
أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيــس الجمهوريــة أن معركتنا املصريية 
اليوم هي معركة الدفاع عن وحدة وسالمة 
واستقرار وطن األجداد ومستقبل األحفاد يف 
اليمن االتحــادي العادل، وال يمكن أن تكون 
حاجتنا ألشقائنا يف معركة العرب ضد ايران 
مدخالً لتقسيم بلدنا أو التفريط بشرب واحد 
من أراضيه الطاهــرة، فكرامتنا وحياتنا يف 
صون أرضنا والدفاع عنها وعن ســيادتها. 
وقال فخامته يف بيان رئايس صادر عنه، بعد 
ســاعات من قصف طريان اإلمارات لقوات 
الجيش الوطني يف ضواحي عدن وأبني: "إن 
ما قامــت به املليشــيات االنقالبية يف عدن 
وتمددها إىل أبني وشبوة، قبل أن تتصدى لها 
قوات الجيش الوطني، مشرياً إىل ما حققته 
قوات الجيش الوطني، ورحب به املواطنون 
يف شبوة وأبني وصوالً إىل عدن بغرض بسط 
نفوذ الدولة". واتهــم فخامة الرئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة باستغالل الظروف 
الحالية التي تمر بها اليمن، لتسلط مليشيات 
ما يسمى االنتقايل الجنوبي ضد مؤسسات 
الدولة الرشعية، والذي نصب نفســه ظلماً 
وعدواناً وبالقوة املسلحة ممثالً ألبناء شعبنا 

اليمني يف املحافظــات الجنوبية، و قام وما 
يزال يقوم بأبشع الجرائم ضد املواطنني العزل 
مستخدماً ترسانة عسكرية إماراتية سعياً 
منه لتحقيق أهداف وغايات مموليه ســعيا 

نحو تقسيم بالدنا.
وطالب فخامة الرئيس، قيــادة اململكة 
العربية الســعودية، بالتدخل العســكري 
إليقاف التدخل الســافر لإلمارات ودعمها 
الجوي ملليشــيات االنتقايل الجنوبي. وأكد 
فخامــة الرئيس مخاطباً بواســل الجيش 
اليمنــي والقبائــل اليمنيــة األصيلة التي 
تدافع عن تراب وطنهــا ورشعيته ونظامه 
الجمهوري ومرشوعه االتحــادي العادل يف 
كل املحافظات  قائال: "لم ترهبنا أســلحة 
وترسانة إيران وميلشياتها، وكذلك لن ترهبنا 
طائرات العابثني املستهدفني أرضنا". وأضاف: 
"نؤكد لكم بأننا عىل العهد وسنميض سويا 
حتى تحقيق النرص املبني يف هزيمة املرشوع 
الحوثي اإليراني، واستعادة الدولة اليمنية عىل 
كامل الرتاب الوطني، وهزيمة ومحاربة كل 
قوى اإلرهاب والتطرف دون هوادة، فالشعب 
اليمني يستحق أن يعيش حرا كريما". نص 

البيان ص3

أكد نائــب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح عىل 
مضاعفة الجهود واليقظة القتالية 
العالية بما من شــأنه اســتكمال 
التحرير، منوهاً إىل موقف الرشعية 
الثابــت بالتفــاف اليمنيني ودعم 
األشــقاء واألصدقاء يف مواجهة كل 
أشــكال العنف واإلرهاب، والعمل 
عىل إفشال مرشوع إيران التدمريي. 
وأشــاد نائب الرئيــس يف اتصال 
هاتفي بقائد املنطقة العســكرية 
الخامســة اللــواء الركــن يحيى 
صالح باالنتصــارات التي يحرزها 
األبطال بدعم السعودية يف حرض، 

وما يحققونه من تقــدم ميداني، 
معرباً عن التقدير لدعم األشــقاء يف 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ومساندتهم املســتمرة للرشعية يف 
معركتها ضد املرشوع اإليراني املُهدد 
ألمن اليمن واملنطقة. من جانبه قدم 
قائد املنطقة لنائب الرئيس تقريراً 
موجــزاً عن االنتصــارات امليدانية 
الكبرية، وسري العمليات العسكرية 
والتضحيات الكبــرية التي يقدمها 
الجيش بدعم األشــقاء يف التحالف، 
منوهاً إىل املعنويات القتالية العالية 
للمقاتلني والعزيمة الستكمال املهام 

وتنفيذ التوجيهات العسكرية. 

دعا السعودية إليقاف االعتداء السافر لإلمارات ودعمها الجوي للمليشيات 

رئيس الجمهورية: ال يمكن أن تكون حاجتنا ألشقائنا مدخاًل لتقسيم بلدنا أو التفريط بشبر من أراضيه

الدكتور  ادان رئيس الوزراء 
معــني عبدامللك: "مــا تعرض 
له الجيــش الوطني من قصف 
بالطــريان اإلماراتي بينما كان 
يقوم بواجبه لتطبيع األوضاع، 
واحتواء التمرد املسلح، مؤكداً 
ان ذلك أمر مرفــوض، ويمثل 
خرقا للقانون الدويل وللقرارات 
الدولية وأهــداف تحالف دعم 
الرشعية. وحذر رئيس الوزراء 
من خطورة اســتمرار التمرد 
املسلح الذي قامت به مليشيات 
ما يسمى باملجلس االنتقايل، وما 
سيكون له من تبعات اقتصادية 
وإنسانية سيئة ستضاعف من 
حدة األزمــة الكارثية القائمة. 
منوهــا يف ذات الوقــت بدعوة 

اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة للحوار الحتواء تداعيات 
أحداث التمرد األخرية يف عدن.. 
مجددا ترحيب الحكومة بهذه 
الدعــوة وتعاطيهــا االيجابي 
معها. جاء ذلك أثناء استقبال 
رئيس الوزراء، وزيرة خارجية 
السويد مارجريت وولسرتوم، 
حيث جرى استعراض العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني، 
وتطورات األوضاع عىل الساحة 
الوطنيــة، ويف مقدمتها التمرد 
املســلح الذي قامت به مليشيا 
ما يســمى باملجلس االنتقايل، 
واســتمرار مليشــيا الحوثي 

االنقالبية يف عرقلة 
اتفــاق  تنفيــذ 

قال وزير الدفاع الفريــق الركن محمد املقديش: 
"إن املرحلة التي تعيشــها اليمن تفرض عىل جميع 
مؤسســات الدولة وقياداتها تضافــر ومضاعفة 
الجهود، وبذل املزيد من التضحيات يف سبيل استكمال 
معركة دحر مليشيا الحوثي االنقالبية وصد املشاريع 
واملمارسات الفوضوية الرامية لزعزعة أمن واستقرار 
الوطــن، والتأثري الســلبي عىل املعركــة الوطنية 
األساسية". وشّدد الفريق محمد املقديش خالل ترأسه، 
الثالثاء، اجتماعاً موسعاً لعدد من القيادات العسكرية 
واألمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن 
اللواء أحمد املوساي، ملناقشة األوضاع األمنية، وسبل 
تعزيز التعاون املشرتك، وتبادل املعلومات بني األجهزة 
العسكرية واألمنية، عىل أهمية التنسيق والتعاون بني 

األجهزة العسكرية واألمنية لتعزيز األمن واالستقرار 
يف املحافظات واملناطق املحررة بما يســهم يف إعادة 
تطبيع األوضاع، وتعزيز وجود مؤسسات الدولة، وعدم 
التهاون مع أي محاوالت للمســاس بأمن وسكينة 
املواطن.. مؤكداً اهتمام القيادة السياسية باملؤسسة 
العســكرية واألمنية ودعم ومتابعة استتباب األمن 
يف مختلف املحافظات باعتباره الركيزة األساســية 
لالستقرار والتنمية. ونقل لهم تحيات فخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي، القائد 
األعىل للقوات املسلحة واألمن. وأوضح وزير الدفاع أن 
وحدات الجيش تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية 
يف معركة التحرير، وُتشارك يف مهام حماية وتأمني 
املناطق واملحافظات املحررة إىل جانب األجهزة األمنية.. 

