد 
أي انتصار، وهو املُتكرب العنيد لم يستســلم لليأس، أطلق 
صيحته الشهرية »الجاح« ـ اسم واٍد شهري هناك، دارت يف 
أحراشه كثري من املعاركـ   ُمستنجداً بأبيه وبأمري تعز آنذاك 
عيل الوزير، طالباً املدد، بعد أن أجربه املقاومون عىل الفرار، 
وقد خاطب األخري بالقول: »يا جمال الدين هل من غارة«، 
وهي قصيدة »أحمدية« طويلة، شبَه بها مقاتيل الزرانيق 

بـ »الجن« لكثرة فتكهم بعساكره.
قال فيها:

فــؤادي أضنــى  الجــاح  أن  صــاح 
الســهاد  بأنــواع  عينــي  وكســا 

عنــدي  نصفــه الجيــش  فجميــع 
شــداد بآفــات  الســقم  هــده 

للــذي وعونــا  جيشــا  أجــد  لــم 
للجــاد بحــر  خضــت  إن  رمتــه 

وقال أيضاً:
صــاح أن الجــاح مصــدق الفعــاِل

القتــال يف  منــا  األشــوس  يعــرف 
أشــجعنا مــن  األيــام  تعلــم 

وتــرى األمــى رسى تلــك الليــايل
الــردى القــوم  يف  أعملــت  كلمــا 

طلعــوا كالجــن مــن بــن الرمــاِل   
  دفعت تلك املناشــدات اإلمام يحيــى لتجييش أبناء 
القبائل الزيدية، وتأليبهم لنرصة ولده، قائالً لهم: »انرصوا 
مذهبكم«، وبالفعل تحركت قــوات كثرية صوب تهامة، 

لنجدة سيفه املثلوم، وكانوا ينشدون:
سادتي أنتم نجوم األرض دايم

من سعادتكم نزلنا التهايم
نريض الله واإلمام

   ما أن وصلته تلك اإلمدادات، حتى أعاد الســيف أحمد 
الهجوم عىل »وادي الجاح«، يف البدء سقطت »الدريهمي«، 
لتقوم قواته فيها ويف محيطها بعمليات سلب شنيعة، حتى 
األشجار لم تسلم من أذيتهم، قطعوها، وأحرقوا ما تبقى، 
باتواـ  ليلتهم تلكـ  يف »ســائلة الجلــة«، ولم يأِت عليهم 
صباح اليوم الثاني، إال وأبطال الزرانيق فوق رؤوســهم، 
هزموهــم رشَّ هزيمة، وقتلوا القــايض القييس أحد أبرز 
قاداتهم، وأجربوهم يف النهاية عىل الفرار، وغنموا من عدتهم 

وعتادهم اليشء الكثري.
   اتهم الحاكــم الربيطاني حينها لجزيــرة »كمران« 
السلطات اإلمامية بإقدامها عىل »حرق ما ال يقل عن ثالث 
عرشة  قرية، وتدمري نحو ثالثني قارب، وتســميم معظم 
اآلبار، وقطع اآلالف من أشجار النخيل، ومصادرة معظم ما 
تمتلكه القبيلة من ثروة حيوانية«، وتذكر إحصائية أخرى 
أن القوات اإلماميــة أقدمت عىل نهب »100« منزل خارج 
قبيلة الزرانيق، ألناس مساملني لم يكن لهم يف تلك الحرب 

ناقة وال جمل. 
  بعد ســقوط »الدريهمي« نقل أبطال الزرانيق مركز 
قيادتهم إىل الساحل »فرباير 1929«، أما السيف أحمد فقد 
أستقر مدة بـ »جبل قحمة«، شمال »بيت الفقيه«، ُمكثفاً 
من استعداداته لجولة حاسمة، خاصة بعد أن صارت ذات 
املدينة تحت نريان مدافعه، يف البدء أرسل بمكتوب للشيخ 
يحيى منرص معروف، وغريه من مشايخ »زرانيق الشام«، 
طمنهم فيه، وقــال أنه ال يريد حربهــم، كما حثهم عىل 
االستسالم، والدخول يف طاعة األمام، وقد رد عاقل »عزلة 
التينم« عليه: »إذا كان اللــه ملك أحمد أرضنا، فلن نملكه 

أرواحنا وفينا عرق ينبض«.
  يف صباح اليوم التايل، تحرك السيف أحمد يجيشه الجرار، 
قاصداً »بيت الفقيه«، بعــد أن ظن أن »مكتوبه الخدعة« 

ســينطيل عىل الثوار، وأنهم سريكنون للدعة واالستقرار، 
كلف أحمد الســياني باملرور من طريق »العبايس«، إال أن 
املقاومني كانوا لألخري ومن معــه باملرصاد، أما هو فقد 
تحرك صوب قرى »الباردة، والحيدرية، والقزعة«، وبعد أن 
عاث فيها نهباً وخراباً، قرر الهجوم عىل قرية »القوقر«، 

وهناك حصل له مالم يكن يف الحسبان.
   الثالثاء »6 مايو 1929«، ليس يوماً عادياً يف تاريخ قبيلة 
الزرانيق، وتاريخ رجالها األشاوس؛ بل كان يوماً مشهوداً، 
حدثت فيه معركة كربى، شهدت »القوقر« فصولها الدامية، 
أُجربت فيها قوات السيف أحمد عىل الفرار، بعد أن تركوه 
وحيداً، مخلفني ورائهم عرشات القتىل، بينهم قادة كبار، 
منهم يحيى بن محمد، حفيد اإلمام »الهادي« رشف الدين، 

وعبد الرحمن بن محمد املتوكل، وغريهم.
   يقول كاتب الســيف أحمد، املؤرخ حســن بن أحمد 
اإلرياني، يف كتابه »صــادق التحاقيق بما حدث يف قبيلتي 
حاشــد والزرانيق«: »أقبلت جموع الزرانيق من كل جهة 
تتنمر، وأقدموا إىل القتال فما منهم من تأخر، فجرت معركة 
عظمى، رشب الرمل من دم القتىل، وأجىل البغاة املجاهدين 
من القوقر، وتبعوهم تبعة رجل واحد، وأحس موالنا بفرار 
الجيش، وهجوم البغاة، وأرسع إىل تأمني روع الجيش، وأمر 
بعض الخيالة برد من جّد يف الفرار، فلم يجدي ذلك؛ بل فروا 

حني رأوا ما ال قبل لهم به«.
   من جهته أرجع املؤرخ التهامــي عبدالودود مقرش 
سبب شهرة تلك املعركة عىل سواها، ألسباب كثرية، أهمها 
استخدام املقاومني لتكتيكات حربية جديدة، كتقييد أرجلهم 
بسالسل حديدية، والقتال حتى املوت، واختيارهم لـ »100« 
فدائي، كمشــاريع هجومية استشهادية، التقى بعضهم 
بالسيف أحمد وجهاً لوجه، وكادوا يقتلوه، وقد نجا منهم 

بأعجوبة.
   ويف الحوار الصحفي الذي سبق وأرشنا إليه، قال 
اإلمام أحمد عن تلك املعركــة: »والتقينا معهم وجهاً 
لوجه، ودارت أعنف املعارك حتى كادوا أن يســتولوا 
عىل املدفع الرسيع، ولكننا صديناهم واستجعناه من 
بني أيديهم بالسالح األبيض، وهذا كله صورته يف إحدى 

قصائدي«:
وملــا رأيــت الجيــش قــد فــل حده

وقــد رجــع األعقــاب بعــد التقــدم
ونادي باســمي املســتجر مــن الردى 

إلدراكــه والــر يف النــاس ينتمــي
بمهمــة الرسيــع  ذاك  تركــوا  وقــد 

 وحيداً عــن الجيش الخميــس العرمرم
كررت بطرف يسبق الطرف عده ... جواداً كريم األصل غر منعم
فجالدت أعداء اإلله بجمعهم ... وكانوا أحاطوا كالسوار بمعصم
ودافعت عن ذاك الرسيع فحزتــه... وقد كان لألعداء أكرب مغنم
ويف »القوقر« املعروف قد كان كل ذا ... اال فاسألوا عني أهل املخيِم

  تأكيداً لذلك، يقول صاحب »صــادق التحاقيق«: »ملا 
عرف بعض رؤساء البغاة أن املكافح لهم هو موالنا، كادوا 
يلقون بأنفسهم عليه، فمنهم من يقابله بالرمي، ومنهم 
من يســري إليه بأن يدني منه، ومنهم من سعى إىل موالنا 
سعياً بال اكتاث، وهو الشيخ عمر أحمد من مشايخ قبيلة 
الجحبى املنضمني إىل الزرانيق، لم يبق بينه وبني موالنا إال 
قدر خطوات يسرية، وكانت له إرادة خبيثة، فما نال إال ما 

يستحق، وما ظفر بما لم يطق«. 
  غري عمر أحمد، هناك محمد يحيى دحيا، وأحمد شالع 
جروب، قاما بذات املوقف، األخري كان أكثرهم شــجاعة، 
توجه كاإلعصار صوب الســيف أحمد، قاصداً قتله، وهو 
يرصخ: »أحمد القى أحمد«، إال أن حراس السيف أحاطوا 
به، أرسوه ووضعوه عــىل فوهة املدفع الرسيع، لم يخف 
لحظتها؛ بل ركل ذلك املدفع بقدمه، وقال مخاطباً سيدهم: 
»مدفع.. مدفع الراحتني ودينا«، وكانت نهايته شــهيدا 

كأصحابه.

ل
ُ
الزرانيق.. أحرار رفضوا الذ

تهامة البسيطة أنجبتهم، ماضيهم كحارضهم ُمشبع بروح املقاومة، 
ذهبوا شامخن، وتركوا لُعشاق الحرية قصص بطولية نادرة، حقَّ أن 

ُتحفظ وتـدون بماء الذهب..

ل
ُ
الزرانيق.. أحرار رفضوا الذ
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 يف 15 ديسمرب 2017م، قاد مفرح بحيبح معركة تحرير 
بيحان التي أسفرت عن تحرير مديريات بيحان وعسيالن, 
لتصبح شــبوة ثاني أكرب محافظة يمنية محررة بشكل 

كامل . 
لم تكن معركــة تحرير بيحان هــي معركة التحرير 
األخرية التي قادها مفرح، بل كان عىل رئيس الجمهورية 
املشري عبدربه منصور هادي أن يعينه قائدا ملحور بيحان 
الذي ضم إىل جانب اللواء 26 ميكا واللواء 19 مشاة، وعدد 
من األلوية والكتائب العســكرية حديثة التكوين.. وهي 
القوات التي تكاملت أدوارها العسكرية عىل نحو أسطوري 
يف معركة تحرير عقبة القنذع والتقدم لتحرير محافظة 
البيضاء، حيث حررت هذه القوات مديريتي ناطع ونعمان 
واقرتبت من تحريــر املالجم التي تدور حاليا عىل جبالها 
األكثر ارتفاعا يف البيضاء أرشس املعارك يف مجرى التحرير 

الوطني الكامل.
كانت هذه صورة ألبرز املالمح العسكرية الوطنية التي 
جسدها اللواء الركن مفرح بحيبح عىل نحو أرس فيها هذا 
الكهل املأربي األسمر حب اليمنيني والعرب عىل حد سواء، 

عىل أن هناك صورة أخرى ملفرح بحيبح..!!

الصاعد من المجد إلى المجد
يف مساء الرابع من نوفمرب الجاري كان ثمة بطل يقود 
تقدم رسية من قوات الجيش التي هبت تحت جنح الليل 
لتحرير جبل البياض االســرتاتيجي الواقع ضمن الثلث 

األخري من املالجم ..
لم أكن وزمالئي اإلعالميــني واملصورين قد تمكن من 
معرفة هذا األسد الذي امتلك وأتباعه الشجعان جسارة 
اقتحام جبل البياض الذي تحصنت فيه املليشيا الحوثية 
بعد أن خرست جبل دير اإلســرتاتيجي أمام تقدم قوات 

محور بيحان يف اليوم السابق.
ساورني الظن أن قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح 
بحيبح هو من يقود املعركة يف ذلك املساء املشتعل بنريان 
الحرب الكثيفة، ذلك أن مفرح هو ذلك القائد الذي ال يقول 
ألبطال جيشه: تقدموا بل يقول لهم أتبعوني إىل النرص أو 

إىل الشهادة.     
مر املساء ثقيال وانقطعت أخبار األسود الذين تقدموا 
ألكثــر من 10 كم وتهــاوت أمامهم معاقــل الحوثيني 
وتحصيناتهم.. لترشق شمس الخامس من نوفمرب عىل 
نبأ استشهاد البطل النجل الرابع للقائد مفرح، الشيخ وليد 
مفرح بحيبح يف تلك املعركة الضارية التي قاتل فيها حتى 

أخر طلقة من سالحه. 
كان عىل االبن األكرب ملفرح بحيبح أن يصعد بأبيه من 
مجد االنتصارات العظيمة إىل مجد التضحية والفداء ليلحق 

بإخوانه الثالثة »راشد والبشري واملعتصم« الذين سبقوه 
يف الشهادة عىل مدى معارك التحرير التي يقودها والدهم 
ضد املليشيا الحوثية اإليرانية، ضاربا أروع األمثلة يف الفداء 

والتضحية.
لقد ظل الشيخ الشاب وليد مفرح بحيبح يجسد صورة 
أخرى ملفرح بحيبح، إذ كان هذا الوليد النبيل الشهم هو 
من قــاد تحالف أبناء مأرب يف مواجهــة االنقالب، وهو 
الذي سعى لتشكيل هذا التحالف عندما اجتاحت املليشيا 

الحوثية االنقالبية صنعاء يف 21 سبتمرب 2014م.
وهنا تكمن أهم أرسار القوة التي يتمتع بها اللواء الركن 
مفرح بحيبح، يف الحرب كما يف الســلم.. ذلك أن مفرح 
بحيبح باني السالم واملصالحات والتحالفات االجتماعية 
يعادل حضورا وروعــة مفرح بحيبح قائــد اللواء 26 
ميكا، قائد محور بيحان الذي بدأ الناس يرصدونه كقائد 

عسكري رصف..

الحرب من أجل السالم 
يطل مفرح اليوم عىل الســبعني من عمره.. والرجل 
القادم من قبيلة مراد يف مأرب كان قد تقاعد من الجيش 
اليمني يف الستني من عمره.. ويف ظل نظام صالح لم يحدث 
أن شــارك يف الحروب الخطأ التي كان يسعرها النظام 
السابق، بل كان عىل مفرح أن يستثمر حضوره االجتماعي 
كواحد من شيوخ مراد ومأرب البارزين إلحتواء الحروب 
والثآرات التــي كان النظام يتعمد إذكاءها بني القبائل يف 

شمال ورشق اليمن.. عىل قاعدة: »فرق تسد«
والرجل الذي عاش عطاء شبابه يف تعز.. تراه كلما عاد 
من ساحة املعركة يســألني ويسأل الزمالء.. ايش أخبار 
تعز؟.. وقد ظل حارضاً يف الحركة الوطنية اليمنية كمناضل 
وسيايس حصيف يسهم يف معالجة املسألة اليمنية بأدوات 
وطنية محلية واقعية ممكنة وبأفاق قومية عروبية ملهمة 

ومتوازنة يف اآلن نفسه!!
قبل أن يكلفه الرئيس هادي بتشكيل اللواء 26 ميكا.. 
اختاره هادي ضمن فريق الوساطة الرئاسية لحل النزاع 
املسلح الذي كان يف منتصف 2014 قد تجدد يف محافظة 
الجوف بني مليشــيا الحوثي ومجموعــات قبلية يوايل 

شيوخها حزب االصالح..
عارض مفرح تقرير لجنة الوساطة املشكلة من قادة 
عســكريني كبار ملا حمله من تضليــل.. ويف مداخلته يف 
اجتماع هادي مع لجنة الوساطة يف صنعاء.. قال مفرح 
مخاطباً الرئيس هادي: »أخي الرئيس إن قوات الحرس 
الجمهوري والوحدات العسكرية التي ذكرها التقرير هي 
ما لم تكن ضدك ففي أحســن األحوال هي ليست معك« 
وأضاف: هذا رأيي وتحذيــري الخاص.. وهو ليس ملزم 

للجنة بالرضورة..
ظل تحذير مفرح يدمدم يف وعي الرئيس هادي.. 
وجاءت األحداث الالحقة لتؤكد أن تحذير مفرح كان 

هو الصواب وليس التقرير الذي تمالت عليه لجنة 
الوساطة وتحفظ هو عليه.

اســقط الحوثيون صنعا يف 21 ســبتمرب 
2014م.. اليشء الذي أجرب مفرح عىل العودة 
من جديد إىل الحياة العســكرية وقد أيقن أن 
القادة العسكريني الذين سيتولون قيادة معارك 
اســتعادة الدولة والرشعية لن يشكلون 10% 

قياسا بالقادة العسكريني املوالني النقالب الحوثي 
وصالح.. أدرك هذا مبكراً وكان الوقت ال يتسع لقيام 

مفرح بتشكيل اللواء 26 ميكا بناء عىل تكليفه الصادر 
عن الرئيس هادي.. لكن مفــرح كان خلفه 

رجال.. ورجال الرجال أيضاً..
لقد هبت قبائل مراد بســالحها 

الخفيف واملتوسط وراء مفرح 
بحيبح لخــوض معركة تحرير 
قانيــة.. وهــي املعركــة التي 
فقد فيها مفرح ولداه البشــري 
واملعتصم وكان هذا قبل ساعات 
إنطــالق عاصفة  معدودة من 

الحزم..
يومها كان االنقالب يف صنعاء 
قد أصدر أوامره لتحريك ســالح 

الطريان لرضب القــوات التي حررت قانية وقوات أخرى 
تحارب يف تحرير مدينة مأرب.. قبل أن يقصف التحالف 

قواعد الطريان الحربي يف اليمن..
بعد تحرير قانية عاد مفــرح ومعه عدد من الضباط 
املنضمني للرشعية لتشــكيل اللواء عىل قاعدة »يد تبني 
ويد تحارب«.. وكانت ملســرية مفرح بحيبح الفاعلة يف 
بناء السالم واملصالحات االجتماعية اثرها البالغ يف حشد 
املورد البرشية لجيش الرشعية التي تم إستيعاب مكوناتها 
يف اللواء 26 ميكا وخوض معركة تحرير حريب يف مارس 

2016م..
حدد التحالف العربي وقيــادة الرشعية 21 يوماً أمام 
مفرح وقواته لحسم معركة تحرير حريب.. مفرح وقواته 
حسم تلك املعركة بســت ساعات فقط دون خسائر عدا 
شهيد واحد من قواته فيما خرس االنقالبيون العرشات من 
مقاتليهم كما خرسوا كل مواقعهم يف حريب واجزاء من 

مديرية عني التابعة لشبوة..
وخالفاً للتصنيفات واالحكام املســبقة التي يطلقها 
قادة الجيش واملقاومة الشــعبية يف جبهات أخرى والتي 

تصنف رشائح اجتماعية بوصفها موالية لالنقالب.. فإن 
مفرح بحيبح مد يده ملا يســمون بأرشاف حريب وطلب 
منهم الحياد إذا لم يكن بوســعهم ان يقاتلوا إىل جانب 
الرشعية.. فحيد جانــب من األرشاف وانضم جانب آخر 
إىل قوات اللواء 26 وشاركوا فعليا يف معركة تحرير بيحان 
وسقط منهم شهداء وجرحى.. وهي املعركة التي بدأت يف 
يناير املايض وفقد فيها مفرح نجله الثالث النقيب راشد 
بعد أيام من اندالعها.. كما أن ما ال يقل عن 30 شــهيداً 
و100 جريحاً جاد بهم »بحيبح« العائلة التي ينتمي لها 
هذا القائد يف مراد.. وشكلت خارطة الشهداء والجرحى 
من كافة الرشائح االجتماعية ومنها رشائح ضعيفة قاتلت 

ألول مرة..

وهكذا خاض مفرح بحيبح معارك التحرير والدفاع عن 
الرشعية من بوابة بناء السالم والتحالفات االجتماعية..

إنهــا التحالفات التــي تحولت الحقــاً إىل تحالفات 
عسكرية، هو قائدها يف معركة تحرير بيحان والبيضاء 

التي تنجز مهمتها اليوم..

مــأرب : متابعــات _ عزام 
الكردي�

دشــن محافــظ محافظة 
ريمة اللواء/ محمد عيل صالح 
الحوري الثالثاء املايض، إفتتاح 
برنامج دبلوم الرخصة الدولية 
يف قيادة الحاسوب ) IDSL  لعدد 
30 متدرباً مــن معاقي الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية من 
ابناء املحافظة والتي ستستمر 
لثالثة أشــهر إبتــداء من 20 
نوفمرب الجاري وحتى 24 يناير 
املقبــل وتعد هذه الــدورة هي 
األوىل ملعاقــي الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية من ابناء 
املحافظة، وهذه اللفتة الكريمة 
أوىل املبادرات نحو تأهيل معاقي 

وجرحى الجيش الوطني ..
والقى املحافظ الحوري كلمة  
نقل  يف مقدمتها تحايا فخامة 
رئيس الجمهورية املشري الركن/

عبد ربه منصــور هادي ونائبه 
اللواء الركن/ عيل محسن صالح، 
ورئيس الحكومة الدكتور/ معني 
عبد امللــك إىل معاقي وجرحى 
الجيــش واملقاومــة، واكد ان  
القيادة السياسية تويل إهتماما 
خاصــا بالجرحــى واملعاقني، 
بمعنوياتهم  املحافظ  واشــاد 
العالية وثباتهم األسطوري الذي 
لم يثنيهم عن مواصلة املســار 
نحو استعادة الجمهورية وحفظ 

كرامة املواطن والوطن.
ونــوه اىل أنــه ســيوليهم 
جــل االهتمــام وان قضاياهم 
وملفاتهــم يف مقدمة اولوياته 

عند قيادة الدوله.
ويف الفعالية القى الشــيخ/ 
عبدالله صعــرت عضو مقاومة 
صنعــاء كلمة توعوية أشــاد 
فيها برجال ريمة وتضحياتهم 
يف جميع الجبهــات، ودعا من 
خاللها الجميع للحشد واإللتحاق 
بالجيــش الوطنــي واملقاومة 

والتوعية إلستمرار دعم الجبهات 
لدحر اإلنقالب الحوثي املدعوم 

ايرانيا.
ويف كلمة املعاقني والجرحى 
التي القاها عبدالكريم الهمداني 
والــذي عربفيهاعن شــكرهم 
وإمتنانهــم لقيــادة الدولــة 
والســلطة املحلية يف املحافظة 
ولجنــة الجرحى عىل جهودهم 
املبذولــة واهتماماتهــم التي 
يقدمونهــا للجرحــى وتأهيل 
املعاقــني، وتعهدالهمداني  يف 

كلمتــة  بامليض بخطــى ثابتة 
واســتكمال ما بــدأوا به وان 
اإلعاقة لن تثنيهم عن مشاركتهم 
يف إستعادة الوطن والجمهورية 
وتقديم كل جهودهم يف جميع 
املجاالت املتاحــة لهم يف خدمة 
الوطن وقــال : ان اإلعاقة هي 
إعاقة الفكر والقلب وليســت 

إعاقة البدن  
 كما القى نائب مقاومة ريمة 
حســن مهدي الحــوري كلمة 
مخترصة اشاد فيها بمعنويات 

وعزم الجرحى واملعاقني داعياً 
الجميع شحذ الهمم نحو الحشد 
لتحرير ماتبقى من تراب الوطن .
واختتم جابر هبة الله عضو 
هيئة التدريس واإلستشــارات 
لدى جامعة العلوم والتكنلوجيا 
بكلمة عــن مفاهيــم الدورة 

وأهدافها ومحاورها.
حــرض التدشــني العميد/
احمدالشــوكاني مديــر أمن 
املحافظــة وعدد مــن قيادات 

املحافظة.

