
    أحمد الحرازي
 قال وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور أحمد عطية: "إن ما تقوم به 
جماعة الحوثي االنقالبية من غسيل ألدمغة األطفال يف بكورتهم من 
خالل  فكرها الطائفي املستورد من إيران تهدف من خالله تجريف 
الوعي املجتمعي، وطمس الهوية اليمنية، وتربية الناشئ عىل فكرهم 

الدخيل".
 وأوضح الوزير عطية يف ترصيح خاص لصحيفة "26سبتمرب" 
إن هدف املليشيا من هذا املرشوع الذي تسعى لتعبئة الطالب بأفكار 
مزيفة هدم أسس املواطنة املتساوية، وتعزيز فكرة الوالية، وحكم 

الفرد الواحد. وأضاف: أن تعبئة األطفــال بأفكارها الطائفية تتم 
أثناء اســتقطابهم إىل مراكزها الصيفية لبنــاء جيل ُملغم بأفكار 
مذهبية، كما أنها تستخدم املراكز من خالل العملية الكشفية بؤراً 
للتدريب العســكري للزج بهم يف مناطق الحرب يف تعز والســاحل 
الغربي والحدود الســعودية وغريها من مناطق املواجهات، ويبقى 
هؤالء األطفال وقــوداً للحرب وال يعودون ألرسهم إال صورا معلقة 

عىل الجدران. 
 وحذر الوزير عطيه من استغالل املليشيا للمراكز الصيفية لتنشئة 
جيل متطرف مذهبياً يدين بالوالء للمرشوع الفاريس، مؤكداً أن العالم 

أجمع يدين تجنيد األطفال، واستخدامهم يف الحروب؛ ألن مكانهم هو 
املدارس وليس املتارس.. موضحاً أن ما تقوم به املليشيا من تفخيخ 
لعقول األطفال واستخدامهم يف حروبها الظاملة يعد جريمة حرب 

تضاف إىل سجل جرائمها الكبرية.
وأكد الوزير عطيــة "إن وزارة األوقاف فتحت مراكز صيفية يف 
املناطق الرشعية وفق منهج وسطي معتدل يحافظ عىل األطفال من 
الضياع، وينمي مواهبهم اإلبداعية، مشرياً إىل أن وزارته كثفت من 
املراكز يف املناطق املتاخمة ملناطق سيطرة الحوثيني حتى تستوعب 
األطفال القادمني من مناطق سيطرتهم، أبرزها محافظتي شبوة 

ومأرب، وعملت عىل طباعة منهج موحد للمراكز الصيفية يف مأرب 
لكثرة العدد السكاني هناك، وأصبح املنهج موحدا تحت إرشاف وزارة 

األوقاف.
أما يف االتجاه املوازي فقد عممت الوزارة عىل الخطباء واملرشدين 
والوعاظ لتوعية من خالل منابرهم حول خطورة تجنيد األطفال. 
ويف ختام ترصيحه حذر الوزير عطيــة اآلباء من الدفع بأطفالهم 
إىل ما تسمى باملراكز الصيفية الحوثية، وأن يحافظوا عىل أوالدهم، 
ولو لزم األمر أن يدرسوهم يف بيوتهم، خرياً من أن يضيع أبناؤهم يف 

فلوات الخرافة والطائفية.

أكد  وزيــر اإلدارة املحلية رئيس 
اللجنة العليا لإلغاثــة عبد الرقيب 
فتح، الثالثاء، عىل أهمية أن تشمل 
الربامج واملشــاريع املســتقبلية 
للمنظمات األممية كافة املحافظات 
دون استثناء، ورضورة التنسيق مع 
الجهات ذات العالقة يف الحكومة يف 
تنفيذ التدخالت اإلنسانية يف اليمن، 
كونها الحكومة الرشعية املعرتف بها 
دوليا، وأن التعامل مع أي مليشيا يف 
هذا اإلطار مخالف للقوانني الدولية. 
جاء ذلــك خالل لقائــه بالعاصمة 
املؤقتة عدن مدير مكتب االوتشا يف 

اليمن سبستيان تريف، 

    متابعات
عرضت قوات التحالف العربي 
لدعم الرشعيــة يف اليمن بقيادة 
السعودية، الثالثاء، أدلة جديدة عىل 
انتهاك مليشيا الحوثي االنقالبية 
للقانون الدويل اإلنساني، ومحاولتها 
استهداف ســفينة تجارية جنوب 
البحر األحمر. ونرش التحالف صوراً 
ملا وصفها بمحاولة مليشيا الحوثي 
الفاشلة الستهداف سفينة تجارية، 

صباح اإلثنني، عرب قارب مســريّ 
مفخخ يف جنوب البحر األحمر.

 وقال املتحدث الرســمي باسم 
قوات التحالف العقيد الركن تركي 
املالكي: إن الكشف عن هذه األدلة 
"الدامغة" يأتي من "مبدأ املصداقية 
لدى قيادة القوات املشرتكة، ورفع 
أعىل درجات التواصل مع املجتمع 
الــدويل" يف ظل "اســتمرار نهج 

جماعــة الحوثــي 

    متابعات
اتهمت اللجنة االقتصادية العليا، مليشيا الحوثي االنقالبية، 
بالوقوف وراء مشــكلة أزمة املشــتقات النفطية املفتعلة يف 
العاصمة صنعاء، وبعض محافظــات الجمهورية الخاضعة 

لسلطاتها.
وقالت اللجنة يف بيان لها حصلت "26سبتمرب" عىل نسخه 
منه: إن مزاعم مليشيا الحوثي االنقالبية يف وجود أزمة مزاعم 
كاذبة، مؤكــدة أن اإلحصائيات طوال الفرتة املاضية تشــري 
إىل أن حصــة ميناء الحديدة من ورادات املشــتقات النفطية 
املرصح لها من الحكومــة وصلت إىل نحــو 70 يف املائة من 
إجمايل واردات املوانئ اليمنية. وحّملــت اللجنة االقتصادية 
ميلشيا الحوثي مسؤولية االرتفاع يف أســعار الوقود بسبب 

بيع املشتقات النفطية يف املناطق الخاضعة لها، 

فتح يبحث مع الـ )اوتشا( تنفيذ مشاريع دعم سبل العيش بقيمة 400 مليون دوالر
تحالف دعم الشرعية يعرض أدلة لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي سفينة تجارية في البحر األحمر

اللجنة االقتصادية تتهم مليشيا الحوثي بافتعال أزمة مشتقات نفطية إلنعاش السوق السوداء

اطمأن فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
مساء الثالثاء عىل صحة محافظ 
محافظــة حرضمــوت اللواء 
الركن فرج ســاملني البحسني، 
الذي يتلقى العالج يف أحد املشايف 

األملانية.
وتمنى فخامة الرئيس، للواء 
البحســني، الصحة والعافية 
والســالمة والعودة الحميدة إىل 
أرض الوطــن ملواصلة مهامه 
وواجباته الوطنيــة يف خدمة 

الوطن.
من جانبه عــرب اللواء فرج 
ساملني البحســني، عن رسوره 
بهــذا االتصــال واالهتمــام 
املعهود من قبل فخامة الرئيس 
لالطمئنان عىل صحته كما هو 
عهده دائماً تجاه أبناء الوطن.. 
متمنياً له التوفيق والســداد ملا 

يخدم اليمن وطنا ومجتمعا.

وقف مجلــس الــوزراء يف اجتماعه األســبوعي، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، أمس األربعاء، برئاسة رئيس 
املجلس الدكتور معني عبدامللــك، أمام أحكام اإلعدام 
الصادرة عن مليشيا الحوثي االنقالبية بحق 36 مختطفا 
من الناشــطني واألكاديميني والسياسيني، بعد أربع 
سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف 
صنوف التعذيب الجسدي والنفيس بحقهم.. معربا بهذا 
الخصوص عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه 
األحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقالبية 
ال تقيم أي وزن للقانون، وتســتخدم القضاء كأداة 
قمع ملعاريض انقالبها.. مطالبا مفوضية األمم املتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان، واملبعوث الخاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إىل اليمن، للتدخل بكافة الوسائل املمكنة 
لوقف تنفيذ هذه األحكام الباطلة من قبل محكمة لم 

تعد ذات صفة قانونية.
واعترب ما تقوم به املليشيا الحوثية من محاكمات 
صوريــة وإصدار أحكام إعدام ضــد مواطنني أبرياء 
مشــمولني ضمن اتفاقية تبادل األرسى ضمن اتفاق 
ستوكهولم، يمثل قتالً خارج نطاق القانون تقوم به 

مجموعات 

صادق على منح التصريح لمشروع تمديد الكابل البحري )داري 1( لالتصاالت
مجلس الوزراء يجدد إدانته الستمرار إيران بتزويد ميليشيا الحوثي باألسلحة والتكنولوجيا العسكرية 

عدد إكـــتروني

قال نائب رئيس الوزراء الدكتور ســالم 
الخنبيش: إن مليشيا الحوثي اإلرهابية تزج 
باآلالف من األطفال إىل جبهات القتال، حيث 
وثقت ذلك منظمة الصليب األحمر واملنظمات 
اإلنسانية، وقد تم التحفظ عىل الكثري منهم 
يف جبهات القتال إلعادة تأهيلهم وإلحاقهم 
باملدرســة.. فضال عن قيامها بإنشاء ما 
يسمى باملخيمات الصيفية لألطفال لغرس 
الفكر الطائفي الساليل اإلمامي بني صفوف 

األطفال. 
وأوضح الخنبــيش يف كلمته التي ألقاها 
يف االحتفال باليوم العاملي ملناهضة عمالة 
األطفــال الــذي نظمته وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمــل بالتعاون مع منظمة 
العمل الدولية الثالثاء، بالعاصمة املؤقتة عدن 
أن الحكومة الرشعية أبلغت األمم املتحدة 
واملنظمات اإلنســانية بكافة التجاوزات 
واالنتهاكات التي تمارســها املليشيا بحق 
الطفولة، وهي رسالة ملزمة لكافة األطراف 

بعدم إرشاك األطفــال يف جبهات املعارك، 
وبرضورة العمل عىل مكافحة هذه الظاهرة. 
وشدد عىل أهمية تكثيف الجهود ملناهضة 

عمالة األطفال يف اليمن التي تعاني ظروف 
اقتصادية انعكست عىل عمالة األطفال يف 

سوق العمل. 

اليمنية  طالبــت الحكومــة 
مفوضية األمم املتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، واملبعوث الخاص 
لألمــني العام لألمــم املتحدة إىل 
اليمن، التدخل بكافة الوســائل 
املمكنة لوقف تنفيذ حكم اإلعدام 
الذي أصدرته املليشــيا الحوثية 
ضد مجموعة مــن املدنيني من 
والصحفيني ضمن  الناشــطني 
مسلسل املحاكمات الصورية التي 
تنتهك فيها املليشيا بشكل صارخ 
حقوق اإلنسان التي تكلفها كافة 

املواثيق واألعراف الدولية. 
وأشار نائب وزير الخارجية 
محمد الحرضمي يف رســالتني 
لــكل من  بعثها  منفصلتــني 
مفوضية األمم املتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه، 
واملبعوث الخــاص لألمني العام 
لألمم املتحــدة إىل اليمن مارتني 
جريفــث، إىل أن مــا تقوم به 
املليشيا الحوثية من محاكمات 
صورية وإصدار أحكام إعدام ضد 
مواطنني أبرياء مشمولني ضمن 
اتفاقية تبــادل األرسى ضمن 
اتفاق ســتوكهولم، يمثل قتالً 
خارج نطــاق القانون تقوم به 
مجموعات مسلحة غري رشعية، 
وال تمتلك أي سلطة قانونية أو 
قضائية تخولها إصدار مثل هذه 

األحكام. 
الحرضمــي: "إن هذه  وقال 
املليشيا استمرأت استخدام هذا 
النوع مــن املحاكمات الصورية 

السياســيني  النشــطاء  لقمع 
واإلعالميني واملدافعني عن حقوق 
اإلنســان يف ظل صمت وتغايض 
املجتمــع الــدويل عــن إدانتها 
والتحرك بشكل عاجل لوقفها". 
وطالــب نائب وزيــر الخارجية 
املفوضيــة الســامية واملبعوث 
األممي بالتدخــل العاجل إلنقاذ 
حياة هؤالء املعتقلني والتي تعتزم 
امليلشيا القيام بإعدامهم خارج 
نطاق سلطة القانون خالل فرتة 
وجيزة.. مشــدداً عــىل رضورة 
استخدام كافة الوسائل املمكنة 
للضغط عىل املليشيا االنقالبية من 
أجل إطالق رساح كافة املختطفني 
واملعتقلني يف سجون ومعتقالت 

التعذيب التابعة لها.

وزير األوقاف: جماعة الحوثي تنشئ جياًل ُملغمًا بأفكار تدين بالوالء للمشروع الفارسي في المراكز الصيفية

الحكومة تطالب المفوضية السامية والمبعوث األممي التدخل 
لوقف جرائم مليشيا الحوثي بحق  المعارضين النقالبها

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

 

ملشنة القضاء
متى يعــي املجتمع الدويل وصناع السياســة 
الدولية، أنهم يحاربون متمردين عىل رشعية شعب 
ومواثيق دولية؛ ويتعاملون مع مليشيا انقالبية ال 

عهد لها وال ميثاق..؟!
هذه هي املليشيا اإلمامية الساللية العنرصية التي 
يجابهها الشــعب اليمني منذ خمس سنوات متحمال 
جرائمها وانتهاكاتهــا لكي ال تفرض عليه مرشوعها 
الســاليل كأمر واقع، يف الوقت الــذي يتماهى مع 
مرشوعها بعض عرابي السياسة الدولية ومؤسستها 
التي أصيبت بمرض الشيخوخة جراء ما ترتكبه من 
جرائم وحروب عبثية بحق دول وشعوب العالم النامي.

خمس سنوات واألمم املتحدة- لألسف- يف مهمة 
إنقاذ للمليشــيا الحوثية املتمردة عىل الرشعيتني- 
اليمنية والدولية- وألن األمر هكذا: محاوالت أممية 
حثيثة ومتكــررة لتوفري غطــاء وحماية لجرائم 

وانتهاكات االنقالبيني.
ففي الوقت الذي تسعى فيه األمم املتحدة جاهدة 
إلضفاء الرشعنة لهذه املليشيا اإلرهابية الساللية 
العنرصية التــي ال تؤمن إال بالوهــم والخرافة 
البلهاء، واالدعاء الساذج بالحق اإللهي يف الحكم، 
تواصل هذه املليشــيا الكهنوتية تحديها السافر 
لكل مســاعي الجهود يف التوصل إىل سالم دائم 
يحفظ دماء اليمنيني املراق عبثا، بارتكابها املزيد 
من الجرائم واالنتهاكات بحق اليمنيني، بالقصف 
والتجويع والترشيد واالعتقال واالختطاف والسجن 
والتعذيب، وختمتها بإصدار أحكام االعدام  ضد 
30 مدنيــا كانت اختطفتهم عقــب انقالبها عىل 
رشعية اليمنيني والسيطرة عىل مؤسسات الدولة يف 

21سبتمرب 2014م.
 ليس غريبا عىل اليمنيني أن يروا أحكاما جائرة 
وسياسية تصدرها فئة ســاللية عصبوية ضالة 
ومضلة، تدور حول نفســها وال تؤمن باآلخر؛ ألن 
عامة اليمنيني مدركون أن ســلوكا كهذا هو من 
طبيعة ودندنة هذه الجماعة الكهنوتية والعنرصية 
املارقة والسارقة التي تســتجر التاريخ الدموي 
ألسالفها وأجدادها عبدة الشيطان، أدعياء اإلمامة 
الهالكني، الذين سقطوا قبل قرون غابرة رصعى 
وهم يلهثون وراء خرافة الوالية، لتحاول إســقاط 
ذاك التاريخ اليسء عىل واقع حال اليمنيني اليوم، 

ويف األلفية الثالثة.
بل األفظع من ذلك أن يأتي إصدار أحكام اإلعدام 
هذه بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة والثالثني 
االعتيادية ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف، ما يعني 
ذلك أن هذه الجماعة الكهنوتية الظالمية ماضية 
يف صلفها وتحديها الســافر لكل املساعي الخرية 
والجهود الدولية إلنهاء الحرب وإحالل السالم يف 
اليمن، كما أنه يأتي مع اقرتاب حلول موعد السقف 
الزمني الذي حدده فخامة الرئيس عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية للمبعوث 

رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ حضرموت
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   تقرير / صالح سيف
أسبوع دام عاشته مليشيا الحوثي االنقالبية تكبدت فيه املليشيا خسائر 
فادحة يف العتاد واألرواح بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني يف 
محاور وجبهات القتال املشتعلة يف محافظات الضالع وصعدة والحديدة وحجة 

والبيضاء . 

محور الضالع
يف محافظة الضالــع لقي عددا من عنارص مليشــيا الحوثي االنقالبية 
مرصعهم وجرح آخرين بينهم قيادي بارز للمليشيا يف مواجهات مع قوات 
الجيش الوطني أثناء تصدي أبطال الجيش  ملحاولة تسلل مجاميع من مليشيا 
الحوثي االنقالبية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمايل املحافظة، 
وأســفرت املواجهات عن مرصع 20 حوثيا بينهم القيادي البارز املدعو أبو 
محمد الســفياني وجرح آخرين، باإلضافة إىل تدمري طقم يحمل سالح 23 

وفقاً ملوقع سبتمرب نت.
وبالتزامن مع املواجهات امليدانية  شنت مقاتالت التحالف العربي لدعم 
الرشعية، عدة غارات جوية اســتهدفت مواقع وتجمعات ملليشيا الحوثي يف 

منطقة سليم غرب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع ، واستهدفت بعدة 
غارات مواقع اخرى يف منطقة “حبيل الدرما”، بجبهة حجر.

إضافة إىل استهدافها بعدة غارات جوية مخزن أسلحة للمليشيا االنقالبية، 
يف منطقة الزبرييات بمديرية قعطبة، مما أدى إىل تدمريه بالكامل.وأسفرت 
الغارات عن ســقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا االنقالبية، عالوة عىل 

تدمري عدد من اآلليات التابعة لها.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، الثالثاء، من أرس قيادي حوثي بارز و12 
من مرافقيه أثناء إرسال مليشيا الحوثي تعزيزات قتالية كانت يف طريقها إىل 

مواقع املليشيا بحبيل الكلب.

محور الحديدة  
ويف محافظة الحديدة أحبطت قوات الجيش الوطني، أمس األربعاء، هجوما 
ملليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة عندما 
حاولت مجموعة من عنارص مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش 
الوطني يف أطراف مديرية حيــس، وتم رصدها من قبل قوات الجيش التي 
تصدت ملحاولة التسلل وأفشــلتها بعد مواجهات أسفرت عن سقوط قتىل 
وجرحى يف صفوف عنارص مليشيا الحوثي املتسللة، فيما الذ البقية بالفرار .. 

كما لقي قناص تابع ملليشيا الحوثي االنقالبية، أمس األربعاء مرصعه، بنريان 
الجيش الوطني جنوب محافظة الحديدة. وكان القناص يستهدف املواطنني 
األبرياء الساكنني يف الضواحي الشمالية ملدينة التحيتا. واسقطت قوات الجيش 
الوطني، االثنني، طائرة استطالع مسرّية تابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية ، بعد 
رصدها للطائرة املسرّية أثناء تنفذها مهمة استطالعية عىل مواقع الجيش رشقي 
مدينة الدريهمي، وبعد فحص حطام الطائرة التي تم اسقاطها يف منطقة 
“ُكويع”، تبني أنها  إيرانية الصنع. ويف سياق آخر تمكنت الفرق الهندسية 
لقوات الجيش الوطني، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي عىل كميات كبرية 
من املتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي االنقالبية، قرب الدوار الكبري بمدينة 

الحديدة وفقاً ملوقع سبتمرب نت.

محور صعدة 
ويف محافظة صعدة  أكد مصدر عسكري ميداني يف ترصيح لـ"26سبتمرب" 
أن قوات الجيش الوطني يف اللواء الثالث حرس حدود ، الثالثاء، من إحراز تقدم 
جديد يف مديرية باقم وتحرير عــدد من التباب املحيطة بمركز املديرية من 

االتجاه الشمايل الغربي، وذلك عقب مواجهات عنيفة خاضتها 

إننا نتصارع مــع جماعة دينية معقدة، فهي 
سياســياً تؤمن بحقها الحــرصي يف الحكم 
باعتباره حقاً إلهياً وترمي بكل القيم العرصية 
مــن الديمقراطية وحقوق اإلنســان عرض 
الحائط، وهي اجتماعياً ترى نفسها عرقاً مميزاً 

يطالب الشعب بالتبجيل والتقديس

حررت عددًا من المناطق والمواقع االستراتيجية في عدة جبهات

بإسناد من مقاتالت تحالف دعم الشرعية.. الجيش الوطني يكبد المليشيا االنقالبية خسائر فادحة
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احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عمالة األطفال
نائب رئيس الوزراء: المليشيا تزج بآالف األطفال إلى جبهات القتال

محاكم المليشيا أداة قمعية لتصفية المعارضين النقالبها
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

أخبار وتتمات2

       اعــــالن قــضــائــي
تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنها توالي النظر يف القضية 
املرفوعة من املدعية/ أمل أحمد عبداهلل محمد الصبري 
ضد املدعي عليه/ عبدالودود محمد مقبل قاسم، حلضور 
دعوى فسخ عقد النكاح، وعليه وتطلبة حلضور جلسة 

احملكمة املنعقدة يوم اخلميس بتاريخ 2019/7/25م.

       اعــــالن قــضــائــي
تقدم حملكمة مأرب االبتدائية األخ/ عبداخلالق علي علي منصور 
قيران، مدعيا أن اسمه االول عبداخلالق ولقبه )قيران( ورد 
باخلطأ يف كشوفات املالية وهيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع، 

واسمه الصحيح هو عبداللطيف علي علي منصور جنران.
فمن لدية أي اعتراض عليه التقدمي أمام احملكمة خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

مجلس الوزراء يقر
مســلحة غري رشعية، وال تمتلك أي ســلطة قانونية أو 
قضائية تخولها إصدار مثل هذه األحكام، خصوصاً وأن مثل 
هذه القرارات ال رشعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر 
قرار جمهوري ومن مجلس القضاء األعىل يف وقت سابق بنقل 
اختصاصاتها إىل العاصمة املؤقتة عدن، وإلغاء جميع األحكام 

الصادرة عنها.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج تقرير اللجنة الحكومية، 
بدراسة أســباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية، يف 

رحلتها املتجهة من القاهرة إىل مدينة عدن.
وتضمن التقرير املقدم من رئيــس اللجنة وزير الخدمة 
املدنية والتأمينات، نتائج التحقيق التي تم التوصل إليها من 
قبل اللجنة املشّكلة بقرار رئيس الوزراء، بشأن واقعة طائرة 
اليمنية، واملســتندة عىل الجلوس مع كافة املعنيني، وجمع 
االستدالالت والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 
)609( التي كانت متجهة مــن القاهرة إىل عدن، واضطرت 
للعودة والهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدويل عقب وقت 

قصري من إقالعها.
وأقر مجلس الوزراء، رفع نتائج التحقيق املقدم من اللجنة 
إىل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
للتوجيه واتخاذ ما يلزم عىل ضوء ما تــم التوصل إليه من 

إجراءات وقرارات مناسبة.
وأشاد املجلس، بإنجاز اللجنة لتقريرها يف وقت قيايس، وما 
أوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة 
اليمنية.. مؤكداً الحرص عىل اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحق 
كافة الجهات املقرصة يف أداء مهامها واملسؤوليات امللقاة عىل 
عاتقها بالشكل املطلوب، ومعرفة أوجه القصور، والعمل عىل 
معالجتها بشكل مناسب وفوري، وذلك انطالقاً من حرص 
الحكومة عىل الحفاظ عىل أرواح وسالمة املواطنني املسافرين 

عىل متن الخطوط الجوية اليمنية. 
وجدد مجلس الوزراء، إدانته الســتمرار النظام اإليراني 
بتزويد مليشيا جماعة الحوثي االنقالبية باألسلحة املهربة 
والتكنولوجيا العســكرية املستخدمة يف عملياتها اإلرهابية 
التي تستهدف املدنيني، وتسهم يف تقويض جهود حل األزمة 
بطريقة سلمية، مشرياً إىل أن معرض املليشيا الحوثية الذي 
أعلنت عنه خالل األيام املاضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي 
عرضها الحرس الثوري اإليرانــي يف معرض افتتحه مطلع 
العام 2019م، يقدم أدلة وبراهني واضحة عىل مصدر األسلحة 
الحوثية املستخدمة يف قتل الشعب اليمني، واستهداف األعيان 
املدنية يف السعودية، وتهديد املالحة الدولية، معترباً أن ذلك يعد 
بمثابة تحٍد واضح ورصيح لإلرادة الدولية وقرارات مجلس 
األمن الدويل رقــم )2216( والقرار )2140( التي نصت عىل 

حظر توريد كافة أنواع األسلحة.
وشــدد عىل األمم املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدويل 
اتخاذ إجــراءات رادعة ضــد إيران التي تــرص عىل إطالة 
أمد الحرب يف اليمن بتزويد املليشــيا االنقالبية باألســلحة 
والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسالمة املنطقة واملالحة 
الدولية يف مضيق باب املندب أحد أهم املمرات التجارية الدولية 

يف العالم.
واعتمد مجلس الــوزراء، اتفاقية التعــاون املوقعة بني 
الجمهورية اليمنية وبرنامج األمم املتحدة للمســتوطنات 
البرشيــة )الهابيتــات(، واملتضمنة إنشــاء مكتب رئييس 
للربنامج يف العاصمــة املؤقتة عدن إلعداد إطار التعاون بني 
الجانبني، واملســاهمة يف توفري الدعم الــالزم لتطوير املدن 
املســتدامة اجتماعياً وبيئياً، ودعم السلطات واملجتمعات 
املحلية عىل صعيد اعتماد آليــات التنمية الحرضية األكثر 
استدامة عرب اعتماد مجموعة واسعة من األدوات والحلول 
املعيارية والفنية، وغريها من الخدمات االستشارية واألنشطة 

واملشاريع الهادفة ملعالجة قضايا متعددة.
و اطلع مجلس الــوزراء عىل التقرير املقــدم من وزير 
التخطيط والتعاون الدويل، حول نتائج املباحثات مع الصندوق 
الدويل للتنمية الزراعية )ايفاد( يف العاصمة األردنية عّمان يف 
شهر مايو املايض، بشــأن إعادة انخراط )ايفاد( يف العملية 
التنمويــة يف اليمن من خالل إطالق املشــاريع بالقطاعني 
الزراعي والســمكي، وفتح مقر للصندوق التنموي بعدن، 
وأشــاد بجهود وزارة التخطيط يف جذب املانحني وعودتهم 
للعمل بالتعاون والتنسيق مع الحكومة يف العاصمة املؤقتة 

عدن.
 ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع القرار املقدم من وزير 
الصحة العامة والسكان، برتفيع مستشفى تريم بمحافظة 
حرضموت إىل مستشــفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد 
محنف الريفي يف محافظة أبني إىل مستشــفى عام، ووجه 
الوزارات والجهات املعنية باســتكمال اإلجــراءات املالية 
واإلدارية الالزمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب 
املتزايد عىل الخدمات الصحية يف تلك املناطق واملســاهمة يف 

تحسينها، واملساعدة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وصادق مجلس الوزراء عىل منح الترصيح الالزم ملرشوع 
تمديد الكابــل البحري )داري 1( لالتصــاالت بني جيبوتي 
والصومال وكينيا بحسب املخطط عرب املياه اإلقليمية اليمنية 
)املنطقة االقتصادية الخالصة(، بناء عىل املرشوع املقدم من 

وزير االتصاالت وتقنية املعلومات.
وأقر املجلس تشكيل اللجنة الوطنية ملناقشة وتطوير خطة 
الحد من عمالة األطفال، وذلك ليتم التنسيق مع املانحني لدعم 
الخطة بعد استكمال إعدادها، ملواجهة تفاقم ظاهرة عمالة 

األطفال بما يف ذلك تجنيدهم يف النزاعات املسلحة.
واستمع مجلس الوزراء إىل إحاطة من نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية، حول األوضاع األمنيــة يف العاصمة املؤقتة 
عدن واملحافظات املحررة، والجهــود املبذولة لتعزيز األمن 
واالســتقرار وتطبيع األوضاع والنجاحات املحققة يف هذا 
الجانب، حيث أشــاد املجلس بالجهود التي تبذلها األجهزة 
األمنية، وحثها عىل املزيد بما يؤدي إىل تعزيز السكينة العامة 
للمجتمع واملســاعدة يف ترسيع عمليــة التعايف االقتصادي 

وإعادة اإلعمار يف املناطق املحررة.
وتدارس مجلس الوزراء، استمرار الجهود املبذولة لتحسني 
الخدمات الرضورية، وتطبيع األوضــاع يف املناطق املحررة 
خاصة يف العاصمة املؤقتة عدن، وأهمية بذل جهود استثنائية 
الستدامة تحســني الخدمات وتطويرها بشكل دائم، ووجه 
املجلس بهذا الشأن جميع الوزراء املعنيني كالً فيما يخصه 

إيالء األهمية املناسبة يف هذا الجانب.
وشدد رئيس الوزراء خالل االجتماع عىل الجميع، االرتقاء 
بمســؤولياتهم وأدائهم إىل مصاف التحديات االســتثنائية 
القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمــس احتياجات املواطنني 
ومتابعة تنفيذ املشاريع عن قرب والنزول امليداني املستمر 
للمتابعــة.. مؤكدا أن الحكومة وبالتنســيق مع رئاســة 
الجمهورية ســتذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي 
وزارة أو جهة حكومية بمــا يمكنها من القيام بعملها عىل 

الوجه األمثل.