مشرياً إىل أهمية تعزيز األمن يف معركة التحرير وعملية 
االستقرار والبناء، وتعزيز قيام املؤسسات الحكومية 
بتقديم الخدمات للمواطن. وشدد عىل أهمية تعزيز 
األمن يف الطرق العامة واملنشــئات الحيوية، وعدم 
الســماح بأي تجاوزات وتعقب ومالحقة املطلوبني 
والخارجني عن النظام والقانون والعنارص والجماعات 
اإلرهابية. حرض االجتماع عدد من مدراء دوائر وزارة 

الدفاع، ومدراء األمن يف عدد من املحافظات.
إىل ذلك قــام وزير الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقديش، ومعه قائد العمليات املشــرتكة بالقوات 
املسلحة اللواء الركن صغري بن عزيز، بزيارات تفقدية 
إىل معسكر االستقبال، ومعســكر النرص التدريبي 

بمحافظة مأرب، واّطلع عىل مســتوى 

قال الناطق الرســمي باسم الحكومة 
راجح بادي: "إن وجــود قيادات الدولة يف 
مدينة جدة يأتي يف سياق توجيهات فخامة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي، وضمن 
التواصل املستمر مع قيادة اململكة العربية 

الســعودية للوقوف عىل أحــداث التمرد 
األخرية التي شــهدتها العاصمة املؤقتة 
عدن، وبعض املحافظات الجنوبية والتي 
وصلت ذروتها بقصف الطريان اإلماراتي 

ملواقــع الجيــش الوطنــي

أكدت األحزاب والقوى السياسية تأييدها 
التام ملواقــف القيادة السياســية ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي، 
والبيان الرئايس الصادر عنه، وما صدر عن 
الحكومة الرشعية مــن بيانات وإجراءات 
تجاه األحداث التي شهدتها العاصمة املؤقتة 
عدن وبعض املحافظات الجنوبية خالل األيام 

املاضية من قيام مليشيات ما يسمى املجلس 
االنتقايل املدعوم من دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بالتمرد عىل رشعية الدولة اليمنية. 
وأوضحت األحزاب والقوى السياسية يف بيان 
لها، أن قيام الطريان اإلماراتي بقصف وحدات 
تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، يمثل انحرافا عن 

أهداف التحالف العربي الداعم 

الحكومة: الثوابت الوطنية وسالمة ووحدة األراضي اليمنية 
ليست محل مساومات أو نقاش

األحزاب والقوى السياسية تؤكد تأييدها لمواقف القيادة السياسية 
تجاه األحداث التي شهدتها عدن وبعض المحافظات الجنوبية

متابعات
تواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة تقديم املزيد من 
املدرعات واآلليات العسكرية للمليشيات التابعة ملا يسمى 
باملجلس االنتقايل بالتزامن مع الحديث عن وصول ممثلني 
عن ما يســمى باملجلس االنتقايل إىل مدينة جدة بدعوة 
من اململكة العربية الســعودية إلنهاء األزمة الناجمة 
عن انقالب املليشيات التابعة لالنتقايل املدعومة اماراتياً 
عىل السلطة الرشعية يف العاصمة املؤقتة عدن.  وأكدت 
مصادر محلية لـ )26سبتمرب( وصول تعزيزات عسكرية 
إماراتية، اىل العاصمة املؤقتة عدن. وقالت املصادر :"أن 
60 مدرعة عســكرية وصلت أمس األربعاء إىل مديرية 
الربيقة بمحافظة عدن عىل متن سفينة إماراتية.وأشارت 
إىل انتقال املدرعات العسكرية بعد وصولها مبارشة إىل 

معسكر الحزام األمني يف منطقة برئ أحمد. 

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

 

التآمر لن يدوم
من السخافة والبالهة واالنحدار القيمي والسيايس؛ 
أن ترتكب اإلمارات جريمة مشهودة جديدة بحق الجيش 
الوطني التابع للحكومة الرشعية التي جاء التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
وعضوية دولة اإلمارات ملساندتها ضد االنقالب الحوثي 
املدعوم من إيران. بل بلغت تلك الســذاجة واالنحدار 
مدى أكرب وأفظع انحطاطاً لدى هذه الدولة العضوة 
يف التحالف بإطالق تلك املــربرات التضليلية الواهية 
التي ساقتها -خلية إدارة مخططها التآمري يف اليمن-  
بأنها قصفت جماعة إرهابية، معتقدة أن هذه التربيرات 
السخيفة يمكن لها أن تمر مرور الكرام، هكذا قبل أن 
تتحول إىل أضحوكة ومسخرة عىل كل لسان، خاصة 
وأن هذه التربيرات غري املنطقية واملنافية للواقع جاءت 
من دولة تعد نفسها كما أرشنا عضواً أساسياً يف تحالف 
وجد أصالً لدعم الرشعية الستعادة مؤسساتها املخطوفة 
وليس  يف تشكيل جماعات و فصائل ومليشيات مسلحة 
ال تخضع للحكومة املعرتف بها، وتستخدم يف تقويض 
سلطات الدولة ومؤسساتها الرشعية يف املناطق املحررة.

أخطأت دولة  اإلمارات  خطأً فادحاً عندما  انحرفت 
عن أهداف التحالف ومساراته الواضحة،  واعتقدت 
بان الجرائم  التي ارتكبتها- تحت غطاء التحالف- ضد 
الرشعية وجيشها الوطني ستمر دون عقاب وأنها غري 
مدركة من قبل اليمنيني والرأي العام العربي والدويل. 
بل ان الجريمة النكراء التي استهدفت أبطال الجيش 
الوطني يف نقطة العلــم لتثنيها عن مهمتها الوطنية 
والدستورية يؤكد  أن كل رضبات الطريان اإلماراتي 
خالل سنوات الحرب  والتي قتلت آالف اليمنيني- مدنيني 
وعسكريني-وأدت إىل استشهاد قيادات عسكرية بارزة 
يف صفوف الرشعية والعديد من أفراد الجيش الوطني، 
وأعاقت وحداته  من التقدم يف جبهات القتال ضد مليشيا 
الحوثي املتمردة واستكمال عملية التحرير. كانت كلها 
رضبات مقصودة وقصف متعمد، مخطط له مسبقاً 

وليس خلالً فنياً أو استهدافا عن طريق الخطأ.
لكن هذا التطاول املستهرت بأرواح اليمنيني زاد هذه 
املرة عن حده وخرج عن رسه إىل العلن، ليقصف بطريانه 
قوات الجيش الوطني وهي تؤدي واجبها الدستوري 
والقانوني يف حماية الدولة ومؤسساتها  وتثبيت األمن 
والنظام يف محافظتي عدن وأبني، ويودي ذلك القصف 
الجبان والغادر بحيــاة املئات من املدنيني ومن أفراد 
قوات الرشعية، متناسية أنها بهذا الجرم الكبري وذاك 
الصلف والتعدي السافر واملتعمد أنها ارتكبت جريمة 
فادحة  ال تقل شــأنا عن جرائم الحرب، وتعد عدوانا 
سافرا عىل السيادة اليمنية مخالفاً للقوانني واألعراف 
الدولية السائدة، وانحرافا واضحا وضوح الشمس يف 
كبد السماء عن أهداف التحالف العربي املعلنة كداعم 

للرشعية اليمنية.
ان التخطيط والدعم والتمويل اإلماراتي الســخي 

واملستمر واملكشوف للمجلس االنتقايل 

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم 
الرشعية، أمس األربعاء، مواقع جديدة يف جبهة باقم 

شمايل محافظة صعدة شمايل البالد.
وذكر موقع )26ســبتمرب نت( أن أبطال الجيش 
تمكنوا من تحرير عدد من املواقع والتباب رشق قرية 
"آل مزهر" بمديرية باقم، عقب محاولة عنارص من 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، التسلل من 

تلك التباب إىل مواقع الجيش.
وأضاف املوقع: ان مدفعية الجيش الوطني شاركت 
يف العملية، وقصفت مواقع مليشيا الحوثي املتمردة يف 

املنطقة ذاتها.
من جانبها استهدفت مقاتالت تحالف دعم الرشعية، 
تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت يف طريقها إىل منطقة 

املواجهات.
وكان الجيش الوطني أحرز تقدما يف مديرية كتاف 
بصعدة مســنوداً بمقاتالت تحالف دعم الرشعية، 

الجمعة املايض يف مديرية كتاف يف املحافظة نفسها.
وذكر موقع )سبتمرب نت( أن قوات الجيش الوطني 
أحكمت السيطرة الشاملة عىل جميع الطرق املؤدية 
إىل وادي آل بو جبارة، وقطع جميع خطوط إمدادات 