 االنفالت االمني الذي رغم جهود محاربته 
من  السلطة املحلية يف تعز. إال أن  بقاياه ال تزال 
تغزل نسيج فوضويتها عىل املحافظة مستندة 
باملظاهر املســلحة التــي يتظاهر بها بعض 
املحسوبني عىل تعز  وهم اقل شأناً ومكانة من 
تاريخ وحارض هذه املدنية وسلميتها وثقافتها 
وعلمها الذي ال ينبت إال ورودا وزهورا، ونهارات 

ال تعرف ظلمة الفوىض وخفافيشها.
باألمس اهتزت تعز  املحافظة واإلنســان 
لجريمة استهدفت اغتيال  رئيس جامعة تعز  
الربوفيســور محمد الشعيبي حني كان عائدا 
إىل منزله بعــد يوم ضان  من العمل الدؤوب يف 
ادارة الجامعة واســتمرار وهجها التعليمي 
دون انقطاع، متجاوزا كل محاوالت االفشال 
والتفتيت التــي تراد لهذا الــرصح التعليمي 
الصامد كصمود املدينة الحاملة لألمن واالستقرار 
وال يستطيع أي احد أن يطمس جهود الشعيبي 
الذي استطاع ان يقنع كثرياً من الكوادر العلمية 
بالعودة للجامعة ،وبدات الجامعة تتعاىف وتقوم 
بدورها الخدمي والتنويــري عىل اكمل وجه 
لتطبيع الحياة  باملدينــة وتطبيب جراح تعز 
التي ال حرص لها ، ليثبت الربفسور الشعيبي 
انه حريص عىل استنهاض طاقات هذه املدينة 
فكانت جامعة تعز عنوانا بارزا لسمو املدينة 
عىل جراحاتها وماشاءت لها املليشيا أن تكون .
والكل يعلم ان الربوفيســور الشعيبي ابن 
الضالع ورئيس جامعة تعز اكثر اخالصا لخدمة 
تعز من كثري من مسؤوليها املحسوبني عليها  

واملشــغولني باملنكافات وجلب املصالح عيل 
حســاب مصلحة املدينة املنكوبة  ، واستطاع 
بحنكته االدارية والوطنية ان يجنب الجامعة 
الكثري من الدمار برتويضه ملليشيا الحوثي التي 
احتلت الجامعة  وغريها من املكونات العسكرية  
التي حــررت الجامعة وعمل عىل اســتمرار 
العملية التعليمية دون انقطاع فكان ال بد من 
تكريم  هذه القامة االكاديمية واالدارية التي 
اخلصت لتعز ،  واســتهدافها يعني استهداف 

لعودة الحياة ملدينة تعز الجريحة واملحارصة.
واذا صح ان جريمة محاولة اغتياله ، ناتجة 
عن عجز الجامعة رصف بعض املســتحقات 
ملن يقفون وراء هذه الجريمة التي أصيب بها 
الربوفيسور الشــعيبي ومقتل مرافقه موفق 

الشــمريي فإن اإلدانة البد أن  تكون أكثر قوة 
وتحركا مــن قبل الحكومة وقبلها الســلطة 
املحلية واجهزتها األمنيــة فليس من له حق 
يتخذ مــن القتل واإلرهاب وســيلة للحصول 
عليه وما كان لتعز أن تعيش هذه الجرائم وتلك 

املمارسات غري االنسانية.
ادانات

هذا ويف اتصــال هاتفي أطمــأن محافظ 
محافظة تعز الدكتور آمني محمود عىل صحة 
الشعيبي مستنكرا هذا االعتداء اآلثم وموجها 
االجهــزة األمنية بضبط الجنــاة وتقديمهم 
للعدالة ومعزيا ارسة الشهيد موفق الشمريي 

الذي قتل يف هذه الجريمة 
كما القت هذه الجريمة إدانات واستنكارات 
واسعة حيث ادان مجلس جامعة تعز محاولة 
االغتيال  التــي تعرض لها رئيــس الجامعة 
الربوفيســور محمد محمد الشعيبي. مؤكدا 
أن املجلس سيظل يف حالة انعقاد دائم ملتابعة 

القضية.
 من جهته استنكر فرع جامعة تعز بالرتبة 
محاولة االغتيال االثمة والجبانة التي تعرض 
لها الربوفسور محمد الشعيبي رئيس الجامعة 
وطالب نائب رئيــس جامعة تعز لفرع الرتبة 
أ.د.احمد غالب الربايص واعضاء هيئة التدريس 
بفرع الجامعة الجهــات املختصة باملحافظة 
القيام الفوري بواجبها ازاء هذا العمل االجرامي 
الغادر بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزائهم الرادع.

إختار الشهادة ألنه ال صورة أخرى لمفرح بحيبح
يعرف اإلنحناء.. 

أحمد الُجبيحي

إنه وليد مفرح بحيبح؛ تلك الشخصية 
البالغة التأثري يف حياة الناس والخالدة يف 
أذهانهم. واعرتف انني اجبن من مواجهة 
حقيقة فقدانه فمــا زال فعالً مضارعاً 

وحدثاً مستمراً يف وجداننا.
هو ســهٌم صائب يف املوقــف الحّق 
وقليلون أمثاله.. لــم يكن يخاف يف الله 
لومة الئم! وربما هذه هي املرة األوىل التي 
ادركت فيها معنى هذه الجملة املشهورة 

يف التعبري عن الصمود والشجاعة.
إنه يملك موقفاً صلبــاً يف الدفاع عن 
الحق، وكأننــي به كما قــال الروائي 
دوستويفســكي:  «قالــوا إنحني قليالً 
الرصاصة يف طريقها إليــك، قلت إنها 

اختارتني ألنني ال أعرف اإلنحناء.«
لم يكن يدخر جهداً يف مطاردة املليشيا 
الحوثية وتطهري كل املناطق اليمنية من 
تلك البذرة الصفوية الفارسية الخبيثة. 
وحوله يلتــف الكثري مــن املقاتلني يف 
جبهات القتال ذلك أن من يقابلونه ألول 
مرة يشعرون بأنفسهم قبوالً له فيجدونه 
منصتاً ملا يقولونه قريباً منهم ومرحبا بهم 
عىل كثرتهم وتعدد أغراضهم، كما أن لديه 
قدرة هائلة يف امتصاص حنق الناس من 
حوله ومعالجة مشاكلهم بطريقة سلسة 

ومرضية.
وليس هذا كل يشء عنه، إنما هو قليٌل 
جداً من سجاياه العظيمة حقا وما أكثرها. 
مواقف كثرية جعلت منه شخصية مرموقة 
بني الناس عموماً وقيادياً بارعاً يف جبهة 
املالجم بمحافظة البيضاء وقبلها سبقت 
جبهات أخرى ومعــارك كثرية له فيها 
صوالت وجوالت ال تقل عنها شــجاعة 

وبسالة.
والحقيقة أننــا وجدناه قيمة غالية يف 
هذا الزمن الرخيص، كرائحة املسك يبسط 
حضوره أينما حــّل دون تصنع منه أو 
مبالغة َمن حوله. ولست وحدي من رأيت 
فيه هذه الصفات الكريمة فالكل يشهد 
عىل انه رجل فاضل ويجمعون عىل ذلك.

أبا خالد: ُعد فنحن بأمّس الحاجة إليك!!

ويسألونك عن أبو الشهداء األربعة اللواء الركن مفرح بحيبح؟

 قل هو قائد اللواء 26 ميكا الذي بناه من الصفر.. يف ظل مواجهات عسكرية خاضتها قوات اللواء 

يف األطوار األوىل لتكوينهــا انطالقاً من معركة تحرير »قانية« عىل حدود مأرب-البيضاء.. مروراً 

بمعركة تحرير »حريب« عىل حدود مأرب- شبوة وما بعد ذلك من معارك التحرير األكثر إنجازا..

  معاذ المقطري  

تحت شعار »المعاق قدرات تنمو وعطاء ال يتوقف«
محافظ ريمة يدشن برنامج الرخصة الدولية في 

قيادة الحاسوب لمعاقي الجيش والمقاومة

عندما يصبح التعليم في مرمى االنفالت األمني  

 البروفيسور الشعيبي.. محاولة اغتيال تهز مدنية تعز 

الشهيد/ وليد بحيبح
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 9 عسكرية

أبناء المحافظة والقبائل يتأهبون لفتح جبهات جديدة في بقية المديريات للخالص من المليشيا

جبهات حجة.. نار تشوي مليشيا التمرد احلوثية
   عارف شمسان

يخوض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية يف 
مديريات حريان وحرض ومستبأ، ويستعد لالنطالق 
نحو مديريات أخرى بعد تحريرهم ملديريتي ميدي 
وحريان وأجزاء واسعة من حرض وصوالً اىل أجزاء 
من مديريتي عبس ومستبأ، ومع هذا التقدم الذي 
انتظره ابناء وقبائل حجة تجري عمليات التنسيق 
مع قوات ابطال الجيش الوطني لتحرير املحافظة 

كاملة من مليشيا الحوثي اإلجرامية..

حترير مثلث عاهم
وص�ول أبط�ال الجي�ش الوطن�ي يف املنطق�ة 
العسكرية الخامس�ة اىل مثلث عاهم االسرتاتيجي 
وتحريره بعد معارك عنيفة مع املليش�يا الحوثية 
املتمردة، شكل رضبة قاصمة أدت اىل إرباك املليشيا 

وانهيار صفوفها، األم�ر الذي دفع بالعديد 
من ابن�اء املحافظ�ة اىل ترتي�ب صفوفهم 
الس�ناد أبطال الجيش الوطني واالستعداد 
لفتح جبهات جديدة عى مستوى مديريات 

املحافظة.
أكد مصدر عس�كري ميدان�ي يف املنطقة 
الخامسة، ل�»26سبتمرب«، ان تحرير مثلث 
عاهم االس�رتاتيجي الرابط ب�ني مديريتي 
مستبا وحرض من جهة جنوب رشق وبني 
عبس وحرض من جهة الجنوب يعد انجازاً 
كبرياً ونرصاً مؤزراً يف طريق اجتثاث املليشيا 

الحوثية اإليرانية من املنطقة.

حترير عشرات القرى
وقال املصدر: إن عرشات القتى والجرحى 
سقطوا يف صفوف املليشيا الحوثية، فضال 
عن تكبدها خسائر كبرية يف العتاد وذلك يف 
عملية أطلقها أبطال الجيش الوطني األحد 
امل�ايض يف املنطقة العس�كرية الخامس�ة، 
والقوات املش�رتكة إلستكمال تحرير مثلث 

عاهم وعدد من القرى املحيطة به، وهي قرية بني 
الهيج، وقرية الطني، وقرية الرد، وقرية الدريحية، 

وقرية شعب البز، وقرية الشباتية.

انهيارات مستمرة للمليشيا
وأح�رز أبطال الجيش الوطني تقدمات يف س�ري 
املعارك يف أكثر من 2 كم، وسط فرار عنارص املليشيا 
املتمردة باتجاه مديرية مستبأ.. دفعها قبل فرارها 
اىل القيام بتفجري فنادق ومنازل العديد من املواطنني 
يف منطق�ة عاهم وماحوله م�ن املناطق املجاورة، 
وخ�الل املع�ارك وس�قط الع�رشات م�ن عنارص 
املليشيا بني قتيل وجريح، وأرس ثالثة آخرين، كما 
تم استهداف ثالثة أطقم عسكرية وعربتني وثالثة 
عي�ارات مختلفة، يف محيط قري�ة الخمج التابعة 

ملديرية مستبأ شمايل محافظة حجة.
وأك�د اللواء الرك�ن يحيى صالح، قائ�د املنطقة 

العسكرية الخامسة، ان مليش�يا الحوثي يف حالة 
تقهقر وانهياراتها مستمرة.. ولن يكون لها موطئ 

قدم يف اليمن.
 وكان أبط�ال الجيش الوطني ق�د نفذوا مطلع 
الش�هر الج�اري عملية عس�كرية باتج�اه مثلث 
عاهم االسرتاتيجي، تمكنوا من خاللها قطع الخط 
االسفلتي الرابط بني مثلث عاهم ومديرية مستبأ..

أهمية استراتيجية
ويعد مثل�ث عاهم بموقعه الجغ�رايف ذو أهمية 
اس�رتاتيجية حيث يربط مديري�ات حرض وميدي 
وعبس ومحافظات حج�ة وصعدة وعمران ويبعد 
عن مدينة حرض بنحو 5 كم، والسيطرة عليه من 
قبل أبطال الجيش الوطني تعن�ي اطباق الحصار 
ع�ى عنارصاملليش�يا يف املدين�ة والس�يطرة ع�ى 
الطريق الدويل الذي يربط اليمن بالسعودية، وقطع 

اإلمدادات عنها، واالقرتاب من أخر نقاط مليش�يا 
الحوث�ي يف مديري�ة مس�تبأ، حيث تليه�ا مديرية 
كرش حجور.. وحجور تعد قبيلة كبرية لها ثأر مع 
الحوثيني، كما تعد مديرية ك�رش محررة بالكامل 
إذ تسيطر عليها قبائل حجور عجزت املليشيا من 

الوصول إليها حتى اليوم.

حرض
ويف مديرية حرض دمر طريان التحالف طقمني 
ملليش�يا الحوثي ومدفع ه�وزر.. م�ن جانب أخر 
تمكن  التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية 
الخامسة من إحراق زورق بحري بعد اشتباك مع 
زوارق بحرية تابعة للمليشيا الحوثية قبالة سواحل 

مديرية عبس عى البحر األحمر.
وتوش�ك مدينة حرض من السقوط قريبا تحت 
رضبات ابطال الجيش الوطني وعودتها اىل حضن 
الرشعية، حيث تستميت املليشيا يف الدفاع عنها 
نظراً ألهميتها االسرتاتيجية إال انها تلقت فيها 
خس�ائر فادح�ة.. وتع�د مدينة ح�رض حلقة 
وصل تربط بني مديريات حرض وميدي شماالً، 
وحريان جنوباً ومديريات حجور ومستبا وبكيل 
املري رشقاً، وهو رشيان حيوي يربط محافظات 
صع�دة وعم�ران بمديريت�ي ح�رض ومي�دي 

بمحافظة حجة ومن ثم الحديدة.

دوار مستبأ
وبعد سيطرة ابطال الجيش عى مثلث عاهم، 
لم يبق أمامه سوى مثلث )أبو دوار( يف مديرية 
مس�تبأ، والذي يربط مديرية وش�حة، وطريق 
املثلث وطريق عم�ران، وطرق مديريات حجور 
بالكام�ل، كم�ا يربط بطري�ق فرع�ي مديرية 
)خريان - املحرق( ومنه طريق فرعي أيضاً تصل 

اىل طريق )عبس – املحابشة(.
وبإس�قاط دوار مس�تبأ بحس�ب مراقب�ني، 
ستكون النهاية وشيكة للمليشا يف هذه املناطق 
والتي يقع فيها منزل آل املداني الذي أشعل فتيل 

الفتنة الطائفية يف املحافظة.
وتدرك قيادة املنطقة العسكرية الخامسة جيداً 
أهمي�ة كل ه�ذه املناطق حيث تعم�ل وفق خطط 
مدروسة لخوض املعارك بأقل كلفة برشية وتحقق 

يف الوقت ذاته انتصارات كبرية.

قذيفة حوثية تنهي أسرة بكاملها
ويف مديري�ة ح�ريان، قام�ت املليش�يا الحوثية 
بإطالق العديد من القذائف بش�كل عش�وائي عى 
مس�اكن املواطنيني يف بعض القرى، حيث تسببت 
تلك القذائف يف مقتل 4 مواطنني من أرسة واحدة.

وأف�اد مص�در يف املنطق�ة ل�»26س�بتمرب«: إن 
املواطن عيل ناجي الحرياني وزوجته وابنتيه قتلوا 
بمقذوفات اطلقتها املليشيا الحوثية عى منزلهم يف 
قرية الَظهر شمال غرب مركز مديرية حريان.. فيما 
نجا طفله الوحيد عيل والبالغ من العمر 8 أش�هر، 
وأصيب بعدة شظايا يف جسده، بينما تعرضت امرأة 
أخرى الصاب�ات بالغ�ة يف املنطقة ذاته�ا، وجرى 

نقلهما اىل إحدى املستشفيات السعودية.
 وكانت املليشيا الحوثية املتمردة مطلع األسبوع 
أطلقت عدة مقذوفات عى قري�ة الدير يف املديرية 
نفس�ها أدت اىل استش�هاد املواط�ن محمد حميد 
الرصاعي وجرح عدد من أفراد أرسته بعد سقوط 
املق�ذوف عى منزلهم.. وبحس�ب مص�در قبيل يف 
مديرية حريان ان املليش�يا الحوثية تعمدت اطالق 
مقذوفاتها بشكل عشوائي عى مساكن املواطنني 
يف العديد من قرى وعزل املديرية، وذلك بعد االنهيار 
املتواصل يف صفوفها وف�رار الكثري من عنارصها 
من الجبهات وعجزهم م�ن الصمود أمام رضبات 

الجيش الوطني.
وأس�فرت تلك الرضبات اىل وقوع خسائر كبرية 
يف صفوف املليش�يا الحوثية وعلمت »26سبتمرب« 
من مصادرها الخاصة ان عرشات القتى والجرحى 
تم ايصالهم اىل مستشفيات محافظة حجة ومنها 
املستشفى الجمهوري وعبس إثر عمليات عسكرية 

واسعة أطلقها الجيش لتحرير مدينة حرض.

منتص�ف االس�بوع حاول�ت عن�ارص 
تابعة للمليشيا الحوثية التسلل اىل مواقع 
الجي�ش الوطني يف جب�ل قهبان جنوبي 
مديري�ة مقبنة غرب�ي املحافظة غري ان 
ابطال الجيش كانوا لهم باملرصاد.. حيث 
دارت اشتباكات عنيفة بني قوات الجيش 
وبني عنارص مليش�يا االنق�الب ليتمكن 

االبطال من احباط املحاولة.
ولم تتوقف محاوالت مليش�يا الحوثي 
عن�د مح�اوالت التس�لل حي�ث اعقب�ت 
محاولة التس�لل الفاش�لة تل�ك بهجوم 
عنيف عى تب�ة الخ�زان يف ذات املنطقة 
مس�تخدمة القصف املدفع�ي بالتزامن 
مع تغطية نارية كب�رية ليخوض حينها 
االبط�ال معرك�ة عنيفة يف محي�ط تبة 
الخزان بعزلة اليمن اس�تمرت س�اعتني 
تمكن�وا خاللها م�ن صد الهج�وم وقتل 

وجرح عدد من عنارص املليشيا.

مباغتة
يف الس�ياق، باغت�ت ق�وات الجي�ش 
الوطني يف مقبنة بش�نها قصفا مدفعيا 
استهدفت عدة مواقع وثكنات للمليشيا 
نتج عنه�ا اعطاب رش�اش فول�كان يف 

مدرسة الزبريي.
اىل ذلك دارت اشتباكات وتبادل لنريان 
كثيفة برش�اش 23 يف مناط�ق الحجار 
واملضاب�ي والربكنة عزل�ة العبدلة، تأتي 

هذه االشتباكات وسط تعزيزات 
كب�رية تدف�ع به�ا املليش�يات 
باتج�اه مواقع الجي�ش الوطني 
يف الحجار عبدلة ومناطق شمال 
جب�ل العوي�د، ومنطق�ة العرف 

والقحيفة العليا.

توسع النطاق
املليش�يا  ك�رست  ان  بع�د 
اش�تعلت  مقبن�ة  مديري�ة  يف 
املواجه�ات مرة اخ�رى يف جبهة 
الضب�اب جن�وب غ�رب املدين�ة 
حي�ث دارات اش�تباكات وتبادل 
للنريان بني قوات الجيش الوطني 
وبني مليش�يا الحوثي االنقالبية 

ترك�زت يف منطقة حذران وتب�ة مؤكنة 
وامت�دت إىل محي�ط جبل املنع�م وقرية 
تبيش�عة، يف الوقت الذي اس�تهدفت فيه 
مدفعية الجيش الوطني موقع للمليشيا 
يف منطقة الربيعي س�قط فيه�ا قتيالن 

وثالثة جرحى..

السحر والساحر
كالعادة.. تقدم املليش�يا الحوثية عى 
وضع فخ البطال الجي�ش اال انها تغرق 
فيه قبلهم، ففي منطق�ة العنيني بجبل 
حب�يش انفج�رت ث�الث عبوات ناس�فة 
كانت قد زرعتها املليشيا يف تبتي الجبريية 
والصفراء التي ما ت�زال تتمركز فيهما، 

ليسقط بسببها عدد من القتى والجرحى 
عقب انفجار العبوات وذلك وفقا لشهود 
عيان الذين اكدوا لصحيفة 26س�بتمرب 
ان هذه ليس�ت االوىل التي تنفجر عبوات 
ناس�فة بعن�ارص املليش�يات كان�ت قد 
زرعتها بنفس�ها، وبحس�ب عس�كريني 
بمح�ور تعز فإن س�بب وق�وع عنارص 
الحوثي�ني يف مث�ل هذا الفخ ه�و تعاقب 
القادة واالفراد يف املواقع والتعزيزات التي 
تصل وال تعلم عن مكان االلغام والعبوات 

الناسفة..

استعادة مواقع
بالعودة اىل جبهة مقبنة، حيث عادت 
املواجه�ات، الثالث�اء امل�ايض، من جديد 

تمكن خاللها أبطال الجيش الوطني من 
اس�تعادة عدة مواقع مهم�ة من قبضة 
مليشيا الحوثي االنقالبية جنوب املديرية.
وبحس�ب ترصيح مس�ؤول عسكري 
بالجبهة ف�إن املواقع املس�تعادة هي يف 
عزلة اليمن جنوب مديرية مقبنة، ووفقا 
للمصدر فقد تركزت املواجهات بمنطقة 
قهب�ان التي ش�ن منها ابط�ال الجيش 
الوطني هجوما عنيفا عى مناطق تمركز 
املليش�يا يف تباب الراعي وس�عدة وقرية 
القوز بمنطقة االرشوح وتمكن االبطال 
من اس�تعادة ه�ذه املواقع كامل�ة فيما 
التزال املواجهات عى أشدها يف محيط تبة 
الش�اهد وتبة الردمة وتبة الزوم، وسط 
س�قوط عدد م�ن القت�ى والجرحى من 

عنارص املليشيا يف هذه املعارك.
ه�ذا وق�د ش�نت مدفعي�ة 
الجي�ش الوطني عدة رضبات 
دقيق�ة اس�تهدفت تعزي�زات 
ومواق�ع الع�دو يف الكويح�ة 
الح�اق  اىل  ادت  والطوي�ر 
خسائر يف صفوفهم كما دمرت 
املدفعية طقم يف طريق الدبيلة 
واعط�اب طقم�ني يف مف�رق 

الطوير..

تواصل املعركة
للي�وم الثال�ث ع�ى الت�وايل 
الت�زال املواجهات ع�ى أوجها 
بني قوات الجيش الوطني وبني 
مليش�يا الحوث�ي االنقالبية يف 
عزلة اليمن ومنطقة األرشوح 
جنوب�ي مديري�ة مقبنة غرب 

تعز.
وأوض�ح مصدر عس�كري 
لصحيف�ة  تع�ز  بمح�ور 
دارت  ان�ه  »26س�بتمرب« 
مواجه�ات عنيف�ة مصحوبة 
بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة إثر 
هجوم عنيف شنتة املليشيا من إتجاهني 
جنوب قهب�ان ومنطق�ة الطوير بهدف 
التق�دم واس�تعادة مواقع قري�ة القوز 
وتب�ة س�عدة وتب�ة الراع�ي يف األرشوح 
التي سيطر عليها أبطال الجيش الوطني 
ي�وم أم�س األول، وصمد فيه�ا األبطال 
لس�اعات أمام هجوم الع�دو الذي اجرب 
ع�ى االنس�حاب، ليقوم بعده�ا الجيش 
بالتقدم والسيطرة عى تبة حامد، االمر 
الذي اغاض املليشيا وجعلها تشن هجوما 
عنيفا عى قرى معزولة ونجد شمس بعد 
معركة استمرت س�اعتني، لقى خاللها 
ثالث�ة م�ن املليش�يا مرصعه�م وجرح 

آخرين.
هذا وقد توس�عت رقع�ة املواجهات يف 
مناط�ق متقدمة بجبه�ة مقبنة تركزت 
يف منطقتي القلع�ة وجواع�ة، رضب�ت 
فيها املليش�يا بكل ثقلها بهدف تخفيف 
الضغ�ط ع�ى عنارصها يف عزل�ة اليمن 
جنوبا وتحقيق تقدم مفاجئ يف جواعة، 
الت�ي دارت يف محيطها معركة رشس�ة 
استطاع االبطال دحر املليشيا بعد سقوط 
عدد م�ن القتى والجرح�ى يف صفوفهم 
فيما أرتقى ش�هيدان من أبطال الجيش 
الوطني وأصيب اثنان، وقد أفاد ش�هود 
عيان أن طقمني تابعني للمليشيا خرجت 
من محيط جواع�ة والقلعة بعد املعركة 

تحمل قتى وجرحى باتجاه العيار.

خسائر باهظة
ويف الصعي�د نفس�ه تكبدت املليش�يا 
خس�ائر كب�رية يف االرواح والعتاد خالل 
املع�ارك يف االرشوح ومناط�ق متفرق�ة 
بمقبنة سواء برصاص مبارش من أبطال 
الجيش الوطني او باالستهداف املدفعي 
الذي استهدف ثكنات ومواقع وتعزيزات 
له�م يف الطوي�ر والعيار ومحي�ط قرية 

الخلفة بجبل حبيش.

