
تسلم فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
اليوم أوراق اعتماد سفري الواليات 
املتحدة لدى اليمن كريســتوفر 

هنزل. 
ونوه فخامة الرئيس بعمق 
العالقات املميزة بني البلدين يف 
مختلف املجاالت والدعم األمريكي 
لليمن ورشعيته الدســتورية يِف 
املحافل الدولية لتحقيق تطلعات 
الشعب اليمني يف األمن والسالم 
واالستقرار املنشود يف إطار يمن 

اتحادي عادل ومستقر. 
وأشــار فخامة الرئيس إىل 
مجــاالت الرشاكــة والتعاون 
التي تربــط البلدين الصديقني 
يف عدد من امللفــات والقضايا 

املهمة ومنها مجابهة التحديات 
املرتبصــة باليمــن واملنطقة 

من خــالل مكافحــة التطرف 
التدخالت  واإلرهاب، ومواجهة 

اإليرانية وأذرعها يف املنطقة.
مــن جانبه 

أكد نائــب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن/ عيل محسن صالح، استمرار جهود 
الرشعية بقيادة فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية يف العمل 
عىل اســتعادة الدولة ومواجهة االنقالب 

الحوثي واإلرهاب الداعيش يف آٍن واحد.
جاء ذلــك خالل لقائه أمــس األربعاء، 
الســفري األمريكي لدى اليمن كريستوفر 
هنزل، ملناقشــة املســتجدات والعالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني.
ورحب نائب الرئيس بالســفري هنزل 
كسفري جديد لدى بالدنا.. متمنياً له النجاح 

والتوفيق يف مختلف املهام املنوطة به.
كما عــر نائب الرئيس عــن تقديره 
للجهــود التي بذلها الســفري األمريكي 
السابق ماثيو تولر يف إطار الدعم املستمر 

للواليات املتحدة األمريكية ومســاندتها 
للرشعية ولجهود إرســاء السالم ومنع 

التدخل اإليراني وأذرعه يف املنطقة.
وأشــار نائــب الرئيس إىل 

مجلس النواب يوجه الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث األممي مارتن غريفث
وجه مجلــس النــواب اليمني 
الحكومة بعدم التعامل مع املبعوث 
األممي مارتن غريفث حتى يلتزم 

بعدم مخالفة القرارات األممية.
واتهمت هيئة رئاســة مجلس 

النواب يف رســالة بعثتها إىل رئيس 
مجلس الــوزراء، املبعوث األممي 
بمخالفة القرارات األممية واتفاق 

ستوكهولم. 
وأكدت أن ما سمي باالنسحاب 

األحادي للمليشــيا االنقالبية من 
موانئ الحديــدة مرسحية هزلية 
وتكــرار ملرسحية ســابقة يف ۲۹ 
ديسمر 2018م، والتي تم رفضها 
يف حينه من قبل الجانب الحكومي 

ومن قبل الجنرال مارتن كامريت.
وأوضحت أن عملية االنســحاب 
مخالفــة التفاق الســويد، والذي 
ينص عىل مشاركة جميع األطراف 

باإلرشاف عىل التنفيذ 

أكدت الحكومة عــىل رضورة إجراء تصحيح 
شــامل آللية العمل اإلغاثي يف اليمن من خالل 
انتهاج مبــدأ الالمركزية يف توزيع املســاعدات 
ومراجعة قوائم الــرشكاء املحليني واملوظفني 
املحليني العاملني يف تلك املنظمات، وضمان إيصال 

املعونات إىل مستحقيها دون تمييز.
وقالت وزارة الخارجية يف بيان لها : "أن صمت 
وتجاهل بعض املنظمات العاملة يف املجال اإلغاثي 

يف اليمن عن ممارسات مليشيا الحوثي املتمثلة 
يف نهب املســاعدات، واعتقال وتهديد العاملني 
يف املجال اإلنساني، واســتخدام رشكاء محليني 
يعملون لصالحهــا، وتســخري املعونات لدعم 
مقاتليها يف الجبهات، يخــل بمصداقية العمل 
االنســاني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب يف 

اليمن".
وأضافت: " لقد اطلعت وزارة الخارجية عىل 

بيان برنامج األغذية العاملي الصادر بتاريخ 20 
مايو 2019م بشأن اعتزام برنامج األغذية العاملي 
تعليق العمل االنساني يف مناطق سيطرة الحوثيني 
بســبب العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي 
االنقالبية، وتدخل القيادات الحوثية يف أنشــطة 
وأعمال الرنامج، وهــو ما نبهت إليه الحكومة 
اليمنية مرارا يف بياناتهــا وخطاباتها إىل األمم 

املتحدة ومسئوليها."

الحكومة تشدد على إجراء تصحيح شامل آللية العمل اإلغاثي وتنتقد منظمات األمم المتحدة

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الـ 29 لقيام الجمهورية اليمنية
رفع وزير الدفاع الفريــق الركن محمد 
عيل املقديش، ورئيــس هيئة األركان العامة 
الفريق الركن بحري عبـد الله سالم النخعي، 
برقية تهنئة إىل فخامة املشري الركن/ عبدربه 
منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بمناسبة العيد الوطني الـ 29 

للجمهورية اليمنية 22 مايو املجيد.
جاء فيها :

بعظيم الــرشف واالمتنان.. يطيب لنا أن 
نرفع لفخامتكم باسم قادة وضباط وصف 
وجنــود الجيش الوطني أصــدق التحيات 
وأسمى آيات التهاني والتريكات بمناسبة 
احتفاالت شعبنا وقواته املسلحة بالذكرى 

الـــ29 للوحدة اليمنيــة املباركة متمنيني 
لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق 
والنجاح يف مهامكم الكبرية واملســؤوليات 
الجســيمة التي تقع عىل عاتقكم.. فرغم 
صعوبة املرحلة وتعقيداتها كنتم مثاالً حياً 
للقائد الحكيم املتسم برحابة الصدر وطول 
النفس يف التعاطي مع كل املواقف واألحداث 
بطريقة جسدت حرص فخامتكم عىل تجنيب 
الوطن كوارث الحروب وحقن الدماء وتحقيق 
السالم.. األمر الذي اصطدم بتعنت وصلف 
وعجرفة مليشيا التمرد واالنقالب ووقوفهم 
ضد كل املبادرات واملحاوالت الرامية إىل تحقيق 

السلم واالستقرار.

رئيس الوزراء: ما جرى في الحديدة أمر غير مقبول 
ومخالفة صريحة التفاق ستوكهولم 

أكد رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، أن ما جرى يف 
الحديدة من تســليم مليشيا 
الحوثــي املوانئ ألنفســهم 
الخاص  املبعــوث  بمباركة 
لألمم املتحدة إىل اليمن ورئيس 
لجنة إعادة االنتشار، أمر غري 
مقبول ويخالف بشكل رصيح 
نص وروح اتفاق ستوكهولم. 
وجدد رئيــس الوزراء رفض 
الحكومة اليمنية أي اجراءات 
أحادية من قبل الحوثيني يف 
تكرار لذات السيناريو بتسليم 

املوانئ لعنارص أخرى تابعة 
لهم.

استقباله  ذلك خالل  جاء 
مســاعد األمني العام لألمم 
املتحدة للشــؤون اإلنسانية 
مــارك لوكــوك بالعاصمة 
وناقش  الرياض،  السعودية 
اللقاء آخر املستجدات بشأن 
اتفاق ستوكهولم الذي ال تزال 
االنقالبية ترفض  املليشــيا 
التنفيذ الجاد له بالرغم من 
مرور أكثر من خمسة أشهر 

عىل توقيعه.  

وتطرق اللقاء اىل التدابري 
الحكومة  اتخذتهــا  التــي 
والبنــك املركــزي للحفاظ 
عىل استقرار ســعر العملة 
الوطنيــة واســتعادة الثقة 
بالنظام املرصيف، والضغوط 
التي يمارســها االنقالبيون 
الحوثيون عىل البنوك والتجار 
من أجل منع االسترياد بغية 
مفاقمة املأســاة اإلنسانية 
كورقــة  واســتخدامها 
السياســية  للمســاومة 

والعســكرية. 

خـــالل لقــائـــه الســفير األمـــريكي لدى بالدنا
نائب رئيس الجمهورية يؤكد استمرار جهود الشرعية الستعادة الدولة ومواجهة االنقالب

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين 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 في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العالمي 
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

 

الذكرى الـ29 للوحدة
تزامنا مع أجواء روحانية تمأل األنفس سكينة 
وإطمئناناً وأمالً برضا الخالق ورحماته وعفوه 
تطل علينا الذكرى ال29 للوحدة اليمنية املباركة 
لتجذر -هي األخرى- يف النفوس أوارص القربى 
بني اليمنيني محبة وتسامحا وتماسكا يفشل كل 
محاوالت النيل من جاللها وسمو أهدافها ورسوخ 
ثقافتها يف الوعي الجمعي لشعبنا الكريم الرافض 
دوما لكل املشاريع الصغرية العميلة القائمة عىل 
االرتهان للخارج وخدمــة أهدافه وطموحاته 
وأطماعه التي لن تتحقق مهما جند لها من أدوات 

يف الداخل واسبغ عليهم نعمه..
لقد أكد القائد الوحدوي املشري الركن/ عبد 
ربه منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املســلحة وقوات األمن يف خطابه 
بهذه املناسبة أن الوحدة اليمنية" لم تكن مجرد 
مرشوع سيايس ضيق األفق للهيمنة والسيطرة وال 
كانت طموحا عسكريا للتمدد والتوسع وال كانت 
هدفا تجاريا جشــعا كما تم التعامل معها من 
قبل بعض املأزومني، بل كانت أعظم من كل ذلك 
وأسمى من كل أهداف االنتهازيني والطامعني، 
نعم لم تكن الوحدة مرشوعا للسيطرة والهيمنة 
واالتجار بخريات الوطن أو التوســع السلطوي 
القامع إلرادة الشــعب وطموحاتــه يف التقدم 
والرخاء واألمن واالستقرار وانما كانت مرشوعا 
الســتعادة حقيقة تاريخية ضاربة اطنابها يف 
اعماق األمد البعيد وهي واحدية األرض واالنسان 

يف هذه البقعة املباركة )أرض سبأ(.
هذه الحقيقة وغريها من الحقائق التاريخية 
كانت محل نظر وإهتمام فخامة الرئيس القائد 
عبد ربــه منصور هادي يف خطابه بمناســبة 
الذكرى الـــ29 للوحدة اليمنيــة، موجها من 
خال له رســائل إىل أدوات الداخــل: أن عودوا 
إىل رشدكم فلن تســتطيعوا تحقيق طموحات 
أســيادكم ابداً ولن تجنوا يف النهاية اال لعنات 
شعب ضحى ومازال بكل غال ونفيس يف سبيل 
وحدته وكرامته وتماســك نسيجه االجتماعي، 
ورسائل إىل الطامعني ان توقفوا عن اطماعكم 
بأرض وخريات شعب حكم األرض قبل ان تحكم 
األرض.... وقاد يف حافتيها الجنود.. شعب فشلت 
بفعل بسالته وقوة انتمائه لهذه األرض اطماع 
الفرس والرومان واألحباش واالنجليز وقد كانوا 

يف حينه قوة عظمى.. 
ستظل الوحدة اليمنية حدثا تاريخيا راسخا 
يف الوعي متجذرا عــىل ارض الواقع بقوة أعظم 
تمنحها الدولة االتحادية كل مقومات الديمومة 
واالزدهار والخري الشــائع بني كل أبناء الشعب 
بمختلف ألوان طيفه السيايس واالجتماعي، ذلك 
الن هذا التاريخ والوعي أصل يف بنية الشــعب 
واطاره الجغــرايف الغري قابل للتجزئة، تناغمت 
يف استعادته وتثبيت دعائمه كل القوى الوطنية 
الخرية األمر الذي شكل وحدة وطنية صلبة عصية 

عىل كل محاوالت التشطري والتمزق.

أكد فخامة رئيس الجمهورية املشــري 
عبدربه منصور هــادي أن الوحدة اليمنية 
هي الحلم العزيز عىل قلب كل يمني واألمل 
الذي يحلم به اليمنيــون، وعندما تحققت 
كانت الحدث التاريخي الكبري الذي أكد عىل 
واحديــة األرض واإلنســان وعكس نتيجة 
نضال املخلصني من أبناء هذه األرض الطيبة 
وحلمهم الدؤوب بوطن كبري وقوي ومؤثر 

يستعيد أمجاد تاريخه العريق. 
وقال رئيس الجمهورية يف خطاب وجهه 
إىل الشعب اليمني يف الداخل والخارج بمناسبة 
الذكرى التاسعة والعرشين إلعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية يف 22 مايو 1990م: "يف ذلك 
اليوم العظيم أرشقت الشمس عىل دولة يمنية 
واحدة وأرض يمنية موحدة وعلم واحد شامخ 
يرفرف عىل كل شر من أرض الوطن، وشعب 
متحاب وقلوب مملوءة باألمل، فال يشء يفرق 
بني أبناء الوطــن الواحد وال هويات صغرية 
متنافســة تتصارع عىل هويتهم اليمنية 

الواحدة، بل الجميــع يمنيون كما خلقهم 
الله وكما أرادوا واعتزوا دائما، وكما عرفهم 
التاريخ وكما كان آباؤهم وأجدادهم، وكما 

سيكون أبناؤهم وأحفادهم وكما عرفتهم 
إنجازات الحضارة التي قدموها لإلنسانية.

ولفت فخامته أن الحرب املفروضة عىل 
الشعب اليمني منذ اقتحام املليشيات الحوثية 
اإليرانية العاصمة صنعاء يف اليوم األسود من 
سبتمر2014م تكبد شعبنا الكثري من اآلالم 
والجراح، واســتنزفت مقدراته وثرواته، بل 

وتمتد أخطارها إىل اإلقليم والعالم كله.
وأشــار إىل معاناة الشــعب اليمني من 
املرشوع العنرصي الطائفي الحوثي املدعوم 

من بؤرة الرش واإلرهاب يف طهران.
 وأكد أن العالج الحقيقي لهذه املعاناة لن 
تكون بمراعاة مشاعر االنقالبيني وتصديق 
أكاذيبهم.. وقال: "أن الشــعب اليمني هو 
األحق بالحياة الكريمة والسالم الحقيقي من 
مليشيات متوحشة انقلبت عىل الدولة وداست 
عىل االجماع الوطني وقرارات املجتمع الدويل 
ومجلس األمن وتمردت عىل الرشعية الوطنية 

والدولية،

أكد فخامــة الرئيس املشــري الركن/ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، عىل أهمية 
التواصل والوقــوف عىل مجمل التطورات 
يف الســاحة الوطنية بأوجهها وأشكالها 

املختلفة.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعاً للتحالف 
الوطني لألحزاب واملكونات السياســية 
بحضور نائبه الفريق الركن/ عيل محسن 
صالــح، ورئيس الــوزراء الدكتور معني 

عبدامللك، ووزير الخارجية خالد اليماني.
وقال فخامة الرئيس: "إن إعالن التحالف 

الســيايس يعد خطوة مهمة وحدثا مهما 
تزامن مع انعقاد مجلس النواب يف مدينة 
سيئون بما مثله من أهمية ودالالت وطنيه 

كبرية".
وأضاف فخامته: "يهمنــا جميعا أن 
يكون التحالف السيايس مظلة جامعة لكل 
األحزاب والتنظيمات واملكونات السياسية، 
وأن يظل بــاب االنضمام إليــه مفتوحا 
للجميع، وأن يكون متمســكاً بالثوابت 
الوطنية والقواســم املشرتكة، وان يكون 
رافداً إضافياً يعزز جبهة الرشعية ويزيد من 

تماسكها ملقاومة االنقالب 

خالل ترؤسه اجتماعًا للتحالف الوطني رئيس الجمهورية:

إعالن التحالف السياسي خطوة مهمة ورافد إضافي يعزز الجبهة الشرعية في مواجهة االنقالب وبناء الدولة االتحادية 

رئيس الجمهورية في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ29 لقيام دولة الوحدة 

الوحدة اليمنية هي الحقيقة التي يجب أن نضعها دائمًا أمام أعيننا ونغرسها في نفوس األجيال
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 محمد التميمي

تواصل قوات الجيش الوطني تقدماتها يف عدد 
من جبهات القتال املشتعلة، مكبدة مليشيا الحوثي 
االنقالبية خسائر فادحة يف األرواح والعتاد، جراء 
العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش يف 
محافظتي الضالع وصعدة، والهجمات والكمائن 

النوعية يف محافظة البيضاء. 
ففي جبهات محافظة الضالع، واصلت قوات 
الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية، بعد أيام 
من تحرير مدينة قعطبة ودحر عنارص مليشيا 
الحوثي االنقالبية منهــا، أطلقت قوات الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية، أمس االربعاء، عملية 
عسكرية واســعة من ثالثة محاور يف املناطق 
الغربية والشمالية ملديرية قعطبة بهدف تطهريها 

من عنارص املليشيا الحوثية.
وتمكنت خاللها من تحرير قرى حمر السادة 
ودار السقمة وحمر القوز وحمر املشاكلة، وحمر 
الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، واألبحور، 
ومواقع وعل الصغري ووعل الكبري، والقرنعة شمايل 
مديرية قعطبة، يف معارك ضارية خاضتها ضد 
املليشيا االنقالبية، والتي ال تزال مستمرة حتى 
لحظة كتابة التقرير، وسط تقدم قوات الجيش 
الوطني باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي 

املديرية ذاتها.
كما حررت قوات الجيــش الوطني ومواقع 
صامح والدوير، غربي منطقة مريس، وفتح خط 

نقيل الشيم الرابط بني منطقة مريس وقعطبة.
وخالل املواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة 
حتى اللحظة، تمكنت قوات الجيش الوطني من 

أرس 35 عنرصا حوثيا بينهم قناص، إضافة إىل 
مرصع 80 آخرين، وجرح العرشات، واستعادت 
قوات الجيش الوطني خالل عملية التقدم الكبرية 
عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر متنوعة.
وبالتزامن مع املواجهات تنفذ قوات الجيش 
الوطني عملية تمشيط واسعة، وتأمني كافة املواقع 
والقرى التي تم تحريرها، أهمها تأمني طريق نقيل 
الشــيم، إضافة إىل نزع مئات األلغام والعبوات 
الناسفة التي زرعتها امليلشيا يف مناطق املحافظة.
ويف املعارك تكبدت املليشيا االنقالبية عرشات 
القتىل والجرحى بينهم قيادات ميدانية، وســط 
انهيارات كبرية تشهدها صفوفها، وفرار العرشات 
من مقاتليها، تالحقها نريان قوات الجيش الوطني، 
حيث لقي اثنان من قيادات امليلشيا مرصعهما، 
وهما: املدعو ابن حسني بدرالدين الحوثي، واملدعو 

الرشيف املكنى أبو حرب، ويعدان من أهم القيادات 
امليدانية للميلشيا يف الضالع.

وتزامنا مع املعــارك امليدانية التي تخوضها 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف أطراف 
مديرية قعطبة، تمكنت الدفاعات الجوية، االثنني، 
من إسقاط طائرة مسرية تابعة للمليشيا االنقالبية 
كانت تحلق يف ســماء قرية غول سبولة رشقي 

مدينة الضالع.
كما تمكنت قوات الجيــش الوطني، االثنني، 
من تحرير لكمة مخــدوش، والتبة الصفراء، يف 
جبهة تورصة، مديرية األزارق غربي املحافظة، 
عقب مواجهات خاضتها ضد مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف 
صفوف املليشيا، وتدمري عدد من عرباتها وآلياتها.

...صـ 2إىل ذلك شنت مقاتالت التحالف 
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الوحدة اليمنية لم تكن مرشوع ســيايس 
للهيمنــة وال طموحاً عســكرياً للتمدد، 
وال كانت هدفــاً تجارياً جشــعاً كما تم 
التعامل معهــا من بعض املأزومني بل هي 
أعظم وأســمى من كل أهداف االنتهازيني 

والطامعني.

قوات الجيش الوطني تتقدم في الضالع وصعدة وتكبد المليشيا خسائر فادحة في البيضاء

مصرع 80 حوثيًا وأسر 35 آخرين في أطراف مديرية قعطبة بعد أيام من تحرير المدينة

أشاد بعمق العالقات بين بالدنا واألمم المتحدة
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد السفير األمريكي

في الذكرى الـ29 للوحدة.. االتحادية عنوان الشراكة في السلطة والثروة
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
أخبار وتتمات2     

       اعــــالن قــضــائــي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأن على املتهم/ لطفي 
سليمان يحيى أقــرع احلضور الى محكمة مارب 
االبتدائية خالل شهر من تاريخ نشر هذا االعالن 
مالم فسيتم اتخاذ االجراءات القانونية يف القضية 

رقم)16( لسنة 2014م ع.ج.

سبتمر نت/ ترجمة خاصة – عبد 
املجيد أحمد

 CNN كشف تقرير استقصائي لشبكة يس إن إن
االخبارية االمريكية ان ميلشيا الحوثي تقوم برسقة 
املســاعدات التي تقدمها األمم املتحــدة للمناطق 

املترضرة يف اليمن.
وقالت الشبكة أنها أجرت تحقيقات رسية وجدت 
من خاللها أن عرشات املناطق الواقعة تحت سيطرة 
امليلشيا التصل اليها املساعدات اإلنسانية إال من خالل 

الورق.
وأشار التقرير اىل أن مســؤويل ميلشيا الحوثي 
ينكرون رسقتهم للمساعدات وأن أحد املدراء التابع 
للميلشــيا يعمل كمنســق لإلغاثة وصف ما ذكره 

التقرير باالدعاءات الجنونية.
وذكر التقرير إنه قطع رحلة بلغت 4000 كم عىل 
امتداد جبال اليمن وطول سواحلها، كشف فيه عن 
الرسقة املمنهجة للمساعدات اإلنسانية التي ينتهجها 

الحوثيون يف املناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وقــال التقرير أنه تحدث مع عــدد من موظفي 
املنظمات غري الحكومية اليمنية، والدولية واملسؤولني 
املحليــني واملقيمني يف أربع محافظــات تقع تحت 

سيطرة الحوثيني.
وكصورة حية ملا ذكره التقرير فإن الطفلة إسهام 
بشري، من مديرية بني قيس، بمحافظة حجة يبلغ 
عمرها سنتان وتعاني من ضعف وخمول شديد بسبب 

سوء التغذية.
تعيش هذه الطفلة مع والدتها وأخيها ووالدها، 
الذي يعمل يف بيع املاء مقابل أجــر زهيد ال يتعدى 
25 سنتا يف اليوم الواحد يف بيت صغري مبني بالطني 
وسقفه قديم وهش ويقتاتون عىل الخبز واملاء فقط.

ليســت الطفلة إســهام فقط فهناك اآلالف من 
األطفال يف اليمن يعانون من تقزم يف النمو بسبب سوء 
التغذية وهو ما يعيق نموهم ويتســبب يف اصابتهم 

بتشنجات جسدية وعصبية.
وقال التقرير بأن ما يضاعف حجم مأساة هؤالء 
األطفال هــو أن أرسهم ال تجــد حصتها من هذه 
املساعدات بسبب نهب امليلشيات لها إضافة إىل عدم 

وجود صوت سيايس يكرتث لحالهم.
وأوضح التقرير بأن ســكان مديرية بني قيس، 
ليسوا ســوى ضحية لوكاالت اإلغاثة التي تسيطر 
عليها امليلشيا ويقع عىل عاتقها توزيع املساعدات 

املقدمة من برنامج األغذية العاملي.
وذكر التقرير أنه حصل عىل وثائق لألمم املتحدة 
تفصل حجم املشكلة املتمثلة يف رسقة ميلشيا الحوثي 

للمساعدات اإلنسانية.
وأشارت األمم املتحدة: أن ميلشيا الحوثي املدعومة 
إيرانيا تقوم بتحويل هذه املساعدات لدعم مقاتليها 
بينما يتم حرمان األرس واألطفال املحتاجني من هذه 

املساعدات.
وأوضح التقرير أيضــا أن برنامج الغذاء العاملي، 
احتج العام املايض بعد قيام ميلشيا الحوثي برسقة 
1200 طن من املساعدات الغذائية كانت مخصصة 

للعاصمة صنعاء.
تجدر اإلشارة إىل أنه ويف شهر مارس املايض، أجرت 
“يس إن إن” مقابلة مع 10 نساء من أمانة العاصمة 
يف صنعاء، وهي الجهة املوكلة بتوزيع املســاعدات، 
حيث أكدن أنهن لم يتســلمن نصيبهن، وأن األمانة 

هي مركز التالعب باملساعدات.
من ضمن هؤالء، املواطنــة اليمنية أمرية صالح، 
التي وجدت اســمها ضمن املدرجــني عىل قائمة 
املستفيدين من املســاعدات، إال أنها أكدت لنا عدم 
استالمها هي وأرستها املكونة من 10 أشخاص أي 

مساعدات عىل مدار الستة األشهر املاضية.
كما وجدت أمرية يف الســجالت أنها تسلمت نحو 
600 دوالر من جمعية خريية أخرى، مؤكدة أنها لم 

تتسلم أي مبلغ مايل.
وكشف التقرير أن صنعاء ليست املدينة الوحيدة 
املترضرة من رسقة امليلشيا للمساعدات، وأن هناك 

33 منطقة أخرى يف مختلف أنحاء اليمن لم توزع فيها 
املعونات كما يجب.

محافظة الحديدة ليست بمنأى ايضا عما يدور، 
حيث هدد مســؤول حوثي باحتجاز فريق “يس إن 
إن” يف حال إذا لم يجلس يف اجتماع مع مسؤويل األمم 

املتحدة.
ويف العاصمة صنعاء تم اســتجواب عامل محيل 
من املنظمات غري الحكومية من قبل ميلشيا الحوثي 
بعد التحدث إىل شبكة يس إن إن دون حضور مسؤول 

حوثي.
وتقول الشبكة األمريكية إن الحوثيني يحافظون 
عىل بعض العالقات الجيدة مع األمم املتحدة وبعض 
املنظمات األخرى وأنه لوال املســاعدات املقدمة لهم 
فرسعان ما سينفرط العقد وتنهار امليلشيا السيما 
أن هناك ماليني اليمنيني يتضورون جوعا يف مناطق 

سيطرتهم.
وقال أحد الصحفيني املحليني للشبكة االمريكية، 
إنه تم اعتقالــه وتهديده من قبل مســؤويل األمن 
الحوثيني بســبب اإلبالغ عن إســاءة اســتخدام 

املساعدات.
وكشف تقرير الشبكة األمريكية، أن صنعاء ليست 
املدينة الوحيدة املترضرة من هذا األمر، وأن هناك 33 
منطقة أخرى يف مختلف أنحاء اليمن لم توزع فيها 

املعونات كما يجب.
يذكر أن برنامج األغذيــة العاملي، قد حذر من أن 
املاليني يف اليمن يواجهون اآلن أســوأ أزمة جوع يف 
العالم، بســبب انقالب ميلشيا الحوثي عىل السلطة 

الرشعية عام 2014.
وال يعرف كيف يتحصل قرابة الـ 18 مليون يمني 
يف جميع أنحاء البالد عــىل وجبتهم القادمة يومياً، 
ويعتر أكثر من ثمانية ماليني منهم عىل حافة املجاعة 

جراء حرب امليلشيا.
وكانت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 
قد أعلنت سابقاً أن 400 ألف طفل يف اليمن يعانون 

من سوء التغذية.

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
يوم  السبت، اللواء املتقاعد عيل قاسم عبدالله بحيبح، 
الــذي وافته املنية يوم أمس، بعــد عمر مديد قىض 

معظمه يف خدمة الوطن واملؤسسة العسكرية
واكد البيان ان  الفقيــد بحيبح كان من أصحاب 
املواقف الوطنية النبيلة, قىض معظم حياته يف خدمة 
الوطن واملؤسسة العســكرية, وكانت حياته مليئة 

باألدوار الوطنية والنضالية يف القوات املسلحة.
وذكر بيان النعي ان الشهيد البطل كان مثاال حيا 

للقائد املخلص واملتفاني لوطنه وشــعبه والقوات 
املسلحة، ونموذجا يف السلوك واداء الواجب يحظى 
بحب واحرتام الجميع، مؤكدا أن برحيله خرس الوطن 
واحدا مــن  أصدق وأخلص رجاالته الذين ســجلوا 

مواقف وطنية شجاعة يف مختلف الظروف. 
ولفت البيــان اىل ان الفقيد قد تقلــد العديد من 
املناصب القيادية  يف مؤسســة الوطــن الدفاعية، 
ُعرف خاللها بالتميز والكفاءة واالخالص، والنزاهة 
عقب تخرجه من الكلية الحربيــة الدفعة العارشة 

سنة١٩٧٣م، منها اركان حرب وقائد لكتيبة يف قوات 
املجد سابقا ثم قائد محور ثمود من عام ٢٠٠٢ وحتى 
٢٠٠٤م، ثم عنّي يف وزارة الدفاع بدرجة مستشار حتى 

أحيل للتقاعد ووافته  املنية يوم امس.
وأعرب بيان النعي عن عظيم األىس املواساة ألرسة 
الفقيد بهذا املصاب الجلل، ســائالً املوىل عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم وأهلــه وذويه وكافه محبيه الصر 

والسلوان .

أكد وزير اإلعــالم معمر 
اإلرياني أن السالم لن يتحقق 
يف بالدنا إال من خالل ضغط 
دويل قوي عىل إيران واملليشيا 
االنقالبية الحوثية التابعة لها.

واستعرض الوزير االرياني 
يف كلمته التي القاها ، أمس 
األربعــاء، يف فعاليــة )يوم 
اليمن( التي أقامتها مجموعة 
اليمن يف الرملــان الريطاني 
بمناســبة العيد الوطني الـ 
29 للجمهوريــة الـ 22 من 
مايو بحضور وزير الخارجية 
الريطاني جريمي هنت وعدد 
من أعضاء الرملان وســفري 
بالدنا لدى اململكــة املتحدة 
الدكتور ياسني سعيد نعمان 
،تاريــخ امليليشــيا الحوثية 
وممارساتها الرافضة لفكرة 
الدولة ومؤسساتها ونقضها 
لكافة االتفاقات واملعاهدات 
املرمة معها منــذ الحروب 

الستة وحتى اليوم.
وقــال : "إن تجربتنا مع 
االنقالبية مريرة،  املليشــيا 
ومنذ العام ٢٠٠٤ لم يحدث أن 
التزمت بأي اتفاق يوقع معها، 
وها هي اليــوم تثبت للعالم 
أجمع عدم جديتها يف السالم 
وإرصارها عىل االستمرار يف 

مرشوعها الطائفــي، وذلك 
من خالل ممارســاتها منذ 
اتفــاق ســتوكهولم وحتى 
اليوم ومرسحية االنسحابات 
االحادية التــي قامت بها يف 
موانئ الحديدة واســتمرار 
عرقلتها لتنفيذ اتفاق تبادل 

األرسى واملعتقلني وتصعيدها 
أبناء الشعب  العسكري ضد 

اليمني ودول الجوار".
وأضــاف: " أن الحكومة 
الرئيس  فخامــة  بقيــادة 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية قد أعطت الفرصة 

تلو األخرى من أجل إنهاء هذه 
الحرب وتحقيق السالم الدائم 
لشــعبنا اليمني الذي يعاني 
الويالت جراء حرب املليشيا 
الحوثية املدعومة من إيران ، 
واستمرت الحكومة الرشعية 
يف منح األمم املتحدة ومبعوثها 
إىل اليمن املزيد من الوقت من 
أجل تحقيق تقدم يف العملية 
السياسية وقدمت الحكومة 
تنازالت كبرية يف سبيل ذلك، 
لكن املليشيا االنقالبية أثبتت 
أنها ال تؤمن إال بلغة الحرب 
والدمار وأنها مستعدة إلحراق 
اليابس واألخــرض من أجل 
الطائفي  مرشوعها  تحقيق 
الذي رفضه كافة أبناء الشعب 
اليمني ومكوناته السياسية".

وقدم وزير اإلعالم نبذة عن 
ممارسات املليشيا االنقالبية 
يف مناطق سيطرتها التي باتت 
بمثابة ســجون كبرية يقبع 
فيها أبناء شعبنا القاطنني يف 
تلك املناطق، واستمرار احتجاز 
الصحافيــني والناشــطني 
والسياســيني يف معتقالتها، 
ومنــع وصــول اإلغاثة إىل 
املحتاجني إليهــا، منوهاً بما 
يحدث حالياً من منع املليشيا 
دخول أكثر من ٦٠ شــاحنة 

مساعدات إغاثية إىل مدينة إب.
ولفــت الوزيــر إىل دور 
املجتمع الــدويل واملنظمات 
املعنيــة بالعمل اإلنســاني 
وحقوق االنســان يف كشف 
ممارسات املليشيا االنقالبية 
والضغــط عليهــا إليقاف 
انتهاكاتها يف حق الشــعب 
اليمني، مثمنــاً دور تحالف 
دعم الرشعية بقيادة األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية 
عىل الجهود االنسانية املبذولة 
من قبلهم ودعمهم السخي 
واملستمر لخطط االستجابة 
االنســانية لألمم املتحدة يف 

اليمن.
وزير  أكــد  من جانبــه 
الخارجية الريطاني يف كلمته 
استمرار جهود اململكة املتحدة 
وبقيــة أعضــاء املجموعة 
الدوليــة من أجــل تحقيق 
السالم يف اليمن وإنهاء املعاناة 
االنسانية التي يعيشها الشعب 

اليمني.
و تحــدث يف الفعالية عدد 
من الرملانيــني الريطانيني 
وممثلني عــن برنامج الغذاء 
العاملي ومنظمة أوكســفام 
وعدد من املنظمات االنسانية 

العاملة يف بالدنا.

وزير اإلعالم: السالم لن يتحقق إال بضغوط دولية على إيران والمليشيا التابعة لها

اكدت هيئة رئاسة االئتالف الوطني الجنوبي 
عىل ثبات موقف االئتــالف الوطني الجنوبي 
الداعم للرشعيــة، موجهة التحيــة للجنود 
املرابطني يف مكرياس والضالع والبيضاء ويافع 
وتعز والساحل الغربي وصنعاء والجوف، ويف 
مختلف جبهات البطولــة وميادين النضال يف 

ربوع الوطن الغايل.
جاء ذلك خالل االجتماع األول للهيئة، االثنني 
20 مايو/أيار، برئاسة الشــيخ أحمد صالح 
العييس رئيس االئتــالف، للوقوف أمام العديد 
من القضايا واملستجدات عىل الساحة الوطنية.

وأكد االئتالف الوطني الجنوبي يف بالغ صادر 
عنه حصلت "26سبتمر" عىل نسخة منه، انه 
يشــكل جزءاً من العملية السياسية الحاملة 
للقضية الجنوبية والساعية إىل إيجاد حٍل عادٍل 
لها بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الجنوب 
وفقاً ملخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل 

عىل ترسيخ ثقافة الحوار والقبول باآلخر.
وكان االجتماع وبنــاًء عىل تفويض املؤتمر 

األول لهيئة رئاســة االئتالف الوطني الجنوبي 
باستكمال ترتيب الهياكل واالختصاصات قد 

قام بإسناد وتوزيع املهام عىل النحو التايل:
 1 - عيل عبدالباقي املسلماني..  نائباً للرئيس 

2 - كوثر محمود الشاذيل..  نائباً للرئيس 
 3-- محمد بامقاء..  أميناً عاماً 

4 - مقبل نارص لكرش..  أميناً عاماً مساعداً 
5 - هاني محمد اليزيدي..  أميناً عاماً مساعداً 

6 - إنصاف عيل مايو..  أميناً عاماً مساعداً 
 7 - عبدالله ناجي عيل..  أميناً عاماً مساعداً. 

8 - أحمد سالم فضل..  ناطقاً رسميا 
9 - عبدالكريم سالم السعدي..  رئيساً للدائرة 

السياسية 
10 - ســعيد عيل النخعي..  رئيســاً للدائرة 

اإلعالمية 
11 - وضاح محمد بن بريك..  رئيســاً لدائرة 

الشؤون التنظيمية 
12 - صالح أحمد ذيبان..  رئيساً لدائرة الحقوق 

والحريات 

13 - كمــال مثنى الضالعي..  رئيســاً لدائرة 
التوعية والفكر 

14 - عيل األحمدي..  رئيســًا لدائرة املنظمات 
الجماهريية 

15 - عدنان أحمد محمد..  رئيساً لدائرة الشباب
16 - فــرج ناجي بن طالب..  رئيســاً لدائرة 

املحليات والفروع 
17 - محمد محســن ربيد..  رئيســاً لدائرة 

الخدمات واملتابعة 
18 - عبدالله صالح الكثريي..  رئيساً للمجلس 

الوطني 
19 - عبد القوي رشاد..  نائباً لرئيس املجلس 

الوطني 
20 - بدر كلشات املهري..  نائباً لرئيس املجلس 

الوطني 
21 - عبد الرب صالح السالمي..  رئيساً للهيئة 

االستشارية 
22 - أرشف عيل محمد.. رئيساً للجنة الرقابة 

والتفتيش 

أجتمع برئاسة العيسي وانتخب هيكله التنظيمي واالداري 

النضال البطولة وميادين  المقاتلين في مختلف جبهات  الجنوبي يؤكد على ثبات موقفه الداعم للشرعية ويحيى صمود  االئتالف الوطني 

وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان اللواء علي قاسم بحيبحشبكة CNNاإلخبارية: الحوثيون يسرقون الطعام من أفواه الجياع

إعالن التحالف
وبناء الدولة االتحادية الجديدة".

وأردف فخامة الرئيس: "نستشعر حجم املعاناة والصعوبات التي 
تواجه شعبنا، سواء يف املناطق املحررة أو التي ال تزال تحت سيطرة 
االنقالبيني جراء تداعيات الحرب الظاملة التي فرضها االنقالبيون عىل 
اليمنيني خدمة ألهداف ايران وزعزعة أمن واستقرار أشقائنا يف دول 
الجوار وتحديدا اململكة العربية السعودية التي تتعرض لالعتداءات 
االرهابية املتكررة لتلك الجماعــات ومنها إطالق الصواريخ تجاه 

املقدسات واملدن اآلمنة".
وعر رئيس التحالف الوطني لألحزاب واملكونات السياسية الدكتور 
رشاد العليمي باسمه ونيابة عن الجميع عن شكره وتقديره لفخامة 
الرئيس عىل دعمه الدائم والالمحدود إلنجاح هذا التجمع الوطني الذي 
يحمل برامج وطنية مساندة وداعمة للرشعية، الفتاً إىل جملة من املهام 
واألنشطة والفعاليات التي سيتم االضطالع بها بالرشاكة مع الجميع 

لتصب يف النهاية يف مصلحة الوطن وتجاوز تحدياته. 
إىل ذلك وقعت قيادات التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية 
املساندة للرشعية اليوم الثالثاء وثيقة اتفاق تهدف اىل ترشيد الخطاب 
اإلعالمي وتوحيده يف مواجهــة االنقالب. ونص االتفاق املكون من 
14 بنداً عىل التزام أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية املوقعة 
عليه بتوجيه وسائل إعالمها ونشطائها لرتشيد الخطاب اإلعالمي 
والتعامل بجدية ومسؤولية للحد من ظاهرة املهاترات واملماحكات 

اإلعالمية التي ال تخدم قضايا الوطن واستقراره.
 ونصت الوثيقة عىل الزام األحزاب لدوائرها اإلعالمية والوسائل 
التابعة لها بتبني خطــاب إعالمي داعم للتحالف ورشح وتوضيح 
برنامجه السيايس والتنفيذي. وتضمنت الوثيقة عىل تنسيق الخطاب 
اإلعالمي يف مواجهة االنقالب ومــرشوع تقويض الدولة والنظام 

الجمهوري وفضح املمارسات الحوثية بكافة أشكالها.
 وشددت عىل مواجهة املشاريع الســاعية إلجهاض مرشوع 
إقامة الدولة االتحادية املدنية الديمقراطيــة الحديثة وبما يعزز 
وحدة مكونات القوى الداعمة للرشعية، ويشمل ذلك كافة املكونات 
املناهضة لالنقالب. كما تضمن االتفاق كشف ومجابهة املرشوع 

اإليراني التوسعي يف اليمن واملنطقة وفضح ادواته.
 كما دعت بنود االتفاق عىل التسامح والتوعية برضورة حل أي 
تشكيالت مسلحة خارج الجيش الوطني وهيكلة القوات املسلحة 
وفقاً ملخرجات الحوار الوطني الشــامل. وأكدت عىل مواجهة كل 
خطابــات التحريض الطائفي واملناطقي وكل أشــكال الكراهية 

والتمييز والتحريض بكل أنواعه بني أطياف الشعب وفئاته. 
وعرت بنود االتفاق عىل رفض الدعوات التي يكون من شأنها 
التكفري أو التخوين، والتأكيد عىل القيم واملبادئ الوطنية والتمسك 
باألخالق املهنية. داعية إىل االبتعاد عن استخدام الوسائل اإلعالمية 

الخاصة والعامة لطرح الخالفات الشخصية واملصالح الخاصة.
 كما شــددت الوثيقة عىل إلزام وسائل اإلعالم العامة والحزبية 
باالنفتاح عىل كافة املكونات السياســية الداعمة للرشعية ونرش 
أنشطتها اإليجابية، واستضافة وسائل اإلعالم لكل حزب لقيادات 

ونشطاء من األحزاب األخرى.
 وأكدت عىل رضورة مكافحة أفكار الغلو والتطرف و اإلرهاب، 
وتعزيز صفوف الرشعية والتحالف العربي واحرتام وتقدير دورهما. 
ونص البند األخري من االتفاق عىل أن تقوم الهيئة التنفيذية بتشكيل 
لجنة إعالمية تتوىل مراقبة تنفيذ الضوابط الواردة أعاله، وتعد الخطط 

والرامج الالزمة لذلك.
رئيس الجمهورية يتسلم

عر السفري األمريكي عن رسوره بهذا االستقبال وامتنانه لفخامة 

الرئيس عىل توجيهاته الكريمة بتسهيل مهامه الفتا يف هذا الصدد إىل 
العالقات التاريخية واملميزة التي تربط البلدين.