نائب رئيس الوزراء
من جانبها قالــت وزيرة الشــؤون االجتماعية والعمل 
الدكتورة ابتهاج الكمال: إن األطفال يعانون ظروفا وأوضاعاً 
صعبة نتيجة تعرضهم ملخاطر صحية واجتماعية ولالستغالل 

وتعيقهم عن مواصلة التعليم.
وأضافت: رغم الجهود التي تبذلهــا الحكومة للحد من 
ظاهرة عمالة األطفال، إال أنها يف تصاعد مستمر جراء الفقر 
وتدهور التعليم والزواج املبكر لإلناث، وضعف الترشيعات من 

العوامل املهمة يف اتساع عمل األطفال يف اليمن .
وأشارت إىل أن ظاهرة عمالة األطفال يف اليمن شهدت نمواً 
متصاعدا خالل السنوات املاضية، حيث ارتفع حجم عمالة 
األطفال طبقا ملسح عمالة األطفال العاملني للعام 2012م 
الذين ترتاوح أعمارهم بني -5 17سنة إىل حوايل مليون و600 
ألف طفل، ويشــكلون 21باملئة من إجمايل السكان يف نفس 

الفئة العمرية .
وأوضحت أن الحكومة اليمنية تسعى إىل وضع خطة وطنية 
للحد من عمالة األطفال لتؤكد التزامها باتفاقية األمم املتحدة 
لحقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية، ومنها حظر 
أسوأ أشكال عمالة األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

وغريها من االتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكدة أن الخطة 
تهدف إىل وضع التصورات واآلليات والربامج املناسبة للحد 

من إلحاق األطفال بسوق العمل بشكل عام.

فتح يبحث مع )أوتشا(
 وبحث معه تنفيذ مشــاريع دعم ســبل العيش بقيمة 
إجمالية أولية تقدر ب400 مليون دوالر، يف كافة املحافظات. 
وجرى خالل اللقاء وضع الرؤى األولية الستكمال تنفيذ 
مبدأ ال مركزية العمل اإلغاثي من خالل فتح مكاتب رئيسية 
بصالحيات موسعة يف املكال وتعز ومأرب، للعمل عىل االرتقاء 

بالعمل اإلغاثي، ورسعة إيصال املساعدات إىل املستحقني.
بدوره أوضح مدير مكتب االوتشــا أن املبلغ الذي رصدته 
املنظمة ملشاريع دعم سبل العيش والبالغ 400 مليون دوالر 
سيشمل كافة املحافظات، وأن املنظمة بصدد تطبيق المركزية 
العمل اإلغاثي، وافتتاح مكاتب يف تعز ومأرب واملكال، لتسهيل 

عمل املنظمات يف كافة املحافظات.
حرض اللقاء املنســق العام للجنة العليــا لإلغاثة جمال 

بلفقيه.

تحالف دعم الشرعية
االنقالبية تزييف الحقائق عرب إعالمها املضلل، ومحاولة 

تنصلها من أعمالها العدائية واإلرهابية".
 وأكد أن "قيادة القوات املشــرتكة للتحالف لن تتوانى يف 
التصدي للمحاوالت اإلرهابية للمليشيا الحوثية املدعومة من 

إيران، واستهدافها للمالحة البحرية والتجارة العاملية".
 وكانت قوات التحالــف العربي أعلنت االثنني الفائت، أن 
مليشــيا الحوثي االنقالبية حاولت استهداف إحدى السفن 

التجارية جنوبي البحر األحمر.
 وقال املتحدث الرســمي لقوات التحالــف: "إن القوات 
البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل 
املليشيا االنقالبية الستهداف إحدى السفن التجارية جنوب 
البحر األحمر بواسطة قارب مسري مفخخ باملتفجرات من 

."blue fish نوع
 وأوضح أن قوات التحالف رصدت القارب املســريّ أثناء 
تحركه وتم اعرتاضه وتدمــريه، مضيفاً: "أن تهديد املالحة 
والتجارة الدوليــة من قبل املليشــيا الحوثية املدعومة من 
إيران يعد عمالً إرهابيــاً خطرياً، وأن قوات التحالف ماضية 
يف تحييد كافة القدرات العدائية اإلرهابية للمليشيا الحوثية" 

حد تعبريه.

اللجنة االقتصادية تتهم
بسعر يزيد عىل 40 يف املائة، عن السعر الطبيعي، يف السوق 
الرســمية بما يزيد عىل 150 يف املائة يف الســوق السوداء. 
وأشارت اللجنة االقتصادية يف بيانها إىل أنها منحت قبل يومني 

الناقلة داماس ترصيح الدخول إىل ميناء الحديدة وعىل متنها 
نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، الفتة إىل أنه ال توجد أي 
مطالبات لدى اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط والرشوط 
ولم تنمح الترصيح. وحذرت اللجنــة جماعة الحوثي من 
املضاربة عىل العملة بأموال املشتقات النفطية والتسبب يف 

انهيارها، وبينت أن تالعب املليشيا خلق أزمة.
وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى يف العاصمة 
صنعاء وبعض املحافظات الخاضعة  لســيطرة مليشــيا 
الحوثي، أزمة مشتقات نفطية خانقة مفتعلة، حيث شوهدت 
طوابري من املركبات ترابط أمام املحطات يف تلك املحافظات 

فيما ازدهرت األسواق السوداء ببيع املشتقات النفطية.

ملشنة القضاء
األممي إىل اليمن، مارتن غريفيث، لتنفيذ اتفاق الســويد 
بصورة صحيحة وســليمة تتوافق مع نص وروح االتفاق 
املوقع مع املليشــيا االنقالبية برعاية األمم املتحدة يف الـ18 
من ديسمرب املايض، والذي يقيض بانسحاب املليشيا الحوثية 

من الحديدة وموانئها.
وذهبت مليشيا الحوثي االنقالبية إىل إصدار هذه األحكام 
املجحفة لرتبك املشهد وتقدم نفسها للمجتمع الدويل ولكل 
الســاعني وراء رساب الســالم، دليل آخر بعدم جدية هذه 
املليشيا الذهاب إىل السالم، وهي اعتادت دائماً عىل إجهاضه 
كلما وجدت نية جادة من املجتمع الدويل إليجاد سالم حقيقي 
وفق املرجعيات الثالث، وكأنها تقول للجميع: ال سالم يف اليمن 
ما لم ترشعنوا وتعرتفوا بعــودة امرباطورية  كرسى وأبناء 

كهنة فارس.
إن تمادي وصلف مليشــيا إيران االنقالبيــة يف  التنكيل 
و ارتكاب جرائم القتل  وممارســة املزيد مــن الخروقات 
واالنتهاكات بحق اليمنيني، سواء عن طريق القصف املدفعي 
والصاروخي أو عن طريق إطالق الطائرات املسرية أو زراعة 
األلغام والعبوات الناسفة، ما هي إال رسائل واضحة وجلية، 
تؤكد أن املليشيا الحوثية االنقالبية اإليرانية جماعة ساللية 
وعنرصية وارهابية تنفذ أجندة ايرانية يف اليمن بقوة السالح 
ال تؤمن بالســالم، واعتادت لفرض أفكارها املنافية للعقل، 
واختالق االزمات، والفتن، والعيش يف حروب ورصاعات منذ 

أزمنة سحيقة.
ومن هنا يتأكد أن هذه املليشيا غري جادة مع أي توجهات 
نحو إنهاء الحرب وتحقيق السالم الدائم والشامل يف اليمن، 
وبذلك يتوجــب عىل الجميع، أن يعوا بأن الســالم مع هذه 
املليشيا مستحيل باملرة، ألن هذه املليشيا اإلمامية الحوثية  
اإليرانية ال ينفع معها إال القوة والحســم العسكري، وبغري 
القوة ال يمكن إخضاع هذه الجماعة الكهنوتية لقواعد السالم.

... تتــمــــات ...
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أثناء لقائه محافظي لحج وتعـــــز
الميسري يؤكد على ضرورة تطبيع األوضاع وتوفير الخدمات 

وتحقيق المزيد من االنتصارات في الجبهات

أثناء لقائه بالمستشارة اإلقليمية للتعليم
لملس يحمل اليونسيف مسؤولية عرقلة برامجها في المحافظات المحررة  

وزيرة الشؤون االجتماعية تلتقي ممثلة صندوق 
األمم المتحدة للسكان في اليمن

محافظ مأرب يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة الشراكة والتعاون في المجال اإلنساني

فتح بقاء المنافذ والموانئ بيد مليشيا مسلحة يمثل انتهاكًا لكل القوانين الدولية

وزير الصحة يشيد بجهود صندوق األمم المتحدة للسكان في مجال الصحة االنجابية

أكد نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة املهندس أحمــد امليرسي 
عىل رضورة تضافر الجهود لتطبيع 
األوضاع وتوفري الخدمــات والدفع 
بتحقيــق املزيد مــن االنتصارات يف 

الجبهات.
جاء ذلك خــالل لقائــه الثالثاء 
محافظــي لحج وتعز اللــواء أحمد 
الرتكي ونبيل شمسان وناقش معهما 
األوضاع العسكرية واألمنية والخدمية 
يف املحافظتني والجهود املبذولة من قبل 
السلطة املحلية يف املحافظتني وأوضاع 
املشاريع قيد التنفيذ واملتعثرة.وتطرق 
إىل التضحيات الجسام التي سطرها 

أبناء محافظتي لحــج وتعز لدحر 
مليشيا الحوثي االنقالبية، إىل جانب 

قوات الجيش واملقاومة الشــعبية 
ملواجهة فلول املليشيا.

حمل وزير الرتبية والتعليــم  الدكتور عبدالله 
مللس، مكتب منظمة اليونسف يف العاصمة صنعاء، 
مســؤولية عرقلة معظم برامج اليونيســيف يف 
املحافظات املحررة .. مؤكــداً عىل رضورة إعادة 
التفكري يف آلية العمل للمنظمة يف الجانب الرتبوي 
ونقل مقر املنظمة من صنعاء إىل العاصمة املؤقتة 
عدن .جاء ذلك أثناء لقائــه، الثالثاء، يف العاصمة 
املؤقتــة عدن، املستشــارة اإلقليميــة للتعليم يف 
اليونسيف، آدريانا، والوفد املرافق لها، وبحث معها 
تعزيز عالقات التعاون بني الجانبني والتحديات التي 

تواجه خطة تحديث برنامج الرشاكة العاملية . 

واستعرض الوزير مللس، الوضع املتدهور للتعليم 
يف املناطق غري املحررة بســبب تدخالت املليشــيا 
االنقالبيــة ومحاولتها تغذية الطــالب باألفكار 
الطائفية.. مشــريا إىل أن تجهيزات ١٢٠ مدرسة 
من املدارس املطورة يف املحافظات املحررة إىل اآلن 
محجــوزة يف مخازن صنعاء .مــن جانبها أكدت 
املسؤولة األممية حرص املنظمة عىل التعاون مع 
الوزارة يف جميع مشاريعها الهادفة لدعم التعليم.. 
مشــرية إىل أن اليونســيف يعمل مع عدة رشكاء 
وتربطهم آلية عمل محددة وأنها ستسعى لتجاوز 
الصعوبات التي تعيق مجاالت التعاون بني الجانبني.

التقت وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل الدكتورة 
ابتهاج الكمال ،أمس األربعاء 
، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
ممثلة صندوق األمم املتحدة 
انجايل  اليمن  يف  للســكان 

سني.
جــرى خــالل اللقــاء 
اســتعراض مــا قدمــه 
الصندوق خالل هذه الفرتة 
اســتكمال  إجراءات  وكذا 
الخطة الوطنية لكبار السن 
و توفــري مســاحات آمنة 
للنساء ضمن برنامج األرس 
املنتجــة التابع للــوزراة، 
وبحــث الرشاكة بني وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
وصنــدوق األمــم املتحدة 

للسكان.
آخر بحثت  ويف ســياق 

وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدكتــورة  والعمــل، 
ابتهاج الكمــال، مع كبري 
االستشــاريني التقنيني يف 
منظمــة العمــل الدولية، 
هاشم سنبا، تعزيز عالقات 
التعــاون بــني الحكومة 

واملنظمة .وتطرق اللقاء إىل 
مناقشــة تعاون الجانبني 
بمشــاريع  يتعلق  فيمــا 
والنازحني  الشباب  تشغيل 
يف املخيمات والحد من عمالة 
األطفال، ومنع استغاللهم يف 

النزاعات املسلحة.

بحث محافظ مــأرب اللواء 
سلطان العرادة ،أمس األربعاء ، 
مع وفد املنظمة الدولية للهجرة 
الذي يزور املحافظة برئاسة كبري 
منسقي املنظمة فراص بديري، 
أوجه الرشاكة والتعاون يف مجال 
العمل االنساني. ورحب محافظ 
مأرب بفريــق املنظمة الدولية 
للهجــرة يف املحافظة وبافتتاح 
مكتبها باملحافظة والذي سيعزز 
من دورها يف العمل اإلنســاني 
التي شهدت زحفا سكانياً من 
نازحني ومهجرين من مختلف 
محافظــات الجمهورية الذين 

أجربتهــم املليشــيا االنقالبية 
عىل ترك منازلهم وقراهــم وأعمالهم وفروا من 
بطشها.. مشرياً إىل أن استقبال املحافظة لألعداد 
الكبرية من النازحني مثل تحديا كبرياً للســلطة 
املحلية يف مختلف الجوانب. وأكد املحافظ سلطان 
العرادة أن السلطة املحلية ستقدم كافة التسهيالت 
والتعاون من أجل انجاح مهام مكتب املنظمة يف 
العمل اإلنساني واالرتقاء بالتعاون والرشاكة وفق 

القوانني واللوائح الوطنية واملنظمة لذلك.
واستمع محافظ مأرب خالل اللقاء بحضور 

وكييل املحافظة عيل الفاطمي، والدكتور عبدربه 
مفتــاح، ومدير عام مديريــة املدينة محمد بن 
جالل، من كبري املنسقني وبقية أعضاء الوفد إىل 
تعريف عن املنظمة ومجاالت عملها.. مؤكدين أن 
الزيارة للمحافظة بفريق كبري من مقر املنظمة 
بجنيف ومكتبها يف اليمن ومكتبها يف مأرب الذي 
أنشــأ مؤخراً، تهدف إىل بحث حزمة من الربامج 
واملشاريع التي تعتزم املنظمة تنفيذها يف املحافظة 
ملساعدة النازحني واملهجرين واملجتمع املضيف 
يف مختلف املجاالت، والجلوس مع الجهات ذات 

العالقة يف السلطة املحلية عىل مستوى 
القطاعات املستهدفة من أجل دراسة 
االحتياجات والتدخالت واملشــاريع 
والربامج التــي ســتنفذ الطارئة 
واملســتعجلة منها واملستمرة وفق 
خطة استجابة مشرتكة ومتكاملة. 

كما عرب فريــق املنظمة الدولية 
للهجرة عن إعجابــه بالجهود التي 
تبذلها الســلطة املحلية باملحافظة 
ملواجهــة التحديات الكبــرية التي 
فرضتها األعــداد الكبرية للنازحني 
واملهجريــن الذيــن اســتقبلتهم 
املحافظــة، والعمل عــىل تطوير 
الخدمات العامة املقدمة لهم..مثمنني 
جهود السلطة املحلية ملا تقدمه من 
تسهيالت وتعاون كبري ملكتب املنظمة يف املحافظة 
من أجل تنفيذ أعماله ومهامه اإلنسانية والتي هي 
مدخل لحضور العديد من املنظمات الدولية للقيام 

بدور إنساني فاعل.
وبعد اللقاء توزع أعضاء الوفد يف مجموعات 
عمل مع قيادات املكاتب املعنية وفق القطاعات 
واالهتمامات التي تتدخل بهــا املنظمة لبحث 
التعاون ووضع خطة الربامج واألنشــطة التي 

ستنفذ وعىل مستوى كل قطاع.

أكد وزير اإلدارة املحلية رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثــة عبدالرقيب فتح، حرص 
القيادة السياســية والحكومة عىل دعم 
السلطات املحلية، وتوفري كافة الخدمات 
ومتطلبات املواطنني وتعزيز االستقرار. 
وأوضح خالل لقائــه الثالثاء بالعاصمة 
املؤقتة عدن محافــظ الحديدة الدكتور 
الحســن طاهر، أن الوضع اإلنساني يف 
الحديدة يعد من أولويــات واهتمامات 
الحكومة نتيجة الوضع االستثنائي التي 
تمر به املحافظة، مؤكــداً أن الحكومة 
ستبذل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات 

املحافظة، وتعمل بالتنسيق مع املانحني 
واألشقاء عىل تعزيز االستقرار فيها، ورفع 
املعاناة عن السكان الذين يتعرضون لها 

من ِقبل مليشيا اإلجرام الحوثية.
وجدد فتح، مطالبته للمجتمع الدويل 
برضورة الضغط عىل املليشــيا لتسليم 
ميناء الحديــدة إىل الحكومة الرشعية 
املعــرتف بها دوليــاً، كون املليشــيا 
تستخدمه لعرقلة املساعدات اإلنسانية 
وتهديد املالحة الدولية، الفتا إىل أن بقاء 
املنافذ واملوانئ بيد مليشيا مسلحة يعد 

مخالفاً لكل القوانني الدولية. 

واستمع وزير اإلدارة املحلية رئيس 
اللجنــة العليــا لإلغاثة مــن محافظ 
الحديدة إىل احتياجــات املحافظة من 
املشــاريع اإلغاثية والتنموية وأوضاع 
النازحــني. من جانبه أعــرب محافظ 
الحديدة، عن تقديره للدعم واملســاندة 
املقدمة من القيادة السياسية والحكومة 
للســلطة املحلية يف الحديدة، مؤكدا أن 
السلطة املحلية تبذل كافة جهودها يف 
سبيل توفري احتياجات املواطنني وفقاً 
لإلمكانيات املتاحة ، حرض اللقاء وكيل 

وزارة اإلدارة املحلية عوض مشبح.

أشــاد وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور نارص باعــوم، بالجهود الكبرية 
التي يبذلها صندوق األمم املتحدة للسكان 
يف مجــال الصحة االنجابيــة واألمومة 

اآلمنة والحد من وفيات االمهات واملواليد 
يف اليمن.

  وتطلع الوزير باعــوم خالل لقائه، 
أمس األربعــاء، يف العاصمة املؤقتة عدن 

،ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان يف 
اليمن انجايل سن، اىل املزيد من بذل الجهود 
ودعم القطاع الصحــي ومراكز الصحة 
اإلنجابية يف مختلف املحافظات وتجهيز 

اعالنات فقداناعالنات فقدان
عبداهلل  مسعد  نصر  يعلن 
فقدان  عن  عشة  ابــو  صالح 
جواز سفره الصادر من مأرب، 
فعلى من وجــده إيصاله إلى 

اقرب مركز شرطة.

يعلن أحــمــد عــبــداهلل سيف 
علي قائد عن فقدان بطاقته 
أمانة  من  الصادرة  الشخصية 
وجدها  مــن  فعلى  العاصمة، 
أو   711779858 على  االتصال 
إيصالها إلى أقرب مركز شرطة.

د. عبده سعيد المغلس

رصاع الحق والباطل جزء من وجود اإلنســان وخياره وابتالئه، رصاع 
مرتبط بحريته يف االختيار كأساس لخلقه وتميٌزه، وهذا الرصاع تتجاذبه 
نوازع اإلنسان وخياراته، بني نفسه اللوامة ونفسه األمارة بالسوء، وهدايته 
وقوانني الله املســخرة له، والقائمة عىل الخري لإلنسان يف الدنيا واآلخرة، 
ويحكم هذا التجاذب قانون الله ووعده بانتصار الحق واملؤمنني به، كعطاء 
رباني لكل خلقه، املتقني املؤمنني بألوهيته ومنهجه، فالعاقبة والنرص لهم 

وعد من الله.
وجوالت الباطل، مهما بلغ شأنها وحضورها وعلو صوتها، فهي مهزومة 
باملطلق واملآل، فال نرص أو انتصار للباطل، ذلــك قانون الله يف وجوده 
وخلقه، فما ينفع الناس هو الذي يمكث يف األرض، وهو الباقي واملنترص، 

وما ال ينفعهم ال يبقى، فهو هباء وجفاء ذاهب ملنتهاه املحتوم.
وعندما يصل مكر املاكرين غاياتــه، ويبلغ مداه وقوته، ويعلو صوت 
الباطل، وتبلغ القلوب الحناجر، ويهتف املؤمنون متى نرص الله، يتدخل الله 
بخري مكره، ليحبط مكر املاكرين وكيدهم، ويحيق بهم وبمكرهم ويهزمهم، 
ويؤكد الله هذه الحقائق، بآيات عدة يف كتابه، تؤكد نرص الله وغلبته ورسله 
ومنهجه والخري لإلنســانية، وهذه اآليات كما تؤكد للناس هزيمة الباطل 
وانتصار الحق، تطالبهم بعدم اليأس من رحمة الله وروحه، والصرب عىل 

التمحيص واالبتالء يف مواجهة رصاع الخري والرش والحق والباطل.
ونحن اليوم يف اليمن أمام تجسيد حي لهذا املشهد الرباني، لرصاع الحق 
والباطل، والخري والرش، ولهــذا هناك لحظة تتالقى بها العناية اإلالهية 
بإرادة اإلنســان ووعيه وحنكته وخياره، تحسم الرصاع دوماً بني الحق 
والباطل، لينترص الحق ويُهزم الباطل، واملتابع لتسلسل هذا املشهد، بكل 
محطاته ومشاهده، منذ تســلم فخامة الرئيس هادي لعلم اليمن دون 
دولته، مروراً بمحاوالت التخلص منــه برشعيته ومرشوعه عن طريق 
القتل والتآمر والخذالن، وحتى هــذه اللحظة، يرى حقيقة هذا التالحم 
الفريد والتفاعل، بني خري مكر الله وقوانينه، وخيارات اإلنسان يف رصاع 
الحق والباطل، فالحق والخري يف املشهد اليمني يمثلهما مرشوع الدولة 
االتحادية، بأقاليمها الستة، فهو يقدم للناس ما ينفعهم، بحفظ كرامتهم 
اإلنســانية التي أرادها الله لهم، ويقدم لهم خيار التعارف والتعايش، 
بديالً لخيار الرصاع والتقاتل، فمرشوع الدولة االتحادية بأقاليمها الستة، 
يُخرج املواطن اليمني من رصاع الهيمنة واإلخضاع والكراهية والضعف، 
ليجعله قادراً عىل تأدية دوره يف العبادية واالستخالف واإلسهام يف حضارة 
اإلنسانية، من خالل قضاء هذا املرشوع عىل هيمنة كل العصبيات وكل 
مسببات التخلف، املعيقة لقيامه بهذا الدور، ويحقق هذا املرشوع العدالة 
لكل املواطنني باملواطنة املتساوية، ووحدة األرض باتحاد اليمن بأقاليمه 
الستة، بينما الباطل والرش تمثله مشــاريع االنقالب بإمامتها بصنعاء 
وانفصالها بعدن، ومشــاريع التطرف واإلرهاب، وكلها ال تقدم لليمن 
اإلنسان والوطن، غري الكراهية والتقاتل والتمزيق، واملوت والدمار، وإلغاء 

التعايش والعبادية واالستخالف.
وها هو املشهد والتمحيص قد أفرز  كل قوى الباطل والرش، وأخرجها 
من تنكرها وشعاراتها، لتكون عىل حقيقتها وكشف مهامها وأدوارها 
التي تخدم أســيادها، وليس اليمن بأرضه وشعبه، وها هي األفاعي 
تخرج من جحورها لتنفث سمومها ضد وطنها ومواطنيها، ومع هذا 
املشــهد وخالله تتجىل بجانب قوانني الله وخري مكره، اإلرادة الوطنية 
والحنكة القيادية، فــاإلرادة الوطنية تجلت بموقف الوطنيني من أبناء 
الشعب اليمني، الرافضني للباطل ومشاريعه، وصمودهم والتفافهم حول 
الرشعية واملرشوع والتحالف، والحنكة القيادية لفخامة الرئيس هادي، 
تجلت بمحافظته عىل الرشعية واملرشوع، يف مواجهة مكر الباطل، الذي 
تزول منه الجبال، وتآمره الذي يشــيب له الولدان، وبجمعه للوطنيني 
املخلصني مع تحالف داعم للرشعية، للعمل معاً يف مواجهة مشــاريع 

الباطل بانقالبه وإرهابه، بأصحابه ومموليه.
لقد ســقطت األقنعة وبدت العورات، وهــذه من عالمات النرص، 
واملشهد بتفاصيله هذه، يؤكد ويبني رعاية العناية اإلالهية، للحق النافع 
للناس، بحفظ الرشعية واملرشوع، أمام تغول الباطل بمشاريعه ورعاته 
ومكره وعلو صوته، وهذا يقودنا إىل يقــني انتصار اليمن برشعيته 

ومرشوعه وتحالفه.

انتصار اليمن.. قانون رباني وإرادة وطنية

غرف العمليات والحضانات يف تلك املراكز. 
وناقش اللقــاء القضايــا الصحية 
املشــرتكة بني وزارة الصحــة العامة 
والسكان وصندوق األمم املتحدة للسكان. 
وأكد باعوم أن االهتمام باالم والوليد 
هي من أهم مرتكزات الصحة.. مشرياً اىل 
أنه كلما قل معدل الوفيات بني االمهات 
واملواليد كلما اعطى مؤرشاً ايجابياً بجودة 

خدمات الصحة اإلنجابية.
ولفت وزير الصحــة ايل التحضريات 
الجارية لالحتفال باليوم الوطني للسكان 

يف العاصمة املؤقتة عدن األحد املقبل. 
من جانبها أبدت ممثلة صندوق األمم 
املتحدة للسكان يف اليمن استعدادها تقديم 
مزيد من الدعم يف مجال الصحة اإلنجابية 
وتنظيم األرسة واألمومة اآلمنة.. موضحة 
أن لدى الصندوق أجندة لزيارة عدد من 
املحافظات لتلمس االحتياجات الرضورية 

عن قرب.
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3 تغطية

حظيت الحملة األمنيــة عىل الخارجني عن القانون 
جنوب مدينة مأرب واملؤيدة بأمر قضائي بالقبض عىل 
ثالثة من تلك العنارص بتأييد رسمي وشعبي واسع منذ 
انطالقها، وبما يعزز دور األمن يف تثبيت االستقرار يف 
املدينة التي استقبلت أبناء اليمن من مختلف املحافظات 
خاصة يف هذا الظرف الحرج الذي أعقب انقالب مليشيا 

الحوثي املدعومة من ايران عىل الدولة اليمنية.
وكانــت الحملة األمنية قد انطلقــت تنفيذا ألوامر 
قضائية صدرت لرشطة املحافظة باإلحضار القهري 
لعدد من الخارجني عــن القانون الذين ينتمون ألرسة 
الباروت واملرتبطني بمليشيا الحوثي االنقالبية التهامهم 
باالعتداء عىل نقطة أمنية وقتل اثنني من رجال األمن يف 

مفرق سد مأرب التاريخي.
وأظهرت التحقيقات األوليــة التي أجرتها الجهات 
املختصة بمحافظة مأرب، مع العنــارص التخريبية 
املطلوبــة قضائياً، الذين تم ضبطهــم خالل الحملة 
األمنية األخرية، وجود ارتباط وثيق يجمعهم مع مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
وقالــت اللجنة األمنية يف بيان لهــا إن التحقيقات 
أظهــرت أن الجريمة املرتكبة بحق أفــراد األمن يوم 
االثنني 1 يوليو2019م لــم تكن حادثة عرضية وإنما 

كانت برتتيب وإعداد مسبق باألفراد والسالح.
وأهابت اللجنة األمنية باملواطنني التعاون مع االجهزة 

االمنية لإلسهام يف الحفاظ عىل االمن واالستقرار .
وسبق أن تدخلت وساطة، صباح اليوم الثاني للحملة، 
لتفاجأ قوات األمن بتفجــري املوقف وإطالق النار من 
األسلحة الخفيفة واملتوسطة، ما دفع االجهزة األمنية 
لالشتباك ومالحقة املطلوبني، واستشهد يف االشتباك 
نائب مدير أمن مديرية مدينة مأرب املقدم مجاهد عبود 

الرشيف وأصيب عدد أخر من الجنود.
وتمكنــت األجهزة األمنيــة يف محافظة مأرب 
صباح الجمعة من الســيطرة وبشكل كامل عىل 
منطقة املنني، جنوبي مدينة مأرب، وتمكنت من 
ضبط عدد من العنارص الخارجــة عن القانون 
من املطلوبني قضائيا، مؤكدة أنه سيتم إحالتهم 

للجهات القضائية.