املليشيا واملدنيني
يف الوق�ت ال�ذي يواصل في�ه الجيش 
الوطن�ي انتصاراته التي س�تتوج قريبا 
بتطهري كل ش�رب م�ن املحافظ�ة، تعمد 
املليشيا الحوثية اىل استهداف املدنيني يف 
املنطقة للتنفيس عن غضبها وبؤس�ها 
حيث شنت عنارص املليشيا قصفا مدفعيا 
عنيفا طال قرى األرشوح وأدى اىل إصابة 
6 مدنيني بإصابات خفيفة ومتوس�طة، 
اىل جان�ب الحاقه�ا خس�ائر كب�رية يف 

ممتلكات املواطنني.

استعاد عدة مواقع عسكرية والحق بالمليشيا خسائر كبيرة

اجليش الوطني في غرب تعز يواصل التقدم
يواص�ل ابط�ال الجيش الوطن�ي بمحور تع�ز معركة 
التحرير الذي يخوضها ضد املليشيا الحوثية منذ اكثر من 
ثالثة اع�وام ليقرتب اكثر من معانق�ة النرص االخري الذي 
س�يطهر به كل ش�رب من هذه املحافظة الباسلة من دنس 
املليشيا الحوثية.. مؤخرا وخالل هذا االسبوع خاض ابطال 
الجي�ش معارك متفرقة واس�عة يف عدة مواقع عس�كرية 
بالجبهة الغربية وحققوا انتصارات كبرية ملحقني باملليشيا 

االنقالبية خسائر مادية وبرشية فادحة..

  تقرير/ هشام احمليا - مجيد الضبابي
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ع�رف العميد الصي�ادي بمعارضت�ه وانتقاداته 
للنظام الس�ابق وعاش متطلعا للتغيري ناش�دا له، 
فما إن هبت رياح التغي�ري بالوطن العربي »ثورات 
الربيع العربي« حتى كان من زهور ربيعها ، فحني 
اندلعت ثورة الشباب يف مطلع العام 2011، كان من 
آوائل املنضمني لها والثائرين تحت لوائها وهذه املرة 
اتخذ من هذه العبارات مسارا له » يابالدي إن جارت 

عليك املآيس البد ما تنفرج«.
ش�ارك مع الش�باب يف معظ�م فعالي�ات الثورة 
ورافق الكثري من مسرياتها واستمر مناضال إىل حني 
انعقاد مؤتمرالحوار الوطني الش�امل حينها تكلم 
بلغة الواثق وبعني ثاقبة ترى األشياء بأبعادها فقد 
قال عندما عقد، مؤتمر الحوار »الحمد لله انترصت 

الثورة وستحقق أهدافها«.
بع�د نجاح مؤتمر الحوار رأى الش�هيد أن يذهب 
يف اس�رتاحة ذهني�ة وبدني�ة وق�رر أن يتقاعد بعد 
أن أمىض نحو خمس�ني عاما من العطاء والنضال 

والكفاح.

عودة إلى امليدان
بعيد استيالء مليشيا الكهنوت الحوثية عى الدولة 
ومؤسس�اتها وانقالبها عى الرشعية الدس�تورية 
ومخرج�ات الح�وار الوطن�ي ، قرر البط�ل املقدام 
الوقوف بص�ف الجمهورية والدف�اع عنها، موقف 
ليس غريبا عى بطل أفنى حياته يف س�بيل تأسيس 

دولة مدنية يسودها العدل ويحكمها القانون.
يقول العميد أحمد غالب أحد زمالء الشهيد عندما 
بدأت املليشيا االقرتاب من العرب تواصل معنا العميد 
الصيادي وحثنا عى قتال االنقالبيني ومواجهة تلك 

الرشذمة اإلرهابية وعدم االستسالم لها.
ونظرا ألهميته فقد تنافست قوى الرش من حوثي 

وتنظيم القاعدة عى االستيالء عى العرب حينها رأى 
القائد الش�هيد الصيادي أن نش�كل مجاميع رسية 
ونفع�ل االس�تخبارات لدع�م الل�واء 23 مي�كا من 
مختل الروي�ك اىل املنفذ وتم االتف�اق مع مجموعة 

من الضباط والوجهاء املوثوق فيهم عى:
- رفض قرار ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية 

بتعيني الصويف قائدا للواء 23 ميكا.
والوس�اطات  املح�اوالت  ورف�ض  افش�ال   -
واالغ�راءات لتس�ليم العربوخصوصا بعد س�قوط 

بيحان والجوف وشبوة.
وتم االتفاق أيضا عى عدم السماح باستهداف أو 
تسليم أي نقطة أوموقع وقد حصل هذا االتفاق عى 

دعم وتأييد الفريق املقديش.

إسهام في تأسيس اجليش الوطني
يف الوقت الذي باتت فيه املليش�يا عى مقربة من 
إحكام س�يطرتها عى الدولة، هب االشقاء لنرصة 
اليمنيني من خالل عاصفة الحزم وكانت قبل ذلك قد 
قررت قيادة الرشعية بقيادة املش�ري هادي تشكيل 
جيش وطني حينها حسب تأكيد العميد أحمد غالب 
جاء صق�ر اليمن عائدا من الري�اض وأخربهم بأن 
قيادة الرشعية قررت تأس�يس جي�ش وطني عى 
أسس علمية ووطنية بعيدا عن املحسوبية والحزبية 
واملناطقية والطائفية والتبعية فقالت جميع القيادة 
التي كان�ت متواج�دة بالع�رب »هذا حل�م وأهداف 
املناضلني والوطني�ني«، والتزمن�ا بتهيئة الظروف 
وطلبنا م�ن القائد عيل هزاع أن يعود اىل معس�كره 

للمساهمة يف تحقيق حلمه وما كان يتمناه.
اس�تقطب العميد وزم�الؤه الكثري م�ن الضباط 
وتشكلت أول كتيبة لرشطة العمليات الخاصة وتم 
إعداد خطة الس�تقبال املنضم�ني اىل الجيش وكان 

حينه�ا العميد الصي�ادي  هو املس�ؤول عن قطاع 
البوابة وكان أول من فت�ح البوابة وقام بإلقاء أول 
كلمة أمام قي�ادة الجيش الوطني حس�ب ترصيح 

العميد غالب.

نضال في أكثر من محور
بعيد تش�كل الجي�ش خ�اض الش�هيد أكثر من 
معركة وامت�د نضاله الكثر من جبه�ة يف أكثر من 
محافظة ففي معركة التحرير ومرحلة العبور نحو 
تأسيس الجمهورية الثانية شارك البطل يف أكثر من 
جبهة ومحور بدءا بالعرب ومس�اهمته يف تأس�يس 
الجيش الوطني ثم بس�الته يف تأمني وحماية العرب 
اللواء 23 ميكا وخط مأرب القديم املمتد من املجمع 
اىل الجفينة حتى الفاو ومفرق الس�د الخط امللتهب 

حينها بعد تحريره من عصابة الحوثي االجرامية.
وشارك أيضا بفاعلية كقائد للكتيبة األوىل باللواء 
314 م�درع والجيش الوطن�ي يف تحري�ر الفرضة 
وخوضه معارك رشس�ة ومتواصل�ة بمعية رفاقه 
من الضباط األح�رار بالجيش الوطني وتحرير دوه 
والعيان�ي والهمداني والقناصني وذلك قبل أن يعني 
رئيس�ا لعمليات اللواء 314 مدرع ومن ثم االنتقال 
لتأس�يس اللواء األول قوات خاصة بصحراء مأرب 
مجددا والتحرك صوب محور حرض لكتابة تاريخ 

جديد عمده يف نهاية املطاف بدمه الطاهر .

الفارس يترجل
لم يكن يوم الثاني والعرشين من سبتمرب املجيد 

2018م يوما عاديا يف حياة وتاريخ الجيش الوطني 
فقد حمل الكثري من االنتصارات الساحقة عى فلول 

املليشيا وتوجت بكثري انتصارات. 
لم تك�ن كل التقدم�ات امليدانية نت�اج مصادفة 
بل مهرها األبط�ال بأرواحهم وعمدوه�ا بدمائهم 
ففي ذلك اليوم املشهود ترجل البطل املقدام العميد 

الصيادي شهيدا بمحور حرض.
طبقا ملصادر عسكرية يف املنطقة الخامسة فإن 
العميد الصي�ادي أركان ح�رب لواء ق�وات خاصة 
بمحور حرض استشهد جراء معارك عنيفة خاضتها 
الق�وات الخاص�ة يف الجي�ش الوطني مع مليش�يا 

الكهنوت الحوثية.

حفل تأبني
تمجي�دا وتخليدا لروح الش�هيد الصي�ادي وكل 
الش�هداء األب�رار أقيم�ت أربعينية الش�هيد العميد 
الصيادي أركان حرب اللواء األول قوات خاصة وأحد 
مؤسيس الجيش الوطني بمحافظة إقليم سبأ مأرب.

حفل التأبني الذي حرضه قيادات عسكرية وأمنية 
رفعية وأعضاء من املجلس املحيل بمحافظة مأرب 
ووجه�ات إجتماعي�ة وبعض م�ن رفاق الش�هيد 
وبحضور أرسته ، تخلله عديد من الكلمات املتنوعة 
والفقرات املختلقة والوصالت اإلنشادية والقصائد 
الشعرية تحدث املشاركون فيها عن مناقب الشهيد 
وبطوالته الخالدة التي س�طرها وأدواره البطولية 
العظيمة ومراحل نضاله ومواقفه الوطنية املرشفة.

عنوان القيم النبيلة
بإباء وش�موخ يتذك�ر الرائد/ عبدالل�ه عيل أبو 
راس القائ�د الصي�ادي بالق�ول«  كان عنوانا لنا يف 
القيم النبيلة واملعنوي�ات العالية والكلمة الصادقة 

والقيادة الحقة.
وأضاف يف ترصيح خاص لصحيفة 26 سبتمرب  
دائما كان يحثن�ا عى تغليب املصلح�ة العامة عى 
املصلحة الشخصية وكان يحثنا عى تطبيق النظام 
والقان�ون والعم�ل به وكل ه�ذا الحث لي�س تغنيا 
منه بل كان نهج�ا ينتهجه يف كل أموره ويطبقه يف 
واقعه ومع أفراده بل كان يعتربهم جميعا جنودا هو 
قائدهم بمختلف مناطقهم ولهجاتهم وتوجهاتهم.

قائد بوزن لواء
النقي�ب ولي�د ع�يل الذاهب�ي  هو اآلخ�ر رسد يف 
ترصي�ح خ�اص لصحيف�ة »26 س�بتمرب« نقاطا 
تاريخية ومحطات نضال الش�هيد فق�ال: »عندما 
وصلن�ا اىل ميدان العرب لم يك�ن هناك يف امليدان غري 
كتيبة واحدة تحت التش�كيل اس�مها الكتيبة األوىل 
بقي�ادة العميد الصي�ادي وكان الع�دد حينها قليال 
لكن العميد الصيادي كان بحج�م وبوزن لواء فقد 
ناضل وأس�س يف أصعب الظروف وش�هادة لله أنه 
كان الضابط الوحيد واألول بالرشعية من اس�تقبل 
رئيس هيئ�ة األركان آنذاك الفري�ق الركن/ محمد 
عيل املقديش فالفضل لله ث�م للفريق املقديش الذي 

احتضن الناس جميعا«.

احترف الكفاح فكان سيفا مسلوال على أعداء الدولة والجمهورية

الشهيد العميد / الصيادي.. تاريخ نضال وأدوار بطولية
ينحدر الش�هيد العميد/ عيل هزاع الصي�ادي امن أرسة عرفت بالنضال، فتعلم 

منها الحرية والشموخ ومقارعة الباطل ونرصة املظلوم.

باكرا احرتف مهنة النضال والكفاح املس�لح من خالل ثورتي سبتمرب وأكتوبر 
املجيدت�ني، وبعد االس�تقالل واصل ورفاق�ه النضال لتحقيق أه�داف الثورتني 
ودوم�ا ما كان يردد كلم�ات جعل منها منهاجا لحيات�ه »الصمت عار الذل عار 
س�نظل نحفر يف الجدار«، فس�طر تاريخا حافال باإلنجازات واملواقف البطولية 

واألدوار الوطنية العظيمة.

االسبوع املايض اس�تضافت جامعة إقليم سبا حفل تابني استشهاده يف معركة 
الكرامة والفداء، بعد حياة حافلة بالتضحية قدمها العميد عيل هزاع الصيادي يف 

سبيل استعادة الدولة.

  قاسم اجلبري

االس�بوع املايض ترجل احد فرسان ريمة وقاداتها 
وهو يصول ويجول يف ميادي�ن املعركة ترجل بعد ان 
ضمخ تربة الوطن عى امت�داد خارطته بعرقه ودمه 
ولقن مليشيا الحوثي هزائم متعددة واسقاهم كاس 
املنون مرات ومرات يف تعز وميدي ورصواح والساحل 

الغربي.
 الش�هيد البطل العميد عبدالغني احمد الشبيل احد 
قيادات ريمة البارزين وقائد كتائب املهام الخاصة يف 
الساحل الغربي استشهد وهو يخوض معركة تحرير 
ش�ارع الخمس�ني بعد ان طهر مستش�فى 22مايو 
من عنارص املليش�يا وقد نعت قيادة الجيش الوطني 
والس�لطة املحلي�ة واملقاوم�ة الش�عبية يف محافظة 
ريمة وكافة أبطال الجيش الوطني استشهاد العميد 

عبدالغني احمد الشبيل.
حيث بع�ث وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عى 
املقديش برقية عزاء اىل ابناء الش�هيد وأرسته وأبطال 
الجيش الوطني قائال: إن حياة الشهيد حافلة باملواقف 
الوطني�ة الش�جاعة الرافض�ة للمش�اريع اإلمامي�ة 
والتخريبية ولقد توج مواقفه النضالية بتقديم روحه 

الطاهرة يف سبيل الوطن.
مش�ريا أن الش�هيد كان مث�اال للجندي�ة والقيادة 
وتواجد يف مقدمة الصفوف، وكان زميال ورفيق نضال 
يف امليادين وش�ارك يف اعادة بناء الجيش الوطني، ويف 
معارك تحرير الوطن مقاتال وقائدا شجاعا يف جبهات 
تع�ز ومي�دي ورصواح ونهم ث�م يف الس�احل الغربي 

والحديدة.
وأش�اد وزير الدفاع بتضحي�ات وبطوالت 
أبن�اء محافظة ريم�ة ومواقفه�م الثابتة يف 
الوق�وف م�ع خيارات الش�عب ومكتس�باته 
ومجابهة اإلمامة والكهنوت يف مراحل مختلفة 
م�ن تاري�خ الوط�ن، وه�م الي�وم يتقدمون 
الصفوف يف مختلف الجبهات دفاعا عن الوطن 
وحماية خيارات وتطلعات بن�اء دولة يمنية 

آمنة ومستقرة تسودها العدالة واملساواة.
 قيادة محافظة ريمة املدنية والعس�كرية 
نعت الشهيد يف بيان لها قائلة: العميد الشبيل 
استش�هد داخل مدينة الحدي�دة بعد أن حرر 
مستشفى 22 مايو وهو يقود املعركة ويقود 
معارك تحرير الحديدة بكتائبه التي ش�كلها 

من االحرار واالبطال.
وأشارت السلطة املحلية للمحافظة اىل ان استشهاد 
العميد الش�بيل مث�ل فاجعة كربى وخس�ارة فادحة 
للوطن والجيش الوطني ملا كان يتمتع به الشهيد من 
حنكة عسكرية وشخصية قيادية فذة ترى يف تحرير 
الوطن من مليش�يا الكهنوت الحوثية هدفاً ساميا ال 

يمكن الرتاجع عنه.
كما نعى املرابطون يف ميادين الرشف يف كل جبهات 
القتال التابعة للجيش الوطني من أبناء محافظة ريمة 
استشهاد العميد الشبيل مؤكدين ان استشهاده شكل 
دافعا قويا وزخما جديدا ملرحلة حاسمة من النضال 
الوطن�ي.. معتربين دماء الش�هداء وقودا النتصارات 
الجيش الوطن�ي واملقاومة الباس�لة وان التضحيات 

مهما بلغت جسامتها فإنها تهون من أجل الوطن.
من جانبه نعى الربملاني اليمني مفضل اس�ماعيل 
االبارة باسمه وباسم برملانيي ريمة استشهاد العميد 
عبدالغني احمد الش�بيل قائد كتائ�ب املهام الخاصة 
أثن�اء تأديت�ه لواجبه الوطن�ي يف الدفاع ع�ن الوطن 
والجمهورية ضد مليش�يا املوت الحوثية يف الس�احل 

الغربي.
وق�ال االب�ارة يف نعي�ه »لق�د كان الش�هيد القائد 
عبدالغني الش�بيل أحد فرس�ان ريم�ة امليامني وأحد 
أبطال الجمهورية البواسل حيث خاض مالحم البطولة 
والفداء ضد مليش�يا الحوثي يف جبهة ميدي ثم انتقل 

اىل جبهة نهم حتى استقر به الحال يف جبهة الساحل 
الغربي«.. مشرياً إىل أن الشهيد »كان مثاال للقائد الفذ 
واملقاتل املقدام الذي جرع املليشيا اإلجرامية كؤوس 

املوت«.
ونعى األمني العام ملجلس الوزراء املساعد لشؤون 
الربام�ج والتخطي�ط االس�تاذ أبو الفض�ل الصعدي 
استش�هاد العميد الش�بيل قائال أن الشهيد »كان من 
اوائ�ل الضب�اط الذين لبوا ن�داء الوط�ن وحملوا عى 
عاتقهم مسؤولية الدفاع عن الجمهورية واسرتدادها 

من احفاد فارس«.

مش�رياً اىل ان�ه »ش�ارك يف العدي�د من 
املع�ارك وحق�ق االنتصارات وح�از عى 
ثقة القيادة يف أكث�ر من معركة وموقف؛ 
كان أخره�ا تولي�ه كتيبة مه�ام تطهري 
منطقة الجاح األعى واألسفل يف الساحل 
الغربي والوقوف كرأس حربة أمام إرصار 
املليشيا وحشودها لتحقيق اخرتاق يف هذه 

الجبهة«.
رحم الله الشهيد واسكنه يف عليني وال 

نامت أعني الجبناء..

استشهد بعد ان سقى المليشيا كأس المنون في أكثر من جبهة

العميد /عبدالغني الشبلي قائد فذ وبطوالت خالدة
بوفاء مطلق وش�جاعة منقطعة النضري 
تقدم محافظ�ة ريمة الريفية أنقى واطهر 
أبناءها ورجالها دفاعا عن الكرامة والهوية 
م�ن ش�ماريخ الجب�ال انطلق�وا زرافات 
ووح�دان يحدوهم ح�ب الوط�ن والوفاء 
له وتش�دهم الغرية عىل الدي�ن والحرمات 
واملقدس�ات لريووا بدمائه�م الزكية تربة 
اليمن الكبري الذي ينحني إجالال ألرواحهم 

النقية.

   كتب/ توفيق احلاج

الشهيد الشبلي في سطور
1966م  •  عبدالغني احمد احمد الشبلي من مواليد 

محافظة رمية - مديرية السلفية عزلة يفعان.
• متزوج وأب خلمسة اوالد، ذكور، وست بنات.

• درس االبتدائية في مدرسة الضالع مركز مديرية 
السلفية ثم في مديرية باجل.

• التحق بالش��رطة العسكرية عام 1981م ثم انتقل 
ال��ى الل��واء الرابع عروب��ة 1984م اثن��اء جتهيزه 
ف��ي منطقة ظبوة للمش��اركة في احل��رب العراقية 

االيرانية.
-1984 • ش��ارك في احل��رب العراقي��ة االيراني��ة 

1985م.
• تقلد منصب مساعد الكتيبة الرابعة في منطقة بفجه 

في العراق.
• بعد عودته من العراق تقلد منصب مساعد الكتيبة 
الرابعة دروع في الل��واء الرابع عروبة في مديرية 

عبس محافظة حجة.
• قائداً لقطاع حرض ملكافحة التهريب عام 1986م.

• التحق مبدرسة املشاة لتأهيل الضباط بصنعاء عام 
1987م.

• تخ��رج من مدرس��ة املش��اه وع��اد كقائد حلرض 
واملالحيظ منذ عام 1988-1994م.

• شارك في حرب صيف 1994 في جبهة خرز.

• تنقل ألداء واجبه الوطني في عبس الى 
الضحي ثم الى باجل ثم الى مارب.

• شارك منذ الوهلة االولى ضد االنقالب 
احلوثي وأسس كتائب عسكرية في تعز 
لفك احلصار عن احملافظة وعن عدن ثم 
انتقل الى ميدي ث��م الى مارب صرواح 
ثم الى الساحل الغربي قائد كتائب املهم 
اخلاصة، قائد معركة شارع اخلمسني 
أثناء حترير مستش��فى 22 مايو خالل 

مواجهة الشهيد ملليشيا احلوثي. 
• رئي��س عملي��ة الل��واء الثال��ث حرس ح��دود ضد 

االنقالبيني.
• مندوبا حملافظة رمية في قيادات العمليات املشتركة.

• قائد جبهة صرواح للواء81.
• قائد كتائب املهام اخلاصة الساحل الغربي.

• قائ��د معركة النخيلية مديري��ة الدريهمي، ومنطقة 
اجلاح، وقائد حترير شارع اخلمسني ومستشفى 

22 مايو في مدينة احلديدة.

ادوار الشهيد السياسية والثورية
• في بداية شبابه انخرط في صفوف حزب الوحدة 

الشعبية عام 1978م.

• ولع��ب ادوار مهم��ة اثن��اء العمل الس��ري من عام 
1985 - 1990م.

• كان من اوائل القيادات املشاركة في ساحة احلرية 
مبحافظة تعز إبان ثورة الشباب الشعبية السلمية 

2011م، ولعب دوراً كبيراً في التوعية واحلشد.
 • ش��خصية سياس��ية واجتماعية وثقافية ونضالية 
قوية، ذو تأثير كبير يحظى باحترام أبناء املجتمع 

جميعا.
2018/11/9م  • استش��هد يوم اجلمع��ة بتاري��خ 
في مدينة احلديدة، ش��ارع اخلمس��ني بعد ان طهر 

مستشفى 22 مايو من مليشيا احلوثي.
• دفن جثمانه الطاهر في مقبرة الش��هداء في مدينة 

املخاء يوم االحد 2018/11/11م.

} وزير الدفاع: الشهيد الشبلي قائد شجاع في جبهات تعز وميدي ومارب والساحل الغربي
}  قيادة محافظة ريمة: الشهيد الشبلي كان يتمتع بحنكة عسكرية وقيادية فذة رأى تحرير الوطن من المليشيا هدفا ساميا ال رجعة عنه
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وه�ا هي اليم�ن بس�وء فكر وممارس�ة هذه 
العصاب�ة الكهنوتية اإلجرامية تغ�رق يف الدماء 
وتصن�ف األوض�اع فيه�ا الي�وم عى أنها أس�وأ 
كارثة يف العرص الحديث، اذ  تعيش البالد وس�ط 
أزيز الرص�اص ورائح�ة النعوش وي�كاد املوت 
الجماعي ان يكون هو املش�هد األبرز منذ طفت 
هذه العصابة عى السطح ..موت لم يستثن حتى 
األطفال الذين حولتهم عصابة الحوثي االرهابية 
إىل وقود ملعاركها الفوضوية ضد الشعب اليمني.