مليشيا الحوثي املتمردة إىل املنطقة.
وأضاف املصدر: بانه رافق تلك املواجهات تغطية 
مكثفة ملقاتالت التحالف العربي، وقصفا مدفعيا مكثفا 
شنه أبطال الجيش عىل مواقع وتجمعات وتعزيزات 
ميلشيا الحوثي املتمردة يف أطراف وادي آل بو جبارة 

يف املناطق ذاتها.
وأضاف املوقع: ان املواجهــات والغارات أدت اىل 
مرصع وجرح عدد من عنارص ميلشيا الحوثي املتمردة، 

وتدمري آليات وأطقم وأسلحة تابعة لها.
إىل ذلك تواصل قوات الجيش الوطني، مســنودة 
بتحالف دعم الرشعية عملياتها العسكرية يف مديرية 
حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البالد لتحريرها 

من مليشيا الحوثية املتمردة.
ونفذ أبطال الجيش هجوًما ضد ميليشيا الحوثي من 
ثالثة محاور، تمكنوا خالله من تحرير عدد من املواقع 
عىل محيط مدينة حرض، وإطباق الحصار عىل املليشيا   

يف مدينة حرض، تمهيداً لتحريرها.
تعمل حاليًّا قوات الجيش الوطني عىل تأمني املناطق 

املحررة وتطهريها من األلغام التي زرعتها املليشيا.
 وكانت قوات الجيش حررت بعد معارك خاضتها 
ضد املليشيا قرى بني هالل والراكب والعسيلة، وعددا 
من املناطق األخرى، وألحقت خسائر برشية ومادية 

كبرية يف صفوف املليشيا.
وأسقط الجيش الوطني طائرة بدون طيار تابعة 
ملليشــيا الحوثي املتمــردة باعرتاضها وتفجريها يف 
الجو ملنع وقوع إصابات يف صفوف املدنيني، وكانت 

تستهدف قرية آهلة بالسكان يف حرض.
الجدير ذكره أن هذه الطائرة هي 

إن معركتنا املصريية اليوم هي معركة الدفاع عن وحدة 
وسالمة واستقرار وطن األجداد و مستقبل األحفاد يف 
اليمن االتحادي العــادل، و ال يمكن ان تكون حاجتنا 
الشقاءنا يف معركة العرب ضد ايران مدخالً لتقسيم بلدنا 
أو التفريط بشرب واحد من أراضيه الطاهرة فكرامتنا 

وحياتنا يف صون أرضنا والدفاع عنها وعن سيادتها

حرر مواقع جديدة في باقم بصعدة وكتاف وحرض وكبد المليشيا خسائر فادحة في الضالع والحديدة 

الجيش الوطني يحاصر المليشيا الحوثية في حرض من ثالثة محاور ويستعد لتحريرها

أثناء استقباله وزيرة الخارجية السويدية

رئيس الوزراء: الغاية من اتفاق استوكهولم بناء الثقة وتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء االنقالب

شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين األجهزة العسكرية واألمنية 

وزير الدفاع: المرحلة التي تعيشها اليمن تفرض تضافر كافة الجهود للتصدي للمشاريع الفوضوية

فيما تواصل اإلمارات تقديم المزيد من المدرعات للمليشيات الموالية لها
الميسري: سنعود إلى عدن سلمًا أو حربًا وأي حوار 

سيكون مع اإلمارات وليس مع أدواتها

في اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة

نائب الرئيس يشيد باالنتصارات والتقدم الميداني ألبطال الجيش في مديرية حرض

الجيش والشعب يتحدان في معركة الوطن المصيرية
1

2
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الحضرمي: االستهداف اإلماراتي السافر لقواتنا المسلحة 
يعد خرقا للقانون الدولي وانحرافًا عن أهداف التحالف 

قال نائب وزير الخارجية محمد الحرضمي: أن الحكومة 
حاولت مراراً وتكراراً تفادي أي مواجهات مع املجلس االنتقايل، 
وطالبت برضورة أن ال يتم االستمرار يف تمويل أو تسليح أي 
تشكيالت عســكرية خارج إطار الدولة، وأن ذلك هو رشط 
مهم لعودة األمن واالستقرار للعاصمة املؤقتة عدن. وأوضح 
الحرضمي أن االستهداف اإلماراتي السافر لقواتنا املسلحة 
يف عدن وأبني يعد خرقا للقانــون الدويل وانحرافاً عن أهداف 
تحالف دعم الرشعية، ويتطلب إدانة رصيحة من املجتمع الدويل 
ووقفة جدية أمام الــدور اإلماراتي ضمن التحالف الذي جاء 
لليمن بطلب من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس 
الجمهورية، وفقاً للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة. جاء 
ذلك خالل لقاء نائب وزير الخارجية محمد الحرضمي، بشكل 
منفرد ســفراء الصني ونيوزيلندا وروسيا وعمان والقائمان 
بأعمال السفري االمريكي واألملاني ونائب رئيس بعثة االتحاد 
األوربي لدى بالدنا. وبحث معهم  تطورات األوضاع يف اليمن 

وجهود الحكومة اليمنيــة ملواجهة التمرد الذي 
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 مآالت العدوان اإلماراتي 

عارف الشمساني 

ىل ضوء األحداث األخرية التي شهدتها الساحة اليمنية، وتلك الجروح األليمة 
والعميقة، التي أصابت جســد الرشعية اليمنية، ووضعت أكثر من ســؤال عن 
املآالت املنتظرة من تحالف دعم الرشعية اليمنية يف القضاء عىل التواجد اإليراني 
يف اليمن.. هذه املتغريات غري السوية جاءت لألسف الشديد كنتاج متوقع، وغري 
مفاجئ لليمنيني من دولة اإلمارات التي كانت مفرتضا ان تشكل ركنا أساسيا يف 
التحالف العربي لدعم الرشعية اليمنية ومساندتها يف القضاء عىل املليشيا الحوثية 

ومرشوعها اإليراني الفوضوي عىل املنطقة برمتها.
 هذا التحالف وبعد خمس سنوات منذ انطالقه وولوجه اليمن من بوابة اإلنقاذ 
وبأهداف واضحة، ال ندري اليوم ماذا ســتخبئ األيام القليلة القادمة، بعد أن 
تحولت بوصلة أهداف اإلمارات، وهي الدولة الثانية ذات التواجد املفتوح يف اليمن 
بعد اململكة العربية السعودية، ولكنه تواجد أفصح مؤخرا بأنه يشكل عقبة كؤود 
يف طريق استعادة الرشعية والقضاء عىل املليشيا الحوثية اإليرانية االنقالبية كونه 
عمد جهراً وبشكل مخالف لكل األعراف اإلنســانية والقوانني الدولية إىل دعمه 
السافر ملليشيا انقالبية انفصالية ال تختلف خطرا من مليشيا الحوثي االنقالبية 
يف صنعاء، وظلت تدعمها وتتبنى مرشوعها الفوضوي خالل السنوات املاضية، 
ولم تبخل عليها بيشء من شأنه رضب الرشعية والوحدة الوطنية مروراً بأهداف 
التحالف العربي، وقرارات مجلس األمن الدويل، ومخرجات الحوار الوطني الذي 

رعته اململكة العربية السعودية. 
هذا املنحى الخطري الذي جسدته األفعال اإلماراتية مؤخراً بتهورها غري املنطقي 
وغري املقبول وغري املغفور، باســتهدافها الجيش الوطني بصواريخ طائراتها 
الحربية بفعل مشني ومخز وغري مربر كونه استهدف قوات الرشعية التي جاءت 
لدعمها ومساندتها لبسط قوات الرشعية كامل تواجدها عىل األرايض اليمنية، وليس 
إلسقاطها وصناعة مجموعات مليشاوية هنا وهناك بهدف تقويض مرشوع الدولة 
اليمنية، وخلق التطرف والفوىض والعنرصية واملناطقية تسوقها أطماع وأوهام 
ال ســبيل لإلمارات النيل منها، وإن بلغ عدوانها ودعمها للمليشيا عنان السماء، 