وأكد الســفري األمريكي عىل دعم بالده ووقوفها إىل جانب اليمن 
وقيادتها الرشعية ممثلة بفخامــة الرئيس عبدربه منصور هادي 
وتقديم مختلــف جوانب التعاون والدعم لليمــن لتجاوز تحدياتها 

وتحقيق األمن والسالم املنشود بدعم وتعاون املجتمع الدويل .
نائب رئيس الجمهورية

مجاالت التعاون املختلفة بني اليمن والواليات املتحدة 
األمريكية ويف املقدمة منها املجال العسكري واألمني ومجال 

محاربة اإلرهاب
وجدد نائب الرئيس التأكيد عىل االنحياز املستمر لخيار 
السالم الدائم املبني عىل املرجعيات الثالث املتمثلة يف املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجــات مؤتمر الحوار 
الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 2216، وتمسك اليمنيني 
بهذه املرجعيات ورفضهم ألي محاوالت لالنتقاص منها أو 

االلتفاف عليها.
ووضع نائب الرئيس السفري األمريكي يف صورة للوضع 
اإلنساني الكارثي الذي تسبب به انقالب الحوثيني وتمردهم 
ورفضهم لخيارات الســالم وما آلت إليه األوضاع بفعل 
ممارساتهم بحق اليمنيني من قتل وخطف وتعذيب وترويع 
وتجويع.. مؤكداً سعي الحكومة للتخفيف من هذه املعاناة 

والحد من تدهور الوضع اإلنساني.
من جانبه عر الســفري األمريكي عن ســعادته بهذا 
اللقاء واالستقبال.. منوهاً إىل العالقات املتينة بني البلدين 

الصديقني والحرص عىل تعزيزها وتطويرها.
وجدد التأكيد عىل دعم بالده للرشعية وألبناء الشعب 

اليمني وإلرساء السالم واألمن واالستقرار يف اليمن.
مجلس النواب يوجه

والتأكد من االنسحابات وتسليمها للجهات الحكومية 
املختصة. وعرت هيئة رئاسة مجلس النواب عن أسفها 
ملباركة املبعوث األممي مارتن غريفث ملا سمي باالنسحاب 
األحادي للمليشيا االنقالبية من موانئ الحديدة، معترة 
ذلك تحديا صارخا للقــرارات األممية ذات الصلة وعىل 
وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق الســويد.  وقالت 
هيئة رئاســة الرملان: إن هذه السياسة املتبعة من قبل 
املبعوث األممي ال تساعد عىل الوصول اىل تحقيق السالم 
املنشود، بل ستؤدي نتائجها إلطالة أمد الحرب ومعاناة 
أبناء شعبنا، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
 ووجه مجلس النواب الحكومــة بعدم التعاطي مع 
املبعوث األممي مارتن غرفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة 
القرارات األممية ذات الصلة وعىل رأســها القرار 2016 
وتنفيذ اتفاق الســويد نصاً وروحاً الذي يلزم املليشــيا 
باالنسحاب من الحديدة وموانئها وتمكني الرشطة التابعة 
لوزارة الداخلية من حفظ األمن فيها وإزالة كافة العوائق 

أمام السلطة املحلية إلدارة الشأن العام يف املحافظة.
وجــاءت توجيهات هيئة رئاســة مجلــس النواب 
للحكومة، بعد اتهامات للمبعوث األممي من قبل الحكومة 
بعدم الحياد والنزاهة، وســط سخط شعبي من تواطؤ 
املبعوث األممــي مارتن غريفث مع مليشــيا الحوثي 
االنقالبية ومحاولته لرشعنة ســيطرة مليشيا الحوثي 
عىل موانئ الحديدة بما يخالف القرارات الدولية واتفاق 

السويد .

الحكومة تشدد
واعترت الوزارة أن بيــان برنامج األغذية العاملي قد 
كشــف أن التحدي األكر للعمل االنساني يف اليمن ليس 
القتال، ولكنه الدور املعرقــل وغري املتعاون من قيادات 
املليشــيا الحوثية يف املناطق الخاضعة لســيطرتهم، 
حيث يحرم العاملون يف املجال اإلنســاني من الوصول 
إىل املحتاجني، ويتم عرقلة قوافل املســاعدات، وتتدخل 
الســلطات املحلية التابعة للحوثيــني يف توزيع األغذية 
ووضع عقبــات متكررة يف طريق اختيار املســتفيدين 

واإلرصار عىل العمل خارج نظام البصمة. 
وأشادت وزارة الخارجية بالشجاعة واملسئولية التي 
يتحىل بها مسئولو برنامج األغذية العاملي، نبهت الوزارة 
اىل أنه يوجــد عىل الطرف اآلخر من يســعى إىل تجميل 
الوجه القبيح لـ"من يرسقون الغذاء من أفواه الجوعى"، 
وهي تلك املنظمــات التابعة لألمم املتحدة التي لم تتجرأ 
بإصدار بيانا واحدا تدين فيه مليشيا الحوثي، أو تكشف 
ممارســاتها العبثية رغم عملها تحت نفس املظلة التي 

يعمل تحتها برنامج االغذية العاملي.
ويف هذا الصدد تدعــو وزارة الخارجية املجتمع الدويل 
إلدانة مثل هذه االنتهاكات من قبل املليشــيا االنقالبية، 
وتشدد عىل رضورة اتخاذ اجراءات حازمة لضمان إيصال 

املساعدات اإلنسانية ملستحقيها.
رئيس الوزراء: ماجرى

وتم مناقشــة اآللية املقرتحة من الحكومة ملصارفة 
تمويالت منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية العاملة 
يف اليمن عن طريق البنك املركزي لتسهيل فتح االعتمادات 
املستندية وتجاوز العراقيل املفروضة من قبل االنقالبيني 

الحوثيني. 
كما تم استعراض الجهود األممية والدولية للتخفيف 
من اآلثار املرتتبة عىل املأساة اإلنسانية املريعة التي خلفها 
انقالب الحوثيني وحربهم اإلجرامية ضد اليمنيني، فضال 
عن الجهود التي تبذلهــا الحكومة للتعاطي مع امللفات 
اإلنسانية واالقتصادية وتحقيق األمن واالستقرار وتطبيع 
األوضاع، واإلصالحات املالية واإلدارية الهادفة إىل استعادة 
التعايف االقتصادي ودفع رواتــب كافة موظفي الجهاز 

اإلداري للدولة. 
وبحث اللقاء آليات التنســيق املشرتكة بني الحكومة 
واألمم املتحدة من أجل وصول املســاعدات اإلنسانية إىل 
مســتحقيها خصوصا يف املناطق الخاضعة لســيطرة 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف ضوء تقارير منظمات اإلغاثة 
الدولية عن استمرار قيادات املليشيا يف عرقلة واحتجاز 
ونهب املساعدات اإلنسانية وتسخريها لصالح مجهودها 
الحربي, والتي كان آخرها تلويح برنامج األغذية العاملي 
بتعليق عملياته اإلنسانية بســبب الدور املعيق لقيادة 
املليشيا وعرقلتها املستمرة للوصول املستقل اىل الجياع 
والتدخل يف عملية توزيع املساعدات, إضافة اىل احتجاز 
أكثر من ٢١٠ شــاحنة تابعة لرنامج الغــذاء العاملي 
ومنظمة )الفاو( بمحافظة إب، تشمل 14,290 طن مرتي 
من املواد اإلغاثية الشاملة و300 طن من املواد الزراعية و 

5 شاحنات تقل وقودا للمستشفيات.
ويف هذا الســياق جدد رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك إدانة الحكومة اليمنية لهذه املمارسات من قبل 

املليشيا االنقالبية.. معربا عن استنكاره للصمت األممي 
والدويل حيال ذلك، ما شــجع تلك املليشيا عىل ارتكاب 
املزيد من االنتهاكات واحتجاز القوافل اإلغاثية والدوائية 

ومفاقمة معاناة اليمنيني يف املناطق غري املحررة. 
وشدد رئيس الوزراء عىل رضورة إجراء تصحيح شامل 
آللية العمل اإلغاثي من خالل انتهاج مبدأ الالمركزية يف 
توزيع املســاعدات ومراجعة قوائم الــرشكاء املحليني 
واملوظفني املحليني العاملــني يف تلك املنظمات، وضمان 

إيصال املعونات إىل مستحقيها دون تمييز.
بدوره أشاد مســاعد امني عام األمم املتحدة بجهود 
الحكومة يف التخفيف من املأســاة اإلنســانية وتطبيع 
األوضاع وتفعيل مؤسســات الدولة واســتعادة التعايف 
االقتصادي.. منوها بهذا الصــدد بإعداد وإقرار املوازنة 
العامة للدولة والتي اعترهــا خطوة مهمة لتعزيز ثقة 
املانحني بالحكومــة والحصول عىل املنح والقروض من 

الدول واملنظمات والصناديق الدولية.

كما أشــاد مســاعد أمني عام األمم املتحدة بجهود 
الحكومة يف دفع رواتب قطاع كبري من موظفي الدولة يف 
املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني, خصوصا العاملني 
يف القطاع الصحي ووعد بمســاندة الحكومة يف حشــد 
املوارد املالية الالزمة لتغطية عجز املوازنة ودفع رواتب 
جميع موظفي الجهاز اإلداري للدولة والتعاطي العاجل 
واملوضوعي مع الحلول املنطقية املقدمة من قبل الحكومة 
لتسهيل حركة التجارة وإعادة العمل بآليات االعتمادات 

املستندية املدعومة بالوديعة السعودية. 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان

وكنتم محط ثقة واحرتام كل أبناء الوطن، ونلتم التقدير 
إقليمياً ودولياً والتأييد لسياســتكم الحكيمة ورشعيتكم 
املكتسبة من شعبنا اليمني العظيم، ال شك أن احتفاالت شعبنا 
وقواته املسلحة بهذه املناسبة التاريخية العظيمة واحدة من 
أعظم املنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني والتي شهدها 
الوطن العربي يف القرن العرشين، وكانت مصدر فخر ألبناء 
الوطن واألمة العربية يف إخراج الشعب اليمني من التفرق 

والضعف إىل الوحدة والقوة واالصطفاف.
فخامة الرئيس!

ان من حقنا يف الجيش الوطني وأبناء شعبنا األبي أن نفتخر 
ونعتز ونحن نحتفل بهذه املناسبة التاريخية العظيمة كونها 
تأتي متزامنة مع أكر وأعظم االنتصارات يف مختلف الجبهات 
واملحاور، األمر الذي يدفعنا وبثقة كبرية أن نطمنئ كل أبناء 
شــعبنا أن النرص بات قريبا بعون الله وتوفيقه ثم بهمم 
وعزائم رجال الجيش الوطني الذي أصبح يف مستوى عال 
من التنظيم والتسليح والتأهيل والتدريب يمكنه من تنفيذ 

املهام يف كافة األوقات بكفاءة واقتدار.
وذلك ما كان ليتحقق لوال إرادة الله وتوفيقه ثم بفضل 
جهودكم الكبرية ودعم ومساندة أشقائنا يف دول التحالف ويف 
مقدمتها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
وبقية دول التحالف العربي الذين وقفوا معنا موقفاً أخوياً 

صادقاً لدرء خطر التمدد اإليراني التأمري.
فخامة الرئيس!

نهنئ فخامتكم مجدداً بهذه املناســبة الوطنية املجيدة 
مؤكدين لكم ولشعبنا أننا سنظل كما عهدتمونا الحراس 

األمناء للوطن ومكاسبه ومنجزاته نصون مقدراته وسلْمه 
االجتماعي، وسنميض يف ظل قيادتكم الحكيمة الستعادة ما 
تبقى من املحافظات ومؤسسات الدولة وبناء اليمن االتحادي 
الذي ينعم كل أبنائه باألمن واالستقرار واملواطنة املتساوية 
وسيادة القانون.. مجددين العهد أننا لن نفرط يف ذرة من تراب 
الوطن، ولن نساوم عىل قضاياه املصريية ومصالحه العليا 
وسنرضب بيد من حديد كل من يحاول املساس بسيادته أو 

ينال من منجزاته أياً كان ويف أي ظرف كان .
)املجد للوطن وللشعب.. والحرية لألرسى واملختطفني.. 

الشفاء للجرحى واملعاقني والخلود للشهداء األبرار).
مصرع 80 حوثيًا

العربي غــارات جوية مكثفة اســتهدفت تجمعات 
وتعزيزات للمليشــيا يف منطقة الجب املحاددة ملديرية 
الحشاء، كما استهدفت بغارات مماثلة تجمعات للمليشيا 
يف منطقة باجة حجر غربي مديرية قعطبة، أسفرت عن 
ســقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوف املليشــيا 

وتدمري معدات قتالية تابعة لها.
ويف محافظة البيضاء، شــنت قوات الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية هجوماً واســعاً عىل مواقع املليشيا 
االنقالبيــة يف مديرية الزاهر جنوبي غــرب املحافظة، 
مســتخدمة كافة أنواع األســلحة الثقيلة واملتوسطة 

والخفيفة.
وتركز الهجوم عىل مواقع املليشيا يف جبال الجماجم و 
حيد الرضوة و حيد املل، يف آل حميقان بمديرية الزاهر، 
أعقبته مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش من ألوية 

العمالقة واملقاومة مع املليشيا االنقالبية.
وردت عىل ذلك املليشيا االنقالبية بقصف عشوائي عىل 

قرى واملناطق السكنية باملدفعية والرشاشات الثقيلة.
ويف سياق متصل، لقي 6 عنارص من مليشيا الحوثي 
االنقالبية مرصعهم، وجرح 9 آخرين، الثالثاء، يف كمني 
محكم نصبته قوات الجيش الوطني لعنارص املليشــيا، 
أثناء محاولتهم التسلل إىل مواقع قوات الجيش يف جبل 

القرحاء بمديرية ناطع، شمايل رشق املحافظة.
ويف محافظة صعدة، تواصل قــوات الجيش الوطني 
معاركها العنيفة، يف مديرية الصفراء، ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية، حيث نفذت وحدات من الجيش الوطني عملية 
هجومية نوعية عىل تحصينــات االنقالبيني يف املديرية، 

أسفرت عن مرصع وجرح عدد من عنارص املليشيا.
كما حررت قوات الجيش الوطني فجر اإلثنني مواقع 
جديدة كانت تتمركز فيها املليشيا االنقالبية يف مديرية 

الحشوة.
إىل ذلك تمكنت قوات الجيش بمساندة طائرات االباتيش 
التابعة للتحالف العربي من تطهري جبال سمر والنهدين 
والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة، بعد 
معارك ضارية خاضتها ضد املليشيا، تكبدت فيها األخرية 
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد، يف ظل انهيارات كبرية 

يف صفوفها وفرار العرشات منها.
وخالل اليومني املاضيني شنت مقاتالت التحالف العربي 
غارات جوية عدة عىل مواقع وتحركات مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف املديرية ذاتها- الحشوة- حيث أسفرت عن 
مقتل وجــرح عدد من عنارص امليلشــيا، وتدمري آليات 

وأطقم وأسلحة تابعة لها. 

... تتــمــــات ...
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
     3 خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العاملني القائل ]واعتصموا بحبل 

الله جميعا وال تفرقوا[
والصالة والسالم عىل نبي الرحمة والتآخي وعىل 

آله وأصحابه الكرام
السالم عىل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن 

وخارجه
الســالم عىل األبطال املرابطني يف كل جبهات 
الصمود والنضال دفاعا عــن مرشوعية الدولة 
وســيادتها وقوة املواطنة املتســاوية يف وجه 
مشاريع التغطرس واالستقواء واختطاف إرادة 

الشعب.
أيها األخوة اليمنيون يف كل مكان،

تهل علينا هذه األيــام الطيبة بالذكرى الـ29  
لتحقيق الوحدة اليمنية وقيام دولة اليمن الواحد 
املوحد وإنه من محاســن املوافقات أن تتزامن 
هذه املناسبة العظيمة مع شهر رمضان املبارك 
فاجتمع عىل شعبنا ووطننا نفحات الخري الرباني 

الرمضاني وذكريات األخوة والتآلف.
لقد كانت الوحدة اليمنية هي الحلم العزيز عىل 
قلب كل يمني واألمل الذي يحلــم به اليمنيون، 
وعندما تحققت كانــت الحدث التاريخي الكبري 
الذي أكد عىل واحدية األرض واإلنســان وعكس 
نتيجة نضــال املخلصني من أبنــاء هذه األرض 
الطيبة وحلمهم الدؤوب بوطن كبري وقوي ومؤثر 

يستعيد أمجاد تاريخه العريق. 
يف ذلك اليوم العظيم أرشقت الشمس عىل دولة 
يمنية واحدة وأرض يمنيــة موحدة وعلم واحد 
شامخ يرفرف عىل كل شــر من أرض الوطن، 
وشــعب متحاب وقلوب مملــوءة باألمل، فال 
يشء يفرق بني أبناء الوطــن الواحد وال هويات 
صغرية متنافسة تتصارع عىل هويتهم اليمنية 
الواحدة بل الجميع يمنيون كما خلقهم الله وكما 
أرادوا واعتــزوا دائما وكما عرفهم التاريخ وكما 
كان آباؤهم وأجدادهم وكما ســيكون أبناؤهم 
وأحفادهم وكما عرفتهم إنجازات الحضارة التي 

قدموها لإلنسانية.
ويف هذه املعانــي العظيمة الســامية تكمن 
إنسانية مرشوع الوحدة اليمنية وتجعلها واحدة 
من أكثر األحداث العاملية عظمة ورحمة باإلنسان 
وهي الحقيقة التــي يجب أن نضعها دائما أمام 
أعيننا ونغرسها يف نفوسنا ونربي عليها األجيال 
القادمــة يف أن الوحدة اليمنية لــم تكن مجرد 
مرشوع سيايس ضيق األفق للهيمنة والسيطرة 
وال كانت طموحا عســكريا للتمدد والتوسع وال 
كانت هدفا تجاريا جشعا كما تم التعامل معها 
من قبل بعض املأزومني، بل كانت أعظم من كل 
ذلك وأسمى من كل أهداف االنتهازيني والطامعني، 
كانت وســتظل وحدة القلــوب وتالحم العزائم 
واآلمال املشــرتكة بوطن واحد يتسع للجميع و 
يحقق طموحات وتطلعات كل أبناء شعبنا اليمني 
من املهرة إىل صعدة، وطن يحمي أبناءه ويحتويهم 
وينظر إليهم بعني املساواة بغض النظر عن اي 

اختالفات أو انتماءات أو معتقدات.
إخواني أبناء اليمن املوحــد، تعلمون أنه رغم 
كل تلك املعاني اإلنسانية الســامية التي كانت 
تعنيها الوحدة اليمنية لكل يمني حر إال أن أخطاء 
السياسات واملمارســات األنانية وأوهام التفرد 
واإلقصاء وحســابات األطماع والتمحور حول 
املصالح الخاصة الضيقة أصابت الوحدة اليمنية 

بجراح خطرية كادت أن تقيض عليها لوال أن قوى 
الخري تداركت مســرية الوحدة اليمنية فجعلت 
الحوار حول ماضيها وحارضها ومســتقبلها 
هو أهم أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشــامل 
الذي وضع كل ما يتعلق بها تحت مجهر البحث 
والنقاش ونتج عنه رؤية تصالحية شــاملة ال 
تنحاز إال لحقيقة أن هذا الوطن وهذا الشــعب 
لن ينهي مرحلة التخلف والتنازع املســتمر إال 
بدولة اتحادية مدنيــة تجمع وال تفرق وتعطي 
الكل حقوقهم بتوازن عادل وعىل أسس الحرية 
الحقيقية واملســاواة الحقة والعدل الذي يشمل 
الجميع ويخضع فيه الجميع للدستور والقانون 
فال أحد فوق القانون ال منطقــة وال قبيلة وال 

طائفة وال ساللة وال حزب.
ورغم كل ذلــك الجهد املبذول يف مؤتمر الحوار 
الوطني الشــامل يف إخراج الصورة األفضل إال 
أننا يجب أن نلفت األنظار إىل أن الوحدة اليمنية 
يف صيغتهــا العادلــة ما تزال تواجــه األخطار 
والتهديدات فهي اليوم تواجه أطماع الطامعني 
والواهمني يف الهيمنة واالستحواذ وال يرىض عنها 
أصحاب املشاريع الصغرية األنانية الذين ال يقبلون 
الرشاكة الحقيقية القائمة عىل العدل واملساواة 
فهناك من يرص عىل إعادة إنتاج وتكرار املمارسات 
الخاطئة وتسيطر عليه أوهام السيطرة وتقوده 
الطموحات الشخصية الوهمية لإلساءة ألحالم 

اليمنيني.
لقد أثبتت التجارب أن ليس بمقدور منطقة وال 
طائفة وال ســاللة وال قبيلة وال حزب أن يفرض 
إرادته قرسا عىل الشــعب اليمني العظيم وال أن 
يخضعه لســلطانه بقوة الحديــد والنار فليس 
هناك من طريق إىل الســلطة إال اإلرادة الشعبية 

التي تجسدها االنتخابات الحرة النزيهة.
لقد تجاوز الشــعب اليمني املــايض وعلمته 

التجارب األليمة التي مــر بها وخصوصا خالل 
الخمس السنوات املاضية أن أي تمرد عىل املرشوع 
الوطني الكبري هــو تمرد عىل القيــم الوطنية 
واإلسالمية واإلنســانية وأن ال خري يف مثل هذه 
املشاريع الخاطئة إال املزيد من املآيس والفجائع 
والدمار، والواقع الذي نعيشــه دليل أوضح من 

الشمس.
فعندمــا انقلــب األرشار والطائفيــون عىل 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واملبادرة 
الخليجية وزجوا باليمن العظيم يف جحيم حرب 
مجنونة ونرشوا الخراب والدمــار يف كل مكان 
وصلت إليه دباباتهم وصواريخهم، وكل ذلك من 
أجل أن يقتلوا أحالم اليمنيني يف دولة موحدة قائمة 
عىل العدالة واملساواة والحرية الحقيقية ال تهيمن 
فيها ال قبيلة وال منطقة وال ســاللة وال طائفة 
بل القانون الذي اقره اليمنيون والدســتور الذي 

ارتضوه لحكمهم. 
ايها املواطنون الكرام،من املؤســف أن تتواىل 
املناسبات الوطنية واإلسالمية عىل شعبنا وهو 
يعيش إحدى مآيس املشــاريع الصغرية األنانية 
األكثر وحشية املتمثل باملليشيا الحوثية اإليرانية 
التي أرادت أن تعيد عجلة التاريخ إىل الوراء رغما 
عن إرادة الشــعب اليمني وتكرر زمن االستعباد 
والغلبة وكأن التاريخ الذي مــر عىل قيام ثورة 
الـ16 من سبتمر والـ14 من أكتوبر كان مرحلة 
اسرتاحة طغاة أو مستعمرين ، وال كأن عرشات 
اآلالف من الشــهداء قد منحوا بسخاء دماءهم 
الطاهرة عىل كل الرتاب الوطني لتحرير الشعب 
من ظلم الساللة وأســاطري التفوق العنرصي 
والحق اإللهي يف اســتعباد اليمنيني ورفضوا كل 

أشكال االستعمار والخيانة األجنبية.
ومن املثري للغرابــة أن هؤالء الــذي رفضوا 
مخرجات الحوار الوطني الشامل وفرضوا السالح 

ليكون هو اللغة الوحيدة يف الوطن اليمني هؤالء 
هم الذيــن يرصخون اآلن كلمــا ضاقت عليهم 
دائرة انتقام الشعب بأن الحوار بني اليمنيني هو 
الحل الوحيد لتحقيق التوافق والسالم ظانني أن 
اليمنيني ما يزالون عىل عهــد آبائهم أئمة الزور 
والجهل والقطرنــة ال يعرفون مكرهم وخبثهم 
وإال فإن جنيف والكويت والسويد شهدت لقاءات 
واجتماعات طويلة جدا فلماذا لم ينتهزوا كل تلك 
الفرص لتحقيق التوافق والسري يف طريق السالم 

إن كانوا حقا صادقني يف مزاعمهم؟!
وملاذا لم يوافقوا عىل املبادرات اإلنسانية إلطالق 
رساح األرسى واملعتقلني واملختطفني واملخفيني 

ووضعوا العراقيل أمامها؟!
وملاذا لم يقبلوا برفع الحصار عن املدن ويكفوا 
عن قصف املدن والقرى وقتل املدنيني اآلمنني من 

الرجال والنساء واألطفال األبرياء؟!
أيها املواطنون األحرار يف كل مكان،

ما تزال الحرب املفروضة عىل شعبنا منذ اقتحام 
املليشــيا الحوثية اإليرانية العاصمة صنعاء يف 
اليوم األســود من ســبتمر2014 تكبد شعبنا 
الكثري مــن اآلالم والجراح وتســتنزف مقدراته 
وثرواته بل وتمتد أخطارهــا إىل اإلقليم والعالم 
كله ألنها ببســاطة مرشوع غري وطني إجرامي 
للهيمنة تقوده أساطري مذهبية وأوهام عنرصية 
كان العالم يظن أنها قــد انتهت بهزيمة النازية 

والفاشية يف الحرب العاملية الثانية.
وها هو العالم يشاهد اليوم كيف تزج به أطماع 
أسياد االنقالبيني يف طهران يف توترات ال تنقطع 
وحروب هنا وهناك تهدد استقرار العالم وسالمة 

الشعوب.
لقد عانى الشــعب اليمني الكثري من املرشوع 
العنرصي الطائفي الحوثــي املدعوم من بؤرة 
الرش واإلرهاب يف طهــران وقد حان وقت انتباه 

العالم إىل أن العالج الحقيقــي لهذه املعاناة لن 
تكون بمراعاة مشــاعر االنقالبيــني وتصديق 
أكاذيبهم ألن الشــعب اليمني هو األحق بالحياة 
الكريمة والسالم الحقيقي من مليشيات متوحشة 
انقلبت عىل الدولة وداست عىل االجماع الوطني 
وقرارات املجتمع الدويل ومجلس األمن وتمردت 
عىل الرشعية الوطنية والدولية وجعلت السالح 
هو لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى 

اإلرهاب الداعشية.
عىل املجتمع الدويل أن يعلــم أننا نتعامل مع 
عصابــات ومافيات تتحكــم يف صنعاء ال تقبل 
دســتورا وال قوانني وال تؤمن إال بالسالح حكما 

بينها وبني اآلخرين.
وهاهو الواقع يف مناطق سيطرتها يؤكد حقيقة 
أنها مجرد عصابات للقتل والقمع والنهب وتدمري 
النسيج الوطني اليمني القائم عىل التعدد والتوافق 
وليس عــىل الفرض واإلقصــاء وفرض الوجود 
العنرصي دون حياء وال خجل فال صوت للعقل 
إال وكان مصريه القتل أو االعتقال أو اإلخفاء وها 
هي صنعاء لم تعد تعرف إال الصوت الواحد بعد 
أن دمرت املليشيا التعددية السياسية والحزبية 
وقضت عىل الحريات اإلعالمية املتمثلة يف الصحافة 
الحرة واإلعالم املرئي املتعــدد ونهبت مقدراتها 

لصالح مرشوعها العنرصي.
هناك الكثري الذي يمكن أن نتحدث عنه اليوم 
عن الخراب والدمار الذي أنزله االنقالبيون بالوطن 
والشعب وأخطره تدمري االقتصاد الوطني وتحويل 
الشعب اليمني األبي إىل شــعب مرشد يعيش يف 
املخيمات والبوادي يعيش عىل ما تجود به الدول 
الشقيقة والصديقة واملنظمات الدولية يف الوقت 
الذي تنهب املليشيا مقدرات الشعب وتنفقها عىل 
حروبها ورشاء الذمم وإغــراء ضعاف النفوس 
للقتال ضــد أبناء شــعبهم وإخوانهم يف الدين 

والوطن.
أيها االخوة املواطنون،

لقد فرض علينا القتال دفاعا عن وطننا وشعبنا 
وقيم الحرية والعدل واملساواة التي رسختها ثورات 
الشعب اليمن ضد اإلمامة العنرصية واالستعمار 
األجنبي فنحن لسنا هواة حرب وقتل ونؤمن أن 
النفس اإلنســانية كرمها الله تعاىل ولم يجعلها 
رخيصة ليتالعب بهــا العنرصيون واإلرهابيون 

وأهل الرش من أجل التسلط عىل اآلخرين.
ومع كل هذه اآلالم والضحايا إال أننا ظللنا نمد 
أيادينا للسالم وندعو إخواننا الذين اعتدوا علينا 
ودمروا كل يشء جميــل يف حياتنا أن يعودوا إىل 
طريق الصواب والسالم والتوافق لكننا لألسف 
الشــديد لم نجد إال العناد واإلرصار عىل طريق 
القتل والدمار وها نحن اليوم نكرر دون ملل أن 
الطريق الوحيد للسالم هو يف االجتماع تحت مظلة 
الدستور االتحادي والرشعية اليمنية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وافقت عليه 
القوى السياســية واالجتماعية اليمنية سبيال 
وحيدا لبدء مرحلة جديدة من تاريخ الشــعب 

اليمني املجيد.
نكرر التهنئة لليمنيني يف كل مكان بيوم اجتماع 
الشمل والقلوب والتوحد ونسأل الله تعاىل أن تأتي 
ذكرى العام القادم وقد انتهت املحنة التي نعاني 
منها وقد عادت وحدة الصف الوطني وارتفعت 

راية الحرية يف كل مكان.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الذكرى الـ29 لقيام دولة الوحدة تأكيد على واحدية األرض واإلنسان ونتيجة 
حتمية لنضاالت المخلصين وحلمهم الدؤوب بوطن كبير وقوي ومؤثر

 أخطاء السياسات والممارسات األنانية وأوهام التفرد واإلقصاء وحسابات األطماع والتمحور حول 
المصالح الخاصة الضيقة أصابت الوحدة اليمنية بجراح خطيرة كادت أن تقضي عليها

أكد فخامة املشري الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، بأن الوحدة اليمنية هي الحلم العزيز عىل 
قلب كل يمني واألمل الــذي يحلم به اليمنيون، وعندما تحققت كانت 
الحدث التاريخي الكبري الذي أكد عىل واحدية األرض واإلنسان وعكس 
نتيجة نضال املخلصني من أبناء هذه األرض الطيبة وحلمهم الدؤوب 

بوطن كبري وقوي ومؤثر يستعيد أمجاد تاريخه العريق. 
وقال فخامته: ان الحرب املفروضة عىل الشعب اليمني منذ اقتحام 
املليشــيا الحوثية اإليرانيــة العاصمة صنعاء يف اليوم األســود من 
سبتمرب2014 تكبد شعبنا الكثري من اآلالم والجراح وتستنزف مقدراته 

وثرواته بل وتمتد أخطارها إىل اإلقليم والعالم كله.
ولفت رئيس الجمهورية يف خطاب وجهه إىل الشعب اليمني يف الداخل 
والخارج بمناسبة الذكرى التاسعة والعرشين إلعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية يف 22 مايو 1990م، إىل معاناة الشــعب اليمني من املرشوع 
العنرصي الطائفي الحوثي املدعوم من بؤرة الرش واإلرهاب يف طهران.
وأكد أن العالج الحقيقي لهذه املعاناة لن تكون بمراعاة مشــاعر 
االنقالبيني وتصديق أكاذيبهم.. وقال: "إن الشعب اليمني هو األحق 
بالحياة الكريمة والسالم الحقيقي من مليشيات متوحشة انقلبت عىل 
الدولة وداست عىل االجماع الوطني وقرارات املجتمع الدويل ومجلس 
األمن وتمردت عىل الرشعية الوطنية والدولية وجعلت السالح هو لغتها 

الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى اإلرهاب الداعشية".
وفيما ييل نص خطاب فخامة رئيس الجمهورية:

 مؤتمــر الحوار الوطني الشــامل 
نتج عنه رؤية تصالحية شاملة ال 
تنحــاز إال لحقيقة أن هذا الوطن 
وهــذا الشــعب لن ينهــي مرحلة 
التخلــف والتنــازع المســتمر إال 

بدولة اتحادية مدنية
  ليــس هنــاك مــن طريــق إلــى 
الشــعبية  اإلرادة  إال  الســلطة 
التي تجســدها االنتخابات الحرة 

النزيهــــة
  أثبتت التجارب أن ليس بمقدور منطقة وال طائفة وال ساللة وال قبيلة وال حزب أن يفرض 

إرادته قسرا على الشعب اليمني العظيم وال أن يخضعه لسلطانه بقوة الحديد والنار
 ما تزال الوحدة تواجه األخطار والتهديدات.. فهي اليوم تواجه أطماع الطامعين 
والواهمين في الهيمنة واالستحواذ وال يرضى عنها أصحاب المشاريع الصغيرة 

األنانية الذين ال يقبلون الشراكة الحقيقية القائمة على العدل والمساواة
 الشــعب اليمني تجاوز الماضي وعلمته التجــارب األليمة التي مر بها وخصوصا 
خالل الخمس الســنوات الماضية أن أي تمرد على المشــروع الوطني الكبير هو 

تمرد على القيم الوطنية واإلسالمية واإلنسانية
  الطريــق الوحيــد للســالم هو االجتمــاع تحت مظلــة الدســتور االتحادي 

والشرعية اليمنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل



الخميس الــعدد »1880« 18 رمضان 1440هـ  
المـــوافــق 23 مــــايـــو 2019م

عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
حوار4     

□ _المواطنــون فتحــوا منازلهم الســتقبال ضيوف 
مدينتهــم تعبيــرًا عن التالحــم الوطني وتجســيدًا 

لثقافة السالم والتعايش بين أبناء الوطن
□  مطــار ســيئون يعــد )الرئة( التــي يتنفس منها 

اليمنيون ونافذتهم إلى الخارج  
□ قدمنا مشروعا إلنشاء مدينة سكنية على الهضاب الجبلية 

وقد وجه فخامة الرئيس الحكومة بالبحث لتمويله
□ ســيتم إقامــة خــط صحــراوي يربط ما بين ســت 

مديريات كمرحلة أولى لتشييد المدن الجديدة 
□ منفذ الوديعة خاضع للســلطة المحلية وإيراداته 

تودع في البنك المركزي بمدينة سيئون

-السلطة املحلية يف محافظة حرضموت لعبت دوراً كبرياً 
يف انعقاد مجلس النواب يف دورته غري االعتيادية بمدينة 

سيئون.. كيف نجحتم يف ذلك؟
أوال: أهنئ فخامة املشري الركن/ عبد ربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، ودولــة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك وأعضاء الرملان والشــعب 
اليمني عىل هذا النجاح الكبــري الذي مثل منعطفا 
تاريخيا لليمن بعد تعثر ملدة أربع ســنوات بسبب 

االنقالب الحوثي اإليراني عىل الرشعية.
ونحن كســلطة محلية بمدينة سيئون قدمنا ما 
نستطيع إلنجاح انعقاد هذه الجلسة غري االعتيادية 

حتى تكون مدينة سيئون بوابة الخري 
لليمن كله، وهذا يعتــر رد جميل 
لفخامة الرئيــس العتماده محطة 
غازية وادي حرضموت بطاقة )75 
ميجا( وإنشــاء جامعة ســيئون، 
وترفيع مستشفى سيئون إىل هيئة 
وأبناء حرضموت الوادي ردوا الجميل 

باحتضانهم لهذه الفعالية.
وكان فخامــة الرئيــس خالل 
اجتماعنا معه يف مدينة سيئون عىل 
هامش انعقاد جلسة الرملان قد وجه 
الحكومة بتخصيص )5( مليار ريال 
يمني لتشــييد البنية التحتية لوادي 
حرضموت، وملدينة ســيئون التي 
احتضنت هذه الفعالية تقديراً لدور 
أبناء مدينة ســيئون وحرضموت 

عموما يف إنجاح جلسات الرملان.
_كيف اســتقبل أبناء حرضموت 
الــوادي والصحــراء هــذا الحدث 

التاريخي؟ 
شهادتي مجروحة يف هذا الجانب 
بالتعبري عن األهــايل بفرحتهم بهذا 
الحدث الكبري، حيث كانوا مرحبني 
الســتقبال الضيوف )الوفود( بعد 
أن امتألت الفنــادق وأغلقت أبوابها 
أمام الزوار بسبب االكتفاء بالطاقة 
االســتيعابية واآلرسة يف الفنادق، 
قام بعض املواطنني بفتح منازلهم 
الســتقبال ضيوف مدينتهم تعبرياً 
منهم عن تالحمهم الوطني وتجسيداً 
لثقافة الســالم والتعايــش ألبناء 

الوادي.
_ إىل ماذا ترجع سبب االنفالت األمني 
الذي شــهدته حرضموت الوادي خالل 
الفرتة املاضية؟ وماذا يعني اســتقراره 

مع انعقاد جلسات الربملان يف مدينة سيئون؟
تحدثت مرات عديدة عن امللف األمني وهو امللف 
الوحيد الذي فشــلنا يف إدارته، ألن األجهزة األمنية 
أصيبت بالشــلل خالل الفرتة السابقة، ولكن نحن 
اليوم يف طــور املعالجات لهذا امللف املهم مع اإلخوة 
وزير الدفاع ووزير الداخليــة واإلخوة يف التحالف 
العربــي، ورأينا عندما تأتي الدولــة يتحقق األمن 
واالســتقرار، وحضور الدولة يكون له اثر إيجابي، 

وكلنا الحظنا هذا األثر وشاهدناه.
_ قوات التحالف العربي بقياد اململكة العربية السعودية 
تقوم بتدريب قوات من أبناء وادي وصحراء حرضموت.. 