حقن األطفال بأفكار ساللية
ب�دون خج�ل او خ�وف م�ن 
املجتمع اإلنساني املحيل والدويل 
واملنظمات الحقوقية وقبل ذلك 
من الرشائع السماوية مجتمعة 
تتعمد مليشيا اإلرهاب الحوثية 
نرش فيديوهات متنوعة ألطفال 
التتج�اوز أعمارهم العقد األول 
ع�ى وس�ائل ش�بكة التواصل 
االجتماعي الخاص�ة،  بل وعى 
القن�وات التابع�ة له�ا،يف تل�ك 
املقاطع تج�د األطف�ال يؤدون 
فيها قسم الوالء لسيدهم واملوت 
يف س�بيله والبع�ض اآلخر يردد 
شعار الرصخة الحوثية املعروف 
)املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل( 
وبح�روف ال ي�زال يصعب عى 

الطفل نطقها بشكل صحيح.
وليس هذا وحس�ب ب�ل إن األطف�ال كثريا ما 
يؤكدون يف مقاطع  الفيديو وعرب قنوات املليشيا  
تطلعهم لنيل الشهادة باعتبارها نعمة من الله، 
وأنهم معتادون عى املوت وهو ما يعكس ثقافة 

ونوايا قادة هذه العصابة االجرامية.
وبات�ت ص�ور األطف�ال تتص�در املش�هد يف 
صفحات اإلعالم املليشاوي وهم يرتدون البزات 
العسكرية والسالح املنس�دل عى أكتافهم حتى 
اقدامهم،ويعتلون األطقم العسكرية وقد خلعوا 
الرباءة واس�تبدلوها ببارود الس�الح، يف مش�هد 
مرعب ينم عن اس�تغالل فاضح لرباءة الطفولة 

من قبل جماعة الحوثي.
وهذه الثقافة ليست وافدة عى املليشيا بل إنه 
منذ بداية ظه�ور جماعة الحوثي يف الثمانينيات 
وه�ي تعتمد بش�كل أس�ايس عى فئ�ة األطفال 
يف التجني�د والتحري�ض وال�زج به�م يف املعارك 

واملواجهات القتالية.
وبحسب املصادر الخاصة يف محافظة صعدة، 
معقل الحوثيني، وبع�ض املحافظات التي تمثل 
حاضن�ة للفك�ر الس�اليل االثن�ى ع�رشي ف�إن 
الجماعة تقوم بزيارة امل�دارس وتختار األطفال 
من داخل فصول الدراس�ة وعزله�م ونقلهم إاىل 
م�دارس خاص�ة يف صع�دة وهي أش�به بحوزة 
مصغرة يحقن فيها الطف�ل بأفكار عدائية ضد 
اآلخر ومنافية للقيم والتعايش الس�لمي.. تقوم 
بذلك وهي مدرك�ة أن إبعاد األطفال عن الجانب 
الرتب�وي والتعليم�ي واألخالق�ي اإلنس�اني هو 
الذي يفرغ األطف�ال من جميع القي�م الثقافية 
واألخالقية والوطنية والحضارية التي كان يمكن 
أن يرتبى عليها يف املدارس ماينعكس بدوره بشكل 

خطري عى املجتمع من 
خالل تدمري روح التعاي�ش املجتمعي يف نفوس 

األطفال املجندين. 
ثم تنقلهم إىل معسكرات التدريب قبل ضمهم 
اىل قواتها العسكرية واستخدامهم كدروع برشية  
يف الجبهات األمامية للقتال أمام مرأى ومس�مع 
العالم بما فيه املنظمات العاملة يف مجال حقوق 
اإلنس�ان واملهتمة بالطفولة، ثم تح�اول الحقا 
اس�تثمارهم واملتاجرة بهم بتقديمهم فيما بعد 
لوس�ائل اإلع�الم التابع�ة له�م 
كضحاي�ا ح�رب ملظلوميته�م 

املختلقة كيدا وزورا.
املش�كلة ان كل ذل�ك يقاب�ل 
بصمت من قب�ل األم�م املتحدة 
واملنظم�ات التابعة له�ا، املعنية 
بحقوق اإلنس�ان والطفولة، بل 
حتى املنظم�ات املحلية املهتمة 

بحقوق الطفل،

قتيل األبوة
محمد ثابت القادري أحد طالب 
مدرس�ة الس�لف االساس�ية يف 
محافظة ذمار كغريه من اطفال 
العال�م امللتحق�ني بمدارس�هم 

يذه�ب يف الصب�اح اىل 
مدرس�ته ويعود منها 
كل ي�وم ظه�را، يف أحد 
أي�ام منتصف الع�ام ال�درايس 2016م 
تأخر محمد عن العودة إىل املنزل وامتد 
غيابه أليام ثم ألسبوع ووالده ووالدته  
)عائلة بس�يطة ع�ى كل املس�تويات( 
يعيشان يف حالة يرثى لها من فقدهما 
البنهم�ا ومات�ركا احدا اال وس�أاله عن 
وحيدهما والطريقا اال وسلكاه للبحث 

عنه.
بع�د مرور اس�بوع وبع�د أن ضاقت 
قي�ادات املليش�يا ذرعا باألل�وان وهما 
يبحثان عن ابنهما أفادت املليشيا االب 
أن إبنه انطلق م�ع )املجاهدين( للقتال 
يف جبه�ة نهم جن جن�ون األب فمحمد 
إبنه وأمله الوحيد يف هذه الحياة  والذي 
من أجله يك�د ويتعب فما كان من األب 
الحزبي اال ان تحرك اىل نهم بعد تكليف 
أحد املرشفني اليصاله إىل ابنه ويف نفس 
ذات الي�وم التقى األب بابن�ه محمد يف 
الجبه�ة. وكان اللق�اء االخ�ري لهما يف 
الحي�اة فلم يع�د األب برفقة محمد وال 
محمد عاد برفقة أبيه.. كليهما لم يعودا 
م�ن الجبهة، عاد املرشف ال�ذي أبلغ ام 
محمد بتجهيز قرب لزوجها وآخر إلبنها!!

من القاتل؟
وعند السؤال عن أسباب وفاتهما أفاد املرشف 
أنهما استش�هدا نتيجة قصف من قبل الطريان، 
فل�م يكن أم�ام الجمي�ع حينها س�وى االقتناع 
بالرواية املس�نودة بجربوت امل�رشف ولدى دفن 
الجثام�ني تب�ني أن الجثتني كانت�ا طبيعيتني إال 
من بعض الرصاص اللوات�ي اخرتقن ظهريهما 

وخرجن من الصدر.

لكن تحذيرات مليش�اوية الحق�ة ألحد األرس 
التي اعرتضت عى تجني�د ابنها فحواها اليكون 
مصريكم كمص�ري ثابت القادري وول�ده، هناك 
كش�فت الحقيقة وعرف الناس أن محمداً واباه 
وغريهما كثر قتلتهم املليشيا االرهابية بدم بارد.

شهيد بالعافية
عبدالله احمد زاويه طفل م�ن مئات األطفال 
الذين غررت بهم املليش�يا الحوثي�ة يف منطقته 
بذمار العام 2015م وتم اقتياده إىل جبهة مأرب 
دون علم وال�ده وبعد البحث والتح�ري من قبل 

اف�راد عائلته افادت بعض القيادات املليش�اوية 
ان�ه يف جبهة مارب وكما هي الع�ادة فقد دفعوا 
ب�ه اىل املقدمة وم�ن املعروف أن املليش�يا توزع 
مقاتليها اىل نس�قات تدفع باألطفال اىل النس�ق 
األول ومن يكربهم من الزنابيل يف النس�ق الثاني 
واملرشفني يف النسق الثالث واذا ما أنهزم االطفال 
او حاولوا الف�رار من النريان فإن نريان النس�ق 

الثاني تحصد أرواحهم وهكذا يكون مصري النسق 
الثاني إن حاول الفرار املهم ان عبدالله زاوية دفع 
به املرشف إىل الجبهة األمامية وعند دحرهم امام 
رضبات الجيش الوطن�ي تركوه ليواجه مصريه 
وال�ذي كان األرس، بيد ان الحوثي�ني ابلغوا والده 
أن ابنه مات وعليه تجهيز قرب له وبالفعل وصل 
موكب مكون من قي�ادات حوثية محلية ودفنوا 
عبدالله باعتباره ش�هيدا غ�ري أن اللجنة الدولية 
للصليب األحمر أبلغت والده بعد ميض ستة اشهر 

أن ابنه اسري.
الهالل االحمر بدوره قام بإيصال  رسالة خطية 
من عبدالله لوال�ده طمأنهم فيها عى 
سالمته  ومنذ ذلك الحني لم يسأل احد 
م�ن افراد املليش�يا عنه أو ع�ن والده 
ووالدته اللذين اليمل�كان من امرهما 
ش�يئا بما يف ذلك الش�كوى أو البوح.. 
وبعد ف�رتة تم عق�د صفق�ات تبادل 
أرسى كث�رية ب�ني املليش�يا والچيش 
املليش�يا والجان�ب  الوطن�ي وب�ني 
الس�عودي  غري أن املليش�يا ترص عى 
استشهاد عبدالله الن التبادل والعناية 

تكون فقط ألبناء الساللة املقدسة.

تصفية االتباع
صدام عامر ش�اب لم يكتمل العقد 
الثاني م�ن عمره من أبن�اء ذمار بعد 
أن غ�ررت علي�ه املليش�يا وأفكاره�ا 
الش�يطانية التح�ق بش�باب الصمود 
الجناح )الحوثي( أثناء ثورة الش�باب 
وكان نشطا يف تحركاته االستقطابية 
رغم محدودية ثقافته وانعدام خربته 
اس�تمر م�ع جماع�ة الصم�ود أثناء 
اعتصامه�م املط�ول لكنه تح�ول إىل 
مقاتال يف صفوف املليشيا عند اقتحام 

صنعاء من قبل املليشيا وما بعدها.
وحال حدوث املعركة االوىل للجماعة 
يف محاولتها املستميتة إلخضاع عتمة 
والتي كان صدام أح�د مقاتليها حدثت 
اش�تباكات اف�رزت قت�ى وجرحى من 
الطرف�ني غ�ري أن ضحايا املليش�يا كان�ت أكثر 
باملقارنة بأصحاب األرض، الذين كانوا يف وضع 
دفاع مس�تميت ع�ن أرضهم، فكان ص�دام احد 
جرحى املليشيا وكانت جراحه عميقة ولم تكن 
جراحه تلك نتيجة إصابة مبارشة يف تلك املواجهة 
بل نتيجة محاولته الفرار من احد املرتفعات بعد 

ان ظهر له اح�د أبطال مقاوم�ة عتمه نتج عن 
محاولت�ه تلك ك�رس فقرتني يف عم�وده الفقري 
وعندم�ا ف�رض ابط�ال عتم�ة س�يطرتهم عى 
املعركة تركته عن�ارص الجماعة الحوثية وفروا  
هارب�ني وبعد تدخل وس�اطات قبلية ت�م إعادة 
صدام اىل أهل�ه، ومن ثم تم نقله إىل مستش�فى 
الثورة يف صنعاء وهناك أبدى تذمره إلهماله من 
قبل األطباء وتركيز اهتمامهم عى أبناء الساللة 
املقدسة دون أن يدرك املس�كني ان تصفيته هو 
وامثاله من ذوي اإلصابات البليغة التي ال يرجى  
ش�فاء اصحابه�ا وعودته�م  اىل املواجه�ة أمر 
محس�وم، فتم حقنه بحقنة قاتل�ة ووضع حدا 
لحياته وفق توضيح أحد اقاربه الذي اليملك سوى 

الصمت  فعيون الجميع هناك تراقب الجميع.

العبث باجلثث
فضائح املليشيا الحوثية التنتهي وهي فضائح 
تعكس انحدار عنارص املليشيا إىل أدنى مستويات 
االنحطاط وعى كل املستويات الدينية واألخالقية 
واإلنسانية وما نظرتها العنرصية سوى مقدمة  
الستهتار املليشيا بأبناء الناس )الزنابيل( أحياء 

كانوا او أمواتاً..
ومن تل�ك القصص العبثي�ة واملمتدة إىل حيث 
ما وجدت املليش�يا االرهابية ه�ذه القصة التي 
حدث لعبدالله عبدالله الع�رسة من ابناء عمران 
االشمور قرية العرسة الذي قتل يف تعز وهو يقاتل 
يف صفوف املليش�يا فتم ابالغ وال�ده بمقتل إبنه 
ورضورة تجهيز قربا لدفنه ولدى الدفن احرضت 
املليشيا نصف جثة ملفوفة يف بطانية والطربال 
الخاص باملليشيا ودفنوه واقاموا له العزاء وقناة 
املسرية املليشاوية كما هي العادة رافقت موكب 
القتي�ل وعملت عى توثي�ق املش�اهد واالحداث 
وقدم�ت عمال فنيا ع�ن بطوالت القتي�ل وهكذا 

طويت قصة االبن األول.
ليلتحق بمقاتيل الجماع�ة االبن الثاني للحاج 
عبدالل�ه العرسة ويس�مى عيل لألخ�ذ بثأر أخيه 
لك�ن هذه املرة يف البيضاء بيد انه لم يتأخر كثرياً 
فقد  لح�ق بأخي�ه بعد ثالثة اش�هر ليت�م ابالغ 
والده بعد اسبوع من مرصع إبنه الثاني ليتوجه 
اىل صنع�اء ولدى وصوله اىل صنع�اء طلبت منه 
الس�لطة املليش�اوية املحلية التوج�ه اىل ثالجة 
املوت�ى يف املستش�فى العس�كري وألن الثالج�ة 
مكتظ�ة بالجثث فق�د كان البد م�ن البحث عن 
جثة ابنه ولدى بحثه ع�ن الجثة كانت الفاجعة 
التي نزلت عى االب املكلوم كصاعقة اذ وجد اوال 
جثة فقيده االول الذي يفرتض انه دفنه قبل ثالثة 
اش�هر والنه لم يمتلك خيارا فق�د واصل البحث 
ش�اردا عن جثة إبنه اآلخر وعالمات االستفهام 
تتناسل يف عقل الرجل من هو الرجل الذي دفناه 
قبل ثالثة اشهر،  وملن هي الجثة وما ذا سيقول 
لزوجته وماذا عليه ان يفعل حيال جثة إبنه،عاقدا 
الع�زم عى ط�رح تس�اؤالته تلك عى من س�لم 
ابناءه إليه�م »ليوصلوهم اىل جنتهم« ويف طريق 
عودت�ه مع جثماني ابنائه  طرح تس�اؤالته تلك 
عى مرشف املليش�ا لريد علي�ه املرشف  الحوثي 
بمنطقة االش�مور املدعو »ابو زاي�د الظمري« : 
أس�كت ياحاج التكلموا أحداً بالخ�رب، ثم قاموا 
بدفن االثنني معا واقاموا الع�زاء لالثنني وتجدد 

حزن االثنني كذاك.
وبعد انتهاء العزاء قام الحاج عبدالله العرسه 
اب�و القتيلني ب�ني الناس وطل�ب ان ينبش القرب 
االول الن الحوثي�ني كذبوا عليه لريى هل به جثه 
أم ال وفعال تم نبش القرب وسط استغراب الناس 
وحني أخرج�وا الطرب�ال لم يج�دوا بداخله غري 
بطانية فيها يد فق�ط« يعني ذراع من الكتف اىل 
االصابع فق�ط«،  وبدأ الكالم ينت�رش بني الناس 
بأن الحوثيني مجرمون فعالً ومجردون من القيم 
االنس�انية.. ليأتيهم الرد من  مرشف املحافظة 
يف مغالط�ات مكش�وفة م�ربرا تل�ك الفضائ�ح 
بأنها كرام�ات وهنيئ�اً لكم بيت الع�رسه بهذه 

الكرامات..!!؟؟
هذه جماعة املوت وهذا سلوكها تجاه اتباعها 
الذي�ن قذف�وا بحياته�م اىل تحت اق�دام جماعة 
ساللية الترى يف الدين سوى جرس عبور اىل حيث 
التس�لط الس�اليل املقيت والترى يف الوطن سوى 
تركة يرثها من يزعم أنهم ابناء الله جيال بعد جيل 
والترى يف املواطن سوى مرشوع موت يأتيه قتال 

أو جوعا أو تعذيبا.

في أكبر عمليات انتهاك البراءة في العالم )2(

أطفال اليمن يتساقطون بني مخالب املليشيا احلوثية
ال تتوقف جرائم مليشيا الحوثي االرهابية عند حد معني 
فأفعالها اإلجرامية تتجاوز كل الحدود وسلوكياتها العبثية 
لم يس�بقها فيها أي كيان أو عصابة، كما أن عبثها بحياة 
االنس�ان لم تخطر عىل قلب برش.. ه�ذه العصابة الفاقدة 
للضمري واملشاعر اإلنسانية اتخذت من إحياء خرافة الحق 
اإللهي والتمييز الساليل منهجا حياتيا لها، العتبارات جينية 
حد زعمها وهي بذلك لم تتوقف يوما ما من تقديم  اليمنيني 
كقرابني يف محراب سقوطها الشامل يف مستنقعات ادوات 
ماليل طه�ران مدعومة باحقاده�ا التاريخي�ة واطماعها 
الجغرافية وس�مومها الفكرية صانعة م�ن دماء اليمنيني 
انهارا التج�ف ضاربة بقي�م اليمنيني النبيل�ة والخصال 
الحمي�دة الت�ي يتميزون به�ا منذ اق�دم العصور عرض 

الحائط.

  كتب/ عبده النويدي

} ذهب يبحث عن طفله الوحيد إلى الجبهة فقتلهما المش��رف بدم بارد
} صدام.. جريح حقنته المليش��يا بالسم ليأسهم من شفائه
} عبدالله.. دفن أبناءه في موكب تفاحي ثم وجدهم في ثالجة الموتى بصنعاء
 }  أطفال يقتادون إلى المحرقة في بث مباش��ر.. وال حراك!!!

> صدام مت االجهاز عليه في املستشفى من قبل املليشيا

> شيعته املليشيا وهو أسير

11 تقرير
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ش��رعب وأختاه مارين��ا ومرام تلك أس��رة املصور 
الصحف��ي محمد عيض��ة، كانت تعيش حي��اة هادئة 
حت��ى يوم ال�6 من نوفمبر اجل��اري حينها طرأ جديد 

فحول حياتها الهانئة الى بؤس وكابوس. 
باك��را وكالع��ادة صح��ت زوج��ة محم��د عيض��ة 
وش��رعت في تهيز طلفتيها م��رام ومارينا للذهاب 
بهما إلى املدرسة تاركة طفلها شرعوب على السرير 

إلى جانب والده..
غ��ادرت الطفلت��ان الش��قة مبعي��ة أمهم��ا وحملن 
حقائبهن املدرسية وبكل فرح وسرور تبادلن احلديث 
عن اليوم الذي س��يتم فيه اس��تالم النتائج الشهرية 
ومن ستكون لها السبق في التبشير بعد االنتهاء من 
الدوام املدرس��ي والوصول إلى أبيه��ا اثناء انتظاره 
أمام بوابة املدرسة للعودة بهما إلى املنزل. ذاك الفرح 
والسرور لم يدم طويالَ ولم يتجاوز عتبة الباب املطل 

على أحد الشوارع بالعاصمة صنعاء.
فتحت مرام الباب ب��كل ثقة ظان��ة أن الكالب التي 
اعت��ادت عل��ى رؤيته��م كل صب��اح س��يكونون ف��ي 
انتظارها لتعطيه��م وجبتهم اليومي��ة التي تهزها 

قبل أن تنام.. 
 خاب ظنها حني وجدت نفس��ها وأختها وأمها أمام 
العش��رات من الوحوش البش��رية احلوثي��ة مرتدية 
الزي العسكري مقنعة ومدججة باألسلحة واألصابع 

على الزناد.
 اندفعت تلك الذئاب حول الداخل وانتشرت داخل 

املبنى وحاصرت كل س��كانه ذاك االنتشار تزامن مع 
انتش��ار عدد من األطقم واملدرعات أمام املبنى بشكل 

خاص واحلي بشكل عام.
مش��هد أرعبه��ن وجعله��ن عاج��زات ع��ن احلركة 
والنطق، وانهارت الطفلتان بالبكاء من هول املشهد، 
ولم يكن أمام األم سوى مواصلة السير نحو املدرسة 
لالبتع��اد بطفلتيه��ا م��رام ومارينا عن هول املش��هد 
مس��لمًة أمر زوجها وابنها لله وتدعو لهما بالسالمة 

واللطف.
فورا باش��رت الق��وات التابعة للمليش��يا احلوثي 
اإلرهابية تنفيذ مهام اقتحام ش��قة املصور الصحفي 
محم��د عيضة بع��د أن آحاطت البي��ت واحلي مبئات 

املسلحني وعشرات األطقم واملدرعات للقبض 
على الصحفي عيضة.

أثناء االقتح��ام كان الصحفي محمد عيضة 
غارقا في سبات عميق مع ابنه األصغر شرعب 
البالغ من العمر 3 أعوام تقريبا، وشقيقه مالك 
عيضة كان موجوداً في الداخل ولم يكن يدرك 
عيضة ما الذي يجري في اخلارج؟! ولم يعلم 

أن كل هذا احلشد مكلف بالقبض عليه.
سمع محمد عيضة في اللحظات األولى من 
عملية اقتحام شقته ضجيج احلاضرين داخل 
املبنى وخارجه، فما كان منه إال أن س��لم ولده 
شرعب ألخيه مالك وقال له بقائي في الداخل 
سيكون له عواقب كارثية علينا جميعاً وأنا لن 

استسلم دون أي ردة فعل سأتصرف بطريقتي التي 
أراها مناسبة للجميع.

دقيقة أو أقل كانت الفاصل بني عيضة وبني وقوعه 
في الش��رك، كس��رت املليش��يا الب��اب ب��كل عنجهية 
وبشاعة واقتحمت الشقة قوات األمن الوقائي التابعة 
ملليش��يا احلوثي، واصدرت االوامر بالتسليم وعدم 

املقاومة حتى ال تضطر إلى استخدام املتفجرات. 
لم تد املليشيا غير مالك شقيق محمد في الداخل 
فألقت القبض عليه واعتدت علي��ه بالضرب وغطت 
وجهه وقادته نحو املعتقل، بقية األفراد مع مجموعة 
من النساء التابعة ملليشا احلوثي واصلت البحث عن 
محمد عيضة داخل الش��قة وعبثت ب��كل محتوياتها 
ونهبت ممتلكاته، ومجموعة أخرى كانت قد صعدت 
إل��ى الطاب��ق األعل��ى ش��قة املص��ور ف��ؤاد اخلض��ر 
واقتحمتها دون مراعاة لس��كانها لتعتقله هو اآلخر 
مطالبة باالفصاح عن مكان صديق��ه املطلوب محمد 

عيضة..
 الطف��ل ش��رعوب -اس��م التدلي��ل ل� ش��رعب- ذو 
الثالث الس��نوات كان في وس��ط الصال��ة ال يعي ما 

يح��دث وكعادته ح��ني يزورهم ضي��وف أو أصدقاء 
لوالده يبتس��م للحضور وميد يده ليصافحهم، مدت 
يد البراءة يدها لتصافح أولئك املس��لحني الوحوش 
ولرمبا دار في خلده أنهم جاءوا لزيارتهم، وحني مد 
يده ليسلم عليهم كانوا يدفعون به فيسقط على ظهره.
 بذه��ول ورعب تمد الطفل ش��رعوب ف��ي مكانه 
وازداد رعبا عندما ش��اهد املس��لحني يرمون األشياء 
على األرض ويخلعون أبواب الدواليب محطمني غرفة 
النوم ساحبني احلقائب ناثرين املالبس على األرض 
وكذلك مكتبة والده املتواضعة، وهو متجمد من هول 
ما يحدث حتى أنه لم يستطع البكاء وهو يرتعد خوفاً 

ملقياً على األرض.
 زوجة عيضة بعد أن سلمت مرام ومارينا إلحدى 
املدرس��ات لتتولى مهام إيصالهن إلى املدرسة عادت 
إلى البيت مخترقًة كل احلواجز العسكرية واملئات من 
املواطنني احملتشدين الذين سلبت حرياتهم وكرامتهم 
املليش��يا، ع��ادت لالطمئن��ان عل��ى زوجه��ا وطفلها 
الصغير شرعب وما إن وصلت الشقة وشاهدت الباب 
قد ُكسر واملليش��يا في الداخل تعبث وتنهب أصيبت 
بالرعب الشديد وصرخت بصوت االستنجاد زوجي 

ولدي » شرعب » وس��قطت على األرض مغمى عليها 
وفي يقينها أن زوجها وابنها في قبضة املليشيا.

عجزت املليش��يا ف��ي الوصول إلى محم��د عيضة، 
فتوجهت فرقة اقتحام آخرى نحو الشركة التي يعمل 
فيها للبحث عن��ه غير أنها لم ت��ده، فتوجهت فرقة 
اقتحام ثالثة مصحوبة بعدد م��ن األطقم واملدرعات 
نحو بي��ت جمال عيضة -الش��قيق األكب��ر للصحفي 
محم��د عيض��ة- وقام��ت املليش��يا بعملي��ة اقتح��ام 
للمنزل وأرعبوا النساء واألطفال في املنزل وأشهروا 
األسلحة على أم محمد عيضة وزوجة أخيه وشقيقته 
التي كسرت قدمها أثناء محاولتها الذود عن والدتها.
املشهد دفع باألهالي املجاورين للتدخل والوقوف 
إل��ى جان��ب النس��اء واألطف��ال املتناثرين ب��ني أقدام 
العش��رات من جن��ود مليش��يا املوت، وصل ش��قيقه 
األكب��ر جمال من م��كان عمله ملعرفة م��ا الذي يجري 
ألهله وفورا باش��رت املليشيا باعتقاله أمام أعني أمه 
وزوجته وأطفاله وشقيقته ورموه إلى جانب شقيقه 
املعتقل مالك عيضه واملصور الصحفي فؤاد اخلضر، 
ثم غادرت املليشيا احلي وتركت املنطقة حتت املراقبة 

والتفتيش ألكثر من 72 ساعة.