تأييد رسمي
واجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، اتصاالً هاتفيــاً بمحافظ محافظة مأرب 
اللواء سلطان العرادة مشيداً بجهود السلطة املحلية يف 
املحافظة عىل مختلف الصعد ومنها العمل عىل استباب 

االمن واالستقرار وتقديم الخدمات األساسية للمواطنني 
والنازحني اىل املحافظة من املحافظــات املجاورة اثر 

الحرب التي تشنها املليشيا الحوثية االنقالبية.
وشدد فخامة الرئيس عىل اهمية رفع اليقظة وروح 
الوعي وتعزيــز اللحمة الوطنيــة وتوحيد الصفوف 

ملواجهة قــوى التمرد واالنقــالب وادواتها واذرعها 
املختلفة من العنارص اإلرهابية والخارجة عن النظام 
والقانون والتي تحاول عبثاً تعطيــل الحياة العامة 

خدمة منها لقوى التمرد واالنقالب..
من جهته أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 

عيل محسن صالح، أن األجهزة األمنية لن تتوانى مع 
كل من تسول له نفسه املســاس بأمن املدن املحررة 
وستتصدى بحزم ومسؤولية عالية لردع هذه العنارص.

رئيس الوزراء معني عبدامللك، قال إن تكامل األدوار 
بني العنارص التخريبية ومليشيا االرهاب الحوثية لن 
تثني الدولة والحكومة والسلطة املحلية يف مأرب عن 
القيام بدورها يف استكمال انهاء االنقالب واستئصال 
شأفة اإلرهاب، من جهته أكد وزير الداخلية أنه ال يمكن 
الســماح للعبث بأمن املحافظة، ووجه برفع اليقظة 

األمنية وبسط األمن واالستقرار.

 قانونية
يؤكد الصحفي فؤاد العلوي بأن الحملة األمنية لم تكن 
اعتباطاً فقد كانت تنفيذا ألوامر قضائية بضبط عنارص 
تخريبية قامت بقتل جنديني، وجرح اثنني آخرين، أي أن 
الحملة قانونية وال غبار عليها وبالتايل فإنه من الطبيعي 

أن تلقى التأييد الرسمي والشعبي معاً.
وقال العلوي بأن هذه املواقف الرسمية الصادرة 
عن الهيئات الحكومية املهمة الرئيسية؛ فضال عن 
املواقف لوزراء الحكومــة، ووكالء الحكومة، وهي 
كلها تؤكد مدى ما تمثله محافظة مأرب من نموذج 
لدولة القانون، والعمل املؤسيس، وما باتت عليه من 

الحضور سواء عىل املستوى الرسمي أو الشعبي.

التأييد الرسمي إلجراءات السلطة املحلية يف مأرب 
لبسط األمن، تزامن أيضا مع تأييد الطيف السيايس 
يف محافظة مأرب لإلجــراءات القانونية، فقد أعلنت 
كل األحزاب يف مأرب بال استثناء رفضهم ألي أعمال 
تخريبية ووقوفهم مع السلطة املحلية لفرض األمن 
والقانون، وهذا بحد ذاته يكشف مدى الثقة الشعبية 
والسياسية التي باتت تتمتع بها السلطة املحلية بقيادة 

املحافظ سلطان العرادة.
وكانت منظمات املجتمــع املدني بمحافظة مأرب 
أكدت بأن مليشيا الحوثي االنقالبية ساهمت يف النزاع 
بإطالق عدد مــن صواريخ الكاتيوشــا )تم رصد 6 
صواريخ( انفجر منها ثالثة يف منطقة املنني بالقرب 
من تجمع سكاني للنازحني و3 صواريخ بالقرب من 

مخيم النازحني بالجفينة.

شيع  يف مدينة مأرب جثمان نائب مدير أمن مديرية 
مدينة مأرب، املقدم مجاهد مبخوت الرشيف، وخمسة 
من أفراد األمن، الذين استشهدوا خالل الحملة األمنية 
ضد الخارجني عن القانون، الثالثاء املايض، يف منطقة 

املنني جنوب املحافظة.
وحملــت جثامني الشــهداء التي وشــحت بأعالم 
الجمهورية عىل أكتاف زمالئهم، يف موكب جنائزي مهيب 
يليق بتضحياتهم، يتقدمه محافظ محافظة مأرب اللواء 
الركن / سلطان العرادة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء 
الدكتور أحمد املوساي، واملفتش العام للقوات املسلحة 
اللواء الركن/ عادل القمريي، ومدير أمن محافظة مأرب 
العميد/ عبدامللك املداني، وعدد مــن القيادات االمنية 
والعسكرية وجمع غفري من املواطنني وأرس الشهداء 

والشخصيات االجتماعية.
وخالل مراســيم التشــييع أكد محافظ محافظة 
مأرب، يف ترصيح لـ"سبتمربنت": "أن ما أقدمت عليه 
الجماعات الخارجة عن القانون خالل األيام املاضية هو 
محاولة لزعزعة أمن املحافظة، التي تمكنا بفضل الله 

ورجال األمن وأبناء املحافظة من إخمادها".
ونوه اللواء العرادة أن محافظة مأرب ســتظل آمنة 
ومســتقرة، وحاضنة لكل أبناء اليمــن "مأرب هي 
الجمهورية والرشعية، وستظل كذلك مادام فيها رجال 
مخلصني ومحبون لوطنهم، وتواقــون للحرية وبناء 

دولتهم املدنية".
وعرب محافظ مأرب عن أحر التعازي ألرس الشهداء، 
متمنياً الشفاء للجرحى، مشــيداً بجهود أبطال األمن 
والجيش يف املحافظة من كل املحافظات، مؤكدا إىل أن 
مأرب ســتظل عصية بأبنائها املتعاونني مع األجهزة 
األمنية والعسكرية ضد كل من تسول له نفسه املساس 
بأمنها واســتقرارها.  من جانبه وجــه املفتش العام 
للقوات املســلحة اللواء الركن/ عادل القمريي، رسالة 
للعابثني بأمن الوطن بقوله: "ال مكان للعابثني بأمن 

محافظة مأرب، طاملا وفيها رجال أشاوس يستطيعون 
أن يضحوا بأرواحهم وأموالهم يف ســبيل الدفاع عنها، 
وما نشيعه اليوم لكوكبة من الشهداء دليل واضح عىل 

التفاني يف التضحية والدفاع عن الوطن".
وأكد اللواء القمريي أن رجال الجيش الوطني يقفون 
صفاً واحداً إىل جانب رجال األمن، معرباً عن شكره ألبناء 
مأرب عىل تعاونهم مــع رجال األمن والجيش ضد كل 
من يريد زعزعة األمن واالستقرار يف املحافظة، سائالً 
الله عز جل املغفرة والرحمة للشهداء والشفاء العاجل 

للجرحى.

بدوره مدير أمن محافظــة مأرب العميد/ عبدامللك 
املداني، أشــاد يف ترصيح لـ "سبتمرب نت" بالبطوالت 
التي ســطرها رجال أمن مأرب يف سبيل تثبيت األمن 
واالســتقرار والتصدي للخارجني عن القانون، مشرياً 
إىل جهود الحملة األمنية التــي نفذها أبطال األمن يف 
املحافظة خالل األيام املاضية، ونجاحهم يف إخماد الفتنة 

التي حاولت الجماعة الخارجة عن القانون اشعالها.
وعرب العميد املداني عن أحر التعازي ألرس شــهداء 
الحملة األمنية الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 

الوطني يف مواجهة العنارص املرتبصة بأمن املحافظة.

وأشاد بالتعاون الكبري الذي أبداه وجهاء قبائل مأرب 
وأبناء املحافظة مع رجال األمن "الذين أثبتوا أنهم السد 
املنيع للرشعية والدفاع عن الوطن ومكتسباته"، معرباً 
عن شــكره لكل رجال اإلعالم والحقوقيني ومنظمات 
املجتمع املدني والقوى السياســية عىل مســاندتهم 

وتأييدهم لجهود الحملة األمنية.
وحذر مدير أمن مأرب كل من تســول له نفســه 
املساس بأمن املحافظة، مؤكدا أن رجال األمن والجيش 
لهم باملرصاد، باعتبار أن محافظة مأرب هي الحصن 
الحصني للرشعية الدســتورية، والتي يوجد فيها أبناء 

اليمن من كل املحافظات.
من جهته الشــيخ مخبوت بن عبود الرشيف، والد 
الشــهيد املقدم مجاهد الرشيف، أكد عىل وقوف أبناء 
مأرب إىل جانب رجال األمن والجيش يف محافظتهم التي 
احتضنت أبناء الجمهورية من جميع املحافظات، فهي 

ليست محافظة ألبنائها بل لكل أبناء اليمن.
وقال الشيخ الرشيف: "إن ولدنا املقدم مجاهد شهيداً 
من بني مئات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة 
يف ســبيل هذا الوطن"، محذراً كل األيادي الخبيثة من 

املساس بأمن الوطن، ومنوهاً أن مصريها هو الزوال.

َ
تأييد رسمي وشعبي للحملة االمنية في مأرب وضبط عدد من المطلوبين قضائيا

رئيس الجمهورية: يجب رفع اليقظة والوعي وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة االنقالب والعناصر التخريبية
نائب الرئيس: األجهزة األمنية لن تتوانى مع من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدن المحررة 
رئيــس الــوزراء: تكامــل االدوار بيــن عناصــر التخريــب ومليشــيا الحوثــي االرهابيــة لــن تثنــي الدولــة عــن القيــام بدورها إلنهــاء االنقالب
اللجنة األمنية: التحقيقات أظهرت أن الجريمة المرتكبة بحق أفراد األمن لم تكن حادثة عرضية وإنما كانت بترتيب مسبق

  وزير الداخلية: ال يمكن السماح للعبث بأمن محافظة مأرب واألجهزة 
األمنية مهمتها بسط األمن واالستقرار

بحضور عدد من القيادات المدنية واألمنية والعسكرية وجمع غفير من المواطنين وأسر الشهداء والشخصيات االجتماعية

تشييع مهيب لكوكبة من شهداء الحملة األمنية في مارب
اللــواء/ العــرادة: مــأرب ســتظل آمنــة ومســتقرة، وحاضنــة لــكل أبنــاء اليمــن التواقيــن للحرية وبنــاء دولتهــم المدنية
اللــواء الركــن/ عــادل القميــري: ال مــكان للعابثيــن بأمــن محافظــة مأرب، طالما وفيها رجال أشــاوس ســيضحون بالغالــي والنفيس في ســبيل الدفاع عنها

العميد/ عبدالملك المداني: محافظة مأرب هي الحصن الحصين للشرعية الدستورية، ولليمنيين كافة
الشيخ مبخوت بن عبود الشريف: أبناء مأرب يقفون إلى جانب رجال األمن والجيش لتثبيت األمن وفرض سلطة النظام في محافظتهم
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أحكام خارج القانون  
أصدرت  املحكمــة الجزائيــة املتخصصة 

الخاضعة لسيطرة املليشيا الحوثية يف صنعاء 
صباح  الثالثاء، حكما باإلعدام بحق 30 مختطفاً 

يف سجونها منذ ما يزيد عىل ثالث سنوات.
و حكمت  املحكمــة غري الرشعيــة باإلعدام 
شــنقاً وتعزيراً" بحق 30 مختطفا من خصومها 
السياسيني املشمولني بالحماية أثناء النزاع وفقا 
للقانون الدويل اإلنســاني فيمــا حكمت برباءة 6 
مختطفني يف محاكمة هزلية باطلة لم تتوفر فيها 
الظروف القانونية املالئمة للمحكوم عليهم بالدفاع 
عن أنفسهم فضال عن أن املحكمة ال تعد قانونية 
وفقا لنظام روما ملحكمة الجنايات الدولية الساري 

عىل املنازعات الدولية وغري الدولية.
  وقد تعرض هؤالء املختطفون - وفقا لييان 
رابطة أمهات املختطفني - لإلخفاء القرسي و 
ألساليب وحشية من التعذيب النفيس والجسدي 
من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والرضب 
املربح ونزع األظافر وإدخال اإلبر تحت األظافر 
وربط االعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم 
عىل التعري الكامــل ورشب مياه املجاري عىل 

مدى سنوات سابقة.

أشخاص مشمولون بالحماية
ينص القانون الدويل اإلنساني بأن املشمولني 
بالحماية يف ظروف النزاع هم ســائر املدنيني 
الذيــن لم يحملوا الســالح ولم يشــرتكوا يف 
املواجهات املســلحة بما فيهم السياســيون 
والصحفيون واإلعالميــون وأصحاب الرأي ، 
وحتى من اشرتكوا يف املعركة ثم تركوا السالح 
اليحق التعــرض لهم أو التضييــق عليهم أو 
احتجازهم أو تعذيبهم أو أي ممارسات أخرى 
تنتهك كرامتهم ، ويعد املحكوم عليهم من قبل 
املليشيا أشخاصاً مشمولني بالحماية وفقا لهذه 
النصوص فهم تربويون وأكاديميون وإعالميون 

وخصوم سياسيون.
وهؤالء هم أســماء املحكوم عليهم من قبل 

املليشيا:
1 - نبيل عيل راشد العنيس

 2 - عبدالله عيل حسني املسوري
 3 - صدام حسني الروحاني

4 - يوسف صالح عيل البواب
5 - عبدالعزيز أحمد محمد الحكمي

6 - عثمان عبده حزام النويره
7 - صدام محمد محمد عيل دخان

8 - محمد صالح أحمد مياس
 9 - حسام عبد الويل املعلمي

10 - محمد عبدالوهاب محمد الحداد
11 - همدان محمد محمد الضيفي
12 - محمد يحيى محمد العكريي

13 - نرص محمد السالمي
14 - سعد حسن محمد النزييل

1 -5 وليد قاسم الزين
 16 - خالد داوود النهاري

17 - معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان
18 - قابوس يوسف حيدر الشامي

19 - يونس سنان قائد الجرادي
20 - محمد عبده عيل الريايش

21 - محمد ابراهيم االهدل
22 - رائد محمد الرميش

23 - يوسف الحوري
24 - ماجد صالح أحمد

25 - عزام عبدالغني الضبيبي
26 - مفضل محمد ادهم الرشيف

27 - عبدالله محمد غالب
28 - يوسف احمد نارص الكميم

29 - محمد حزام احمد اليمني
30 - رأفت أمني الحمريي

أصحاب البراءة
1 - محمد الشيربي

2 - محمد عشال
3 - بشري فرحان

4 - نجم الدين الذيب
 5 - عبدالله عبدالباسط الشامي

6 - محمد الجويف

مخالفة لألعراف الدولية
أكد نظام روما ملحكمة الجنايات الدولية بأن 
من جرائم الحرب " تعمد حرمان أي أسري حرب 
أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه 
يف أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية " كما أكد 

بأن من االنتهاكات الخطرة عىل القوانني الدولية 
" إصدار أحكام وتنفيــذ إعدامات دون وجود 
حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال 
نظاميــا تكفل جميع الضمانــات القضائية 
املعــرتف عموما بأنه الغنى عنهــا" كما يقر 
القانون الدويل اإلنساني واالتفاقيات واألعراف 
األخرى بأن اإلعدام خارج إطار القانون جريمة 

حرب ، وبأن أي أحكام تصدر بحق 
األشخاص املشمولني بالحماية تعد 

أيضا جريمة حرب.
فماذا بقي أمام املجتمع الدويل 
من عذر تجاه هذه املمارســات 
الشــنيعة ، وملاذا لم يقر مجلس 
اليمني تصنيــف هذه  النــواب 
الجماعة كجماعة إرهابية يجب 
التعامل معها بحزم وقوة وبقوة 

السالح.

ردود غاضبة
قانونيون اعتربوا قرار اإلعدام بأنه 
منعدم الصفة القانونية، وصادر من 
محكمة ال والية لهــا ويرى الخبري 
القانوني اليمني، عبد الرحمن برمان، 
أن الحكم الــذي أًصدرته املحكمة 
الجزائيــة يف صنعــاء “منعدم من 
الناحية القانونية”، باعتباره صادرا 

من محكمة ســبق أن أصدر مجلس 
القضاء األعىل ) أعىل سلطة قضائية باليمن( قرارا 
بنقل صالحياتها إىل املحكمة الجزائية يف محافظة 

مأرب، رشقي البالد
وأضاف برمان أنه بناء عىل ما سبق، فإن الحكم 

صدر من محكمة ال والية لها.
وبحسب برمان، فإن “الجماعة الحوثية تسعى 
من خالل األحكام القضائية أن تظهر نفســها 
كدولة، لكنها تناست األسلوب الهمجي الذي تدير 
به املحاكمات، حيث تــم اعتقال املحامني داخل 
الجلســات، وتعّرض املعتقلــون إىل االعتداءات، 
ومحاكمة بعضهم غيابيا مثل األكاديمي يوسف 
البواب، حيث تم استبعاده من حضور الجلسات؛ 

بسبب جرأته وقوة حجته أمام القايض.
وأشار إىل أنه “لم تتوفر حتى أدنى وأبسط قواعد 
املحاكمة العادلة، لذلك فــإن ما جرى هو عبارة 
عن محاكمات سياســية ألكاديميني وناشطني 
سياســيني ودعاة وطالب اختطفوا من منازلهم 

ومن األسواق ومن مساجدهم يف صنعاء.
وذكر املستشار القانوني اليمني أن الحوثيني 
يريدون تحقيق مكاسب سياسية من خالل هذه 
املحاكمات، وإصدار أحكام إعدام لعدد كبري من 
املعتقلني؛ حتى يتمكنوا من املقايضة يف حال أي 

مفاوضات سياسية.
من جانبه، قــال عضو هيئــة الدفاع عن 
املعتقلني الذين أصدرت املحكمة الحوثية قرارا 
بإعدامهم، عبد املجيد صربه، إن الحكم ال يتمتع 

بأي وجاهة قانونية.
وأضاف صــربه، إن ما قدمنــاه من دفوع 
قانونية وردود كانت كافية إللغاء جميع التهم 

املوجهة لهم.

وأوضح صربه أن القضية سياسية، والقضاء 
مختطف من قبل الحوثيني، “وقد أبلغت قايض 

املحكمة عدة مرات يف قاعة الجلسات بذلك.
ودانت وزارة حقوق اإلنسان  األحكام التي 
أصدرتها مليشــيا الحوثي االنقالبية عىل 30 

مختطفا لديها منذ ثالث سنوات باإلعدام.
وقالت الوزارة يف بيان لهــا “هذه األحكام 

صدرت بعد أن مارست الجماعة الحوثية ضدهم 
خالل فرتة اعتقالهم أســاليب تعذيب وحشية 
نفسيا وجســديا، لتنهي ذلك بهذه املحاكمة 
الصورية الهزلية من قبــل محكمة منعدمة 

الوالية، بحسب قرار مجلس القضاء األعىل.
ووصف البيان حكم اإلعــدام بـ”الجريمة 
التي يندى لها جبــني البرشية، وبتهم ما جاء 
الله بها من سلطان عىل أناس مدنيني اختطفوا 
من بيوتهــم، وظلوا يف حالــة إخفاء قرسي، 
ليتم إظهارهم بعد ذلك يف املعتقالت الوحشية 

للمليشيا".
وطالبت وزارة حقوق اإلنسان املجتمع الدويل 
واملنظمات الدولية واملبعوث األممي إىل اليمن 

برسعة التحرك إلنقاذهم.
ويف الســياق ذاته، دانت منظمة “ســام” 
للحقوق والحريات الحكم الصادر من املحكمة 
التابعة للحوثيني بإعدام 30 معتقال فيما يعرف 

بـ)قضية الـ36(.
وقالت “سام” ومقرها جنيف، يف بيان لها، 
إن "الحكم الــذي أصدرته املحكمــة التابعة 
للحوثيني هو حكم منعدم قانونا، كونه صادرا 
عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب 
قرار صادر عن مجلس القضاء األعىل، فضال عن 

اإلخالل بمبادئ املحاكمة العادلة".
وأكدت املنظمــة أنها رصــدت مخالفات 
جســيمة أثناء جلســات املحاكمة املزعومة، 
تمثلت يف “انتهاك أبســط القواعد القضائية 
الضامنة لنزاهة املحاكمــة، وحق املتهمني يف 
الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم 
داخل جلســات املحكمة، ورفض تســجيل 
طلباتهم، فضال عن االســتجابة لها، وتعذيب 

املتهمني خالل فرتة املحاكمة، بل ويف القاعات 
املجاورة لقاعة املحكمة وأثناء انعقاد الجلسات، 
باإلضافة إىل تغييب الدكتور يوسف البواب عن 
حضور الجلســة األخرية التــي حجزت فيها 
القضية للحكم، وهي الجلسة التي أرغمت فيها 
املحكمة هيئة الدفاع بالرد عىل “تقرير املعمل 
الجنائي” الذي قــدم مكتوبا يف خمس أوراق، 
وألزمــت املحكمة فريق الدفاع 
بالرد عليه خالل ساعة واحدة، 
ورفضت طلب املحامني بمنحهم 
فرصة لالطالع والرد عليه، كما 
استمعت إىل رد النيابة يف الجلسة 
نفسها، وحجزت القضية للنطق 
بالحكــم، دون النظر لطلبات 
املتهمني وفريق الدفاع، وهو ما 
يشكل انتهاكا رصيحا وواضحا 
لقانون العدالة الجنائية، وقواعد 

املحاكمة العادلة".
ووفقــا للمنظمــة، فــإن 
“األحكام الصادرة عن محاكم 
مليشــيا الحوثي هــي أحكام 
ال قيمــة لها، بل إنها تشــكل 
جنايــات يف ســجل أصحابها 
من منتحيل الصفات الرسمية 
للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة 

وغريهم من الجناة".
ولم يعد حكم إعدام 30 ناشــطا سياســيا 
معتقال لــدى الحوثيني هو األول من نوعه، بل 
سبقه أحكام مماثلة، منها ما صدر يف أيلول/ 
سبتمرب، وأيار/ مايو، ونيسان/ أبريل من عام 
2018، حيث قضت املحكمة ذاتها بإعدام 14 
شــخصا بتهم التخابر وإعانة التحالف الذي 
تقوده السعودية، واالشرتاك بعصابات مسلحة 
تابعة لتنظيمــي “القاعدة” وتنظيم الدولة يف 

محافظة البيضاء، وسط البالد.

وزارة حقوق االنسان تستنكر حكم اإلعدام 
بحق 30 مختطفا لدى مليشيا الحوثي

اســتنكرت وزارة حقوق االنســان بأشد 
العبــارات األحــكام التي أصدرتها مليشــيا 
الحوثي االنقالبية عىل 30 مختطفا لديها منذ 
ثالث سنوات باالعدام بعد ان مارست ضدهم 
خالل تلك الفرتة أساليب تعذيب وحشية نفسيا 
وجســديا لتنهي ذلك بهذه املحاكمة الصورية 
الهزلية من قبل محكمة منعدمة الوالية بحسب 

قرار مجلس القضاء األعىل.
وجاء يف بيــان الوزارة  " أعلنت ســلطات 
امليليشيا االنقالبية أنها ستنفذ يف حقهم االعدام 
خالل 15 يوما من تاريخ اليوم يف جريمة يندى 
لها جبني البرشيــة و تهم ما جاء الله بها من 
سلطان عىل أناس مدنيني اختطفوا من بيوتهم 
وظلوا يف حالة إخفاء قرسي ليتم إظهارهم بعد 

ذلك يف املعتقالت الوحشية للمليشيا".
وأضاف البيان " ومع اســتمرار املطالبات 
بإطالق رساحهم ضمن كل من قامت املليشيا 
باختطافهم وطالبــت بهم الحكومة الرشعية 
مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأرسى حرب أخذوا يف 

املعارك املختلفة مع املليشيا، إال أن تعنت مليشيا 
الحوثي يف تنفيذ ما جاء يف اتفاق اســتكهولم 
بخصوص األرسى واملختطفني لتظهر صورة 
اخرى من ذلك التعنت بمثــل هذه املحاكمات 
الصورية عرب قضاء غري رشعي أقرب ما لديه 
هي أحكام اإلعدام التي اعتدنا أن نســمعها يف 

محاكمات ال تزيد مدتها عن دقائق".
وطالبت الــوزارة املجتمع الدويل واملنظمات 
الدوليــة واملبعوث االممــي اىل اليمن برسعة 
التحرك إلنقاذهم واللذين ليس لهم من جرم اال 
انهم يعيشون يف مناطق تسيطر عليها املليشيا 

الكهنوتية.
وأعــدت وزارة حقوق االنســان بالغا بهذا 
الشأن سيقدم اىل املقرر الخاص املعني بالحق 
يف حرية الرأي والتعبري واملقرر الخاص املعني 
بحاالت اإلعدام خارج القضــاء أو بإجراءات 

موجزة أو تعسف.

قضية4

مؤسف جداً أن تصبح األمم املتحدة- 
والتي مــن أهدافها الرٸیســیة حفظ 
الســلم واألمن الدولیین، وهی الراعی 
األکرب لحقوق اإلنسان- هی الرشیکة يف 
انتهاکات حقوق اإلنسان وقتله، حیث 
شاركت يف الیمن ولألســف الشدید، 
ولیس هذا اتهاما، بل أصبحت الصورة 
واضحة وحقیقیة، وظاهرة للعلن، إذ 
إنها تعلن بنفسها تقدیمها الدعم مللیشیا 
الحوثي االنقالبیین، وهذه امللیشیا هی 
الجماعة الوحیدة التی زرعت املاليین 
من األلغام يف الیمن، وذلک لقتل وإبادة 

اإلنسان الیمنی.
 نعود إلی حکایة دعم األمم املتحدة 
مللیشــیا الحوثي، ففي یــوم الثالثاء 
2019/05/30م قام الربنامج اإلنماٸي 
لألمم املتحدة بتسلیم )20( سیارة ملن 
وصفهم برشیکه املرکز التنفیذی لنزع 
األلغام يف صنعاء الخاضعة لالنقالب 
الحوثي بهدف دعم جهوده املستمرة 
يف الحدیدة من أجل نزع األلغام التي 
زرعتها الجماعــة اإلرهابیة الحوثیة، 
یعنی ضحک علی الدقــون، ومهزلة 
ولعب بحقوق اإلنســان، والتفاف عىل 
جمیع القواعد والقوانین واألنظمة، بل 
داسوا علی آخر نقطة يف حقوق اإلنسان 
وهي القتل مقابل األلغام! أي همجیة 
وعنجهیة وإرهاب وإرضار باإلنسان! إذا 
إلی أین هذه املنظمة هی رایحة؟! فین 
مغادرة یا منظمة الفساد واللصوصیة 
والخراب والقتل؟! أنت غیر مٶهلة بأن 
تقويل: إنک تحمی اإلنســان! بموجب 
القانون الدويل اإلنساني یتم محاسبة 
هذه املنظمة التي ســاعدت علی قتل 
البرش والحجــر ورشدت املاليین من 
الشــعب الیمني والعربي الذي أصبح 
بدون مأوی وال کرامــة وال غذاء وال 

ملبس وال شیء.
 إذا علی األمم املتحدة أن ال تســتمر 
فی تسمیة نفسها بأنها الحامیة لحقوق 
اإلنسان وهي من تنتهک حقوق الشعب 
الیمني، وهی أیضاً فی الحقیقة تقوض 
األمن واالستقرار يف الیمن، وتدعم ملیشیا 
خارجة علی النظام والقانون، خالص 

أفلست وکشفت علی وجهها القبیح!

حسين الصوفي

يف منتصف ديسمرب املايض أعلن مبعوث األمني 
العام لألمــم املتحدة غريفيث عــن توصل طريف 
املشاورات يف استكهولم، الحكومة الرشعية ومليشيا 
الحوثي، التفاق حول ثالث قضايا هي ميناء الحديدة، 

وملف التبادل، وتفاهمات حول تعز.
 هذا الذي تم إعالنه، لكــن حقيقة األمر وطبقا 
ملصادر شاركت يف املشاورات فلم يتم االتفاق سوى 
عىل ملف املختطفني وتبــادل األرسى، أو ما عرف 
حينها بملف "التبادل" ، وكان االتفاق يحتوي عىل 
آلية إخراج املختطفني ومن بينهم الـ ٣٦ مختطفا 
الذين حكم عليهم قايض مليشيا الحوثي باإلعدام، 
لكنه يف الحقيقة حكــم عىل االتفاقية ذاتها باإلعدام 

ونسفها نسفا كامال.
يف ٣٠ ابريل ٢٠١٨م اصدر مجلس القضاء األعىل 
قراراً قىض بإنشاء املحكمة الجزائية، وجاء يف القرار 
تأكيداً لقرار املجلس الذي قىض ببطالن التعيينات يف 
املحكمة نفسها وبطالن كل ما يصدر عنها، والذي 
صــدر يف أول أغســطس ٢٠١٧م، لكن هناك من 
يقول بأن القايض عبده راجح ال يزال يستلم راتبه 
من عدن، وهو نفسه الذي استغل القضاء وارتكب 
جريمة تسييسه، وتحويل القضاء من ملجأ املظلومني 
إىل خنجر للظاملني لتفصيل أحكام لقتل األبرياء تحت 

غطاء جائر يحمل ختم قايض.
حتى اآلن قتلت مليشــيا الحوثي أكثر من ١٣٥ 
ضحية تحت التعذيب .. قتلتهم بدم بارد، بال توجيه 
تهم، وربما أن املليشيا تلقت نصيحة لتلميع جرائمها 

، ولو تحت غطاء قضاء باطل.
قبل أعوام أصــدرت تلك املحكمة وذات القايض 
أحكاما باإلعدام عىل رئيس الجمهورية وعدد من رموز 
الدولة، يف همجية بالغة تؤكد مدى استهتار مليشيا 
الحوثي بحرمة القضاء وقدسية مبادئه، وهي ذات 
املحكمة ونفس القايض الذي أصدر حكما باإلعدام 
ضد األســتاذ يحيى الجبيحي خالل ساعتني فقط، 
وعقب ذلك الحكم تم اإلفــراج عن الجبيحي برغم 
الحكم الهزيل، يف دليل من مئات األدلة تفضح استغالل 
مليشيا الحوثي للقضاء وتوظيفه لتصفية حسابات.