هل سيكون لهذه القوات دور يف تعزيز األمن يف الوادي؟
نعم يتم إعداد هذه القوات من أبناء حرضموت، 
وسيكون لها دور مهم يف تعزيز األمن واالستقرار، 
خصوصا ونحن نتجه نحو بنــاء الدولة االتحادية، 
حيث تم تجهيز هــذه القوات لتنفيذ املهام الخاصة 
بعد أن حققت الكثري من النتائج اإليجابية، ونتمنى أن 
تستمر عملية التدريب وهذا النهج حتى ينعم املواطن 

باألمن واألمان، واملتعطش للدولة ومؤسساتها.
وقد وجه فخامــة رئيــس الجمهورية بتدريب 
)٣٠٠٠( جندي من أبنــاء الوادي والصحراء، ونحن 
حاليا نعمل بالتنسيق مع الجهات املعنية يف الحكومة 

والتحالف العربي لتنفيذ هذه التوجيهات.
_ من ضمن القضايا التي أثريت يف جلسات الربملان منفذ 

الوديعة.. ما اإلشكالية يف ذلك؟
اإلشكالية الكبرية هي البحث عن الدولة التي انقلب 

عليها الحوثي ومليشياته املدعومة إيرانياً، وال يمكن 
أن تقام أي دولة إال بكل مؤسساتها وأذرعها، والبد 
أن يتم العمل لتاليف التقصري ومحاسبة املقرصين ولن 
يحدث ذلك إال بعــد أن نعمل معا عىل تثبيت الدولة، 
والبد أن يكون  الجهاز الرقابي هو الفاعل وقد رأينا 
بأعيننا  يف كل املحافظات التي ظهرت أصوات نشاز 
من هنا وهناك تدعو إىل إثارة النعرات بني أبناء الوطن 
الواحد، فبعض املواطنني تأثروا بتلك االصوات فإننا 
ندعو إىل إبعاد املواطن عن هــذه التعبئة الخاطئة، 

والكل له احرتامه وعليه أن يحرتم اآلخرين.
_ ماذا عن منفذ الوديعة؟ وهل يخضع إلدارة السلطة 

املحلية؟
نعم بكل تأكيد، منفذ الوديعة خاضع للســلطة 
املحلية يف حرضموت الوادي والصحراء، وكل اإليرادات 
تورد للبنك املركزي فرع سيئون ومدرائه املوجودين 

من الوادي والصحراء.
ماهي الصعوبات التي تواجهها الســلطة املحلية يف 

حرضموت الوادي والصحراء؟
ال يوجد عمل دون صعوبات، والكل يعلم أن وطننا 
يعيش حالة حرب مفتوحة مع الحوثيني والعصابات 
اإلرهابية، ولكن كل هذا لم يكن عائقا طاملا ونحن 
نعمل بالخط السليم، وأن همنا الكبري هو أن نوجد 
لليمن منطقة آمنه وبفضل الله علينا جنبت مدينة 
ســيئون الحرب املبارشة مع االنقالبيني الحوثيني، 
فكانت محافظتي مأرب والجوف املدافع عنا من خالل 
مواجهتهم مع االنقالبيني. ونحن كســلطة محلية 
عملنا بجهود مضاعفه إليجاد منطقة آمنه تحتضن 
كل اليمنيني والحمد لله فقد كانت مدينة ســيئون 
هي الحاضنة لكل أبناء الوطن بسبب ثقافة السالم 
والتعايش التي يتمتع بها أبناء حرضموت الساحل 
والوادي، وأصبحت مدينة سيئون املرتع الوحيد التي 
ينعم به أبناء اليمن بشكل عام بالطمأنينة والتعايش.

_كيف تنظر إىل مستقبل الوادي والصحراء يف ظل أقاليم 
الدولة االتحادية؟ وهل يمتلك الوادي مقومات تؤهله ليكون 

محافظة يف إطار إقليم حرضموت؟
نحن مازلنــا ملتزمني بالتقســيم اإلداري وقد 
أعلنا رصاحة أننا لن نعمل عىل تقسيم حرضموت 
خصوصا يف ظل هذه الظروف الصعبة.. ولكن نحن 

مقبلون عىل إقليم حرضموت والبد أن يكون هناك 
اعتبار للوادي، فنحن ال نريد أن نطالب بيشء يقسم 
اللحمة االجتماعية بني الناس، ولكن البد أن يكون 

للوادي ثقل آخر.
_ يتميــز وادي حرضموت بتعدد املعالــم التاريخية 
واألثرية.. كيف يمكن للمحافظة إبراز هذه املعالم سياحيا؟

وادي حرضموت عبارة عــن متحف مفتوح فيه 
القالع والعديد من اآلثار القديمة والقصور، وهناك 
وفود ســياحية تصل للتعرف عىل املعالم التاريخية 
مثل: )منــارة املحضار وقرص الســلطان الكثريي 
ومدينة شبام ناطحة الســحاب الطينية باإلضافة 
اىل مدينــة دوعن(، ونحــن نفكر 
اآلن يف مرشوع اســرتاتيجي إلعادة 
وترميم القالع وصيانتها والتعريف 
بها، من خالل برنامج متكامل لكل 
املواقع االثرية بمحافظة حرضموت 
الســاحل والوادي ســيتم طرحه 
بالشــبكة العنكبوتية للتعرف عىل 

املواقع التاريخية واالثرية.
ومعنــا أيضا مــرشوع أنزلناه 
للمدارس وسينفذ يف السنة القادمة 
من خالل تتشيط الطالب يف برنامج 
)اعرف وطنــك( عــن كل القالع 
والحصــون يف كل قرية حتى نخلق 
وعي لجيل النــشء عن أصالة هذه 

املدينة التاريخية.
_ يعد مطار سيئون نافذة اليمن إىل 
الخارج.. هل لديكم رقــم بعدد زوار 
املدينة وحركة املطار من وإىل سيئون؟ 
من الصعب يف الوقت الحايل وضع 
رقم محدد حتى وإن كان تقريبيا، 
ألن مدينة ســيئون تقع عىل امتداد 
ثالث بوابــات رئيســية، والرابعة 
ساحل حرضموت، حيث استطاعت 
مدينة ســيئون خالل األزمة التي 
عصفت بوطننــا الحبيب أن تقدم 
الكثري من الخدمات للزوار حتى أن 
بعض الزوار ســمي مطار سيئون 
)رئة اليمن( لنقل املسافرين وخاصة 
املرىض، باإلضافــة إىل املنفذ الري 
وهو يعد املنفــذ الوحيد الذي يربط 
اململكة العربية السعودية باليمن، 
والطريق الدويل الرابط ما بني شحن 
واملهرة وسيئون، حيث لعبت املدينة 
دورا بارزا يف مرور الشاحنات لنقل 
البضائــع واملســافرين، ومازالت 
الرحالت مستمرة من وإىل العواصم العربية املرصح 

لها من قبل وزارة النقل.
_ هناك حديــث عن رشكة طــريان جديدة )طريان 
الحرضمية( تربط مطار سيئون باملطارات الدولية.. ما 

صحة ذلك؟
نعم  لقد تم تأســيس رشكة طريان جديدة تتبع 
عددا من رجال املال واألعمال يف حرضموت واملهجر 
وهي )طريان الحرضمية(، وقد منحت الرتاخيص 
الكاملة من قبل وزارة النقل وســتدخل الخدمة يف 
األيام القادمة، وستكون ناقلة ما بني مطار سيئون 
واملطارات الدولية واملحلية، فمثل هذه املشــاريع 

تدعم التنمية يف وادي حرضموت واليمن عموماً.
_ ختاما.. الحظنا هناك تداخل للبناء الحديث مع البناء 
القديم )العمارة الطينية( واملناطق الزراعية، ماذا عن دور 
السلطة املحلية يف الحفاظ عىل الطابع التاريخي للمدينة؟
صحيح وجدنا الهجوم عــىل األرايض الزراعية 
وإن استمر هذا البناء مع الوقت لن نجد أي أرايض 
زراعية، وحرصا منا فقد قدمنا مرشوعا اسرتاتيجيا 
جديدا وهو إنشــاء مدينة جديــدة عىل الهضاب 
الجبلية، وقد اعتمده فخامة الرئيس ووجه رئيس 
الوزراء للبحث عــن تمويل لهذا املرشوع من خالل 
إقامة خط صحراوي يربط ما بني ست مديريات، 
وهذا الخط يعتر املرحلة األوىل لتشييد املدن الجديدة 
بعد أن يتم بناء البنية التحتية للطرقات كونها تبعد 
عن مدينة سيئون )٣٥( كم، وبإذن الله سيتم تنفيذه 

يف قادم األيام.

:» « وكيل محافظة حضرموت لــشــؤون الوادي والصـــحراء لـ

يجب أن نعمل على تفعيل مؤسسات الدولة وأن 
يكون للجهاز الرقابي دور فاعل 

قدمــت الســلطة المحليــة فــي محافظــة حضرمــوت دورا كبيرا فــي إنجاح 
انعقاد البرلمان في مدينة سيئون، وقال عصام بن حبريش الكثيري وكيل 
المحافظة لشــئون الــوادي والصحراء في الحوار التالي الــذي أجريناه معه: 
إن المواطنين فتحوا منازلهم الستقبال ضيوف حضرموت، وقدموا صورة 
مشــرقة تجســد مدى التالحم الكبير بين أبناء الوطن، وأوضــح الكثيري أن 
رئيس الجمهورية وجه الحكومة باعتماد محطة كهرباء بقدرة )75 ميجا 
وات( وإنشاء جامعة، وترفيع مستشفى سيئون إلى هيئة وتدريب ٣٠٠٠ 
جندي من أبناء الوادي للعمل في الجانب األمني، فضال عن التوجيه بالبحث 
عن ممول إلنشــاء مدن سكنية على الهضاب الجبلية وإقامة خط صحراوي 
يربط ما بين ســت مديريات كمرحلة أولى لتشييد المدن الجديدة.. وأشار 
إلى اســتكمال شــركة طيران الحضرميــة إجراءات تراخيــص العمل كناقل 
جوي ما بين مطار ســيئون والمطارات اإلقليمية والدولية حيث ســتدخل 

الخدمة في األيام القادمة.

□  قدمنا ما نستطيع إلنجاح جلسات البرلمان في سيئون كحدث مثل منعطفًا تاريخيًا للوطن 

أهمية زمانية ومكانية لدعوة الملك سلمان بعقد 
قمتين طارئتين  بالتزامن مع قمة ثالثة دورية

  خـــاص:

نعــم! يف الخامس والعرشين من هذا الشــهر 
الرمضانــي املبارك.. رمضان الســالم . رمضان 
الرحمة واملغفــرة والعتق من النــار.. رمضان 
االنتصار عىل النفس وعــىل اآلخر املغامر املعتدي 
الذي يريد إحداث الرضر لألمة العربية باستهدافه 
السعودية رأس حربة األمة.. ستعقد قمة خليجية 
وأخرى عربية، هاتان القمتان طارئتان بناًء عىل 
دعوة من امللك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمني 
الرشيفني ملناقشة االعتداءات الحوثية عىل اململكة 

وكالة عن ايران!
العاهل السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز، 
قائد الحزم واألمن، هذا الزعيم هو من نفض غبار 
اتفاقية الدفاع العربي املشرتك والتي كانت مرتوكة 
يف أدراج مكاتب الجامعــة العربية منذ منتصف 
القرن املايض، وال تزال تلك االتفاقية أمل كل العرب 
للخروج من وضعهم البائس.. ويف ظل دق طبول 
الحرب يدعو العاهل السعودي إىل قمتني طارئتني 
بالتزامن مع انعقاد قمة ثالثة دورية؛ والغرض من 
القمتني التشاور والتنسيق ضد ما يحاك للمنطقة 
من االســتهدافات اإلقليمية والدولية عىل معظم 
الدول العربية ويف الطليعة اململكة العربية السعودية 

عىل مواقفها االيجابية تجاه قضايا األمة. 
إن هــذه التداعيات واالســتهدافات بعض من 
أســبابها هو حماقة بعض دول املنطقة كإيران 
التي تدعم مليشيا ارهابية إلحداث االذى باملصالح 
االقتصادية العاملية داخل اململكة وغريها من دول 
الخليج، ويف ظني أن العرب لو كان عىل كلمة واحدة 
ملا تجرأ احد أن يقوم بذلك، ولذا لزم توحيد الكلمة 

والخطاب والرؤية يف القمة الطارئة القادمة. 
يف العقود األخرية بــرزت دول تعمل لصالحها 
وتتحدث نيابة عن أمتنــا العربية وباتت تتنافس 
عىل دولنا العربية يف استقطابها أو انشاء مليشيا 
يف بعض منها ذات طابع ديني تفريقي وعدوني، 
وتلك الجماعات خارجة عن ســيطرة الدول التي 
تتواجد فيهــا، فنرى ونلمس إيــران واذرعها يف 
املنطقة تمارس االرهــاب واالبتزاز وتتحاور مع 

العالم باملقايضة هنا وهناك 
وكل ما تعملــه بالضد من 
مصالح أمتنا العربية؛ بينما 
نحــن كأمة غائبــون وبال 
رؤيــة وبال برامــج للدفاع 
عن كياننــا العربي وهويتنا 
القوميــة؛ ولذلــك أظن أنه 
قد جاءت اللحظة املناســبة 
لنتجاوز خالفاتنا الهامشية 
ونوحد صفوفنا، ونعمل عىل 
ترميم الفجوات التي تشكلت 
بفعل تدخل تلك الدول فيما 
بيننا، والبد للقمتني اآلتيتني 

الطارئتني أن يتوصل قادتها لرؤية موحدة ملواجهة 
التحديات بشكل جماعي، والتي بالرضورة ستؤدي 
إىل الحفاظ عىل هويتنا وكرامتنا ودورنا الريادي يف 

هذه البقعة من العالم.
ويبدو يف األفق حربا ســتطحن دولنا العربية 
وستدمر ثرواتها وبناها التحتية، وكل ذلك سيخدم 
بشــكل حتمي، وهو مقصود أجندة الصهيونية 
العاملية للحفاظ عىل بقاء واســتمرار ذلك الكيان 

اللقيط يف منطقة الرشق األوسط.!
وعالم يبدو فقد أدرك خادم الحرمني الرشيفني 
قرب ساعة االنفجار ، ولذلك أرسع بالدعوة لعقد 
القمتني الطارئتني، من أجل إيقاف اشتعال الحرب، 
ومن أجل ان تتحمل كذلك الدول مســؤوليتها يف 
فرض واحالل السالم عىل ربوع املنطقة من دون 
حروب، و رضورة السعي إليقاف بسبب الترصفات 
الطائشة الدارة من قبل إيران، التي يفرتض انها 
تكون رشيدة بقراراتها ال متهورة كما هو املشاهد، 
وعليه وجب تنبيهها للجم تهور تلك الجماعات التي 
انشــأتها يف منطقتنا العربية بغرض إحداث فتنة 
شيعية _سنية، والقيام كذلك بالتخريب واالستفزاز 
واالعتداءات، إن هذه الحماقة قد تؤخذ كأســباب 

شكلية النطالق حرب شاملة!
وال شــك أن هناك محاوالت حثيثة يف الســعي 
إلنهاء دور األمة العربية كمركز إشعاع حضاري 
_ديني_ تاريخي_ جغــرايف؛ ولن يتحقق لهم ذلك 
اال اذا كيفوا الرصاع يف املنطقة عىل انه بني السنة 
والشيعة؛ وبالتايل تستهدف السعودية كرمز للسنة 
وتستهدف إمريكا إيران بتمويل عربي بحجة الدفاع 
عنها كرمز للشيعة، و املستفيد طبعا الفعيل الكيان 
الصهيوني، وبعد اندالع الحرب الشاملة سيتهم كل 
طرف اآلخر بأنه هو السبب بعد أن تكون مالطا قد 
خربت ، ولذلك عىل النظام املاليل يف إيران وأصحاب 
الرصخة أن يدركوا أن مــا يحاك وما يخطط من 
توريط لهم يف االستهدافات للسعودية وباقي دول 
الخليج لرضب منشآتها االقتصادية التي ستجعل 
العالم يتدخل ال محالة ولن يرحم دولتهم املاللية أن 
استمرت يف غيها؛ فلتعلم هي وادواتها أن السعودية 
رأس وقلب هذه األمة العتبارات عديدة منها أنها 
تقوم بخدمة الدين؛ ومنها كذلك أنها برزت مؤخرا 
حاملة وحامية للدول العربية التي يراد لها التشيع 
القرسي بالقوة، فاململكة تصدت لهذه املوجة من 
التشيع وخري مثال قيادتها لعاصفة الحزم واعادة 
األمل يف اليمن، وبما أن السعودية هي املستهدفة 
كونها املتصدية فعال لكل املشاريع الخارجية التي 
تمس أو ترض باألمة العربية كوجود وهوية فواجبنا 
جميعا الوقوف مع السعودية للحفاظ عىل األمن 
القومي العربي املستهدف بالنتيجة من استهداف 
اململكة.. ولذلك اظن أن الدعوة جاءت لعقد ثالث 
قمم متزامنة بدوائرها الثــالث الدائرة الخليجية 
باعتبار أن دول الخليج جميعها مهددة من عدو 
كان يفرتض أن ال يختار اظهار العداء لجريانه، بل 
التعاون وحســن الجوار معهم ، والحوار لحل أية 

اشــكاليات تخص مصالح الطرفني.. اذاً القمة 
األوىل قمة دول مجلس التعاون الخليجي مرسح 
االستهدافات املحتلة ويفرتض أن تزول الخالفات 
بني دولها فاآلتي ال يرحم .. القمة الثانية الوسطى 
أو املتوسطة بني قمتني واملتمثلة بالدائرة العربية 
_القمة العربية الطارئة _ التي تضم فيها الدائرتني 

األخريتني؛ الدائرة الخليجية، والدائرة اإلسالمية.
وبمناسبة الدعوة النعقاد القمة العربية ملناقشة 
واتخاذ موقف مما اعرتف به الحوثيون من قصف 
منشآت نفطية سعودية بطائرات مسرية؛ فإني 
هنا أدعو فخامة رئيســنا الرشعي القائد األعىل 
للقوات املسلحة املشري/ عبده ربه منصور هادي 
أن يطلب بكلمتــه التي من املحتمــل أن يلقيها 
يف القمة باعتبــاره طرفاً معنيــاً بإنهاء انقالب 
وارهاب الحوثي الذي اختطف دولة بكامل عتادها 
وعدتها ويحارب بهــا الجريان لصالح إيران، هذه 
الحقيقة ينبغي ايصالها للقمة كي تتخذ قرارات 
الستعادة الدولة اليمنية وانتزاع قوة هؤالء الوكالء 
ولن يتحقق ذلك اال بتحريك الجيوش عىل األرض؛ 
ألن الطريان اثبت انه يخدم 
املنقلبني من كثرة أخطائه يف 
استهداف املدنيني األبرياء من 
األطفال والشيوخ والنساء، 
وألن السعودية الداعم األول 
الستعادة الرشعية باتت هي 
األخرى مستهدفة، فينبغي 
أن تتشــكل قوة بقرار من 
القمــة لتحريــر اليمن من 
مليشــيا الحوثي املغتصبة 
املدن  والكثري من  للعاصمة 
كالحديدة  املهمــة  األخرى 
وأجزاء كبرية من محافظة 

تعز وكل محافظة إب.
اتمنى اذاً عىل الرئيــس أن يطلب قرارين األول 
يتعلق بإرســال قوات برية من الــدول العربية 
ملســاندة ودعم الجيش الرشعــي الوليد وتحرير 
املدن والعاصمة من االنقالبيني الذين يوترون أجواء 
املنطقة؛ والقرار الثاني الطلب من الجامعة العربية 
ايضا مساعدة اليمنيني يف تدريب وتجهيز الجيش 
الوطني االحرتايف وفقــا لوثيقة مخرجات الحوار 
الوطني وتكون الجامعة هــي الضامنة للتنفيذ 
بدال عن املنظمة الدولية التي اثبتت تواطؤها مع 
املنقلبني؛ أما القمة اإلسالمية الدائرة الثالثة فهي 
مهمة ايضــا كون الدولة التــي تعتدي عىل دول 
الخليج هي محســوبة عىل هذه الدائرة، وادواتها 
املستأجرون محسوبون أو من رعايا دول الدائرة 
الثانية؛ هذا التداخل واللغط يحتاج إىل قرار عربي 
_إسالمي، واضح رصيح ومحدد يعتر كل أدوات 
إيران جماعات ارهابية، وعىل الدولة الراعية لهم 
التوقف عن دعمهم ومنعهــم من االعتداء أو يتم 
تصنيفها كدولة راعية لإلرهــاب وتطلب القمة 

اإلسالمية من مجلس األمن قراراً بذلك.
إذاً ال شــك أن انعقاد هذه القمم الثالث مهمة 
ومهمة جدا بوقتهــا وبزمانها، وأجزم أن الداعي 
للقمم هذه مدرك جدا لحساسية وخطورة املرحلة 
وما يخطط له من تدمري وتقسيم يرتب للمنطقة، 
وأعتقد أن جاللة امللك يتمنى أن ال تحصل الحرب 
ولذلك دعا النعقاد هذه القمم، وانعقادها قد يكون 
كفيل جدا بتجنيب املنطقة مزيدا من الرصاعات 

والتخريب والعبث والصبيانية الحاصلة.
لذلك عىل إيران أن تســتجيب ملنطق العقل وأن 
ترتك إدارة الدولة بالثوريــة وتتعامل كدولة لها 
مصالح تحافظ عىل مصالحهــا وتحرتم وتقدر 
مصالح اآلخرين يف املنطقة وعىل الدول العربية التي 
تحتضن مليشيا كحزب الله بلبنان والحشد الشعبي 
بالعراق أن تمنع تلك املليشيا من تنفيذ أي عملية 
يف الدول األخرى، بل وتحاكم املتورطني كمجرمي 
حرب وتجريم اعمالهم، اما الحوثيون فهم جماعة 
منقلبة وعىل الدوائر الثالث مســاعدة الرشعية 
والتحالف العربي بإنهاء االنقالب واستعادة الدولة 
املصادرة وإنهاء حكم املليشــيا فيه، وهذ ممكن 
ومأمول فأول الدفاع العربي املشرتك هو تحقيق 
انتصار ســاحق للحرب القائمة باليمن حتى ال 
تحدث حــروب أخرى، فال بد مــن تحرير احدى 
العواصم العربية صنعاء والتي تتباهى إيران من 
انها معها وهي الرابعة فلتكن األوىل يف التحرير اذاً!
التحية والتقدير مللك اململكة العربية السعودية 
عىل دعوته هذه لتجنيب املنطقة الحرب والعمل عىل 
أن ال تحدث؛ ولعّل القمم الثالث قد تؤدي النتيجة 
وتجنب املنطقة الحروب، وذلك من خالل الضغط 
عىل إيران يف الرتاجــع عن تحديها وجنانها يف جر 
املنطقة لكوارث ال تحمد عقباها؛ فإن بغت فال حّل 
إال بقتالها والوقوف بجانب السعودية حتى ترتك 

االعتداء ودعم املنقلبني واملخربني واالرهابيني.

د. علي العسلي

ثالث قمم ستعقد 
ة 

َ
بمكة المكرمة ِقبل

الخليجيين والعرب 
والمسلمين!
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فخامة رئيس اجلمهورية املشير الركن / 

عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

يطيب لي باسمي ونيابة عن موظفي شركتي صافر ومصافـي مأرب
أن أبعث لفخامتكم وإلى كافة أبناء الشعب اليمني أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى الـ)٢٩( لقيام اجلمهورية 

اليمنية وحتقيق الوحدة املباركة ٢٢مايو ١٩٩٠م
وإننا بهذه املناسبة العظيمة نؤكد لفخامتكم أن شركتي 
صافر ومصافـي مأرب بكافة منتسبيها وموظفيها يعملون 
بكل طاقتهم حتت قيادتكم احلكيمة وتنفيذا لتوجيهات 

فخامتكم بتوفير احتياجات املواطنني من اخلدمات 
األساسية ورفد االقتصاد الوطني .

ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يعيد هذه املناســبة العظيمة 
علــى فخامتكم وقد جتــاوز وطننا احلبيــب املرحلة الصعبة 
التي مير بهــا نتيجة االنقالب احلوثي املشــؤوم على الدولة 
والشــرعية الدســتورية ومخرجات احلوار الوطني الشامل، 
وحتقق لشــعبنا بقيادتكم الرشــيدة ما يصبــو ويتطلع إليه 
من األمن واالستقرار والنماء واالزدهار يف ظل دولة احتادية 

قائمة على الدميقراطية والعدل واملساواة واحلكم الرشيد.

املهندس/ سالم محمد كعيتي 

املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج 
واملشغل لقطاع 18 واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي 

للغاز املنزلي فـي اليمن

تهنئة
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يف كل مرٍة يجتمع اليمنيون للتفاوض يكون الســالح 
حارضاً عىل طاولة التفاوض،  ومتحكماً بمجريات الحوار،  
ودائماً ينترص السالح ويســيل الدم ويخرس اليمنيون 
سالمهم وحارضهم ومستقبلهم، وبنربة مكابرة ودعاوى 
كيدية وشــعارات طنانة يُحّمل بعضهم بعضا املالمة 
ليربروا فشــلهم يف أن يكونوا برشاً ويتبادلون التخوين 

والتهديد والوعيد! 
من املعلوم إن الســالح صورة من صور مخلب الوحش، 
وهو من مخرتعات الرغبات البدائية الكامنة يف أغوار النفس 
البرشية، ومن بقايا النوازع الحيوانية، ورواســب الغابة يف 
الالوعي اإلنسان الذي غادر الغابة لكن الغابة لم تغادره، رغم 

شعاراته الحديثة.  
ومن خطورة السالح أنه يلتحم بوجدان حامله ويتغلغل يف 
الالشعوره، ويتحد بمشاعره وأهوائه ورغباته، ويستحوذ عىل 
مخيلته إىل درجة يتعذَّر معها الفصل بني ذاته وبني سالحه.  
ويغدو ارتباطه بالسالح ارتباطا عضوياً وحينها يصري ظل 
السالح حجابا نفسياً وعقليا، ويصبح امُلَسَلح آلة لآللة القاتلة 
وعبداً مطيعا لها، و تابعاً خانعا تحت سلطتها. حتى يكاد أن 
يطلب من اآللة القاتلة أن تفكر بديالً عنه، وتحت غوايتها يتخىل 
عن إرادته ويتجرد من مسؤوليته، وتميل عليه نمطاً معيناً من 

الترصف والسلوك. 
 وتحت ظالل الســالح تغدو العالقة باآلخرين شكال من 
أشكال اإلمالء والفرض والقهر، فمن خالل اآللة الهمجية يُهي 
لحامل السالح القدرة عىل إلغاءاآلخر، ويلغي اعتباريته لذاته 

بموازة رغبته يف إلغاء غريه.! 
ومن عواقب التغلب بالسالح أن يجر عىل صاحبه الويالت 
ويراكم الســخط والرغبة يف الثأر منه، والتاريخ يؤكد أن كل 
سلطة بسطت نفوذها بالسالح ما لبثْت أن سقطت بالسالح. 
السيما إذا ظلَّ الســالُح خيارها وعنوانها وكل حولها وقوتها 

وحيلتها. 
أي أنه بقدر ما يمنح السالح حامله من أوهام القدرة عىل 
إرهاب اآلخرين وإرغامهم عىل االنقياد له، بقدر ما يســلبه 
طمأنينته فيظل يف نفسه خائفاً منهم مذعورا من تخيل لحظة 
فقدان سالحه أو امتالك اآلخرين ســالحاً أكثر تفوقا، وبني 
التشبث بالســالح والخوف من السالح املضاد يعيش رصاعاً 
نفسياً حاداً يسلبه أي قدرة عىل العمل واإلنجاز فكل حواسه 

مشدودة إىل كيفية الدفاع عن النفس.  
وشيئا فشيئا ينحرس غرور الســالح إىل أن يصبح مأزقا، 
فللحياة منطقها األقوى من منطق السالح، واإلنسان ال يستطيع 

أن يعيش يف خوف دائم وينام ويصحو ويده عىل الزناد.

منذُ ســنني طويلة وأنا أشاهد إعالمنا اليمني 
بُرمته حكومي وخاص، هو ذاك نفســه شــبه 
ر يف املكان ذاته الذي شاهدناه باألمس هو  ُمتسمِّ
الذي نشاهده اليوم، وحتى ال نكون مبالغني ثمة 
تطور ولكن حدث خالل سنوات وببطٍء شديد، 
املسلسالت هي نفســها التي عرضت قبل عرش 
سنوات والتي عرضت العام املايض والتي ربما 
ستعرض يف العام القادم، الســيناريو نفسه، 

املعالجات نفسها، واإلخراج نفسه.
يذهب كل مسلســل يف كل عــام إىل معالجة 
املشاكل االجتماعية واليومية بطريقة سطحية، 
تاركني األســباب الكامنة والرئيسية للمشكلة 
املعالجة، تتســم تلك األسباب بالعمق والتعقيد 
والتشــابك، وبالتايل تحتاج إىل جهد قد يكون 
مرهقا نوعاً ما ووقت ومال.. وربما فّضل إعالمنا 
الجمود؛ ألنه يحتاج لذلك، ثم ينتهي املسلسل وقد 
خلق بداخل املشاهدين كومة كبرية من املفاهيم 

املرتابطة واملتداخلة ببعضها. 
يعترب اليمن من البلدان الثرية والغنية لإلنتاج 
اإلعالمي التلفزيوني، بمختلــف مجاالته، فهو 
يتمتع بتاريخ عريق وتضاريس متنوعة، وطبيعة 
خالبــة، وأحداث ومتغريات ومنعطفات شــبه 
متواصلة خصوصاً من ستينيات القرن املايض 
وما قبلها حتــى يومنا هذا، فما إن يخرج اليمن 
من حدث معني لم يلبث أحياناً سوى سنوات قليلة 
إال وحدث جديد يطرق األبواب، ولتتأكد- قارئي 
الكريم- عد إىل صفحات تاريخنا وستجد هناك ما 
أرشت إليه؛ ألن ذلك ليس غايتي من هذا الحديث.
يف ذات الســياق  تحــدث  اإلعالمي: عصام 
القيــي، ذات يوم يف إحــدى حلقاته بربنامج 
"أجندة" عىل قناة بلقيس، قائالً: أن هناك دولة 

تفكر بإنتــاج فليم عن ملك ســقطرى، عندما 
تعرض لهجوم يف الزمن القديم، فكاد أن ينهزم، 
فأرسع إىل ملك حرضمــوت، طالباً منه نجدته، 
فلم يفزع له ملــك حرضموت، ثم ذهب إىل هذه 
الدولة التي ستتكفل بإنتاج الفليم، فأمدته بقوة 
عسكرية كبرية وأنقذت سقطرى من ذلك الهجوم، 
تريد هذه الدولة إثبات أن لها عالقات تاريخية مع 
سقطرى، الفليم سيكلف مبالغ كبرية، وستنتجه 
رشكة أجنبية، وقد كان يجري الحديث عنه بشكل 
مكثف، إال أن اندالع األحداث يف 2011م، حالت 
دون مواصلة الفكرة، الشاهد أن اليمن غني فعالً 

إلنتاج أضخم األعمال الدرامية. 
مؤسسة اليمن اإلعالمية تركت كل ذلك الذي لو 
أنه استُثمر لكان اليمنيون اليوم يف وعٍي وإدراك 
وحضارة، ولكان اليمن بلدا مهما لدى شــعوب 
العالم، وراحت تلك املؤسســة الكبرية تتحدث 
عن بــؤس "ُحمادي" ال عن األســباب الكامنة 

والعالجات الناجعة لهذا البؤس. 
ألن تلك املؤسســة أهملت، وألن العاملني فيها 
ركبوا "السطحية" ومضوا، واليزالون يمضون 
بنا وباليمن بتلك املركبة الســطحية، غاب اسم 
اليمن عن العالم، يخرج أحد الطلبة الدارسني يف 
أوروبا، إىل شوارعها املكتظة بالناس باحثاً عن 
بلده املجهول، يسأل املارة: ماذا تعرف عن اليمن؟ 

فيجيبوه: ال يشء. 
نالحظ الدراما العربيــة والعاملية تتطور بني 
الحني واآلخر، وتحــاول من خالل ذلك أن تعيد 
مجدها وحضارتها وقوتهــا وتأثريها، فاإلعالم 
أقرب وأسهل وسيلة للتوعية والتثقيف واملعرفة، 
الدراما الرتكية تُعــرض حالياً- كدولة، كتوجه 
رسمي-أكثر من خمسة مسلسالت يف آن واحد 
كلها تعني بالســيادة، باألمن القومي، بالقوة، 

بالتوعي، بالتأريخ، بالقيم، 
الفتاكة املحدقة  وباملخاطر 
بالبلد من الجهات األربع.. قد 
يقول قائل: ليس من املنطق 
مقارنة إعالمنا بإعالم دولة 
كرتكيا ونحــن اآلن نعيش 
وضعــا اســتثنائيا يف بلد 
صحيح.  أصالً!  رثة  حالته 
وليس غريض املقارنة، ولكن 
اإلشارة إىل أين وصل إعالم 
األخرين، عّل تطور اآلخرين 

يدفعنا نحو التفكري واإلبــداع واالبتكار، أولئك 
عرفوا أهمية اإلعالم يف التصدي ألقوى املخاطر، 

فتميزوا علينا. 
تستطيع مؤسســاتنا اإلعالمية بإمكانياتها 
الحالية، إنتاج الكثري من األعمال الدرامية الهادفة 
بإخراج مختلف يُشبع املشاهد بالفائدة ومتعة 
املشاهدة.. وبرغم أن وضعنا الراهن شديد التعقيد 
والتشابك، تســتطيع الجهات الحاملة ملرشوع 
وقضية ما تؤمن بها إنتاج موادا إعالمية، كاألفالم 
االستقصائية، والتقارير الكاشفة ملخاطر كامنة 
تهدد مستقبل البلد باألدلة والقرائن، كالتي يقف 

خلفها الحوثي مثالً.
أمام هذه الجائحة، أي: الحوثي، الكارثية يقف 
أو يواجهها إعالم يف أعىل درجات التواضع، أيضاً 
يمكن إنتاج عمل درامي يكون مزيجا من املايض 
والحارض، فهناك ربط وثيق بني املايض والحارض 
واملستقبل ألي بلد بأي شكل من أشكال اإلنتاج 

التلفزيوني. 
مشكلتنا يف اليمن تكمن يف أنه ليس هناك توجه 
من أي طرف كجهات رسمية أو استثمارية خاصة 
للدفع بإعالمنا نحو اإلبداع واالبتكار، واستغالل 

بيئتنا الغنية واملساعدة لذلك، ولو 
كان هناك توجه حقيقي لشاهدنا 
من يؤسس رشكات إنتاج متطورة 
تعني بإنتاج األعمال التلفزيونية 
املتقدمة، بهدف جديد، وسيناريو 

جديد وإخراج جديد. 
عندمــا ُفقد هــذا التوجه من 
الرســمية  اإلعالمية  الجهــات 
والخاصــة املؤهلــة، وجدناه يف 
املقابل حيث الجهد الفردي ولدى 
مجموعات طموحة اســتاءت من 
الجمود املخيم عىل منظومتنا اإلعالمية، وراحت 
تبدع وتبتكــر وتطور، فهناك مــن يحاولون 
بإمكانياتهم البســيطة إن يبدعوا بخلق دراما 

جديدة تتسم بالفائدة واإلثارة والتشويق.
مسلسل هفة والدالل وفليم 10 أيام قبل الزفة، 
تلك املحاوالت اليمنية األبرز الجديرة التي رأيتها 
مؤخراً تدفع بإمكانياتهــا املتواضعة باإلعالم 
اليمني نحو األمام.. وأيضاً الكليبات اإلنشادية 
التي ظهرت يف اآلونة األخرية متســمة باإلخراج 
واإلنتاج املبدع، وكذلك ذهب طيف من الشباب 
اليمني املبدع، لينثروا أفكارهم الدرامية واإلعالمية 
املدهشــة حقاً، عىل موقع التواصل االجتماعي 
"يوتيوب" ففي هذا املوقع عالم من اإلبداع اليمني 

املبهر! وذاك ما يشعرنا كمتابعني باألمل! 
الشــعب اليمني لديه القدرة عــىل اإلبداع 
واالبتكار، ولكن لم يجد من يشجعه ويأخذ بيده.. 
البؤس يطارده إىل كل مكان »حتى يف أقدم وسيلة 

تطور.. متأخر«.
فهل من آٍس ومدرك لحالنا؟ وهل من نافض 

لهذا الجمود؟

اسم كبري لجغرافيا صغرية...
بعض األماكن ال تأخذ حجمها من مســاحة 

أراضيها، ولكن من أرواح سكانها...
وسكان مريس هم العنفوان واإلباء والقوة 

والصمود، وهم همزة الوصل بني الحرفني...
أهل مريس يف صالبة جبالها...

جرب فيهم الحوثي أنواع األسلحة التي لديه...
حاول خنقهم، حاول التقدم نحوهم، حاول يف 

األخري اسرتضاءهم...
ويف كل محاولة يرجع الحوثي خائباً...

هذه أرض تعرف دورها تماماً...
منها عرب الثوار من الجنوب إىل الشمال...
منها عرب الثوار من الشمال إىل الجنوب...

وفيها عزم الجنوب وإرصار الشــمال، وقوة 
اليمن الكبري...

لم يَْدُعها أحد إىل مواجهة عصابات الكهنة، 
لكن صخور جبالها دعتهم...

لم يقل لهم أحــد: إن الحوثيني امتداد ألئمة 
الزور، لكن روح عيل عبداملغني ونرص الريبة، 

حركتهم ملواجهة اإلماميني الجدد...
وعىل الرغم من عدم حصول هذه الجبهة عىل 
الدعم الالزم، إال أن الحوثي عجز عجزاً مطلقاً 

عن اقتحامها...
يستميت الحوثي يف السيطرة عليها، ألنها تطل 

عىل كثري من مديريات الضالع...

ولو تمت الســيطرة عليها، ال ســمح الله، 
فســتصبح هذه املديريات تحت رحمة نريان 
الحوثيني، الذين لم ييأســوا بعد من محاوالت 

استعادة مريس.
ما أروع مريس ومقاومتها، تلتحم بجيشها 
دفاعاً عن الجنوب والشمال واليمن الجمهوري...

ما أنبل أهلها وهم يقاومون، دون أن يلتفتوا 
إىل من يحبطهم بخذالنه...

مريس تثبت يوماً بعد يــوم أن اليمنيني لن 
يرتكوا أرضهم لعصابات الكهانة، وأن املعركة 
يف اليمن هي معركة اليمنيني ضد االنقالب، قبل 

أن تأخذ أي توصيف آخر...
سالم عىل مريس الحرية والعزة والكرامة.

مريس صورة اليمن، وروحها الخالدة.

فيمــا الوطن يمــر بمخاض عســري تتواىل 
االنتصارات و االنفراجــات الواحدة تلو األخرى 

عىل الصعيد السيايس والعسكري. 
يسطر أبناء جيشنا الوطني - يف هذه األيام 
من شــهر رمضان امُلبارك شهر االنتصارات - 
أروع البطوالت واالنتصارات يف جميع الجبهات، 
ومايحدث يف قعطبة محافظة الضالع من هزائم 
ساحقة لفلول مليشيا الحوثي االنقالبية الذين 
اعتدوا دون وجه حق عىل أبناء منطقة قعطبة 
امُلساملني وعىل أبناء شعبنا اليمني بصفة عامة، 
ماهو إال جزء بسيط من واجب منتسبي جيشنا 
الوطني البواسل الذين جعلوا عىل عاتقهم الدفاع 
عن الوطن وأبنائه سواء كان يف شمال الوطن أو 
جنوبه، يف رشقه أو غربه وحمايتهم من إجرام 
هذه املليشــيا يف مقدمة مهامهم، هو ما يظهر 
جلياً أمامنا يف تحرير مدينة قعطبة واستمرار 
التقدم حتى تحرير آخر شرب من أرض الوطن، 
وهــذا يعني أن تحرير الوطــن بكل مناطقه 
الخاضعة لســطوة الحوثي وسيطرته ليست 
بعيدة املنال وما هي إال مســألة وقت إن شاء 
الله بعزيمة األبطال وصمودهم وإرصارهم عىل 
تطهري كل تراب الوطن من رجس ودنس املليشيا 
الحوثية، ومن خلفهم أبناء شعبنا اليمني األبي 
الصابر، املؤمن إيمانا مطلقا أنه ال تعايش مع 
مليشيا مسلحة ال تؤمن إال بقوة السالح ولغة 

العنف.  
أما يف الجهة األخــرى وبالتحديد يف محافظة 
الجوف تتقدم أفــواج كبرية من امُلقاتلني األكفاء 

بشجاعة واستبسال منقطع النظري ال هم لهم غري 
تحرير وطنهم وإعادة الســعادة إىل يمن ُسمي 
بالسعيد يوما ما، حتى جاءت مليشيا مدعومة من 
إيران لتسلبه تلك السعادة وتدخل الحزن  والفقر 
واملرض إىل كل بيت فيــه ظنا منها أن بإمكانها 
إعادته إىل عهد العبودية واالسرتقاق، عهد الكهنوت 
والظلم والطغيان عهد ما قبل ثورتي الـ 26 من 

سبتمرب والـ 14من أكتوبر املجيدتني.
وما يجري اليوم يف هذه الجبهة ال سيما من تقدم 
كبري  يف جبهات برط وصعدة بقيادة العميد هيكل 
محمد حنتف، قائد املحور الشمايل قائد اللواء األول 
حرس حدود، والذي كان آخرها الســيطرة عىل 
جبال سمر والنهدين والذيبة االسرتاتيجية واملطلة 
عىل مركز مديرية الحشوة التابعة ملحافظة صعدة، 
وهو ما يقرب من هزيمة هذه املليشــيا املتمردة 
واالنتصار عليها يف عقر دارها، حيث تتلقى هزائم 
متالحقة عىل أيدي أبطال الجيش الوطني يف هذه 
الجبهات ويف كل جبهات العز والبطولة والرشف 

يف يمننا الحبيب.   
 أبطال جيشنا يف  املحور الشمايل يفرضون 
سيطرتهم عىل أجزاء واســعة من محافظتي 
صعدة والجوف آخر معاقل رأس االفعى ُعمالء 
إيران يف أرض اليمن السعيد والتي بات الدخول 
إليها ورفع العلم الجمهورًي يف أعىل قمم جبل 
مران تنفيذاً لوعد فخامة املشري الركن/ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املســلحة أمراً حتمياً ومسألة وقت وإن 

غدا لناظره لقريب.

شــهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر 
الصيام والذكر، شهر التوبة والغفران، شهر العزة 
والكرامة، شهر الرجوع اىل الله ومحاسبة النفس 
وتهذيبها، شهر رقة القلب وانكساره وخشيته لله، 
وليس مجرد شهر اإلمساك عن الطعام والرشاب يف 

نهاره، وحشو املعدة بامللذات يف ليله. 
كل النــاس يغدو يف أهــداف وآمال ورغبات 
وأماني، ولكن الجادون يف رمضان قليل جداً، فهل 
من وقفة صادقة للمحاسبة؟ وهل من وقوف جاد 

للتأمل؟ 
كثري من الناس يجعل من رمضان ضيفاً ثقيالً ، 
ويستقبلونه عىل أنه شهر جوع نهاره وشبع ليله، 
نوم يف الفراش إىل ما بعد العرص؛ وسمر يف الليل إىل 
الفجر، تراهم ذئاباً يف الليل جيفاً يف النهار، جعلوا 
من رمضان موسم طرب وسهر ودعايات وقنوات، 
انهم يقتلون رمضان ويفسدون حالوته وطعمه، 
ُحرموا وَحرموا غريهم من جمال رمضان وروعة 
الحياة فيه، عبادة للبدن والجسد بنزواته ولذاته، 

وأرس للروح والعقل.
متجاهلون ان رمضــان له طعم خاص ولذة 
عجيبة يف نفوس املؤمنني العارفني بفضله وعظيم 
اجر اخالص الصيام فيه، فهو يبعث يف نفوسهم 
قوة اإليمان والشــجاعة والعزة والكرامة، ولهذا 
كانت أكثر غزوات ومعارك املسلمني التي حققوا 
فيها انتصارات ساحقة منذ معركة بدر وحتى 
حرب التحرير 1973م  يف شــهر رمضان الن 
الصيام ورمضــان حياة الروح حتى وإن كانت 
البطون خاوية والشــفاه يابسة، فالحياة حياة 
الروح؛ حياة القلب؛ حياة االنتصار عىل النفس 
وعىل الشهوات؛ ومن انترص عىل نفسه انترص عىل 

األعداء.
إنها حياة الصلــة والثقة بالله جل وعال، وهنا 
يكمــن جمال رمضان وروعة هذا الشــهر بتلك 
الروحانية العجيبة التي توقظ املشــاعر وتؤثر 

يف النفــوس، فرمضان له يف نفــوس الصالحني 
الصادقني بهجة؛ وىف قلوب املتعبدين املخلصني 
فرحــة؛ فهو شــهر الطاعات ولنــا فيه جميل 
الذكريات، انه زاد الروح ، حيث تتغلب الروح فيه 

عىل البدن والجسد.
ففي الصيام حالوة ال يدركها إال من صام من 
أجل الله بصدق، وال يعرفهــا إال الذين خالطت 
بشاشــة اإليمان قلوبهم، وهذه هــي الروحانية 
العجيبة التي نحياها يف رمضان، روحانية صائم 
بذرها بالجوع وسقاها بالدموع وقواها بالركوع 
وحسنها بالخشــوع والخضوع، روحانية صائم 
فيها الســعادة واللذة واألفراح واألشــواق ما ال 
يبثه لسان وال يصفه بيان، روحانية صائم فيها 
األرواح تهتز وترتاح وتطري بغري جناح، فهي يف 

أفراح وأفراح.
روحانية الصائم  فيها من الحنني لجنات النعيم 
ما تورمت له أقــدام املتهجدين، وبذل له الثمني، 

وُسمع له األنني.
روحانية صائــم ال يعرفها العاشــقون، وال 
املتصوفة الواجدون، بل هي والله حكر عىل املحبني 

الصادقني واملخلصني العارفني.
روحانية صائــم تخلصت مــن أرس الهوى 

والشهوة وحيل النفس والشيطان.
روحانية صائم عاش يف جنة الدنيا، وىف الدنيا 

جنة من لم يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة.
فهل سيتعظ اولئك املقرصون الغافلون وستعلوا 
هممهم للتعرض لنفحات وبــركات هذه االيام 
العظام والليايل املباركة من شهر التوبة والغفران، 
وأن يعودوا لالبتهال اىل الله عز وجل ويسألوه أن 
يفرج عليهم وعىل اليمن الفتن والحروب واملؤامرات 
التي أهلكت الحرث والنسل وقضت عىل األخرض 

واليابس ودمرت  الحارض واملستقبل ؟!
نسأل الله لنا ولهم الهداية )إن الله يهدي من 

يشاء( صدق الله العظيم.

   مـــأزق الــســـالح! مـــــريـــــس...

روحـانية صائمرمـضــان شـهـر االنـتـصارات

جـمــود اإلعــالم اليمني! 

حسام الحاتمي

د عبده سعيد المغلس

هناك فرق بني النقد والتقييم والهدم، فالنقد الهادف للتقييم، 
يستهدف معالجة الخطأ، أو معالجة الخروج عن املنهج، وهو 
أسلوب مارســه القصص القرآني، بنقده رسل الله وأنبيائه، 
لتقييم أدائهم، أو تصحيح خروجهم عن املنهج، الذي رســمه 
الله لهم، وســجل الله هذا النقد والتقييم، عربة للناس كافة، 
قرآنا يُتــىل، لنتعلم وندكر، لذا فالنقــد امر مطلوب ومرغوب 
بهدف التقييم وتصحيح املســار، لكن ما يحــدث اليوم مع 
الرشعية ومرشوعها، من دعــاوى معنونة بحق النقد، يهدف 
هدم الرشعية ومرشوعها، لصالــح العصبية، فبدالً من توجيه 
سهام النقد والتقييم، للمسؤول الفاسد، أو املسؤول الخارج عن 
مسار الرشعية ومرشوعها،  وعىل املكون الذي أتى به، ليمثله يف 
إدارة الدولة، بحكم التوافق امُللزم لفخامة الرئيس هادي، نرى 
الهجوم وسهامه يتجه مبارشة، صوب فخامة الرئيس هادي، 
ومرشوعه اإلتحادي، وهذا يستدعي من الحصيف املنصف التدبر 
والتفكري، وعدم اإلنجرار لهذه الحمالت، ألنها ال تهدف تصحيح 
مسار الدولة اإلتحادية، بل تهدف تدمري املسار ذاته، باستهداف 
رمزيته لتنسف مضمونه، ومثل هذا اإلستهداف، يعرب عن سلوك 
التخلف اإلنساني، املحارب لسنة التغيري والتطور، امُلَغرّية لداء 
األبائية يف املجتمعات، فلقد أُستهدف األنبياء والرسل واملصلحني، 
عرب مسار تاريخ اإلنسانية، وتوجهت من مرشكي مكة واملدينة 
وكفارهما سهام العصبية الجاهلية وعبادة الوثنية صوب أعظم 
ح يف رســول الرحمة اإلنســانية عليه الصالة  خلق الله، ِلتَُجرِّ
والسالم، فاتهموه  بالسحر وقول الشعر، للنيل منه وصوالً للنيل 
من رسالته، بل ووصل األمر، بهذه العصبية الجاهلة والكارهة 
للتغيري والخالص، حفاظاً عىل آلهتها وأوثان عجولها وعبوديتها، 
بمس رســولنا العظيم، يف زوجه أم املؤمنني عائشة ريض الله 
عنها، بحديث اإلفك، الذي مارســته ُعصبة الجاهلية واألبائية 
بمرشكيها وكفارها وأحزابهم، وأتت براءة أم املؤمنني عائشة 
ريض الله عنها من الله، قرآنا تتلوه عيوننا وعقولنا، وعظة تقرع 
تخلفنا وعصبياتنا، وهذا يؤكد استمرار نفس اإلشكالية األساس 
التي تكررها اإلنسانية، واملوجودة يف العقل امُلَكّون لدينا يف اليمن 
عندما ال نفرق، بني مرشوع الخالص باليمن اإلتحادي برشعيته 
ومرشوعه، ومشاريع املوت واإلذالل التي تحملها مشاريع اإلمامة 
واإلنفصال والتطرف واإلرهاب، وهذه هي نفس مشــكلة قوم 
موىس عليه السالم، مع رســالة خالصهم، من امتهان فرعون 
ومالئه لهم، باستحياء نسائهم وذبح أبنائهم، فقد فضلوا عبادة 
العجل عىل مرشوع خالصهم، وهذه سمة اإلنسان يف كل زمان 
ومكان الرافض ملشاريع خالصه من مشاريع عجوله وجهله، 
وهو ما يحصل اليوم، من الذين يهاجمون الرشعية ومرشوعها، 
فليس هدفهم تقييم اإلعوجاج بنقده، ولكن هدفهم هدم الرشعية 
ومرشوعها، ألنها تهدم معابــد عبوديتهم، وآلهة عجولهم، من 

عصبيات الحزبية واملذهبية والقبلية واملناطقية واإلرتهان.
لذلك فدالالت نقدهم  للرشعية ومرشوعها، هو هدم ال تقييم، 
يستهدف رمز الرشعية بهدف هدم مرشوعها لإلبقاء عىل عجلهم 

وعبوديتهم له.

لكم يرصون عىل أن يظهروا 
املمقوتني  بمظهر  أنفســهم 
بالتبجح خلف  يغرقون  حني 
عطاياهــم الحقرية، راصدين 
حركاتهم التي ال تســمن وال 

تغني من جوع بعدســات تصوير وهم يجوبون املنازل بسالل 
شحيحة فقرية يف محتوياتها مســتغلني حاجة وعوز تلك األرس 
الكريمة التي منعها ذل السؤال، الخروج من بني جدران منازلها 
مفضلة الصمود يف وجه الجــوع بما تيرس من لقيمات يجود بها 

عليهم رساً بني حني وآخر بعض األرس املجاورة لهم.
يقدمون تحت مسميات عديدة ظاهرها الرحمة وباطنها التشهري 
والعذاب .. مسميات وشعارات ملؤسسات )خريية( أو ناشطني أو 
جماعات أو أفراد، ينفقون عــىل االعالم والرتويج لهم وألفعالهم 
أكثر مما ينفقون عىل السالل )الغذائية( املحمولة التي يشرتطون 
يف توزيعها الضجيج والصخب كمشهد يفضلون أن يظهروا فيه 
بانهم هم وليس أي شــخص آخر أو جهة أو جماعة غريهم من 
يقومون بهذا العمل الذي ما أن يفرغــوا منه حتى ينرصفوا إىل 
شاشات التلفزيون أو الهواتف املحمولة يتأملون نتاج مخلفاتهم 
وقد ملئت أجهزة االعالم ومواقع التواصل االجتماعي من )واتس 
اب( و)فيس بوك( مستمتعني بنصاعة ووضوح صورهم والناس 

من حولهم يستجدونهم ويتسابقون للمثول أمامهم.
لقطات ولقطات وال يشء غري اللقطات املصورة التي ترسمهم 
من أمامهم وخلفهــم وفوقهم وتحتهم وقد عقــدوا أيديهم عىل 
صدورهم وخلف ظهورهم مشعلني بذلك جذوة الحاجة والتوسل 

يف مالمح من حولهم من أطفال ونساء وشيوخ.
لقطات توثقهم إىل جانب كراتينهم أو كما يحبون أن يسموها 
)سالل غذائية( تعقبها لقطات المرأة تسحب سلتها خلفها أو طفل 
نصف عار يعدو بسلته عىل رأسه أو شيخ اتخذ من سلته التي فاز 
بها مقعداً يسرتد أنفاسه املتقطعة عليه .. لقطات تحرص عىل أن 

تربز اسم أو شعار الجهة التي قدمتها.
جهات وأفراد وناشــطون هداهم شيطان العجب بالنفس أن 
يتخذوا من ساللهم الشحيحة مدخالً الظهار انسانيتهم البائسة 
باختيــار بعض تلك األرس التي  يحول اعتزازها بنفســها بينها 
وبني الخروج لسؤال الناس فيطرقون عليها أبوابها ال ليضعوا ما 
احرضوه معهم من سالل خفيفة الوزن طالبني خروجهم عليهم 
ليسلموهم )هدية الغراب( بصمت ويرحلوا وانما يقدمون ومعهم 
شهود عىل قيامهم )بماَثرتهم ( هذه من متطفلني ومصورين لكي 
يروهم ويصوروهم وقد وقعوا يف هذا الرشك الذي تم نصبه لهم 
كاشفني سرتهم وملطخني اعتزازهم بأنفسهم وكارسين روح العفة 

والطهر فيهم.
أال ما اقبحهم وهم يعمــدون إىل ذلك ويرصون عليه فاضحني 
أنفســهم التي ال تعرف معنى فضائل ان تجهل يدك اليرسى ما 

تقدمه يدك اليمنى.
ورمضان كريم.

دالالت.. نقد الشرعية 
ومشروعها من عبيد العجل

مسميات وأفعال 
ممقوتة
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
7استطالع     

إن وحدة اليمن كانت هدفاً لشعبنا اليمني 
يف شــمال الوطن وجنوبه منذ ســتينيات 
القرن املايض، فالوحدة اليمنية املباركة هي 
منجز وطني عظيم تحقق للشــعب اليمني 
يف 22 مايــو1990م بعــد أن كان يعيش يف 
شطرين منفصلني ويف ظل حالة من البؤس 

واالضطراب.
وأضــاف منصور مرت الوحــدة اليمنية 
بمنعطفات خطرية منذ قيامها حتى اليوم، 
لكن تظل الوحدة صمام الحارض واملستقبل 

اليمني.
وذكر أن الحفاظ عىل الوحدة اليمنية أمانة 
تاريخية يتحملها كافة أبناء الشعب اليمني يف 
صون وحدة ُقدر لها أن تتم بطريقة سلمية 
أذهلت العالم وحــريت الباحثني واملتابعني 
واملراقبني الذين وقفــوا يتابعون اليمنيني 

وهم يؤسسون لتجربة فذة وفريدة يف معالجة 
اإلشــكاليات التي تخللت الوحــدة اليمنية 
بعقالنية وهدوء مســتفيدين من التجارب 

الناجحة لعدد من البلدان .
من جانبه قال

 الصحفــي الُصبيحــي أن اليمن ما بعد 
الحرب لن يكون كما قبل، ومن عالمات ذلك 
أن املطالب القديمــة مثل انفصال الجنوب، 
لن تكون قابلة للتنفيذ كما كانت فرصها  يف 
املايض، ذلك أن الجنوب نفسه تغرّي وتشكلت 
فيه قوى جديدة سياسية وعسكرية، لديها 
أجندات مختلفة، فال يريد أبناء حرضموت 
إال أن يكونوا إقليماً مستقالً ال تابعاً للجنوب، 
ومثلهم أبناء املهرة وسقطرى، وال يقبل أبناء 
أبني أن يحكمهم أبناء الضالع والعكس، بعد 
ســنوات من حكم الحزب الواحد، وتاريخ 

طويل من الرصاعــات املناطقية واإلقصاء 
الذي طبع سلوك حكام كل مرحلة تاريخية 
والحل ان نحافظ عىل وحدتنا وبالطريقة التي 
اجمع عليها املتحاورون يف وثيقة مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
بدوره قال الصحفي والكاتب الســيايس 
كمال السالمي: أن الذكرى التاسعة والعرشين 
للوحدة اليمنية هــذا العام تأتي والبالد تمر 
بمرحلة يف غاية الحرج، بفعل تداعيات انقالب 

الحوثيني عىل الرشعية، والذي أصبح جلياً أنه 
يستهدف الوحدة الوطنية، منذ اليوم األول له.

وأضاف السالمي :أنه وبينما كان اليمنيون 
يتجهون ملعالجــة كل القضايا الشــائكة 
واملظالم التي شــهدتها العقــود املاضية، 
ويف املقدمة القضية الجنوبية، جاء انقالب 
الحوثيني، لُيشــكل طعنــة يف خارصة تلك 
الجهود، بعد أن قامت املليشــيا بجحافلها 
الحاقدة باجتياح الجنوب، وارتكاب الفضائع، 

لتبدأ مرحلة جديدة، وبــروز قوى جديدة، 
وخيارات جديدة ُتهدد النسيج الوطني.

وتابع السالمي بالقول،« لقد انرى الجيش 
الوطني منذ اليوم األول لالنقالب للتصدي لتلك 
املؤامرة الحوثية التي تستهدف وحدة البالد، 
ونجح يف تحطيم أوهام املليشيا يف إقامة دولة 
عنرصية ساللية عىل أنقاض دولة الوحدة، 
وخالل السنوات األربع املاضية سطر الجيش 
أروع البطــوالت، مكبدا املليشــيا الحوثية 

خسائر كبرية عىل األرض ويف األرواح.
مؤكداً انه وبالرغم من عظم املســؤولية، 
وخطورة املؤامرة، وتعــدد أطرافها، إال أن 
الجيش الوطنــي، ومن ورائــه اليمنيون 
بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم، 
سيقفون صفا واحدا وجدارا منيعا إلحباط 
أوهام مــن يريد العودة باليمــن  إىل عهود 
التخلف والظالم، واستعادة أمجاد اإلمامة، 

والكهنوت.

تأتي الذكــرى 29 لميالد الوحدة اليمنية والتي تحققــت في 22 مايو من العام 
1990، والبلد يمــر بمنطعف تاريخي وحرب ُمهددٍة لوحــدة البلد؛ إال أن ثبات 
موقف الحكومة الشــرعية وصالبة قــوات الجيش الوطني والتي ُتقارع مليشــيا 
االنقالبييــن اإلماميــة الســاعية لتفتيت النســيج الوطني و المجتمعــي تمهيدًا 

لتمزيق الوطن، وجعل تلك المساعي مجرد أحالم بعيدًة المنال.
ُمنجز الوحدة اليمنية والذي جمع شمل شطري اليمن، ظل منذ منتصف  القرن 
العشرين، حلمًا يراود اليمنيين جنوبهم قبل شمالهم وألجله ُبذلت الجهود، فقد 
كان لكال  الجمهوريتين)الشطرين( مؤسسات خاصة لشؤون الوحدة؛ ومنذ العام 
1972 وقيادة الشــطرين تســعى إليجاد قاعدة مشــتركة تمكنهم من توحيد 

الشطرين نظرًا الختالف النظام السياسي بين الشطرين آنذاك.
ولم تكن الوحدة اليمنية مقصدًا لقيادات الشــطرين، وإنما كانت مطلبًا شــعبيًا 
تمخضت عنه لقاءات السياسيين واتفاقاتهم، وهو ما يتفق معه الصحفي أنيس 

منصور الُصبيحي.
ويذهــب منصور بالقــول في ســياق حديثــه لـ«صحيفة 26 

سبتمبر« ..

□ أنيس منصور: الوحدة صمام أمان للحاضروالمستقبل 
□ الصبيحي: مخرجات الحوار عالجت السلبيات وأوجدت الحلول ليمن موحد آمن ومستقر

:» « في الذكرى الـ29 إلعادة تحقيق الوحدة ..  عدد من اإلعالميين  لـ

رغم كل االرهاصات التي رافقت مسيرتها تظل الوحدة عالمة مضيئة في تاريخ اليمن الحديث 

سعت املليشيا اىل بث الفرقة بني أبناء الشعب الواحد، 
فقد قامت بتغذية النعــرات االنفصالية و الطائفية 
وتقسيم الشعب بني شــافعي وزيدي و بني التمجيد 
بالعرق و الســاللة، وعملت عىل هدم الوحدة اليمنية 

بترصفاتها الساعية إلنفصال اليمن. 
صنفت اإلمامة الشــعب اىل فريقني مختلفني كل 
فيهما مطية إىل أهدافها لكي تســتطيع أن تســلب 
وتقهر وتستمر يف الحكم أكثر وقت ممكن، فكان تأريخ 

حكمهم عىل أساس عصبي طبقي طائفي.

كتاب الزبيري
يعتر كتاب »اإلمامــة وخطرها عىل وحدة اليمن« 
للشهيد محمد محمود الزبريي، الذي أصدره االتحاد 
اليمني بالقاهرة من أثمن الكتب التي تتناول قضايا 
اليمن، املهمة واملتمثلة يف دور اإلمامة يف تشطري اليمن 
وتمزيق نسيجه االجتماعي، والذي نعاني منه اليوم 
وبنفس الوطأة التي كان يعاني منها الثائرون األوائل 

واليمنيون جميعاً.
ويوضح الكتاب يف مضمونه ما كان عليه اليمن من 
بؤس وتفرق وضياع وتمزيــق يف ظل اإلمامة البائدة 
وحليفها املســتعمر املنقرض ويدعو إىل محاربتهما 

ومكافحة أذيالهم يف هذا اليمن الكبري.
يقول الزبريي تحت هــذا العنوان:« إن اإلمامة من 
أساسها فكرة طائفية مذهبية يعتنقها جزء بسيط 
من الشعب وهم الزيدية الهادوية، أما غالبية الشعب 

اليمني بما فيه الجنوب املحتل من االستعمار الريطاني 
فإنهم جميعا ال يدينون بهذه اإلمامة وال يرون فيها 
حقا يف السيطرة عليهم، بل يرون أنها سلطة مفروضة 
عليهم سياســيا ودينيا، وهــذه اإلمامة ال تقف عند 
حدود سلطانها السيايس بل تفرض عىل شطر الشعب 

معتقدات وطقوسا وأحكاما مذهبية ال تتفق معه«.

التاريخ يعيد نفسه 
ال فرق بني اإلمامة ومرشوع الحوثي يف العداء عىل 
الوحدة اليمنية؛ ألنهم يشــعرون أنها تمثل الرضبة 
القاصمة ملرشوعهم وحكمهم الطبقي  الساليل وآلن 
مرشوعهم قائم عىل التفرقة وتحفيز وبث النعرات بني 
أبناء اليمن والتي تكشف مدى الرشخ الذي تسببت به 
اإلمامة يف وحدة املجتمع اليمني سياســيا وجغرافيا 

وثقافيا ومذهبيا واجتماعيا.
يقول عبد الوهاب حســني لـ »26ســبتمر«: إن 
الحوثي ال يختلف عن اإلمامة يف عدائه للوحدة اليمنية؛ 
ألنهم يدركون ان الوحدة خطر عليهم وعىل مرشوعهم 
الداعي اىل التقرقة واالنفصال وال يستطيعون الحكم 

إال تحت هذه اليافطات .
ويضيف: واهم من يقــول: ان الحوثي يختلف عن 
اإلمامــة، فهم مرشوع واحــد، ومطابقة لحالنا مع 
اإلمامة الجديدة التي تفرض معتقداتها عىل الناس يف 
مناطق سيطرتها من خالل إلزام الناس، وخصوصا 
املوظفون يف أجهزة الدولة وطالب املدارس والجامعات 

لحضور دوراتهم الطائفية وتغيري املناهج الدراسية 
والتحشــيد القرسي للنــاس وابتزازهــم لحضور 

مناسباتهم واحتفاالتهم الطائفية.
ويؤكد بأن اإلمام كان يمارس مهامه التي تنحرص 
يف استصفاء ثورة الشعب باســم الزكاة والجبايات 
وقمع االنتفاضات الشعبية باسم الجهاد وقتال البغاة، 
وبناء املساجد الستقطاع أموال الشعب وتوريثها ألهله 
وإقامة األرضحة لألئمة ليستمر استعبادهم، وتهافت 

الناس عليهم حتى بعد موتهم.
مليشيا الحوثي بعد انقالبها ســارعت إىل تفتيت 
تماسك املجتمع اليمني، وبدأت يف تصنيفهم حسب ما 

يتناسب مع مرشوعهم التدمريي 
يقول محمد صالح: بأن املليشيا اول عملها هو قتل 
اللحمة بني ابناء الشــعب اليمني من خالل خطابها 
الداعــي اىل  حكم االمامة التي تريده املليشــيا وقتل 

الوحدة اليمنية. 
ويضيف: خطر الحوثي عىل استقرار اليمن ووحدته 
لن ينتهي إال بنهاية انقالبه الذي يريد لليمن ان يكون 
مشطراً، وتصنيف الشعب حسب أهوائه لكي يتسنى 

لها حكم اليمن والسيطرة عليه. 
انقالب الحوثي هو الخطر القائم عىل وحدة اليمن 
واستقراره؛ ألنه يغذي كل النعرات الطائفية بني أبناء 
الشعب اليمني الواحد، وهذا ترصف ورثه املليشيا من 

حكم اإلمامة البائد.

خدمة إليران ومشروعها  الطائفي

اليمن  الحوثي خطر يهدد وحدة  انقالب 
والتاريخية   الوطنية  وهويته 

سبتمر نت:
نظمت السلطة املحلية يف محافظة مأرب مساء اليوم 
األربعاء، وبرعاية محافظ املحافظة اللواء/ سلطان بن 
عيل العرادة – رئيس املجلس املحيل –  أمسية رمضانية، 
احتفاء بالذكرى الـ29 لعيد الوحدة اليمنية املباركة يف 

الـ22 من مايو .
وخالل الفعالية القى وكيل أول محافظة مأرب الشيخ 
عيل الفاطمي كلمة السلطة املحلية رحب فيها بالحضور، 
ورفع خاللها أســمى آيات التهاني والتريكات للقيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق الركن عيل محســن 
صالح، ودولة رئيس الوزراء الدكتــور معني عبدامللك، 
ووزير الدفاع  الفريق الركن محمد عيل املقديش، ورئيس 
هيئة األركان العامة الفريق بحــري عبدالله النخعي، 
وألبطال الجيــش الوطني ورجال املقاومة الشــعبية 

وللشعب اليمني كافة بهذه املناسبة العظيمة.
وأكد وكيل املحافظة عىل الفاطمي وقوف الســلطة 
املحلية وابناء محافظة مأرب مع القيادة السياســية 
والعسكرية، مشريا إىل أن الشعب اليمني لن يقبل االنقالب 

الذي قامت به مليشيا الحوثي االنقالبية.
وأضاف: »الشــعب اليمني لن يقبــل أي ارهاصات 
ومشاريع التفتيت التي تمس سيادة اليمن وتهدد وحدته 
وأمنه واستقالله وعروبته،  مؤكدا عىل انتصار مرشوع 
اليمن االتحادي الــذي اتفق عليه اليمنيون يف مخرجات 

الحوار الوطني الشامل«.
وعر عن شــكره للتحالف العربي املساند للرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ملساندته ووقوفه إىل جانب 
أشقائه يف اليمن ضد مليشيا االنقالب الحوثية املدعومة 

من إيران.
ودعا الوكيل الفاطمي القوى واألحزاب السياســية 

اليمنية بالعمل صفا واحدا جنبــا اىل جنب مع القيادة 
السياسية والجيش الوطني ضد مليشيا االنقالب الحوثية، 

وإنهاء املرشوع اإليراني يف اليمن.
وطالب وكيل أول محافظة مأرب القيادة السياسية 
بعدم السماح ألي مكونات بإنشاء مليشيا مسلحة خارج 

إطار الجيش الوطني واألجهزة األمنية.
من جهتها قالت – مدير عام تنمية املرأة باملحافظة 
– فندة العماري يف كلمة باسم املرأة: إن املرأة لعبت دوراً 

كبرياً ومحوريا يف مختلف املراحل التي مرت بها البالد.
وأشارت إىل دور املرأة يف إعادة تحقيق وحدة الوطن، 
إىل جانب دورها النضايل يف مناهضة االنقالب واملرشوع 
اإليراني يف اليمن، واســتعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز 

أوارص اللحمة املجتمعية.
وعرت عن شكرها للسلطة املحلية بمحافظة مأرب 
ممثلة بمحافظ املحافظة اللواء سلطان بن عيل العرادة، 
لدعمه وتشجعيه لكافة الرامج الهادفة إىل تأهيل وتدريب 

املرأة لتكون عنرصا فاعال يف التنمية واملجتمع.
وهنئت باسم املرأة اليمنية القيادة السياسية ممثلة 
برئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ونائبه الفريق 
عيل محسن صالح ودولة رئيس الوزراء د. معني عبدامللك، 
والسلطة املحلية بمحافظة مأرب ممثلة باللواء سلطان 

العرادة بهذه املناسبة.
حرض الفعالية محافظ محافظة ريمة اللواء محمد 
عيل الحوري، وقيادة الســلطة املحلية بمحافظة مأرب 
ووكيل محافظة صنعاء يحيى الجرف، وقيادات أمنية 
وعســكرية من العديد من األلوية واملناطق العسكرية، 
وممثلون عن الســلطات املحلية يف عدد من محافظات 

الجمهورية.
وتخللها عددا من الفقرات اإلنشادية والشعرية التي 

تشيد بالوحدة اليمنية وتؤكد عىل الحفاظ عليها.

محافظة مأرب تحتفي بالعيد الوطني الـ29 
للوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو

عبدالله طــربوش
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
ذكرى الوحدة8     

1 االتجاه الفوري للوحدة سلماً أو حرباً )وحدة 
إلحاقية(. 

2 االتجــاه املتمثــل يف الحوار بني ســلطتي 
الشطرين ) بالطرق السلمية والديمقراطية (، وقد 
كانت رؤية الحزب االشرتاكي اليمني تجاه القضية 
الوطنية واضحة وذلك من خالل بنود االتفاقيات 
بني شــطري الوطن، ابتداء باتفاقية القاهرة يف 
28 / 10 / 1972م وبيان طرابلس يف 28 /11 / 
1972م وانتهاء بالبيان املشرتك عن لقاء القمة 

اليمني يف 30 / 3 / 1979م يف الكويت . 

 لقاء طرابلس 
سبقت مرحلة عيل سالم البيض وعيل عبد الله 
صالح العديد من اللقــاءات واالتفاقيات وعقد 
املؤتمرات، وتدخل الدول العربية باســتضافة 
انعقاد القمم العربية، وكانت أبرز تلك الدول هي 
الجمهورية الليبية وجمهورية مرص والسودان 
وتونس والجزائر والكويت وغريها، وكان هذا كله 
ألجل الوحدة اليمنية والتي كانت يف نظر األشقاء 
العرب تمهيداً لقيام الوحدة العربية الشــاملة، 
وكما أن هناك لقاءات واتفاقيات اســتضافتها 
الدول العربية كان هناك أيضاً لقاءات داخلية بني 
القيادة السياسية يف البلدين الشمايل والجنوبي 
عقدت يف كثري من املدن اليمنية يف اليمن الشمايل 
واليمن الجنوبي وكانــت أكثر النقاط اهتماماً 
من كل األطراف هو موضوع الوحدة اليمنية بني 

اليمن الشمايل واليمن الجنوبي. 
سبق أول لقاء لألمني العام للحزب االشرتاكي 
اليمني عيل سالم البيض مع الرئيس يف الشطر 
الشمايل عيل عبد الله صالح اللقاء الثالثي الذي تم 
يف 1986/7/2م بني كلٍّ من العقيد عيل عبد الله 
صالح رئيس الشطر الشمايل، واملهندس حيدر أبو 
بكر العطاس رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب 
األعىل يف الشطر الجنوبي، والعقيد معمر القذايف 
قائد ثورة الفاتح من سبتمر الليبية، وقد تم هذا 
اللقاء يف الجمهورية الليبية، وقد تم بحث خطوات 
الوحدة األوىل منذ مراحلها األوىل مؤكدين أهمية 
االنتقال إىل املرحلة التــي يتطلع إليها جماهري 
الشعب اليمني شــماله وجنوبه، وهي تحقيق 
وحدة الوطن شماله وجنوبه أرضاً وشعباً، وقد 
حرض اللقاء أعضاء وفدي الشطرين املرافقني 
للرئيس عيل عبد الله صالــح واملهندس حيدر 
أبو بكر العطاس، وحرض عدد من املســئولني 
من الجانب الليبي، وبعد انتهاء اللقاء العام تم 
عقد لقاء خاص بني العقيد عيل عبد الله صالح، 
واملهندس حيدر أبو بكر العطاس، والعقيد معمر 
القذايف، وقد كان اللقاء مغلقاً واستمر ملدة أربع 
ساعات متواصلة، ولم يتم اإلفصاح عن النقاط 
التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها بني األطراف. 
وهنا يأتي أحد أســباب هذا اللقاء يف نظرنا، 
وهو الحرب األهلية يف اليمن الجنوبية وخاصة 
بعد أحداث 13 يناير 1986م، والتي راح ضحيتها 
الكثري من أبنــاء الوطن، وهروب ونزوح الكثري 
منهم إىل اليمن الشمايل، والذي اعتروه وطنهم، 
وكذلك ملا ســوف ينتج عن هذا من اختالفات 
سياســية ومحاولة إنهاء آثار الحرب األهلية 
التي وقعت وإشغال تفكري الرأي العام بمسألة 
الوحدة بني الشطرين بدال من أن تتجه األطراف 
إىل التصفيات بحجة الثأر ملن راح من أنصار كل 
طرف، وربما أيضاً يأتي الجانب االقتصادي يف 
مقدمة األسباب، وال ننىس أن الدخول يف الوحدة 
اليمنية ســوف يقطع الطريق أمــام التدخل 
الخارجي يف شؤون البلدين وتأجيج الفتنة والتي 
مازالت آثارها قائمة وقريبة ومازال الجرح لم 

يلتئم بعد بني أبناء الوطن الواحد. 

 محطة مهمة 
يف 1987/7/21م قــام األمني العــام للحزب 
االشــرتاكي اليمني وبدعوة من الرئيس عيل عبد 
الله صالــح بزيارة للعاصمة صنعــاء عىل رأس 
وفد رفيع املستوى، وشــكلت هذه الزيارة محطة 
مهمة يف املسار الوحدوي، حيث هدفت إىل االنتقال 
بمباحثات الوحــدة اليمنية وبالعمل الوحدوي إىل 
الخطوات اإلجرائية املقربة ليوم إعالن قيام الوحدة 
اليمنية وفقا لرنامج محدد وتتويجاً لكل الجهود 
املبذولة واملشرتكة من الحوار الصادق بني قيادتي 
الشطرين والعمل عىل تحقيق الوحدة اليمنية عىل 
أســس ســلمية وديمقراطية، وتم عقد جلسات 
ومباحثات وحدوية ثنائية برئاسة العقيد عيل عبد 
الله صالح وعيل سالم البيض، وتم يف هذه اللقاءات 
إقرار املواضيع املدرجة يف جدول األعمال ومناقشتها 
بروح وحدوية صادقــة وجدية، وقد أقر االجتماع 
تشــكيل لجنة لصياغة األفــكار العلمية التي تم 

االتفاق عليها من قبل الطرفني. 
يف 1988/4/17م عقد لقاء يف مدينة تعز عرف 
بقمة تعز بني العقيد عيل عبد الله صالح وعيل سالم 
البيض، وقد استعرض اللقاء العديد من القضايا 
التي ترتبط بالنشاط الوحدوي بني الشطرين وسبل 
تنشــيط الهيئات الوحدوية القائمة وتعزيز عمل 
لجان الوحدة والرشكات واملشاريع املشرتكة بني 
الشطرين، وتم االتفاق عىل جملة من النقاط، كان 

أهمها ما ييل: 
1ـ احتواء ومعالجة آثار أحداث 13 يناير 1986م 

والتي وقعت يف اليمن الجنوبي. 
2ـ االلتزام الكامل والتنفيذ ملا سبق أن توصل إليه 
الشطران يف العمل الوحدوي قبل أحداث 13 يناير 

يف كافة املجاالت. 

3ـ يكلف لقاء القمة اليمني سكرتارية املجلس 
اليمني األعــىل بإعداد الرنامــج الزمني املتعلق 
بمرشوع دستور دولة الوحدة إلحالته إىل مجلس 
الشعب يف الشــطرين، ومن ثم االستفتاء عليه يف 

ضوء االتفاقيات الوحدوية بني الشطرين. 
4ـ إزالة كل أسباب التوتر بني الشطرين، وتكليف 
رئييس هيئة األركان العامة يف الشــطرين بتحديد 
نقاط التمركز عىل أطراف محافظتي مأرب وشبوه، 
وتخفيف القوات يف هــذه املواقع وتحديد حجمها 
وقوامها، وتحديد النقاط املشرتكة بني مواقع قوات 
الشطرين لضمان عدم االحتكاك وتجنب ارتكاب أي 

خطٍإ بينهما مستقبالً. 
5ـ أكد هــذا اللقاء عىل عــدم اللجوء إىل القوة 
واملواجهة املسلحة بأي شكل من أشكالها يف حل 
الخالفات، واعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة وحيدة 

ملعالجة أي مشكلة قد تطرأ أو تحدث. 
6ـ أكد اللقاء عىل أهمية املرشوعات االستثمارية 
املشرتكة يف جميع املجاالت ومنها ما يتعلق بالثروات 
الطبيعية بني محافظتي مأرب وشبوة، وأن تستكمل 

الخطوات العملية الخاصة بهذا بتنفيذه. 
ويف الفرتة مــن 3 4 /1988/5م تم عقد لقاء يف 
صنعاء عاصمة الشطر الشــمايل، جمع هذا اللقاء 
الرئيــس عيل عبد الله صالح، وعيل ســالم البيض، 
ملتابعة الخطوات الوحدوية واستكمال تنفيذ ما سبق 
االتفاق والتوصل إليه بني الشطرين، واإلرساع يف أن 
تنجز ســكرتارية املجلس اليمني األعىل املهمة التي 
كلفت بها يف اللقاء الســابق الذي تم يف مدينة تعز، 
وإحياء لجنة التنظيم الســيايس املوحد املنصوص 
عليها يف املادة التاسعة من بيان طرابلس، وان تنهي 
اللجنة أعمالها خالل أقرب وقت ممكن، وعىل قيادة 
الشطرين استكمال احتواء ومعالجة أحداث 13 يناير 
1986م وخرج االجتماع بعدة نقاط، أبرزها ما ييل: 

1ـ إقامة مرشوع استثماري بني محافظة مأرب 
وشبوة بمســاحة قدرها 2200 كم مربع، وأن تتوىل 
لجنة طبوغرافية مشرتكة القيام بتحديد وتوضيح 
منطقة املرشوع االســتثماري املشرتك عىل الطبيعة 

وتعليمها. 
2ـ إخالء منطقة االســتثمار املشرتك من املواقع 

العسكرية من الشطرين. 
3ـ يقــوم وزيرا النفط يف الشــطرين باتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املرشوع بما يف ذلك الرتتيبات 
االســتثمارية والفنية واملالية واإلدارية وغريها من 

اإلجراءات الالزمة لالستثمار االقتصادي. 
4ـ تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد يف هذا 
االتفاق وتذليل كافة الصعوبــات التي يمكن أن 

تواجه هذا االتفاق. 
رافق هذا االتفاق اتفاق آخر بشأن حركة التنقل 
بني املواطنني يف الشطرين، وذلك برئاسة الدكتور 

ياسني سعيد نعمان رئيس مجلس الوزراء يف الشطر 
الجنوبي وعضو املكتب السيايس للحزب االشرتاكي 
اليمني الحاكم يف الشطر الجنوبي، وعبد العزيز عبد 
الغني رئيس مجلس الوزراء يف الشــطر الشمايل، 
وعضو اللجنة الدائمة لحزب املؤتمر الشعبي العام 
الحاكم يف الشطر الشمايل، وقد اتفقا عىل تنفيذ ما 
تم التوقيع عليه يف صنعاء بني قيادتي الشــطرين 
بشأن تنقل املواطنني بالبطاقة الشخصية، وإلغاء 
النقاط القائمــة بني الشــطرين، ووضع نقاط 
مشرتكة يف أماكن يتفق عليها الطرفان، عىل أن يبدأ 
تطبيق ذلك اعتباراً مــن األول من يوليو من نفس 
العام)(، وقد عقدت ســكرتارية املجلس اليمني 
األعىل لقاًء يف مدينة عدن يف 28 فراير 1989م، ويف 
22 مارس 1989م عقدت اللجنة الوزارية املشرتكة 
لشطري الوطن أعمال دورتها األوىل لذلك العام يف 
العاصمة صنعاء برئاســة عبد العزيز عبد الغني، 

والدكتور ياسني ســعيد نعمان، واتخذت اللجنة 
القرارات والتوصيات التي يلتزم الوزراء املعنيون 
باستكمال املهام املناطة بهم، وكذا ما يتعلق بإنشاء 
لجنة التنظيم السيايس املوحد، وتسمية أعضائها، 
كما تم إقــرار املرشوعات املتفــق عليها من قبل 

الطرفني. 
يف 31 أكتوبر 2 نوفمــر 1989م عقدت لجنة 
التنظيم الســيايس املوحد دورتها األوىل يف مدينة 
تعز برئاســة الدكتور عبد الكريم األرياني نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجيــة وعضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام يف الشطر الشمايل، 
وسالم صالح محمد األمني العام املساعد للحزب 
االشرتاكي اليمني الحاكم يف الشطر الجنوبي، وقد 
ثم مناقشة املسائل املتصلة بإيجاد صيغة مناسبة 
للتنظيم السيايس لدولة الوحدة، والبدائل املطروحة 

يف هذا اإلطار. 