سواء يف صنعاء أو عدن.
هذا االنحراف اإلماراتي لكل التزاماتها وتعهداتها يف إطار تحالف دعم الرشعية 
يضع اململكة العربية السعودية قائدة التحالف يف موقف صعب بصعوبة وحجم 
العدوان اإلماراتي عىل الجيش الوطنــي، وهو الجيش الذي رعته ودعمته قيادة 
اململكة العربية الســعودية منذ رشوعها يف تنفيذ عملياتها الحربية ضد مليشيا 
الحوثي اإليرانية االنقالبية التي كانت وما زالت تشكل تهديداً حقيقيا ليس فقط 
عىل اليمن، بل عىل املنطقة ويف مقدمتها الشقيقة اململكة العربية السعودية نفسها، 
فيما اإلمارات طيلة الخمس السنوات املاضية ظلت تغرد خارج رسب التحالف، 
ويف تعارض واضح مع الهدف الحقيقي والوجود املأمول منه يف اليمن، وبعيداً عن 
الواقع اليمني الذاهب برغبة جماهريية كاسحة ال تزعزعها املؤامرات إىل القضاء 
عىل أي انقالب يستهدف اليمن ورشعيته وأمنه واستقراره، وهو ما يجب ويفرتض 
أال تكون دولة اإلمارات بعيدة عنه؛ ألن النتائج ستكون صادمة لها، ولن تحصد 
غري الفشــل والتقزيم من املجتمع العربي واإلسالمي والعالم، وقبلهما اليمنيون 

الذين ارتبطوا بعالقات جيدة مع الشعب االماراتي الشقيق طيلة عهود طويلة.
الشــك ان جريمة العدوان االماراتي باستهدافه الجيش الوطني يف أبني، وهو 
يحرز انتصارات كبرية عىل مليشيا انفصالية انقالبية إرهابية مدعومة إماراتيا 
يضع الكرة يف مرمى قيادة التحالف العربي ممثلة باململكة العربية السعودية التي 
يثمن اليمنيون دورها ودعمها الكبري للرشعية اليمنية، وهي دون االمارات تعاني 
الكثري من مليشيا االنقالب الحوثية اإليرانية يف عمق حدودها، وهي من يعلق عليها 
اليمنيون آمال الخالص، كما أن السعودية الشقيقة هي من ستصاب بمقتل أمنياً 
وسياسياً واقتصاديا وإقليميا ودولياً يف حال إن فشل تحالف دعم الرشعية، أو تغري 
مساره إىل دعم مجموعات مليشاوية تحت يافطات مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

 الفرصة متاحة أمام القيادة السعودية لرتميم صورة التحالف العربي وإعادته 
إىل املسار السليم واملنطقي بعيدا عن املراهقة اإلماراتية ومشاريعها املهددة لألمن 
االقليمي والدويل، وهو املوقف األخوي والعروبي واإلسالمي الذي ينتظره اليمنيون 
من قائدة تحالف الرشعية حتى اليوم، ما لم فإن الكارثة ستعم السعودية ودول 
املنقطة جميعها فيما اليمنيــون وإن طال الزمن أو قرص قادرون عىل االنتصار 
ملرشوعهم االتحادي، وتخليص بلدهم من كل أدوات الشتات والفوىض واإلرهاب.

الغاية من اتفاق استوكهولم
عليه يف استوكهولم، والذي تستمر مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف عرقلة تنفيذه.. وقال: "عىل املجتمع الدويل 
أن يدرك بأن الغاية من اتفاق اســتوكهولم كان بناء 
الثقة، وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية، وإنهاء 
االنقالب، ووقف إطالق النار مجرد تمهيد لهذا األمر، 
لكن لألسف فان االنتهاكات وزراعة األلغام واالعتداء 
عىل املدنيني التي تمارسها مليشيا الحوثي االنقالبية 
تضاعفت منذ توقيع االتفاق". وأشــار إىل استمرار 
مليشيا الحوثي املدعومة من ايران يف نهب املساعدات 
اإلنسانية من أفواه املحتاجني ورصفها لتمويل حربها 
عىل الشعب اليمني، والدور املعول عىل املجتمع الدويل 
لتشــديد الرقابة والتأكد من وصول هذه املساعدات 

اإلنسانية اىل مستحقيها.
وأشاد رئيس الوزراء بدعم مملكة السويد لعملية 
السالم يف اليمن، واستضافتها للمشاورات التي رعتها 
األمم املتحدة ونتج عنها توقيع اتفاق ســتوكهولم.. 
مؤكدا أن تنفيــذ االتفاق والتزام مليشــيا الحوثي 
باالنســحاب من مدينة وموانئ الحديدة هو املدخل 
الرئييس لالنتقال ألي مشاورات مستقبلية.. بدورها، 
أكدت وزيرة الخارجية الســويدية أن املجتمع الدويل 
يراقب تطورات األوضاع يف اليمــن عن قرب ومعني 
بتحقيق السالم واالستقرار وإنهاء األزمة اإلنسانية، 
وعربت عــن تعازيها للحكومة والشــعب اليمني يف 
الضحايا الذين سقطوا مؤخرا يف عدن، وعربت عن دعم 
السويد لدعوة اململكة العربية السعودية للحوار الحتواء 
األزمة يف عدن. وشددت وزيرة الخارجية السويدية، عىل 
أن بالدها وانطالقا من رعايتها التفاق اســتوكهولم 
حريصة عىل نجاح االتفاق والتمهيد التفاق سيايس 
شامل. حرض اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس 
باحارثة، ونائب وزيــر الخارجية محمد الحرضمي، 

ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.

الميسري: سنعود إلى عدن
وأضافت املصادر أن هذه التعزيزات العسكرية تعد 
الدفعة الثانية التي تقدمها اإلمارات للمليشيات التابعة 
ملا يسمى باملجلس االنتقايل خالل أقل من أسبوع. رغم 
مطالبة الحكومة املســتمرة لإلمارات بوقف الدعم 

العسكري واملادي ملليشيات االنتقايل. 
إىل ذلك قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد 
امليرسي: "ســنعود إىل عدن بالحرب أو بالسلم ولن 
نرتكها ملرشوع التفتيت، مؤكداً استعداد قوات الجيش 
الوطني ألي معركة وقدرتها عىل حســم املعركة كما 
حصل يف محافظتي شــبوة وأبني األسبوع املايض. 
وأوضح امليــرسي أمس األربعاء يف تســجيل صوتي 
عدم مشــاركة الحكومة الرشعية يف أي حوار مع ما 
يســمى باملجلس االنتقايل .وأضاف "لن يتم الجلوس 
مع املجلس االنتقايل عىل طاولة حوار واحدة، واصفاً 
قياداته باألداة بيد اإلمارات.  وأضاف إذا ما كان هناك 
من حوار فســيكون مع دولة اإلمارات كونها الطرف 

الرئييس يف الرصاع مع الحكومــة وصاحبة األدوات 
العسكرية، مشرياً إىل أن أي حوار مع اإلمارات سيكون 
برعاية الســعودية. وأكد امليرسي سري الحكومة يف 
تثبيت سلطات الدولة يف املحافظات املحررة واالنطالق 
الستكمال تحرير املحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا 

الحوثي. وجاءت ترصيحات امليرسي .

وزير الدفاع: المرحلة التي تعيشها اليمن
عملية التدريب والتأهيل، وسري تنفيذ خطط وبرامج 

االعداد القتايل واملعنوي ملنتسبي املؤسسة العسكرية.
واستمع من قيادة املعسكرات إىل رشح مفصل حول 
سري تنفيذ الربامج والخطط التدريبية.. مشددا عىل 
رضورة االرتقاء باملهارات القتالية واملعنوية للمقاتلني. 
ووجه وزير الدفاع األفراد ومنتسبي الدورات بالتحيل 
باالنضباط العسكري وااللتزام بالضبط والربط وتنفيذ 
التعليمات، بما يؤهلهــم لالنتقال إىل مواقع وميادين 
العمل أو االلتحاق بزمالئهم يف ميادين الرشف والفداء 
دفاعا عن الوطن يف هذه املعركة التي فرّضتها املليشيا 
الحوثية املتمردة عىل الشــعب اليمني الذي يتوق إىل 
استعادة دولته ورشعيته والتحرر من املليشيا الحوثية. 
وأضاف: أن الشعب اليمني يعول عىل جيشه الوطني 
استكمال معركة استعادة، وتحقيق أمنه واستقراره، 
وحماية سيادة وســالمة الوطن وحراسة مكتسبات 
الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وتأمني عملية 
االنتقال للمستقبل اآلمن واملزدهر. رافقه خالل الزيارة 
نائب رئيس هيئة القوى البرشية اللواء الركن محمد 

الورضي.