يف قرار االتهام الذي أصدرته مليشيا الحوثي ضد 
٣٦ مختطفاً وجهت لهم نحو تسع تهم، واملضحك أن 
قرار االتهام يف ٢٠١٧م شمل تهماً ملا وصفها بجرائم 
ارتكبت يف نهاية ٢٠١٦، وحتى منتصف ٢٠١٧، 
يف حني أن نحو تســعة من املختطفني اختطفتهم 
مليشيا الحوثي يف ٢٠١٥م أي قبل تنفيذ تلك التهم 
الهزلية بنحو عام، وكنــت قد ذكرت ذلك يف مقال 
بعنوان قايض اللجان الشعبية، وقلت: هل أفرجت 
عنهم مليشيا الحوثي لينفذوا تلك األعمال ثم يعودوا 

اىل زنازينهم!؟
هي مهزلة بامتياز، لكن املؤسف أن الحكومة لم 
تقم بواجبها تجاه املختطفني منذ اليوم األول، فلم 
تتابع ما سمي باتفاق السويد والذي لم يناقش قضية 

ولم يتطرق اىل ملف سوى ملف املختطفني.
ما يجب اآلن هــو أن تقــوم الحكومة بدورها 
تجاه امللف اإلنساني الوحيد الذي يتعرض للخذالن 
والتســييس، وبما يفي بتضحيات االبطال ووجع 
األمهات واالهــايل، والضغط بكل الســبل إلنقاذ 

املختطفني.

األمم المتحدة تنتهك 
حقوق الشعب اليمني 

قاضي »الحوثي« يعدم 
اتفاق »السويد!«

لم يشهد العالم وقائع اإلعدام خارج إطار القانون 
فــي التاريخ الحديث والمعاصــر، إال لدى الجماعات 
األنظمــة  علــى  المتمــردة  المســلحة  اإلرهابيــة 
والقوانيــن واألعــراف الســائدة كتنظيــم القاعــدة 
وداعــش والجماعــات الصليبيــة والبوذيــة التــي 
تباشــر القتل الجماعي فــي بورما وغيرهــا ، هذا هو 
حال مليشــيا الحوثي اإلرهابية التي مارســت القتل 
العمــد واالختطــاف والتعذيــب والقتــل الجماعــي 
والتصفية العرقية والتعذيب الوحشي وغيرها من 
الممارســات الخطرة على القوانيــن الدولية، وكانت 
آخر هذه الممارسات إصدار حكم بإعدام 30 شخصا 
من الخصوم السياســيين المختطفين لديهم دون 
مراعــاة ألي اعتبارات قانونية محليــة ودولية، وهو 
مــا يؤكد بأن هــذه الجماعة كغيرها مــن الجماعات 
اإلرهابيــة المتمــردة التــي تحمــل مشــروع المــوت 

والدمار ألبناء اليمن وسكان اإلقليم والعالم.

 أحمد عفيف

المليشيا االنقالبية واإلعدام خارج القانون

د.م/ منصور القاضي

لم يعد يجدي اليوم مع قضية املختطفني الذين صدرت ضدهم 
أحكام باإلعدام الشجب والتنديد أو االدانة واالستنكار ويجب الرشوع 

بخطوات عملية تتمثل أهمها باآلتي:
1 - تقرير الطعن باالستئناف عىل تلك االحكام املنعدمة خالل املدة 

املحددة قانونا ب15يوما من تاريخ النطق بها.
2 - تحميل املجتمع الدويل ممثال باملبعوث  الخاص لليمن غريفث 
كامل املســئولية املرتتبة عىل عدم إلزام االنقالبيني بتنفيذ اتفاق 
اســتوكهولم ووقف أي نقاش أو تفاوض معــه قبل تنفيذ اتفاق 

السويد نصا وروحا. 
-3 الرشوع برفع الحصانة القضائية عن القايض مصدر الحكم 
باإلعدام تمهيدا الحالتــه للتحقيق واملحاكمة عرب مجلس القضاء 

األعىل بعدن.
 4 - رسعة املطالبة بتفعيل دور النائب العام التابع للســلطة 
الرشعية والقيام بمهامه القانونيــة يف مبارشة وتحريك الدعوى 
الجزائية ضد رموز االنقالب واحالتهم للمحاكمة عن كل الجرائم 

التي ارتكبوها بحق البالد والعباد.
5 - العمل عىل تشكيل لجنة قانونية تتكون من املحاميني يف كافة 
محافظات الجمهورية اليمنيــة بالداخل والخارج وتكوين جبهة 
قانونية قوية قادرة عىل القيام بمسئوليتها القانونية بشكل فعال 
ومســتمر حتى يتم محاكمة االنقالبيني وكل اعوانهم وتقديمهم 
جميعا للمحاكمة املحلية والدولية ملعاقبتهم عىل كل الجرائم التي 
قاموا بها او اشــرتكوا او ســاهموا بها ،ضمانا لعدم افالتهم من 

العقاب وانصاف الضحايا وتعويضهم. 
6 - تشــكيل فريق حقوقي متخصص لرصد وتوثيق كل جرائم 
االنقالبيني واعوانهم لرفد  املحاميني واملنظمات املحلية والدولية  بها.
7 - تشكيل فريق من الصحفيني يكون مرافقا ومكمال لكل ما 
سبق لتشــكيل رأى عام محيل ودويل ضاغط وفعال ومؤثر بشان 

كل  ما ذكر آنفا.
هذا ما يجب فعله  والقيام به بشكل فوري وعاجل ومستمر وليس 

مجرد  ردود فعل فقط.

بعيدا عن ردود الفعل اآلنية
 عادل الذيباني
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5 تقرير

محمد الحريبي – ابتهال محمد

تظهر خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن 
للعام 2019م بأن عدد ســكان اليمن يقدر 
بثالثني مليون وخمسمائة ألف نسمة، من 
ضمنهــم أربعة وعرشيــن مليونا بحاجة 
إىل املساعدة، وســتقوم الخطة باستهداف 
واحد وعرشيــن مليونــا وأربعمائة ألف 
فقط من خالل 254رشيكا فاعال يف العمل 
اإلنســاني منترشين يف كافة املحافظات 
اليمنية ويتطلب القيــام بذلك توفر مبلغ 
أربعة مليار ومائتي ألف دوالر، وبالنظر إىل 
خطة االستجابة للعام املايض 2018م فإن 
عدد املحتاجني يبلغ اثنان وعرشون مليونا 
ومائتا ألف شخص، منهم أحد عرش مليون 
وثالثمائة ألف شــخص يف شدة االحتياج، 
استهدفت الخطة ثالثة عرش مليون ومائة 
ألف شــخص بكلفة إجمالية بلغت مليار 
وستة وتسعون مليون دوالر، فلماذا اتسعت 
فجوة االحتياج هذا العام عن ســابقه عىل 
الرغم من الجهود التي تبذلها األمم املتحدة 
ورشكاؤها يف مجاالت األمن الغذائي والزراعة 
والصحة واملياه والنظافة والرصف الصحي، 
والحماية والتشغيل أثناء الطوارئ وإعادة 
تأهيل املجتمعات املحلية والتغذية الصحية 
واملأوى والتعليم وغريها، فضال عن جهود 
أخرى تبذلها هيئات ومنظمات أخرى تقوم 
بأعمالهــا خارج إطار الخطة اإلنســانية 

وبمبالغ تفوق مبالغ الخطط اإلنسانية.
من املؤكد أن أسباب ذلك تعود إىل اتساع 
رقعة الحرب واشــتداد حدتها وتزايد أعداد 
النازحــني فالعــام الحايل لــم يتغري عن 
ســابقه كثريا، حتى وإن كان األمر كذلك 
فاملؤرشات املذكورة سابقا تؤكد انعدام أثر 
هذه التدخالت كليا، فلم تســتطع االنتقال 
بالوضع املتأزم إىل وضــع أقل تأزما يف أقل 
األحوال، وهي بذلك عديمة الجدوى والنفع 
أو أنها لم تصل كما هو مخطط لها وهذا ما 

يتم بالفعل.
يكشــف هذا التقرير جزءا من كواليس 
خطة االستجابة اإلنسانية يف جميع مراحلها 
ابتداء بجمع املعلومات مرورا بتدبري التمويل 

وانتهاء بالتنفيذ.

دور مشبوه
يؤكد نشــطاء ومراقبون بــأن األرسة 
الهاشمية متغلغلة يف مفاصل األمم املتحدة 
ويف مواقع صنع القرار يسندهم يف ذلك خرباء 
لبنانيون وأردنيون تابعون لحزب الله وهم 
باألصل من يقــودون غالبية مكاتب األمم 
املتحدة يف اليمن، ينترش هؤالء الســالليون 
يف مفاصل مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 
ومكتب املنسق اإلنساني والفريق القطري 
اإلنساني واملنظمات الفرعية لألمم املتحدة 
كاليونسف، والربنامج اإلنمائي، وبرنامج 
األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة 
للســكان، واملفوضية الســامية لشئون 
الالجئــني، ومفوضية حقوق اإلنســان، 
ومنظمــة األغذية والزراعــة وغريها، إىل 
جانب أنهم ممسكون أيضا بزمام املنظمات 
الدولية الوسيطة منها أوكسفام وانرتسوس 
ومريس كورب وغريهــا، يعمل هذا اللوبي 
الخبيث املتغلغل بشكل تكاميل ووفقا ألجندة 
خارجية أيضا يف تحويــل هذه األموال عرب 
الرشكاء الذين تم صناعتهم لصالح مليشيا 
الحوثي وشــخصيات متنفــذة يف صنعاء 
وغريها من املناطق، انعكس هذا الدور عىل 
سياسات وإجراءات وتعامالت األمم املتحدة 
بطريقة واضحة وفاضحة ال يعرتيها الشك، 
ومن مظاهر ذلك ما ســيتم إيراده يف هذا 

التقرير.

نظام )األوتشا( السهل الممتنع
إذا رغبت أي من املنظمات املحلية أن تكون 
رشيكا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشئون 
اإلنسانية )أوتشا( عليها أن تستعد لتجاوز 
العديد من االشرتاطات املعقدة كي تستكمل 
اجراءات التسجيل يف النظام ومن ثم تصبح 

رشيكا أبرز لهذه االشرتاطات:
 • تحميل النظام األسايس والالئحة املالية 
واللوائح الداخلية والئحة تنفيذ املشــاريع 
وغريها إىل نظام األوتشا بعد ترجمتهم إىل 

اللغة االنجليزية.
 • التوقيــع عىل التزام يؤكــد عىل عدم 
وجود تضارب املصالح ) أن ال يكون هناك 
موظفون يف األوتشــا وغريها من مكاتب 
األمم املتحدة لهم صلة قرابة بك أو يعملون 
أيضا يف منظمتــك أو لديهم أقرباء يعملون 

يف منظمتك(

 • التوقيع عىل التزام بأن منظمتك ال تدعم 
اإلرهاب بشكل مبارش أو غري مبارش.

 • موافاتهم بجميع األموال التي تدفقت 
إىل منظمتك، ومن الذي قام بتمويلك، وكذلك 

تقارير املراجع القانوني وغريها.
• أن تكون املنظمة قد مىض عىل إنشائها 
ثالث ســنوات، ولها خربة يف مجال العمل 

اإلنساني.
إىل جانب هذه االشــرتاطات أمور هناك 
أخرى كثرية، وكما يبدو بأنها اشــرتاطات 
منطقية ال غبار عليها، لكن اإلشكالية تكمن 
فيما يعتمل وراء قناع النظام واالشرتاطات.

جانب خفي
مدير تنفيذي ملؤسسة محلية رائدة تعمل 
يف صنعاء يقول: "تقدمت بطلبي لالوتشــا 
وتم فتح حساب ملنظمتي يف نظامها، وبعد 
أن استوفيت كافة املراحل ألصل إىل النافذة 
الخاصة بكتابة مقــرتح املرشوع ألتفاجأ 

بعدم قدرتي عىل الدخول إىل النظام".
ويضيــف: "قمت بالتواصــل مع غادة 
أبو راس وهي أحد املســئولني عن النظام 
لتخربني بأنهم قامــوا بتغيري النظام كليا 
ولم تقدم يل حال آخر عىل الرغم من تواصيل 
املتكرر معها، وغريها أيضا من املســئولني 
واإلخصائيني تواصلت معهم دون جدوى".

ثالث جهات محلية أيضــا واجهوا هذه 
املشــكلة التقنية دون جدوى، مسؤول يف 
مجــال الحماية بمنظمــة محلية يواجه 
مشــكلة أخرى يقول لـ"26ســبتمرب": 
"تقدمت بطلبي وملفاتــي للمختصني يف 
األوتشــا، ومن عام إىل آخر وهــم يبلغونا 
بأن ملفنا لم يتم البت فيه كلما ســألناهم 
عن النتيجة، لم نتلق منهم إبداء الرفض أو 

القبول حتى اآلن".
مشــكالت أخرى واجهتها جهات عديدة 
تمثلت يف إشغالهم بطلب تعديالت يف وثائقهم 
دون جدوى أو االعتذار إليهم ألن رؤيتهم أو 
رسالتهم أو أهدافهم ال تشري إىل تخصصهم 
يف مجال العمل اإلنساني أو يتم إحالتهم إىل 

منظمات دولية وسيطة وغريها.

كيل بمكيالين
لن تســتطيع أي جهة محلية تجاوز كل 
املراحل والدخــول يف قائمة الرشكاء إال إذا 
كانت تابعة للمليشــيا، أو استطاعت دفع 

رشــاوى باهظة الثمن كما أفادت بعض 
الجهات، فعــىل الرغم من االشــرتاطات 
والعراقيل املذكورة سابقا، فقد قامت األوتشا 
بإرشاك مؤسسة العطاء التابعة للمليشيا يف 
تنفيذ مرشوع التعايف املبكر )رفع املخلفات 
الصلبة –تشغيل املجتمعات- تحسني سبل 
العيش الزراعيــة( يف محافظة صعدة دون 
أن تكون املؤسسة مسجلة يف نظام األوتشا 
حينها، وأيضا لم يمر عىل تأسيســها فرتة 
السنة وهي مخالفة واضحة ملعايري النظام، 
ومنحت األوتشا عدد من املشاريع ملنظمة 
ألجل الجميع وكان تقييمها حينها ال يصل 
إىل %50 وهناك العديد من املنظمات الرائدة 
يتجاوز تقييمها %80 إال أنها همشت، فحتى 
من يتمكن من الوصول إىل مرحلة التقييم 
بعالقاته الكبرية أو التوصيات لم يسلم من 

التهميش إذا لم يكن ثريا أو هاشميا.
حاليا تنفذ األوتشا مشــاريع مع هيئة 
تنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث 
التابعــة لقيادات املليشــيا دون فرض أي 
معايري عليها، وتقوم الهيئة بشــكل علني 
ودون تحفــظ بتوزيع الســلل الغذائية يف 
مواقــع الجبهات وبصحبــة ممثلني من 

األوتشا يف كثري من األنشطة.
كما رصــد مراقبون قبــول املختصني 
يف األوتشــا ملنظمة محليــة لم يمض عىل 
تأسيسها ثمانية أشــهر ضاربني باملعايري 
عــرض الحائط، وهــذه أمثلــة لبعض 
املمارسات الالمحدودة لهذا املكتب الذي يمثل 

األمم املتحدة.

التالعب على المانحين
شكلت األوتشــا عدد من الكتل املختصة 
بالعمل اإلنساني، كل كتلة لها اختصاصها 
ومجالها تتشــكل من عدد من املنظمات 
املحلية والدولية، بقيادة منظمة دولية أبرز 

هذه الكتل:
• األمن الغذائي وتحســني سبل العيش 

الزراعية بقيادة )الفاو( والغذاء العاملي.
• التعايف املبكر بقيادة الربنامج اإلنمائي.
• اإليواء بقيادة مفوضية شئون الالجئني.

• الحماية بقيادة برنامج السكان.
• التعليم بقيادة اليونسف.

• املياه والنظافة والرصف الصحي بقيادة 
اليونسف.

• حماية الطفل بقيادة اليونسف.

وغريها، مهمة هذه الكتل اجتماع ممثيل 
املنظمات كل أســبوعني أو أسبوع أو شهر 
ملناقشة القضايا املتعلقة باملجال وتشارك 
املعلومات ووضــع املعايري، من خالل هذه 
الكتل تجمع األوتشا كما هائال من املعلومات 
املتعلقــة باالحتياجــات مــن املنظمات 
املشاركة يف الكتل بشــكل طوعي، تسهم 
هــذه املعلومات يف بناء خطة االســتجابة 
اإلنســانية التي تقدمها األوتشا للمانحني، 
لتتفاجأ املنظمات املحلية املشاركة يف الكتل 
بأنهم مســتبعدين من التنفيذ، حيث تقوم 
منظمات محددة بعضها غري مشــاركة يف 
اجتماعات الكتل بتنفيذ املشاريع، وهي من 
تحظى بالعقود سنويا دون غريها، وتربز 
اإلشكالية بأن األوتشا تلزم كافة املنظمات 
التي ترغب يف تنفيذ مشاريع توزيع الغذاء 
بأن تستمد البيانات من الوحدة التنفيذية 
التابعــة للحوثيني، وتلتزم بهــا برغم أن 
الوحدة التنفيذية %80من بيانات املحتاجني 
ملســاعدات الغذاء هم من مقاتليها أو أرس 
قتالها، وبطبيعة الحال فإن هذه البيانات 
مختلفة عن البيانات التي قدمتها املنظمات 
املشاركة يف الكتل والتي انعكست يف خطة 
االستجابة اإلنسانية، وهو ما يرسي أيضا 
عىل كافة املجــاالت، وتبعا لذلك فإن فجوة 
االحتياج اإلنســاني تزداد حدتها يوما بعد 

يوم.
يف اجتماعات الكتل أيضا يتم وضع معايري 
التدخالت اإلنســانية ومقدارها وحجمها 
ونوعها، فمثال يف اجتماع لكتلة األمن الغذائي 
تم إقرار معايري الســلة الغذائية من هذه 

املعايري:
 • تكلفة السلة الغذائية) $150 (لألرسة 
املتوسطة، يضاف إليها) $30 (تسلم نقديا 

لألرسة لرشاء وجبات ساخنة.
 • تحتوي عىل احتياجات األطفال والنساء 

الحوامل وكبار السن.
 • مراعية لألشخاص املصابني بأمراض 

مزمنة كالسكري وغريه.
 • يراعى فيها نسب التمثيل الغذائي الذي 

يحتاجه الجسم.
هذه املعايري املثالية التــي يتم تقديمها 
للمانح عىل أنه ســيتم االلتــزام بها أثناء 
التنفيذ، لم يتم اعتبارها أبدا يف أي مرشوع، 
فالسلل الغذائية املقدمة ال تتجاوز تكلفتها 
70-$100 يف األغلب، إن لــم تكن أقل من 

ذلــك بكثري، ولــم تتســلم األرس منذ بدء 
الخطة اإلنسانية مبلغا مخصصا للوجبات 
الســاخنة فضال عن أنها مراعية للتمثيل 
الغذائــي أو االحتياجات الخاصة، واألدهى 
من ذلك أنها غــري منتظمة، إذ يفيد العديد 
من النازحني واملترضرين ممن هم يف شدة 
االحتياج بأنهم تسلموا ملرة واحدة فقط ثم 
انقطعت، وبعضهم لم تصله أساسا، كل هذه 
املغالطات ترسي عىل جانب حقيبة الكرامة 
وأدوات النظافــة ومخيمات اإليواء، واملواد 

غري الغذائية وغريها.

نسف المعايير
تؤكد معايري العمل اإلنساني املعمول بها 
عامليا )منهاج أسفري( بأن كافة التدخالت 
اإلنسانية يف مراحل االســتجابة العاجلة 
واإلغاثة والتعايف املبكر وصــوال إىل إعادة 
اإلعمار يجــب أن تكون معــززة لقدرات 
النظم واألطر املحلية حتى تكون استجابة 
مكتملة لها أثرها الحقيقي وامللموس، وهو 
ما سيسهم يف تحويل الوضع املتأزم إىل وضع 
أكثر إيجابية، وهذا املعيار يعني أن وكاالت 
األمم املتحدة واملنظمــات الدولية األخرى 

يجب أن تعمل من خالل:
 • املكاتب والهيئات والوكاالت الحكومية 
املعنية بمجاالت التدخل، ملساعدتها يف تعزيز 

قدراتها، واستعادة تعافيها.
 • املنظمات والجمعيات واملؤسســات 

املحلية أيضا لبناء قدراتها وتعزيز دورها.
لكن األوتشــا ومنظمات األمم املتحدة 
األخرى، تضع املزيد مــن الحواجز لتنحية 
املنظمات املحلية الرائــدة جانبا، وابتكرت 
نظامــا جديدا يقيض ببنــاء رشاكات مع 
منظمات دولية وســيطة مثل )األوكسفام 
–االنرتســوس-كري-البحث عــن أرضية 
مشرتكة-مريس كورب( وغريها ليقوم هؤالء 
الوسطاء بتســليم هذه املشاريع ملنظمات 
املحلية بعد أن يســتقطع هؤالء الوسطاء 
مبالغ كبرية،كنسب نســب إدارية وأجور 
خرباء وغريها، لتتــوزع غالبية املبالغ بني 
األمم املتحدة والوسطاء وال يصل للمحليني 
إال %30 من مخصصات املرشوع، األمر الذي 
يجعل االســتجابة غري فاعلة وتفقد أثرها 

الحقيقي.

استغالل غياب المعلومة
تفــرض معايري )أســفري( ومنهجيات 

التقييم واملســاءلة التي تلتــزم بها األمم 
املتحدة بأن املنظمــة املنفذة ألي مرشوع 
يف املجال اإلنســاني يجب أن تضع التدابري 
الالزمة لتمكني املســتفيدين من الوصول 
الصحيح لخدمات املرشوع، وحتى يتحقق 

ذلك يتم اتخاذ التايل:
 • تنفيذ حملة تعريفية بخدمات املرشوع 
وآليــات الوصول إليها باســتخدام أدوات 

التوعية املناسبة للمستهدفني.
 • وضع ملصقات والفتات يف مواقع تنفيذ 
املرشوع توضح نوعيــة خدمات املرشوع 
ومقدار الحصة املخصصة لكل شــخص 
أو أرسة، وفــرتة اســتمرار املرشوع، مع 
وضع آليات لتقديم الشــكاوى عند حدوث 

االختالالت.
ويف الواقع غالبية املشاريع التي نفذتها 
وكاالت األمم املتحدة بشــكل مبارش أو من 
خالل رشكائها لم تتخــذ هذه التدابري، وال 
حتى بعضها، وهو ما يغــري العاملني يف 
مواقع املرشوع أو املسئولني عليه باختالس 
كميات كبــرية أو مخصصات مالية طائلة 
اســتغالال لجهل املســتفيدين باملعلومات 
الكافية عن تفاصيل املرشوع، ومقدار حصة 
املستفيد منها، ومن اآلثار املرتتبة عىل غياب 

هذا املعيار:
 • قيام املوظفني التابعني للغذاء العاملي يف 
أكثر من محافظة ومنطقة بتوزيع الدقيق 

والسكر واألرز بالكيلو عىل املستفيدين.
 • غياب نصف محتوى الســلة الغذائية 

املقرة وفقا للمعايري.
 • تحويل املبالــغ النقدية من الدوالر إىل 
العملة املحلية واالستفادة من فارق الرصف 
باإلضافة إىل استقطاع جزء من املبلغ األصيل.

 • غياب ثلثي محتــوى حقائب النظافة 
الشخصية.

 • انعــدام املرافــق التعليمية والصحية 
واملساحات الصديقة للطفل من مخيمات 

النازحني.
 • اجتزاء نصف املبلغ أو أكثر من األجور 
املخصصة للعاملني يف أنشطة النقد مقابل 

العمل.
 • تكبد املســتفيدين تكاليــف إضافية 

لتغطية أجور نقل املواد.
 • اســتبدال املواد العينيــة املخصصة 
للتوزيع بمواد رديئة من خالل صفقات مع 

التجار لالستفادة من الفارق السعري.
والعديد من عمليات الفساد واالحتيال 
والرسقات تتــم من قبــل العاملني عىل 
املشاريع أو مرشفيهم بسبب تغييب هذا 
املعيار الذي قــد يعده البعض ليس مهما، 
كيف إذا ستجري األمور إذا فقدت املعايري 

الرئيسية.
اســتعرض هذا التقرير االختالالت التي 
تتم يف مراحل تخطيط وتســويق وتنفيذ 
خطة االستجابة اإلنســانية، عىل افرتاض 
أن هذه االختــالالت إجرائية وفنية بحتة ال 
عالقــة لها بعمليات فســاد منظمة، لكن 
الواقع أدهى وأمر فوراء األكمة ما وراءها، 
فخطة االستجابة اإلنسانية ما هي إال آلية 
ذكية لتمرير األموال إىل مليشــيا الحوثي 
وجماعات أخرى مساندة لتوجهاتها إسنادا 
من املجتمع الدويل لهذه العصابات التدمريية، 
وهو ما سيتناوله التقرير بجزئه الثاني يف 

العدد القادم.