لقاء عدن التاريخي 
يف 29 نوفمر 1989م زار الرئيس عيل عبد الله 
صالح رئيس الجمهورية يف الشطر الشمايل مدينة 
عدن للمشاركة يف االحتفاالت الشعبية يف الشطر 
الجنوبي بمناسبة العيد الثاني والعرشين الستقالل 
جنوب اليمن، ويف الفرتة من 29 30 نوفمر 1989م 
تم خالل ذلك املصادقة وإقرار مرشوع الدســتور 
الدائم لدولة الوحدة، الذي أنجزته اللجنة الدستورية 
املشرتكة بتاريخ 1981/2/30م من قبل قيادتي 
الشــطرين ممثلة بالرئيس عيل عبــد الله صالح 
واألمني العام للجنة املركزية للحزب االشــرتاكي 
اليمني عيل ســالم البيض، وقد سمي هذا اللقاء 
بلقاء عدن التاريخي، وتنفيذاً ملا ورد يف البند الثاني 
من اتفاقية الكويت، عىل أن تســتكمل اإلجراءات 
املتفق عليها يف االتفاقيات الســابقة وعىل وجه 

الخصوص املــواد 9، 10، 11، 12، 13 من اتفاقية 
القاهرة، وذلك من خالل اتخاذ الخطوات التالية: 

أوال: 
1- إحالة مرشوع الدستور إىل مجليس الشورى 
والشعب يف شــطري الوطن، وذلك للموافقة عليه 
طبقاً لألنظمة الدســتورية لكل منهما خالل مدة 

زمنية أقصاها ستة أشهر. 
 2 - تفويض الرئيسني للسلطتني الترشيعيتني 
بتنظيم عملية االســتفتاء عىل مرشوع الدستور، 
وانتخاب سلطة ترشيعية موحدة للدولة الجديدة 

طبقاً للدستور. 
3 يشكل الرئيسان لجنة وزارية مشرتكة تضم 
إىل عضويتها وزيري الداخلية يف كلٍّ من الشطرين، 
لكي تقوم باإلرشاف عىل هذه األعمال، ويكون لهذه 
اللجنة كافة الصالحيات الالزمة للقيام بمهامها، 
وذلك يف مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة 

السلطات الترشيعية. 
4 يدعو رئيسا الشطرين جامعة الدول العربية 

إليفاد ممثلني عنها للمشاركة يف أعمال اللجنة. 
ثانيـــاً: 

1 استكمال كافة اإلجراءات لتنفيذ اتفاق مايو 
1988م، وتنفيــذ نتائج الدورة األوىل لعام 1989م 
للجنة الوزارية املشــرتكة التي انعقدت يف صنعاء 
بتاريخ 21 23 مــارس 1989م واإلرساع يف إنجاز 
أعمال اللجنة الوحدوية املشرتكة خالل مدة زمنية 

أقصاها شهران. 
2 التأكيد عىل لجنة التنظيم الســيايس املوحد 
باإلرساع يف إنجاز مهمتهــا التي بدأتها يف دورتها 

األوىل خالل فرتة زمنية أقصاها شهران. 
ثالثــاً: 

تلتزم قيادتا الشــطرين بتنفيذ ما ورد يف هذا 
االتفاق خالل الفرتة الزمنية املحددة يف مواده . 

قمة صنعاء 1989م
ويف الفرتة من 24 26 ديســمر 1989م التقى يف 
العاصمة صنعاء الرئيــس عيل عبد الله صالح وعيل 
سالم البيض، وســمي هذا اللقاء لقاء قمة صنعاء، 
وقد بحث املســؤوالن يف الشطرين قرارات لقاء عدن 
التاريخي وإحالــة مرشوع دســتور دولة الوحدة 
للسلطتني الترشيعيتني يف الشطرين وتنظيم عملية 
االســتفتاء الشــعبي عليه، وقد اتخــذت خطوات 
عملية ثابتة ومدروسة لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي 

الوحدوي، وهي عىل النحو التايل: 
أوالً: انتظام لقــاءات القمة، وتنفيــذ االتفاق، 
ومتابعة اإلجــراءات الدســتورية، والتصديق عىل 
مرشوع دستور الوحدة يف مجليس الشعب والشورى 

وإجراء االستفتاء عليه. 
ثانياً: تكليف مجليس الوزراء يف الشــطرين بعقد 
اجتماعات مشرتكة ووضع برنامج عمل موحد إلنجاز 

ما ييل: 
1 الوقوف أمام نتائج عمل اللجان الوحدوية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذها. 
2ـ تقديم تصور بشــأن دمج الوزارات واملصالح 

واملؤسسات واألجهزة املختلفة يف الشطرين. 
3ـ وضع دراســة تقييمية لتجربة الشــطرين 
يف املجــاالت االقتصادية والسياســية واالجتماعية 

والثقافية، ويف مجال املمارسة الديمقراطية. 
4 استخالص اإليجابيات يف تجربة الشطرين وإعداد 

ومناقشة برنامج اإلصالح الشامل لدولة الوحدة. 
5 إعداد مرشوع قانون االنتخابات الجديد ونظام 
االستفتاء الشعبي عىل مرشوع دستور دولة الوحدة. 
6 إزالة العوائق لتأمني حركة تنقل املواطنني بحرية تامة. 

7ـ العمل الرسيــع لتوحيد األنظمــة والقوانني 
املنظمة للحقوق والحريات الشخصية للمواطنني يف 

عموم الوطن. 
ثالثاً: العفو العام الشــامل عن جميع املواطنني 
اليمنيني الذين تعرضوا لإلجراءات نتيجة لنشاطهم 
السيايس، بحيث يشــمل الحق العام، وإنهاء جميع 
املطالب الثأرية واالنتقامية، وتكليف مجلس الوزراء 

للشطرين باتخاذ اإلجراءات املنفذة لذلك. 
رابعاً: تكليف لجنة التنظيم السيايس بإنجاز ما ييل: 
1 مرشوع االتجاهات األساسية لقانون التنظيمات 

السياسية. 
2 مرشوع االتجاهات األساسية لقانون االنتخابات. 

3 مرشوع امليثاق الوطني. 
4 تنظيم الحوار مع التنظيمات والشــخصيات 

الوطنية، وإرشاكها يف مناقشة املشاريع أعاله. 
5ـ إعداد تصور يحدد وضع القوات املسلحة من 

العمل السيايس يف ظل دولة الوحدة. 
يف10 يناير 1990م عقدت لجنة التنظيم السيايس 
املوحــد اجتماعها الثاني يف مدينــة عدن، وأصدرت 
بالغاً صحفياً تضمن إقرار البديل الثاني من البدائل 
األربعة التي ســبق وأن طرحت للنقــاش للتنظيم 
الســيايس املقرتح يف دولة الوحــدة، وهو احتفاظ 
الحزب االشــرتاكي اليمني واملؤتمر الشعبي العام 
باســتقالليتهما، وحق القوى الوطنية والسياسية 
بممارسة النشاط الســيايس، وهو ما كفله دستور 

دولة الوحدة. 
ويف 18 /2/ 1990م عقد لقاء يف مكرياس بمديرية 
لودر يف محافظة أبــني بني عيل عبد الله صالح وعيل 
ســالم البيض، وقد تم يف هذا اللقاء بحث الخطوات 
الوحدوية الجارية عىل الساحة اليمنية، واستكمال 
تنفيذ مــا تمخض عنه اتفاق عــدن التاريخي، وما 
تضمنه بالغ صنعاء الصحفي، وســري عمل نشاط 
اللجان الوحدوية ومســتوى تنفيــذ املهام املنوطة 
بها، حرض هذا اللقاء عدد من الوزراء واملسؤولني يف 
الشطرين وعدد من القادة العسكريني وضباط القوات 

الشهيد الحمدي وسالمين  
خطوات عملية نحو الوحدة

الخطوات االنفرادية والحســابات الخاصة التي أعقبت الوحدة 
أعاقــت مســيرتها الواعــدة ووقفت حجر عثرة أمــام تحقيق 

أهدافها السياسية واالقتصادية والتنموية الشاملة
فــي طليعة أهــداف االنقالب الحوثي علــى الدولة إعادة عجلة 
التاريــخ إلى ماقبــل ثــورة 26 ســبتمبر 1962 والقضاء على 

أهداف ثورة 14 أكتوبر المجيدة

أعـــادت اللــحــمـــة للجــســـد اليـمــنـي الــواحــــد

محطات حوارية ولقاءات تاريخية في مــســــــــــار العمل الوحــدوي
برزت قضية الوحدة اليمنية في كافة الوثائق ومواثيق ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين والحركة الوطنية والديمقراطية، 
كهدف استراتيجي ووطني عام ومباشر، وأخذت الجماهير اليمنية تتطلع إلى يوم االستقالل الوطني للجزء الجنوبي من اليمن، لكي 
يتحقق حلمها الذي انتظرته منذ أمد طويل، وفي مطلع السبعينيات ظهرت اتجاهات سياسية مختلفة في نظرتها لقضية إعادة 

وحدة الشعب اليمني، ومن أبرزها ما يلي: 

 د/مبروك عبد هللا الحسني

ليســت هناك حدود جغرافية أو طبيعية بني شطري اليمن ، وليست 
هناك – فوارق اجتماعية أو حضارية يمكن أن تكون سندا ومررا الستبدال 

قضية الوحدة الوطنية أو تأخريها
هكذا كان ينظر للوحدة اليمنية الرئيس الشهيد الحمدي واخية الشهيد 
الرئيس ســالم ربيع عيل ولذلك وبعد جهود مضنية بني قيادتي شطري 
اليمن تم التوقيع عىل اتفاق قعطبة 1977، بني الشطرين كخطوات عملية 
لتحقيق الوحدة وتم التوقيع من قبل الشــهيد الراحل ابراهيم الحمدي 
والراحل ســالم ربيع عيل، بحضور أحمد حسني الغشــمي نائب القائد 
العام للقوات املسلحة عىل اتفاقية قعطبة التي تنص عىل إقامة  مجلس 
أعىل مشرتك، يضم الرئيســني، ووزراء الدفاع، والخارجية، واالقتصاد، 
والتخطيط. تم االتفاق عىل تشكيل مجلس من الرئيسني ومسؤويل الّدفاع 
واالقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مّرة كل ســتة أشهر 
بالتناوب يف صنعاء وعدن لبحث ومتابعــة كاّفة القضايا الحدودية التي 
تهم الشعب اليمني الواحد وتنســيق الجهود يف كافة املجاالت بما يف ذلك 
السياسة الخارجية. لكن األحداث تسارعت وحالت دون تحقيق ذلك إثر 

موجة اغتياالت تعّرضت لها قيادتا الشطرين. 
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     9 ذكرى الوحدة

املسلحة واألمن ومشــايخ لواء محافظة البيضاء 
وأعضاء املؤتمر الشــعبي العام ومسؤويل محافظة 

أبني.

لقاءات تعز
ويف الفرتة من 8 - 10 /3/ 1990م عقدت قيادة 
الشطرين سلســلة لقاءات وحدوية يف كل من تعز 
وعدن برئاسة عيل عبد الله صالح وعيل سالم البيض، 
وجرى خالل هذه اللقاءات بحث العديد من القضايا 
واملوضوعات املرتبطة بالجهود الهادفة إىل االنتقال 
بالعمل الوحــدوي إىل مجاالت أكثر تقدماً عىل ضوء 
تقييمها لنتائج أعمال اللجان الوحدوية والنشــاط 
الوحدوي الجاري عىل الساحة اليمنية، وما تم االتفاق 
عليه يف بالغ صنعاء ولقاء مكرياس ونتائج اجتماعات 
مجليس الوزراء بصنعاء ولقاء رئييس الوزراء بتعز 
وتركز البحث يف هذه اللقاءات عىل املنطلقات واألسس 
لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الوحدة، وقد 
حرض هذه اللقاءات عدد من الوزراء واملسؤولني يف 

الشطرين. 

لقاء صنعاء 1990م
يف الفرتة من 19 - 22 إبريل 1990م عقد لقاء بني 
الرئيس عيل عبد الله صالح وعيل سالم البيض األمني 
العام للحزب االشرتاكي اليمني يف مدينة صنعاء، وتم 

يف هذا اللقاء االتفاق عىل ما ييل: 
1ـ  يقوم بتاريخ الثاني والعرشين من مايو عام 
1990م املوافق 27 شوال 1410 هـ بني الجمهورية 
العربيــة اليمنية وجمهورية اليمــن الديمقراطية 
الشعبية وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية 
الدولية لكل منهما يف شــخص دويل واحد يســمى 
)الجمهورية اليمنية( ويكــون للجمهورية اليمنية 

سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية واحدة. 
ن مجلس رئاســة  2ـ بعد نفاذ هذا االتفاق يَُكوَّ
للجمهورية اليمنية ملدة الفرتة االنتقالية من خمسة 
أشــخاص ينتخبون من بينهم يف أول اجتماع لهم 
رئيساً ملجلس الرئاسة ونائباً لرئيس املجلس، ويشكل 
مجلس الرئاســة عن طريق االنتخابــات من قبل 
اجتماع مشرتك لهيئة رئاسة مجلس الشعب األعىل 
واملجلس االستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمني 
الدستورية أمام هذا االجتماع املشرتك قبل مبارشة 
مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع 

االختصاصات املخولة له يف الدستور. 
3ـ تحديد فرتة انتقالية ملدة سنتني وستة أشهر 
ابتداًء من تاريخ نفاذ هذا االتفاق، ويتكون مجلس 
النواب خالل هذه الفرتة مــن كامل أعضاء مجلس 
الشورى ومجلس الشــعب األعىل باإلضافة إىل عدد 
31 عضــواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاســة، 
ويمارس مجلس النواب كافة الصالحيات املنصوص 
عليها يف الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل 
الدستور، ويف حالة خلو أي مقعد من مقاعد مجلس 
النواب ألي سبب كان يتم ملؤه عن طريق التعيني من 

قبل مجلس الرئاسة. 
4ـ يصدر مجلس الرئاسة يف أول اجتماع له قراراً 
بتشكيل مجلس استشــاري مكون من 45 عضواً، 

وتحديد مهام املجلس يف نفس القرار. 
5ـ يشكل مجلس الرئاســة حكومة الجمهورية 
اليمنية التــي تتوىل جميــع االختصاصات املخولة 

للحكومة بموجب الدستور. 
6ـ يكلف مجلس الرئاسة يف أول اجتماع له فريقاً 
فنياً لتقديم تصور حول إعادة النظر يف التقســيم 
اإلداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة 

الوطنية وإزالة آثار التشطري بني البلدين. 
7ـ يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة 
بشأن شــعار الجمهورية اليمنية وعلمها والنشيد 
الوطني، وذلك يف أول اجتمــاع يعقده املجلس، كما 
يتوىل مجلس الرئاســة يف أول اجتماع له اتخاذ قرار 

بدعوة مجلس النواب لالنعقاد، وذلك للبت يف اآلتي: 
أ املصادقة عىل القرارات بالقوانني التي أصدرها 

مجلس الرئاسة. 
ب. منح الحكومــة ثقة املجلس يف ضوء البيان الذي 

ستقدمه. 
ج. تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور لالستفتاء 

الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمر 1990م. 
د مشاريع القوانني األساســية التي سيقدمها إليه 

مجلس الرئاسة. 
8 يكون هذا االتفاق منظماً لكامل الفرتة االنتقالية، 
وتعتر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خالل 

املرحلة االنتقالية. 
9 تعتر املصادقة عىل هذا االتفاق ودستور الجمهورية 
اليمنية من قبل مجليس الشــورى والشعب، ملغية 

لدستوري الدولتني السابقتني. 

لقاء عدن الموحد 
يف األول من مايو 1990م قــام الرئيس عيل عبد 
الله صالح بزيارة ملدينة عدن، وتم عقد لقاء موحد 

لقيادة اليمن الواحد، حيث تم عقد اجتماعاتها بمقر 
رئاسة مجلس الشــعب األعىل بمدينة عدن برئاسة 
عيل عبد الله صالح، وعيل سالم البيض األمني العام 
للجنة املركزية للحزب االشرتاكي اليمني، وتم بحث 
ومناقشــة العديد من القضايــا املرتبطة بالعمل 
الوحــدوي والخطوات اإلجرائيــة وبقية الرتتيبات 
املتعلقة بإعالن قيــام الجمهوريــة اليمنية وفقاً 
لالتفاقيات الوحدوية واستكماالً ملا تم بحثه يف لقاء 
صنعاء املنعقد يف أواخر رمضان املبارك، وحرض هذا 
اللقاء عدد من املسئولني يف الشطرين، وقد رافق هذا 
االتفاق اتفاق آخر بني رئييس وزراء الشــطرين يف 
صنعاء الستكمال املهام العاجلة للفرتة االنتقالية، 
وقد تم يف محرض اللقاء املشرتك االتفاق عىل تنظيم 
تداول العملة الوطنية، وإعداد املوازنة العامة للدولة، 
واالتصال والخدمة املدنية، وتنظيم الوثائق الرسية 

لدولتي ما قبل الوحدة. 
 عقدت لجنة التنظيم السيايس اجتماعات دورتها 
األخرية بمدينة تعــز يف الفرتة من 3 5 مايو 1990م 
برئاسة ســالم صالح محمد األمني العام املساعد 
للحزب االشرتاكي اليمني الحاكم يف الشطر الجنوبي، 
والدكتور عبد الكريــم اإلرياني نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام الحاكم يف الشطر الشــمايل، وأقرت مرشوع 
االتجاهات األساسية لقانون األحزاب والتنظيمات 
السياسية ومرشوع اتفاق العمل املشرتك بني املؤتمر 
الشعبي العام والحزب االشرتاكي اليمني، كما ناقشت 
مرشوع االتجاهات األساســية لقانون االنتخابات، 
وأقرت العديد من القرارات األخرى، وبهذا تكون لجنة 
التنظيم السيايس قد أنجزت املهام املوكلة إليها وفقاً 

لالتفاقيات الوحدوية بني قيادة الوطن الواحد. 

قمة تعز من 10 - 12 مايو 1990م
يف الفرتة من -10 12 مايو 1990م عقد الرئيس 
عيل عبد الله صالــح رئيس الجمهورية األمني العام 
لحزب املؤتمر الشعبي العام يف الشطر الشمايل، وعيل 
ســالم البيض األمني العام للجنة املركزية للحزب 
االشــرتاكي اليمني اجتماعاً مشرتكاً ضم عدداً من 
أعضاء اللجنــة العامة واملكتب الســيايس للحزب 
االشرتاكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام واللجنة املركزية وعدداً من الوزراء، وقد تلخص 
الحوار عىل كافة املستويات وخرج بعدة نقاط كانت 

عىل النحو التايل: 
أوالً: تشكيل لجنة حوار مع التنظيمات والقوى 
الوطنية والشــخصيات االجتماعية عىل مســتوى 
الساحة اليمنية من عدد من اإلخوة يف لجنة التنظيم 
السيايس املمثلة للحزب االشرتاكي اليمني، واملؤتمر 

الشعبي العام. 
ثانياً: االتفاق والتشــاور بعد حوار مسؤول أن 
املصلحة العليــا تقتيض إخــالء العاصمة صنعاء 
والعاصمة االقتصادية عدن من القوات املســلحة، 
وسحبها إىل مناطق عسكرية يتفق عليها املسؤولون 
يف رئاســة األركان ضمن املناطق العسكرية للدولة 
اليمنية، والحفاظ عىل األمن العام يف مدينتي صنعاء 
وعدن من خالل الرتتيبات األمنية الكفيلة بحفظ األمن 
العام، وهذا ما تراه القيادة العامة ملا تقتضيه املصلحة 
العامة بدالً من تكديس األســلحة يف العواصم، وبما 
يكفل تفويت الفرصة عىل أي مندس القيام بشكل 
مبارش يف التسبب يف حصول أي مخاطر وكوارث يف 
املستقبل، وقد تم أيضاً توقيع اتفاقية الدفاع املشرتك 
بني املؤتمر الشعبي العام والحزب االشرتاكي اليمني، 
وقد أقر االجتماع كافة النتائــج التي توصلت إليها 
لجنة التنظيم الســيايس يف دورتها الرابعة واألخرية 
يف مدينة تعز، وقد تم تشكيل لجنة الحوار مع القوى 

والتنظيمات العامة والشخصيات االجتماعية. 
ويف 1990/5/21م صادق مجلس الشــورى يف 
شــمال اليمن عىل اتفاق القيادة السياسية للوطن 
الواحد، وإعالن الجمهورية اليمنية، وتنظيم الفرتة 
االنتقالية ومرشوع دستور الجمهورية اليمنية، وذلك 
باألغلبية، ويف نفس اليوم ونفس التاريخ عقد مجلس 
الشعب األعىل يف الشطر الجنوبي دورته االستثنائية 
برئاسة حيدر أبو بكر العطاس عضو املكتب السيايس 
رئيس هيئة رئاســة مجلس الشعب األعىل كرسها 
للمناقشــة واملصادقة عىل اتفاق إعالن الجمهورية 
اليمنية، ومرشوع الدستور الجديد، ووافق مجلس 
الشعب األعىل عىل اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية 

وتنظيم الفرتة االنتقالية، ودستور الوحدة اليمنية. 

إعالن قيام الجمهورية اليمنية 
يف الحادي والعرشيــن من مايو 1990م وصل إىل 
عدن الرئيس عيل عبد الله صالح رئيس الجمهورية 
األمني العام لحزب املؤتمر الشعبي العام يف الشطر 
الشمايل من اليمن، وتتويجاً ملسار العمل الوحدوي 
لقيادتي شطري الوطن أعلن يف الثاني والعرشين من 
مايو 1990م حفل خطابي وجماهريي يف قاعة مغلقة 

كانت تســتخدم للمهرجانات واالحتفاالت وكانت 
تسمى قاعة فلســطني، حرض هذا الحفل الرئيس 
عيل عبد الله صالح، وعيل ســالم البيض، والرئيس 
الفلسطيني يارس عرفات، وأعضاء الهيئات القيادية 
للمؤتمر الشــعبي العام والحزب االشرتاكي اليمني 
ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب التأسييس، ومجلس 
الشــعب األعىل، وقيادات االتحــادات الجماهريية 
واملهنية، والقيادات العســكرية واألمنية يف شطري 
الوطن، ورجال السلك الدبلومايس العربي واألجنبي 
وجمع غفري من أبناء الشــعب يف الشــطرين، وتم 
اإلعالن عن قيام وحدة اندماجية كاملة بني شطري 
الوطن )الجمهورية العربيــة اليمنية، وجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية( وقيام الجمهورية 
اليمنية، وقدم تم إلقاء كلمتني من قبل الرئيس عيل 
عبد الله صالح وعيل سالم البيض عرا عن ارتياحهما 
بمناســبة قيام الجمهورية اليمنية، وتم رفع علم 
الدولة الجديدة، وتم االحتفال بذلك اإلعالن من قبل 
مؤسســات الدولة ومن كل فئات الشعب اليمني، 
حيث يعتر يوم الثالثاء 22 مايــو 1990م املوافق 
27 شوال 1410هــ هو يوم تاريخي، حيث شهدت 
مدينة عدن يف هذا اليوم ميالد الدولة املوحدة، وإعالن 
قيام الجمهورية اليمنية) (، ويف أثناء اللقاء للمجلس 
االستشاري لدولة الوحدة تم انتخاب مجلس الرئاسة 

اليمنية، والذي تكون من األسماء التالية: 
1 - عيل عبد الله صالح 

2 - عيل سالم البيض 
3 - القايض عبد الكريم العريش 

4 - سالم صالح محمد 
5 - عبد العزيز عبد الغني 

كما أن املجلس بدوره انتخب عيل عبد الله صالح 
رئيساً للجمهورية اليمنية، وعيل سالم البيض نائباً 

لرئيس الجمهورية اليمنية

الخالصة
إن من املالحظ عند إعالن قيام الوحدة اليمنية 
أن من قــام باإلعالن هو قيــادة حزب املؤتمر 
الشــعبي العام الحاكم يف شمال اليمن، وقيادة 
الحزب االشرتاكي اليمني الحاكم يف جنوب اليمن، 
ولم يكن هناك استفتاء شعبي تؤخذ فيه موافقة 
أبناء الشعب يف الشطرين، بالرغم من أنه لم يكن 
هناك خالف حول إعالن قيام الوحدة اليمنية بني 
شطري اليمن شــماله وجنوبه، بل كان مطلباَ 
شعبياَ قبل ان يكون سياسياَ، ولم يتم أخذ رأي 
املعارضني السياسيني بشكل صحيح ليتم تحمل 
املسؤولية من قبل الجميع، ولم يتم إرشاك بقية 
األحزاب السياسية أيضاً يف صناعة القرار يف هذا 
الحدث التاريخي املهم، هذه الخطوات االنفرادية 
كانت لها حسابات الحقة عند البعض، تطورت 
هذه الحســابات وتعالت االصوات التي تنادي 
بإنهاء الوحدة بني الشطرين، مرت بعدها بعدة 
منعطفات تمثلت يف دخول البالد الحرب يف عام 
١٩٩٤م ومرورها بالعديد من اإلرهاصات التي 
نتج عنها توقف البناء وتعطيل حركة التنمية يف 
البالد ,وكان أبرز ما حدث لليمن ما حصل مؤخرا 
من االنقالب الحوثي والذي أراد بأن تعود عجلة 
التاريخ إىل الخلف، وعودة الزمن إىل ما قبل ثورة 
٢٦ سبتمر ١٩٦٢م والقضاء عىل أهداف ثورة 14 
من أكتوبر املجيدة والتي كانت أهدافها واضحة 
من إقامة الوحدة اليمنية بني الشطرين يف شمال 

الوطن وجنوبه. 

 عــدن / خـــاص
وسط امواج متالطمة كادت ان تعصف 
بســفينة الوطن قفزت عدن اىل الواجهة 
لتكون عاصمــة  اليمن املؤقتــة ولتؤكد 
انتماءها لليمــن كل اليمــن.. وبموازاة 
مشاريع وتوجهات غري محسوبة العواقب 
يؤكد الكثري من ابنــاء عدن والجنوب عىل 
ايمانهم بمرشوع الدولة االتحادية كخيار 
وطني وكحل عميل وكمصلحة عليا تتجاوز 

مختلف املصالح والحسابات.
يف عدن كما بقيــة مناطق الجنوب ثمة 
تنام للوعي املجتمعي بأهمية االستمرار يف 
الرهان عىل الوحدة اليمنية والتعاطي معها 
من باب الرضورة واملصلحة الجامعة بعيدا 
عن اي تأثريات او مواقف عاطفية تحمل 
الوحدة تبعات وأخطاء اي قيادات او مراحل 
سابقة وهو امر ايجابي وغاية يف االهمية 
كما يذهب اىل ذلك الدكتور منصور اليافعي 
)اكاديمي وباحث يف العلوم السياســية( 
باعتبار ان مثل هكــذا موقف هو موقف 
طبيعي للغايــة ويؤكد ان املجتمع العدني 
والجنوبي عموما هو مع الوحدة اليمنية 
وليس ضدها لكنه كان بحاجة اىل ان ياخذ 
الوقت املناســب بعد سنوات من التحشيد 
والتعبئة املضــادة ليدرك تماما ان الوحدة 
هي قدر حتمي ومكسب تاريخي وليست 

مجرد اتفاق عابر او مصلحة آنية.

خطر الصراعات 
ويمــيض اليافعي اىل القــول: الظروف 
الحالية التي تعيشــها اليمــن والتداخالت 
يف املصالــح واالقدار والخــوف من انهيار 
الدولة والعملة وغياب االمن واتساع نطاق 
الرصاعات املناطقية  واالخطار الخارجية 
املحدقة بالجميع اعطت رشيحة واســعة 
من الجنوبيني اشارة واضحة  ان االنفصال 
ليس هو الحل االمثل الــذي كان يروج له 
البعض واليزال بل هو خيار خاطئ وسيرض 
بالجنوب قبل الشمال وهذا التطور يف الوعي 
هو انتصار حقيقي ومكســب مهم يضاف 
اىل رصيد الوحدة اليمنية ويمنحها املزيد من 
القوة والثبات والسري بخطى صائبة وواثقة 
مدعومة باطار شعبي ووعي مجتمعي مع 
قابليتها لتغيري االتجاهات واملســارات بما 
يحقق مصالح الناس ويضمن امن واستقرار 

الوطن واملواطن.

حالة مخاض
هناك كذلك من يرى ان املشهد الجنوبي 
يعيش حالــة مخاض وتتنازعــه منابر 
واتجاهات متعــددة لكن معطيات الواقع 
تؤكد ان االمــور تصب يف اتجــاه الخيار 
الوحدوي الذي كان واليزال محط اهتمام 
الجنوبيني وتقديرهم وهو ما ينعكس جليا 
بحسب اوساط سياسية يف تفاعل الناس 
وانحيازهم التجاه تعميق وتجذير الوحدة 
يف اطار الدولة االتحادية التي اتفق عليها 

الجميع يف مؤتمر الحوار الوطني.

ثقافة المحبة والتعايش
كما تتطلب بحســب مثقفني رضورة 
التحرك الجاد لتكريس وتوســيع ثقافة 

املحبة والتعايش بــدالً عن ثقافة الرفض 
والكراهية  التي اساءت لكل ابناء الجنوب 
واظهرتهم بغري مظهرهم الالئق الذي يتناىف 
مع هويتهم اليمنيــة ورصيدهم النضايل 
ودورهم املحــوري يف الثورة والجمهورية 
والوحــدة وبناء اليمن االتحــادي الجديد 
ومثل هكذا ثقافة أو توجه يحتاج اىل حنكة 
وحكمــة كبرية تؤمن بالوحــدة كعقيدة 
وكمبدأ ال يمكن الحياد عنه هذا من جهة 
ومن جهــة أخرى تعمل عــىل تعرية كل 

املشاريع الصغرية وتحرص عىل خلق ارادة 
شعبية ومجتمعية تدعم توجهات القيادة 
السياســية والحكومة لتحويل مخرجات 
الحوار الوطني وتحديدا ما يتعلق بالدولة 

االتحادية من ستة اقاليم اىل واقع عميل.

احتفاء بالوحدة واستبشار 
بالدولة االتحادية

من جهته يرى عبدالسالم هائل أن يوم 
ال٢٢ من مايو عام ١٩٩٠مثل ميالد مرحلة 
جديدة يف تاريخ اليمن الحديث، يوم انهى 
عهد التشــطري والتمزق للحمة الوطنية 
اليمنيــة وذلك بإعالن قيــام الجمهورية 
اليمنية وإعالن الوحدة اليمنية من العاصمة 
عدن هذه املدينــة التي احتضنت كل ابناء 
الوطن شماله وجنوبه رشقه وغربه وكانت 
املدينة التي احتضنت إعالن الوحدة اليمنية 
التي تجســد بإعالنها تحقيق أهم أهداف 
الثورة اليمنية ٢٦سبتمر والـ١٤من اكتوبر 
املجيدتني يف العمل عــىل تحقيق الوحدة 
اليمنية عىل طريق الوحدة العربية الشاملة.
وأضاف هائل: "اليوم تحتضن عدن كل 

ابناء اليمن كعاصمة سياسية لليمن بعد 
قرار فخامة رئيــس الجمهورية/ عبدربه 
منصور هادي بنقل العاصمة اىل مدينة عدن 
كعاصمة مؤقتة لليمن بدال من العاصمة 
صنعاء التي اسقطها االنقالبيون الحوثيون، 
واليوم نحتفل بهذه املناســبة يف الذكرى 
الـ٢٩ والوطن اليمني يمــر بمنعطفات 
تاريخية مهمة  لم يشهد لها مثيل يف تاريخه 
الطويل، يف ظل حرب انقالبية اكلت االخرض 
واليابس ودمرت كل مقومات البنية التحتية 
وراح ضحيتها االالف ما بني شهيد وجريح  
والشــعب اليمني يكافح ويقاوم النهاء 
االنقالب واعادة السلطة الرشعية ممثلة 
بفخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
الرئيس الرشعي املنتخب رسميا واملعرتف 
برشعيته محليــا ودوليا وبدعم من دول 

التحالف العربي..

تصحيح المسار
ويرى عبدالســالم هائل أنه ورغم ما 
شــابها من قصور او اخطاء يف املرحلة 
التي تلت اعالن الوحدة اال ان ذلك ال يعني 
سوى سوء ادارة النظام للبلد خالل فرتة 
ما بعد الوحدة والعمل عىل عدم تاليف اي 
إشكاليات، من خالل االنصاف واملساواة يف 
الحقوق والواجبات وترسيخ مبدأ العدل يف 

توزيع الثروة والسلطة..
ويضيف: "نحتفي اليوم  وبالدنا احوج 
ما يكــون للملمة وحــدة الصف اليمني 
ووقف نزيف الدم الذي يراق كل يوم بسبب 
االنقالب الحوثي عىل السلطة الرشعية منذ 
ما يقرب من خمس ســنوات عىل اندالع 
الحرب الغاشمة بالعدوان الحوثي عىل كل 
محافظات اليمن، نحتفي اليوم وكلنا امل 
بمستقبل واعد يف تصحيح مسار الوحدة 
اليمنية ومعالجة القضايا الوطنية يف ظل 
دولة اتحادية تحفــظ للمواطن كرامته 
وعزته وتحفظ للوطن وحدته وسيادته، 
ونتمنى ان تأتــي علينا هذه الذكرى وقد 
تحقق للوطــن االمن واالســتقرار وان 
يحفظ الله وطننا ووحــدة بالدنا يف ظل 
دولة اتحادية متعددة االقاليم يتســاوى 
فيها الجميع امام القانون، وان يسود االمن 
والسالم كل ربوع الوطن اليمني الحبيب"..

على المحك
الناشطة السياسية نادية مشهور تؤكد 
بالقــول: حان الوقت ليؤكــد الجنوبيون 
انهم وحدويون بــكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى وانهم جزء ال يتجزأ من اليمن الكبري 
فالكثري من املناطق يف شمال الوطن واقعة 
تحت قبضة الحوثيني والناس هناك يعانون 
االمرين لذلــك يتوجب عىل عــدن وبقية 
املناطق املحررة ان تلعب دورها الوحدوي 
املأمول وبخاصة انها اصبحت تعي جيدا 
ان نضاالت الشعب اليمني وثوراته املجيدة 
ووحدته وهويته وامنه واستقراره وسالمة 
أراضيه صارت عىل املحــك وال مجال ألي 
تباطؤ او تلكؤ فإمــا ان تكون اليمن او ال 

تكون.

نثق بالمستقبل
مواطنون من مستويات واعمار مختلفة 
يؤكدون انهم واثقون ان مستقبل الجنوب 
ســيكون افضل يف ظل الدولة االتحادية 
املنشــودة وانهم مع القيادة السياســية 
ممثلة بفخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي يف ترجمة آمال وتطلعات الجنوبيني 
والشــماليني عىل حد سواء يف ظل الوحدة 
اليمنية والدولة االتحادية، مشــريين ان 
الوحدة اليمنية كانت وال تزال موضع فخر 
واعتــزاز كل اليمنيني كونهــا اهم انجاز 
حققه اليمنيون والحفاظ عليها وصونها 

واجب ما بعده واجب.

البد من الحذر
وعىل قدر التفاؤل الــذي يبديه البعض 
هناك من يتحدث وبقلــق بالغ عن حجم 
التحديــات التي تعرتض مســار الوحدة 
ومــرشوع الدولة االتحاديــة ويحذر من 
عواقب وخيمة اذا لم يتم التحرك عىل كافة 
املستويات الرسمية والشــعبية للقضاء 
عىل مختلف املشــاريع الهادفة للنيل من 
وحدة الوطن ومخرجات مؤتمر الحوار مع 
االشارة اىل رضورة رص الصفوف وتوحيد 
الجهود بما يخدم الوحدة الوطنية والهوية 
اليمنية ويحول دون وقوع الجنوب فريسة 

للرصاعات الجهوية واملناطقية.