الحضرمي: االستهداف اإلماراتي
يقوده ما يســمى باملجلس االنتقــايل الجنوبي، 
وتبعات االستهداف اإلماراتي لقوات الجيش الوطني يف 
محافظتي عدن وأبني أثناء قيامه بواجبه يف الحفاظ 
عىل أمن واستقرار وحدة وســالمة األرايض اليمنية، 
وأكد الحرضمــي "أن اليمن يعول عىل دعم األصدقاء 
يف املجتمع الدويل، وأن الحكومة مســتمرة يف اتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة إلنهاء التمــرد الذي قام به 
املجلس االنتقايل املدعوم إماراتياً" .وأوضح نائب وزير 
الخارجية أن الحكومة تعمل عىل رصد كافة التجاوزات 
واالنتهاكات التي ترتكبها مليشيا ما يسمى املجلس 
االنتقايل املدعوم إماراتياً ضــد املواطنني األبرياء من 
خالل حمالت االعتقاالت التعسفية والقتل خارج إطار 
القانون". منوها إىل أن الحكومة ال تزال ترحب بالدعوة 
السعودية للحوار وفقاً ملا يقتضيه بيان التحالف يف ١٠ 
اغسطس ٢٠١٩م.. وأضاف: يجب أوالً الوقوف أمام 
دور دولة االمارات العربية املتحدة يف إطار تحالف دعم 
الرشعية ومدى مطابقته ألهدافه. كما استعرض نائب 
وزير الخارجية جهود السالم التي تقودها األمم املتحدة.
وأكد الحرضمي أن الحكومة اليمنية تدعم جهود 
املبعوث األممي لتنفيذ اتفاق الســويد، مشريا إىل أن 
مماطلة مليشيا الحوثيني املتمردة وتهربها من تنفيذ 
ما تم االتفاق عليه هو املعرقل الحقيقي لتنفيذ االتفاق. 

وأضاف: بأن الحكومــة تتعامل بكل جدية ووضوح 
عرب فريقها الحكومي يف لجنة تنسيق إعادة االنتشار، 
وأن موقفها واضح وهو تنفيذ االتفاق السيما اتفاق 
الحديدة قبل الذهاب اىل أي مشــاورات قادمة. وشدد 
الحرضمي عــىل أهمية رضورة ممارســة املجتمع 
الدويل الضغط عىل مليشــيا الحوثي مــن أجل البدء 
بتنفيذ املرحلة األوىل من اتفاق الحديدة، وأن االنتقال 
اىل املرحلة الثانية مرهون بتنفيذ ما ورد يف االتفاق حول 
السلطة املحلية بشقيها األمني واإلداري". من جانبهم 
أكد السفراء مواقف بلدانهم الثابت ودعمهم للحكومة 
الرشعية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسالمة أراضيه، وحق 
الحكومة اليمنية يف بســط نفوذها عىل كافة الرتاب 
اليمني. وجدد السفراء تأكيد دعم بلدانهم لجهود األمم 
املتحدة من أجل التوصل إىل حل شامل لألزمة اليمنية 

وفقا للمرجعيات الثالث.

الحكومة : الثوابت الوطنية
يف عدن وأبني". وأضــاف يف ترصيح لوكالة األنباء 
اليمنية )سبأ(: "أن الحكومة وهي تجدد موقفها املعلن 
منذ اليوم األول بالرتحيب بدعوة الحوار التي وجهتها 
وزارة خارجية اململكة العربية السعودية، توضح عدم 
وجود أي شكل من أشــكال الحوار حتى اآلن مع ما 
يسمى املجلس االنتقايل" . وجدد بادي تأكيد الحكومة 
اليمنية، أن الثوابت الوطنية وسالمة ووحدة األرايض 
اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش.  وأعرب عن 
تقدير الحكومة ألبطــال الجيش الوطني وصمودهم 
العظيم ولكافة أبناء الشــعب العظيم يف احتشادهم 
الكبري دفاعا عن سالمة البالد، وتشيد بالتفافهم حول 
القيادة السياسية. وجدد امتنان الحكومة وعرفانها 
لدور اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز وسمو ويل العهد 
محمد بن سلمان وحرصها عىل اليمن ودعمهم األخوي 

الصادق.

االحزاب والقوى السياسية
للرشعية املتمثلة يف اســتعادة الدولة، وإســقاط 
االنقالب الحوثي، ومواجهة املرشوع اإليراني الداعم له.

وثمنت أحزاب املؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني 
لإلصالح واتحاد الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء 
وحركة النهضة للتغيري الســلمي وحزب التضامن 
الوطني واتحاد القوى الشعبية وحزب التجمع الوحدوي 
اليمني وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الجمهوري 
وحزب السلم والتنمية يف بيان صادر عنها الجهود التي 
تبذلها اململكة العربية الســعودية الشقيقة يف دعم 
الرشعية وجهودها يف احتواء األحداث التي حصلت يف 
العاصمة املؤقتة عدن وبعض املحافظات الجنوبية، 
وأشــادت ببيان التحالف العربــي الداعم للرشعية، 
والصادر بتاريخ 10 أغسطس 2019م، والذي أكد عىل 
انسحاب التشكيالت املسلحة التابعة للمجلس االنتقايل 
من املعسكرات واملؤسسات التي استولت عليها، ودعت 

إىل رضورة االلتزام به، وحل كافة الخالفات بني رشكاء 
الوطن بالحوار تحت ســقف الرشعية واملرجعيات 
الثالث، وعربت عن رفضها الستخدام السالح لفرض 
أي خيارات سياســية. كما أشادت، بمواقف جامعة 
الدول العربية ومجلس األمن الدويل والدول الصديقة 
عىل مواقفها الداعمة لوحدة وأمن وسيادة واستقرار 
اليمن، ملا من شأنه تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة.

وأكدت األحزاب والقوى السياسية، عىل أهمية وحدة 
كافة القوى الوطنية املناهضة لالنقالب، تحت سقف 
الرشعية الدستورية، واملرجعيات الثالث، نحو هدف 
استعادة الدولة وإسقاط االنقالب الحوثي ومواجهة 
املرشوع اإليراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النسيج 

االجتماعي وتالحم الصف الوطني. 

التآمر لن يدوم
ومليشــياته املتمردة باملال والسالح. يوكد أن دولة 
اإلمارات   العالقة لها البتة بإعادة الرشعية وإنهاء انقالب 
مليشيا الحوثي الرديفة ملليشيا االنتقايل، والقضاء عىل 
مرشوع إيران يف اليمن واملنطقة. بل إن حجم املؤامرات 
الكبرية والخطرية التي تتعرض له اليمن اليوم تجعل كل 
ذي عقل وبصرية يتساءل ملصلحة من كل ذلك؟! وما الذي 
تريده أبو ظبي من تسليم عدن ملليشيا متمردة عىل الدولة 
ومؤسساتها؟ وما الذي تريده أيضاً من  إضعاف جبهات 
الرشعية العسكرية والسياسية؟ ومن املستفيد األول من 
تفتيت وتمزيق اليمن،تــارة بتفكيك مكوناتها وقواها 
السياسية واالجتماعية ووضع العقبات أمام تحركات 
سلطات الرشعية يف املناطق املحررة وتارة أخرى بإيجاد 

بؤر عنف وكيانات مناطقية هزيلة.
سلوك شاذ كهذا يعترب ترصفاً صبيانياً ال يقبله املنطق. 
فشعبنا بحسه الحضاري ومجده التليد ونضاالته الطويلة 
وتضحياته الجسيمة من أجل الحرية واالستقالل والحياة 
الكريمة يدرك حجم املؤامرة التي تحاك ضده هنا وهناك.
هذا هو شــعب اليمن كلما استشــعر خطر العدو 
الخارجي، يصطف من أقىص الشمال إىل أقىص الجنوب 
ويتحول كالسيل  الجارف يف مواجهة هذه املؤامرات و 
التحديات املحدقة بالوطن وثوابته ووحدته.. فال يمكن 
لهذا الشعب األبي أن يركع أو يخضع ملثل هذه املؤمرات 
القذرة واملخططات التمزيقية والتقزيمية العفنة، واأليام 
كفيلة بتعرية وإفشال كل من يريد الرش لليمن وشعبه، 
والنرص صار قريبا ولن يطــول انتظاره ما دام ابطال 
الجيش الوطني ومن حوله  جموع الشعب اليمني األبي 
يقفون يف خندق واحد لخوض  معركة الوطن املصريية 
إلفشال كافة أشكال التمرد واالنقالبات وإحباط املشاريع 
الســاللية و الطائفية واملناطقية التدمريية وصوالً إىل 
بســط نفوذ الدولة والرشعية عىل كامل الرتاب الوطني 
والتفرغ ملرشوع املستقبل مرشوع اليمن االتحادي الكبري 

الذي يتسع لجميع أبنائه.