 • خطة االستجابة اإلنسانية ما هي إال آلية ذكية لتمرير األموال إلى مليشيا الحوثي وجماعات أخرى مساندة لتوجهاتها
 • مولــت )االوتشــا( مشــاريع لمنظمــات حوثيــة جديــدة فــي تجــاوز لمعاييرهــا
الصــرف فــارق  مــن  لالســتفادة  المحليــة  بالعملــة  النقديــة  المســاعدات  بصــرف  الحوثيــة  المنظمــات  تقــوم   •  

 • لن تستطيع أي جهة محلية تجاوز كل المراحل والدخول في قائمة شركاء االوتشا إال إذا كانت 
تابعة للمليشيا، أو استطاعت دفع رشاوى باهضة الثمن

 • تلزم )االوتشا( كافة المنظمات التي ترغب في تنفيذ مشاريع توزيع الغذاء بأن تستمد 
البيانات من الوحدة التنفيذية التابعة للحوثيين وتلتزم بها رغم أن %80من بيانات المحتاجين 

لمساعدات الغذاء هم من مقاتليها أو أسر قتالها
 • تكلفة السلة الغذائية) $150 (لألسرة المتوسطة، يضاف إليها )$30 (تسلم نقديا لألسرة 

لشراء وجبات ساخنة حسب المعايير بينما ما يتم توزيعه ال تزيد تكلفته عن) 70$(

« تفتح ملف الفساد األممي وتكشف كيف تذهب أموال المانحين إلى جيوب المليشيا الحوثية عبر منظمات األمم المتحدة «

خـدعة االسـتـجابـة )1(
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كتابات 6

من الواضح أن تعاطي املنظمة األممية يف كثري 
من القضايا واألزمات الدولية وتحديدا يف القضايا 
العربية ومنها القضية اليمنية عىل وجه الخصوص 
لم يكن حياديا وال نزيها البتة، ويفتقد للمصداقية 
بشكل كبري، فالتعاطي األممي يف القضية اليمنية 
ويف مجمل القضايا واألزمات العربية دائما ما يأتي 
مصحوبا بأجندات ومشاريع ذات أطماع استعمارية 
)بريطانية - أمريكية - غربية( ويخضع إلمالءاتها 

وسياساتها بشكل كامل.
والتدخل األممي يف إدارتــه للملفات العربية 
الســاخنة دائما ما يكون موجهــا لرضب إرادة 
الشعوب العربية بدرجة رئيسية؛ ويعمل عىل تمييع 
قضاياها املصريية وإســقاط خياراتها الوطنية 
والقومية واإلنسانية العادلة وتطلعاتها املستقبلية 

املرشوعة.
لم تعد املسألة مجرد شكوك أو استنتاجات قد 
يخلص إليها أي قارئ أو مراقب عربي هنا أو هناك، 
وإنما باتت حقيقة مكشوفة لدى الجميع، مخيبة 
آلمال الشعب اليمني والشعوب العربية بشكل كبري، 
فتدخلها الكارثي يتجرع مرارته ويعاني تبعاته 
املواطن العربي بصورة مبارشة وبشكل يومي، وهو 
ما أكدته األحداث والوقائع عىل األرض يف تعاطيها 
غري األخالقي بأكثر من ملف عربي ســاخن، لقد 
تعرى النفاق األممي بشكل فاضح عىل مدى الثالثة 
العقود املاضية واليزال يكشف الكثر من جوانب 

وجهه القذر حتى اليوم.
وطريقة إدارتها للملفات العربية الساخنة يف 
اليمن وسوريا وليبيا وقبلها يف العراق وفلسطني 
تثري الكثري من التســاؤالت ؟، إن سياسة الكيل 
بمكيالــني التى تنتهجها املنظمة وممارســات 
مبعوثيها العبثية وتجاوزاتهم الخطرية تشــكل 
اليوم تهديدا جديا ملصري الدول ومستقبل شعوبها، 
وتمس بالسيادة الوطنية لتلك الدول بشكل مبارش؛ 
كما يحدث يف امللف اليمنــي، وهو ما خلق حالة 
استنكار  وسخط ورفض ضد تدخلها املدمر لدى 
الشارع اليمني والشارع العربي بشكل واسع وغري 

مسبوق.
يبدو أن األمم املتحدة يف ظــل انفراد القطب 
األحادي وهيمنته عىل السياسة  الدولية، تجاوزت 
دورها الــذي حددته املعاهــدات واملواثيق التي 
أنشأت من أجلها املنظمة، فتعاطيها اليوم للملف 
اليمني وامللفات العربية يتعارض كلية مع طبيعة 
مهامها واختصاصاتها األساســية التي حددها 

ميثاق املنظمة، وأصبح يتخذ بعدا 
آخر ضمن لعبة األطماع السياسية 
الدوليــة يف ظل عــودة التنافس 

املحموم عىل الهيمنة والنفوذ.
القانوني  الســقوط  ويف ظل 
واإلنساني الذي وصلت إليه املنظمة 
األممية، هاهي    تمارس االستثمار 
غري األخالقي للمعاناة اإلنســانية 
بصورة مخزية ومفضوحة، وبات 
دورها يشكل أحد العوامل املساهمة 
يف إطالة أمد الحروب والرصاعات، 
ويساهم يف تغذيتها إىل حد كبري، بل 
ويشكل أحد األسباب الرئيسية يف 
تعميق األزمات ويف تفاقم املعاناة 

اإلنسانية بشكل خطري.
هناك قناعة كبرية تولدت لدى 
الشــعب اليمني بشــكل خاص 

والشعب العربي عموما بخطورة التعاطي األممي 
وخطورة اســتمراره يف إدارة امللفــات العربية 
الساخنة، يف ظل إرصار املنظمة عرب مبعوثيها عىل 
إغراق املجتمع اليمني واملجتمعات العربية يف مزيد 
من الرصاعات واألزمات الطاحنة، ومساعي هؤالء 
املبعوثني الحثيثة نحو خلق مزيد من االنقســام 
والتشظي، من خالل دعمهم املستمر لألدوات املحلية 

املنفذة ملشاريع التقسيم والرشعنة لها. 
بات الشارع اليمني والشارع العربي يدركان  
تماما أن التعاطي األممــي يف أكثر من بلد عربي 
يحمل أهدافا وأجندات أخرى غري معلنة تشــكل 
يف مجملها سياسات ومشاريع  استعمارية لدول 
النفوذ العاملية التي تسعى لتغيري الخارطة العربية 
واملنطقة وفق سايكس بيكو جديدة لتقسيم الدول 
واملجتمعات العربية طائفيا ومناطقيا وجهويا يف 
كيانات منفصله )كنتونات صغرية سهلة السيطرة( 
من أجل فرض نفوذها ووصايتها عليها عرب البوابة 
األممية، ويأتي استخدام األذرع املليشاوية الشيعية 
اإليرانية التي تحظى بدعــم غربي كأحد األدوات 
املنفذة للمرشوع )األمريكي - الربيطاني - الغربي( 
يف املنطقة للقيام بالتدمري املمنهج لنسيج املجتمعات 
العربية وتفكيك دولها، وهذا املخطط يســري منذ 
ســنوات بدعم إيراني وبضــوء أخرض)أمريكي 
-بريطاني -غربي - وغطاء أممي كبري ( ، لقد تعرى 
الدور األممي تماما يف أكثر من قضية وبلد عربي 
وكشفت أوراقه ودوافعه الحقيقية وأهدافه الخبيثة 

أمام شعوب املنطقة.
ولــدى األمــم املتحدة 
التابعة  الدولية  واملنظمات 
وتاريخ  لها سجل ســيئ 
غري مرشف يف تعاطيها غري 
النزيه يف القضايا العربية، 
وتعد التجــارب األممية يف 
إدارتها للملفــات العربية 
اإلطالق،  عىل  مشجعة  غري 
مجمل  يف  األممي  فالتدخل 
تلــك القضايا لــم يفض 
أو  إىل أي ســالم حقيقي 
استقرار ســيايس طبيعي؛ 
بل عىل العكس دائما ما يكون 
موجها بإرادة الدول الكربى، 
ليســاهم يف تعميق األزمات 
أكثر، ويوســع مــن دائرة 
الرصاعات املسلحة ليشمل أطرافا جديدة أخرى 
بهدف خلط األوراق لخلق مزيداً من التعقيد عىل 
املشهد الداخيل للدفع بها نحو مزيداً من التدهور 
والتفكك واالنقســام والتشظي تمهيدا للتقسيم، 
وهذا ما يعكسه الدور الذي تضطلع به املنظمة 
وطبيعة نشاط مبعوثيها ومساعيهم الحثيثة يف 
الحفاظ عىل املصادر املغذية للرصاعات والحروب 

وديمومتها واالستثمار فيها.
ولعل الدعم الكبري الذي تحصل عليه األدوات 
املحلية املنتجة للحروب واملعاناة اإلنســانية كما 
يحدث يف اليمن عرب املبعوث سيئ الصيت )مارتن 
جريفيثس( وانحيازه السافر ودعمه الال محدود 
ملليشــيا الحوثي االنقالبية الطائفية ومساعيه 
للحفاظ عليها كلما شــارفت عــىل االنهيار؛ بل 
ويتعدى ذلك إىل محاولة رشعنتها وإطالقه عليها 
صفة )سلطة األمر الواقع!؟( عىل حساب معاناة 
شعب ودولة ورشعية دستورية منتخبة معرتف 
بها محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما يكشف حقيقة 
التوجه األممي وتواطؤه يف كل الجرائم واالنتهاكات 
التي يتعرض لها الشــعب اليمني عىل يد مليشيا 

الحوثي وحلفائها. 
لقد تحولت املنظمة األممية واملنظمات الدولية 
التابعة لها إىل واجهة اســتعمارية ناعمة يمارس 
من خاللها االبتزاز واالســتثمار بصورة فاضحة 
وعىل أوســع نطاق، وأصبحت أدوات تستخدم يف 
إدارة الرصاع وفق أجندات ومصالح الدول الكربى، 

وتســاهم بوضوح يف خلق مناخات خصبة تهيئ 
لقيام حروب أشد وأعنف وطويلة األمد.

لقد انكشــف الوجه القبيح للمنظمة األممية 
وتوجــه مبعوثيها، ويأتي هذا طبقا لســيناريو 
ومخطط استعماري يســتهدف إغراق الشعوب 
العربية يف رحى الحروب ودوامة الرصاعات واألزمات 
الطاحنة؛ من أجل استنزافها وإنهاكها أكثر، للنيل 
من سيادتها وسالمة مجتمعاتها، ووحدة ترابها 
الوطني؛ بهدف الوصول بها إىل مرحلة التســليم 
بمخطط التقسيم الذي يستهدف اإلنسان والجغرافيا 
والتاريخ والهوية معا، وهو ما تقوم بتنفيذه أدواتها 
املحلية، كما يحدث يف اليمن )مليشيا الحوثي( وبدعم 
من إيران التي تمارس دور الوكيل يف املنطقة وفرض 
مشاريع السيطرة االستعمارية يف املنطقة وتحقيق 
أهدافها يف الهيمنة املبارشة عليها، ونهب ثرواتها 

الوطنية لعقود قادمة.
والدور الذي يلعبه مبعوثــو األمم املتحدة يف 
مناطق األزمات والنزاعات املسلحة أصبح يشكل 
جزءا من املشــكلة وليس الحل!؟، وهو ما يفضح 
نوايا املنظمة ويعري حقيقيــة توجهها املعادي 

لشعوبنا العربية.
الجدير ذكره أنه تم إعداد املبعوثني األمميني يف 
دوائر سياسية واستخباراتية غربية، وهي نفس 
الدوائر التي تقوم برتشيحهم و)فرضهم!( داخل 
أروقة املنظمة األممية وإرســالهم إىل البلدان التي 
تعاني ويالت الحروب واألزمات لتنفيذ مهام محددة.
ويعد مبعوثو األمم املتحدة يف البلدان العربية 
صانعي أزمات بامتياز، ومهنديس السياســات 
االستعمارية )األمريكية - الربيطانية - الغربية(، 
ويلعبون أدوارا مهمة لتهيئة األوضاع يف سبيل إعادة 
صياغة خارطة املنطقة خدمة ألهداف الصهيونية 

العاملية.
لقد ساهم التدخل األممي بشكل كبري يف تدمري 
املجتمع والدولة يف اليمن، ويف زيادة حجم املعاناة 
اإلنسانية وشجع  التدخل اإلقليمي والدويل للعبث 
بالشأن الداخيل اليمني والعربي والرشعنة لألدوات 
املحلية التي تنفذ األجندات االستعمارية، ولعل ما 
يجري يف العراق وسوريا واليمن، وبصورة مماثلة 
يف ليبيا، شاهد حي عىل حجم املأساة التي خلفها 
التدخل األممي غري النزيه وتمادي الوكالء اإلقليميني 
فيها، وهــذا ما يؤكده خضــوع املنظمة األممية 
لسياسات وإمالءات دول النفوذ العاملية وتحديدا 

بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية.

من منا لم يُسأل هذا الســؤال يف طفولته "ماذا تريد أن 
تكون عندما تكرب؟"، سؤال رغم بساطته بالنسبة لألطفال 
اال أنه يحمل كل معاني وتعقيدات الحياة، ورغم تكرار هذا 
السؤال اال اننا لم نتنبه ملحاولة ترجمة اإلجابة عليه او توضيح 
الصورة اكثر ألوالدنا وطالبنا يف املدارس وملن يريد ان يجيب 
عىل هذا السؤال. فالطفل يخضع منذ والدته لنظام تربوي 
وأرسي ومجتمعي تحدده توجهات أبويه ورغبتهما يف اختيار 
طرق التنشئة التي يرونها مالئمة له؛ ثم تأتي مرحلة الدراسة 
والتعليم، حيث يدخل الطفل باب املدرسة ألول مرة وهو ال 
يدري أن مستقبله مرهون بمساره الدرايس. وتعترب هذه الفرتة 
من حياة اإلنسان بمثابة املحدد الرئييس لكينونته وملستقبله.

لهذا ونظراً ملا تكتسيه مرحلة الدراسة من أهمية، كان 
البد من اتباع نظام ناجع للمواكبة والتتبع واإلرشــاد و 
التوجيه للمســار الدرايس والتنشــئة للطفل باعتباره 
إنسانا غري راشد، ليتســنى له اجتياز مراحله التعليمية 
يف أفضل الظروف واكتساب املهارات والقدرات الكفيلة 
بدخوله ســوق العمل ومعرتك الحياة بحسب مؤهالته 
وميولــه، ليحظى باملكانة التي يرغــب بها يف مجتمعه 
الصغري والكبري، ويف هذا االطــار ونتيجة لألحداث التي 
تمر بها بالدنا والفراغ الثقايف والتوعوي الناتج عن ذلك، 
ولتحصني شــبابنا من قوى الرش التي تحاول توظيف 
طاقات الشباب يف قضايا اإلرهاب والفوىض يف البالد، فقد 

ارتأينا أن نسلط الضوء عىل موضوع التوجيه واإلرشاد 
املهني  ملا له من أهمية كربى بالنسبة لكل املعنيني يف الشأن 
الرتبوي والتعليمي ســواء أ كانوا تالميذا أو آباء وأمهات 
وأخصائيني تربويني أو مســؤولني حكوميني أو خطباء 

جوامع وواعظني.
فالتوجيه واإلرشــاد املهني هو عملية منظمة تهدف إىل 
مســاعدة الفرد/ التلميذ، عىل فهم ذاتــه ومعرفة قدراته 
وأكتشاف ميوله لحل مشــكالته والوصول به إىل نوع من 
املالءمة بني تطلعاته ومؤهالته من جهة واحتياجات املجتمع 

والفرص التعليمية واملهنية املتاحة من جهة أخرى.
وحيث أن سلوك األفراد يظهر ويستمر بفعل مؤرشات 

هو عنوان كتاب للمؤلف األمريكي تــود هنري، والذي 
صدر للمرة األوىل يف عام 2013م، استلهم تود هنري فكرة 
كتابه أثناء حضوره اجتماع عمل، عندما سأل مدير أمريكي 

الحضور قائال: 
ما هي أغنى أرض يف العالم؟

 فأجابه أحدهم قائالً:
 بالد الخليج الغنية بالنفط، وأضاف آخر: مناجم األملاس 

يف إفريقيا. 
فعقب املدير قائالً: 

بل هي املقربة! 
نعم، إنها املقربة، هــي أغنى أرض يف العالم؛ ألن ماليني 
البرش رحلوا إليها، أي: ماتوا، وهم يحملون الكثري من األفكار 
القيّمة التي لم تخرج للنور، ولم يســتفد منها أحد سوى 

املقربة التي ُدفنوا فيها.
ألهمت هذه اإلجابة تود هنري لكتابة كتابه الرائع: "ُمت 
فارغاً"، والذي بذل فيه قصارى جهده لتحفيز البرش بأن 
يفّرغوا ما لديهم من أفكار وطاقات كامنة يف مجتمعاتهم، 
وتحويلها إىل يشء ملموس قبل فوات األوان، وأجمل ما قاله 
تود هنري يف كتابه: "ال تذهب إىل قربك وأنت تحمل يف داخلك 

أفضل ما لديك، اخرت دائماً أن تموت فارغاً".

ُمت فارغاً!
تعبري بليغ جديد وفريد

للوهلة األوىل ظننت أنه عادي!
مت فارغاً!

أي: من هموم الدنيا
من آالمها

من املعايص واآلثام
من كل يشء

ولكننــي تفاجــأت بمعنى هذا 
املصطلح الجديد

أي: مت فارغاً!!
من كل الخري الذي يف داخلك سّلمه 

قبل أن ترحل..
إذا كنت تملك فكرة نفذها

علم؛ بّلغه
هدف؛ حققه

حب؛ انرشه ووّزعه
ال تكتم الخري داخلك

ً فتموت ممتلئا متخوما
وتكون لقمة سائغًة لذيذة لدود األرض!

ففهمت معنى قوله عليه الصالة والســالم: )إذا قامت 
الساعة ويف يد أحدكم فســيلة فليغرسها(. كيف يا رسول 

الله نزرع النبتة والقيامة قامت؟!
أجل يريد الحبيب أن نموت فارغني!

نعيش كل يوم كأنه آخر يوم، نعطي كل 
ما نملك

نبذل من الطاقة أقصاها
ومن العمل أفضله، ومن اإلبداع أروعه، 

نكون ملهمني فرحني متفائلني
نسعى أن نكون فارغني

حتى تسمو أرواحنا
وتحّلق عالياً!

ولنا يف رسول الله أسوة حسنة!
دمعت عيون بعض الصحابة عندما نزل 

قول الله تعاىل: )اليوم أكملت لكم دينكم(.
عرفوا أن النبي صىل الله عليه وســلم أصبح مســتعداً 

متحمساً للرحيل
فقد أدى األمانة كاملة تامة..

هل أنت فارغ؟
أعتقد أننا جميعاً نزن آالف األطنان من الخري والعطاء 

واإلبداع والحب واألمل!!
لم نعط إال القليل

ولعلنا نصنف بالبخالء!!
كم أتمنى أن نشمر ونبدأ بالسباق لنعطي ونستخرج كل 

ذرة خري داخلنا!
عندها فقط سنكون خلفاء الله يف األرض!

عندنا طرفني عــىل الســاحة اليمنية نتمنى 
أن تقرب وجهات النظــر بينهما وفقا ملا يخدم 
القضية اليمنية وتحت قيــادة الرشعية اليمنية 
ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي مع احرتام 

وتنفيذ قراراته.
هذان الطرفان هما:

األول: التجمع اليمني لإلصالح، وهو مكون أصيل يف 
الرتكيبة اليمنية، وفاعل أســايس ضمن قوى الرشعية، 
ومن يصورونه شــيطانا محضاً ويطالبون بتجنيبه أو 
تجاوزه إما جهلة ال يفقهون واقع الحال متأثرين باإلعالم، 
وإما مندســني يريدون إزاحة العقبة الكأداء الرئيسية 
أمام االنقالب الســاليل الحوثي، بغض النظر عما يثار 
من مالحظات وأخطاء اإلصالح، لكنها أمام هول كارثة 
الحوثي تهون، يجب أن نتعايش معهم وننسق ونبدي 
النصح بحب وأخــوة صادقة كونه يجمعنا هدف واحد 

ومصري واحد.
اآلخر/ دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي الرشيك 
القوي بعد الســعودية ضمن التحالــف العربي، ومن 
يطالب برحيلها يف هذا الظرف هو أيضا ال يدرك واقعنا 
العســكري، وما ترتب عليه من تشــكيالت ومكونات 

متناقضة أحيانا.

 وأيضــا دور اإلمارات الفاعــل يف بعض الجبهات، 
وانسحاب اإلمارات سيكون خدمة لالنقالب الحوثي.

 أيضا لعــدم وجود من يمأل الفراغ الذي ســترتكه 
رغم املالحظات عىل بعض أدائها العســكري يف بعض 
املحافظات، فاإلمارات يف لحظة من الزمن كان لها الدور 
السباق يف كبح جماح املليشيا االنقالبية إىل جانب األشقاء 
يف التحالف بقيادة اململكة العربية الســعودية، وقدموا 

شهداء وأمواال ومواقف.
لألسف بدأت البوصلة تنحرف عن مسارها، والرصاع 
يكرب واألصوات تتعاىل ضد بعضها، وأصبح كل طرف 
يرى اآلخر عدواً قبل الحوثي، وتوترت العالقة أيضا مع 
القيادة السياسية التي وجدت نفسها يف موقف صعب 
ال تحسد عليه جراء التهميش لدورها، ووضع  العقبات 
أمامها، وإنشاء مكونات وتشكيالت هنا وهناك تناوؤها 
بدعم ممن يفرتض أن يدعموا ويساندوا الرشعية ممثلة 
بالرئيس هادي، وأصبحت القيادة السياسية أمام خيارات 
صعبة أحالها ُمر، رغم ما تتحىل به هذه القيادة من صرب 

جعل الكثري يلومونها عليه.
وهنالك بني هــذا وذاك وجد نوع من البرش بعضهم 
متواجدين يف أوساط هذه األطراف ومحسوبني عليهم، ال 
يهمهم وطن وال أي من هذه األطراف املختلفة، بل إنهم 

يرون هذا الخالف وتوسعته يشكل 
لهم مصدر رزق وتجــارة رابحة، 
فهم ينفخون هنــا وهناك ويثريون 
هذا وذاك، ويــا ليتهم يركزون عىل 
األخطاء ويقيموها، ويبدون النصح 
بأمانة وحرص، لكن هدفهم جيوبهم 

وليذهب الوطن اىل الجحيم. 
الخالصة/ لسنا مع إنكار أهمية 
وفاعلية دور اإلصالح ضمن املكونات 
الوطنية األخرى يف مواجهة االنقالب 

الساليل الحوثي، ولسنا مع دعاة رحيل اإلمارات من هذا 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية السعودية، 
وكذلك لسنا مع الصمت عما يجري عىل أرض الواقع 
من تنافر وترصفات ال تخدم اليمن وال التحالف، ولكنها 
تخدم االنقالب الحوثي واملرشوع الفاريس الذي يهدد 
املنطقة كلها، والبد من مخــرج للحالة التي وصلنا 
إليها واألمل الكبري يف الشقيقة الكربى اململكة العربية 
الســعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني صاحب 
الحكمة وقائــد التحالف العربــي بتقريب وجهات 
النظر وتصحيح املسار، وإعادة البوصلة إىل مسارها 
الصحيح، مع التأكيد عىل وحدة الوطن وسالمة أراضيه 

وتمكني الرشعية من إدارة األرايض 
املحررة دون منازعتها الســيادة 
عليها، وانتقال كل الســلطات إىل 
العاصمة املوقتة عدن، ويِف مقدمتها 
النواب  الرئاسة ومجلس  مؤسسة 
الذي ينبغي أن يســتأنف انعقاد 
جلساته من عدن لنقول للعالم كله: 
نحن هنا، وبعد إســقاط االنقالب 
سنحل كل قضايانا بالتفاهم، وليست 
هنــاك خطوط حمراء أمــام إرادة 

الشعوب يف تقرير مصريها.
نثق أن هذه الخالفات ليست مستعصية عن الحل إن 
وجد صدق النوايا واستشعار الجميع أننا يف مركب واحد 
إذا غرق ســنغرق جميعا، وكما أسلفت األعناق ترشئب 
نحو قيادة اململكة العربية السعودية التي تحملت العبء 
األكرب يف مواجهة املرشوع الفاريس يف اليمن، وهي أهٌل 
إلصالح ما اكتنف الواقع من خلــل كونها محل تقدير 

وإجالل جميع األطراف.
مالحظة/ هذه وجهة نظري الشخصية كمواطن يمني 
مستقل برأيه، وعضو مجلس نواب أمثل الشعب، وليس 

رأيي كعضو يف الحكومة.

األمم المتحدة.. سقوط قانوني وأخالقي كبير )1(

التوجيه واإلرشـــاد المهني

الرئاسة واإلمارات واإلصالح.. ما من صداقتهم ُبدُّ

محمد مقبل الحميري

سالم الفراص

استطيع الجزم أنه منذ أن وعيت أن جامعة عدن 
تمنح إجازة األلقاب العلمية كاملاجستري والدكتوراه، 
وهي تأبى أن تتنازل عن منــح درجة االمتياز أو 

االمتياز مع مرتبة الرشف. 
ولو انني واحداً مــن الواقعني تحت عجب ضغط 
حيف تلقي هذه األلقاب دون اعرتاض لذهبت يف ظني 
مذهباً ابعد شططاً من الشطح والنطح وال دعيت ظلماً 
وبهتاناً اننا قد اصبحنا نمتلــك عقوالً قل مثيلها يف 
العالم.. عقوالً ال يحول بينها وبني بلوغ درجة الكمال 
الوايف املنّزه من الخطأ والزلــل يف كل ما تقدمه من 

رساالت وبحوث عن مختلف نواحي الحياة.
وإالَّ ما معنى ان تقترص جامعة عدن فقط وبكل 
جسارة واقدام عىل منح درجات االمتياز واالمتياز 
مع مرتبة الرشف لكل رسائل الدكتوراه واملاجستري 

التي تنظر فيها وتناقشها.
وألنني كما أسلفت القول واحداً من هذه البيئة 
التي درجنا عىل أن نجد أنفسنا دائماً ولعدة سنوات 
طوال، تحتل أدنى نسبة يف سلم التعليم بني بلدان 
العالم قاطبة، وهي تصنيفات سنوية ملنظمات دولية 

تعنى بشؤون التعليم والتعلم يف العالم.
والتي بمجرد تكرر سنوات تلقي صدمات هذه 
التقييمات الدولية ملستوى التعليم املرتدي والهابط 
يف بالدنا، والداعية لإلحباط واملانعة ألي بصيص 
أمل يمكن أن نهتدي به ومعه، تأتي هذه الدرجات 
العلمية التي ماتزال جامعة عدن ترص عىل منحها 
بامتيــاز ورشف.. إىل الحد الذي لم نعد نفقه معه 
شــيئاً من حقيقة وكنه هذا االستحقاق االمتياز .. 
وما يعنيه، وما الرشوط العلمية واألدبية واالخالقية 
التي تستوجب عىل أي متقدم لنيل درجة الدكتوراه 

واملاجستري؟!
ال أكاد اخفيكم رساً أنني قد ألفيت نفيس مؤخراً 
أنام واصحو عىل أمل ان يرد خرب مفاده ان جامعة 
عدن قد غريت من طبيعة سخائها الال محدود والال 
معقول يف منح درجات الدكتوراه واملاجستري فقط 
بدرجة امتياز، وقد اضحت  أكثر موضوعية ربما 
وأكثر تواضعاً بأن امىس قاموسها يتسع برىض تام 
ملنح ولو واحد يف املائة من املتقدمني لنيل الدكتوراه 
واملاجستري درجة جيد أو جيد جداً فربما بذلك تكون 
قد ساهمت ولو بنسبة ضئيلة يف قدرتي وغريي من 
املعنيني يف هذا الوطن عىل إعادة التوازن إىل أنفسنا 
وألزمت عقولنا كمتلقني ملثل هذه االخبار بالتصديق 
أن هناك عىل األقل نســبة معقولة من إحرتام هذه 

األلقاب وادراك معناها ومكانتها.
بل لربما منحني وغريي الكثــري هذا التواضع 
املتنامــي الذي قد يوحــي بالجدية والشــعور 
باملسؤولية، شــغف البحث عن مســودات هذه 
الرسائل املقدمة واملطالبة بالحصول عليها بقصد 
االستفادة واالستزادة مما فيها بدالً من حالة اإلعياء 
التي اصابت أدمغتنا بسبب منح درجة االمتياز لكل 
متقدم لنيل الدكتوراه واملاجستري، والتي ما انفكت 
تصيبنا بالخرس والصمم والغبن والتجهيل خاصة 
عندما تتدخل الصدفة رغماً عنا لتضعنا أمام بعض 
الحائزين عىل هذه الدرجات واأللقاب العلمية الكبرية 
ممن ال طاقة لهم ليس يف كتابة رســائلهم، فكيف 
بقدرتهم عىل االبتــكار والتجديد والخروج برؤى 

مضافة للعلم واملعرفة بكل صورها.
ان  غاية ما نرجوه هو أن يساعدنا هذا التواضع 
من قبل جامعة عدن، وجنوحها إىل التنازل واالقدام 
عىل منح درجة جيد وجيد جــداً، بدالً من درجة 
االمتياز املشــبوهة هذه، هو ان نسرتد ولو بيننا 
بني أنفســنا بعض ماء وجوهنا وخجلنا املهدور 
أمام كربيات جامعات العالم التي ال تمنح درجات 
املاجستري والدكتوراه إالَّ ملن اســتطاع ان يبتكر 
ويضيف شيئاً ذا قيمة إىل مجال تخصصه، وبعد 
ان يكون قد قرأ آالف الكتب والبحوث، وألف عرشات 
الكتب ونرش عرشات البحوث النوعية ليكون جديراً 
بالحصول عىل درجة الدكتوراه بدرجة جيد أو جيد 

جداً.

درجات االمتياز المشبوهة!! 

تستعجل ضــــربها

كلما جنح املجتمع الدويل للسلم ازدادت 
إيران عتوا ونفــورا، يجنحون ملعرفتهم 
بويالت الحرب، فكما رصح ترامب- وهو 
من يمتلك القوة العظمي يف العالم ألكثر 
من مرة- بأنهــم ال يريدون رؤية مآيس، 
وبأنها ستكون حرب إبادة، ورصح آخرون 
بأنه باإلمكان إبادة نصف طهران بنصف 
ساعة، وهذا ليس بغريب يف ظل ما أحرزه 
التقدم العلمي يف املجال العسكري، الذي 
تســخر له معظم اإلمكانيات إن لم تكن 

كلها املادية والبرشية.
الغريب يف األمر أن الطرف اآلخر وهو 
إيران التي مــا إن تخرج من حرب حتى 
تدخل بأخرى، والتي كبدت شعبها ما ال 
قبل له به، حروبا وعقوبات، هي التي تسري 
بخطى متســارعة، نحو تأجيج الوضع 
وإشعال الحرب، إما بتلغيم املمرات الدولية 
ومهاجمة السفن والطائرات، أو برفض 
الوساطات وإصدار الترصيحات الحماسية 
املســتفزة للمجتمع الدويل، باإلضافة إىل 
خرق االتفاق النووي، وبدون أي اعتبار 

ملا سيرتتب عىل ذلك من نتائج. 
قد تكــون لها حســاباتها الخاطئة، 
فالغريــق ال يخىش البلــل، وقد ترى يف 
ذلك هروبا مــن الوضع الداخيل الخانق، 
وتوحيد الجبهة الداخليــة باعتبار أنها 
تواجه عدوانا خارجيا، وســريبط الناس 
أحزمتهــم ويقدمون الغــايل والنفيس 
ملواجهة ما تســميها باالستكبار العاملي، 
وهذه عقدة خبيثة حينما تستفحل فتدفع 
إىل التغطرس، وعدم قبول أي تفاوض أو 
وسطاء، اعتقادا من أن هذا هو رد الفعل 
املالئم لالســتكبار الذي تتوهمه من قبل 

اآلخرين.
هذا الورم الخبيــث الذي ال يعيش إال 
يف مســتنقع الحروب، نافثا سمومه يف 
كل اتجاه، حتى إىل عقول األطفال، تحت 
مسمى تعليم القرآن، يدفع باملنطقة نحو 
مستقبل مجهول، بعد أن عاث يف األرض 
فسادا، وأزهق ماليني األرواح أثناء ثورته 
وعند تصديره لها، فإذا كان- وهو بدون 
سالح- قد صدر آالف األلغام، وباع حتى 
أعضاء املعارضني الذيــن حكم عليهم 
باإلعدام، فكيف إذا امتلك القوة؟! ستكون 
كارثة عىل املعمورة، وعىل السلم والسالم.