وأكد املوقف الدولي األخير من معركة حترير 
محافظة احلديدة، إصرار األمم املتحدة ومنظماتها 
على منع انقاذ املدنيني من بطش املليشيا احلوثية 
واجرامه��ا، حيث ضغطت بش��كل غير مس��بوق 
اليقاف تقدم قوات اجليش الوطني في احملافظة 
التي تستخدم فيها املليشيا االف املدنيني دروعا 

بشرية.

احتجاز وتلغيم
وأك��دت مص��ادر محلي��ة ل�»26س��بتمبر« 
استخدام املليشيا احلوثية للمدنيني في احلديدة 
دروعاً بشرية ملنع تقدم قوات اجليش الوطني.
وتتعم��د املليش��يا التمرك��ز وس��ط االحي��اء 
السكنية وعلى اسطح املباني املكتظة باملدنيني، 
بحس��ب املص��ادر التي أك��دت تكثيف املليش��يا 
عملي��ات زراع��ة األلغام ف��ي االحياء الس��كنية 
والش��وارع العامة لضمان عدم هروب املدنيني 

ومنع تقدم قوات اجليش الوطني.
وكان مراقب��ون حقوقي��ون أك��دوا احتج��از 
املليشيا االنقالبية ملدنيني في االحياء السكنية 
التي تتمرك��ز فيها وتخ��زن فيها األس��لحة في 
جرمية حرب جديدة تضاف إلى سجل املليشيا 

االجرامي.
احلكومة تدين والتحالف يؤكد

دانت احلكومة، في بيان س��ابق »ممارسات 
وجرائم مليش��يا احلوث��ي االنقالبي��ة في حق 
املدني��ني ف��ي مدين��ة احلدي��دة، واس��تخدامها 

لألهالي دروعا بشرية«.
وأوضح البيان أن »قي��ام احلوثيني بالتمركز 
عل��ى أس��طح من��ازل املواطن��ني، واس��تخدامهم 
املستش��فيات وامل��دارس ودور العب��ادة، مراكز 
وثكنات ألعمالهم العسكرية، يعد جرمية حرب، 
وانته��اكا صارخ��ا للقان��ون اإلنس��اني الدولي، 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان«.
وأك��د البي��ان أن وزارة حقوق االنس��ان تقوم 
مبتابعة وتوثيق االنتهاكات التي ترتكبها مليشيا 
احلوثي، وقيامها بزج األطفال بالقوة إلى جبهات 

القتال، واستخدامهم وقودا حلربها.
وأعربت احلكومة عن استغرابها إزاء الصمت 
الطويل وتخاذل مكتب املفوضية السامية حلقوق 
اإلنس��ان عن إدان��ة ه��ذه التصرف��ات واجلرائم 

املرتكبة من قبل احلوثيني.
وندد البيان بارتكاب احلوثيني مختلف أنواع 
االنتهاكات ضد املدنيني ف��ي مدينة احلديدة، من 
قتل واعتقال وإخف��اء وتعذيب وابتزاز وتهجير 
وخطف األطف��ال ونه��ب املمتلكات، واس��تخدام 
ميناء املدين��ة لتهريب الس��الح ومنطلق لتهديد 
املالحة الدولية، مبا يهدد األمن والسلم الدوليني.
م��ن جهته أكد املتحدث الرس��مي باس��م قوات 
حتالف دعم الش��رعية ف��ي اليمن العقي��د الركن 
تركي املالكي، استمرار انتهاكات مليشيا احلوثي 
االنقالبية ضد املدنيني وتاهل القانون الدولي 

واإلنساني.
وقال املالكي في مؤمت��ر صحفي في الرياض، 
قام��ت املليش��يا بزراع��ة األلغ��ام ف��ي مدرس��ة 
االش��رافية وفي بعض األماكن بش��كل عشوائي 
مبدينة احلدي��دة، كما تس��تخدم أكياس برنامج 
الغذاء العاملي لوضع مادة ال�)تي ان تي( بداخلها 

لتشتيت االنتباه.

وأوضح املالك��ي أن مليش��يا احلوثي تواصل 
زراعة األلغام في مطاحن البحر األحمر، فضال عن 
تدمير مس��جد باحلديدة وأن التحالف واجليش 
الوطني والفرق الهندسية نزعوا خالل األسبوع 
املاضي أكثر من 200 لغم في محافظة حجة، فيما 

يستخدمون املدنيني كدروع بشرية.
أمر مروع

إلى ذلك دان نيكوالس باي، الرئيس املش��ارك 
ملجموعة أوروبا واحلريات في البرملان األوروبي 
ف��ي تصريح��ات صحفي��ة، اس��تخدام املليش��يا 
احلوثية املدنيني دروعاً بشرية ملنع تقدم القوات 

احلكومية.
وق��ال ب��اي: »إن م��ا يق��وم ب��ه االنقالبي��ون 
احلوثيون في مدينة احلديدة اليمنية منذ الثالث 
من نوفمبر اجلاري أمر مروع، حيث يس��تغلون 
املواطنني اليمنيني كدروع بشرية لتخفيف تقدم 
القوات اليمنية وقوات الدع��م العربي، وهو أمر 
مرف��وض ال س��يما بعد تأكد اس��تخدام مليش��يا 
احلوثي لدور العبادة واملدارس واملستش��فيات 
وحتويلها إلى ثكنات عسكرية، باملخالفة للقانون 

اإلنساني الدولي، واتفاقيات جنيف األربع«.
وأض��اف ب��اي: »تتعم��د مليش��يا احلوثي��ني 
مص��ادرة األغذي��ة واألدوي��ة وجمي��ع امل��واد 
الضروري��ة للحي��اة واس��تغاللها للضغط على 
املدني��ني به��دف إجب��ار أطفالهم عل��ى القتال في 
صفوف هذه العصابات املسلحة ضد الشرعية، 

وجميع هذه االنتهاكات موثقة وأدانتها املنظمات 
املختلفة داخل األمم املتحدة، لكن اإلدانة وحدها 
ال تكف��ي واملجتمع الدولي مطالب بش��كل فوري 
بالتدخل لدعم القوات اليمنية احلكومية لفرض 
األم��ن وضمان وص��ول املس��اعدات اإلنس��انية 

للمدنيني«.
االجرام مستمر

ت��رم مواثي��ق حق��وق االنس��ان والقوان��ني 
الدولي��ة، اس��تخدام املدني��ني دروع��اً بش��رية 
وتعدها جرائم ح��رب وهو ما أك��ده الباحث في 
الش��أن اإلنس��اني أحمد محمد والذي اس��تغرب 
الصم��ت األمم��ي املس��تمر ام��ام اجرام املليش��يا 
احلوثية، مندداً مبا أسماه منع انقاذ املدنيني الذي 
حتتجزهم املليشيا احلوثية في محافظة احلديدة 

لتستخدمهم دروعاً بشرية.
وأضاف أحمد: »الضغوطات الدولية واألممية 
اليقاف معركة احلديدة لها وجه آخر يعد اجرامياً، 
كون إيقاف تق��دم قوات اجلي��ش الوطني، مينع 
انقاذ املدنيني الذين تس��تخدمهم املليشيا دروعاً 
بش��رية، ويتسبب باس��تمرار تعرضهم ملختلف 
االنتهاكات اجلسيمة التي ترتكبها بحقهم املليشيا 

احلوثية مبباركة أممية«.
وطالب احم��د األمم املتحدة وال��دول األعضاء 
في مجلس االم��ن بقراءة املواثي��ق الدولية التي 
أقروها حلماية املدني��ني والعمل على تنفيذها ال 

منع انقاذهم من بطش املليشيا احلوثية.

ضغوطات أممية ودولية لمنع انقاذهم

املليشيا احلوثية تستمر في استخدام سكان مدينة احلديدة دروعًا بشرية
تس�تمر جه�ود األم�م املتحدة يف 
التسرت عىل اجرام مليشيا الحوثي، 
بل واملش�اركة فيها، تارك�ة أرواح 
مئ�ات االف املدني�ني تح�ت رحمة 
املليش�يا التي تس�تخدمهم دروعاً 
برشي�ة يف مختل�ف املناط�ق التي 
تس�يطر عليه�ا ومنه�ا محافظ�ة 

الحديدة غرب البالد.

   تقرير/ محمد شرف

تفاصيل يوم مشؤوم في حياة أسرة املصور الصحفي محمد عيضة

تعرض املدنيون في محافظة 
رمية ل�256 انته��اكاً ارتكبتها 
مليش��يا احلوثي بحقهم خالل 
الربع الثال��ث من عام 2018م، 

بحسب تقرير حقوقي.
وقال تقرير صادر عن مركز 
مليش��يا  ان  اإلعالم��ي  رمي��ة 
احلوثي ارتكب��ت 256 انتهاكا 
حلقوق االنس��ان في احملافظة 
خالل الرب��ع الثالث م��ن العام 
احلال��ي، تنوع��ت ب��ني القت��ل 
وتفجي��ر البي��وت واالختطاف 

والق��رى  املن��ازل  ومداهم��ة 
واقتحامها.

وأك��د التقرير قيام املليش��يا 
بنق��ل عب��وات ناس��فة وألغام 
إلى بعض مديريات احملافظة، 
أمني��ة  نق��اط  واس��تحداث 
ومعس��كرات تدري��ب واقتحام 
وإط��الق  حكومي��ة،  مب��اٍن 
صواريخ بالستية واالختطاف، 

والسجن بال محاكمة.
وبحس��ب التقرير، أصدرت 
تعميم��اً  احلوثي��ة  املليش��يا 

الصراف��ة  مح��الت  لبع��ض 
برصد أصحاب احل��واالت في 
املديريات بهدف التضييق على 

املواطنني.
وذكر التقري��ر 7 حاالت قتل 
عمد وإصابات، وحالتي إخفاء 
اعت��داء  ح��االت  و8  قس��ري، 
وض��رب للمواطن��ني، وتفجير 
منزل، والتهديد بتفجير منزلني 
آخري��ن، واقتح��ام 5 من��ازل، 
وإحالة 5 مختطفني إلى النيابة 

اجلزائية.

املليشيا ترتكب 256 انتهاكا ضد املدنيني 
في محافظة رمية خالل 3 أشهر
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واك��د مراقب��ون اقتصادي��ون على ان املليش��يا 
احلوثي��ة وراء إنهي��ار الري��ال من خ��الل حتكمها 
بالسوق املصرفية في اليمن وايعازها إلى أتباعها 
الصرافني لشراء العمالت الصعبة من السوق من 
أجل اكتنازها، وتسخيرها لشراء األسلحة املهربة، 
فضالً عن شراء الوقود املستورد من اخلارج الذي 
تبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة توفر 
للمليش��يا أرباح��اً ضخمة تس��تخدمها في متويل 

مجهودها احلربي.
 تدابير حكومية

ورغم تداعي��ات ظ��روف احلرب، وما تس��ببت 
فيه املليش��يا احلوثية من دمار لالقتصاد اليمني، 
ادى الى تهاٍو غير مسبوق للريال خالل األسابيع 
املاضي��ة، وصول إلى 800 ريال لل��دوالر الواحد، 
األمر الذي دفع احلكومة إلى اتخاذ سلسلة تدابير 
اقتصادية، مستفيدة من الدعم السعودي املستمر، 
س��واء عبر توظي��ف الوديعة األخيرة ل��دى البنك 
املرك��زي، البالغ��ة ملي��اري دوالر، أو عب��ر املن��ح 
املباشرة املتمثلة في دعم البنك املركزي مببلغ 200 
مليون دوالر، فضالً عن املنحة النفطية لدعم قطاع 

الكهرباء املقدرة ب�60 مليون دوالر.
حي��ت جلأت في س��ياق معاجلته��ا للوضع إلى 
اتخاذ تدابير تتعلق بتمويل التجار الستيراد السلع 
األساس��ية واألدوية، ومنحهم الدوالر األميركي، 
حي��ث اقر البنك املركزي س��عر املصارفة اخلاصة 
بتغطية االعتمادات املستندية املغطاة من الوديعة 
الس��عودية لش��راء املواد االساس��ية م��ن الدفعة 
الثامنة،ب 500 ريال للدوالر الواحد، بعد ان كان 
548، وخالل الفترة السابقة كان السعر الرسمي 
السابق احملدد من قبل البنك )585 للدوالر الواحد( 
مستفيدة من الوديعة السعودية، وبالتنسيق مع 

اجلهات املالية في اململكة.
جهود حثيثة

وعن التحسن امللحوظ واملتنامي في سعر العملة 

الوطنية ي��رى خب��راء اقتصاديون 
وراء  حقيقي��ة  أس��باباً  هن��اك  ان 
هذا التحس��ن، ال��ذي يأت��ي في ظل 
اإلج��راءات اجلديدة الت��ي اتخذتها 
احلكومة والبنك املركزي للسيطرة 

عل��ى الس��وق الس��وداء، وهي امل��رة األول��ى التي 
يتراجع فيها السعر في السوق إلى أقل من السعر 

الرسمي للبنك.
حيت وصل سعر الدوالر الواحد الى 500 ريال 

والسعودي الى 134 رياالً.
االسعار مرتفعة

من جهتهم ش��كا مواطنون من اس��تمرار ارتفاع 
اسعار املواد الغذائية وغيرها من املواد االساسية، 

رغم التحسن امللحوظ في قيمة العملة اليمنية.
مؤكدي��ن عل��ى أن التحس��ن الكبي��ر ف��ي س��عر 
الري��ال اليمني أمام العم��الت الصعبة لم ينعكس 
فعلياً على أسعار السلع الغذائية التي ظلت ثابتة 
عند األس��عار الس��ابقة التي رافقت انهيار العملة 
في األس��ابيع املاضية، متس��ائلني عن س��بب بقاء 

االسعار كما كانت عليه اثناء انهيار الريال.
مطالب��ني احلكوم��ة تفعيل ال��دور الرقابي على 
الوارادت من البضائ��ع التي تدخل اليمن ،وضبط 
املتالعبني باألس��عار من التجار ورؤوس األموال 
واملضارب��ني بالعمل��ة، واتخ��اذ اج��راءات رادعة 
للمخالفني، لضمان خفض اس��عار الس��لع واملواد 

االسياسية.
مؤاكدين ان هناك عمليات احتكار وتالعب كبير 
يشهدها السوق احمللي، دون أي رقابة، فضال عن 
رس��وم جمركي��ة كبيرة وغي��ر قانوني��ة يفرضها 

احلوثيون في مناطق سيطرتهم.
نصر اقتصادي

ومن وجهة نظر األكادميي��ني االقتصاديني فإن 
املعاجلات احلقيقية التي اتخذتها احلكومة ملواجهة 
األزم��ة االقتصادية وعودة قيم��ة الريال لوضعة 

الطبيعي أتت ثمارها.
داعيني احلكومة الى مضاعفة االهتمام بالسياسة 
اإلقتصادي��ة بش��كل عام، ال��ى جان��ب اإلجراءات 
احلالية التي قامت بها من اجل ضمان احلفاظ على 
قيمة الريال ألننا نواجه حرباً اقتصادية شرس��ة 
مع املليشيا احلوثية وادواتها التى لم تكتف بقتل 

وتدمير الش��عب اليمني وحسب، بل تسعى وبكل 
قوة ال��ى اماتته جوع��اً، والتى س��وف تعمل بكل 

امكانياتها إلفشال هذه االجراءات واملعاجلات.
مشيرين الى ان احلكومة الشرعية حققت نصراً 
اقتصادي��ا كبي��راً ف��ي معركته��ا االقتصادية التي 

تخوضها ضد املليشيا.
دعم دولي

ومن اجل انقاذ االقتصاد اليمني والعملة الوطنية 
من االنهيار عقد اجتماع رباعي مبش��اركة سفراء 
كٍل من الس��عودية واإلمارات وأمريكا وبريطانيا 
وأق��روا إج��راءات اقتصادية في اليم��ن وخطوات 
داعمة لالقتصاد اليمني مبا فيها دعم الريال ودفع 
مرتبات املوظفني بناًء على كشوفات العام 2014.
وق��ال ف��ي بي��ان صحف��ي، إن كبار املس��ؤولني 
والسفراء من اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربي��ة املتح��دة والوالي��ات املتح��دة األمريكية 
واململك��ة املتح��دة اجتمعوا ف��ي الري��اض في 14 
نوفمب��ر لتحديد االج��راءات والتدابير الرئيس��ية 
والعاجلة ملعاجلة الوضع االقتصادي واإلنساني 

في اليمن.
وأضاف البيان إنه حتى اليوم مت اتخاذ عدد من 
اخلطوات ملس��اعدة اقتصاد اليمن ودعم اس��تقرار 
الريال اليمني. وش��ملت هذه اإلج��راءات الوديعة 
املقدمة من اململكة العربية السعودية مببلغ 2 مليار 
دوالر ف��ي البنك املركزي اليمن��ي، متبوعة مبنحة 
قيمته��ا 200 ملي��ون دوالر م��ن اململك��ة أيضاً إلى 
احلكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون 
دوالر من املش��تقات النفطية ملولدات الكهرباء في 
احملافظات. ه��ذا باإلضافة إل��ى التمويل التنموي 
والدعم اإلنساني السخي من جميع الدول األربع.

وقال املجتمعون إن قيمة الريال اليمني والوضع 
االقتصادي في اليمن مازال هش��اً مما يتطلب بذل 
جهود متضافرة لضمان احلفاظ على ما حتقق من 
مكاسب. إن الدول األربع حتث املجتمع الدولي على 

زيادة دعمه لليمن.
وكش��ف البيان عن موافق��ة دول الرباعية على 
تأس��يس جلن��ة استش��ارية فنية تتمع ش��هرياً 
بهدف املوافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق 
اس��تقرار العملة، وتعزي��ز إدارة تدفقات العمالت 
األجنبية، ودعم جهود احلكومة اليمنية لتحسني 
إدارته��ا االقتصادية. واتفقت ال��دول األربع أيضا 

على ما يلي:
– دعم إنش��اء برنامج تسهيالت تارية ضمن 
مؤسس��ة التموي��ل الدولية وحتت إش��راف البنك 

املركزي اليمني.
– تكثيف الدعم جلهود املبعوث اخلاص لألمم 
املتحدة مارتن غريفيث بش��أن تدابي��ر اقتصادية 
لبن��اء الثقة، م��ع االقرار ب��أن املزيد م��ن التدهور 
االقتص��ادي ق��د يكون ل��ه تبعات��ه عل��ى العملية 

السياسية.
لتنفي��ذ  اليمني��ة  للحكوم��ة  الدع��م  – تق��دمي 
إصالح��ات اقتصادي��ة ش��املة، مبا ف��ي ذلك دفع 
أجور املدنيني من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم 

األجور للحكومة اليمنية لعام 2014م
– ته��دف هذه االلتزامات إل��ى تعزيز االقتصاد 
الرسمي لليمن وحتس��ني القدرة الشرائية جلميع 

اليمنيني.
وفي ختام البيان، أكدت الدول األربع على أهمية 
التنمية االقتصادية في التخفيف من حدة الوضع 
اإلنس��اني وش��ددت على أهمية اس��تقرار الوضع 
اإلنس��اني والتج��اري وحماي��ة املدني��ني والبنية 
التحتي��ة املدنية، كما التزمت بأن تري مناقش��ة 
أكثر تفصيالً وعلى مس��توى رفيع له��ذه القضايا 
وغيرها من القضايا اإلنسانية في األسابيع املقبلة.

 تفاؤل
وفي السياق نفسه، يتوقع مراقبون اقتصاديون 
أن التوجه الدولي لدعم العملة اليمنية، كما جاء في 
البيان األخير الجتم��اع اللجنة الرباعية اخلاصة 
باليم��ن، م��ن ش��أنه أن يحاف��ظ عل��ى االس��تقرار 
االقتصادي عند احلد اآلمن، خصوصاً إذا ما واكب 
ذلك الدعم الوفاء بدفع رواتب املوظفني في املناطق 

اليمنية كافة.
وال يس��تبعد املراقبون أن يكون لبيان »اللجنة 
الرباعي��ة«، املؤلف��ة م��ن الس��عودية واإلم��ارات 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية، الذي 
ش��دد على دعم االقتصاد اليمني، دوره في حتسن 
س��عر العمل��ة اليمني��ة، جلهة م��ا أحدث��ه ذلك من 
تفاؤل اجلهات املالية واملصرفية احمللية بحدوث 
انفراجة قريبة على الصعيد السياسي، خصوصاً 
مع وجود الضغوط الدولية الرامية إلى استئناف 
املشاورات بني احلكومة واملليشيا احلوثية نهاية 

الشهر اجلاري في السويد.

13االقتصادية

أعلنت اململكة العربية الس��عودية 
ودولة اإلمارات، يوم الثالثاء املاضي، 
ع��ن مب��ادرة جديدة للتص��دي ألزمة 

الغذاء في اليمن.
أعل��ن  صحف��ي  مؤمت��ر  وف��ي 
مسؤولون سعوديون وإماراتيون عن 
مبادرة لبلديهما تهدف لتأمني الغذاء 

ل�)10 - 12 مليون ميني(.
وق��ال عبدالعزي��ز الربيعة رئيس 
مركز امللك سلمان لألعمال اإلنسانية: 
إن اململك��ة واإلم��ارات تعلنان تقدمي 
500 مليون دوالر إضافية ألغراض 

إنسانية في اليمن.
وأشار إلى أن هناك نحو 12 مليون 
مين��ي بحاجة للغ��ذاء، وأك��د أن هذه 
املساعدات سيتم تقدميها للمحتاجني 

في اليم��ن بالتنس��يق م��ع املنظمات 
األممية.

وتش��هد اليم��ن حرب��اً طاحنة منذ 
أربع سنوات تسببت في أزمة إنسانية 
وصفت بأنها األس��وأ عاملي��اً ودفعت 
مبالي��ني اليمنيني إل��ى الفقر وماليني 

آخرين باتوا بحاجة ماسة للغذاء.
ويأت��ي ه��ذا اإلع��الن بالتزامن مع 
ضغط عاملي إليقاف احلرب في اليمن 
حتت مبرر تفاقم األوضاع اإلنسانية 
وتض��رر ماليني اليمنيني إث��ر انهيار 
االقتص��اد وتده��ور متفاق��م للعمل��ة 
اليمني��ة. وق��ال الربيع��ة إن اململك��ة 
واإلمارات والكوي��ت يدعمون خطط 
االستجابة اإلنس��انية لألمم املتحدة 

مبليار و250 مليون دوالر.

دش��ن رئيس مجل��س إدارة مؤسس��ة مواني 
خليج عدن، محمد علوي أمزربة ونائبه عبدالرب 
اخلالقي يوم األحد املاضي، عمل القاطرة البحرية 
»وادي حسان«، التي وصلت إلى ميناء عدن، عقب 
اس��تكمال صيانتها في جمهورية جيبوتي، بعد 

سنوات من توقفها.
وقال رئي��س مجلس إدارة موانئ خليج عدن، 
محمد عل��وي أمزربة: إن ع��ودة القاطرة »وادي 
حسان« إلى العمل من جديد، ستمّثل رافداً ممتازاً 
ألعمال القطر واإلرشاد وغيرها من اخلدمات التي 
يقدمها امليناء، بعد توقفها ألكثر من سبع سنوات، 
منها أربع في أعمال الصيانة في ميناء جيبوتي، 

تخللتها توقفات نتيجة احلرب وما بعد احلرب 
التي سببت إش��كاالت كثيرة مالية و لوجستية 

للميناء، ملدة تصل إلى عام و نصف العام.
مش��يراً إل��ى أن اس��تئناف أعم��ال الصيان��ة 
ل�»وادي حسان« بدأت في مستهل العام 2017، 
وق��د ع��ادت إل��ى اخلدم��ة، كج��زء م��ن برنامج 
الصيانة املُنفذ حالياً في امليناء واملس��تمر خالل 
الفترة القادمة. مؤك��داً أن هذه القاطرة البحرية 
تعتب��ر مفخرة ملين��اء ع��دن، باعتباره��ا أفضل 
قاطرة بحرية على مس��توى املوانئ اليمنية، إذ 
ال يوج��د أي ميناء ميني ميتلك مثل هذه القاطرة 

وإمكانياتها.
وأض��اف :«كان لدينا ه��دف واضح أن نعيد 
ه��ذه القاطرة للعم��ل من جديد ف��ي امليناء رغم 
املش��اكل الي و اجهتنا و عادت بحمد لله و لكن 
هذا ليس كل شي لدينا ففي العام املقبل بإذن الله 
لدينا خطة لتسفير القاطرة البحرية »حطيب«، 
وهي شقيقة حسان، ألعمال الصيانة، لتعود هي 

أيضاً للخدمة مرة أخرى.
وكش��ف أمزرب��ة ع��ن مباحث��ات حالية بني 
مؤسس��ة موانئ عدن، وش��ركة كبيرة، لش��راء 
وتوري��د قاط��رة بحرية جديدة، بعد اس��تكمال 
املباحثات بشكل إيجابي، وس��تصل إلى امليناء 

خالل العام القادم بإذن الله تعالى.
وعّب��ر ع��ن ش��كره ل��كل الداعم��ني، وحتديداً 
القطاع اخل��اص، الذي قال: إنه »دعم الكثير من 
التموي��الت وأعم��ال الصيانة له��ذه القاطرات، 
والصيان��ة ال تقتص��ر على القاط��رات البحرية 
وحسب، إذ تري حالياً عمليات صيانة لزوارق 

بحرية، بينها زورق »اجلمهوري » وزورق خليج 
عدن بشكل يس��هم باالرتقاء في النشاط املالحي 

ورفع قدرته املالحية«.
وتعتبر مهمة قاطرة »وادي حسان« البحرية، 
إدخال وإخراج الس��فن العمالقة، لتمتعها بقدرة 
كبيرة على املن��اورة البحرية في كل االتاهات، 
نتيج��ة امتالكه��ا محرك��ني اثن��ني بق��وة 4800 

حصان.
من جهة اخ��رى افرغت محط��ة احلاويات في 
مين��اء ع��دن، االس��بوع املاض��ي، 54 حاوية من 

والت��ي   )OCEAN FREEDM( الباخ��رة 
حتتوي على مادة الدقيق و البقوليات.