الجيش الوطني يحاصر المليشيا الحوثية
السادسة التي يعرتضها الجيش الوطني يف سماء 
املناطق املحررة بمحافظة حجة منــذ مطلع العام 

الجاري.
إىل ذلك دمرت مقاتالت التحالف العربي السبت غرفة 
عمليات مليلشــيا الحوثي املتمردة املدعومة إيرانيا يف 

منطقة البداح يف مديرية عبس بمحافظة حجة.
وذكر موقع )26ســبتمرب نت( أن طريان تحالف 
دعم الرشعية شن غارات جوية عىل مواقع وتجمعات 
مليلشيا الحوثي يف الحافظة ذاتها، واستهدفت الغارات 
الجوية مواقع وتجمعات للميلشيا أسفرت عن تدمري 
غرفة عمليات كانت تستخدمها املليشيا يف عملياتها 
ضد قوات الجيش، ومرصع القيادي الحوثي املدعو أبو 

الكرار، وجرح عدد آخرين.
يف سياق آخر أحبطت قوات الجيش الوطني الثالثاء 
محاوالت تسلل مليلشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 

إيران، يف محافظة الضالع جنوب البالد.
وتمكنت قوات الجيش من إفشــال محاولة تسلل 
مليلشيا الحوثي يف منطقة الريبي شمال غرب املحافظة، 

بعد مواجهات عنيفة.
كما كرست قوات الجيش الوطني محاوالت أخرى 
عدة، يف منطقة )حجر السفىل– باجة– الريبي(، وكذلك 
جبهة ) القفلة– باب غلق– الزبرييات( شــمال غرب 

مديرية قعطبة.
بعد مواجهات أسفرت عن خسائر فادحة يف األرواح 

والعتاد بصفوف ميلشيا الحوثي املتمردة.
ولقي عدد من عنارص ميلشــيا الحوثي املتمردة، 
املدعومة من إيران، مرصعهم، وجرح آخرين، بينهم 
قيادي ميداني، بكمني لرجال املقاومة الشــعبية يف 

املحافظة نفسها.
وقال مصدر يف املقاومة لـ "سبتمرب نت": إن خمسة 
من عنارص ميلشيا الحوثي لقوا مرصعهم وجرح ثالثة 
آخرين، بينهم قيادي ميداني يدعى أبو حيدر، بكمني 
محكم لرجال املقاومة الشعبية بمديرية جبن رشقي 

املحافظة".
وذكر املصدر: "أن شبابا من املقاومة بمديرية جبن 
نفذوا كمينا عىل طقم دورية ملليشيا الحوثي يف رأس 

شعب عدنة بمنطقة نعوة غرب املديرية".
وأفاد املصدر "أن القيادي الحوثي املدعو أبو حيدر يف 

حالة حرجة وخطرة، نتيجة اإلصابة يف الكمني".
 أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم 
الرشعية تقدم مليلشيا الحوثي يف محافظة الحديدة غرب 

البالد.
وكرست قــوات الجيش الوطني هجوما مليلشــيا 
الحوثي املتمردة باتجاه رشق منطقة الجبلية يف مديرية 

التحيتا جنوبي املحافظة.
وأســفرت املواجهات عن مرصع وجرح عدد من 
عنارص ميلشــيا الحوثي املتمردة، وإجبار من تبقى 

منهم عىل الرتاجع والفرار.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل 
محسن صالح برقية عزاء ومواساة يف وفاة الشيخ 
صالح محفل الــذي وافته املنية بعد حياة حافلة 
بالعطاء والنضال الوطني. وأشــاد نائب الرئيس 
بمناقب الفقيــد وأدواره الوطنية والنضالية وما 
ُعرف عنه من أخالق وبساطة وحب لآلخرين، عالوة 
عىل إسهامه يف إثراء العمل السيايس والديمقراطي 

يف محافظة ريمة.
وعرب نائب رئيس الجمهوريــة يف الربقية عن 
أصدق التعازي واملواســاة ألرسة وأقارب الفقيد، 
سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته، 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم، الثالثاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية 
العامة بقسميها العلمي واألدبي وأسماء العرشة 
األوائل عىل مســتوى املحافظات املحررة للعام 
الدرايس 2018-2019. وقالت الوزارة: أن نسبة 
النجاح يف القسم العلمي بلغت %78.4 ويف القسم 
األدبي %84.2.، وفد أوضح رئيس اللجنة العليا 
لالختبارات ووكيل قطاع التوجيه بوزارة الرتبية 
والتعليم الدكتور صالح الصــويف، أثناء إعالن 
النتائج أن اجمايل الطالب املتقدمني الختبارات 

الثانوية العامة بالقسم العلمي بلغ 72 ألف طالب، 
حرض االختبارات 68 ألف طالب، وغاب عنها 3 
آالف طالب.. مبينا بأن عدد الناجحني بلغ قرابة 
60 ألف طالب، فيما عدد الراســبني بلغ8 آالف 
و632 طالبا وطالبة .وأشار إىل أن إجمايل الطالب 
املتقدمني الختبارات الثانوية العامة بالقســم 
األدبي بلغ 11 ألفا و641 طالبا، حرض االختبارات 
11 ألفا و 201 طالــب، وغاب عنها 440 طالبا 
وطالبة، وعدد الناجحــني 9 آالف و434 طالب 
وطالبة، وعدد الراسبني ألف و767 طالب وطالبة. 

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانياً ارتكبت 636 انتهاكاً يف 7 
محافظات خالل الفرتة من 25 أغسطس وحتى 2 سبتمرب 
2019م.  وأوضحت الشبكة يف تقريرها األسبوعي، بأن فريقها 
امليداني رصد مقتل 34 مدنياً وإصابة 36 آخرين بينهم نساء 
وأطفال يف محافظات الحديدة وإب وحجة والبيضاء والضالع 
وعمران وتعز . وأشارت الشبكة اىل أن فريقها امليداني وثق 
)12( حالة اختطــاف وإخفاء قرسي طالــت املدنيني يف 
محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، واستمرار املليشيا 
الحوثية يف بيع املســاعدات اإلغاثية يف األســواق السوداء 
وحرمان املستحقني منها، وإجبار )50( أرسة يف محافظة 
عمران عىل تجنيد أوالدهم مقابل اعتماد لهم سالل غذائية. 

ولفت التقرير إىل أن الفريق امليداني للشبكة رصد )19( 
حالة مداهمة وتفتيش ملنازل املواطنني منها )9( حاالت يف 
محافظة إب، و)3( حاالت يف محافظة صنعاء و)3( حاالت يف 
محافظة ذمار، وحالتني يف محافظة ريمة، إضافة إىل حالتني 
يف محافظة صعدة.  كما ســجل الفريق حالة إحراق منزل 
املواطن عيل أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب 
وسط انتشار كبري ومخيف لجرائم الرسقات والسطو عىل 
املمتلكات العامة والخاصــة يف مختلف مديريات محافظة 
إب الخاضعة لسيطرة املليشــيا الحوثية ورسقة سيارته.  
وســجل التقرير )20( حالة ســطو عىل أمالك وعقارات 
املواطنني من قبل قيادات حوثية يف محافظة إب خالل فرتة 
التقرير، ونهب منزل أحد املغرتبني واالعتداء عىل النســاء 
ونهب كافة املقتنيات من ذهب وسالح وجنابي يف محافظة 
ذمار، و)49( حالة ترضر لألعيــان املدنية واملركبات منها 
)32( حالة ترضر جزئــي ملنازل املواطنني يف مديرية حيس 
بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهســتريي والعشوائي 