:» مثقفون وناشطون ومواطنون لـ»

االنحياز للدولة االتحادية تأكيد على وحدوية عدن والجنوب

  هائل: بالدنا اليوم أحوج 
ما يكون للملمة الصفوف 

وتوحيدها لمواجهة 
االنقالب الحوثي

  مشهور: على أبناء المناطق 
المحررة أن يقوموا بدورهم 

الوحدوي المعروف وفاء لنضاالت 
شعبنا وحفاظًا على هويته 
الوطنية واستقرار وسالم 

أراضيه

اليافعي: المعطيات على الواقع تؤكد بأن االنفصال ليس الحل وسيضر بالجنوب قبل الشمال

أعـــادت اللــحــمـــة للجــســـد اليـمــنـي الــواحــــد

محطات حوارية ولقاءات تاريخية في مــســــــــــار العمل الوحــدوي
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
قراءة تاريخية10     

□  أكد الشــهيد الزبيري في كتابــه »اإلمامة وخطرها على وحدة 
اليمن« على أن االنقسام سيبقى ما بقيت اإلمامة

□ حددت ثورة ســبتمبر منــذ اللحظة األولــى النطالقها حقيقة 
توجهها الوطني كثورة شاملة ال تعترف بالحدود الشطرية

□ حيــن دعــا عبد الرحمــن البيضاني لقيام »دولة شــافعية« من 
عدن، ُرمي باألحذية من قبل أبناء الجنوب التواقين للوحدة

□ كمــا بــدأ أحرار الشــمال نضالهم من عدن، بدأ أحــرار الجنوب 
نضالهم من صنعاء، تحت شعار: »االستقالل والوحدة«

ـناضل العربي الكبري عبد  ـُ عندما زار امل
العزيز الثعالبي اليمن »أغسطس 1924م«، 
كانت الوحدة اليمنية هّمه الشاغل، وخالل 
فرتة بقائه التي تجاوزت الشهرين، سعى 
لتقريب وجهات النظر حولها بني سالطني 
الجنوب واإلمام يحيــى حميد الدين، كان 
األخري - حينها - مزهــواً بانتصاراته التي 
حققها عىل اليمنيني، ويف غمرة ذلك االنتشاء 
أرص عىل أن يكون الحاكــم األوحد، وبيده 

مقاليد كل يشء.
سالطني الجنوب - من جهتهم - وضعوا 
برنامجاً أســموه »إصــالح الحكم«، دعوا 
فيه إىل نظام »اتحادي فيدرايل«، يرتكز عىل 
أسس »دستورية«، وأن يكون للدولة الجديدة 
»حكومة« تقوم مقــام اإلمام، و»مجلس 

أمة« يمثل الشعب.
فشــلت مهمة »الثعالبي«، فيما استمر 
اإلمام يحيى يف خوض حروبه الجنونية ضد 
اليمنيني، رافعاً شــعار »الوحدة اليمنية«، 
ُمتبعاً سياســة الضم واإللحاق، ُمنتهجاً 
سياسة من ســبقه من أئمة، وكان طيلة 
جوالته التفاوضية مــع اإلنجليز دائماً ما 
يطالب األخريين بأرايض أجداده، ُمســتدالً 
بسيطرة األمري أحمد بن الحسن قائد جيوش 
»املتوكل« إسماعيل عىل جنوب اليمن، وذلك 
قبل أكثر من قرنني ونصف من الزمن، ناسياً 
أن أبناء تلك املناطق تعاملــوا مع أجداده 
كُمحتلــني، تماماً كما تعاملــوا مع قواته 
ـوحش بكل  ـُ الغازية، وقاوموا ذلك التوغل امل

ما أوتوا من مقاومة وقوة.
خرس اإلمام يحيى معركته مع اإلنجليز، 
وخرس أيضاً مناطق »الضالع، الشــعيب، 
األجعود، القطيب« التي ســبق وأن احتلها 
مطلع عرشينيات ذات القرن، فيما انسحب 
ســلماً من »العواذل، وبيحان« كما سبق 
وأرشنا، فتح اإلنجليــز - تبعاً لذلك - معه 
صفحة جديدة، وقعوا »معاهدة صنعاء«، 
وفيها اعرتفوا باستقالل مملكته، ونجحوا 
بانتزاع اعرتاف منه بالحدود الشطرية »11 

فراير 1934م«. 
خاض اإلمام يحيــى حروبه الجنونية يف 
املناطق التهامية أيضاً، ولم تتم له السيطرة 
الكاملة عىل تلك الجهة إال بعد قضائه عىل 
ثــورة الزرانيق »أكتوبــر 1929م«، وهي 
سيطرة هـــدَّ ســكونها اجتياح القوات 
السعودية لشمال اإلقليم »إبريل 1934م«، 
بمســاعدة الشــيخ هادي الهيج، وبعض 
مشــايخ تهامة، الذين تحالفــوا مع »آل 
ســعود« نكاية بإمام صنعاء؛ الذي أذلهم، 
وصادر أسلحتهم، أوقفت »اتفاقية الطائف« 
- منتصف الشهر التايل - تلك الحرب، إال أنها 

لم ُتنِه ذلك الرصاع .

اإلنســان أواًل
 ظل اإلنجليز واإلمام يحيى جاثمني عىل 
أنفاس اليمنيني، لم تكــن الوحدة حينها 
ـقدس عند األحرار األوائل، بقدر  ـُ باليشء امل
ما كان همهم تحرير اإلنسان، الشهيد محمد 
أحمد نعمان نقل لنا جانبــاً من أرائهم يف 
كتاٍب أســماه »من وراء األسوار«، أسوار 
ســجن »نافع« يف حجــة، يف حناياه جزم 
ـناضل أحمد املروني أنَّ سكان »اليمن  ـُ امل
األسفل« أكثر فهماً ودراية بما يهدف إليه 
األحرار من ثورتهم، ومناطقهم مهيأة لقبول 
ـــنقذ، أما مناطق »اليمن  ـُ هذا الطارئ امل
األعىل« فهــي حد وصفه ميدان للتشــيع 
والغلو، وســكانها وإن بدو ساخطني من 
الوضع، فرسعان ما ينقلب ســخطهم إىل 
رضا؛ خاصة عندما يسمعون »أبناء النبي« 
يطلبون نجدتهم، وهنا ينســون كل يشء، 

وينترصون لآلل واملال. 
ـناضل عبدالرحمن اإلرياني  ـُ  فيما رأى امل
أن حركة األحرار ال يمكن أن تنجح يف »اليمن 
األعىل« إال عىل أساس حطم صنماً وانصب 
صنماً آخر، ومن نــوع األصنام التي ألفوا 
عبادتها، ودعا إىل أن يركز االحرار جهودهم 
يف العمل عىل اتخاذ »اليمن األسفل« مركزاً 
لحركتهم ودولتهم الجديدة، وال ضري أن يتوىل 

قيادتها مناضل »زيدي - قحطاني«.
ـناضل محمد عبدالله  ـُ شاركهما الرأي امل
الفســيل الذي ختم مداخلته بقوله: »فإذا 
تكونت حكومة األحرار وأصبحت حقيقة 
واقعية يف املنطقة الشافعية أمكن اكتساح 
املنطقة الزيدية، وإعادة اليمن إىل وحدتها«.
أما أبو األحرار الشــهيد محمد محمود 
الزبريي فقد أكد يف كتابه »اإلمامة وخطرها 
عىل وحدة اليمن« عىل أن األغلبية الشافعية 

لن تقبل أن تحكم حكمــاً مذهبياً ال يعر 
عن إرادتها وال عن عقيدتها، وأن االنقسام 

سيبقى ما بقيت اإلمامة.
يف كتابه »الحركة الوطنيــة يف اليمن«، 
تحدث الشــهيد محمد أحمــد نعمان عن 
شــيوع النرات االنفصالية يف الجنوب بعد 
فشل »ثورة 1948م« الدستورية، ووأكد أنَّ 
عدن - حيث كان يقيم -لم تعد كما كانت؛ 
تصدرت صحيفة »الجنوب العربي« الهجوم 
عىل »االتحاد اليمني« االسم الجديد لتنظيم 
األحرار، وتحالفــت »رابطة أبناء الجنوب« 
التي تصدر عنها ذات الصحيفة مع »طالئع 
الشيوعيني«، برئاسة عبدالله باذيب، الذي لم 

يتوقف يوماً عن مهاجمة األحرار، مشرياً إىل 
أنهم حني بدأوا بالرتويج لـ »الجمهورية« يف 
أدبياتهم، تصدى لهم »باذيب« ورفقته بكل 

فضاضة. 
ويف املقابــل ظل اإلمام أحمد ُمتمســكاً 
بتبعية أرايض الجنــوب للوطن األم، رغم 
تجديده لــ »معاهــدة صنعاء« بني والده 
واإلنجليز »1951م«، ورفض مندوبه طلب 
»ســلطنة لحج« االنضمــام إىل الجامعة 
العربية، وهو ما أيدتــه الجامعة العربية 

بالفعل.  

حماس الجماهير
 جذبت ثورة »23 يوليو 1952م« املرصية 
األحرار إليها من كل البقاع، وكان ألثري إذاعة 
»صوت العرب« عظيم األثر يف إنعاش الروح 
القومية، ألهبت شعاراتها حماس الجماهري، 

لتتجسد عىل وقعها واحدية النضال اليمني، 
وتركــز العمل عىل »التحــرر من االحتالل 
الريطاني، واالســتبداد اإلمامي، وتحقيق 

الوحدة اليمنية«.
ويف »نوفمر 1955م« تشــكلت يف عدن 
»الجبهة الوطنيــة املتحدة«، وذلك من عدٍد 
من الهيئات التعاونية والنقابية، والنوادي 
الرياضية املوجــودة يف ذات املدينة، بما يف 
ذلك »االتحاد اليمنــي«، الذي لعبت بعض 
عنارصه املثقفة أدواراً بارزة يف عملية خلق 
تلــك الجبهة، أمثال: محمــد عبده نعمان 
الحكيمي، وعبدالرزاق باذيب، وكانت تدعو 
- كما أشار إىل ذلك برنامجها - إىل تحقيق 

وحدة اليمن عىل أساس شعبي، بحيث تتخذ 
شكل جمهورية ديمقراطية ُمستقلة.

ويف ذات الصدد دعــا »املؤتمر العمايل« 
الذي تشكل إثر ارضابات »مارس 1957م« 
إىل تحقيــق الوحدة اليمنيــة عىل أنقاض 
االســتعمار والرجعية اليمنية، وكامتداد 
لذلك املؤتمر أتى »حزب الشعب االشرتاكي« 
برئاسة عبدالله عبداملجيد األصنج، وأشار 
يف برنامجه إىل أنَّه يســعى إىل إقامة حكم 
جمهوري ديمقراطي شعبي بعد تحريرها 

من االستعمار واإلمامة واإلقطاع.

ثورة »26سبتمبر«
تبعاً لذلــك، حددت ثورة ســبتمر منذ 
اللحظة األوىل النطالقهــا حقيقة توجهها 
الوطني كثورة شــاملة ال تعرتف بالحدود 
علن  ـُ الشطرية، وعرت عن خطها الوطني امل

صبيحة الـ »26 سبتمر 1962م«، كما جاء 
ضمن أهدافها الستة، أو يف بيانها إىل الشعب 
اليمني، عىل اعتبار أنَّه »شعب واحد يؤمن 

بالله، وبأنه جزء من األمة العربية«.

قحطان مستشار للسالل
عر الشــعب اليمني حينها عن فرحته 
بذلك الحــدث العظيم، ويف شــوارع عدن 
خرجت الجماهري ُمحتفية، وبدأت طالئع 
ـــتطوعني تتجه شــماالً، ليقوموا -  ـُ املـ
وقبل أن ينتهي ذلك العام - بإعادة تنظيم 
أنفسهم يف إطار سيايس ُيمثل أبناء الجنوب 
أمام القيادة الشمالية، وسموا تنظيمهم بـ 

ـُحتل«، وقد  »هيئة تحرير الجنوب اليمني امل
كان نشاطهم بســبب عدم رضا املرصيني 

محدود.
ـُوجهة ضد  بازدياد العمليات العسكرية امل
الجمهورية الوليدة، بدأ املرصيون يفكرون 
جدياً يف إيجاد إطار ســيايس يلم شــتات 
الجنوبيني املتواجدين يف الشمال، يستطيعون 
من خالله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات 
عســكرية ضد االحتالل، استغلت »حركة 
القوميني العرب« ذلك بصورة ذكية؛ وبدأت 
الحركة التي كان يقودها يف الجنوب فيصل 
عبداللطيف الشــعبي، ويف الشــمال مالك 
اإلرياني تروج ألفكار الكفاح املسلح، وتعد 
العدة إلنشاء تنظيم ُمنبثق عن الحركة األم، 
وأجرت اتصاالتها مــع قياداتها يف الخارج 
لالتصال بالزعيم جمال عبدالنارص للحصول 

منه عىل الضوء األخرض.

جاء الضوء األخــرض، وتوجه قحطان 
محمد الشعبي من القاهرة إىل صنعاء، وتّم 
تعيينه مستشــاراً للرئيس عبدالله السالل 
لشؤون الجنوب بدرجة وزير، وقد استطاع 
األخري خالل فــرتة وجيــزة أن ينال ثقة 
الجنوبيني، عقدوا أكثر من اجتماع، وكان 
أهمها ذلك الذي عقد بدار الســعادة »24 
فراير 1963م«، وحرضه أكثر من »100« 

ثائر جنوبي.
من هؤالء جميعاً تشــكلت النواة األوىل 
لحركة التحرر الجنوبية، اتفقوا عىل توحيد 
جميع القوى الوطنية يف إطار جبهة ُموحدة، 
واستقر الرأي عىل تسميتها باسم »جبهة 
تحرير الجنــوب اليمني املـُــحتل«، وبرز 
عىل صدر ميثاقها شعار »من أجل التحرر 

والوحدة والعدالة االجتماعية«.
وهكذا وكما بدأ أحرار الشمال نضالهم 
من عدن، بدأ أحــرار الجنوب نضالهم من 
صنعاء، تحت شعار »االستقالل والوحدة«، 
آمن الغالبية بالوحدة حد التعصب، وحني 
دعا عبد الرحمن البيضانــي لقيام »دولة 
شــافعية« من عدن ُمنتصــف ذات العام، 
ُرمي باألحذية من قبل أبناء الجنوب التواقني 
لحظتها للوحدة مع الشمال، وهو أمر نفاه 

»البيضاني« فيما بعد وبشدة.  

ساعة الصفر
حني زارت لجنة تقيص الحقائق املنبثقة 
عن لجنة تصفية االستعمار باألمم املتحدة 
صنعاء »29 مايو 1963م«، نظم الجنوبيون 
مسرية حاشدة تحركت من العريض إىل دار 
الضيافــة حيث تقيم اللجنة، وســلموها 
ُمذكرة ترشح أوضاعهم تحت حكم االحتالل، 

وحددوا مطالبهم باالستقالل.
توجهت املظاهرة بعد ذلك إىل منزل الرئيس 
السالل، وسلموه نســخة من تلك املذكرة، 
وطالبوه بدعم الكفاح املسلح، وفتح مكتب 
للجبهة، وتعيني قحطان الشــعبي رئيساً 
ملصلحة أبناء الجنوب حتى تكون له صفة 
رسمية وصالحيات قانونية، وقد لبى السالل 
مطالبهم، إال أن فتح املكتب رفض من قبل 

بعض القوى.
ويف »5 يونيو 1963م« صدر بيان جنوبي 
تاريخي، وتــّم توزيعه يف صنعاء باســم 
قطاعي القبائل والجيش، تضمن تصميم 
قطاع القبائل عىل الدخول يف املعركة يف جبهة 
موحدة مع كل الطالئــع والقوى الوطنية 
املؤمنة بالتحرر الكامل، ورفض أســلوب 
املساومة وأنصاف الحلول، وكان من ضمن 

املوقعني عليه الثائر راجح بن غالب لبوزة.
ويف منتصف ذات الشــهر عقد يف منزل 
القايض عبدالرحمن اإلرياني اجتماع ضم 
عدداَ من الشــخصيات الوطنية، وقد شدد 
الشماليون فيه عىل رضورة فتح جبهة يف 
عمــق األرايض الجنوبية؛ من أجل تخفيف 
الضغط عىل الثــورة، وافق الجنوبيون عىل 
ذلك، وعقدوا يف اليوم التايل اجتماعاً قرروا 
فيه تشــكيل لجنة اتصال مهمتها اإلعداد 
والتهيئة للثورة، مكوَّنة من »12« شخصاً، 
ستة ممثلني لحركة القوميني العرب، وستة 

ممثلني لتشكيل القبائل. 
     غالبية البيانــات التي صدرت حينها 
عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت 
تعتر اليمن إقليماً واحداً، شماالً وجنوباً، 
وحد، وقد كانت  ـُ وجزءاً من الوطن العربي امل
تلك الشــعارات تؤذي اإلنجليز وحكومتها 
االتحادية، أصدر األخريون يف ذات الشــهر 
قانون صارم موجه لدعاتها، جاء نصه: »من 
يوافق أو يدفع اآلخرين إىل التفكري بأن اتحاد 
الجنوب العربي يعتر جزءاَ من دولة أخرى، 
يتعرض لعقوبة السجن ملدة ال تزيد عن سبع 
ســنوات، أو لغرامة ال تزيد عن خمسمائة 

جنيه اسرتليني«. 
 يف األســبوع األول من »يوليو 1963م«، 
عقد يف قرية »حــارات« ناحية »األعبوس 
- تعز« اجتماع تشــاوري لعدد من أعضاء 
»حركة القوميني العرب«، حرضه: قحطان 
الشــعبي، وفيصل عبد اللطيف، وسلطان 
أحمد عمر، وعيل الســالمي، وطه مقبل، 
وسالم زين، وآخرون، وتم فيه االتفاق عىل 
توسيع دائرة التحالفات الجنوبية عىل قاعدة 
الكفاح املسلح، وإضافة كلمة )القومية(

السم الجبهة.
 وذكر ســلطان أحمد عمر - أحد أولئك 
املجتمعــني - يف ُمقابلة صحفية، أنَّ قيادة 
الحركة اتخذت يف ذلك االجتماع عدة خطوات 
حاســمة، أهمها اإلعداد للثورة، واختيار 

جبال ردفان لتفجريها، ألسباب - عدها - 
اســرتاتيجية، وهذا يعني أن ساعة الصفر 

ُحددت ُمسبقاً، ومن جبال األعبوس.
 توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيني 
إىل مدينة تعز، وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون 
مع املخابرات املرصية لإلعداد للثورة، وفتحوا 
مكتباً لها، ونرشوا »امليثاق القومي« و»بيان 
مارس« كما أقر، ولم يغري فيه سوى اسم 
جبهة التحرير إىل »الجبهة القومية لتحرير 
الجنوب اليمني املحتل«، وتم إعادة نرشهما 
يف صحيفة الثورة التي كانت تصدر من ذات 

املدينة.

اجتماع تعز 
تبعــاً لذلك، عقد يف مدينــة تعز اجتماع 
كبري ضم غالبية ثوار الجنــوب الفاعلني 
»19 أغســطس 1963م«، أخذت الجبهة 
فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها 
وتبنت خيارها سبعة تنظيمات رسية، وهي: 
»حركة القوميني العرب، والجبهة النارصية 
يف الجنوب املحتل، واملنظمة الثورية لجنوب 
اليمن املحتل، والجبهة الوطنية، والتشكيل 
الرسي للضباط والجنود واألحرار، وجبهة 
اإلصالح اليافعية«، وقد التحقت بها ثالثة 
تنظيمات أخــرى، وهي: »منظمة الطالئع 
الثورية بعــدن، ومنظمة شــباب املهرة، 
واملنظمــة الثورية لشــباب جنوب اليمن 

املحتل«.
 واجهت الجبهة حينها ضغوطات كبرية 
إلفشالها، وذلك من بعض ضباط الجيش يف 
صنعاء، وشخصيات من حزب البعث العربي 
االشــرتاكي، وكان اللواء حســن العمري 
ـناضل  ـُ أبرزهم، وهي حقيقة أكدها أيضاً امل

محمد عيل األسودي يف مذكراته.
ُعقد اجتماع تعز املوســع بالتزامن مع 
عودة الشيخ راجح بن غالب لبوز وأصحابه 
إىل ردفان، وأثناء مرور األخريين بمدينة إب 
التقاهم املقدم أحمــد الكبيس قائد اللواء، 
والذي كانت تربطه بــــ »لبوزة« َعالقات 
وثيقة جمعتهم فيهــا أعمالهم القتالية يف 
جبهة املحابشة، طلب »الكبيس« منه دراسة 
األجواء يف ردفان للقيــام بالثورة، مؤكداً 

استعداده لدعمهم، وتدريب كوادرهم.
صحيح أّن يوم »14 أكتوبر 1963م« لم 
يكن يوماً قد حدد ُمسبقاً بأّنه يوم الثورة، 
لكن تفجري الثورة كان قد تم االتفاق عليه، 
ـــناضل نارص السقاف،  ـُ وهذا ما أكده امل
الذي كان حينها نائباً لقحطان الشــعبي، 
بقوله: »عــاد راجح بن غالــب لبوزة من 
الجبهة - جبهــات الدفاع عــن ثورة 26 
ســبتمر - ومعه مائة مقاتل، وقد سمع 
بقانون حكومة االتحاد، وبعد التشاور مع 
القيادة والحكومة من شماليني وجنوبيني 
أعلن أّنه سيعود وسيقاوم إذا تطلب األمر 
ذلك، أخذنا وعد لبوزة بعني االعتبار، املهم 
عاد الرجال إىل ردفان، وطالبوهم بتســليم 
السالح، فرفضوا، فنشب القتال«.     يف اليوم 
الثاني الستشهاد الثائر لبوزة »15 أكتوبر 
1963م«، قــام املـُـــناضل صالح الغزايل 
بتحرير رسالة إىل املقدم أحمد الكبيس، أبلغه 
فيها نبأ استشــهاد لبوزة، وما تعرضت له 
قبائل ردفان من اعتداء بريطاني غاشــم، 
وطلب منه إبالغ قحطان الشــعبي وقيادة 

الجمهورية يف صنعاء بذلك.
إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة 
جداً، ولذات السبب توجهت مجموعة منهم 
برئاسة القائد بليل راجح لبوزة إىل إب وتعز 
ثم صنعاء طلباً للدعم واملساندة، وكان أول 
دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام، وقد 
تم نقلها عىل األكتاف إىل مقر قيادتهم، وقد 
عمل »بليل« بعد عودته من الشــمال عىل 
إكمال مهمة أبيه، نجح يف لم شمل القبائل 
ـــتصارعة، بمساعدة مائزة من بعض  ـُ امل
املشايخ، وهكذا صار أبناء ردفان يداَ واحدة 

يف مواجهة اإلنجليز وأذنابهم.

زيارة عبدالناصر 
زار الرئيــس جمال عبــد النارص اليمن 
»إبريــل 1964م«، وألقى مــن مدينة تعز 
خطاباً حماسياً، ُعدَّ نقطة تحول فارقة يف 
تاريخنا املعارص، وكان الرشارة التي أشعلت 
حرب التحرير الشــاملة، انطلقت بموجبه 
عملية »صــالح الدين« الذائعــة الصيت، 
وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات املدينة 
وقرينتها قعطبة مالذاً آمناً لثوار الجنوب، 
وكانتا مركز دعمهم، ونقطة انطالقهم حتى 

تحقق االستقالل.

الوحدة اليمنية.. عبر التاريخ القديم والمعاصر
  كان التوحــد األول فــي القــرن الثالث الميــالدي بقيادة الملك الحميري »شــمر 
يهرعش« الذي حمل اللقب الطويل »ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت«، 
واســتمرت لثالثة عقود، وفي العهد اإلسالمي قسمت اليمن إلى عدة مخاليف 
تراوحــت أعدادها بيــن االثنين واألربعة، ثــم أصبحت والية واحــدة مع نهاية 

العهد »األموي«، وبداية العهد »العباسي« األول.
علي الصليحي »الدولة الصليحية«، وسيف اإلسالم طغتكين »الدولة األيوبية«، 
و»المظفر« يوسف بن عمر »الدولة الرسولية«، تمكن ثالثتهم من توحيد اليمن 
فــي القرن الخامس، والســادس، والســابع الهجري، لبضع ســنوات من كل قرن، 
وفي القرن الحادي عشــر الهجــري تمكن اإلمــام الزيدي »المتوكل« إســماعيل 
بن القاســم من توحيد اليمن للمرة الخامسة ألقل من ثالثة عقود، ولم تعرف 
اليمن الحدود الفاصلة بين شمالها وجنوبها إال في عهدي االحتالل اإلنجليزي، 

والتواجد التركي، وُسجل ذلك رسميًا بداية العام »1914م«.

بالل الطيب



الخميس الــعدد »1880« 18 رمضان 1440هـ  
المـــوافــق 23 مــــايـــو 2019م

عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
     11 ذكرى الشهيد

تحت شعار:« وفاء لدماء الشــهداء.. عمران 
تواصل التضحية والفداء« احتفلت السلطة املحلية 
ملحافظة عمران، الســبت، بالذكرى الخامســة 
الستشهاد العميد القشيبي، بحفل كبري يف مدينة 
مــأرب، أظهر حضــورا الفتا وكبــريا لعدد من 
القيادات العسكرية واملسؤولني جاء يف مقدمتهم، 
أخو الشــهيد اللواء الركن عيل حميد القشــيبي، 
مستشار القائد األعىل للقوات املسلحة، ومحافظ 
محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي رشيف، ووكيل 
أول محافظة عمران، خالد محمد عبدالله، واللواء 
الركن أحمد حسان، واللواء محسن خرصوف مدير 
دائرة التوجيه املعنوي وغريهم من قيادات وضباط 

الجيش الوطني. 
وعكــس الحضــور الالفت يف حفــل الذكرى 
الخامسة الستشهاد القشيبي، الحب الكبري لهذا 
القائد العســكري الشــجاع، الذي أكد الحضور 
عىل السري عىل دربه حتى اســتعادة الجمهورية 

ومؤسساتها، من أيدي املليشيا الكهنوتية. 
ويؤكد الحضــور الوفاء للقائــد الذي رفض 
اإلغراءات، وصمد أمام ترهيب االنقالبيني، واتخذ 
من ميادين القتــال مهجعه للقضاء عىل مرشوع 
الفرس والعمالة والتوسع  اإليراني، حتى استشهد 
بعد أن قاتل املليشــيا ألكثر من خمسة أشهر عىل 
أسوار مدينة عمران، يف التاسع من يوليو من العام 
2014م، بعد اقتحام املليشيا الحوثية وحلفائها، 
مقر اللواء 310 باملدينة عمران، الواقعة شــمايل 

العاصمة صنعاء.
لم يكن استشهاد العميد القشيبي حدثا عابرا، 
بل مّثل لحظة فارقة يف عمر اليمن، فباستشهاده، 
وسقوط اللواء 310 الذي كان يقوده، سقطت الدولة 
اليمنية بكاملها بيد مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
وتســاقطت مع استشــهاده املدن واملعسكرات 
واحدة تلو األخرى، وال يزال اليمنيون منذ ذلك الحني 
يواجهون االنقالب عــىل الدولة، حتى اليوم، حيث 
تمكن رفاق القشيبي، خالل قرابة خمس سنوات 
من الحرب من استعادة قرابة %80 من مساحة 

الدولة من أيدي املليشــيا الكهنوتية وال يزالون يف 
امليادين يسريون نحو تحقيق االنتصارات واستعادة 

الوطن. 
السري عىل نهج الشهيد 

دأب اليمنيــون يف كل عام عــىل تحويل ذكرى 
استشهاد القشيبي، إىل محطة للتذكري بمآثر هذا 
القائد العســكري الذي باستشهاده امتدت عصا 
اإلمامة إىل كل اليمن، قبل أن يهب أحفاد الشــهيد 
القشيبي ويلقنونهم دروســا ال ولن تنىس، ففي 
هذا العام كغريه من السنوات املاضية، القت هذه 

الذكرى، تفاعالً واسعاً وفاء لهذا القائد. 
الحفل الفني والخطابي الذي أقامته الســلطة 
املحلية ملحافظة عمــران، أجمعت فيه العديد من 
املشاركات والكلمات الخطابية عىل أن رحيل القائد 
القشيبي كان فاجعة قاسية أدرك اليمنيون بعدها 
حجم الخسارة التي منيت بها البالد باستشهاده، 
إضافة إىل إنهم أدركوا ومعهم أشــقاءهم يف دول 
الخليج؛ خطورة مرشع الحوثيني أصحاب املرشوع 

اإليراني. 
وأكدت الكلمات يف مجملها أن الشهيد القشيبي 
كان يدرك أبعاد ذلك املرشوع مبكراً، وأدرك أن أي 
بقاء لحكمها لن يذوق فيه أبناء الوطن إال مزيدا 
من الذل والقهر والجــوع، ولذلك حارب مرشوع 
هذه املليشيا االنقالبية، منذ وقت مبكر، وببسالة 
منقطعة النظري، وتضحية سيســجلها التاريخ 

بأحرف من نور.
الكلمات التي ألقيت يف الحفل تطرقت يف مجملها 
إىل محطات الشهيد النضالية يف مواجهة االنقالب 
الحوثي والساللة الكهنوتية، مؤكدة أن استشهاده 
مثل اغتيال للوطن بأكمله، ومشرية إىل ان الشهيد 
كان مدرسة يف القيادة والشهادة، إضافة إىل أنها 
أكدت عىل ان الشهيد، يمثل نجماً يف سماء قوافل 
شهداء محافظة عمران خصوصا واليمن عموما 
يهتــدون بثباته وصالبته، عالوة عىل أنه أســس 

منهجا سار عليه الجميع يف النضال والوطنية. 
اللواء الركن عيل حميد القشيبي، أخو الشهيد، 

قال يف كلمة ألقاها يف الحفل: ان األهداف الكبرية 
يصاحب تحقيقها تضحيات عظيمة، وشهداؤنا قد 
سبقونا بالتضحية بأنفسهم فداء للعقيدة والوطن، 
مؤكدا ان هذه الفعاليات وأمثالها إنما هي تأكيد 
وتأصيل ملا قدمه الشــهداء من تضحيات إلسعاد 
الوطن، ولهذا فإن الواجب علينا جميعا ان نكون 
بارين بشهدائنا األبطال، مؤكدا أن ذلك يكون بالسري 
عىل خطاهم واستكماال ملا ضحوا من أجله ووفاء 

لدمائهم الزكية. 
ولفت إىل أن لكل شهيد من شهداء الوطن مناقب 
وصفات أبرزها شجاعتهم وبسالتهم وقوة إرادتهم 
يف تحقيق األهداف التي ضحوا من أجلها، مشريا إىل 
أن هناك كوكبة من الشــهداء عىل رأسهم الشهيد 
العميد حميد القشيبي، واللواء عبدالرب الشدادي، 
كانوا يحملون هم أمة وشــعب، وكانت قضيتهم 
ومرشوعهم هو الجمهورية اليمنية واملحافظة عىل 
النظام الجمهوري وكان ديدنهم التنبيه والرتكيز 
عىل أهمية رفع مستوى اليقظة تجاه املخططات 

التي تحاك ضد البالد. 
وتابع:  وهذا مــا كان واضحا بجالء من خالل 
تحركاتهم ولقاءاتهم بالقيادات العسكرية واملدنية 
والشعبية وذلك خالل فرتة تحركات االنقالبيني يف 
جميع مراحل املواجهات مع السالليني وأصحاب 
الفكر الكهنوتــي العنرصي الهــدام املبني عىل 
الخرافات والشعوذة وادعاء الحق اإللهي يف السلطة. 
وأضاف :« إننا ونحن نعيش هذه الفرتة الحرجة 
مــن تاريخ أمتنا وشــعبنا ولكي نكــون أوفياء 
لتضحيات شهدائنا أدعو الجميع باسمي وباسم 
ذوي الشــهداء إىل أن يقف الجميع وقفة صادقة 
وبتجرد كامل لصالح الوطن وان يكون الجميع عىل 
مستوى املســؤولية التي تقع عىل عاتق كل واحد 
منا وكال حسب مسؤوليته التي وليها، فالتاريخ ال 
يرحم واملرحلة تستدعي من الجميع إعادة ترتيب 
األولويات وإعادة تقييم املراحل السابقة وتعزيز 
العمل باإليجابيات وتاليف الســلبيات التي رافقت 
األعمال واملواقف وذلك عىل كل املستويات السياسية 

والعسكرية واملدنية والشعبية، وان تكون املصالح 
الوطنية فوق أي مصالح شــخصية أو مكاسب 
ثانوية من أجل ان يصل الجميع إىل ما يصبو إليه 
كافة أبناء شعبنا وذلك بدحر االنقالبيني وتحرير 
كافة أرايض الوطن وتخليص شعبنا من هذه الفئة 

املارقة والباغية.
وأردف: اننا يف هذه الفعالية نجدد العهد للشهداء 
األبرار جميعهم اننا ال نتخىل عن النهج الذي ساروا 
عليه حتى تحقيق كامل األهداف تحت راية واحدة، 
هي راية الجمهورية اليمنية، وتحت قيادة واحدة 

هي قيادتنا السياسية والعسكرية.
محافظ محافظة صنعاء، اللــواء عبدالقوي 
رشيف، نقل يف كلمة ألقاهــا يف الفعالية تحيات 
رئيس الجمهورية املشري عبدربه منصور هادي، 
القائد األعىل للقــوات املســلحة، ونائبه الفريق 
الركن عيل محسن صالح، وتحيات رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، إىل كافة الحارضين، الفتا 
إىل ان الشــهيد تقدم األبطال واألحرار يف مواجهة 
االنقالبيني يف محافظة عمــران، التي قدمت وال 
زالت تقدم كوكبة من الشــهداء األبطال يف سبيل 

استعادة الدولة.
وأشار رشيف، إىل أن االحتفاء بالشهيد القشيبي، 
هي االحتفاء بالذكرى التــي يختص بها الوطن 
شماال وجنوبا، مؤكداً ان الشهيد عاش يف ضمائر 
اليمنيني حرا رافعا رأسه ومناضال وقائدا عسكرياً 
كبرياً، ســجلت بطوالته ذكرهــا يف التأريخ، وان 

التأريخ سوف يسطر ما قام به.
من جانبه مدير دائــرة التوجيه املعنوي اللواء 
محسن خرصوف، قال: ان االحتفاء بهذه الذكرى 
مناسبة وطنية بقامة وطنية كبرية بل شجرة أبت 

ان تموت اال واقفة.
واكد ان القائد القشيبي هو ذلك القائد العسكري 
امليدانــي الذي كانت عيناه عــىل الجمهورية منذ 
التحاقه بالســلك العسكري، مشــيدا بدور أبناء 
محافظة عمران، املحافظة التــي تواصل تقديم 

الشهداء من اجل الوطن.

في الذكرى الخامسة الستشهاده وتحت شعار »وفاء لدماء الشهيد« وبحضور عدد كبير من القيادات المدنية والعسكرية

محافظة عمران تحيي ذكرى استشهاد عميد الشهداء »القشيبي«

□ محافظ صنعاء: الشهيد القشيبي تقدم موكب الشهداء دفاعًا عن الوطن والنظام والجمهورية
□ اللواء علي القشيبي : يحتم علينا الواجب السير على خطى الشهداء واستكمال ما ضحوا من أجله 
□ كلمات الحضور: اســتهداف الشــهيد القشيبي اغتيال لوطن بأكمله 

وموقفه المبكر من مليشيا الحوثي  سيسجله التاريخ بأحرف من نور

يف الـ18 مايو الجاري، جاءت الذكرى السنوية الخامسة الستشهاد عميد الشــهداء، العميد الركن حميد القشيبي، الشهيد والقائد 
العسكري الذي مّثل ضمري الوطن، وصمام أمانه، القائد الشجاع الراحل الذي لم يغادر ذاكرة الوطن، وقلوب اليمنيني.

الذكرى الخامسة الستشهاد العميد القشــيبي، جاءت متزامنة مع مواصلة الشعب اليمني خوض معركته يف الدفاع عن الجمهورية 
والثورة واستعادة الدولة من  مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية التي انقلبت عىل الدولة تحقيقا ألجندة إيران، وأرادت تحويل البالد إىل قطعة 
فارسية، وهو األمر الذي رفضه العميد القشيبي قبل خمس سنوات، فانطلق يقاتل املليشيا حتى استشهد يف ميادين الرشف والبطولة. 

تغطية: عارف الواقدي - تصوير اصيل الريهي

بمناســبة الذكرى التاســع والعرشين للوحدة 
اليمنية التي تحل هذا العام وشعبنا وجيشه يخوض 
معركة استعادة مؤسسات دولته من فئة انقالبيه 
باغيه انقلبت عىل  الشــعب اليمني وإرادته الحرة 
محاولة إعادة نظام اإلمامة االستبدادي البائد  وبدعم 

من ايران.
هنأ عدد من القادة العسكريني القيادة السياسية 
و العســكرية ممثلة بفخامة   رئيس الجمهورية 
املشري عبد ربه منصور هادي القائد األعىل للقوات 
املســلحة ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح  
ووزيــر الدفاع الفريق الركــن محمد عيل املقديش 
ورئيس هيئة األركان الفريق بحري عبد الله النخعي 

_ واىل الشعب اليمني كافة وذلك
مجددين العهــد للقيادة السياســية  والوطن 
والشعب بتمسكهم بإرادة الشعب وامليض يف انهاء 
االنقالب وتأسيس الدولة االتحادية وفق مخرجات 

الحوار الوطني الشامل.
 هنأ رئيس الجهاز املركزي لألمن السيايس اللواء 
الركن عبده الحذيفي فخامة الرئيس املشري عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 

املسلحة، والشعب اليمني.
قال يف  يوم 22 مايو 1990، توج شــعبنا نضال 
وتضحيات أحرار ثورتي ال٢٦ من سبتمر والرابع 
عرش من أكتوبر ونضاالتهم ضد االستعمار والحكم 

اإلمامي الكهنوتي«.
وأضاف: إننا عىل ثقة بقيادتكم الحكيمة والرصينة 
ومن خلفكم كل الرجال املخلصــني يف هذا الوطن 
للدفاع عن مرشوع اليمن االتحادي الجديد مرشوع 
فخامة الرئيس وشــعبنا اليمني يف الحرية والعدالة 
واملساواة حيث تتســاوى فيه الحقوق والواجبات 
والتقســيم العادل للســلطة والثروة وينعم أبناؤه 

بالحرية الكاملة.
اىل ذلــك وباملناســبة ذاتها هنــأ رئيس جهاز 
األمن القومي اللواء أحمــد املصعبي فخامة رئيس 
الجمهورية والشعب اليمني قائالً:« تأتي هذه الذكرى 
العظيمة عىل شعبنا، وأنتم ومعكم كل أبناء قواتنا 
املسلحة واألمن، ويف مختلف جبهات القتال الرشيفة 
تخوضون معــارك الرشف والكرامة، الســتعادة 
الجمهورية اليمنية مضيئــة مرشقة بأنوارها عىل 
كل البلدان، ولن يكون ذلك إال بوقوف شــعبنا، وكل 
القيادات العسكرية واألمنية، وأبطال القوات املسلحة 
واألمن بدورهم البطويل باستكمال التحرير، واجتثاث 
جذور املرشوع اإليراني من أرض اليمن الحرة األبية«.

وجدد العهد، للقيادة السياســية والعســكرية، 
بامليض قدما يف معركة التحريــر العظيمة، وإنهاء 

االنقالب، وبناء الدولة اليمنية االتحادية.
كما هنأ قائد املنطقة العســكرية الثالثة اللواء 
الركن فيصل حسن، القيادة السياسية والعسكرية، 
قائالً:« يطيب يل أصالة عن نفيس ونيابة عن كافة 
منتسبي وحدات املنطقة العسكرية الثالثة ضباط 
وصف ضباط وجنود، أن أبعث لفخامتكم أســمى 
آيات التهاني وأطيــب األمنيات بمناســبة  العيد 
الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو املجيد، 

متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق 
والنجاح يف مهامكم الكبرية واملسؤوليات الجسيمة”.

وأضاف » تتزامن هذه الذكرى الغالية عىل قلوبنا 
مع انتصارات كبــرية يحققها الجيــش الوطني 
، ويكبد فيها أبطــال املنطقة العســكرية الثالثة 
املليشيا االنقالبية اعظم الخسائر يف مختلف جبهات 

املنطقة«.  
وقال: يف هذا اليوم العظيم نجدد العهد عىل امليض 
بكل مــا أوتينا من قوة للســري خلفكم، ومعكم يف 
معركة التحرير العظيمة، إلنهــاء االنقالب، وبناء 

الدولة اليمنية االتحادية«.
كما هنــأ قائد محور تعز اللواء ســمري الحاج، 
فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي، 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، 
بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 
22 مايو املجيد بقولة:« ان الـ22  من مايو 1990م 

عيداً وطنياً خالداً للوحدة اليمنية املباركة«.
وتمنى اللــواء الحاج لفخامــة الرئيس هادي 
دوام الصحة والســعادة والنرص والثبات يف مهمته 
التاريخية املتمثلــة بقيادة دفة اليمن وحمل لوائها 
نحو املستقبل والحفاظ عىل كل مكتسباته الوطنية.

وأشــار إىل أن الوحدة املباركة ومخرجات الحوار 
الوطني هي التي أفضت إىل يمن اتحادي من ســتة 
أقاليم  أهم ما يجــب الحفاظ عليه يف هذه اللحظة 

الراهنة واستكمال استعادة الدولة .
واضاف اللواء الحاج ان الشعب اليمني من املهرة 
إىل صعدة ومن حرضمــوت إىل تعز ومن الضالع إىل 
الجوف يدرك أن اليمن االتحادي أفق شاســع يقبع 
تحته كل اليمنيني بســالم ووئام مهما اتســعت 

خالفاتهم وتناثرت دوافعهم.
الفتا إىل أن الشــعب اليمني عــىل يقني بأن يوم 
الـ22 من مايو يوم من أيام اليمنيني الخالدة، ولذا 
فهم يدافعون عنه بطريقتهم  ويبذلون نفوســهم 

رخيصة يف سبيله. 
وهنأ قائد املنطقة العســكرية الخامسة اللواء 
الركن »يحيى حســني صالح« للقيادة السياســة 
والعسكرية عىل االنتصارات التي تحققها املنطقة 
العســكرية الخامسة يف شــمال محافظة حجة 
واملتزامنة مع حلول الذكرى التاســعة والعرشين 
للوحدة اليمنية املباركة   قائال : تحل علينا الذكرى 
التاســعة والعرشين من الوحدة الوطنية املباركة 
وأبطال املنطقة العســكرية الخامســة ُيسطرون 
أروع البطوالت واالنتصارات يف شمال محافظة حجة 
، وهاهم يطرقون ابــواب مديرية عبس بعد تحرير 
اجزاء واســعة منها وبعد تحريــر مديريتي ميدي 
وحريان واجزاًء من مديريتي حرض ومســتبأ ، وال 
زالوا يالحقون فلول املليشيات الحوثية املدعومة من 

إيران حتى تحرير كامل تراب الوطن.
وشكر صالح خالل التهنئة قيادة التحالف العربي 
بقيادة اململكــة العربية الســعودية عىل موقفهم 
التأريخي والشــجاع املتمثل يف استجابتهم لنداءات 
الشعب اليمني من اجل انهاء االنقالب الحوثي وعودة 

الرشعية اليمنية.