و تتواصل عملية تفريغ 11 الف طن و 800 من 
البقوليات القادمة من الواليات املتحدة االمريكية 
عب��ر البرنامج الغ��ذاء العاملي كمس��اعدة مقدمة 

للشعب اليمني.
و بل��غ عدد بواخر اإلغاثة اإلنس��انية التابعة 
لبرنامج الغذاء العاملي، التي وصلت إلى رصيف 
ميناء املعال خالل تسعة أشهر ونصف 26 باخرة، 
كما بلغ إجمالي الكميات التي وصلت إلى امليناء 
خالل الفترة من يناير الى منتصف شهر سبتمبر 
اجلاري ب�366 الف، و488 طن، تنوعت بني دقيق 

القمح، بقوليات، سكر، أرز والقمح السائب.
وجدد الرئيس التنفيذي رئيس مجلس االدارة 
ملؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية محمد علوي 
امزربة في تصريح صحفي استعداد امليناء تقدمي 
التس��هيالت وتس��خير إمكانيات امليناء ملساعدة 
برنامج الغذاء العاملي في مهمته خلدمة السكان 

في العاصمة املؤقتة عدن وكافة احملافظات.
واوضح، ان هناك تنس��يق و تعاون متواصل 
مع مدي��ر مكت��ب برنامج الغ��ذاء العامل��ي بعدن 
محم��د علي محم��ود، ملناقش��ة نش��اط البرنامج 
والصعوبات الت��ي تواجهه، وحاج��ة البرنامج 
للعدي��د م��ن املخ��ازن والس��احات ف��ي رصيف 
املعال ومحطة ع��دن للحاوي��ات )كالتكس(، في 
ظل وصول العديد من املواد واحلاويات خاصة 
ل النش��اط من ميناء احلديدة إلى ميناء  بعد حتَوّ
عدن بسبب الظروف احلالية التي مير بها ميناء 

احلديدة.

بقيمة 500 مليون دوالر

السعودية واالمارات تعلنان مبادرة 
جديدة للتصدي ألزمة الغذاء في اليمن

عودة اكبر قاطرة بحرية للعمل في ميناء عدن

امزربة: نسعى الى رفع القدرات املالحية مليناء عدن في ظل تزايد النشاط املالحي

ات ومعالجات حكومية وتعاون دولي إلنعاش االقتصاد اليمني بعد اجراء

الــــريـــــال يتعافـــــى
س�جل الريال اليمني يف جميع املحافظ�ات اليمنية، أعىل 
نس�بة تعاٍف له أمام العمالت األجنبية خالل أش�هر، حيث 
تراوح سعر رصف الدوالر الواحد 568 - 554 رياالً، وبلغ 
سعر الرصف الريال السعودي 145 رياالً. نتيجة االجراءات 
واملعالجات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة بعد االنهيار 

الذي حدث للعملة الوطنية أمام العمالت األجنبية

   تقرير/ حميد محمد

اقدمت مليش��يا احلوث��ي اإلرهابية عل��ى اجبار كب��ار التجار 
ورجال املال واألعمال على دفع مبالغ مالية باهظة حتت ذريعة 
اإلعداد والتحضير لفعاليتها السياسية »ذكرى املولد النبوي«.

واوضح��ت مص��ادر خاص��ة أن مليش��يا احلوث��ي ف��ي أمانة 
العاصمة برئاسة حمود عباد الذي عينته املليشيا أميناً لل�عاصمة 
ووكيل��ه عبدالكرمي احلوث��ي يجبران كبار التج��ار ورجال املال 
واألعمال عل��ى دفع مبال��غ مالية باهظة كمس��اهمة ف��ي اإلعداد 
والتحضير والتجهيز لالحتفاء بالفعالية السياسية التي اقامتها 
املليشيات احلوثية حتت مسمى »ذكرى املولد النبوي« في 20 من 

الشهر اجلاري.
واكدت املصادر ال��ى أن املذكورين قام��ا بتحصيل املاليني من 
الرياالت بطريق��ة غير قانونية من التجار ورجال املال واألعمال 

في أمانة العاصمة صنعاء.
منوه��ني إل��ى ان املليش��يا تتكت��م  عل��ى امليزاني��ة الرس��مية 
الت��ي اعتمدتها قيادتها في أمان��ة العاصمة املوالي��ة لها لإلعداد 
والتحضير لالحتفاء بفعاليتها السياسية  »ذكرى املولد النبوي«.
اجلدير بالذكر بأن املليش��يا احلوثية ألزم��ت في  29 أكتوبر، 
م��دراء مديريات أمان��ة العاصم��ة ومش��ايخ املديري��ات وعقال 
احلارات، اإلع��داد والتحضير والتحش��يد ملهرجانها السياس��ي 

حتت مسمى ذكرى املولد النبوي )لعام 1440 هجرية(.
كما ش��كلت قيادة املليش��يا في أمانة العاصمة جلاناً موسعة 
من قيادات أمانة العاصمة واملجالس احمللية وعلى مس��توى كل 
حي للتحش��يد واإلعداد والتحضير للمهرجان ليكون أكثر زخماً 

من مهرجاناتها السابقة.

مليشيا احلوثي تنهب التجار بذريعة املولد النبوي

تفق��د نائ��ب وزي��ر النفط 
واملع��ادن الدكت��ور س��عيد 
الشماس��ي، ي��وم الثالث��اء 
املاض��ي، س��ير العم��ل ف��ي 
فرعي ش��ركة النفط اليمنية 

والغاز في محافظة شبوة.
وأستمع الشماسي خالل 
زيارت��ه م��ن مدي��ر ش��ركة 
بافي��اض،  صال��ح  النف��ط 
إلى ش��رح حول سير العمل 
والصعوب��ات الت��ي تواجه 
املش��تقات  توفي��ر  جه��ود 

املنزل��ي  والغ��از  النفطي��ة 
للمواطنني في احملافظة.

وش��دد الشماس��ي عل��ى 
وزارة  مواصل��ة  ض��رورة 
لدورهم��ا  والغ��از  النف��ط 
الرقاب��ي واالش��رافي عل��ى 
عملي��ات التوزي��ع والبي��ع 
ومكافح��ة ظاه��رة املغ��االة 
فيه��ا ومب��ا يخ��دم مصلحة 
واالقتص��اد  املواطن��ني 

الوطني.
النف��ط  ش��ركة  ووج��ه 

بض��رورة تديد أنش��طتها 
التجاري��ة وجعله��ا ق��ادرة 
عل��ى املنافس��ة ف��ي توفي��ر 
احتياج��ات احملافظ��ة م��ن 

املشتقات النفطية.
أهمي��ة  عل��ى  وش��دد 
التزام ش��ركة الغاز باآللية 
القانوني��ة الت��ي تعم��ل بها 
الش��ركة اليمني��ة للغاز من 
اجل ضمان حصول احملافظة 
على حصتها من مادة الغاز 

املنزلي وعدم التالعب بها.

}  ارتفاع قيمة الريال انتصار 
اقتصادي للشرعية

}  المواطنون يشكون ارتفاع 
اسعار المواد االستهالكية رغم 

عودة سعر صرف الريال
}  المليشيا وراء ازمة انهيار 

العملة من خالل تحكمها بالسوق 
المصرفية باليمن

}  اقتصاديون يشددون على 
ضرورة استمرار االجراءات 

االقتصادية لتالفي انهيار جديد 

نائب وزير النفط يتفقد سير العمل في فرعي النفط والغاز بشبوة



الخميس: العدد »1854« 22 نوفمبر 2018م 
 الموافق 14 ربيع أول 1440هـ

     اجليش الوطني اليمني
     

     
 

الخميس: العدد »1854« 22 نوفمبر 2018م
الموافق 14 ربيع األولى 1440هـ

شكرًا أمن مأرب

أحمد عفيف

املؤسسة األمنية  يف محافظة مأرب مصدر فخر واعتزاز 
الجميــع، الينكر جهودها أويقلل من شــأنها إالجاحد 
أومغرض، فهي تعمل - ليل نهار- لتدعيم االســتقرار 
واألمن يف هذه املحافظة التي أصبحت  مقصدا للناجني 

بأنفسهم وممتلكاتهم من جحيم االختالالت األمنية.
اليمر علينا يوم إال ونجد أثراً ملموساً لألجهزة األمنية 
بمحافظة مــأرب يف حماية املحافظــة من مخططات 
رفيعة املستوى تهدف إىل خلق الفوىض والبالبل وإرهاب 
السكان اآلمنني، وهذه نعمة كبرية من الله بها عىل هذه 

املحافظة، اليشعر بقيمتها الحقيقة إال من حرم منها .
وهذا هو الدور الطبيعــي واالعتيادي  الذي يجب أن 
تقوم به األجهزة األمنيــة يف أي محافظة، لكن أن تقوم 
األجهزة األمنية بمأرب بأدوار بطولية يف حماية السيادة 
الوطنيــة والدفاع عن الهوية الثقافيــة اليمنية يف ظل 
ظــروف أمنية بالغة التعقيــد والتداخل يفرض عليها 
تسخري كل قدراتها ملنع االختالالت األمنية يف املحافظة، 
ليس أكثر فهذا برهان قاطع عىل ريادة هذه املؤسســة 
التي تم بناؤها عىل أســس وطنية خالصة بعيدا عن كل 

االعتبارات األخرى.
إن الثقافــة والفكــر واملوروث املــادي وغري املادي  
باعتبارهــم هوية وطنية ثابتة  يجــب الحفاظ عليهم  
وعدم الســماح بهلهلتم  أومحوهم هي من  مســؤولية  
الجيش واألمن بدرجة أساسية،  فهما من يحمي ثقافة 
وهوية البلد خصوصاً يف حاالت الحروب والنزاعات التي 
تهدف إىل زرع فكر دخيل بقوة السالح، ولهذا االعتبار 
يعد أمن مأرب مثاالً يجب أن يحتذى به ويســتلهم منه  
التفاني واالستبســال ألجل حماية مكتســبات الوطن 

ومقدراته وهويته الثقافية والحضارية.
قبل أســابيع قليلة أحبط أمن مأرب محاولة لتهريب 
آثــار حمريية ذات قيمة  تاريخيــة وثقافية كبرية بعد 
جهود مضنية بذلــت يف مراقبة وتتبع عصابات تهريب 
اآلثار اســتمرت عدة أشــهر، وهي جهود جبارة يجب 
أن يشــكروا عليها، وينالوا تكريمــاً يليق بهم من قبل 
الســلطة املحلية،  فما كان لهــم أن يقوموا بهذا الدور 
البطويل لوال استشعارهم لخطر طمس الهوية والتاريخ 
اليمنــي وإفراغه من محتــواه ومضمونه، وكانت هذه 
العملية النوعية محل تقدير الجميع بما فيهم  الناشطني 

واملثقفني واملتابعني للشأن الثقايف اليمني.
 وقد كشــفت هذه العملية النوعية  تورط مليشــيا 
الحوثي يف عمليــات التهريب املمنهجــة آلثار اليمن، 
اآلثار واالتجار  العميقة  بعصابات تهريــب  وعالقتها 
بها عىل مستوى عربي واقليمي ودويل، ويعي املراقبون 
لهذا الشأن جيداً أن املليشيا االنقالبية  إضافة إىل كونها  
تجنــي  العوائد املالية الكبرية من تجــارة اآلثار، فإن 
هدفها األول من وراء ذلك يتمثل يف جرف التاريخ اليمني 
وطمس معامله نهائيا حتى تتمكن من عزل األجيال عن 
تاريخهم وحضاراتهم العريقة وتســتبدل ذلك بثقافة 

دخيلة علينا من إيران .
أؤكد أن وعي رجال األمن بهذه األبعاد الثقافية هو من 
سيقف سداً منيعا أمام املؤامرات الثقافية والفكرية التي 
تحاك لهذا البلد العريق والتي تنفذها مليشــيا الحوثي 

بالوكالة خدمة ألسيادها .
لقيادات أمن مأرب، شــكراً لرجال أمن مأرب  شكراً 
األبطــال، تحية خاصة ملحافظ مأرب الذي أوىل أهتماماً 

كبرياً لبناء هذه املؤسسة الرائدة.

قائمة وطنية لتوثيق المخطوطات والقطع األثرية آفاق ثقافية

مشروع وطني لحماية الممتلكات الثقافية الوطنية 

بمناسبة الذكرى الـ 40 لرحيله:

اإلسهامات الثقافية والفكرية لسعيد باوزير في ندوة بالمكال

مراقبون يعدونه بمثابة عودة الروح للمسرح التاريخي والعريق

العاصمة عدن تحتضن المهرجان الوطني للمسرح
الثقافة  وزارة  تمكنــت 
خــال ســنة مضــت من 
استعادة عدد من املخطوطات 
والقطــع األثريــة التي تم 
تهريبها أو االستياء عليها يف 
ظل ظروف الحرب التي تمر 

بها الباد.
التنســيق  إطــار  ويف 
الوزارة وعدد  والتعاون بني 
مــن املؤسســات العربية 
والدولية والدول الشــقيقة 
والصديقة تمكنت أيضا منع 
تهريب الكثري منها إىل خارج 

الباد .
الجهود  لهــذه  وتتويجا 
الكبرية والامحدودة يف صون 
الرتاث اليمني عزمت الوزارة 
بقيادة معايل الوزير مروان 
دمــاج عىل تبنــي مرشوع 
وطنــي يهــدف إىل توثيق 

الثقافية الوطنية من  املمتلكات 
املخطوطــات والقطــع األثرية 
اليمنية يف ظل عمليات التجريف 
املمنهج للرتاث من خال عصابات 
التهريب املستغلة لظروف الحرب 

التي تعيشها الباد.
وبحســب وزارة الثقافة فإن 
املرشوع يتمثل بإصــدار كتاب 
باملمتلكات  الوطنيــة  )القائمة 
الثقافية والقطع األثرية املفقودة( 
والذي يحتوي عىل سلســلة من 

البيانات ســيتم طباعتها يف 
عرشة أجزاء صــدر الجزء 
األول منها يف الســادس من 

نوفمرب املايض.
ويأتي هذا اإلصدار ضمن 
مرشوع مائة كتــاب الذي 
رشعت فيه الــوزارة مطلع 
العام الحــايل بالتعاون مع 
مؤسســة أروقة للدراسات 

والرتجمة والنرش بالقاهرة.
وتكمن أهميــة القائمة 
الوطنية يف حرصها وتوثيقها 
للممتلكات الثقافية والقطع 
األثرية املتواجدة واملوجودة 
بما يمكن املهتمني من متابعة 
أماكن تواجدها والتنسيق مع 
السلطات املعنية الستعادتها 
ووضعها يف املتاحف ومراكز 

املخطوطات.
يذكر أن تجــارة وتهريب 
اآلثــار اليمنية أصبحت ســوقا 
نشطة منذ انقاب مليشيا الحوثي 
عىل الحكومة الرشعية وبســط 
نفوذها عىل مقدرات ومؤسسات 

الدولة.

 صـالح بوعـابس - المكال

نظمت »مؤسسة أحفاد العباس للتنمية 
» بمدينة املكا نــدوة ثقافية  عن املؤرخ 
واملفكر واألديب والرتبوي »سعيد عوض 
باوزير« بمناسبة الذكري ال )40( لرحيله، 
شــارك فيها العديد من الباحثني واألدباء 
والكتاب يف حرضموت  ممن تناولوا حياة 
الراحل »باوزير« واســهاماته يف مجاالت 
الثقافة واألدب والتعليم والفكر، وأدواره يف 
خدمة املجتمع والبحث، وتاريخه النضايل 

ومنطلقاته الفكرية. 
وأعرب األستاذ »نجيب سعيد باوزير« 
يف كلمة أرسة املحتفــى به  عن التقدير 
البالغ والشــكر العميق للجهة املنظمة 
والداعمة للندوة »مؤسسة أحفاد العباس 
للتنمية« وشــخصياً للشيخ »مبارك بن 
ســالم باعبود باوزير« رئيس املؤسسة 
عىل هذه البــادرة التكريمية يف تبنيهم 
إلحياء الذكرى األربعــني لرحيل املفكر 
واألديب والشــخصية الوطنية األستاذ 
»سعيد عوض باوزير«، كما تقدم بالشكر 
والتقدير لألديــب الدكتور »أحمد هادي 
باحارثة« عىل ما بذلــه من مجهود يف 
اإلرشاف واإلعداد والتنظيم للندوة،  وكذا 
املثقفني والباحثني الذين شاركوا بتقديم 
أوراقها منوها إىل أنها ســتكون إضافة 
طيبة للكتابات التي ما فتئت تصدر من 
حني آلخر متناولة هذه الشــخصية من 

مختلف جوانبها بالبحث والدراسة. 
فيما قال عضو مجلس أمناء مؤسسة 

أحفاد العبــاس للتنمية »ســامي بن 
شــيخان« بأن هذه الندوة الثقافية تعد 
ملســة وفاء وتكريم للمــؤرخ واملفكر 
واألديب  األستاذ »سعيد عوض باوزير«، 
شاكرا باســم رئيس املؤسسة السلطة 
املحلية ممثلة بمحافظ حرضموت اللواء 
»فرج ساملني البحسني« عىل رعايته لهذه 
الفعالية التكريمية، مشــرياً إىل أن مثل 
هذه الفعالية أجدر باقامتها املؤسسات 
الرســمية التي تعنى بالثقافة واألدب 
تعبريا عن الوفاء لعطاءات شخصياتنا 
الوطنيــة التي أثرت حياتنــا بأعمالها 

وابداعاتها.
وأكــد املديــر التنفيــذي لصندوق 
الرتاث والتنميــة الثقافية بحرضموت 

»عبدالحكيم صالــح بن قديم« يف كلمة 
باسم السلطة املحلية عىل أهمية االحتفاء 
والتعريف برموزنا الوطنية واألدبية ممن 
تركوا إرثا أدبيا ووطنيا يستحق أن يسلط 
الضوء عليه، وأن تخلد ذكراهم.. مشريا 
إىل أن املحتفى به األستاذ »سعيد عوض 
باوزير« يعد واحدا من هؤالء األفذاذ الذين 
نفتخر بهم وبما قدموه من أعمال جليلة 
يف جوانب التاريخ والتعليم والفكر واألدب 

والتوثيق والتنوير. 
ويف جلســات الندوة، أضاء الباحثون 
واملتحدثون جوانــب مختلفة من حياة  
املــؤرخ واملفكر واألديــب  والرتبوي » 
ســعيد عوض باوزير«، حيث تناولت 
الجلســة األوىل التــي أدارها الصحفي 

»سعيد سبتي« )حياة باوزير وجهوده 
يف التاريخ(، واشتملت عىل خمسة أوراق 
اســتعرض فيها الباحثون : )أ.محمد 
باهارون( »آل باوزير وأثرهم اإلجتماعي 
يف حرضموت«، و)أ. غالب الهدار( »الدور 
التنويري لألســتاذ باوزير يف القطن«، 
و)د. صادق مكنون( » موقف األســتاذ 
باوزير من تدخل االستعمار الربيطاني 
يف املنطقة »، و)د. محمــد عبد النور( 
»قراءة تحليليــة يف كتاب صفحات من 
التاريخ الحرضمي«، وتناول الباحث )أ. 
خالد مدرك( » االسهامات الرتاثية لألستاذ 

باوزير« .. 
وتضمنت الجلسة الثانية التي ادارها 
)د. عبدالعزيــز الصيــغ( أربعة أوراق 
تطرقت إىل   »جهــود الراحل »باوزير« 
األدبية والرتبوية« وتناول فيها الباحثان 
)د. أحمد باحارثــة( »الجوانب األدبية 
والشــعرية«، و)أ. عبد القادر بصعر( 
»الجوانب الرتبوية واملرسحية«،  و تحدث 
الباحث )د. أحمد برقعان( يف ورقته التي 
قدمها الصحايف »عبدالحكيم الجابري« 
عن » باوزيــر مربيا ومفكــرا«، فيما 
استعرض الباحث )أ. صالح بامطرف( 
» إســهامات األســتاذ باوزير يف إدارة 

املكتبات«.
وتخللت الندوة العديد من املداخات و 
النقاشات التي أثرت األوراق املقدمة من 

الباحثني.  
وتم يف ختام الفعالية قراءة توصيات 
الندوة وتكريم املشاركني واملساهمني يف 

إنجاحها.

تجلّت بأكناِف السماِء كواكبي 
لتبعَث نوَر املجــِد يف كِل جانِب

وترسَم للّشعِب األبيِّ طموَحُه 
ليحيا كريماً يف أعــايل املراتِب 

أنا عبُق األحــراِر يف كِل نفحٍة
وأيقونُة الّثواِر ُجنــِد الكتائِب

أنا صبُح ترشيَن الذي أرشقت بِه
وسارت إىل التحريِر فيه مراكبي

أنا فجُر أيلوَل الــذي أقبلت به 
املواكُب لألبطاِل تلــوَ املواكِب

لتعزَف للتاريِخ أنشودَة الوغى 
بوجِه الّســاليني رسِّ املصائِب

وتنســَف طاغوتاً يرانا عبيَدُه
ويحسُب ما ُيميل علينا بواجِب 

أيا من أتيــَت الداَر يوماً مرشداً
متى كان ربُّ البيِت عبداً لهارِب

ألم تدِر أنَّا ســادٌة نسُل سادٍة 
وأحفاُد أحفاِد الكراِم األطايِب 

لنــا يف كتاِب اللِه ذكــٌر مبّجٌل 
ويف الّسنِة الغرّاِء من قالها الّنبي 

ألم تتُل أّن الخــرَي يف قوِم تّبٍع 
ويف ســبإٍ أقياِل صنعا ومأرِب

فا فضَل يف اإلساِم إاّل مع التُّقى 
وال فضَل يف ديِن الهدى لألقارِب

كفرُت بما جئتم به من حكايٍة
بأّن أصوَل الحكِم يف نسِل طالِب

فا زيُد يعنيني وال أنت مذهبي 
أنا اليمُن امليموُن أسمى مذاهبي 

أنا حنَي كاَن الّناُس يف غمرِة األىس
تداهُمها اآلفاُت من كِل جانِب

وإذ كاَن حكُم الغاِب فيها رشيعًة
وما بنَي مغلوٍب تشّظت وغالِب 

وتلجأُ لألكناِف من حرِّ شمسها
وعنَد هطوِل الغيِث ُمزِن الّسحائِب

وكان الذي يحظى بكوٍخ وناقٍة
يسمى رشيفاً يا لهوِل املصائِب

أنا كنُت يف مجٍد وكانت حضارتي 
ُتضاهى بأكناِف الّسماِء الّسواكِب 

ويل دوَن كِل الناِس حكٌم ودولٌة
ُيحــدُِّث عنها كُل غــاٍد وآيِب

ويل عرُش بلقيَس الذي كان آيًة 

جرت بني عفريٍت وذي علِم ثاقِب

عىل مبدأِ الشورى استقامت ممالكي 

ونحُن أُولو بأٍس بيوِم الحرائِب

باٌد كهذي كيف ترىض عروُشها 

لريقى عليهــا كلُّ باٍغ وغاصٍب

سليماَن ماجاءتُه حتى تبيَّنت 

بــكاذِب  وليَس  نبوَته حقــاً 

فكيَف بدجاٍل سرتضاُه حاكماً 

بثوِب إماٍم أو بأوهــاِم راهِب

فيا جاهاً من نحن هذي رجاُلنا

وهذي إذا اشتدَّ الوطيُس كتائبي

وحامي حمى أريض وأسطورُة الوغى 

ـِها واملكاسِب وحـارُس إنجـازات

رصاصاُتها سٌم وموٌت محقٌق

إذا كنَت التدري بها أنَت يا غبي 

فخذها جحيماً من أياٍد كريمٍة

ومن كِل صمصاٍم أبيِّ ُمحارِب

تحتضن العاصمــة املؤقتة 
عدن، املهرجان الوطني للمرسح 
الــذي تنظمــه وزارة الثقافة 
بالتعاون مع الهيئــة العربية 
للمرسح - الشارقة، خال الفرتة 
من 10 حتى 20 ديسمرب املقبل.