ملليشيا الحوثي عىل منازل املدنيني. ووثق التقرير )11( حالة 
انتهاك طالت املستشفيات والقطاعات الصحية.. مشرياً إىل 
أن املليشيا الحوثية قصفت مستشفى 22 مايو، إضافة إىل 
اثنني مراكز صحية أخرى يف محافظة الحديدة، وأغلقت )8( 
مستشفيات يف العاصمة صنعاء بينها مستشفى سعوان، 
ومستشفى الهالل األبيض، ومستشفى الخزان، ومستشفى 
السالم التخصيص، ومستشفى مجيل، ومستشفى العظام، 
ومستشفى حدة، ومستشــفى الذهبي، وقصفها مطاحن 
البحر األحمر يف الحديدة، و)3( محطات بنزين أخرى.  وذكر 
التقرير أن املليشــيا الحوثية املتمردة قامت بفصل )122( 
تربوياً بينهم معلمني ومدراء مدارس ورؤســاء أقسام من 

أعمالهم يف صنعاء واســتبدالهم بآخرين موالني لجماعة 
الحوثي، وتغيري )9( مدراء مدارس يف صنعاء واســتبدالهم 
بآخرين موالني لهم، وإطالقها النار عىل املعلم أحمد الحميدي 
بمنطقة جرافة بمحافظة إب، وإصدار تعميمات تعسفية يف 
األوساط الرتبوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار 
إيقاف مرتباتهم، ومنع العمل بجدول الطوارئ، ووضع البدائل 
وااللتزام بدوام كامل. وأشار التقرير اىل قيام مليشيا الحوثي 
بنقل أسلحتها الثقيلة واملتوسطة إىل أحياء آهلة بالسكان، 
وكذلك إىل املســاجد بصنعاء، حيث نقلت املليشيا الحوثي 
مؤخرا كميات كبرية من األسلحة إىل بدروم مسجد السالم 

بحي الحصبة يف صنعاء.

عرب رئيس مجلس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عن عميق حزنه وعظيم مواساته 
بوفاة الشــخصية الوطنية والنضالية وأحد 
أعمدة بناء الدولة الوطنية يف العهد الجمهوري، 
فتح األســودي، الذي وافاه األجل وانتقل اىل 
جوار ربه بعد حيــاة زاخرة بالعطاء والعمل 
من أجل خدمة الوطن واملجتمع. وأكد رئيس 
الوزراء، يف برقية عزاء بعثها إىل أبناء الفقيد 
وجميع إخوانه وذويه وكافة آل األسودي، إن 
الوطن خرس برحيله أحد قادته الجســورين 
ممن شاركوا يف املقاومة الشعبية لفك الحصار 
عن صنعاء يف ستينيات القرن املايض.. منوها 
بأدوار ومواقف الفقيد األسودي يف االنتصار 
للثورة والجمهورية، وما جسده من نموذج 
يحتذي به يف الصدق واإلخالص وحب الوطن 
واالستعداد الدائم للبذل والتضحية، وخدمة 
قضايا الشعب اليمني، وإثراء العمل السيايس 
كأحد قيادات الحركة القومية العربية. ولفت 
الدكتور معني عبدامللك، إىل مآثر الفقيد املهمة 
والدور الذي لعبه يف تأسيس وتويل وإدارة أهم 
مؤسسات القطاع العام، مثل: البنك اليمني 
لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الوطنية لألسمنت 
وغريها، وما اتصف به طوال عمله من كفاءة 

واقتــدار والعمل بتفان وإخــالص ونزاهة 
ونكران ذات.. منوها بالجهود التي بذلها يف 
الجانب االقتصــادي واإلداري لخدمة الوطن 

واملواطنني. 
وعرب رئيــس الوزراء، عن أحــر التعازي 
وصادق املواساة للوطن عامة وألرسة الفقيد 
األســودي خاصة بهذا املصاب األليم، سائال 
الله العيل القدير أن يتغمده بواســع الرحمة 
واملغفرة ويسكنه فســيح جناته، وأن يلهم 

أهله وذويه وكل محبيه الصرب والسلوان.

نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشيخ صالح محفل

وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي المتمردة لـ 636 انتهاكًا خالل أسبوع

»مسام« ينتزع 1,077 لغمًا خالل األسبوع األخير
من شهر أغسطس

انتزع مرشوع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لنزع األلغام يف اليمن "مسام" 1,077 لغماً خالل األسبوع 
الخامس من شهر أغسطس 2019م زرعتها املليشيا الحوثية املتمردة. وأوضح املركز يف بيان له، أن األلغام التي انتزعها 

بينها 5 ألغام مضادة لألفراد، و 363 لغما مضادا للدبابات و 635 ذخرية غري متفجرة، و74 عبوة ناسفة.
وأشار إىل أن ما تم نزعه منذ بداية املرشوع حتى اآلن 84,825 لغًما زرعتها املليشيا الحوثية املتمردة يف األرايض واملدارس 
والبيوت يف اليمن، وحاولت إخفاءها بأشــكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبري من األطفال والنساء وكبار 

السن، سواء باملوت أو اإلصابات الخطرية أو برت لألعضاء.

رئيس الوزراء يعبر عن حزنه العميق بوفاة 
المناضل فتح األسودي

إعالنات فقدان
  يعلن نارص عبدالله مبارك السيفي 
عن فقدان بطاقته الشــخصية 
الصادر من مارب، فعىل من وجدها 
إيصالها إىل أقرب مركز رشطة او 

االتصال اىل) 711555398(.
  يعلن يوسف ســيف عبدالوهاب 
الطيب عن فقدان جواز ســفره 
برقم: )05557776(، الصادر من 
صنعاء، فعىل من وجده إيصاله إىل 

أقرب مركز رشطة.
  يعلن باســم محمد سعيد درهم 
سيف ســعد عن فقدان بطاقة 
عســكرية برقــم: )930722(، 
الصادرة من وزارة الدفاع، فعىل 
من وجدها إيصالها إىل أقرب مركز 

رشطة.
  يعلن عبدالســالم محمد محمد 
الغرباني عن فقدان جواز سفره 
برقم: )05616698(، الصادر من 
الحديدة، فعىل من وجده إيصاله 

إىل أقرب مركز رشطة.
  يعلــن عبدالرحمن قاســم عيل 
السماوي عن فقدان جواز سفره 
برقم: )07465852(، الصادر من 
عدن، فعىل من وجده إيصاله إىل 

أقرب مركز رشطة.
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     اجليش الوطني اليمني
      

     

3 بيانات

وجه الرئيس اليمني املشري الركن 
عبد ربه منصور هادي  بيانا مهما 
للشعب اليمني بشأن االحداث األخرية 
يف محافظات عــدن وأبني  وقصف 
الطريان اإلماراتــي لقوات الجيش 

الوطني  .

نص البيان:
يا أبناء شــعبنا اليمني العظيم الصابر 

والصامد يف كل مكان من املهرة إىل صعدة
يا أبناء شعبنا يف املحافظات التي شهدت 
أحداث التمرد املســلح من قبل املليشيات 
التابعة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة يف 

كل من شبوة وأبني ولحج.
يا أبناء محافظة عدن الباسلة التي كانت 
دوما وأبداً عنوانا للمدنية والتعايش والنظام 

والقانون

يا أبطال قواتنا المسلحة واألمن
أتوجه إليكم اليوم يف هذه اللحظة الفارقة 
والصعبــة من تاريخنا التــي يواجه فيها 
أبناؤكم وإخوانكم أبطال جيشنا الوطني 
األشاوس املليشيات الحوثية اإليرانية وكذلك 
ويف نفس اللحظة يواجه التمرد املسلح الذي 
يستهدف الرشعية الدســتورية والهوية 
اليمنية والذي قامت به مليشيات ما يسمى 
باملجلس االنتقايل الجنوبي املدعوم من دولة 
اإلمارات العربية املتحدة و الذي نصب نفسه 
ظلماً وعدواناً وبالقوة املسلحة ممثالً ألبناء 
شعبنا اليمني يف املحافظات الجنوبية.. وقام 
وما يزال يقوم بأبشع الجرائم ضد املواطنني 
العزل مستخدماً ترسانة عسكرية إماراتية 
سعياً منه لتحقيق أهداف وغايات مموليه 

سعيا نحو تقسيم بالدنا .
يا أبناء شــعبنا اليمني يف كل مكان لقد 
تمادت هذه املليشيات املتمردة و هاجمت 
كل مؤسســات الدولة ومعســكراتها يف 
العاصمــة املؤقتــة عدن بدعــم وتمويل 
وتخطيــط من دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة، ثم توسعت باتجاه محافظة لحج 
وأبني لتســقط املؤسســات واملعسكرات 