فرتة شد ومد، ووساطات ومفاوضات، 
تربز من خاللها حقيقتان أساســيتان، 
األويل: أن اإلرادة الدولية ال يمكن أن تسمح 
إليران بامتــالك القوة النووية مهما كان 
الثمن، وهذا ما ردده ترامب أكثر من مرة 
يف ترصيحاتــه، وأكدته إرسائيل وغريها، 
والثانية: السعي املتسارع واملحموم من 
قبل طهران المتالك ذلك، والتفاخر بكل 
عبارات التحــدي واإلرصار، هذا التضاد 
هل ســتكون له نهاية، وقد أعلنت زيادة 
التخصيب، إضافة إىل حزمة االستفزازات، 
لتضيق بهذا الخيارات إىل: متي وكيف يتم 

رضبها؟!

رشاد المخالفي

 منصور الظفيري

د. عبدالله حسن

 ُمـــت فـــارغــــا!
املحيط الذي يتواجدون فيه؛ وكما هــو معلوم فالتيار 
السلوكي مبني عىل مبدأ االستجابة وبالتايل فإن االختيار 
املهني والدرايس ما هو إال استجابة للوسط واملجال الذي 
يتحرك فيه الفرد سواء كان هذا الوسط دراسيا أو اجتماعيا 
أو طبيعيا. ولذا فإننا بحاجة إىل تنظيم وتأطري وســط 
الفرد/التلميذ، ولهذا يجب أن يكون التدخل عىل مستوى 

وسط ومحيط الفرد وليس الفرد بحد ذاته فقط.
وقد كان ديننا اإلســالمي اليــزال يدعو ويحض عىل 
العمل... قال تعاىل )وقل أعملوا فسريى الله عملكم ورسوله 
واملؤمنون( صدق الله العظيم، ولنا يف القرآن الكريم والسنة 
النبوية مدلوالت كثرية وعظيمة تحثنا عىل قيم العمل، وكذا 
تراثنا الثقايف اإلسالمي، كما برزت السياسات األوىل للرتبية 
عىل املهن يف الواليات املتحدة االمريكية مؤخراً حيث كان 
يقصد بها ذلك املجهود الذي تبذله الجماعة البرشية والرتبوية 
بهدف مساعدة األفراد عىل األستئناس بقيم املجتمع املوجه 
نحو العمل، ومن ثم إدماج هذه القيم يف نمطهم الشخيص 
والحياتي ليصبح العمل ممكنا و معربا ومريحا لكل فرد 
والغاية من هذا كله هي إكساب الفرد معارف وخربات العمل 

مفهوما وتوجها وممارسة.
ورغم األهمية القصوى للتوجيه واإلرشاد املهني، إال ان 
بالدنا لم تعط هذا املوضوع األهمية واالهتمام الكايف، وبالتايل 
فان عىل جميع املعنيني بالتنشــئة لألجيال ان يستوعبوا 
أهمية املوضوع ويولون جل أهتمامهم التوعية واإلرشاد 
للشباب نحو قيم العمل وأهميته يف حياتهم ومستقبلهم 
ومن ثم تعريفهم بمجاالته وأنواعه ومميزاته والرتكيز عىل 
املهن الحرفية الحرة، وكذلك تربز أهمية التعريف بالتعليم 
والتدريب املهني واملعاهد املهنية والتقنية والتخصصات 

القائمة فيه ومجاالت العمل.

* الوكيل املساعد لقطاع املعايري والجودة
 وزارة التعليم الفني والتدريب املهني

بقلم: راشد عبده األثوري*
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

7 شؤون عسكرية

وتمكن أبطال الجيش الوطني- بعد معارك عنيفة مع 
املليشيا االنقالبية- من استعادة وتحرير سلسلة جبال 
رشاحة االسرتاتيجية املطلة عىل مركز مديرية كتاف، 
باإلضافة إىل تحرير واســتعادة سلسلة جبال الربعة 
االسرتاتيجية املطلة عىل مديرية الحشوة يف محافظة 
صعدة، موقعني بذلك خسائر كبرية وفادحة يف صفوف 
مليشيا الكهوف والكهنوت االنقالبية يف األرواح والعتاد.

نجاحات ميدانية 
مطلع األســبوع حققت قوات الجيش الوطني تقدماً 
جديداً ومهما يف مديرية باقم باتجاه منطقة "يســنم" 
ومديرية مجز بمحافظة صعدة، وسط انهيارات واسعة 
وخسائر برشية ومادية كبرية يف صفوف مليشيا الحوثي.

وأكد ركن التوجيــه املعنوي يف محور باقم املقدم/ 
عبدالله الحجوري أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من 
تحرير قرى )الجلح، والسلفة، والدحل(، باإلضافة إىل 
تحرير وادي "املبطح" ووادي "آل عسالن" وجهلة آل 

الزماح، غرب مديرية باقم بمحاذاة مديريه مجز.
وقال الحجوري: "املعارك التي اســتمرت لساعات 
طويلة أســفرت عن سقوط ما ال يقل عن 70 عنرصاً 
من مليشيا الحوثي اإليرانية بني قتيل وجريح بينهم 
قيادات ميدانية كبرية، فيما تمكنت مقاتالت األباتيش 
التابعة لقوات تحالف دعم الرشعية من تدمري آليات 
ومعدات عسكرية للمليشيا االنقالبية بينها عيارات 23، 

وعدد من األطقم القتالية".
وأشار الحجوري إىل أن املعارك التزال مستمرة حتى 
اليوم وســط انهيارات كبرية ومتسارعة يف صفوف 
املليشيا، يقابله يف الطرف اآلخر تقدم ثابت ومستمر 
ألبطال الجيش الوطني بإسناد مبارش من تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية.

تقدم كبير 
إىل ذلك تواصل طالئع الجيش الوطني تقدمها امليداني 
والعســكري باتجاه مديرية الحشوة، بعد أن تمكنت 
األســبوع املايض من تحرير واستعادة سلسلة جبال 
الربعة االسرتاتيجية املطلة عىل الخط الدويل الرابط بني 
محافظة الجوف ومحافظة صعدة، والتي تعترب من أوىل 

املناطق الحاكمة والتابعة ملديرية الحشوة.

عملية مباغتة
قائد اللواء األول حرس حدود العميد/ هيكل حنتف 
أكد أن قوات الجيش الوطني اســتطاعت يف عمليتها 
العســكرية الخاطفــة مباغتة املليشــيا االنقالبية 

اإلجرامية التي كانت تتمركز يف سلسلة جبال الربعة 
االســرتاتيجية، وتلقينها خســائر كبرية وفادحة يف 
األرواح والعتاد، باإلضافة إىل أرس عدد من عنارص تلك 
املليشــيا الحوثية، واغتنام آليات ومعدات عسكرية، 

وذخائر بمختلف أنواعها.
وأوضح العميد حنتف أن العملية العسكرية الواسعة 
التي انطلقــت منتصف الليل لتحريــر جبال الربعة 
االسرتاتيجية حققت أهدافها املرسومة بأقل الخسائر 

املادية والبرشية.

مستمرون في التقدم
وأضاف قائد اللواء األول حــرس حدود: "العملية 
العسكرية ما تزال مســتمرة، وهدفنا ليس مديرية 
الحشــوة، بل تحرير محافظة صعدة، وبقية أجزاء 
الوطــن التي ما تزال ترزح تحت وطــأة وإجرام تلك 

املليشيا الكهنوتية".
عىل الجانب اآلخر تواصل الفرق الهندسية التابعة 
لقوات الجيش الوطني يف مديرية الصفراء بمحافظة 
صعدة انتزاع األلغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها 
مليشيا الحوثي يف املناطق التي تم تحريرها واستعادتها 
من قبضتها، حيث أتلفت قوات الجيش الوطني مطلع 
األســبوع أكثر من 60 لغما أرضيا، وعبوة ناسفة يف 

مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال املقدم يف الفرق الهندسيه التابعة للواء حرب 
)1( أســعد عمر: إن الفرق الهندسية تمكنت مطلع 
األسبوع يف جبهة عاكفة بمديرية الصفراء من إتالف 
أكثر مــن 60 لغما أرضيا تفاوتت بــني ألغام فردية 

وعربات وعبوات ناسفة.
وأوضح عمر أن الفرق الهندسية أتلفت األلغام بعد 
عملية مسح واسعة نفذتها للمواقع التي حررتها قوات 

الجيش الوطني يمني وادي نقعه يف مديرية الصفراء.
وأضاف املقدم/ أسعد عمر أن عملية املسح امليداني 
التزال جارية يف نزع حقول األلغام والعبوات الناسفة 
من املواقع والطرقات واملمتلكات العامة والخاصة التي 
تعمدت املليشيا الكهنوتية تفخيخها الستهداف املدنيني 

بحجة منع تقدم قوات الجيش الوطني.

انتصارات كبيرة
من جانبه أوضح العميــد عبدالله خرصان أركان 
حرب اللواء )48( املرابط يف وادي السليلة الفاصل ما 
بني محافظة صعدة ومحافظة الجوف، أن االنتصارات 
العسكرية التي يحققها أبطال الجيش الوطني يف جبهة 

السليلة متواصلة عىل مدار الساعة. 
وقال العميد خرصان: "تكبدت املليشيا االنقالبية يف 
هذه الجبهة تحديدا خسائر كبرية، وفقدت أغلب قادتها 
امليدانيني يف الفرتة األخرية، وهــي تحاول من خالل 

عمليات التسلل الفاشلة التي تبوء بالهزيمة النكراء. 

التحام الجبهات
وأكد أركان حــرب اللواء )48( أن األيــام القليلة 
القادمة ستلتحم جبهات السليلة، مع جبهات قشعان، 
والضهرة، األمر الذي سيؤدي إىل تحرير برط العنان يف 
محافظة الجوف، ومن ثم التحامها مع جبهة الحشوة 

يف محافظة صعدة.
وأضاف العميد خرصــان: "طالئع الجيش الوطني 
تمكنت بعد املعارك الضارية التي خاضتها ضد املليشيا 
االنقالبية اإلجرامية من الوصول إىل ما بعد السالسل 
الجبلية لجبل قشعان االسرتاتيجي املطل عىل مديرية 

برط العنان يف محافظة الجوف".
مؤكدا أن مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية تلقت يف 
هذه املعركة خسائر فادحة وكبرية يف األرواح والعتاد، 
باإلضافة إىل العثور عىل مخزن لألســلحة بمختلف 
أنواعها كانت تتخذها املليشــيا الكهنوتية يف حربها 
العبثية، وكــذا خنادق جبلية كانــت تتموضع فيها 
تلك املليشــيا اإليرانية يف محاولة بائسة منها إلعاقة 
تقدم وحدات الجيش الوطني تحديدا يف وادي ســلبة 

االسرتاتيجي.

قادمون للنصر
وأضاف أركان حــرب اللــواء )48(:  "نقول لتلك 
املليشــيا االنقالبية اإلجرامية التي انتهكت األعراض 
واســتباحت الحرمات يف كل مكان وصلت إليه: نحن 
قادمون من كل حدب وصوب من كل جبهات القتال 
القتالعكم وإزالتكم مــن الخارطة اليمنية التي لوثتم 
بها وبعراقة اليمن واليمنيني كونكم معول هدم لخريات 

ومقدرات الوطن".
واختتم العميد خرصان حديثه لـ"26ســبتمرب" 
بالقول: "نزف هذه االنتصارات التي حققها األبطال 
امليامني وهم يتقدمون بخطى ثابتة لتحرير ما تبقى 
من أرايض الوطن من قبضة املليشــيا االنقالبية التي 
أصبحت اليوم يف الرمق األخري، إىل قيادتنا السياســية 
والعسكرية ممثلة بفخامة املشــري الركن/عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املســلحة واألمن، ونائبه الفريق الركن/ عيل محسن 
األحمر، وإىل وزير الدفاع الفريق/ محمد عيل املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامــة الفريق الركن بحري/ 
عبدالله النخعي، ونعاهدهم أننا ماضون الستعادة ما 
تبقى من تربة الوطن الغايل التي ما تزال تتجرع املآيس 
واألحزان عىل أيدي أذرع إيران مليشيا التمرد واالنقالب 

الحوثية.

معنويات مرتفعة
من جانب آخر أكد ركــن التوجيه املعنوي يف اللواء 
األول حرس حدود املقدم عبدالعزيز دنمة الذي التقيناه 
يف قمم جبال الضهرة املطلة عىل مديرية برط العنان 
يف محافظة الجوف أن التوجيه املعنوي يف اللواء األول 
حرس حدود يقوم بزيارته امليدانية بشــكل مستمر 
لتأدية مهامه التوعوية، ورفع الروح املعنوية لألبطال 
امليامني املرابطني يف الجبال والثغور بجبهة خب الشعف، 
ويزورون أبطال الجيش الوطني إىل املواقع والخطوط 
األمامية التابعة للمحور الشمايل يف القذاميل، وسلسلة 
جبال الربعة االسرتاتيجية تنفيذاً لخطة مدروسة أعدت 
من أجل رفع الروح املعنويــة والقتالية للمرابطني يف 

الثغور والجبهات.

إتالف األلغام
يف ذات السياق أتلف الفريق الهنديس يف اللواء األول 
حرس حدود التابع للمحور الشــمايل، كميات كبرية 
من األلغام األرضية، والعبوات الناسفة، التي زرعتها 
مليشــيا الحوثي االنقالبية، يف عدد من املناطق التي 
اســتعادها أبطال الجيش الوطنــي تحديدا يف جبهة 
القذاميل وطيبة االسم، ووادي سلبة، وكذا جبال الربعة 
االسرتاتيجية التي كانت تستميت عليها مليشيا التمرد 

واالنقالب الحوثية بمحافظة صعدة.
وقال ركن الهندسة يف اللواء األول حرس حدود التابع 
للمحور الشمايل يف الجوف املقدم/ قاسم ريشان: إن 
الفريق الهنديس انتزع أكثر من )٣٨٧٨( لغم عربات 
مدرعة، ونزع وتفكيك أكثر من  )3500( عبوة ناسفة، 
وأكثر من ) ٢٤٤( عبوة مموهة زرعتها مليشيا املوت 

والدمار واإلرهاب.
وأوضح ريشــان يف حديثه لـ"26سبتمرب": قمنا 
باكتشاف واستخراج )٥٠٠( قذيفة هاون مدفونة تعمل 
كألغام موصلة بدواسات فردية وعربات، باإلضافة إىل 
تفكيك أكثر من ثالثني صــاروخ طريان معبأة بمادة 
الـ)تي إن تي( كانت مدفونة ويتم توصيلها بدواسات 
عربات وضعت يف الطرق الرئيسية التي تصل فيها وزن 

الصاروخ أكثر من )٢٠٠( كيلو جراما.
مؤكداً: "قمنا أيضاً بنزع وتفكيك أكثر من )٣٠٠( 
لغم فردي من مختلف األشــكال واألحجام،  وإتالف 
وتدمري أكثر من )٢٠٠٠( لغم عربات زرعتها املليشيا 
االنقالبية اإلجرامية التابعة إليــران قبل فرارها من 

املناطق التي تم استعادتها.

تنفيذاً لتوجيهات محافظة حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحسني، تطلق قوات خفر السواحل 
باملنطقة العســكرية الثانية حملة اعالمية 
ارشادية توعوية عرب خيام ولوائح ارشادية 
تم نصبها عــىل طول الرشيط الســاحيل 
ملحافظة حرضموت وبروشــورات توعوية 

سيتم توزيعها عىل املواطنني.

وســُترشع قوات خفر الســواحل ابتداًء 
من السبت القادم الـ13 من يوليو يف تنفيذ 
حملتهــا األمنية امليدانيــة لحماية وتأمني 
ســواحل املحافظة املمتدة عىل طول 130 
ميال بحريا اســتعداداً لحمايــة املواطنني 
خالل موسم نجم البلدة السياحي لهذا العام 

2019م.

واكد قائد قوات خفر السواحل يف املحافظة 
الرائد محمد عمر بامهري أن قواته يف جاهزية 
عالية لتأمني السواحل وتتمتع بامكاناتها 

الالزمة، وتمتلك خربة ودراية بأمور البحر.

داعيــا املواطنــني وخطباء املســاجد 
واالعالميني اىل املساهمة يف التوعية وتنفيذ 
ارشادات الســالمة التي تقوم قوات خفر 
الســواحل بتوزيعها حفاظاً عىل ســالمة 

املواطنني.

وأوضح الرائد محمد بامهري ان قوات خفر 
السواحل عملت مسبقاً عىل تجهيز واعداد 
خطة محكمة تهدف اىل حماية املواطنني من 
خالل نرش دوريات راجلة ومتحركة وطرادات 
وطواقم لالخالء واإلنقاذ والعمليات والتوجيه 
واالعالم والفرق التطوعية التي ســتواصل 
عملها ليل نهار وعىل مدار الساعة لحماية 

الشواطىء وتأمينها خالل ايام موسم البلدة 
حفاظاً عىل ارواح الزوار خصوصاً خالل هذا 
املوسم تنفيذاً لتوجيهات محافظ املحافظة 
قائد املنطقة العســكرية الثانية وبارشاف 

ودعم مبارش منه.

واشــار اىل البدء بحملة اعالمية ارشادية 
توعوية للمواطنني ونصب خيام عىل طول 
شارع الســتني ســتتواجد بداخلها فرق 
اإلخــالء واالنقاذ وبحوزتهم مســتلزمات 
االمن والســالمة واجهزة السلكية للتواصل 
فيما بينهــم ومع الطــرادات داخل البحر 
وبمساندة من الفرق التطوعية يف مدن ساحل 

حرضموت.

وقال بامهري ان قواته ستنترش عىل طول 

الرشيط الســاحيل من مدينة بــروم غرباً 
حتى الريدة وقصيعر رشقاً وســتعمل عىل 
التوعية باالماكن الخطرة وغري املســموح 
فيها باالغتسال، وسيتم هذا االسبوع تنفيذ 
دورة االسعافات االولية لقوات خفر السواحل 
للتعريف بجوانب االنقاذ عند أي حالة تتطلب 
التدخل ال سمح الله، وسرتافق هذه القوات 
سيارات اسعاف طيلة ايام املوسم بمشاركة 
من قوات االمن العام ولواء االحقاف بالشحر.

مشــريا اىل إن جنود الدوريــات الراجلة 
جميعهم يمتلكون خربة ودراية بأمور البحر 
ومن أفضل الغواصني والســباحني املهرة 
وسيتم تزويدهم ببدالت مميزة وسرتة للنجاة 

ومستلزمات االمن والسالمة.

وكشــف قائد قوات خفر السواحل عن 
مواصلــة العمل حالياً يف انشــاء 4 ثكنات 
عســكرية يف رشق حرضمــوت بمناطق 
املصينعة ومعســكر قصيعر ونقطة عسد 
الفاي والقرن مهمتها مراقبة الســواحل يف 
الجانب الرشقي للمحافظة عرب ابراج بحرية، 
فيما سيتم بعد عيد االضحى املبارك البدء يف 
انشاء 3 ثكنات عسكرية لحماية السواحل 
ومراقبتهــا يف الجانب الرشقــي بمناطق 
جثمون وراس باغشوة ورضغم، مؤكداً ان 
هذه املشــاريع وأبراج املراقبة ستسهم يف 
مساندة قواته لبسط حماية وتأمني سواحل 
املحافظــة التي تمتد عىل طــول 130 ميال 
بحريا من راس كلب بحدود شبوة اىل منطقة 

حضاتهم عىل حدود محافظة املهرة رشقاً.

فؤاد مسعد- خاص

شهدت جبهات الضالع يف األيام القليلة 
املاضية مواجهات عنيفة يف كل من مريس، 
وقعطبة شمال الضالع، وحجر شمال غرب 
الضالع، أسفرت عن تراجع مليشيا االنقالب 
الحوثي وتحقيق قوات الجيش الوطني تقدما 
ملحوظا يف عدد من املواقع بحسب قيادات 

عسكرية.

يقول املقدم نرص الرزاقي، ركن التوجيه 
املعنوي يف اللواء الرابع احتياط: اســتطاع 
الجيش الوطني مؤخرا ومعه ابطال املقاومة 
الشــعبية ان يحقق الكثري من االنتصارات 
العســكرية التي تمثلت يف تحرير وتطهري 
الكثري مــن املواقــع واملناطــق والجبال 

االسرتاتيجية.

وأوضح الرزاقي يف حديــث خاص لـ ) 
26 ســبتمرب( إن الجيش الوطني تمكن يف 
األيام املاضية مــن تحرير عدد من املناطق 
منها منطقة دبيــان القريبة من منطقة 
ســليم الواقعة غرب قعطبة، باإلضافة إىل 
أن الجيش تمكن من تحرير عدة مرتفعات 
وجبال اســرتاتيجية أبرزها جبــل الدوير 
وقصبة الدوير، التي تطل عىل )باب غلق(، 
فضال عن تحرير التباب السوداء والقراميد 
وباتت منطقة البدو تحت السيطرة النارية 

ألبطال القوات املسلحة.

وأضاف املقدم الرزاقي أن املعارك يف اليوم 
وصلت إىل مناطق متقدمة وباتت املواجهات 
بالقرب من منطقة الزبرييات، وكذلك منطقة 
هجار وشــليل التي تعد أول منطقة تتبع 
العود كما تقرتب املعارك يف الوقت الراهن من 
منطقة الفاخر، قائــال إن هذه االنتصارات 
تأتي يف ظل تراجع مليشيا االنقالب التي تتكبد 

الكثري من الخسائر يف األرواح والعتاد.

وأشــار ركن التوجيــه يف حديثه إىل أن 
االنتصارات التــي يحققها الجيش الوطني 
تعترب اســتكماال لتحرير وتطهري مديرية 
قعطبة من املليشيا الحوثية االنقالبية، ويف 
أعقاب ذلك تبــدأ عملية تحرير أوىل مناطق 
محافظة إب من جهــة محافظة الضالع، 

ومالحقة العنارص االنقالبية.

وقال الرزاقي: إن الجيش الوطني مسنودا 
باإلرادة الشــعبية يف الضالع واملحافظات 
املجاورة عازم عىل تحرير واســتعادة كافة 
املناطــق من ســيطرة املليشــيا الحوثية 

االنقالبية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت 
مســاء األحد املايض، تحرير مواقع جديدة 
يف قعطبة بعد معارك عنيفة مع املليشــيا 
االنقالبية أوقعت عرشات القتىل والجرحى 

يف صفوف املليشيا، وفقا ملصادر عسكرية.

وأفادت املصادر يف حديثها لـ)26 سبتمرب( 
إن وحدات الجيش الوطني استطاعت تحرير 
مناطق )حبيل القراعيات( و)حبيل الحريو (، 
باإلضافة إىل )حبيل الباطنة( يف جبهة شخب 

غرب قعطبة.

وتزامنــت املواجهات مع سلســلة من 
الغارات الجوية شــنتها مقاتالت التحالف 
العربي عىل مواقع املليشــيا الحوثية غرب 
قعطبــة وأدت إىل مقتــل وإصابة عدد من 

عنارص املليشيا وتدمري آلياتهم العسكرية.

ويف جبهة حجر تمكنت القوات الحكومية 
املشرتكة من توجيه رضبات موجعة للمليشيا 
الحوثية أجربتها عىل الفرار واالنسحاب من 
عدد من املواقع التي كانت تحت سيطرتها، 
وبحسب مصادر عســكرية ميدانية فقد 
تكبدت مليشــيا االنقالب الحوثي خسائر 
برشية ومادية فادحــة يف املواجهات التي 

شهدتها جبهة حجر خالل األيام املاضية.

الجيش الوطني يواصل انتصاراته في جبهات الضالع 
والمليشيا تتكبد خسائر بشرية ومادية

استعدادًا لموسم نجم البلدة السياحي وتنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية

قوات خفر السواحل تطلق خطة أمنية وإرشادية لتأمين الشريط الساحلي لمحافظة حضرموت
 

 قائد قوات خفر السواحل في حضرموت: 

 • قواتنا جاهزة لتأمين الشريط الساحلي وسننشر 
دوريــات راجلــة ومتحركــة وطــرادات وطواقم 

لإلخالء واإلنقاذ على مدار الساعة
 • ســيتم نصــب خيــام وفــرق انقــاذ وغواصيــن 
لتأمين السواحل وبحوزتهم مستلزمات السالمة 

وسيارات اسعاف

وضعت أقدامها على أولى مناطق مديرية الحشوة وحررت مناطق جديدة في باقم
قوات الجيش الوطني تطبق الحصار على معقل مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية

فــي الوقت الذي تســتمر فيه مليشــيا التمــرد واالنقالب 
الحوثيــة بارتــكاب المجــازر الجماعيــة والوحشــية بحق 
المواطنين مــن أبناء مديرية حجور فــي محافظة حجة، 
يواصل الجيش الوطني انتصاراته الميدانية والعسكرية 

في مختلف جبهات القتال.
ففي جبهات صعــدة المختلفة والمشــتعلة نيرانها التي 
ال تتوقــف، أطبقــت طالئــع ووحــدات الجيــش الوطنــي 
الحصار على وكر ومعقل زعيم تلك المليشيا الكهنوتية 
في جبال مران، فيما تتقدم وحدات الجيش بخطى ثابتة 
من مختلف جبهات ومحاور القتال باتجاه مركز المحافظة 

الذي يفصلهم عنه أقل من ثالثين كيلو مترا مربعا.

   تغطية/ رفيق السامعي
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

فيما الجهات المعنية ال تحرك ساكنا.... تسونامي 
البضائع المهربة تجتاح األسواق اليمنية

ووفقا ملراقبني وخرباء اقتصاد، فإن االسترياد 
عرب التهريب كان موجودا قبل الحرب ولكن بنسب 
بسيطة ومحصورا يف تجارة بعض املواد كاألدوية 
والســجائر ، اال انه - منذ بدء الحرب- تضاعف 
كثريا .. مؤكدين ان االسترياد عرب التهريب  كان  
يأتي بالدرجة األوىل عرب البحر عن طريق شبكات 
تهريب بعيــدا عن املوانئ، ويليــه املنافذ الربية 
واخريا املطــارات، اما خالل الحرب فقد اصبحت 
اغلب املنافذ سواء الرسمية او غري الرسمية متاحة 
لشبكات التهريب  التي تنامت كثريا خصوصا يف 
السواحل اليمنية، لتصل وفقا ملراقبني اقتصاديني 

ومؤسسات املال واألعمال اىل قرابة 80% .

اضرار فادحة
وبحسب خرباء اقتصاد ، فإن التهريب اصبح  
كمزود رئيس للسوق املحلية.. مؤكدين  ان الدولة 
تخرس املليارات التي كانت ســتحصل عليها من 

الرسوم الجمركية والرضيبية لتلك املستوردات.
ويف الســياق ذاته تشــري البيانات الجمركية 
الرسمية للعام  2018   - التي بلغت 160.1 مليار 
ريال - حجم الفاقد للدخول الجمركية والرضيبية، 
مقارنة  ب235 مليار ريال يف العام 2014م ..علما 
بأن أغلب ما يتم اســترياده حاليا  - الذي تصل 
نســبته %80 وفقا لدراســات مالية ومراقبني 
اقتصاديني - لم يكن يستورد قبل الحرب  إما النه 
لم يكن مسموحا به  او يمنع من الدخول اىل البلد 
اال بالرســوم الجمركية    ، وبالتايل فإن   خسائر 
الدولة  جراء  التهريب  يقــدر بأكثر من  نصف 

ترليون ريال  سنويا 

سوق التهريب
ال تقترص االحتياجات املستوردة عرب التهريب 
عىل أصناف محددة وقليلة، إذ تشمل الكثري من 
احتياجات املواطن بما فيها االصناف التي تسمح 
الحكومة  باستريادها او تلك التي يدعمها البنك 
يف عدن، وتعترب املشــتقات النفطيــة واالدوية 
والسجائر اىل جانب االصناف الكمالية التي منعت 
الحكومة اســتريادها، من أبرز املستوردات عرب 

التهريب.  
 انور العامري - وهو مسؤول يف وزارة النفط 
بعــدن يؤكد يف ترصيــح خــاص لـ"صحيفة 
26ســبتمرب " - ان هنــاك كميــات كبرية من 
املشتقات النفطية تدخل اىل البلد عرب منافذ غري 
رسمية "تهريب" .. موضحا " هناك  ٥٠ الف طن 
من البرتول والديزل تدخل بشكل شهري كمعونات 
ملليشيا الحوثي ...مشريا اىل ان هذه الكميات يتم 
بيعها يف السوق بالسعر التجاري بينما يتم عمل 
مصارفة لهــذه املبالغ يف البنك املركزي بســعر 
البنك.. ولفت العامري اىل ان ذلك يؤدي مضاعفة 
االرباح، االمر الذي ينهــك االقتصاد الوطني من 

جهة ويحرمه من الرسوم الجمركية العالية من 
جهة أخرى. 