أعمال  وتتنافــس عــرشة 
مرسحيــة    تمثل عــدداً من 
محافظــات الجمهوريــة عىل 
جوائز املهرجان وهي : )الربيئة( 
تأليف مختار مقطري وإخراج 
محمد الرخــم )عدن(، و )زبد( 
تأليــف وإخراج عمــر مكرم 
)عدن(، و )ميس( تأليف هايل 
املذاري وإخــراج أحمد جبارة 
)تعــز(، و )اللقــاء العظيم( 
تأليــف عــيل باكثــري وإعداد 
وإخراج عيل يافعــي )عدن(، 
و )اسرتاحة املتقاتلني( تأليف 
وإخراج منــري طال )صنعاء(
و )هاملت يســتيقظ متأخراً( 
تأليف ممدوح عدوان وإخراج 
عدنان نــارش )الحديــدة(، و 
)إغراء الســنابل( تأليف خالد 
القحوم وإخــراج عبدالهادي 

التميمي )حرضموت(، و )من 
الجوال( تأليف إبراهيم الشاش 
وإخراج يارس ّسام )عدن(، و 
)إنىس( تأليف عبــاس الحايك 
وإعداد ســعيد عاطف وإخراج 
الدكتور عبدالسام عامر )أبني(، 
والعارشة واألخــرية )الطوق( 
تأليف محمود الورواري وإخراج 

محمد اليافعي )عدن(.
    ويف مؤتمــر صحفي ُعقد 

بخصوص هذه املناســبة، أكد 
مدير عام مكتب وزارة الثقافة 
يف عدن - مدير املهرجان أحمد 
عبدالله حســني لوكالة األنباء 
اليمنية ســبأ، أهميــة تنظيم 
املهرجــان الوطنــي للمرسح 
بالتعاون بني الوزارة والهيئة، 
وذلك بموجب االتفاقية املوقعة 
بني الجانبني يف الـ 19 من شهر 
مايو املايض، كــون املهرجان 
يهدف إىل إحياء املرسح مجدداً 
بعد فرتة ركود عاشها، مؤخراً، 

نتيجة األوضاع العامة.
واوضح أن املهرجان سبقته 
جهــود وتحــركات وأعمــال 
تحضريية بدأت بتشكيل لجنة 
فنية للمهرجان برئاسة وكيل 
محافظة عدن محمد شــاذيل، 
والوكيل املساعد لوزارة الثقافة 
لقطاع الفنون واملرسح نجيب 
سعيد ثابت نائباً لرئيس اللجنة، 
ومدير عام مكتــب الثقافة يف 
عدن أحمد عبدالله حسني نائباً 
لرئيس اللجنة - مديراً للمهرجان 
ومقرر وخمسة أعضاء آخرين، 
وتشكيل لجاناً فرعية مختصة 
بإجــازة النصــوص وتحديد 
الفائزيــن وإعــداد وتحضري 
املــرسح والجوانــب اإلعامية 

واألمنية.
الفنية  اللجنــة  أن  وذكــر 
للمهرجان رشعت فور تشكيلها 
مبارشة بالتحضري للمهرجان، 
الفرعيــة  اللجنــة  وبــدأت 
املكلفــة بإجــازة النصوص، 
باستقبال النصوص املرسحية 
املتقدمة للمشاركة باملهرجان 
املشاركة  القائمة  واستخاص 
منها، والبدء بالربوفات املرسحية 
وغريهــا مــن التحضــريات 
واالستعدادات املختلفة، ولفت إىل 
أن املهرجان املرسحي يعد بمثابة 
حدث فريد من نوعه يف عدن، كما 
أشاد بدعم وجهود هيئة الهال 
األحمر اإلماراتي، يف دعم قطاع 

الثقافة والفنون.
من جانبه رئيس لجنة إجازة 
النصــوص باملهرجــان أحمد 
عبدالله سعد، أشار إىل استخاص 
عرشة نصوص مرسحية وفقاً 
للــرشوط واملعايري املحددة من 
أصل 27 نصاً مرسحياً متقدماً 

للمشاركة باملهرجان.

أقام فريق ألوان الشــبابي 
بالتعاون مع املنظمة الوطنية 
لإلعاميــني اليمنيني )صدى ( 
السبت املايض صباحية شعرية 
حملت عنوان » مأرب الحضارة 
» وذلك  يف خيمة الحوار الوطني 

بمدينة مأرب.
التي حظيت  ويف الفعاليــة 
بجمهور واســع ألقــى نخبة 
من الشــعراء واألدباء قصائد 
شعرية عديدة نالت استحسان 

الجمهور.
جاءت  هذه البادرة النوعية 
للفريــق يف مدينة مأرب بهدف 

تحريك املشهد الثقايف وإزالة الركود املخيم 
عليه .

ويف حديثها لصحيفة 26سبتمرب  تقول 
شيماء عبد الحميد عضو الفريق:«نحن  

مجموعة شباب شغوفني بالشعر و األدب 
وجدنا أنفسنا يف مكان راكد أدبياً و ثقافيا 
و برغم أن مأرب حاليا تعد حاضنة لألدباء 
والشعراء واملثقفني لكن ربما أحوال البلد 
من حرب و سوء معيشة تسببت يف إخماد 

الجذوات داخــل كل أديب و 
شاعر«.

عبدالحميــد  وأضافــت 
بأن » الهدف مــن الفعالية 
هو تحريك الجــو الثقايف و 
األدبــي يف مدينــة مأرب و 
عكس الصورة الحقيقية لها 
فهي ليست مدينة ساح  أو 
معسكر بل هي أقرب للسام 
و الحب والجمال وإىل جانب 
إشــباع شــغفنا و شوقنا 

لألجواء األدبية«
ويطمــح  فريــق ألوان 
الشــبابي  إىل تفعيل خطته 
الثقافية التي يعتزم العمل وفقها بهدف 
إنعاش املشــهد الثقايف يف مأرب، داعيا 
الجهات الحكومية والخاصة ذات العاقة 

إىل دعم أنشطته الثقافية واألدبية.

حسين الصادر
يف بلد مايني الشعراء ال يموت الشعر 
بل يتألق يف الزمن الصعب يف الغالب تولد 

القصائد من رحم املعانة .
يف خيمة الحوار الوطني بمأرب كانت 
هناك عودة للقوايف رتلها شباب وشابات 
من جيل الشــعراء الشــباب يف فعالية 
نظمها املجتمع املدني ممثل بفريق الوان 
بالتعاون مع منظمــة صدى اإلعامية 
ورعاها الرأسمال املحيل ’ زبني للتجارة »

رتل األحفاد قصائدهــم  عىل طريق 
األجداد بكو واستبكوا كانت البداية مع 
عبدالكريــم العفريي  العفريي شــاعر 
شاب ولكن يبدوا انه متمسك باملدرسة 

العمودية التقليدية.

احتل الوطن مكانه مميزة، ويف عودة 
اخرى للعفريي عــاد اىل الفخر بعروبته 
ودحض الخرافة الكهنوتية واســتمرت 
الصباحية مع الشــاعر املاربي مسعد 

عكيزان.
عكيزان املنحــاز ملحافظته وملحليته 
باعتبــار املحلية الناضجة والســليمة 

الطريق اىل الوطن املتعايف.
الشــاعر محمد الحريبــي هو األخر 
صاحب لغة شــعرية سلسلة ومتدفقة 
يحملها قصــص ووقائع ويمكن اطاق 
وصف بعضها بفتوحات شعرية خاصة 
يف وصف مارب, لــن ينىس الحريبي احد 
رفاقه الذين قضــوا يف الحرب »عبدالله 
القادري«كان الحضور النســوي بارز 

من خال مشاركتني األوىل من الشاعرة 
الشعبية »أزال عيل« وهي شاعرة شابة 
واجهة املليشــيات يف احتجاجات مدنية 
وتعرضت لــألذى من قبل املليشــيات 
وعربت الشــاعرة بأســلوب متميز عن 
كل هــذه املعانة اما الشــاعرة األخرى 
»سبامحمدعباد »  افردت الشاعرة مكان 
كبــري للمعانة اإلنســانية  التي تركتها 
الحرب .ويمكن الخروج بأهم رسالة من 
هذه الصباحية  اذا كان الجميع قلق عىل 
كل يشء بهذا البلد أطمئنوا  عىل الشعر يف 
اليمن، قدم الفعالية املذيع الرائع رشيد 
املليكي  وحرضها مدير عام الثقافة عيل 
بقان ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب 

نارص الرشيف.

مملكة الشمس 
عبدالكريم العفيري 

»الشعر اليموت في بالدي«

الثقافية 14

هدفها تحريك المشهد الثقافي:
 صباحية شعرية لفريق الوان بالتعاون مع منظمة

صدى  بعنوان »مارب الحضارة«
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> بداي�ة ه�ل ل�ك ان تطلعن�ا عىل وضع املنش�آت 
الرياضي�ة )مالعب، صاالت، اندي�ة رياضية( وعن 
االرضار التي تعرضت لها عىل ايدي مليشيا الحوثي 

االجرامية؟

ف��ي طبيعة احل��ال متتلك تع��ز منش��آت رياضية 
مح��دودة مقارن��ًة بحجمه��ا ومخزونه��ا الش��بابي 
والرياضي الكبير، اما فيما يخص املالعب الرياضية 
فيوجد في تعز ملعبان رئيسيان هما ) ملعب الشهداء 
وملعب نادي الصقر الرياضي(  وميتازا مبواصفات 
متقدمة من ناحية التعش��يب الصناع��ي واملدرجات 
واملنصات الرس��مية، ولكن لألسف تعرض امللعبان 
للدم��ار الكبير خاص��ة ملعب الصقر ال��ذي تضررت 
ارضيته ومبانيه بشكل كامل، بعكس ملعب الشهداء 
ال��ذي تعرض ألض��رار كبيرة ايض��اً،  لكنه��ا اقل من 

الصقر نسبياً.
واجم��االً؛ تعرض��ت معظ��م املنش��آت الرياضي��ة 
للتدمي��ر بعضها بش��كل جزئي وأخرى بش��كل كامل 
لألس��ف نتيجة احل��رب احلوثي��ة واس��تهدافها لها، 
حيث عمدت املليش��يا إل��ى اس��تخدام بعضها ثكنات 
عس��كرية، والقي��ام بقص��ف البعض اآلخ��ر بصورة 
مستمرة باألسلحة الثقيلة مما تسبب بالدمار الهائل، 
كما هو واضح في نادي الصقر الرياضي املدمر بشكل 
كلي وملعب الش��هداء ومقر الن��ادي االهلي والصحة 

والشروق في ريف املعافر وغيرها من املنشآت.
> ه�ل لديكم احصائي�ات دقيقة لم تم اس�تهدافه 
وتدمريه من قبل مليش�يا امل�وت والدمار، وما الذي 

يرتتب عىل املكت�ب القيام به يف ظل 
الح�رب التي تش�نها املليش�يا عىل 

املنشآت الرياضية والخدمية؟

لدينا تقاري��ر ميداني��ة واحصائية 
للمنش��آت الت��ي تعرض��ت للتدمي��ر 
املمنهج، وحاولنا بطرق عدة تقدميها 
للجه��ات املختصة محلي��اً ودوليا، اال 
انن��ا نالق��ي صعوب��ة في ذل��ك بعض 
الش��يء نتيج��ة ع��دم اهتم��ام تل��ك 
ام��ا  الرياض��ي،  اجله��ات باجلان��ب 
بالنس��بة لالحصائي��ات فق��د دم��رت 
املليش��يا )4( مقرات أندي��ة، وملعبني 
لك��رة الق��دم،  وملعب كرة س��لة ويد، 
اس��تهدفت  رياضيت��ني،  وصالت��ني 
جميعها بصورة جعلتها كومة خراب 
ودمار نتيجة القصف املدفعي الثقيل، 

وكنا في املكتب قد باش��رنا اعادة تأهيل تلك املنشآت 
وفق برنامج متكامل نسعى من خالله لتأهيل جميع 

املنشآت الرياضية في احملافظة، وافتتاح غيرها.
> الكهنوت الحوثي دائماً يستخدم املالعب الرياضية 
واألندي�ة )ثكنات عس�كرية، مخازن أس�لحة(، ثم 

يدمرها ملاذا؟

مليشيا احلوثي بسياس��تها الشيطانية اإليرانية، 
ت��درك متام��اً اهمي��ة األندي��ة الرياض��ة والثقافي��ة 
واملنش��آت الش��بابية في بن��اء وعي وطن��ي وثقافي 
ومدني كبي��ر، وهو ما ت��راه اخلطر احمل��دق واألكبر 

على توسعها وسيطرتها وبطبيعتها االنتقامية تظن 
بتحويل املالعب واالندية لثكنات عسكرية، انها تنال 
م��ن ذلك البن��اء املدني الوع��ي، باإلضاف��ة لغريزتها 
الت��ي احال��ت كل املنش��آت املدنية واملس��اكن كدروع 
عسكرية، كما تدرك املليش��يا االنقالبية الدور البارز 
الذي تقوم به التنشئة الرياضية والعملية في تنوير 
عقول الشباب، وهو ما سيقف حاجزا وسداً منيعاً أمام 
مخططاتهم الظالمية التي تس��عى الستعباد الشعب 

وفرض سيطرتها عليه ومقدراتِه.
> حدثنا عن األنش�طة الرياضة التي نفذها املكتب 
يف ظل الح�رب والحصار ورغم عدم اكتمال تحرير 

املدينة!؟ 

نال حصار املليش��يا احلوثية للمدين��ة من املدينة 
بأكملها وس��بب لها مآٍس ومضاعفات ومن الطبيعي 
ان يتأثر الواقع الرياضي بذلك، وهو ما المس��ناه من 
نزوح رياضي��ني وتدهور اوضاع اخرين، وترك عدد 
منهم للرياضة نتيجة انشغالهم بالظروف الصعبة 
الت��ي فرضها احلص��ار عليه��م واس��رهم، باالضافة 
للصعوبة التي واجهتنا في احلصول على االمكانات 

املطلوبة لبعض االنشطة واعادة تأهيل املنشآت.
ورغم ذلك اس��تطاع املكتب خالل الفت��رة املاضية 
من زمن احلرب وف��ي احلك الظروف إقامة النش��اط 
الرياضي في حارات وازقة املدينة علي واقع القنص 
في الوقت الذي كانت املساحة احملررة اقل بكثير من 
االن، حالياً تشهد املدينة حتسنا كبيراً و ملحوظاً في 
نش��اطها الرياضي، ونحن نتطلع لتحريرها بش��كل 

كامل حتى تعاود تعافيها وتألقها بصورة كاملة.
> ما دور مكتب الشباب والرياضة يف تنشئة الرباعم 
واألطفال وإعادة تأهيلهم لتجاوز آثار الحرب، وابراز 

مواهبهم الكروية لتكوين جيل املستقبل؟

نعمل حالياً بصورة مضاعفة على االهتمام بفئتي 
البراعم والناش��ئني امياناً مّنا ان البناء احلقيقي يبدأ 
من االس��فل لضمان جي��ل موهوب ومتكام��ل مهارياً 
وجس��دياً وحتقيق مس��تويات عالية تناف��س محلياً 
وخارجيا على مس��توى املنتخب��ات الوطنية وهو ما 

نسعى اليه، وبال شك ان التنشئة الرياضية السليمة 
للبراع��م واالطفال تعطي نتائ��ج عالية ومميزة على 
مختلف املستويات الرياضية واالخالقية والثقافية، 
وهذا شيء يضمن للبلد جيالً واعياً ومتمكنا في الوقت 

نفسه.
> ينتظ�ر املتابعون بش�ارات رياضية عن الدوري 

الريايض متى برأيك سينطلق؟

كنا قد ابلغنا من قبل الوزارة واالحتاد 
للبدء بالتحضير للدوري، ولكن توقف 
ألس��باب فنية واداري��ة تخص االحتاد 
العام لكرة القدم وال��وزارة واعتقد انه 
في ح��ني اس��تكمال التنس��يق واالعداد 
ال��دوري،  اس��تئناف  س��يتم  الكام��ل 
هن��اك جه��ود فعال��ة وحثيثة م��ن قبل 
ممثل��ة  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
باالس��تاذ/ نائف صالح البكري وزير 
الش��باب والرياض��ة ورئي��س االحتاد 
اليمن��ي لك��رة الق��دم احم��د العيس��ي 
إلعادة انط��الق ال��دوري الرياضي في 
الفت��رة القادمة، وذل��ك ألهمية الدوري 
الرياض��ي ف��ي احلف��اظ على مس��توى 
جيد للرياض��ة، كون ال��دوري  من اهم 
املوارد البش��رية للمنتخب��ات الوطنية 
في اختيار الالعب��ني الرياضيني الذين ميثلون اليمن 
ف��ي احملافل الدولي��ة، واملكتب على تواص��ل دائم مع 
الوزارة ملتابعة املس��تجدات والوق��وف على احللول 

املطروحة واملقترحة.
> ما الربامج واألنش�طة الرياضية التي قمتم بها؟ 

وما هي برامجكم وانشطكم القادمة؟

نفذن��ا العديد من البرام��ج والفعاليات واملخيمات 
الصيفية  خ��الل الفترة املاضي��ة،  كان آخرها املخيم 
الصيف��ي للمه��ارات للكش��افة واملرش��دات، وايض��اً 
املعرض األول البتكارات ومهارات الشباب بالتنسيق 

م��ع جامعة تع��ز والعدي��د م��ن البرامج واألنش��طة 
الرياضية منها بطولة املؤسسات احلكومية.

وبنس��بة لبرامجنا وانش��طتنا القادمة فننا سوف 
نقوم خالل االيام القادمة بإذن الله ستشهد محافظة 
تعز حراكاً ش��بابياً ورياضياً من خالل تنفيذ العديد 
من البرامج الشبابية والرياضية أهمها بطولة كرويه 
لفئة البراعم والناش��ئني أيضا بطولة كروية لقدماء 
الالعبني أيضا بطوالت رياضية للجامعات احلكومية 

واخلاصة وللمدارس وأيضا املديريات احملررة.
في اجلانب الشبابي نس��عى لتأهيل أكثر من ٢٠٠ 
ش��اب وش��ابة في العديد من املهارات التي يحتاجها 
الش��باب، وكذلك نعم��ل على إع��داد برنامج رياضي 
متكامل البطالنا اجلرحى في العديد من االلعاب وفاء 

منا لهم وتكرمياً لتضحياتهم.
هذه البرامج وما نفذ منها برعاية كرمية من معالي 
وزير الشباب والرياضة األستاذ نايف البكري الذي 
يولي محافظة تعز اهتمام��ا كبيراً ومحافظ محافظة 
تعز الدكتور أمني أحمد محم��ود الذي يتابع باهتمام 
وحرص على تفعيل النشاط الشبابي والرياضي في 
احملافظة وتطبيع احلياة بش��كل عام، كذلك ال أنسى 
األستاذ علي املعمري محافظ احملافظة السابق الذي 
أس��هم في تنش��يط املكتب ودعم ورعاي��ة الفعاليات 

والبطوالت الرياضية خالل فترة توليه احملافظة.
> س�معنا ع�ن التنس�يق م�ع املحافظ�ة وبرامج 
اع�ادة االعمار مع االش�قاء بالتحالف وفق الخطط 
االسرتاتيجية واملستقبلية.. هل لكم ان تطلعونا عن 

ذلك؟
بالتأكيد التنس��يق جار بداية مع الس��لطة احمللية 
والتي تعمل بش��كل كبير في تطبي��ع احلياة وعودة 
عمل املؤسس��ات احلكومي��ة والقط��اع الرياضي من 
اهم القطاعات التي توليها الس��لطة احمللية اهتماماً، 
ونعمل حالياً على استكمال إعداد الدراسات الهندسية 
والفنية ألغلب املنش��آت الرياضية في احملافظة التي 
تعرضت للتدمير بشكل كلي والبعض بشكل جزئي، 
وفي نهاية ش��هر نوفمبر سنسلم اجلهات املعنية في 
الس��لطة احمللية ووزارة الشباب والرياضة اخلطط 

الالزمة إلعادة تأهيل وترميم املنشآت.
ايضا بحس��ب طل��ب جه��ات مانحة ف��ي التحالف 
العرب��ي مثل اله��الل االحم��ر االمارات��ي ومركز امللك 
سلمان لالغاثة واالعمال االنس��انية، فقد ُقمنا سابقاً 
بتس��ليم تقري��ر اولي بتكلف��ة إعادة تأهيل املنش��آت 
الرياضي��ة لالخوة في مكت��ب التخطي��ط والتعاون 
الدولي باحملافظة، كي تعرضه على اجلهات الدولية 
املانح��ة، وخالل زي��ارة معالي نائب وزير الش��باب 
والرياضة االس��تاذ/ مني��ر الوجي��ه، واطالعه على 
وضع املنش��آت الرياضية، وجه بس��رعة اس��تكمال 
الدراس��ات والرفع بها للوزارة كي ترفع الى مجلس 

الوزراء وإقرارها.
> ما هي برامج املكتب وانش�طته القادمة واالدوار 

املناطة به يف ظل االمكانات املتاحة؟    

في الواقع كانت البداية ملكتب الش��باب والرياضة 
صعب��ة ج��داً، خاصة واّن��ا جئن��ا على بني��ة حتتية 
منهارة ومكتب مشلول بصورة كاملة بسب احلرب، 
االم��ر ال��ذي دفعن��ا ملضاعف��ة اجله��ود وبامكان��ات 
ضعيفة وش��حيحة ولكننا جنحنا ف��ي نهاية املطاف 
بإعادة تفعيل دور املكتب بص��ورة متقدمة، وتنظيم 
عدة بطوالت رياضية، وانش��طة رياضية وشبابية، 
باالضافة العادة تفعيل االحتادات واالندية الرياضية 

في مختلف األلعاب.
وكن��ا قد بدأنا انش��طتنا ف��ي تفعي��ل الرياضة في 
األحياء واألرياف في بادئ األمر، وذلك نتيجة انهيار 
البنية التحتية واملنشآت الرياضية، واقمنا بعد ذلك 
عدة بط��والت في الع��اب مختلفة ككرة الق��دم واليد، 
والع��اب الق��وى، والش��طرجن، باالضاف��ة ألكثر من 

مارثون في املدينة وغيره من األنشطة.
> حصة تعز م�ن املش�اركات الخارجي�ة وتمثيل 

املنتخب!؟

دائماً ما كانت تعز ترفد املنتخبات الوطنية مبواهب 
متميزة والعبني عدة،  لكنني ارى ان حصة املدينة في 
متثيل املنتخبات ال ترتقي للنسبة العالية التي تنفرد 
بها تعز في عدد ونوعية رياضييها املوهوبني، ونحن 
نسعى لتحقيق نسب اعلى في متثيل املنتخبات، وتعز 
حاضرة ومتواجدة في املنتخب وايضاً في املشاركات 
اخلارجية، ولكن خ��الل الفترة الس��ابقة كان تواجد 
ممثلني عن احملافظة سواء في املنتخب او املشاركات  

اخلارجية ضعيفاً، لسببني: هما:
االول: احل��رب واحلص��ار التي عانته��ا احملافظة، 
وهذا سبب في عرقلة وصول املدربني وممثلي االحتاد 
العام لك��رة القدم والوزارة الختيار الالعبني من تعز 
ومع ذلك مت اختيار مجموعة من احملافظة للتمثيل لكن 

ليس باحلصة التي كانت تأخذها احملافظة سابقاً.
السب الثاني: ضعف التنسيق بني الوزارة واملكتب 
خالل الفترة الس��ابقة، مما ادى الى استثناء تعز من 
العدي��د م��ن املش��اركات اخلارجي��ة ويت��م معاجل��ة 
ذل��ك بالتنس��يق اجلاري وبش��كل كبير م��ع الوزارة 
وس��تكون حصة تعز كبيرة خالل الفترة القادمة مبا 
يتعلق باملشاركات اخلارجية سواء بالقطاع الشبابي 

والرياضي.
> هل هناك مش�اريع ت�م افتتاحها حالي�اً، وماهو 

معتمد مستقبالً!؟

هناك ع��دة مش��اريع مت افتتاحها من قب��ل املكتب، 
كتوفي��ر املالع��ب الرياضي��ة البديل��ة لتل��ك التي مت 
استهدافها وتدميرها من قبل املليشيا احلوثية، متثلت 
بتوفير مالعب ش��عبية في ع��دة مناطق ف��ي املدينة 
وكذلك تعشيب بعض مالعب اجلامعات الستغاللها 
كمالعب بديل��ة، باالضافة الي افتتاح ملعب كرة قدم 
خماسي في منتزه التعاون، كما يهدف املكتب لتهيئة 
عدة صاالت رياضية تهتم بالشباب والتي قد بدأ بتفيذ 
تأهيلها، باالضافة الي ترمي��م تلك الصاالت التي مت 
استهدافها وتدميرها سواء بشكل جزئي او كلي جراء 

احلرب التي شنتها مليشيا احلوثي على احملافظة.
> ما هي أبرز املعوق�ات املادية وغري املادية لتنفيذ 

خططكم املرسومة؟

من أهم األس��باب إلعاقة حتركات املكت��ب الهادفة 
لتفعيل األنشطة الرياضية والشبابية الساعية لبناء 
جيل رياضي صحيح جس��مانيا وعقليا، اخلصم من 
املوازن��ة حيث يتم حالي��اً اعتماد ٥٢% م��ن املوازنة 
التش��غيلية املعتمدة في العام 2014م وذلك في ظل 
ارتفاع األسعار والذي يس��بب صعوبات ومعوقات 
ف��ي ترمي��م واص��الح املالع��ب واألندي��ة الرياضية 
والتي تعتبر من أهم االحتياجات للنهوض بالنشاط 

الرياضي.