بمناسبة العيد الوطني الـ29 للوحدة اليمنية:

قيادات عسكرية تجدد العهد بالمضي قدمًا 
إلنهاء االنقالب وبناء الدولة االتحادية
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املهندس / أوس عبداهلل العود - وزير النفط واملعادن

اللــــواء / سلطان بن علي العرادة  - محافظ محافظة مأرب 
يســرني باســمي ونيابــة عــن إدارة وموظفــي شــركتي صافــر ومصــايف مــأرب أن أبعث لكــم أســمى آيــات التهانــي والتبريكات
١٩٩٠م. ٢٢مايــو  يف  املباركــة  الوحــدة  وحتقيــق  اليمنيــة  اجلمهوريــة  لقيــام  الـــ)٢٩(  الذكــرى  مبناســبة 

سائلني اهلل أن يعيد هذه املناسبة وقد حتقق لشعبنا العظيم انتصاره على املليشيا االنقالبية
 وأن يعيدها عليكم وعلى شعبنا باألمـن واالستقرار والنماء واالزدهار

تهاٍن12

الـــفــريـــق الركـــن / علي محسن صالح - نائب رئيس اجلمهورية 

دولة رئيس مجلس الوزراء  الدكتور / معين عبدالملك سعيد 
يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصايف مأرب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 

احتفاالت شعبنا بالعيد الوطني الـ )٢٩( للجمهورية اليمنية وإعادة حتقيق الوحدة املباركة يف ٢٢ من مايو ١٩٩٠م
سائلني اهلل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة الوطنية وقد حقق جيشنا الوطني النصر على املليشيا االنقالبية، لينعم شعبنا 

باألمن واالستقرار والنماء واالزدهار فـي ظل دولة احتادية وفقًا ملا جاء يف وثيقة مؤمتر احلوار الوطني الشامل

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املديــر التنفيــذي لشــركة صافــر لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج واملشــغل لقطــاع 
اليمــن يف  املنزلــي  للغــاز  الرئيســي  واملــزود  الطبيعــي  للغــاز  الوحيــد  واملنتــج   18

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املديــر التنفيــذي لشــركة صافــر لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج واملشــغل لقطــاع 
اليمــن يف  املنزلــي  للغــاز  الرئيســي  واملــزود  الطبيعــي  للغــاز  الوحيــد  واملنتــج   18
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املكال/خاص: محمد الحامدي

أكد النقيب عبدالرحمن محفوظ املنصوري 
مدير االمــداد والتموين بإدارة امن ســاحل 
حرضمــوت ان املنظومــة االمنية بســاحل 
حرضموت تشهد نقله نوعية عىل كافة االصعدة 
وما حالة االستقرار األمني التي تعيشه مديريات 
الساحل اال انعكاس لجهود جبارة ودعم المحدود 
من دول التحالف العربي وتحديداً دولة االمارات 

العربية املتحدة.
 وقال املنصوري :هذا االســتقرار األمني هو 
أحد ثمار تحرير مديريات ساحل حرضموت من 

الجماعات اإلرهابية املسلحة يف ابريل 2016م.
وكشــف املنصوري لـ« 26 ســبتمر«: أن 
املنظومة األمنية إنهارت تماما عقب ســيطرة 
التنظيمــات اإلرهابية عىل مدينــة املكال، ولذا 
كان مرشوع رفع الكفــاءة األمنية إلدارة أمن 
حرضموت بدعم كبري من دولة االمارات العربية 
املتحدة اول مرشوع امني كبري تم تنفيذه عىل 

ثالث مراحل.
املرحلة االوىل شملت ثالثة مراكز رئيسية وهي 

املكال وبروم وغيل باوزير.
ففي بروم تم تأهيــل مركز أمني إضافة اىل 
نقطة أمنية، وكل مركز أمني تم تجديد البنية 
التحتية كاملة واملبانــي القديمة تم تجديدها  
واملباني التي هدمت من قبــل تنظيم القاعدة 
االرهابي تم تأهيلها واعادة ترميمها من جديد 
باإلضافة اىل منحها ثالث دراجات نارية وكذلك 

مولد كهربائي.  
بالنسبة مديريه املكال تم تقسيمها اىل ثالثة 
مراكز أمنية وكل مركز تم منحه سبع مركبات 
وثالث دراجات نارية اضافة اىل تسليح املراكز 

بأسلحة تتناسب مع طبيعة العمل. 

أما مديريــة غيل باوزير فقد 
تم تقسيمها اىل مركزين مركز 
شحري ومركز غيل باوزير وكذلك 
منحت ســبع آليات اضافة اىل 
دراجة نارية لكل مركز و اسلحة 
اضافية ومعدات مكتبية وتأهيل 

املباني.
اما  املرحلــة الثانية فقد تم 
فيها تأهيل مراكز رشق ساحل 
حرضموت وفيها تم تأهيل مركز 
امني بالشحر ومركزين بديس 
الحامي باإلضافة اىل نقطة أمنية 
يف »عرف« وتــم تزويدها بآلية 
وتم تسليم املراكز آليات واسلحة 

تتناسب مع طبيعة العمل
ألنه كما هو معلوم فإن األسلحة التي تمنح 

للجيش ليست كــالتي تمنح لألمن.
اما املرحلة الثالثة فقد شملت مديريات غرب 
ساحل حرضموت وهي حجر والضليعة ويبعث 
ودوعن وغيل بن يمني وقسمت اىل ستة مراكز  
وكل مركز تم تسليمه ســبع آليات باإلضافة 
اىل ثالث دراجــات نارية وكذلك الدعم بالذخرية 

واألسلحة.
وأضاف مدير ادارة االمداد والتموين:

عندما أتينا اىل ادارة االمن كانت البنية التحتية 
والتأهيل تكاد تكون معدومة واليوم تم تأهيل ما 
يقارب 1400 فرد تأهيال فكريا وتأهيال ميدانيا 
واصبحوا يمتلكون مهارات عالية  يف اداء مهام 
اعمالهم الرشطوية وكذلك حاولنا نحن كقيادة 
جديدة ادخال مشاريع ضمن خطة التأهيل بينها 
تأهيل محطة البرتول وصالة الطعام وســكن 
الضباط ومبنى الدفاع املدني والتموين واالمداد 
والورشــة باملعدات واالجهزة واشــياء كثريه 

انها  رصاحة قدمت مع 
التأهيل  خطة  يف  ليست 
ونحن كقيــادة جديدة 
عملنا عــىل اضافة هذه 
املشاريع للخطة ونجحنا 

يف ذلك والحمدلله.
املشــاريع  وعــن 
التطويرية املســتقبلية 

قال:
اتصاالت  لشبكة  نعد 
لدينا  و  لألمــن  جديدة 
كل االمكانــات الالزمة 
وباحتياط ملدة ســنتني 
وذلك بدعم من االخوة يف 

دولة االمارات.
وعن الدعــم املقــدم مــن وزارة الداخلية 

بالعاصمة املؤقتة عدن قال:
قمنا مؤخرا بزيارة لعــدن برفقة مدير أمن 
ســاحل حرضموت التقينا وزير الداخلية تم 
خاللها اعتماد مخصصات مالية لألمن ووعدنا 
بــ15 مركبة دفع رباعي تمنح للقوات الخاصة 
ومشاريع يتم تنفيذها اآلن وبينها تأهيل البحث 
الجنائي وتشييد مبنى للقوات الخاصة ومبنى 
للدفاع املدني، اضافة اىل تسوير معسكر الثورة 
ومعسكر النجدة وكذلك وعدنا معايل الوزير بمنح 

الف رقم عسكري ألمن حرضموت
وختم املنصــوري بتقديم الشــكر لقيادة 
السلطة املحلية والتحالف العربي وخاصة دولة 
االمارات العربيــة املتحدة عىل كل ما قدمته لنا 
ونشكر اململكة السعودية ووزارة الداخلية ممثلة 
باملهندس أحمد امليرسي عىل دعمه لنا ونطمح 
لدعم اكر إلدارة أمن ســاحل حرضموت حتى 

تتمكن القيام بواجبها عىل أكمل وجه.

13 شؤون عسكيرة

أدهــم فهــد/ صحيفة 26 
سبتمر 

قال العميد الركن يحيى أبو عوجاء 
يف كلمة خــص بهــا »صحيفة 26 
ســبتمر« :إن االحتفاء بذكرى عيد 
الوحدة هــذا العام يأتــي يف مرحلة 
متقدمة يف معركة التنمية واستعادة 
الدولــة ومؤسســاتها, حيث انعقد 
الرملان اليمني يف ســيئون بحضور 
فخامة رئيس الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصور هــادي، وأصبحت 
مؤسســات الدولة الثالث الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية تعمل بشــكل 
متناغم يف املحافظات املحررة وسط 
انتظــام الرواتب والخدمــات التي 
تقدمها الدولة لتطبيع األوضاع رغم 
استمرار االنقالب الذي تنفذه مليشيا 

الحوثي بدعم إيران.
وأكد العميد الركــن أبو عوجاء أن 
هذه الذكرى الوطنية العظيمة تأتي 
والجيــش الوطني ومعــه جماهري 
شــعبنا اليمني ما زال يقاوم دفاعاً 
عن الجمهورية والوحــدة وحفاظا 
عىل املكتسبات الوطنية والتي ضحى 
ألجلها اآلالف عىل مر العقود منذ بزوغ 
فجر ثورتي سبتمر و أكتوبر وحتى 
انقالب مليشــيا الحوثيني اإلمامية 
والتي تســعى جاهدًة لتدمري الوحدة 
اليمنية و شق الصف الوطني وخلق 
العنرصية الطائفية املقية واملناطقية 
بني أبناء الشــعب الواحد والجســد 

الواحد عر التاريخ.

وأشار العميد الركن أبو عوجاء إىل 
أن تلك املحاوالت التي تسعى لها ملشيا 
االنقالبيــون  اإلمامية فشــلت امام 
صمود اسطوري يف مختلف الجبهات 
واألصعدة يسطره اليمنيون األبطال 
إىل جانب جيشهم الوطني يف معركة 
الوطن والجمهوريــة اليمنية وتحت 
قيادة املشــري الركن عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية.
وأوضح العميد الركــن يحيى أبو 
عوجاء أن خري شــاهٍد عىل الوحدة 
اليمنية هو هذا التالحم الذي نراه يف 
مختلف الجبهات حيث توحدت القوى 
بمختلف فئات الشعب شماله وجنوبه 
ومن اقىص الرشق اىل اقىص الغرب يف 
معركة مصريية واحدة هدفها إجتثاث 
كل املخططات واملؤامرات التي تهدف 

اىل تمزيــق وطننــا وزرع التفرقة 
الطائفية فيه، وتوحــد الدم اليمني 
من صعدة إىل املهرة يف تضحية اذهلت 

العالم. 
وتابع العميد أبو عوجاء يف سياق 
كلمته بالذكــرى 29 لعيــد الثاني 
والعرشين مــن مايو بالقــول: كنا 
نأمــل أن تأتي هــذه الذكرى ونحن 
نعمل الرساء دعائم الدولة االتحادية 
التي اتفق عليها اليمنييون يف مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل كمنفذ وحل 
عادل لجميع القضايا الوطنية وتكفل 
ألبناء الشعب حريته و عيشه الكريم 
لكن تكالب)قوى الرش( كما وصفها 
فخامــة الرئيس حالــت دون ذلك، 
ونحن ماضون خلف فخامة املشــري 
الركن عبدربه منصور هادي لننترص 
لتضحيــات الشــهداء و الجرحــى 
وماضون عىل دربهــم حتى تحقيق 
النرص لليمن االتحادي الجديد ودحر 
مليشيا االنقالبيني اإلمامية املدعومة 
من إيران«. يف االخــري أنتهز الفرصة 
ألرفع اســمى التهاني  والتريكات 
لفخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة وللقيادة العسكرية 
والسياسية بمناسبة الذكرى التاسعة 
والعرشين لتحقيــق الوحدة اليمنية 
املباركة يف مايــو العظيم كما توجه 
بالتهاني لعموم الشعب اليمني يف كافة 

محافظات الجمهورية ومحافظة 

» 26سبتمبر«: العميد الركن يحيى أبـــو عـــوجا لـ

 في  العيد 29 للوحدة نجدد العهد لفخامة الرئيس هادي بأننا 
ماضون الستعادة الدولة وبناء اليمن االتحادي الجديد

قام محافظ محافظــة لحج اللواء 
أحمد عبدالله الرتكي اليوم بمعية مدير 
أمن املحافظة اللواء صالح السيد بزيارة 
تفقدية لجبهة القتــال يف حبيل حنش   
بمديرية املســيمري لالطالع عىل ســري 
مجريات املعارك ورفع معنويات أبطال 

الجيش واملقاومة الوطنية .
   وخالل الزيارة أشــاد اللواء الرتكي 
بالبطوالت التي يحققها أبطال الجيش 
واملقاومــة يف تلقني العدو دروســا يف 
الشجاعة والصمود يف ساحات  وميادين 
املعارك مدافعني عن األرض والعرض غري 
آبهني بكل الحشــود التي يعد لها العدو 
يف سبيل تنفيذ األجنداة االيرانية الخبيثة 

عىل أرضنا الغالية .
   مؤكد  اًن جبهات املعارك يف محافظة 

لحج  تســطر كل يوم مالحم بطولية 
يشــهد لها القايص والداني ال تقل عن 
نظرياتها يف املحافظات األخرى، بل وتؤكد 
ان الهدف واملصري واحد يتمثل يف التصدي 
ودحر املعتدي الغاصب من كل شــر يف 
املحافظات سواء يف لحج أو الضالع أو 

غريها من املحافظات .
   مشــريا أننا نســري وفقــا للخط 
املرســومة ، تطهري أراضينا من نجس 
مليشــيا الحوثي االيرانية ولن نتوقف 
حتى نحقق األهداف والغايات والقضاء 
عىل هذه الرشذمة لينعم شعبنا باألمن 

واالستقرار .
  مشيدا بالدعم واالهتمام الذي توليه 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور 

هادي ومتابعته املستمرة لكل التطورات 
العســكرية التــي تشــهدها مختلف 

الجبهات يف محافظة لحج .
  كما حَي املحافظ الرتكي تلك املواقف 
التي تعمق العالقــات األخوية  بالدم يف 
ميادين القتال لــدول التحالف العربي 
ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية 
ودولــة اإلمارات العربيــة املتحدة منذ 
اللحظة األوىل من الحرب التي شــنتها 
مليشيا الحوثي واستمرارهم يف تقديم 
الدعم يف مختلف االتجاهات العسكرية 

واإلنسانية ومشاريع البنية التحتية .
   رافق املحافظ يف زيارته لجبهة حبيل 
حنش كل من مدير عام املديرية حاميم 
الحوشبي  وقائد الجبهة يرسي الحوشبي 

وقائد قطاع الحزام األمني محمد عيل .

محافظ لحج يزور أبطال الجيش والمقاومه في جبهات القتال في المسيمير

تمكنت قوات االمــن الخاصة يف محافظة 
ابني من احتجاز ناقلة دينا تحمل شحنة مواد 
عسكرية لوجستية يف نقطة حسان وتم نقلها 

اىل معسكر القوات الخاصة بابني.
وقال املركز االعالمي للتوجيه املعنوي قوات 
االمن الخاصة م/ ابني أنه بعد تفتيش الحمولة 
اتضح ان الشــحنة تحوي، مواد عســكرية 
لوجســتية من اجهزة اتصاالت وموادم بث 
الســلكية واجهزة لطائرات مســرية..وبعد 
التحقيق تبني ان هذة املواد كانت يف طريقها 
اىل الحوثة كمــا تمكنت قوات االمن الخاصة 
ايضا من ضبط دينا تحمل ادوية غري مرخصة، 
وكذلك مواد سامة، ومواد، مشتعلة تستخدم 

يف التصنيع العسكري.
ويف الوقت نفسه قامت القوات الخاصة ابني 
بعد ورود برقية من قيــادة القوات الخاصة 
باالقليم من رضورت نقل هذة املواد اىل قيادة 
القــوات الخاصة العامة فقــد تم نقل هذه 

املضبوطات اىل مقر القيادة العامة بعدن.
وقام العقيد محمــد العوبان قائد القوات 
الخاصة ابــني باالرشاف عىل عملية ســري 
التحقيقات يف هذه املضبوطــات التي تمت 
بواسطة افراد نقطة حســان الذين يبذلون 
جهودا جبــارة من اجل الحفــاظ عىل امن 
واســتقرار املحافظة بشكل خاص والوطن 

بشكل عام.

موادا  تحمل  شاحنة  تضبط  أمنية  قوة 
عسكرية وأجهزة طائرات مسيرة بأبين

هـنـا الـضـالع.. هـنـا مـردم جـهنم

رجـال الـــحرب مـــا تعرف هزيمة

نـمـــار الـحرب ذي تـــهجم وتـغنم

لـهـا يــوم الـــوغى سـطوة ألـيمة

لــــدم الـخـصم تـــتعطش وتـخرم

تـــخوض الحــرب يف قــوة عزيمــة

حـماة الـــدار كـــمن وحش ضيغم

جـنـوبي يـرعـــب الـغـازي نـهيمه

مـــحــزم بـالـمـــذلق والـمـقـلـم

وبـوعـطـــفة ومــاصـورة نـمـيمة

تـعـلـــم درس ذي مــاقـط تـعـلـم

وذاق الـــموت بـــالكأس الـوخيمة

وشــاف املــوت لحمر حني درشــم

الــــى أرض الـــرجاجيل الـعظيمة

وقـــع لـه دعـس بـــالضالع وملطم

هـزيـمة فـادحة نـــكراء جـسيمة

تمكنت قــوات الجيــش الوطني يف 
محافظة تعز جنوبي غــرب البالد،  يف 
القبض عىل عنرص إرهابي مطلوب دوليا 

ضمن قائمة اإلرهاب.
ويف عملية أمنية تمكنت وحدة خاصة 
من قوات الجيش الوطني من القبض عىل 
املطلوب األول محلياً ودولياً واملصنف عىل 
قائمة اإلرهاب املدعو بالل الوايف امللقب 
)أبو الوليد(بعد عمليــة رصد ومتابعة 
إســتمرت لعدة أيام حتى تحديد مكان 
تواجده يف إحدى قرى الريف الغربي لتعز  

.
واكد العقيد عبد الباســط البحر إن 
»قوة عسكرية تمكنت من إلقاء القبض 
عىل املطلوب أمنيا واملصنف عىل قائمة 

اإلرهاب العاملية منذ سنوات املدعو بالل 
الواىف امللقب »أبو الوليد« ىف إحدى البيوت 

القديمة بقرية )وهر بالد الوايف( بالريف 
الغربي للمدينه«.

وأشار عبد الباســط إىل أن »القوات 
األمنية قامت بمحــارصة منزل الواىف 
لعدة ســاعات رفض خاللها تســليم 
نفسه، مما دفعها بإلقاء القبض عليه 

بعد مقاومته«.
وأحكم أبطال الجيش الوطني الحصار 
عىل املدعو بالل الوايف، لساعات والسيطرة 
عىل املوقف، بعد قيامه بإحتجاز أطفال 

ونساء يف املنزل الذي كان يتواجد فيه.
ونجحت قوات الجيــش الوطني من 
تجنيب األطفال والنساء أي أذى، وفصل 
الحزام الناسف الذي كان ينوي تفجريه 

بعد إحكام القبض عليه.
وفور القبض عليه تم تسليم املذكور 

وإيصاله للجهات املختصة يف املحافظة

فــي عملية أمنية ناجحة:

الجيش الوطني  يقبض على أحد المطلوبين أمنيا  ضمن قائمة اإلرهاب العالمية في تعز

هنا الضالع.. هنا مردم جهنم
كلمات الشاعر عبدالقوي محمد المفلحي

» 26 سبتمبر«: مدير االمداد والتموين بأمن ساحل حضرموت لـ

االستقرار األمني الذي تعيشه مديريات الساحل انعكاسا لجهود 
رجال األمن ودعم دول التحالف العربي

توفيق الحاج 
كان اعتقاد القدامى ان لكل مدينة آلهة 
تقوم بحراســتها وحمايتها من االعداء 
واالرشار وقد جاءت االلياذة واالوديســا 
االغريقية لتنقل هذه االسطورة اىل العقل 

االوروبي ومن ثم العاملي.
انا هنا لن اتكلم عن هومريوس االغريقي 
وال عن محاربني من فتنام او من محاربي 
اليابان وانما عن ابناء ريمة الذين يدافعون 
عن مدينة مارب منذ اربع ســنوت وليس 
مارب فحســب وانما عدد من محافظات 
الجمهورية لكنني هنا ساركز عن مارب 

وعن جبل هيالن تحديدا.
فهيالن ليــس جبل شــهري يف مارب 
ويتحكم بها، بل هو أحد اشــهر الجبال 

اليمنية رمزية تاريخياً واسرتاتيجيا.

لقد دحر ابناء ريمة مليشــيا الحوثي 
من هذا الجبل قبل أربع سنوات هم ومن 
ساندهم وتمرتسوا وعشعشوا فيه كنسور 
جبلية وصقور جارحة .. ومنذ ذلك الحني 
ومليشــيا الحوثي تحاول اسقاط الجبل 
لتســيطر من خالله عىل مــارب مدينة 
ومعسكرات لكنها يف كل مرة تلقي بعرشات 

املرتزقة اىل املحرقة.
ان مليشيا الحوثي تختار اكثر عنارصها 
تحشيشا وتحبيبا وترداقا وتدرب وتخطط 
وترسلهم رسايا وكتائب كل ثالثة أو اربعة 
اشهر السقاط الجبل ويف كل مرة يسحقهم 
ابناء ريمة ويمزقونهم رش ممزق وال يغادر 

منهم احدا.
مؤخراً ارسلت مليشــيا الحوثي كتيبة 
كاملة بكامل عتادها وحبوبها وحشيشها 
الســقاط الجبل وااللتفــاف عليه كانت 

حشــود ضخمة وعنارص مقاتلة محببة، 
لكن لم تصمد هذه الكتيبة امام بضع عرش 

شاب من ابناء ريمة ولم ينج منهم احد. 
ربما لوكانت املليشــيا وجهتهم جبهة 
اخرى ربما كان ســينجوا منهم البعض، 
لكنها ال تستوعب الدروس وال يهمها ارواح 

عنارصها. 
ان ابناء ريمة  أبطال عظماء اثبتوا ذلك 
يف القتال يف أرض املعارك، واحدثوا عالمات 
فارقة يف مختلف الجبهات لن ينساها لهم 

التاريخ وال كل حر  .
ختاما مثلما ان قوة الجاذبية تبدو لنا 
مألوفة ألنها القوة التي تربط بني الكواكب 
والشــمس والنجوم وتربط بني املجرات 
وجميع الكائنات يف الكون فان ابناء ريمة 
القوة االلهية التي تحمــي مارب وطاملا 
هم يف الخطوط االماميــة وعليهم يعتمد 

فان اثنني مليون نازح تحتضنهم املدينة 
سينعمون باالمان واالطمأنان، الن هؤالء 
االبطال يستمدون قوتهم من الله مبارشة .

سيبقى هيالن شامخاً 
هذا وكانت قيادة محافظة ريمة وقيادة 
الجيش الوطني شيعوا يوم االثنني بمدينة 
مارب كوكبة من الشهداء العظماء بينهم 
ستة شهداء من ابناء محافظةريمة  أرووا 
بدمائهم الزكية شعارهم نسقط شهداء 
ليبقى هيالن ثابتاً راســخا شــامخا من 
هؤالء الشــهداء اخويني شقيقني وحدين 
البيهما، ونحن نودع هؤالء العظماء مارايت 
وسمعت من جموع املشيعني اال صالبة يف 
املوقف وحماسة منقطع النظري ملواصلة 
الكفاح والنضال حتى عودة الرشعية وبناء 

الدولة اليمنية الحديثة.

جبل هيالن وريمة عالقة ثنائية متالزمة
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عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
شؤون عسكرية14     

البداية من أطراف مديريــة الصلو جنوب رشق تعز 
حيث يرابط األبطال يف املواقــع املتاخمة ملديرية دمنة 
خدير مع البطل/محمد اليوســفي يقول :« انه شعور 
فريد أن يكون الناس بني أهاليهم يف ليايل رمضان وانت 
متواجد يف مياديــن الرشف والبطولة ولك رشف الدفاع 
عن هذه األرض ، الشك أن رمضان يف املتارس له مذاق 
خاص اليعرفة اال من يحــس بوجع ومعاناة تعز التي 
يجب أن تتحرر من مليشــيا الحوثي بتكاتف والتفاف 

الجميع حول هذا الهدف«. 
يضيف اليوسفي : »االبطال هنا ويف األقروض وغريها 
من املواقع معنوياتهم عالية ويلقنون مليشيا الكهوف 
دروساً قاسية يف الحرب ويكبدون العدو خسائر كبرية 
يف األرواح والعتاد عند كل محاولة للزحف والتقدم ، وان 

شاء الله يكون اخر رمضان للحوثي يف تعز«. 

من اجل تعز
 البطل/هــالل الحميدي تحدث بشــجون ووضعنا 
يف الصورة حــول األبطال املرابطني يف مواقع جبل هان 
فقال: »يقيض األبطال هنا أوقاتهم يف املتارس ويتناوبون 
عليها طوال شــهر رمضان وهم صابرين عىل الجراح 
حاملني الســالح يبذلون دماءهــم ويكتبون قصص 
الكفاح والكرامة ويبنون املجد بثباتهم يتعبون لريتاح 
أبناء املدينة ويسهرون ليل نهار حتى ال تنكرس ابتسامة 
األطفال عند ذهابهم للنزهة اىل الضباب وحتى ال يعود 

الحصار للمدينة عر الطرق الجبلية والوعرة«.
وأضاف الحميدي : »ياله من شعور وياله من منظر 
ونحن نشاهد من اعىل تباب جبل هان إىل خط الضباب 
وهو مكتض بالشــاحنات والناقالت التي تبعث فينا 
الحياة واألمل فلوال ثبــات الرجال هنا ملا عادت الحياة 
لهذا الخط ورشيان تعز، فرغم وحشة الظالم وصفري 
الثعابني وأصوات افات االرض من حولنا تغمرنا السعادة 
ونحن يف شهر رمضان نقف هنا ألجل تعز وندافع عنها 
فتهون ألجلها املتاعب واملشــقات ويزول بها الضيق 

والكربات وتسمو بها الهمم والهامات كيف ال واألبطال 
يعملون عىل تأمني املنفذ الوحيد ألبناء تعز » 

عن حياة املتارس يقول الحميدي : »بني ليلة واخرى 
يكون هناك تســلل ومحاولة االقرتاب من مواقع جبل 
هان عر منطقة الربيعي التي يتمركز فيها العدو ويكون 
االبطال لهم باملرصاد ، لدى األبطال قناعة تامة يف الرباط 
باملواقع بعيداً عن االهل، فالبعض يقوم بتجهيز األفطار 
والبعض يراقب العدو يف املتارس ويرصد تحركاته، كما 
أن الصالة يف مواقع مختلفة فرادى وجماعات والقناعة 
تأتي من ايمانهم بصدق قضيتنا جميعاً وهي الخالص 

من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة«.

عزيمة وثبات
 توهيب الهفاري القائد امليداني يف جبهة األرشوح جبل 
حبيش  يقول :«عاد الينا رمضان كعادته ونحن يف مواقع 
الرشف والبطولة عاد ونحن النزال يف مواجهة مليشيا 
الحوثــي االنقالبية، عاد ونحن نتذكــر مآيس وجرائم 
ارتكبتها املليشيا بحق األهايل باألرشوح سواء بتهجري 
السكان او بزراعة األلغام بميحط منازلهم وقتل النساء 

واألطفال وهذا لن يزيدنا اال عزيمة وثباتاً ».
واردف الهفــاري قائالً » األبطال يف شــهر رمضان 
الشــك يكون الكل بمعنويات عالية تناطح  السحاب 
ويســود التعاون واإلخاء بينهم ، وال يلتفتون للناس 
الذين يقضون أوقاتهم يف البيــوت ومتابعة القنوات ، 
هنا الجو يختلف فالرجال يرابطون يف املتارس ، نقيض 
أوقاتنا نرصد ونرقب تحركات املليشيا االنقالبية ، آملني 
من الله الخالص من هذه الرشذمة ليعم السالم والخري 

أرجاء الوطن » 

يجمعنا هدف واحد
املقدم/فؤاد حســان قائد جبهة الضباب من مواقع 
األبطال يف أطراف الجبهة باألشــعاب واملبهاء والتباب 
املحاذية ملواقع مليشــيا الحوثــي يف منطقتي حذران 

والربيعي وحدثنا عن معنويات املقاتلني وكيف يعيش 
أوقاتهم يف شهر رمضان فقال: »الحمدلله وجدنا الشباب 
يف مواقعهم وهم يف وضع اســتعداد قتايل ومعنوياتهم 
مرتفعة ويتلون القرآن، وكل مرابط يف مرتسه يراقبون 

العدو«.
وأضاف حســان : »يف شــهر رمضان تكون الروح 
املعنوية عالية لــدى املقاتلني ويتمتعون بروح الفريق 
الواحد ولديهم قناعة كاملــة يف التواجد وعدم الغياب 
، رغم انه يتاح لألفراد زيــارة  ارسهم يف ليايل رمضان 
ويكون هناك تنــاوب بني املرابطــني يف املواقع الذين 

يجمعهم هدف واحد ».
وعن العمليات العســكرية التي تشــهدها املنطقة 
يقول :« قبل أيام من هذا الشــهر الفضيل كانت هناك 
محاولة تسلل لعنارص مليشيا الحوثي اىل قرب مواقعنا 
يف الصياحي وتمكن األبطال املرابطون يف اللواء 17مشاة 
من افشال تلك العملية والحاق خسائر برشية بصفوف 
العدو ، كما أن كتيبة املدفعية دائماً ما تحقق أهدافها 
وتكبد العدو خسائر باهظة فقبل ثالثة أيام تم احراق 

طقم ذخرية للمليشيات يف قرية البحابح بالربيعي«.
على درب الشهداء

البطل/ عبدالجبار السبئي فارس السالح والقلم والذي 
جمع بني الثبات يف مواقع الجبهة الرشقية مع زمالئه 
األبطال املقاتلني وبني مواصلة تعليمه الجامعي تحدث 
بإسهاب حول تعز وصمودها وثبات رجالها يف مواجهة 
قوى الرجعية اليكــم أبرز ما قال :« عاد رمضان للعام 
الخامس وتعز الصابرة الباسلة املحارصة تواجه برجالها 
األبطال أكر وأقوى حصار يف التاريخ فإذا سألت أبطال 
الوغى يف ميادين النزال عىل حدود مرتامية األطراف يف 
مدينة تعز عن معنوياتهم حال لسانهم يقول لقد  اختلط 
الدم بالدم وتشاركنا رغيف الخبز يف الجبهات انطلقنا 
معاً منذ انطــالق أول رشارة للمقاومة يجمعنا هدف 
واضح وهو الدفاع عن تعز وطرد مليشيا الحوثي التي 
استباحت كل يشء وألجل هذا فقدنا الكثري والكثري من 
الرفاق واألخوة واالصدقاء تقبلهم الله يف الشهداء، ونجدد 
العهد بأن نبقى ماضني عىل دربهم لتحرير الوطن من 
براثن الكهنوت الرجعي املتخلف الذي جاء من عرص ما 
قبل التأريخ ولن نقف حتى نقطع يد ايران من اليمن«. 
وأضاف السبئي : »إن القضية اليوم قضية حياة أو 
موت، إما أن نموت عىل يد الحوثي يف داخل بيوتنا او حتى 
يف املساجد واألسواق بالقصف املمنهج ونستسلم للحوثي 
ونخرس كرامتنا وحياتنــا ووطننا ونعيش وفق إرضاء 
رغباته يف استعبادنا وهدر كرامتنا وهتك اعراضنا فهل 
نستحق العيش بهذه الطريقة املهينة وعىل يد أرذل الناس 
، بالتأكيد ال ولن نركع بفضل الله وبعزيمة الرجال الذين 
نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن واملواطن ويواجهون 
العدو يف الشهر الفضيل عىل امتداد جبهات تعز املختلفة 
، فيما ينعم البعض برغد العيش وتحت النور وعىل مائدة 
متنوعة الوجبات نريد ان نقول لهم كفى مناكفات كفى 

تشكيك وتخوين للجيش الوطني » 
وختم عبدالجبار حديثه بقوله :« ان شاء الله يكون 
هذا العام عام املعاناة األخري عىل الشعب اليمني الذي 
عانى من حرب ظاملة فرضها الحوثي، واكتوت بنارها 
كل املدن واألرياف اليمنية وضحت بشبابها واطفالها 
ونســائها ، نالت تعز النصيب األكــر من ويل الحرب 
والتزال ترضخ تحت وطئة حصار وتواجهه بصر وثبات 

تواجهه رغم الجوع والفقر والقهر » .

في رمضان الفضيل المقاتلون من مواقعهم األمامية يزفون بشائر االنتصار ضد الكهنوت

تعز .. مرارة الحرب وسر الصمود
□ حسان: في المتارس معنويات جنودنا عالية تناطح السحاب

□ المقاتلون: ماضون على درب الشهداء حتى تحرير الوطن كامال من مليشيا الحوثي االنقالبية

تتعاقب األحداث وتمضي السنوات واأليام ، وأبطال الجيش الوطني بمحافظة 
تعز المحاصرة يرابطون بجبهات القتال بــكل عزيمة وصمود ويواجهون آلة 
الموت بثبات دفاعًا عن تعز وابنائها الذين يعيشــون أيضًا تحت مرارة الحرب 

وقساوتها من جهة ، ويصارعون غالء المعيشة وأزمة مياه من جهة اخرى.
أتى رمضان للعام الخامس واألبطال يخوضون مواجهات ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية في محيط المدينة وأريافها ، ويتصدون لكل عمليات الزحف والتسلل 
التــي تنفذهــا قوات العدو ســواء فــي الصلو واألقــروض أو فــي مناطق جنوب 
وغرب المدينة في الضباب ومقبنة سعيًا منها إلعادة الحصار بشكل كامل ،لكن 
صمود وثبات األبطال بدد كل تلك المحاوالت ، فالعمليات النوعية التي ينفذها 

األبطال في الجبهتين الشرقية والغربية والقصف المدفعي المحكم شل حركة 
العدو ودمر الياته العسكرية في مناطق متفرقة بتعز.

»26ســبتمبر« قامت بجولة اســتطالعية في مناطق ومواقع مختلفة بجبهات 
تعــز، واقتربــت من خطوط التماس، وســجلت فــي تفاصيل حيــاة المقاتلين ، 
وعشقهم للمتارس، ومعرفة كيف تبدو معنوياتهم في شهر رمضان ، وما سر 
كل هذا الصمود رغم الحصار، عن خســائر العدو وتفاصيل اخرى في األسطر 

التالية:

استطالع مجيد الضبابي

 أقامت مؤسســة تحدي لرعايــة وتأهيل 
املعاقني، الســبت، أمسية رمضانية ملنتسبيها 
من معاقي الحرب تحت شــعار: )بكم نتحدى 

وبتعاونكم نسهم يف البناء(.
وهدفت االمسية اىل رفع الوعي لدى املعاقني  
بأهمية تفاعلهم مع الرامج واملشاريع الهادفة 
اىل مساعدتهم يف تحدي اعاقتهم وتحويلهم اىل 
عنارص منتجة ومســاهمة يف البناء والتنمية، 
باعتبار معركة التنمية ال تقل اهمية عن املعركة 
العسكرية يف الجبهات التي خاضوها للدفاع عن 

الوطن والجمهورية والرشعية.
وخالل االمسية اشــاد رئيس دائرة التوجيه 
املعنوي اللواء محسن خرصوف، بالتضحيات 
التي قدمهــا معاقو الحرب مــن أجل الوطن 
والدولــة.. مؤكدا انه من حقهــم عىل الدولة 
بان يحظوا بالرعاية الكاملة، وانه ســيتكفل 
برفع مطالبهم اىل القيادة العســكرية العليا.. 
مثمناً الجهود التي تبذلها مؤسسة تحدي من 
اجــل رعاية رشيحة مهمــة يف املجتمع وهي 
رشيحة املعاقني ومساعدتهم يف تحدي اعاقتهم 
واعدادهم ليكونوا عنارص منتجني وفاعلني يف 

التنمية واملجتمع.
واستعرض رئيس املؤسسة محمد الرويشان، 
املشاريع واالنشطة التي تنفذها مؤسسة تحدي 
من اجل نقل هذه الرشيحة من مرحلة االحتياج 
اىل مرحلــة االنتاج.. داعيــا املنظمات املانحة 
العاملة يف املجال االنساني ورجال املال واالعمال 
واصحاب الخري اىل اإلسهام الفاعل يف دعم هذه 

املشاريع وفاء لتضحيات هذه الرشيحة.  

ويف املنطقة العسكرية السابعة أقيمت أمسية 
رمضانية ألفراد الجيش الوطني تحت شــعار 
»روحانيتنا يف متارسنا« برعاية قائد املنطقة 

اللواء الركن محسن محمد الخبي.
ويف األمسية التي حرضها قائد املنطقة اللواء 
الركن محمد الخبي، ورئيس عمليات املنطقة 
العميد الركن محمد الرشيف، ونائب مدير التوجيه 
املعنوي للقوات املسلحة، العقيد الدكتور نبيل 
اســكندر، وعدد من ضباط وقيادات الجيش 
الوطني تضمنت األمسية العديد من الفقرات 

من ضمنها الخطابية والفنية. 
ويف كلمة له عر اللواء الخبي، عن سعادته يف 
مشاركة أبطال الجيش الوطني هذه االمسية 
واالنتصارات الكبرية التي يحققها أبطال الجيش 

الوطني يف مختلف جبهات القتال. 
من جانبه أكد قائد كتيبة االحتياط العقيد/ 
محمد البعــوه أن كتيبة االحتياط من الكتائب 
التي تميزت من بني الكتائب،  معراً عن ارتياحه 
لفقرات االمسية  الهادفة، مشدداً عىل ان املعركة 

مع االنقالبيني هي معركة حق وباطل.
 ونوه إىل أن كل املضطهدين تحت حكم مليشيا 
الحوثي يتوقون إىل لحظة وصول أبطال الجيش 
الوطني لتحريرهم من ظلم واستبداد املليشيا، 
مؤكداً عىل رضورة مضاعفة الجهود فيما يخدم 
قضيتنا  تجاه وطننا لدحر االنقالب واستعادة 

الدولة من أيدي االنقالبيني. 
وعر عن شــكره للقائمني عىل األمســية، 
متمنياً للجميع دوام التوفيق والنرص والتمكني.

في أمسية رمضانية تهدف الى رفع الوعي لدى المعاقين بأهميتهم في المجتمع

اللواء محسن خصروف : معاقو الحرب ضحوا من أجل الوطن 
ومن حقهم  أن يحظوا بالرعاية الكاملة من الدولة

اقر اجتماع عقد بمدينة سيئون, برئاسة وكيل محافظة حرضموت لشؤون الوادي والصحراء 
عصام حريش الكثريي , تفعيل مجلس الدفاع املدني يف وادي حرضموت، وتنســيق الجهود 
املشرتكة بني الدفاع املدني والجهات املعنية بما يساعد عىل توفري أدوات السالمة العامة للمواطن.