ويف سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة يف 
وزارة الصحة- وفقا ملصادر اعالمية خليجية 
- أن هناك أكثر من 500 رشكة دواء يف اليمن 
أغلبها تم إدخالها خــالل األعوام األخرية من 
بنغالدش وباكســتان والهند، الفتة إىل أن كل 
رشكة لديها أصناف متعددة، والكثري منها ال 
تعرتف بها الجهات املختصة بالدواء كمنظمة 
الغذاء والدواء األمريكية وغريها... وأكدت ذات 
املصادر أن قرابة %70 مــن االدوية يف اليمن 

دخلت عرب التهريب،.
ولتأكيد ذلك، أجرى كاتب التقرير عدة مقابالت 
مع دكاترة صيدالنيــني، حيث أكد الدكتور فهيم 
الصربي - موظف يف صيدلية بتعز - أن أغلب ما 
يتم بيعه يف السوق حاليا من االدوية هي االصناف 
املهربة، االمر ذاته اكــده كل من عمر الرشجبي 
وباسم عبدالرؤوف وهما موظفان يف صيدليتني، 
االخري منهما يعمل يف صيدلية تتبع مستشــفى 
خاص.. وأضاف عبدالرؤوف أن املستشفيات باتت 
تتعامل مع األدوية املهربة اكثر من غريها نظرا 
ألسعارها املقبولة.. معرتفا ان األدوية املهربة رغم 
ربحيتها الكبرية اال ان بعضها ليســت آمنة أو ال 
ترتقي اىل مســتوى جيد يف الجودة. ..اما تهريب 
الســجائر.. فوفقا لتقارير اعالمية محلية فإن 
السجائر املهربة تستحوذ عىل اكثر من %40 من 
السوق املحلية، االمر الذي يحرم الدولة من رسوم 

جمركية ورضيبية كبرية. 
مراقبون اقتصاديون وناشطون انسانيون أكدوا 
أن شبكات وتجار التهريب يدخلون بضائعهم عرب 
منافذ رسمية بالتواطئ مع مسؤولني فيها، ويأتي 
تهريب املشــتقات النفطية بدرجة رئيسية من 
ميناء الحديدة برعاية مسؤولني يف مليشيا الحوثي 
االنقالبية ، ويف عدن يتم تهريب األدوية عرب مطار 
عدن الدويل، أما باقي البضائع خصوصا السجائر 
واملواد التــي منعت الحكومة اســتريادها فيتم 
استريادها عرب سواحل املخا والسواحل الجنوبية 
والرشقية واملنفذ الرشقي للبالد يف محافظة املهرة، 
وتمر البضائع املهربة عرب شــبكات التهريب يف 
املحافظات الرشقية، وتوزع يف مختلف محافظات 
الجمهورية والغريب يف األمر انها تمر عرب النقاط 
األمنية يف مداخل املدن سواء التي تسيطر عليها 
الرشعية او تلك التي تخضع لسيطرة االنقالبيني 
..وتجدر االشارة اىل ان  مصدر البضائع املهربة  - 
وفقا ملراقبني - مصدرها غالبا من الصني والهند 

وباكستان والسعودية ومرص واالردن.

مكافحة التهريب 
يف الوقــت الذي تغــرق األســواق املحلية 
باملهربات بكافة انواعها  لم يلمس املواطن أي 

دور فاعل للجهات املعنية ملكافحة التهريب او 
الحد منها. 

ويف محاولة مــن كاتب التقريــر ملعرفة دور 
الجهات املعنيــة بالحكومة "املعرتف بها دوليا" 
حــاول التواصل بــوزارة الصناعــة والتجارة 
وبالتحديد مع نائب الوزير ووكيل أول الوزارة اال 
انه لم يجد سوى التهرب من الرد، حيث تعلل األول 
بسفره خارج البالد وكلف مدير مكتبه بالرد اال ان 
هذا االخري ظل يعد بالرد يوما بعد آخر  واستمرت 
محاولة الحصول عىل توضيح قرابة خمسة ايام 
، ورغم طول املدة لم يأت الــرد ... اما وكيل أول 
الوزارة فلم يتجاوب ولو بكلمة واحدة، وهذا ما 
يجعلنا نطرح ألف سؤال وسؤال عن ذلك التهرب 
وقبل ذلك يفرس اىل حد كبري ازدياد وترية التهريب 
خالل فــرتة الحرب، فالجهــات املعنية ال تلقي 

للمشكلة باال

تطلعات
ال تنحرص  ارضار اغراق السوق باألصناف 
املهربة الرديئة عىل االقتصاد الوطني فحسب 
، بل وتلحق ارضارا صحية بالغة باملســتهلك 
، خصوصا وان تلك املهربــات ال تخضع ألي 
اختبارات للجودة فضال عــن ان اغلبها غري 
مقبولة يف اغلب الدول بما فيها  دول املنشأ.. 
ولهذا يأمل ويتطلع املواطن اليمني من الجهات 
املختصة ان تقوم بدورها ووظيفتها للحد من 
عمليات التهريب إلنقاذ االقتصاد واملواطن يف 

آن واحد.

من المخلص
سؤالنا هنا ال يختلف عن ســؤال املواطنني 
الواقعني يف عذاب الحرب واآلم األمراض واالوبئة  
وارتفاع اسعار تلك السلع املثقلة بالغش التجاري 
وتدهور االقتصاد  بســبب غياب املســؤولية 
الوطنية واالنسانية واالخالقية، والتي من اثارها 
املدمرة ان بات السوق اليمني مقلبا للسلع األسوأ 
يف العالم من حيث ارتفاع معدل  الغش التجاري 

والرداءة .
حقيقة ال نعلم متى سيصحو الضمري الوطني 
واالنساني ملسؤولينا يف الرشعية لضبط عمليات 
االســترياد والتصدير يف املنافــذ الواقعة تحت 

سيطرتها  والرقابة عىل السلع املستوردة.
الشــك ان املواطن اليمني ال يعول عىل مليشيا 
الحوثي كونها عصابة اجرامية انقالبية، وجدت 
لتعبث باألرض واالنسان، ولكنه يف املقابل يعول 
كثريا عىل حكومة الرشعية كدولة ونظام وقانون، 
ما يحتم عليها فــرض قوتها عىل االرض حماية 
للمواطن واالقتصاد الذي يشهد تدهورا يف جميع 
قطاعاته..فــاىل متى هذا الصمــت يا حكومتنا 

الرشعية؟؟

  عدن / خاص
ويف  الكثــريون  يعــول 
الصحة  وزارة  مقدمتهــم 
العامة والسكان عىل مركز 
االطــراف الصناعية بعدن 
للعب دور بــارز يف تجهيز 
االطراف وتركيبها ســيما 
لجرحى الحرب ومساعدتهم 
يف تجاوز الصعوبات واالثار 

النفسية التي يواجهونها.
ويف هــذا الصدد دشــن 
مركز امللك سلمان مرشوع 
دعم وتأهيل مركز االطراف 
الصناعية ويعد هذا املرشوع 
الذي تنفــذه منظمة اطباء 
عرب القارات واحدا من جملة 
يتبناها  صحية  مشــاريع 
امللك ســلمان لدعم  مركز 
القطــاع الصحي وتخفيف 
معاناة الشــعب اليمني ويف 
املقدمــة جرحــى الحرب 
حسب  االنسانية  والحاالت 
توضيح مديــر مركز امللك 
سلمان بعدن صالح الذيبان.
مــن جانبه بــني ممثل 

القارات وجدان  اطباء عرب 
الحميدي ان عــدد الحاالت 
التي سيتم استهدافها ٦٠٠ 
حالة منها ٢٠٠حالة تعديل 
ألطــراف ســابقة اضافة 
اىل اعمــال التدريب للكادر 
املحيل واســتقبال الحاالت 
مــن مختلــف الرشائــح 

واملحافظات..
والحقيقــة ان املركز ظل 
لفرتات طويلــة يعاني من 
شح االمكانيات وغياب الدعم 
ما اثر ســلبا عىل مستوى 
االداء واســتدعى تحركات 
من اكثر من جهة النتشاله 
من وضعه املزري وتحسني 
ادائه ومهارات العاملني فيه 
وال ادل عــىل ذلك من جملة 
االنشــطة التي استهدفت 
العاملــة بجانب  العنارص 
توفري عدد مــن التجهيزات 
الرضورية واالدوات الالزمة 
وبخاصة شحنات االطراف 
الصناعيــة التــي وصلت 
ومكنت املركز من التعاطي 

مــع الحــاالت الوافدة من 
كل من عــدن ولحج وابني 
وبحسب  وغريها  والضالع 
عبدالله القييس مدير املركز 
فان ثمة دور ريادي وفاعل 
لوزارة الصحة وملركز امللك 
ســلمان الذي لم يتوان عن 
الدعم  انواع  تقديم مختلف 

واملساندة.
مركــز  يف  عاملــون 
االطراف أكدوا من جانبهم 
ملرآى  يتأملون كثــريا  انهم 
االشــخاص الذيــن برتت 
اطرافهــم ويعملــون ما 
بوســعهم ملســاعدتهم يف 
تخطي مشكالتهم، معربين 
عن االســف الشــديد وهم 
يجدون االطفال والشــباب 
وحتــى الكهــول يدفعون 
الحوثيني  مغامــرات  ثمن 
وعطشهم للموت ما يجعل 
اىل  تباعا  يتوافدن  الضحايا 
مركز االطراف بغرض البحث 
عن ذراع او قدم او ساق يف 
محاولة الستعادة مظهرهم 
الطبيعي ولو بشكل جزئي..

مركــز  يف  مســؤولون 
االطراف يؤكدون عىل االعداد 
االلغام  املتزايدة لضحايــا 
وخاصة االطفال مشــريين 
اىل ان الحاالت التي يستقبلها 
املركــز تقــوق طاقتــه 
االســتيعابية موضحني انه 
وخالل العام املايض استقبل 
املركز نحو ١٢٠ طفال فقدوا 
اطرافهم ومــن الرضوري 
ان يتم االستعداد الستقبال 
حاالت اكثر طاملا والعدوان 

الحوثي مستمر ومتواصل.

  عدن /خاص:
وصلت يوم أمــس اىل مطار عدن الدويل 
حاويــات احزمة نقل عفش املســافرين 
الجديدة، والتي تــم التعاقد عىل توريدها 
وتركيبها من قبــل الهيئة العامة للطريان 

املدني واالرصاد وبتمويل حكومي.

وتعد هذه االحزمة مــن احدث االنواع 
عىل مســتوى العالم والتي تم تصنيعها 
من قبل رشكة سيمنز Siemens االملانية، 
ومن املتوقع ان تبدأ عملية تركيب االحزمة 
خالل االيام القليلة القادمة عىل ان تدخل 
يف الخدمة فور االنتهاء من عملية الرتكيب.

 وشــهد رئيس الهيئة العامة للطريان 
املدني واألرصــاد الجوية الكابتن/صالح 
ســليم بن نهيد عملية االستالم ووصول 
الحاويات، موجهــا إدارة املطار برضورة 
اســتكمال عملية الرتكيب يف ارسع وقت 
ممكن وتقديــم اي تســهيالت مطلوبة 

للرشكة املنفذة لالعمال.
وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة االخ املشري 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
حفظه الله ومتابعة وإرشاف معايل وزير 
النقل صالح أحمد الجبواني باســتكمال 
كافة التجهيزات يف مطار عدن الدويل خدمة 

للمواطنني وجمهور املسافرين.

وصول أحزمة العفش الجديدة 
لمطار عدن الدولي

مركز األطراف الصناعية بعدن.. 
اإلرادة عنوان الحياة

محليات 8

منذ ان انطلقت شــرارة الحرب التي 
اشعلتها مليشــيا الحوثي االرهابية 
فــي اليمــن، وجــد تجــار تهريــب 
الــواردات من الخــارج الى األســواق 
المحلية فرصة سانحة لزيادة وتيرة 
استيرادهم  ، لتبلغ نسبة االستيراد 
الحتياجــات الشــعب اليمنــي عبــر 
التهريــب نحــو 80 %، فــي الوقت 
الــذي لــم تحــرك الجهــات المعنية 
ســاكنا، األمر الذي ألحــق باالقتصاد 

الوطني خسائر كبير. 

   تقـرير -هشام المحيا



الخميس الــعـدد »1886« 8 ذوالقعدة 1440هـ 
المـــوافــق 11 يوليو 2019م

     اجليش الوطني اليمني
      

     

9تقارير

ومع تهاوي جبهات القتال لدى املليشيا الحوثية 
وبعد الرفــض املجتمعي ألخذ طــالب املدارس إىل 
الجبهات وتحول اآلباء إىل تدريس أبنائهم يف مدارس 
خاصة وترك املدارس الحكومية تسعى املليشيا إىل 
استغالل املركز الصيفية التي حرصتها يف مدارس 

ومراكز خاصة بها.
وقد حذرت املليشيا الحوثية املدارس األهلية من 
فتح مركز صيفيــة إال بإرشافها وتدريس مالزمها 
التي خصصتها لغســل أدمغة األطفال لكي يسهل 

الزج بهم إىل جبهات القتال ومحارق املوت.

خبراء إيرانيون
وزير اإلعالم معمــر االرياني قال 
إن بعض ما تســميه املليشيا مراكز 
صيفية هي معسكرات إرهابية مغلقة 
يرشف عليها ويشارك يف إدارتها خرباء 
إيرانيون لتدريب األطفال عىل األسلحة 
الخفيفة واملتوســطة والدفع بهم يف 
جبهات القتال ونرش األفكار املتطرفة 

الدخيلة عىل اليمن واليمنيني.
وحــذر وزير اإلعــالم، يف ترصيح 
نقلته وكالة األنباء اليمنية »سبأ« من 
استغالل مليشيا الحوثي االنقالبية، 
لهذه املخيمات يف مناطقها وتحويلها 
إىل معســكرات مغلقة الســتقطاب 
األطفال وتعبئتهم باألفكار اإلرهابية 

املتطرفة وتدريبهم عىل القتال.
وأشار إىل أن مليشيا الحوثي لجأت 
إىل استقطاب وتجنيد األطفال عرب ما 
يســمى باملراكز الصيفية لتعويض 
خسائرها البرشية يف جبهات القتال 
خاصة مع عــزوف أبناء القبائل عن 
االنخراط يف صفوفها بعد انكشــاف 
حقيقة مرشوعهــا وأنها مجرد ذراع 

قذرة تدار من الحرس الثوري اإليراني لزعزعة األمن 
واالستقرار يف اليمن واملنطقة.

بدوره قال وزير األوقاف واإلرشاد القايض أحمد 
عطية بأن مراكز الحوثي الصيفية فقاسة للشحن 

الطائفي واملذهبي ومصيدة ألطفال اليمن والزج بهم 
يف قتال شعبهم وتدمري مستقبلهم.

وأضاف يف تغريدة له عىل تويتىر »املليشيا الحوثية 
تحرض األطفال عىل معــاداة الجمهورية والدول 

املجاورة، وتلميع عهد اإلمامة البائد مخاطبا األهيل 
أنقذوا أوالدكم منها«.

من جهته دعا وكيل وزارة اإلعالم، عبدالباســط 
القاعدي، أولياء األمور يف مناطق ســيطرة مليشيا 
الحوثي االنقالبية، لالهتمام بأبنائهم ومتابعتهم، 
وتجنيبهــم أوكار ومصائد املليشــيا الحوثية التي 

تسميها مراكز صيفية.
وأوضح الوكيــل القاعــدي، يف تغريدات له عىل 
»تويرت« أن مليشيا الحوثي االنقالبية تعترب املدارس 
استحمار، كما أن املراكز الصيفية فقاسات لتفريخ 
املقاتلني، وتخريج أحزمة ناســفة 

وقنابل موقوتة.

مركز الموت الحوثية
وتعتــرب املليشــيا االنقالبية أن 
املراكز الصيفية هي امللجأ الوحيد 
لهــا لتعبئة الطــالب طائفيا لزج 
بهم يف جبهاتهــا التي أصبح أغلب 

املقاتلني من أطفال املدارس.
يقول املــدرس »ع.ص« يف احد 
مدارس محافظة ذمار -رفض ذكر 
اســمه خوفا من إجرام املليشيا- 
لـ«26سبتمرب« بأن املليشيا الحوثية 
تقتل أطفال اليمن عرب تجنيد اآلالف 
منهم والزج بهم يف جبهات القتال 
بعد اســتقطابهم ملا يسمى املراكز 

الصيفية التابع للمليشيا.
وأضاف املدرس بأن مراكز املوت 
الحوثي الصيفية وهي يف الحقيقة 
معامل لتفقيس اإلرهابيني وتفخيخ 
عقولهم باألفكار اإلرهابية املتطرفة 
وتقديس قادة املليشــيا واالنصياع 

الكامل.
وأشــار املــدرس إىل أن املراكز 

الصيفية الحوثية اإليرانية تســمم أذهان عقول 
أطفــال اليمن بالفكر الحوثــي الطائفي بالحقد 
والكراهية ونصح اآلبــاء أن يحافظوا عىل فلذات 
أكبادهم من الســم القاتل ألنهم أمانة يف أعناقهم 

حسب وصفه.

ترويج المليشيا
وفيما تحاول املليشيا الحوثية الرتويج للمراكز 
الصيفية بدعوى إقامة أنشــطة وبرامج علمية 
وتربوية وثقافية للطلبة والطالبات، هي يف حقيقتها 
مراكز إلقامة دورات تعبويــة إللقاء املحارضات 
الطائفية وتلقني املــالزم اإليرانية لطلبة املدارس، 
تماثل »الدورات الثقافيــة« التي تجرب املوظفني 

واملواطنني عىل حضورها.
وأكد مراقبون أن املليشيا الحوثية االنقالبية كثفت 
الرتويج للمراكز الصيفية عرب كل منابرها اإلعالمية 
وهذا يعترب أخر أمل للمليشيا يف استقطاب الطالب 

واألطفال إىل هذه املراكز املفخخة بالطائفية.
وأضافوا ان املليشيا أرغمت كل اآلباء عىل تسجيل 
أبنائهم بالقوة ومــن يرفض يتم تصنيفه عىل انه 
عميل لدول التحالف ويجب سجنه وتغريمه مئات 

اآلالف من الرياالت تذهب لجيوب املليشيا«.

غرس اإلرهاب
وقامت املليشيا الحوثية هذا العام بافتتاح مئات 
املركز الصيفية لتفخيــخ املجتمع اليمني وتعبئة 
األطفال بفكر إيراني طائفي لغسل عقول صغار 
السن من الطالب والطالبات والتغرير بهم والدفع 
بهم إىل جبهات القتال ليكونوا وقودا لحروبها ضد 

اليمنيني.
املواطن حسن عيل يؤكد لـ«26سبتمرب« أن جيال 
بأكمله يقوم الحوثــي بتدجينه وغرس اإلرهاب يف 
عقله عرب املركز الصيفية التي يقيمها لألطفال وهي 

خطر كبري عىل املجتمع
وأضاف عــيل: »الحوثي يغزو عقــول األطفال 
ويعلمهــم اإلرهاب والعبوديــة وكيفية الخضوع 
والتســليم املطلق له فرصة الســتقطاب مقاتلني 
جدد، وســاحة تبث فيها سموم الطائفية يف عقول 

األطفال«.
كاشفاً أن »مليشيا الحوثي تقيم يف املراكز الصيفية 
محارضات ودروسا تدعو إىل كراهية اآلخر ووجوب 
قتاله بزعم أن الجميع عدا الحوثي وأزالمه »أعداء 
الله ومنافقني« رغم أنهم يمنيون من أبناء جلدتهم«.
وأشار إىل أن مليشيا الحوثي أعدت مئات املراكز 
الصيفية يف صنعــاء وبقية املحافظات التي ال تزال 
تحت سيطرتها يف خطوة جديدة لغسل عقول صغار 
السن من الطالب والطالبات والتغرير بهم والدفع 
بهم إىل جبهــات القتال ليكونوا وقــودا لحروبها 
ضد اليمنيني، مؤكدا أن هــذه الخطوة التي أقدمت 
عليها املليشيا ســيكون لها انعكاساتها التدمريية 
يف املستقبل عىل النسيج االجتماعي والتعايش بني 

اليمنيني.
وكعادته يصمت املجتمع الــدويل واألمم املتحدة 
ومنظمات حقوق اإلنســان وحماية الطفولة عن 
جرائم مليشيا الحوثية بحق الطفولة يف اليمن التي 
تنتهكها املليشــيا الحوثية إما قتــال بقناصتها أو 
بقذائفها والغامها وأخريا تقوم املليشيا بتغيري فكر 
األطفال برتهيبهم وأرسهم عىل االلتحاق بمراكزها 
الصيفية الطائفية التي تخرج أطفال مشــحونني 
بالكراهية والحقد وســيجعل اليمن بؤرة لإلرهاب 

والتطرف وسيدفع ثمنه العالم أجمع.

   الجوف - خاص:

أعلن مكتب حقوق اإلنسان بمحافظة 
الجوف، أنــه وّثــق 14780 حالة انتهاك 
ارتكبتها مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة 

من إيران، بحق املواطنني، يف املحافظة.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي، عقده مكتب 
حقوق اإلنسان بمحافظة الجوف، األحد، 
الستعراض نتائج عمليات الرصد والتوثيق 
لضحايــا األلغام باملحافظــة منذ اندالع 

الحرب وحتى العام الجاري 2019م.
وأكد مكتب حقوق اإلنسان يف املحافظة 
أنه رصــد 190 حالة قتــل و385 حاالت 
إصابة وتشوهات وإعاقة وبرت تسببت بها 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
وتوزعت االنتهاكات بسبب ألغام املليشيا 
بني حاالت قتل واصابة وبرت اعضاء ونزوح 

وتدمري ممتلكات.

14الف نازح
تقرير »األلغام السالح املحظور والقاتل 
الخفي« أوضح أنه رصــد أكثر من 105 
حالة تدمري للسيارات واملمتلكات العامة، 
باإلضافة إىل التسبب يف قتل أكثر من 100 
من املوايش، ونزوح أكثر من 14000 حالة 
من أبناء املناطق التــي زرعها الحوثيون 

باأللغام.
مدير مكتب حقوق اإلنسان عبدالهادي 
العصار قال يف كلمتــه خالل املؤتمر الذي 
عقد بمدينة الحزم بحضور الناشــطني 
الحقوقيني ووسائل اإلعالم: »مليشــــيا 
الحوثــي االنقالبية قامت بزراعة اآلالف 
من األلغام يف جميع أنحاء مناطق املحافظة 
التي تمكنت من السيطرة عليها خصوصا 
املناطق التي أجربت فيها عىل االنســحاب 

والرتاجع حيث عمدت إىل تفخيخها لتؤدي 
بحياة املئات من املواطنني وإصابة العديد 
بإعاقات كليــة أو جزئية نتيجة فقدانهم 

ألطرافهم جراء االنفجار«.

حرب أخرى
وأضــاف العصار: »أصبحت مشــكلة 
األلغام املزروعة يف محافظة الجوف معضلة 
ثقيلة أمام حارض ومستقبل املحافظة وهو 
ما يجعل منها حرباً أخرى تسحق املواطنني 
وتضاعف األزمة اإلنســانية التي تمر بها 
محافظة الجــوف، كونها زرعت بكميات 
كبرية وبأشــكال مموهة ويف مساحات 
شاســعة وحيوية مرتبطة بحياة الناس 

اليومية كاملزارع وأماكن الرعي والطرقات 
الفرعيــة ويف جوانب خطوط اإلســفلت 
الرئيسية وأيضا يف املدارس ودور العبادة 
وسائر املنشــآت التي خضعت لسيطرة 

املليشيا بما يف ذلك منازل املواطنني«.
وأوضح أنه »من خــالل عملية الرصد 
والتوثيق وجلسات االستماع التي قام بها 
فريق مكتب حقوق االنســان تم التحقق 
من قيام مليشــيا الحوثــي بزراعة آالف 
االلغام يف مديرية خب والشعف ومديرية 
برط العنان ومديرية الحزم ومديرية الغيل 

ومديرية املصلوب ومديرية املتون«.

»مسام« ينزع 15ألف لغم
والتــزال محافظــة الجــوف موبوءة 
باأللغام، بعد أن تم إتالف نحو 15 ألف لغم 
مضاد للمركبــات واالفراد وعبوات ناسفة 
وقذائف من قبل املرشوع الســعودي لنزع 
األلغام )مسام(، فيما اليزال هناك االالف 
من األلغام املطمورة تحت االرض يف مناطق 
متفرقة بمحافظة باملحافظة وفقا للعصار.
ووجه العصار يف ختام كلمته شــكره 
وتقديــره لألشــقاء يف اململكــة العربية 
السعودية عىل تدخالتهم اإلنسانية النوعية 
يف هذا املجال والتي أســهمت يف التخفيف 
من معاناة أبناء املحافظة من خطر األلغام 

داعيا مرشوع مســام إىل تفعيل أنشطة 
التوعية من مخاطر األلغام حماية للمدنيني.

مطالب عاجلة
واختتم املؤتمر ببيان ختامي ناشــد كل 
املنظمـات الدوليـة واملحلية املعنية برسعة 
التدخل إلنقاذ األهايل يف محافظة الجوف من 

هذه الكارثة االنسانية املهددة للحياة.
ووجه البيان نداء عاجال إىل األمم املتحدة 
ومبعوثها إىل اليمن لزيارة محافظة الجوف 
واالطالع عىل ما يحدث فيها من انتهاكات 
جسيمة بحق اإلنســانية يف املحافظة من 
قبل هذه املليشيا االرهابية من خالل خرقها 

التفاقية أوتاوا التي قضت بمنع واستخدام 
ونقل وتركيب وتخزين وزرع وإعادة تصنيع 
وتطوير األلغام، وهو ما يعني وفقا لألعراف 
الدولية تحد واضح وخطــر عىل القانون 
الدويل اإلنســاني يتطلب التدخل الفوري 

إليقافه ومعاقبة مرتكبيه.
واختتم البيان بتوجيه رســائل متعددة 
للحكومة الرشعية والربنامــج اإلنمائي 
لألمم املتحدة ومنظمة اليونسف برضورة 
تحمل مســؤولياتهم تجاه ضحايا األلغام 
يف محافظة الجوف من خالل إنشاء مركز 
متكامل لنزع األلغام ومركز للتعويض عن 
األطراف الصناعيــة، وتدريب فريق محيل 
هنديس لنزع األلغام، وفريق آخر للتوعية 
بمخاطر األلغام، وتوفري كافة االحتياجات 

الالزمة لتفعيل كل ذلك.

انتهاك مضاعف
من جهتها أكــدت مدير قطــاع املرأة 
يف محافظــة الجوف مجيــدة العدس أن 
األلغام مثلت انتهاكاً مضاعفاً بحق املرأة 
يف محافظة الجوف حيث قالت: »تعرضت 
املئات من نســاء الجوف للقتل واالصابة 
واالعاقة الدائمة بســبب األلغام، وكل هذا 
إضافة إىل اجبار اآلالف منهن عىل النزوح 

وترشيدهن من منازلهن«.
وطالبت العدس املجتمع الدويل بحماية 
حق املرأة يف العيش مناشدة الحكومة بفتح 
برنامج للتأهيل والدعــم النفيس ومركز 

لألطراف الصناعية.
املواطنون شكوا من حرمانهم من زراعة 
أراضيهم بسبب األلغام التي زرعتها املليشيا 
الحوثية، موجهني رســالة شكر ملرشوع 
مســام عىل إنقاذه لهم من هــذا الخطر 

الصامت.

المراكز الصيفية الحوثية... فقاسة للشحن الطائفي والمذهبي ومصيدة لتجنيد األطفال والزج بهم في الجبهات

فيــمــا انتــــزع مــســـام 15الــــف مـــنــهـــا..

ألغام المليشيا الحوثية تتسبب بـأكثر من 14 ألف انتهاك

تعتبــر المراكــز الصيفيــة فــي المناطــق المتبقيــة 
لسيطرة مليشــيا الحوثي عمليات شــحن وتعبئة 
طائفيــة تســتهدف عقــول األطفــال والشــباب 

لتحويل النشء إلى مشاريع موت.
وكانت المليشــيا أعلنت األســبوع الماضي تدشين 
المراكــز الصيفية بعد أن اقفلــوا المدارس ودمروا 
البنية التعليمة وغيروا المناهج وسماحهم بالغش 
في مناطق ســيطرتهم في سعيها لجلب مقاتلين 
جدد يحملون عقيدتها الطائفية، وتجوب عناصر 
تابعة للمليشيا الشوارع داعية بمكبرات األصوات 

السكان إلى إلحاق أطفالهم بالمراكز الصيفية.