:» « مدير مكتب الشباب والرياضة في تعز لـ

عجلـــة احلركـــــة الـــــريـــاضــــية تعــــود الــــى احملافظة
ينظ�م مكت�ب الش�باب والرياض�ة يف تع�ز مارثونات، 
وكرنفاالت، وبطوالت متعددة، وانش�طة وبرامج مختلفة 
بعزيمة شبابية إلبنائها الذين يمزجون حضارتهم الجميلة 
بمس�تطيلها االخرض وبإرادة فوالذية من السلطة املحلية 
لتفعيل املؤسسات الخدمية ومنها الرياضية لتطبيع وعودة 
الحياة يف املدينة، لتتع�اىف تدريجياً وتتنفس الصعداء بعد 
ان دمرت مليش�يا الحوثي الكهنوتية املؤسسات واملكاتب 
الرياضية واملنشآت و مالعب تدمرياً ممنهجا بفعل حقدهم 

امليلشاوي ومرشوعهم الكهنوتي.
»26سبتمرب« التقت مدير مكتب الشباب والرياضة ايمن 
املخ�اليف لالطالع اكثر وعن قرب  عىل املش�هد الريايض يف 

املحافظة وأجرت معه الحوار التايل:

   حاوره/ مختار الصبري

أحرز نادي شمس��ان عدن املركز األول 
ف��ي بطول��ة احملب��ة والس��الم للمالكم��ة 
بحضرموت التي نظمتها وزارة الشباب 
والرياضة واالحتاد العام للمالكمة، فيما 
حل مركز »سبأ مأرب« في املركز الثاني، 

واحرز نادي ميناء عدن املركز الثالث.
ومتكن فريق مركز »سبأ مأرب« بقيادة 
املدرب الدولي الدكتور/ ش��عبان صالح 
العمري، من الفوز ب��كأس املركز الثاني، 

بع��د أن حص��د جن��وم الفري��ق املالك��م 
ص��دام احلوري ميدالي��ة ذهبية في وزن 
56 كج��م،  واملالكم محي��ي الدين عدنان 
ميدالية فضية في وزن 52 كجم واملالكم 
إبراهيم امليثال��ي ميدالية فضية في وزن 
64 كجم، فيما انس��حب بسبب اإلصابة 
املالكم��ان أكرم قائد الس��ماوي، وبرهان 

الدين احلطامي.
وعب��ر امل��درب العم��ري ف��ي تصريح 

ل�«سبتمبر نت« عن شكره لوزير الشباب 
والرياضة األس��تاذ نايف البكري، الذي 
هاتف ادارة الفريق ف��ور انتهاء البطولة 
وهنأه��م به��ذا اإلجن��از لش��باب م��أرب، 
مش��يدا بدع��م محاف��ظ محافظ��ة م��أرب 
اللواء سلطان العرادة للمركز الذي أسس 
في مأرب بداية ش��هر أغسطس من العام 

اجلاري.
كم��ا أش��اد امل��درب العم��ري باللجنة 

املنظم��ة للبطول��ة عل��ى حس��ن التنظيم 
الف��رق  ملختل��ف  االس��تقبال  وحف��اوة 
واألندي��ة املش��اركة، الفتا ال��ى البطولة 

القادمة ستكون في محافظة مأرب.
ولفت الى أن الفريق تلقى عقب البطولة 
دعوة للمش��اركة ف��ي البطول��ة الدولية 
لشهداء األردن في نسختها الثانية، التي 
س��تقام في مدينة العقب��ة األردنية بداية 

العام القادم.

} دم��رت المليش��يا األندية الرياضي��ة والثقافية والمنش��آت 
الشبابية خوفًا من دورها في بناء وعي وطني وثقافي ومدني

} جديد رياضة تعز »مارثونات، كرنفاالت، بطوالت« وانشطة شبابية مختلفة
}  نسعى لتأهيل أكثر من 2٠٠ شاب وشابة في العديد من المهارات التي يحتاجها الشباب

}  نعمل على اعداد الدراسات الفنية والهندسية العادة اعمار 
المنشآت الرياضية وسنقدمها للجهات المانحة قريبا

}  رغم ما ترتكبه المليشيا من جرائم انسانية بحقهم شباب تعز أكثر اقباال على الحياة

شمسان يحرز لقب بطولة احملبة والسالم للمالكمة و«سبأ مارب» وصيفا

15الرياضة
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اقتنــت وزارة الثقافة، ثالث 
عمالت أثرية تعود إىل عهد الدولة 
الصليحية عثر عليها مواطنون 
يف موقع كدمة األثري بمحافظة 

لحج .
وقال وزير الثقافــة، مروان 
دمــاج، لوكالة األنبــاء اليمنية 
)سبأ( إن العمالت هي عبارة عن 
دنانري ذهبية رضبت يف عدن عام 
441هـ أيام ابن مؤسس الدولة 
الصليحية العــادل بالله أحمد.. 
موضحاً أن العمالت منحوت عىل 
وجهها األمامي، عبارة »ال إله إال 
الله« وعىل الوجه الخلفي، عبارة 

»امر به املكرم بن عيل«.
وأشــار إىل أن اللجنــة التي 
تم تشــكيلها من مكتب الوزير 

والهيئة العامــة لألثار رفعت يف 
تقريرها أنه تم تسليم العمالت اىل 
مدير عام مكتب اآلثار يف محافظة 
عدن إليداعها يف متحف عدن إسوة 
بالعمالت الرومانية التي سبق ان 
اقتنتها الوزارة إثر العثور عليها يف 

موقع أثري بمحافظة أبني.
تجــدر اإلشــارة إىل أن وزارة 
الثقافة إستطاعت خالل الفرتة 
املاضية إســتعادت مخطوطات 
وقطع اثرية تعرضت للســطو 
والنهب، كما تعمل الوزارة حالياً 
بالتنســيق مع الجهات املعنية 
يف الداخــل والخارج الســتعادة 
مخطوطات وقطع اثرية تحمل 
قيمة تاريخية وحضارية بالغة 

األهمية.

التقى وزير حقوق اإلنسان الدكتور محمد 
عســكر، يف مكتبه بالعاصمــة املؤقتة عدن 
مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف فتحيه 
عمر، للتنسيق املشرتك بني الوزارة واملنظمة 

لحماية الطفولة.
وأطلع الوزير، املنظمة عىل القرار الصادر 
من مجلس الوزراء بتشــكيل اللجنة الفنية 
املشرتكة ملنع تجنيد األطفال، واملوافقة عىل 
تحديث الخطة املوقعة بني الحكومة اليمنية 

ومنظمة األمم املتحدة يف عام 2014، وكذلك 
خارطة الطريق، وآليــات العمل لتنفيذ هذه 

الخطة.
وأشار عسكر اىل أن ظاهرة تجنيد األطفال 
واستغاللهم من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية، 
لها آثار خطرية عىل بناء شخصية الطفل ولها 
انعكاسها املبارش عىل املجتمع اليمني حارًضا 
ومســتقبالً، مؤكًدا أن الحكومة اليمنية تويل 

ملف تجنيد االطفال اهتماًما كبريًا.

وثمن وزير حقوق االنسان الدور الذي تقوم 
به املنظمة، مطالبا املنظمات األخرى أن تحذو 
حذو منظمة اليونيســيف، مشدًدا يف الوقت 
نفسه عىل رضورة إحياء املشاريع يف مجال 

بناء القدرات يف مجال حقوق الطفل.
من جانبها عربت مســؤولة الحماية يف 
منظمة اليونيســف لحمايــة الطفولة عن 
ارتياحها للجهود التــي تبذلها وزارة حقوق 

االنسان يف مجال االهتمام بحقوق الطفل.

وزارة الثقافة تقتني عمالت أثرية تعود 
لعهد الدولة الصليحية

وزير حقوق اإلنسان يلتقي مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف

مدفعية الجيش الوطني ال تنام على جبهات 
القتال، وامامها على مد النظر تتهاوى مواقع 

المليشيا وتحصيناتها

مليشيا الدمارالحوثية تفجر 
خمسة منازل في تعز

مستشفى الجوف العام يتسلم 
معدات طبية جديدة

تسلم مستشــفى الجوف العام يوم 
أمس معدات طبية مقدمة من الربنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحضور 
وكيل املحافظة عبدالله الحاشدي و مدير 
ادارة املشاريع يف الربنامج السعودي حسن 

آل عطاس.
وتشمل أجهزة أشعة متنقلة وثابتة 

وأشــعة مقطعية وجهاز موجات فوق 

صوتيه و تجهيز البنية التحتية الجهزة 

األشعة وتجهيز مجموعة قسم الطورائ 

وعيادات طب االرسة وقســم األســنان 

وتجهيز عيادة طب العيــون ومولدين 

كهربائيني.

يف اطار استمرار جرائمها الكارثية عىل 
الشــعب اليمني اطلقت مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية صباح اليوم صواريخ غازات سامة 
محرمة دوليا يف أوســاط سكان محليني يف 
قرية املهد شمال رشق مديرية بيت الفقيه 
بمحافظة الحديدة نتج عنها استشــهاد 5 
أشخاص متأثرين باختناقات ونفقت عرشات 

الدواب.
ونقلت مصادر محلية عن سكان محليني 
يف قرية املهد »أنهم سمعوا سقوط صاروخ 
قرب منزل حســني صالح مغطرف الذي 
يقع رشق قرية املهد ولكنهم لم يروا أي أثر 
النفجارات، مؤكدين ان املليشــيا الحوثية 
ابلغتهم بانها تجربة صاروخية قامت بها 
وحدة الصواريخ، وأن ســكان املنزل لن 

يتأثروا بســبب الصاروخ الذي لم ينفجر، 
حد إفادة األهايل التي نقلوها عن الحوثيني 

يف املنطقة.
فيما أكد مصدر طبي يف مستشفى بيت 
الفقيه، وصول 5 جثث مــن قرية املهد إىل 
املستشفى موضحاً أن الجثث ألرسة حسني 
مغطرف وأن أفراد األرسة أصيبوا باختناقات 

حادة نتيجة غاز سام يشابه غاز الخردل.
وقالت املصادر »إن مليشيا الحوثي شنت 
حملة اعتقاالت شــملت 18 شــخصاً من 
املنقذين الذين نقلوا الضحايا إىل مدينة بيت 

الفقيه وبعض أقارب املسعفني«.
وصادرت املليشــيا أجهزة الهواتف التي 
تعمل باللمس لكافة سكان القرية خشية 

من ترسب صور الضحايا.

 استشهاد اسرة كاملة واختناقات ونفاق عشرات الدواب 
المليشيا تطلق صواريخ محرمة دوليا على سكان الحديدة

إعالمية عربية شهيرة 
تشتري فيال بأكثر من 3 

مليارت ريال يمني
اشــرتت اإلعالمية الكويتية حليمة بولند 
فيال جديدة بمدينة »بروج أوزون« يف البوسنة 
بمبلغ 5 ماليــني دوالر« أي ما يعادل أكثر من 
ثالثة مليارت يمني » كما نرشت عرب صفحتها 
الخاصة عىل أحد مواقع التواصل اإلجتماعي 
مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تســتعرض 
الفيال حيث أشارت إىل أن املبلغ ال يشمل فيال 
واحدة ولكن فيال لها وألرستها ومجموعة أخرى 

بغرض االستثمار العقاري.

مجموعة »هائل سعيد« تعلن عن تخفيضات كبيرة في األسعار
أعلنت مجموعة هائل ســعيد 
أنعم عن تخفيض أسعار منتجاتها 
من السلع الغذائية واالستهالكية، 
بالتزامن مع تحسن أسعار الريال 
اليمني وانخفاض أسعار العمالت 

األجنبية خالل األيام املاضية.
وقالت املجموعــة يف بيان لها: 
»إها قامت بمراجعة أســعار عدد 
من الســلع واملنتجــات الغذائية 
االســتهالكية املختلفــة وإجراء 

تخفيضات كبرية عليها«.
وأشــارت اىل »ان القرار مواكباً 
لرتاجع الــرف وتفعيل الجهاز 
املريف وتغطية اعتمادات السلع«.

وحذرت املجموعة مــن أي مخالفة أو 
تجاوز لها وأكدت أنها ستقوم بوقف التعامل 

مع الوكالء املخالفني لقائمة األسعار«. 
وقال البيان: »ان قــرار تخفيض 
األســعار يأتي ضمن جهود مجموعة 

هائل ســعيد خالل األشهر املاضية يف 
تثبيت أسعار الدقيق كأهم مادة أساسية 
من خالل عملية البيع املبارش للمواطنني 

بأقل األسعار«.
وهبطت أسعار العمالت خالل األيام 
املاضية إىل مستويات قياسية مقارنة 

باألشــهر املاضيــة ووصل 
ســعر الدوالر إىل 520 ريال، 
بعد ان كان وصلت إىل 800 يف 
سبتمرب/ أيلول املايض، فيما 
أعلنــت الحكومة عن تغطية 
اعتمادات التجــار بالعمالت 
األجنبيــة وتفعيــل الجهاز 

املريف.
وكلفــت الحكومة اإلثنني 
19 نوفمرب/ ترشيــن ثاني 
وزارة التجارة لتفعيل دورها 
ومؤسســاتها الرقابية عىل 
السوق بشــكل عام وسوق 
الســلع الغذائية بشكل خاص لضبط 
أسعار السلع وبيعها يف السوق الرسمي 
وباألســعار الطبيعية واملتناسبة مع 
الســعر التفضييل الذي يحصل عليه 
التجار مــن البنك املركــزي للدوالر 

األمريكي.

تواصال لجرائمها يف حق املواطنني يف مختلف مناطق تواجدها أقدمت مليشيا 
الحوثي اإلرهابية تفجري خمسة منازل ملواطنني يف منطقة حراز القلعة بمديرية 
جبل حبيش غربي تعز جنوب غرب اليمن بعد ان اجربتهم عىل ترك منازلهم بالقوة 

قبل ان تنسفها باملواد املتفجرة وتحولها اىل ركام 
وقالت مصادر محلية، إن املنازل التي فجرتها مليشيا الحوثي تعود ملكيتها 
لكال من: حسن عيل عباس وغالب محمد قايد وفؤاد غالب محمد قايد وغالب بن 

غالب محمد قايد وعبد الويل احمد قايد.
أحمد ردمان

متــالزمتا العمــائم 
والجـــرائم 

بمجيء أول عمامة إىل اليمن عىل رأس الريس 
يف العــام 284هـ وجدت الجريمــة لها موئال 
، واغدودقت شــجرتها بفعل السقي املستدام 
لجذورها من دماء اليمنيني ، ولم يمت الريس إال 
وقد عقد قرانا بني العمامة والجريمة .. وفرض 
املهر لهذا العقد من حقــوق اليمنيني وأموالهم 
بينما الوليمة كانت - وما تزال - من أشــالئهم 

ودمائهم .
ومع تراخــي الزمن توارثت ســاللة الريس 
االلتزام بهذا العقد والقيــام بمقضياته لتغدو 
حقوق اليمنيني ودمائهم ثمنا لتثبيت متالزمتي 

العمامة والجريمة .
وقبل أكثر من خمسة عقود تجردت العمامة 
من وسائل الجريمة لكنها ظلت متمسكة بالحلف 
معها وبما اقتىض منها العمل اإلجرامي بصورة 
خفية مناســبة ملرحلة التهيئة الستعادة ظهور 
الحلف من جديد بعد استناده لسلطة كهنوتهم 
، وبالفعل فقد عادت العمامة لتتسلط عىل رقاب 
اليمنيني ، وبــرزت العالقة بينها وبني الجريمة 
متجســدة يف إزهاق األرواح واستباحة الحقوق 

املادية واملعنوية منذ انقالبهم املشئوم .
إن مهمة اليمنيني اليوم تتمثل يف تفكيك الحلف 
بني العمامة والجريمة أوال وذلك من خالل تجريد 
العمامة من أســباب القوة التي تمتلكها لتغدو 
عاجزة عن القيام بنفقات اســتمرار عقدها مع 

الجريمة .
ولعل األهم يف األمر التعامل مع ذوي العمائم 
عىل أساس من وعي يجعل من العمامة والتوزة 
والثقافة املتعلقة بهما يف تصورات كل يمني محل 

اتهام حتى تثبت براءتها ...
 ذلك أن مهمــة اليمنيني برشعيتهم قدر ما 
هي يف تجريد الساللة من عوامل قوتها فإنه 
منوط بها أن تقوم بتهيئة الســاحة الثقافية 
والقضائية ملحاكمة الثقافة العنرصية املختبئة 
تحت العمائم ... فمتالزمتا العمائم والجرائم ال 
بد أن تتم مقابلتها بمتالزمتي القوة والعدالة 
لفكفكة ذلك الحلف املشــئوم والقضاء عىل 
بذراته.. عدا ذلك فليس أكثر من تأجيل املعركة 

لزمن قد ال يطول .

تتقدم ارسة تحرير صحيفة وموقع 
»26 سبتمرب« بأحر التهاني واجمل 
التربيكات للزميل الصحفي الخلوق 
كمال حسن بمناســبة الخطوبة 
وقرب الزفاف ..فألف ألف مربوك 

وعقبى للفرحة الكربى

وسط فرحة األهل واألحباب 
يحتفل اليوم الخميس الزميل

عبدالحكيم الشريحي
القائم بأعمال مدير التحرير بزفافه 

امليمون..وبهذه املناسبة تتقدم 
أرسة تحرير صحيفة 26 سبتمرب 

وموقعها االلكرتوني بخالص التهاني 
والتربيكات سائلني الله أن يمن عليه 

بحياة زوجية هانئة ومستقرة. 

فألف مربوك

الف مبروك

www.26sep.info

     اجليش الوطني اليمني
      

     

اللواء / محسـن عـلـــي ُخـصــروف

رئيس التحــريــر

القائم بأعمال مدير التحرير

عند تحريرهاالعقيد/عبدالحكيم الشريحي

لم يكن يتوقع أحــد أي هجوم مباغــت بهذه القوة 
والرسعة، فكثري من التقاريــر الدولية التي وصلتهم عرب 
أذرعهم الساللية املتوغلة يف مفاصل العديد من املنظمات 
الدولية كانت مطمئنة، فماذا حدث، وكيف تغري املوقف عىل 

الحوثيني يف معارك الساحل؟ 
معركة الحديدة تعد من أهم املعارك الفاصلة يف مسار 
الحركة الحوثية، وأحد مســارات الحسم العسكري التي 
توليها الرشعية أهمية كربى ايمانا بأهميتها واسرتاتيجيتها 

التي ستغري مسار املعادلة وقلب املوازين.
تعامل الحوثيــون مع املعطيــات املفاجئة يف معركة 
الحديدة، بمبادئ الجاهلية األوىل » اللطيمة اللطيمة » عرب 
ارسال الرسل لشــيوخ القبائل وتوجيه خطاب تحذيري 
من خطورة سقوط هذه املحافظة بأيدي الرشعية، حيث 
تدفق مرشفو الحوثي وقادة الساللة إىل كل مشايخ اليمن 
ال رغامهم بعمليات حشد جديدة وبالقوة لرفد الجبهات يف 

معركة الساحل.
ليس ذلك فقط بل تدخل علماء املسرية، وتبنوا فتاوى 
سخيفة وســاقطة، وتصدر لذلك مفتي الديار الحوثية 
» املدعو شــمس الدين رشف الدين »حيث أفتى بجواز 

اختطاف األطفال بالقوة والزج بهم إىل الجبهات.
املليشيا الحوثية تعلم أن الحديدة ومينائها هو بمثابة 
حبل الوريد لها وأي تحرير ملينائها هو بمثابة موت قاتل 
ســيزحف إىل مفاصلهم ومناصبهم، فماذا يعني انتزاع 

الحديدة من أيد الحوثيني؟
أوال: يعني بداية حرامان املليشــيا الحوثية أكثر من 
%90 من األسلحة الثقيلة واملتوسطة والخفيفة التي كان 
يتم تهريبها عرب مينــاء الحديدة، ما يعني توجيه رضبة 
قاصمة للمليشــيا الحوثية وحرمانهم من أهم مصادر 

التسليح وعنارص البقاء كمليشيا مسلحة.
ثانيا  حرمان العصابــات الحوثية من مئات املليارات 
»رضائب وجمارك وعائدات امليناء بشكل عام« حولوها إىل 
»مجهود حربي« مرعب يتدفق يوميا إىل خزائنهم وأرصدة 

قادتهم.
فالجميع يعلم أن ميناء الحديدة يعد مخزن ُعملة صعبة 
ومصدر سيولة ال يتوقف وال ينضب، فهو امليناء الذي يمر 
من خالله الغالبية العظمى من واردات اليمن وبنسبة تفوق 

%80 من عمليات االسترياد .
ثالثا: انتزاع ميناء الحديــدة من أيدي الحوثيني يعني 
القضاء عىل مئات األسواق الســوداء التي استحدثوها يف 
عموم املحافظات التي ما زالت تحت ســيطرتهم، حيث 
حولوا تلك األسواق »املظلمة بظلمهم« إىل أوكار دخل مايل 
وتجاري يدر عليهم املليارات شهريا، وهي تجارة قصمت 

ظهور اليمنيني وأحالت حياتهم إىل جحيم.
كما أن هناك عدة أســباب أخرى ستعمل عىل حرمان 
الحوثيني من مصادر الحيوية والبقاء )الصمود(، وأهمها 
حرمانهم من املخزون البرشي ملحافظة الحديدة التي تعد 
ثاني محافظة من ناحية عدد السكان ) بعد محافظة تعز(، 
حيث يقع فيها أكثر من 5400 تجمعاً سكنياً ما بني مدينة 
وقرية، ناهيك عن عدد من الجزر اليمنية املنترشة يف البحر 

األحمر.
حيث يمثل سكان الحديدة ما نسبته )%11( من إجمايل 
سكان اليمن تقريباً، وهو مخزن برشي كبري فتح شهية 
الحوثيني ال جبار أهايل هذه املحافظة بااللتحاق وبالقوة 

واالكراه للقتال يف صفوفهم .
كما تعد محافظة الحديدة »ســلة غداء اليمن » حيث 
يتم فيها انتاج قرابة %30 مــن اإلنتاج الزراعي لليمن، 
ناهيك عىل أنها املحافظة التي تحتضن العديد من املنشآت 
الصناعية وأهمها مصنع أســمنت باجــل والعديد من 
الصناعات الغذائية واملرشوبــات الغازية، والتي تحولت 

غالبية عائدها وأرباحها إىل جيوب لصوص املسرية .
هل عرفت ملاذا أصيب الحوثيون بالجنون من العملية 
املباغتــة التي قادها الجيش الوطنــي لتحرير محافظة 
الحديدة ؟  وماخفي كان أعظم ... وال نامت أعني الجبناء .

 

ثالثة أسباب قاتلة للحوثيين في الحديدة 
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