وناقش االجتماع الذي ضم مدير عام مطار سيئون الدويل عيل بأكثري ونائب مدير أمن رشطة 
وادي حرضموت العقيد عيل الصاعي ومدير الدفاع املدني بوادي حرضموت العقيد فائز علوان 
وعدد من املختصني بالدفاع املدني, أوضاع الدفاع املدني وسبل االرتقاء بها لتلبية متطلبات العمل 

االساسية التي تمكنها من القيام بمهامها وواجباتها عىل الوجه االكمل.
كما اســتعرض املجتمعون, أبرز االحتياجات االساسية من قطع الغيار للمركبات واملعدات 
الخاصة للدفاع املدني لتحسني مستوى ادائها واوجه التدخالت املمكنة من قبل السلطة املحلية 

للتغلب عىل إشكاليات الخاصة بتلك املعدات واآلليات.

في اجتماع ضم عددًا من الجهات المعنية

 مجلس الدفاع المدني في وادي حضرموت تنسيق 
مشترك  لتوفير أدوات السالمة العامة

امسية في المنطقة العسكرية السابعة تحت شعار روحانيات في متارسها



الخميس الــعدد »1880« 18 رمضان 1440هـ  
المـــوافــق 23 مــــايـــو 2019م

عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ29 للوحدة اليمنية املباركة  1990
     اجليش الوطني اليمني

      
     15 الرمضانية

 القطن / محمد الحداد                            
   دعا الشــيخ / نايف صالح 
الحدادي القعيطي رئيس منتدى 
شــباب متطوعون مــن أجل 
حرضموت } وعــي _ الثقايف { 
وعاقل حارة حذية وضواحيها 
بمديرية القطــن  إلحياء القيم 
االنسانية والتسامح والتصالح 
وتعزيز روابط االخوة واملحبة بني 
ابناء املجتمع .                       واكد 
الشيخ نايف يف كلمة له بحضور 
حشد كبري يف االمسية الرمضانية 
حرضمــوت  وادي  بقــرص 
للمناســبات تم إحياؤها مساء 
االربعاء العــارش من رمضان 
1440هـ عىل روحانية الشهر 
الكريم ومضاعفة االجر وصلة 
االرحام ونبذ الخالفات وتمتني 

عرى املحبــة واالخوة بني ابناء 
البيت الواحد ،والعشرية والقبيلة 
واملجتمع بشــكل عام  لينعم 

باألمن والسلم االجتماعي.
وأشــار إىل رضورة تحــرك 
وتفاعــل الوجهــاء واالعيان 
واملشــايخ إلخماد نار الفتن يف 
مناطقهم واحياء واســتمرار 
مســاعي الصلح بــني الناس 
ليتعايش الجميع يف خري وسالم.                   
وعرج الشيخ الحدادي يف حديثة 
اىل الجهود التي تبذلها السلطة 
املحليــة بمحافظة حرضموت 
عموما بقيادة اللواء الركن فرج  
البحســني محافظ محافظة 
حرضمــوت قائــد املنطقــة 
العســكرية الثانية  واالســتاذ 
عصام حريــش الكثريي وكيل 

املحافظــة لشــئون مديريات 
الــوادي والذي وّظف وســخر 
اإلمكانيات لرفع معاناة املواطن 
يف كل املجاالت ويف كل مديريات 
الوادي والصحراء كما اشــاد 
بدور وكيل اول الشــيخ عمرو 
بن حريــش العليي وزمالئه يف 
كل  ما يبذلونه مــن جهود يف 
استمرار عملية التنمية واحالل 

االمن واالستقرار يف املحافظة.
مؤكــداً بأن عجلــة التطور 
ســارت با  ذن الله ولن تتوقف 
والذي يتطلب تعاون املجتمع يف 
انجاحها وتذليل اي عراقيل قد 
تواجهها ، شاكرا الحضور عىل 
تقبل هذه االرشادات التوعوية 
التي تصــب يف مصالحهم أوالَ 

بأول.

جولة يف األدب العربي
   تحرير/ عبده عبدالله

لم يكــن األدب العربــي بمعزل عن 
املناسبات دينية كانت أو وطنية، بل كان 
حارضا فيها كمدرسة جامعة لها كلها، 
يؤدي وظيفة اجتماعية وثقافية راقية، 
فحيث وجد األدب رأيت املجتمع كزهرات 
الربيع ، مبتســم الثغر ، عذب الكالم ، 
خفيف الظل ، ينبؤك أن األدب حيث يحل 

األدب!.
وقد تفاعل األدباء والشعراء يف نظمهم 
ونثرهم بشهر رمضان وتفاءلوا بمقدمه 
، يجمعون يف ذلك بــني فاكهة االفطار 
ومفاكهة املفطرين، وذلك ملا تضمنه من 
معان روحية وقيــم اجتماعية، فهم يف 
مقدمة املستقبلني له، كما هم أيضا يف 
مقدمة موديعه، وبني االستقبال والوداع 
يرسمون لوحات جميلة، وينثرون الدرر 
يف طريقــه ، باعتباره شــهرا للهداية 
والنرص والتمكني، والكرم والجود ، والر 
والصلة , فكان شهر رمضان ملهما لهم، 

وحاديا لهم لعيش أمتع اللحظات .

التهنئة بشهر رمضان :
هنأ به  الشــاعر البحــرتي الخليفة 
املتوكل بتمــام صيام شــهر رمضان 

وبحلول عيد الفطر: 
بالــر صمت وأنت أفضــل صائم ... 

وبسنة الله الرضية تفطر
فانعم بيوم الفطر عيدا إنه ... يوم أغر 

من الزمان مشهر 
وجاءت تهنئة املتنبي لسيف الدولة أن 
املناسبات منرية بسعده ، متأللئة بإقبال 

حظه: 
الصوم والفطــر واألعياد والعرص ... 

منرية بك حتى الشمس والقمر
ما ينتهي لك يف أيامه كرم ... فال تنتهى 

لك يف أعوامه عمر
فإن حظك من تكرارها رشف ... وحظ 

غريك منه الشيب والكر

بانوراما الصوم 
يصور أمري الشــعراء أحمد شــوقي 

بعدسته االبداعية الصوم تصويرا أدبيا 
معطيا مشــهدا كامال للصوم فيقول يف 
كتابه »أسواق الذهب«: »الصوم حرمان 
مرشوع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله 
وخضوع، لكل فريضــة حكمة، وهذا 
الحكم ظاهره العذاب، وباطنه الرحمة، 
يستثري الشفقة، ويحض عىل الصدقة، 
يكرس الكر، ويعلم الصر، ويسن خالل 
الر، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم 
املرتف أسباب املتع، عرف الحرمان كيف 

يقع، وكيف أمله إذا لذع«.

بخالء رمضان 
يقــول الجاحــظ: »حدثني صاحب 
يل فقال: دخلت عــىل فالن بن فالن وإذا 
املائدة موضوعة بعد، وإذا القوم قد أكلوا 
ورفعوا أيديهم عن الطعام، فمددت يدي 
آلكل، فقال: أعــرض عن الدجاجة التي 
قد نيل منها، وللفرخ املنزوع الفخذ، أما 
الصحيح )السليم( فال تتعرض له، وكذلك 
الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض 

املرق«.
ولقد ذم بعض الشــعراء ذلك الصنف 
من املورسين البخالء يف رمضان والذين 
لم يعودوا أنفســهم عىل الجود والكرم 
والعطــاء, ويف هذا يقول الشــاعر عيل 
الجارم الذي نزل ضيفا عند أحد البخالء 

فهجاه بقوله:

أتى رمضان غري أن رساتنا       يزيدون 
صوما تضيق به النفس

يصومون صوم املسلمني نهاره  وصوم 
النصارى حينما تغرب الشمس

المفرطون في االفطار 
بعض يفســد فوائد الصوم الصحية 
باإلفــراط يف االفطــار خاصــة الذين 
يجمعون بني اإلفطار والعشاء يف جلسة 
واحدة، ويتناولون الطعام برشه، يقول 
الشاعر معروف الرصايف وهو يصف هذا 

املشهد:
وأغبى  العاملني   فتى   أكول        

لفطنته       ببطنته        انهزام
إذا  رمضان   جاءهم   أعدوا        

مطاعم ليس  يدركها  انهضام
ولو أني استطعت صيام دهري        

لصمت فكان  ديدني  الصيام
ولكن  ال  أصوم   صيام   قوم        

تكاثر  يف   فطورهم   الطعام

مسحراتي رمضان:
يف مرص عام 228 ه كان الوايل عنبسة 
بن إسحق هو مصدر اإللهام لشخصية 
املسحراتي بصورتها الحديثة، ثم يف عهد 
الدولة الفاطميــة كان الجنود يتولون 
مســؤولية إيقاظ الناس للسحور، ثم 
بعد ذلــك عينوا رجال أصبــح معروفا 

باملسحراتي يدق األبواب بعصاه مناديا: 
»يا أهل الله قوموا تسحروا«، ثم بعد ذلك 
تعددت األســاليب وأصبحت شخصية 
املســحراتي من أجمــل الطقوس التي 
اشــتهر بها شــهر رمضان، وال يزال 
املســحراتي يزاول هذه املهنة يف بعض 

املحافظات اليمنية ومنها حرضموت.

فانوس رمضان 
لفانوس رمضان مناســبة يف األدب 
العربي وذلك أنه عندما دخل الخليفة املعز 
لدين الله إىل مرص ليال قادما من املغرب 
عن طريق الجيزة احتشد الناس واألطفال 
الستقباله عىل الطريق من الجيزة إىل حي 
الجمالية ، ويف أيديهم الشموع والفوانيس 
إلضــاءة الطريق للخليفــة حني يمر، 
وكان األطفال يف ذلــك العرص يعجبهم 
ويسعدهم أن يمســكوا بالفوانيس ليال 
من أجل إضاءة الطريق أمام أهلهم ليال 
عند الخروج إىل املسجد أو عند زيارة األهل 
واألصدقاء خاصة يف رمضان، إذ يسهر 
أغلب الناس حتى الفجر، وكان فانوس 
رمضان موضع ســجال بني الشــعراء 
يجتهدون يف وصفة بصور بليغة وخيال 
بديع، أنشد أبو الحجاج يوسف بن عيل 

فيه شعرا: 
ونجم من الفانــوس يرشق ضوؤه .. 

ولكنه دون الكواكب ال يرى

ولم أر نجما قط قبل طلوعه .. إذا غاب 
ينهى الصائمني عن الفطر

وقال:
هذا لواء سحور يستضاء به .. ويسكر 

الشهب يف الظلماء جرار
والصائمون جميعا يهتدون به .. كأنه 

علم يف رأسه النار

مفاكهات رمضانية
من املعاني الطريفة واملفاكهات خالل 
الشهر الكريم ماروته املصادر التاريخية 
من أّنه كان من عادة الخليفة األموي عمر 
بن عبدالعزيز وهو وايل املدينة أن يصيل يف 
شهر رمضان الصلوات الخمس كلها يف 
مسجد رسول الله عليه الصالة والسالم، 
وبينما هو يصيل العــرص رأى أعرابياً 
يأكل بجانب قر الرســول عليه الصالة 
والسالم، فدنا منه ابن عبدالعزيز فقال 
له: أمريض أنت؟ قال األعرابي: ال، وقال 
له: أعىل ســفر؟، قال: ال، قال: فمابالك 
ُمفطر والناس صائمون؟ قال األعرابي : 
إنكم تجدون الطعام فتصومون، وأنا إن 

وجدته ال أدعه يفلت مني.
وكان أشعب أشد الناس طمعاً فدخل 
عىل أحد الوالة يف أول يوم يف شهر رمضان 
يطلب اإلفطار وجــاءت املائدة وعليها 
جدّي فأمعن فيه أشعب حتى ضاق الوايل 
وأرد االنتقام من أشعب الرَشِه، فقال له:
اســمع يا أشــعب إن أهل السجن 
سألوني أن أرســل إليهم من يصيل بهم 
يف شهر رمضان فامِض إليهم وصلِّ بهم 
وأغَنم ثوابهم. قال أشعب، وقد َفِطن إىل 

نقمة الوايل منه:
أيها األمري تعفينــي من هذا نظري أن 
أحلف لك بالطالق والعتــاق أني ال آكل 
لحم الجدّي ما عشت أبداً، فضحك الوايل، 

وأعفاه.
ومن طريف ما يذكر أن قيل لطفييل: 

أي سورة تعجبك يف القرآن؟
قال: املائدة.

قيل: فأّي اآليات؟
قال: ذرُهم يأُكلوا ويتمتعوا..

رمضان بين الفاكهة والمفاكهة
•ظهرت فكرة المسحراتي في مصر عام 228هـ وكان الوالي عنسة بن إسحق مصدر اإللهام لشخصية المسحراتي بصورتها الحديثة

استراحة رمضانية

عطاء الروح
محمد سعد احمد 

يقول الشيخ عيل الطنطاوي رحمه الله : 
رأيُت ابنتي تأخذ قليالً من الفاصوليا واألرز ، ووضعتها يف 
صينية نحاس ، وأضافت إليها الباذنجان والخيار و حبات 

ت خارجًة من البيت !  من املشمش ، وهمَّ
فسألتها باستغراب : ملن هذا ؟

فقالت : إنه للحارس ، فقد أمرتني جدتي بذلك .
فقلت لها : أحرضي بعض الصحون وضعي كل حاجة يف 
صحن ، ورتبي الصينية ، وأضيفي كأس ماء ومعه امللعقة 

والسكني ..
ففعلت ذلك ثم ذهبت ، وعند عودتها سألتني : ملاذا قلت يل 

أن أفعل ذلك ؟
فقلت لها : يا بنيتي ، إن الطعام صدقة باملال ، وأما الرتتيب 

فهو صدقة بالعاطفة 
واألول يمأل البطن ، والثاني يمأل القلب.

أي أن األول ُيشعر الحارس أنه متسول أرسلنا له بقايا األكل 
، أما الثاني ُيشعره أنه صديق قريب أو ضيف كريم.

فـــهناك فرق كبري بني عطاء املال و عطاء الروح ، وهذا 
أعظم عند الله وعند الفقري.

يا للشــعور املرهف والروح الراقية التي يحملها الشيخ 
الطنطاوي حتى جعلته ينتبــه ألدق التفاصيل رغم أنها لم 

تزد شيئا يف الطعام املُتصدق به !
إن هذه التفاصيل الدقيقــة يف طريقة التصدق و مراعاة 
مشاعر الفقري قد أشار إليها نبينا عليه السالم كثرياً ، فقال: 
سبعة يظلهم الله يف ظله يوم ال ظل إال ظله ... ورجل تصدق 

بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما أنفقت يمينه »
واملراد من إخفاء الصدقة هنا ليس فقط اإلخالص والهروب 
من الرياء ولكن املقصود به أيضا أن ال َتستِذل هذا اإلنسان 

بعطيتك.
وقد أوىل االســالم هذا األمر أهمية قصوى فأشار القرآن 
الكريم إىل أن الكلمة الطيبة والتعامل الحسن خري من الصدقة 
املشــوبة باألذى فقال الله يف محكم كتابه : »قول معروف 

ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم«
 وأي أذًى أعظم من أن تستِذل إنســاناً فتذهب بكرامته 

بعطية قد ال تكفيه يوما واحدا !
وألن التذلّل واالستكانة رضبا من الخضوع الذي ال يكون إال 
لله حرم اإلسالم )التسول( وسؤال الناس إال للرضورة امللّحة ، 
فقد قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل 

الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة لحم.
وقد رّسنــي ما رأيته مــن بعض الرامج املســابقاتية 
الرمضانية التي هي أقرب إىل الصدقة منها إىل املسابقة ولكنها 
صدقة مغلفة بغالف املسابقات وهي طريقة طيبة يف حفظ 
كرامة الناس يف بلد أصبــح الغالب فيه يحتاج ملن يمد له يد 

العون.
وعىل النقيض من ذلك فهناك الرامج الكثرية التي لم تراِع 
ما أرشنا إليه من حفظ كرامة الفقري وصون شــخصيته ، 
فلقد رأينا ورأى املاليني عر الشاشات أرساً هتكت الكامريات 
ستار التعفف وعزة النفس فيها ، وهي التي حافظت عليها 

طويال رغم الفاقة.
فإذا تصدق أحدنا فليحفظ معهــا كرامة الفقري ولرياع 

مشاعره؛ فإن ذلك أدعى ملضاعفة األجر وزيادته
وليكن إحسانكم ملفوفاً بكرم و محبة ، ال بذلٍّ و مهانة  !

فأوىل بالصدقة القلوب واألرواح قبل البطون واألجساد !

•  دورات تنميــة برشية )ىف الصدق؛ اإلخالص؛ 
التقوى(.. الفرتة )طوال اليوم.. بريك كل ساعة(.

• دورة تطوير الذات )توبة واستغفار(... الفرتة 
)فجرا وعرصا(.

• دورة تنظيــم الوقــت )الصلــوات الخمس 
والرتاويــح(... الفرتة )خمس مــرات؛ ىف اليوم 

والليلة.. وطوال الليل(.
• دورة تحسني النفس )الصيام؛ الزكاة(.. الفرتة 

)شهر رمضان من كل عام(.
•  دورة السمو النفيس )الحج؛ العمرة(.. الفرتة 

)ذو الحجة؛ وباقي شهور العام(.
•  دورة السمو الروحي )قراءة القرآن(.. الفرتة 

)فجرا وعرصا وليال(.
•  دورة يف الجــودة )اإلتقان يف العمل(.. الفرتة 

)فرتة الدوام؛ فرتة العمل املجتمعي(.
•  دورة االستشاري األرسى )التوافق يف الزواج(.. 
الفرتة )قراءة ســور: البقرة؛ النساء؛ األحزاب؛ 

الطالق(.
وهناك دورات أخرى سيعلن عنها قريبا..

عنوان التواصل )رفع يديك بالدعاء(.
لتأكيد التسجيل بالدورات )كرر الدعاء(

كلما سجلت اسمك ىف )مجموعة دورات(.. كان 
ذلك أنفع؛ وباملجان.

بادر برسعة الحجز والتواصل )ديبلومات خاصة؛ 
وشهادات مالئكية موثقة ومعتمدة(.

  دورات تدريب سماوية

• اإلفــراط فــي اإلفطار يفســد فوائــد الصوم 
ووصف الرصافي ذلك بقوله: 

ولو أني استطعت صيام دهري         لصمت فكان ديدني الصيام 
ولكني ال أصوم صيام قوم            تكاثر في فطورهم الطعام 
• من طريف ما يذكر أنه قيل لطفيلي شــره: 

أي سورة تعجبك في القرأن؟
قال: سورة المائدة قيل: فأي اآليات؟

قال: ) ذرهم يأكلوا ويتمتعوا..(

الشيخ القعيطي يطلق دعوى للتسامح والتصالح 
ســار الجيــش اإلســالمي يف 8رمضان وتعزيز روابط األخوة بين أبناء المجتمع الواحد

للسنة/2للهجرة ، بعد أن أمر الرسول صىل 
الله عليه وســلم بقطع األجراس من أعناق 

اإلبل وكان مسريهم عىل الشكل التايل :
قوة صغرية يف األمام ببعد مناسب كدورية 
اســتطالع أمامية . ثم حرس املقدمة . يليه 
الجســم الرئيس للقوة ويتألف من : رسية 
املهاجرين ورايتهم مــع عيل بن ابي طالب 
ريض الله عنه ، ورسيــة األنصار ورايتهم 
مع سعد بن معاذ ريض الله عنه ، ثم حرس 
املؤخرة ،وقائد امليمنة الزبري بن العوام ريض 
الله عنه )فارسا( ، وقائد امليرسة املقداد بن 
عمر ريض الله عنه )فارسا(، والراية العام 
للجيش يحملها مصعب بن عمري ريض الله 

عنه .
سارت هذه القوه سالكة طريق القوافل 
التجارية مابني الشام والحجاز قاصدة بدر 
عىل بعد 160كلم .حيــث من املتوقع مرور 
القافلة عىل اَبار بدر لالسرتاحة والتزود باملاء 
قام الرسول صىل الله عليه وسلم بتوزيع 
اإلبل بني الجند ، وكان نصيبه مع عيل بن ابي 
طالب ومرثد بن مرثد ببعري واحد يتناوبونه 
.هذا العمل كان له ابلغ األثر يف نفوس الجند 
ورفع معنوياتهــم ووثوقهم بقائدهم مما 
يجعلهم يلتفون حولــه ويبذلون أرواحهم 

رخيصة دونه .
فلّمــا أصبحوا، أقبلت قريش بجيشــها، 
واصطّف الفريقان، وعّدل رسول الله -صىل 
الله عليه وســلم- الصفوف، ثــم عاد إىل 
عريشــه، ومعه أبو بكٍر الصديق، ثم خرج 
عتبة وشــيبة ابنا الربيعة، والوليد بن عتبة 
يطلبون املبارزة، فخــرج إليهم عيلُّ بن أبي 
طالب، وحمزة بن عبــد املطلب، وعبيدة بن 
الحارث، فقتل عيلٌّ الوليــد بن عتبة، وقتل 
حمزة عتبة، وقيل: قتل حمزة شيبة، واقتتل 
عبيدة بن الحارث وعتبة فرضب كٌل منهما 
اآلخر رضبة، وكرَّ عيلٌّ وحمزة عىل عتبة بن 

الربيعة فقتاله، ثم احتمال عبيدة بن الحارث، 
وقد ُقطعت ساقه، ثم تويفَّ -رحمه الله- بعد 
ذلك.ثم التحم الجيشــان بعد ذلك، واشــتّد 
القتال، وحمي الوطيس، وأخذ النبي -صىل 
الله عليه وسلم- يدعو ويبتهل، ويسأل الله 
النرص؛ حتى أخــذت النبي -صىل الله عليه 
وسلم- غفوة، وأصاب القوم النعاس وهم يف 
الحرب، ثم اســتيقظ النبي -صىل الله عليه 
وسلم- فقال: أبرش يا أبا بكر، هذا جريل عىل 
ثناياه النقع، فجاء النرص من عند الله، وأنزل 
الله تعاىل جنوده من املالئكة، وأّيد الله رسوله 
واملؤمنني، ومنحهم أكتاف املرشكني، فقتلوا 
من املرشكني سبعني، وأرسوا منهم سبعني.

ولعّل أبرز نتائج هذه املعركة أّنها
أّوالً: عّززت ثقة املسلمني بأنفسهم، وثّبتت 

إيمان بعض املرتدِّدين يف إسالمهم.
ثانياً: جعلت من املســلمني قّوة مرهوبة 
الجانب عنــد القبائل املرشكــة واليهود يف 

املنطقة.
ثالثاً: شــّجعت الكثريين عىل الدخول يف 
ل الحاجز  اإلسالم بعد أن كانت قريش ُتشكِّ

النفيّس واملادّي لهم.
رابعــاً: أضعفت هيبة قريــش ونفوذها 

ومكانتها بني العرب.
خامســاً: فتحت األبواب أمام رسول الله 
صىل الله عليه واله وســلم لالنطالق بحرّية 

أكر يف نرش الدعوة.
سادساً: زادت من قوّة التضامن والتماسك 
بــني املهاجرين واألنصار، وعــّززت وحدة 

الفريقني يف مواجهة التحدّي.
بهذا تكــون معركة بدر الكرى درًســا 
اســرتاتيجيًّا بحق ملا حوته مــن نظريات 
ومقاربــات تدرس اليوم تحت مســميات 
مختلفة، ونحــن اليوم بحاجــة ملثل هذه 
الدروس من الســرية النبوية، والتي تشكل 
ركيزة أساســية لنهوض الدول وبناء أمنها 

القومي.

دروس من معركة بدر الكبرى
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الشهيد محمد بجاش.. 
عنوان للتضحية والبطولة والفداء 

يف جيشنا الوطني رجال وأبطال يعيشون  الحياة 
أسمى مراتبها ونلنا من تضحياتهم بأرواحهم العز 

واملجد والفخر.
الشهيد محمد ســالم بجاش أحد أبطال الجيش  
تجردت نفسه من حب الذات والحرص عىل الحياة 
بانانية  وضع روحه عىل كفيــه وقدمها رخيصة 
دفاعا عن زمالئه ووطنه اوال ونقش عنوانا ماربيا 

جديدا لبطولةوطنية خالدة .
إننا ونحن نستحرض  قصة الشهيد البطل محمد 
ســالم بجاش كموقف بطويل نقــف عاجزين عن 
التعبري ووصف  الشجاعة النادرة والتضحية الفريدة 

واالسطورية التى حملها شعارا وعمال.
لقد جسد الشــهيد يف مواقع الرشف والبطولة  
قوله تعاىل »من أحياها فكانما احيا الناس جميعا« 
والقى بجسده الكريم عىل قنبلة ليكون فداء لزمالئه 
فذهبت روحه تزفها املالئكة شهيدا خالدا اىل جنة 
عرضها السماوات واالرض ال ينتظر شكراً أو ثناء 

من أحد سوى من الخالق مالك األرواح .
رحم الله الشهيد رحمة األبرار والعزاء كل العزاء 
الرسة الشهيد وزمالئه األبطال ، الذين أثرت فيهم 
تضحية زميلهم أيما تاثري وســيتذكرونه مابقوا 

أحياء..
ستبقى ذكرى الشــهيد البطل خالدة يف وجدان 
األجيال تســتلهم منها معانــي االبطولة واالقدام 

والفداء.

المبعوث األممي يفشل اجتماعات األردن

بــــــــرعـــــايـــــة وزيــــــر الدفــــــاع
 دائرة التوجيه المعنوي  تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية 

الثانية للقرآن الكريم والحديث الشريف 

د. عبده سعيد المغلس

اليمن ونكبة الجهل والسياسة القاصرة 
تلعب املعارف واملعلومات، دوراً مهماً يف نهضة األمم والشعوب، 
وقراءة الواقع، واتخاذ القرارات الصائبــة، يف كل مناحي الحياة 
العلمية والفكرية والسياسية واالقتصادية، ولهذا كان أول أمر من 

رب العاملني )اقرأ(.

لكنا نجد مشكلة عند بعض املكونات السياسية والسياسيني يف 
اليمن، بأنهم ال يمتلكون ال املعرفة السياسية، وال املعلومة وال الخربة، 
فبينهم وبني مصادر املعرفــة واملعلومات قطيعة، فال يتابعون ما 
تنرشه املراكز البحثية، وال ما ينرشه اعداؤهم، وليست لهم مراكز 
بحثية حقيقية، وإن وجدت فهي تهدف إىل كســب املال، وتقديم 
املعلومة لخصومهــم وأعدائهم، أو الدفاع عــن توجهاتهم دون 
موضوعية، وبالتايل تنطلق توجهاتهم وقراراتهم عن جهل، ال يستند 
عىل أرضية معرفية، منتجــاً رؤى قارصة وقراءة مغلوطة للواقع، 
وقرارات خاطيئة وقاتلة، وبسبب نقص املعرفة واملعلومة والخربة، 
تكون قراراتهم ومواقفهم، نكبة عليهم، وعىل األمة ومكوناتهم، لقد 
ُنكب اليمن بمثلهم، لم يستطيعوا قراءة خطر الحركة الحوثية، وال 
خطر مليشياتها ودورها وارتباطاتها باملرشوع اإليراني، وال إدراك 
أهداف ومرشوع انقالبها الذي أعلن نهابة الجمهورية باختيارهم 
النقالبهم يوم تنصيب البدر إماماً يوم ٢١ سبتمرب ١٩٦٢، ولذا لم  
يتمكنوا من اكتشــاف خطرها ملواجهته، كما لم يستطيعوا قراءة 
الواقع بتشــابك رصاعاته املحلية واإلقليمية والدولية، والذي جعل 
منهم أدوات لهذا الرصاع، وجعل من وطنهم وشعبهم مرسحاً له، 
كما لم يستطيعوا قراءة وفهم توجه الرشعية اليمنية بقيادة فخامة 
الرئيس هادي وال فهم مرشوعه إلخراج اليمن من هذا الرصاع، عىل 
املستويني اإلقليمي والدويل، باتخاذ سياسة املصالح املشرتكة، التي 
جعلت من كل الدول الفاعلــة تصوت جميعها لقرارات بناء اليمن 
االتحادي الجديد، وعىل املستوى املحيل قدم مرشوع الدولة االتحادية، 
الذي ُينهي الرصاع عىل الســلطة والثروة، وبناء اليمن االتحادي، 
الوطن الواحد واملواطنة املتساوية، الذي ال يخضع لهيمنة العصبية 
سواء املذهبية أو املناطقية أو الطائفية أو القبلية أو الحزبية، ونتيجة 
جهلهم، لم يستطيعوا إســتيعاب وفهم مرشوع الدولة االتحادية، 
ليتبناه خياراً ومرشوعاً سياسياً، وليحموه ويدافعوا عنه، أمام خطر 
الداخل والخارج، وهاهم مستمرون بنفس مسلسل الجهل والقراءة 
الخاطيئة، فيهاجمون الرشعيــة ومرشوعها، يف وقت هم والوطن 
بأمس الحاجة للرشعية ومرشوعها، إلنقاذ اليمن، واملحافظة عليه 
كوطن وشعب، من التشظي ورصاع الدم، الذي سيطال كل قبيلة 
وقرية ومحافظة، وما زال اليمن يدفــع وندفع جميعنا ثمن نكبة 
الجهل والسياسة القارصة، وسيدفع اليمن الوطن واألرض واإلنسان، 
ثمناً مضاعفاً يف استمرار نكبة الجهل والساسة القارصة، وال مخرج 
لليمن الوطن واألرض واإلنسان غري التمسك بالرشعية ومرشوعها 

طريقاً للخالص واملستقبل والبقاء.

حّمل رئيــس املكتب الفني 
وعضو الوفد الحكومي اليمني 
يف مشاورات الســويد محمد 
العمراني، امليليشــيا الحوثية 
ومكتب مبعوث األمم املتحدة 
املسؤولية عن فشل املفاوضات 
التي جرت يف عّمان، ابتداء من 
الثالثاء املايض، حول آلية تطبيق 
بنود اتفاقية الحديدة، وقال إن 
املليشيا وضعت العراقيل أمام 

فرصة التوصل إىل اتفاق.
يف  العمرانــي،  وأوضــح 
ترصيحات أدىل بها  أن االجتماع 
الذي دعا إليه املبعوث األممي 
إىل اليمن جاء لتنفيذ آلية البند 
االقتصادي يف اتفاقية الحديدة، 
املتعلــق بموانــئ الحديــدة 
وتحصيل اإليــرادات وإيداعها 
يف البنك املركــزي، إال أن الوفد 
الحكومي تفاجأ بطروحات من 
قبل الطرف اآلخر باالتفاق مع 
مكتب املبعوث األممي بعيدة عن 
األهداف التي عقدت من أجلها 

االجتماعات.
وهاجم العمراني  اآللية التي 

يتعامل بها مكتــب غريفيث، 
ووصفها »بغــري الصحيحة«، 
وقال: إنها »ال تتماىش مع أصول 
االتفاقيــات«. وأضاف: »هناك 
اتفاق، يف األصل أن نعمل عىل آلية 
تنفيذه، وليس فتح مشاورات 

جديدة وتفاصيل ال داعي لها«.
وحّمــل العمرانــي مكتب 
املبعوث األممي املسؤولية عن 
فشل املشــاورات، وقال: »إن 
مكتب املبعوث يفتقد وسائل 
الضغط عىل املليشــيامن أجل 

تنفيذ االتفاقات«.
وأوضــح عضــو الوفــد 

الحكومي أنهــم تفاجأوا بعد 
وصولهم إىل العاصمة األردنية، 
بطرح قضايا خارج ســياق 
جدول أعمال هذه الجولة من 
االجتماعات، تتعلق بموضوعات 

اقتصادية وغري اقتصادية.
وشــدد عىل أن اآللية التي 
يعتمدها املبعوث الدويل حالياً 
ال تصلح لتنفيــذ االتفاقات، 
متهمــاً إياه بأنــه يبحث عن 
آليات إلرضاء الطرف الحوثي، 
وال يسعى إىل استخدام آليات 
حقيقية للضغط عىل املليشيا 

لتنفيذ االتفاقيات.

أقامت دائرة التوجيه املعنوي للجيش الوطني،  
األربعاء، املســابقة الرمضانية الثانية يف القرآن 
الكريم والحديث الرشيف، برعاية من وزير الدفاع 

الفريق الركن/محمد بن عيل املقديش. 
 وجرى خالل الحفل تكريم ١٢ حافظا فازوا 
يف التصفيات النهائية يف مسابقات حفظ القران 
الكريم فئة املصحف كامال و١٥ جزءا وخمسة 

أجزاء، إضافة إىل حفظ الحديث الرشيف.

ويف حفل التكريم قال مساعد رئيس الدائرة 
العقيد أحمد األشول، ان حفل التكريم هذا يأتي 
بعد تصفيات شــملت كافة اآللويات والوحدات 
العســكرية يف املناطق العسكرية األوىل والثالثة 
والسادسة  و يأتي يف إطار تشجيع أفراد الجيش 
الوطني عىل حفظ كتاب الله والحديث الرشيف. 
 تخلل الحفــل العديد من الفقــرات الفنية 

والشعرية واإلنشادية.

أقام مكتب الثقافــة يف محافظة  الجوف  
أمسية شعرية رمضانية أحياها عدد من شعراء 
املحافظة بقصائد شــعرية متنوعة تنتمي إىل 

الشعر الشعبي الذي تشتهر بها املحافظة .
ويف األمسية التى حرضها وكيل املحافظة 
املهندس عبدالله الحاشدي ووكيل املحافظة 
لشــؤون الحزم يحيى عليــان، قال وكيل 
املحافظة عبدالله الحاشدي: أن املحافظه 
ثرية بالثقافة كونها من أهم املناطق التى 
تأسست حضارات اليمن القديمه عىل ترابها .
وأشاد الوكيل الحاشدي بدور الشعر 
والشعراء يف رفع الروح املعنوية لألبطال 
يف الجبهات، داعيا إىل مزيد من االهتمام 

لتفعيل الشعر لخدمة الجبهات ومقاومة 
االنقالب ومليشياته.

مؤكداً عىل دعم املحافظة للشعراء 
لالرتقــاء بجهودهــم لخدمة قضيه 

استعادة الدولة .
من جانبــه قال مديــر مكتــب الثقافة 
باملحافظة رشف العكــة: أن املحافظه عانت 
يف املايض من التهميش لكنهــا اليوم وبفضل 
االهتمام اإلعالمي تغريت الصوره السلبية كثرياً .

وثمن العكة دور الشــعر والشعراء يف 
رفع الروح املعنوية للجبهــات والدفاع 
عىل قضيتنا األوىل تحرير البالد من براثن 

مليشيا االنقالب الحوثيه .

 تشن مليشــيا الحوثي  منذ انقالبها 
حربا وحشــية عىل معالــم وآثار اليمن 
بالتهريــب والبيع والتفجــري والقصف 
وتحويلها ملخازن أسلحة وثكنات قتالية.

ويؤكد مســؤولون  بهيئــة الحفاظ 
عىل املدن التاريخية بأن  مليشيا الحوثي 
استهدفت أكثر من 150 معلما تاريخيا 
وأثريا بالتدمري والنهب وشــوهت معالم 
تاريخية بشــعاراتها منذ انقالبها عام 

2014م.
وتقف إيــران  وراء التدمري والنهب  
واالســتهداف الحوثي  املمنهج لتاريخ 

وآثار اليمن وجرائم بحق ذاكرة املجتمع 
اليمني والعربي.

ومــن املعالم األثريــة التي تعرضت 
للتدمري والنهب الحوثي قلعة القاهرة بتعز 
وجرف اسعد الكامل يف إب و7 مدن أثرية 
بينها براقش وقرناو واملتحفني الوطني 
والحربي بصنعاء أقدم متحفني بالجزيرة 

العربية.
وتعمل مليشيا الحوثي  عىل محو أجزاء 
كبرية من تاريخ اليمن الجمهوري املرتبط 
بثورتي سبتمر وأكتوبر، وتلمع مرحلة 
األئمة بوضع شــعارات والفتات وصور 

تروج لإلمامة داخــل املتحف الحربي يف  
صنعاء ، كما  نزعــت بحملة ممنهجة 
مقتنيات وصور رؤساء ورموز الثورات 
اليمنية ضد اإلمامــة عىل مدى مئة عام 
ونهبت وثائق تاريخية وعسكرية نادرة 
ونقوشــاً وقطعاً ومقتنيات وأســلحة 

قديمة.
وأكد مراقبون بأن  قيادات املليشــيا 
أخرجت تماثيل ومكتنزات وقطع أثرية من 
املتاحف وتقوم بتهريبها عر سمارسة إىل 
خارج اليمن لبيعها وتضع صور قتالها 

مكان القطع األثرية املنهوبة.

مكتب ثقافة الجوف ينظم أمسية شعرية رمضانية

آثــار اليــمــن فــي مهـب التـجـريـف 

دائرة األمن العسكري تنظم أمسية ثقافية لمنتسبيها في الشهر الكريم

تأتي الذكرى الـ29 للوحدة اليمنية وشعبنا وجيشه  يخوض معركة 
استعادة الدولة ومؤسساتها من فئة انقالبية ظالمية

وبهذه املناسبة نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات 
للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة: 

باألخ  املــــشـــير الـــركـــــن/ 

عـبدربــه منصور هــادي 
 رئيـــــس اجلـــمــهـــوريــة 

والفـــريـــق الركـــن/  عـلـى محـسـن صـالح 
 نائب رئيـــس اجلمهورية

وسعـادة  الدكتور/ مـعـين عـبـدالمـلك 
 رئيـــــس مجلـــــس الــــوزراء

 ومعالي الدكتور/  ناصـــر باعــــوم 
 وزيــر الصحـة العــامــة والسـكان

واللـــــواء/  سلــطــان بن علــى الــعـــرادة 
 محافظ محافظة مـأرب، وإلى أبناء شعبنا كافة 

متمنيني أن تعود على شعبنا ووطننا وقد عم األمن والسالم واالستقرار 
فـي كــل ربــــوعـــه..

الدكتور/ محـمــد القـبــاطي 
رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى مأرب العام

نظمت دائرة األمن العسكري، األمسية الثقافية 
الرمضانية األوىل، ملنتســبي الدائرة برعاية كريمة 
من وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش، 
وبحضور عدد من مدراء ونواب الدوائر العســكرية 

وضباط وأفراد من منتسبي الجيش. 
ويف كلمته خالل األمسية، أشاد اللواء الركن نارص 
الذيباني نائب رئيس هيئة العمليات الحربية، بإقامة 
مثل هذه األنشطة الثقافية الهادفة التي من شأنها 

تعزيز الوعي لدى منتســبي الجيش بكافة الوحدات 
القتالية والدوائر العسكرية. 

وأكد اللواء الذيباني أهمية تهديف هذه األنشــطة 
وفق برامج منظمة بما يعزز الروح املعنوية للجيش 
الوطني وإبراز تضحياتهم وبطوالتهم يف كافة الجبهات، 
إضافة إىل لم الشمل وتوحيد الصف الجمهوري ألبناء 
املؤسسة العسكرية يف معركتهم الوطنية ضد مليشيا 

الحوثي االنقالبية.

من جانبه، أكد مدير دائرة األمن العسكري العميد الركن 
عبدالله اليمني، أهمية استشعار املسؤولية الوطنية وتأدية 
الواجب الوطني كال يف موقعه وعمله والجهوزية الكاملة 

لدعم األبطال بالنفس واملال والقول والعمل.
حرض الفعالية نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن 
موفق منرص، ومدير دائرة الهندســة العسكرية العميد 
الركن الحيدري  ومدير املستشفى العسكري العميد أحمد 
دهمس، وعدداً من القيادات العسكرية من مختلف الدوائر.

الصنــدوق االجتماعي للتنمية مؤسســة يمنية 
رأئدة استطاعت أن تضع لبنات قوية لبناء تنمية 
مســتدامة يف عموم املحافظــات اليمنية، وفور 
استيالء املليشيا عىل مؤسسات الدولة بصنعاء بما 
فيها الصندوق االجتماعي قامت بفرض السالليني 
الهاشــميني عىل هرم القيادة فيــه  ويف وحداته 
املفصلية، األمر الذي تسبب بانحراف مساره عىل 

أهدافه الذي أنيشء ألجله.
فإىل متى ســيظل الصندوق االجتماعي للتنمية يف 
قبضة الهاشميني  دون أن يستحدث الربملان قانونا 

يقيض بنقل مركزه الرئيس إىل عدن؟!

مـىت؟