   تقرير خاص

المليشيا لغمت المناطق السكنية والزراعية واستهدفت األرض واإلنسان

  تجنيد األطفال هدف المليشــيا مــن المراكز الصيفية
  مــالزم تعبويــة وأفــكار إرهابيــة يتم غرســها فــي عقولهم



معرض تشكيلي يجسد معاناة النساء 
جراء الحرب والحصار

دشــنت لجنة التنمية 
املحلية يف مديرية القاهرة 
بمحافظة تعــز برعاية 
الدراسات واإلعالم  مركز 
مبــادرة  االقتصــادي 
مجتمعية أطلــق عليها 
اسم "ششــقي"، وهي 
كلمة شعبية تحمل مدلوال 
بالجاهزيــة لالنخراط يف 

سوق العمل.
وقــد بــدأت باكورة 
أنشطة املبادرة من خالل 
دورة تدريبيــة حول فن 
االكسســوارات  صناعة 
مديريــة  يف  للفتيــات 
القاهرة شاركت فيها 12 

من الفتيات يف املديرية، وتستمر عىل 
مدى 6 أيام.

وقالت املدربة وعضو لجنة التنمية 
املحلية نسيم محمد: بأن الدورة تأتي 
يف إطار جهود اللجنة املحلية لتعزيز 
فرص التنمية، وخلق فرص عمل من 
خالل تمكني الشــباب والنساء من 

مهارات وحرف ستسهم يف خلق فرص 
مشاريع صغرية مدرة للدخل. 

من جانبه أوضحت املدربة وعضو 
لجنة التنميــة املحلية عبري املقطري 
بأنه: "لــن تقترص الــدورة عىل فن 
صناعة االكسسوارات، بل سيتم تعليم 
الفتيات مهــارات إدارة املرشوعات 
الصغــرية، وبما يعمل عــىل تكامل 

الخــربات واملهارات 
لــدى املســتهدفني 
ابتداء من اإلنتاج ثم 
التسويق وإدارة تلك 

املرشوعات".
وتشــكلت لجنة 
التنميــة املحلية يف 
مديريــة القاهــرة 
يف  تعز  بمحافظــة 
ديســمرب من العام 
املايض ضمن برنامج 
يســتهدف  تنموي 
القاهرة  مديرتــي 
بتعــز  واملعافــر 
صرية  ومديريتــي 
ودار سعد بمحافظة 
عدن، ينفذه مركز الدراسات واإلعالم 
االقتصادي تحت شــعار: "معاً نحو 
التنمية واملشاركة املجتمعية"، ويهدف 
إىل تعزيز املشاركة املجتمعية من أجل 
تســليط الضوء عىل هموم ومشاكل 
واحتياجات  املجتمع، وإيجاد الحلول 

لها.

اليمني لرصد  التحالــف  أطلق 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن 
تقريــرا  جديدا حــول االنتهاكات 
التي طالت النســاء يف اليمن تحت 
عنوان "نساء اليمن .. انتهاكات ال 

تتوقف".
ويوثــق التقريــر حالة حقوق 
اإلنســان يف اليمن، فيمــا يتعلق 
بالجرائم التي تعرضت لها النساء 
اليمنيات، وتأثري الحرب عليهن وعىل 
حياتهن وأمانهن، وذلك للفرتة من 
سبتمرب2014 وحتى مايو 2019م، 
ويركز عىل الجرائــم التي ارتكبت 
خرقاً للقانون الدويل االنساني أثناء 
االشتباكات املسلحة، وكذا اخرتاق 
قوانني حقوق اإلنسان التي تطبق 

أثناء الرصاع املسلح. 
وكشف التقرير عن عدد النساء 
املختطفات واملختفيات واملعذبات 
الذي اســتطاع "تحالــف رصد" 
الوصــول إليهــن والبالغ عددهن 
)303( امرأة. حيث بلغ عدد النساء 
املختطفات)220( امرأة بينهن)87( 
ناشطة سياســية، و)30( طالبة، 
و)6( ناشــطات حقوقيات، و)2( 
إعالميــات. وبلــغ عدد النســاء 
املختفيــات قرسيــاً )44( امرأة 
بينهن )10( مــن اقلية البهائيني، 
و)3( ناشــطات حقوقيات، و)3( 

إعالميات، و)2( سياسيات. 
يف حني بلغ عدد النساء اللواتي 
تعرضن للتعذيب )39( امرأة بينهن 

)23( سياسية، و)2( إعالمية، و)2( 
من أقلية البهائيني. 

وُســجلت أعىل نسب االختطاف 
واالختفاء والتعذيــب يف العاصمة 
صنعاء، إذ بلغ عدد الضحايا فيها 
)204( امرأة، ثــم محافظة ذمار 
بواقع )29( امرأة، تليها محافظة 

صنعاء بواقع )14( ضحية.
وســجل "تحالف رصد" قيام 
مليشيا الحوثي  باختطاف واختفاء 
وتعذيب )292( امــرأة يف عدد من 
املحافظات اليمنية، تتحمل مليشيا 
الحوثــي لوحدها املســؤولية عن 
اختطاف واختفــاء وتعذيب )87( 
امرأة للفرتة من بداية 2018م وحتى 

مايو 2019م.

أقامت رابطة إعالميات تعز بالتنســيق 
مع مكتب الثقافة، ومكتب اإلعالم ومكتب 
الشــباب والرياضة معرضا تشكيليا جسد 

معاناة نساء تعز خالل فرتة الحرب. 
وشــارك يف رســم لوحات املعرض الذي 
حمل عنوان: "نساء تعز جرح ينزف وصمود 
يتجدد" كوكبة من فنانات ومبدعي الفنون 

التشكيلية بتعز.
واشــتمل املعرض عىل لوحــات وأعمال 
تمثل مختلف معاناة نساء تعز خالل سنوات 

الحرب والحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي 
االنقالبية، وقدم املعرض رســائل موجعة 
مصبوغة بألــوان صمود نســاء تعز رغم 

الجراحات النازفة واملستمرة.
وعقــب افتتاح املعرض قــال وكيل أول 
محافظة تعز الدكتــور عبد القوي املخاليف: 
"لقد جاء هذا املعرض التشــكييل مجسدا 
ملعاناة النساء يف تعز املعاناة والصمود، كما 
أن افتتاحه وإقامته يؤكد حرص الســلطة 
املحلية عىل تبني قضايا املرأة يف تعز، وتسليط 
ضوء الحقيقة عىل حجم التضحيات الكبرية 
والجسيمة لنســاء تعز بســبب استمرار 
الحرب والحصار املفروضــني عىل تعز من 
مليشيا االنقالب، واستمرار استهداف النساء 
واألطفال واألبرياء املدنيني بالقصف والقنص 

املتواصلني.
وأكد الوكيل أول أن نقل صورة املعاناة 
يف تعز عــرب األعمال الفنيــة واملعارض 
والفعاليــات النوعية يخــدم قضية تعز 
كثريا، ويجلب اهتمام الرأي العام العاملي 

بهذه القضايا.
وأشاد مدير عام مكتب الثقافة بتعز عبد 
الخالق ســيف بدور إعالميات تعز يف توثيق 
وتسويق معاناة نســاء تعز من خالل هذا 
املعرض الفني النوعي يف ظل ظروف الحرب 
والحصار التي تعيشــها مدينــة الصمود، 
مضيًفا بأن هــذا املعرض جزء من فعاليات 
قادمة متخصصــة ونوعيــة  تقيمها كل 
الجهات املعنيــة لنقل صورة تعز الحقيقية 

للعالم الحر.

تفقد مدير عــام مكتب الشــباب 
والرياضة األستاذ أيمن املخاليف ورئيس 
فرع االتحاد اليمني لكــرة القدم بتعز 
الكابتن محمد القــديس عىل جاهزية 
ملعب الشهداء الفتتاح الدوري التنشيطي 
لكرة القدم املؤهل للدوري العام ألندية 

الدرجة األوىل والثانية يف املحافظة.
وأكد  املخاليف خالل زيارته التفقدية 
عىل جهوزية امللعــب النطالق الدوري 
عرص اليوم  الخميــس، الفتا إىل أن تعز 

بافتتاح  هذا الدوري تعد األوىل يف تدشني 
البطوالت التنشيطية، والتي تقام يف أكثر 
من تجمع يف الجمهورية تمهيدا لعودة 

الدوري العام.
وأشــار املخــاليف إىل أن تعــز برغم 
املصاعب التي تحيط بها، إال أنها تجدد 
اليوم إثبات تعافيها، وهي تقص رشيط 
البطوالت التنشــيطية، شــاكرا وزير 
الشباب والرياضة األستاذ نايف البكري 
ومحافظ تعز األســتاذ نبيل شمسان 

لدورهما البــارز واملســتمر يف تفعيل 
األنشــطة الرياضية، وتنظيم مختلف 

البطوالت.
من جانبه أكد الكابتن محمد القديس 
أن اتحاد الكرة استكمل كافة اإلجراءات 
إلعــالن صفــارة االنطــالق للدوري 
التنشيطي يف املحافظة، متمنيا لجميع 
األندية تقديم مســتوى كــروي يليق 
برياضة تعز، ويعكس جهوزية األندية 
واستعدادها لخوض غمار الدوري العام.

استعدادات لتدشين الدوري الرياضي التنشيطي بتعز

للمليشــيا طالــت  انتهــاكا   )76(
المساجد ودور القران الكريم

صنعاء تتصدر قائمة المدن األكثر انتهاكا للنساء 

مبادرة لريادة األعمال في تعز

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
26september.yemen@gmail.com

www.26sep.info
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التزال بعض وسائل اإلعالم املحسوبة عىل 
الصف الجمهوري تثري املناكفات الداخلية، 
وتروج لجملة من اإلشاعات واألراجيف التي 
تخلخل الصف الجمهوري، وتخدم املليشيا 
الساللية االنقالبية املتوردة، وبهذا نكون 
قد خدمنا عدونا بوعي أو دون وعي، ولم 
نستوعب الدروس التي تعلمناها من تاريخ 

اليمن الحديث واملعارص.
فإىل متى ســتظل هذه الوسائل، وهؤالء 
الناشطون يمارســون العبث، ويقدمون 
نزواتهم الخاصــة، ومصالحهم الضيقة 

عىل مصلحة الوطن العام؟!
وهل آن األوان ألن لنستوعب دروس املايض 
ونخوض غمار املعركة بروح واحدة من 
أجل الوطن ليس إال "وال تنازعوا فتفشلوا 

وتذهب ريحكم"؟!

الحوثيون يحكمون على غريفيث 
واتفاقياته سياسيًا ومستقبليًا! 

»محكمة حوثيــة يف صنعاء، تصدر أحكامــا بإعدام 30 
مختطفا، منهم أستاذ األلســن بكلية اللغات بجامعة صنعاء 
الدكتور/ يوســف البواب، املختطفون بعد سماعه للقايض 
الحوثي رددوا النشــيد الجمهوري قبل الحكم وبعده، وأكدوا 

للقايض أنهم سوف يخرجون رغم أنفه" مقتبس.. 
يقــال: إن القايض الــذي حكم باإلعدام عــىل كوكبة من 
األكاديميني والسياسيني والنشطاء يتقاىض رواتبه كاملة وغري 
منقوصة من حكومة الرشعية؛ بينما األستاذ الدكتور يوسف 
البواب وزمالئه السادة املدرسني مقطوعة رواتبهم منذ سنني.. 
إن صح ذلك فو الله إنها مســخرة، وتدل عىل منظومة مختلة 

تحتاج إىل تصحيح اليوم وليس غداً، هذا أوالً! 
ثانيــاً: فإني أطالب نقابتي نقابة أعضــاء هيئة التدريس 
ومساعديهم بجامعة صنعاء رسعة التحرك والقيام بكل ما يلزم 
بتوقيف حكم اإلعدام؛ وإن بالتلويح باإلرضاب الشامل والقيام 
بوقفات احتجاجية وإصدار البيانات بهذا الشأن؛ كون البواب 
ورفاقه اختطفوا وحوكموا بدون أية جريمة، وحكم عليهم حكما 

جائرا من محكمة غري قانونية ومسيسة! 
ثالثــاً: فإنني أضم صوتي إىل صــوت خمس عرشة حزبا 
يمنيا أدانوا الحكم ووقفوا ضده، وأيد بيانهم الذي تناول هذا 
الحكم وبنّي أنه صدر من جهة غري ذي صفة كون املحكمة قد 
تم قرار نقلها للعاصمــة املؤقتة عدن، وليس لها وجود أصال 
بالعاصمة صنعاء، وأيد جميع  فقرات البيان وحيثياته؛ وأشيد 
بكل املنظمات الحقوقية املحلية والعاملية بإدانتها لهذا الحكم 

ومطالبتهم بتوقيف تنفيذه! 
رابعاً: فإنــي أرى أن هذا الحكم هو ضــد األمم املتحدة 
ومبعوثها األممي السيد مارتن غريفيث وكل محاوالته للسالم 
ودفنها بهذا الحكم يسء الصيت، وهو يف الوقت ذاته حكم عىل 
اتفاقية ستوكهولم الذي عرابها السيد مارتن يف محك حقيقي 
بصدق نوايــاه وجماعة الحوثيني يف تنفيذهــا؛ وهذا الحكم 
يُعد اختباراً حقيقيا ومفصليا لألمم املتحدة، وســنظل نراقب 
ونتابع تحركاتهم إليقاف تنفيذ الحكم وإطالق جميع املعتقلني 
واملختطفني واملخفيني قرساً؛ مالم فهي يف املحك، وســتعترب 
مسؤولة مسؤولية مبارشة جنائية فيما لو تم تنفيذ الحكم عىل 
الواقع؛ وستكون ال شــك  رشيكة مبارشة بإعدامهم ال سمح 
الله خصوصا وأن أسماءهم قد وردت بقوائم التبادل لألرسى 

واملختطفني.
 وعليه فإننا نطالب السيد مارتن رسعة التحرك إلنقاذ نفسه 
أوال من إعدام الحوثيني سياســيا وماديا ومستقبليا؛ ونطالبه 
بالتواصل املبارش مع من امتدحه كثريا وأشاد به كي ينتهي هذا 

الفصل التعسفي واللعب بحياة الناس وأرسهم!

األوقاف  وزيــر  قال 
أحمد  الدكتور  واإلرشاد 
عطيــة: "إن مليشــيا 
االنقالبيــة  الحوثــي 
املدعومة إيرانياً ارتكبت 
76 انتهاكاً ضد املساجد 
ودور القــرآن الكريم يف 

عدد من املحافظات".
عطية  الوزيــر  وأكد 
االنقالبية  املليشيا  "بأن 
فجرت املساجد ونسفت 
البعض منهــا بالكامل، 
إىل  حولتهــا  وأخــرى 
لألســلحة  مخــازن 
والتمويــن العســكري 
ومجالس لتناول القات، 
وإقامــة املهرجانــات 
يف تعمــد واضــح منها 
مشــاعر  الســتفزاز 

الناس مــن خالل تدمري 
املقدسات الدينية".

وأشار إىل أنه لم تشهد 
اليمن عهداً تم فيه إهانة 
املســاجد ودور القرآن 
الكريم ومدارس التحفيظ 
وتدمريهــا وخرابها إال 
الحوثي  مليشيا  عهد  يف 
االنقالبية، الفتــًا إىل أن 
هناك خطوطــا حمراء 
ومقدسات تعارف عليها 
اليمنيون وهي املساجد، 
ودور القــرآن الكريم، و 
أماكن التعليم، واألسواق، 
واألطفال والنساء، مؤكداً 
أن مليشيا االنقالب داست 
عىل كل هذه املقدســات 

وجعلتها مستباحة.

أقر املشــاركون يف النــدوة الثقافية 
الدولية الخاصة بالدان الحرضمي املنعقدة 
يف القاهرة تشكيل لجنة استشارية لدراسة 
إعداد ملف الدان تمهيدا لتقديمه ملنظمة 
اليونيسكو إلدراجه ضمن قائمة الرتاث 

الثقايف غري املادي للبرشية.
وتتكون اللجنــة من الباحث الفرنيس 
يف مجال الغناء الرتاثــي اليمني الدكتور 
جون المبري، والباحثة بمعهد الدراسات 
االفريقية الرشقية بجامعة لندن الدكتورة 
شهرزاد قاسم، ومندوب اليمن السابق لدى 
اليونسكو الدكتور أحمد الصياد، والباحث 
اليمني يف مجال املوســيقى الدكتور نزار 
غانم، واملستشار لدى منظمة اليونيسكو 
الباحث الجزائري الدكتور سمري مقراني.

كما أقرت النــدوة التي افتتحها وزير 
الثقافة مروان دماج بحضور سفري اليمن 
يف مرص الدكتور محمد مــارم وقيادات 
الوزارة وعــدد من الباحثــني اليمنيني 
واألجانب املهتمني بالرتاث الثقايف اليمني، 
بتشكيل لجنة لحرص الدان الحرضمي عىل 
أن تنتهي من عملها يف شهر نوفمرب املقبل.

وأقر املشــاركون تشكيل لجنتي عمل 
إلعداد ملفي اللغتني املهرية والسقطرية، 
وتقديمهمــا لقائمة الرتاث اإلنســاني 

الالمادي للبرشية.
وأوىص املشــاركون يف الندوة بطباعة 
أوراق وأدبيات الندوة وإخراجها يف كتاب 
وكذا طباعة أوراق النــدوة املحلية حول 
الدان التي عقدت بمدينة سيئون يف أبريل 

املايض، وإخراجها يف كتاب.
وكان املشــاركون يف النــدوة عقدوا 
جلستي عمل اليوم اســتعرض خاللها 
الدكتور سمري مقراني تجربه إعداد ملف 
األغنية الصنعانية وإدراجه يف قائمة الرتاث 
الثقايف غري املادي للبرشية التابعة ملنظمة 
اليونيسكو، حيث كان الدكتور مقراني أحد 

أعضاء اللجنة.
فيما تحــدث مدير مكتــب الثقافة 
بحرضموت أحمد بــن دويس عن الدان 
الحرضمي كجزء من الهويــة الثقافية 
الحرضميــة وأغــراض الــدان ) املدح، 
الهجاء، الوصف، الحكمة ..(، ووســائل 
الحفاظ عليه عرب التوثيق وإنشاء الهيئات 
واملؤسسات املعنية به.. مشريا إىل أبرز فرق 

الدن الحرضمي يف تريم وسيئون ودوعن 
وشبام وغريها من مناطق حرضموت.

بدوره تطرق الباحــث يف مجال الدان 
جيالن الكاف إىل أصول وقواعد الدان، كما 
نبه وأشار اليه شــعراؤه األوائل وأصوله 
ومميزات جلساته، واالختالف بني أنواع 
الدن من حيث استخدام اآلالت املوسيقية 

وجوانب االختالف األخرى.
فيما كرســت الجلســة الثانية اليوم 
ملناقشــة أوراق العمــل الخاصة باللغة 
املهرية والسقطرية وجذورها واإلحاطة 
بها، وخاصة وأن وزارة الثقافة تســعى 
إلدراجها هي األخرى ضمن قائمة الرتاث 
الثقايف غــري املادي للبرشيــة بمنظمة 

اليونيسكو.

علي المقري
أعلنت منشورات  املتوسط اليوم  
عن صــدور روايتــي الجديدة "بالد 
القائد"، بالتزامن مع طبعة املتوسط 
الفلســطينية والتي توزع يف الداخل 
الفلسطيني مع الدار الرقمية كرساً 

للحصار الثقايف عىل الفلسطينيني.
جاء يف كلمة النارش عىل الغالف:

]يف بــالٍد ُوصفت ببــالِد الثورة، 
وصارت ُتعرف ببــالد القائد، يضطرُّ 
روائيٌّ للمســاهمة يف كتابة ســرية 
رئيســها، مع لجنة تعمل عىل توثيق 
وكتابة حياة القائــد املُلِهم، التي »ال 
تشــبه أي ســرية مكتوبة، أو حتى 
معاشة من قبل«، ومن حيث أنه »ليس 
بمفكر أو عبقري، وإّنما امللهم للفكر 

والعبقرية«. هكذا يعيش الســارد/
الروائي رصاعاً داخلياً يرتاوُح بنَي أن 
يحصل عىل عائد مايل يساعده يف عالج 
زوجته املريضة ســماح، وما اعتربه 

فضيحًة يف حياته األدبية والشخصية، 
خاّصة بعــد لقائه بابنــة الرئيس 
الشيماء، صاحبَة تجارب زواٍج سابقة 
واملعجبة بروايته التي تصوِّر الحرمان 
واللوعة والتمرد الجنيس. لتطلب منه 

بعد عدة لقاءات أن يتزوجها رساً.
تتسارُع األحداُث وتنقلُب رأساً عىل 
عقب، حني تقــوُم الثَّورة، حيُث صار 
الكّل ضدَّ الكّل، وهنــا يرصد الكاتُب 
تحوُّالت األشــخاص وكشــفهم عن 
هوياتهم الحقيقية، إذ بدت لهم الثورة 
وكأنها تعني التقارب مع املوت، أكثر 

من الحياة.
رواية "بالد القائد" تقارُب بعبقرية 
رسدية ما ُيشبه مآالت ديكتاتوريني 
عرب، وما ال ُيشــبه سرَيهم يف يشء، 
ألنَّهــم متفــرِّدون حتــى يف جنون 

عظمتهم.

"رواد  برنامــج  اختتــم 
املســتقبل" يف محافظــة مأرب  
فعاليات التصفيات النهائية بني 
طالب خريجــي الثانوية العامة 
املتنافسني عىل عرش منح دراسية 
خارجية تمولها مؤسسة مواهب 

عرب شبكة استجابة.
وتســتهدف املنــح الطــالب 
املتفوقــني يف تخصصات الطب، 

والهندسة، والعلوم اإلنسانية.
وجرت التصفيات بني املتقدمني 
120 طالباً من  البالغ عددهــم 
خريجي الثانوية من 16 محافظة 
يمنيــة عىل مرحلتــني؛ تنافس 
يف األوىل 99 طالبــًا، وتأهــل 30 
متسابقا ملنافسات املرحلة الثانية 

التي استمرت عرشة أيام.
وشــملت املنافســة الخوض 
بمجموعــة مــن  الربامج جري 

التقييم مــن خاللهــا الختيار 
الفائزين العــرشة بمقاعد املنح 
الدراســية الخارجيــة املقدمة، 
والذين سيتم اإلعالن عنهم خالل 

األيام القادمة.

ويف نهاية فعاليــات وبرامج 
منافسة التصفيات جرى تكريم 
الطــالب املتنافســني واملدربني 
التقييمية،  للربامــج  واملنفذين 
بشهائد التقدير والهدايا الرمزية.

الحضرمي الــــدان  مــلــف  إعــــداد  الســتــكــمــال  اســتــشــاريــة  لــجــنــة 

اختتام برنامج تقييم المتنافسين على منح خارجية»بالد القـائد« روايـــة جــديـدة عن منشــورات المــتوســط مـىت؟إلى مـىت؟إلى 

مأرب ليست 
اإلصالح!

مأرب هي الجمهورية اليمنية
جمهورية ٢٦ سبتمرب و ١٤ أكتوبر 

هل تتذكرون هذه املقولة قبل سنوات: 
 اإلصالح يخرس عمران أمام الحوثي؟! 

لكن ما حدث هو أن اليمــن خرس عمران وبعدها 
صنعاء ومن ثم الدولة والجمهورية! 

ولم يتعلّم الدرس أحد! 
رغم أن الدرس كان ثقيالً ومريراً وما يزال! 

كان درساً يعلّم حتى البغال وليس الرجال فحسب!
رغم ذلك لم يتعلم أحد!   

 اليوم.. ترّوج تلك الكائنات مرًة أخرى: 
اإلصالح سيخرس مأرب!

نفس الكائنات املّطاطية وبنفس الخطاب وبنفس 
الوسائل.. ولصالح انقالب الحوثي! 

متى ستنتبه أيها الشعب؟
مأرب أيها األغبياء ليست اإلصالح بل اليمن كله! 

مأرب هي جمهورية الســالل وساملني وإبراهيم 
الحمدي وعبدالفتاح إســماعيل وعيل عبداملغني وبن 

لبوزة والقردعي
مأرب هي طلعة األمل وانبالج املستقبل الذي نريد 

وننتظر

د علي العسلي

البنك المركزي يعلن التعامل بالطبعة 
الجديدة فئة 100 ريال

أكد البنك املركزي اليمني، عــن قرب بدء التعامل بالعملة الورقية 
املطبوعة حديثا، من فئة 100 ريال، بعد ثمانية أشهر من وصولها إىل 

ميناء الحاويات يف العاصمة املؤقتة عدن.
وقال مصدر مسئول يف إدارة الحسابات بالبنك املركزي يف ترصيح 
صحفي للمركز اإلعالمــي للبنك، إنه تقرر خروج شــحنة األموال 
املطبوعة بالخارج فئة 100ريال، والتي وصلت قبل ثمانية أشهر مليناء 
الحاويات، وبدء التعامل بها عقب تمكن قيادة البنك من إحداث حالة 

من االستقرار، ووضع سياسة مرصفية واضحة ومستقرة.
وأضاف: أن الشحنة واملُقدرة بـ 20 حاوية، ستعمل عىل حل أزمة انعدام األوراق 
النقدية من فئة املائة ريال، والتي أثرت بشكل كبري يف تعامالت املواطنني اليومية.

ولفت املصدر، إىل أنه ســيتم إخراجها من ميناء الحاويات يف غضون أسبوع، 
ومن ثم ستقوم إدارة البنك املركزي بإنزالها للسوق املحلية تباعاً وبشكل تدريجي، 
لُتنهي بذلك أزمة انعدام األوراق النقدية ذات الفئات الصغرية يف عموم الجمهورية.

وأكد أن الشحنة هي ضمن األموال املطبوعة يف سياق خطة البنك 
املركزي االقتصادية 2017/2016، وقد أدخلت مالياً يف حسابات البنك 

املركزي خالل الفرتة املنرصمة.
وطمأن املصدر عموم املواطنني يف الجمهورية أن لدى قيادة البنك املركزي 
اليمني اسرتاتيجية ُمحكمة إلنزال هذه الشحنة يف الدورة املالية دون أن ُتحدث 

أي انعكاسات سلبية عىل حساب قيمة العملة املحلية.

محافظة الجوف تطالب 
بإيجاد حلول جذرية 

لكارثة األلغام
يف املؤتمر الخــاص بإطــالق نتائج رصد 
وتوثيــق ضحايا األلغــام بمحافظة الجوف، 
قال عبد الهادي العصــار مدير مكتب حقوق 
اإلنســان باملحافظة: بــأن محافظة الجوف 
التزال موبوءة بالكثري من األلغام واملتفجرات 
والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي 
وبأشــكال مموهة يف مســاحات واسعة من 
األرض بما فيها مــزارع املواطنني والطرقات 
العامة والفرعية واملنشآت ومساكن املواطنني، 
مؤكدا عىل أن هذه الكارثة ستظل تهدد محافظة 
الجوف لسنني قادمة، وتسبب بكوارث خطرة 
عىل حياة الســكان وعىل صحتهم وسالمتهم 

وسالمة ممتلكاتهم.
وحتى تتمكن املحافظــة من مواجهة هذا 
الخطر الحقيقي الذي يستدعي استجابة عاجلة 
للحد منــه والتقليل من مخاطره طالب البيان 

الخاص باملؤتمر بعدة معالجات أهمها:
- مطالبة الحكومة بإنشــاء مركز تنفيذي 
لنزع األلغام يف محافظة الجوف، والعمل عىل 
تجهيزه وتشغيله وتفعيله وتأهيل فريق محيل 

هنديس متخصص بنزع األلغام.
- إنشــاء مركز متخصص للتعويض عن 

األطراف الصناعية لضحايا األلغام.
-رضورة اضطالع الربنامج اإلنمائي لألمم 
املتحدة بواجباته ومســئولياته يف هذا الجانب 
من خالل دعم مركــز نزع األلغام باملحافظة، 
وتزويده باملعدات واللــوازم، وتدريب الفريق 

الهنديس، وتعويض أرس الضحايا.
- رضورة اضطــالع منظمــة اليونســف 
بواجباتها يف جانب التوعية بمخاطر األلغام، 

ودعم الجهود املحلية يف هذا الجانب.
- مطالبة مرشوع مســام بتبني وتفعيل 

أنشطة التوعية بمخاطر األلغام.

تتصاعد أعداد شكاوى منتسبي 
الجيــش الوطنــي بتعرضهم 
لخصميات ماليــة  غري مربرة، 
أو تأخــر رواتبهم، أو ســقوط 
أســمائهم من كشوفات الرواتب 
دون أي سبب يذكر، وغريها من 
االختالالت املالية التي تواجههم 

دون أي حلول تذكر.
ماذا لو تــم تفعيل دائرة الرقابة 
املالية، وتمكينها من أداء مهامها 
وفقا للصالحيــات املخولة لها، 
وتزويدهــا بكافــة اإلمكانيات 
لتأديــة مهامها، حتى  الالزمة 
يتسنى لها وضع املعالجات لهذه 

املشكالت املتفاقمة؟

كتب أ/ خالد الرويشان