حتى وصلت ألرض شــبوة، أرض اوسان 
وقتبان وحمري واصطدمت أطماعها بعزائم 
أبطال جيشنا الوطني و قبائلها الشامخة 
لتنطلق رشارة تطهري محافظة شبوة من 
املليشيات خارج نطاق الدولة وقد وجهت 
حينها بالعفو العام عن كافة منتسبي هذه 
التشكيالت من ما يسمى بالنخب الشبوانية 
ووجهت باستيعابهم ضمن وحدات الجيش 
واألمن فجميعهم أبناؤنــا وكنت وال زلت 
حريص عليهم جميعا، فاليمن يتسع لكل 
أبنائه وينهض بكل أبنائه، اال انه ولألسف 
الشديد فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قد استغلت الظروف الحالية التي نمر بها 
لتسلطهم ضد مؤسسات الدولة الرشعية، 
لكن املعدن األصيل للكثــري منهم دفعهم 

لالصطفــاف بجانب إخوانهــم بالجيش 
الوطني، فانطلقــت بعدها رشارة الكرامة 
يف ابني لتصطف وحدات مع وحدات الجيش 
الوطني و تقوم بتحرير كامل محافظة ابني 
وصوالً ألبواب العاصمة املؤقتة عدن ورأى 
العالم اجمع االســتقبال والدعم الشعبي 

الكبري من أبناء محافظة عدن .
لكننا فوجئنا بطريان دولة االمارات ينفذ 
عدة غارات عســكرية ضد املواطنني وأفراد 
جيشنا الوطني وسط أحياء مأهولة بالسكان 
يف أماكن متفرقة بالعاصمة املؤقتة عدن مما 
دفع القوات لالنسحاب اىل محيط محافظة 
عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الرشفاء 
األحرار املساملني الدمار الجنوني الذي قامت 
به مليشــيات ما يســمى املجلس االنتقايل 

الجنوبــي مدعوما بغطاء جــوي وغارات 
عســكرية لطائرات دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لنفاجأ بعد ذلك بعدة غارات عسكرية 
قام بها الطــريان اإلماراتــي صباح يومنا 
الخميس 29 أغسطس 2019م راح ضحيتها 
العرشات ما بني شهيد وجريح يف محافظة 
ابني وعدن وعمليــات مداهمات واعتقاالت 
ووصل الحــد اىل إعدامات للجرحى يف بعض 

مستشفيات ابني .

أيها الشعب اليمني العظيم ..
ان معركتنا املصريية اليوم هي معركة 
الدفاع عن وحدة وسالمة واستقرار وطن 
األجداد و مستقبل األحفاد يف اليمن االتحادي 
العادل، و ال يمكن ان تكون حاجتنا ألشقائنا 

يف معركة العرب ضد ايران مدخالً لتقسيم 
بلدنا أو التفريط بشــرب واحد من أراضيه 
الطاهرة فكرامتنا وحياتنا يف صون أرضنا 

والدفاع عنها وعن سيادتها .
وقد وجهت الحكومة بكافة مؤسساتها 
التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة عىل مختلف 
األصعدة ملواجهة هذا االســتهداف السافر 

ضد بالدنا ووحدة وسالمة أراضيه. 
وأقول لجنودنا البواسل و قبائلنا اليمنية 
األصيلة التي تدافع عن تراب وطنها ورشعيته 
ونظامه الجمهــوري ومرشوعه االتحادي 
العادل يف كل املحافظات لم ترهبنا أســلحة 
وترسانة ايران ومليشياتها و كذلك لن ترهبنا 
طائرات العابثني املستهدفني أرضنا، اشد عىل 
أياديكم الطاهرة التي ســتحقق لنا النرص 

الكبري ومن خاللها سنستعيد العاصمة املؤقتة 
عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها والذي سيقربنا 
من النرص األكــرب واألعز يف تحرير العاصمة 
صنعاء وهزيمة املرشوع اإليراني الحوثي الذي 
كان املستفيد األكرب من تعطيل قدرات الدولة 
ومرشوعها الوطني خــالل الفرتة املاضية، 
وها هي عالمــات النرص تلــوح من جبال 
شمسان لتعانق نقم وعيبان، فالتفوا يا أبناء 
شعبنا األبي حول أبطال جيشكم الوطني يف 
معركته املصريية لرفض كل مشاريع التمزيق 
والتقزيم الساللية واملناطقية، حتى نميض 
باليمن نحو مستقبل جديد، يقوم عىل العدل 

واملساواة والتنمية، يمن لن يستثني أحدا. 
ويف هذه املحطة املهمة أتوجه نيابة عن 
كل أبناء شعبنا اليمني املناضل باالمتنان 
والتقدير لرشكاء النرص واملصري للمملكة 
العربية الســعودية قائد التحالف العربي 
ونخص بالشكر خادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده األمني 
صاحب الســمو امللكي االمــري محمد بن 
سلمان اللذين كان لهما موقف لن ينىس يف 
التأكيد عىل وحدة اليمن والحفاظ عىل أمنه 
واستقراره والدفاع عنه ضد األطماع والتمدد 
اإليراني، ونجدد طلبنا لهم برضورة التدخل 
إليقاف هذا التدخل السافر من خالل دعم 
تلك املليشــيات واستخدام القصف الجوي 

ضد قواتنا املسلحة . 
ونؤكد لكم بأننا عىل العهد وسنميض سويا 
حتى تحقيق النرص املبني يف هزيمة املرشوع 
الحوثي اإليراني واستعادة الدولة اليمنية عىل 
كامل الرتاب الوطني، وهزيمة ومحاربة كل 
قوى اإلرهاب والتطرف دون هوادة، فالشعب 

اليمني يستحق أن يعيش حرا كريما. 
الرحمة و الخلود لشهدائنا األبرار الذين 
قضوا نتيجة القصف الجوي لطائرات دولة 
االمارات العربية املتحدة ولكل الشــهداء 
االخيار يف معركة استعادة الدولة وهزيمة 

االنقالب الحوثي اإليراني والتمرد . 
الشفاء لجرحانا امليامني 

والنرص كل النرص ألبطال جيشنا الصامد 
يف كل بقاع ارضنا اليمنية.

كرس مجلــس الــوزراء اجتماعه 
االســتثنائي املنعقد  الجمعة، برئاسة 
رئيس املجلس الدكتور معني عبدامللك، 
ملناقشة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية للحكومة بإتخاذ اإلجراءات 
الالزمة ملواجهة التمرد املسلح الذي قامت 
به املليشيات التابعة ملا يسمى املجلس 
االنتقايل املدعوم اماراتيا، واالنتهاكات 

املروعة التي ترتكبها بحق املواطنني.

واســتهل مجلس الــوزراء اجتماعه 
االســتثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ 
خاللها الفاتحة ترحما عىل أرواح جميع 
الضحايا املدنيني األبرياء وأبطال الجيش 
الوطني الذين استشهدوا جراء الغارات 
الجوية التي قام بهــا الطريان الحربي 
لدولة اإلمارات، يف أحياء مأهولة بالسكان 
يف أماكن متفرقة مــن العاصمة املؤقتة 
عدن ومحافظة ابني.. معربا عن خالص 
العزاء واملواساة ألرس جميع ضحايا هذا 
التمرد املسلح.. وتمنياته بالشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.

واستعرض املجلس املستجدات الراهنة 
عىل ضوء استمرار التمرد املسلح ملليشيات 
املجلس االنتقــايل، والجهود التي تبذلها 
اجهزة ومؤسســات الدولة بتوجيهات 
من فخامة رئيس الجمهورية الستمرار 
الخدمات املقدمــة للمواطنني، واتخاذ 
جميع االجراءات الالزمة لتجاوز تبعات 

هذا التمرد املسلح.

وأقر مجلس الــوزراء رفع حزمة من 
اإلجراءات والتوصيات اىل فخامة رئيس 

الجمهورية، بمــا فيها موقف الحكومة 
من دور ووجود اإلمارات يف تحالف دعم 
الرشعية.. مؤكدا ان الحكومة وتحت كل 
الظروف لن تقبل باالنتقاص من سيادة 

اليمن ووحدته وسالمة اراضيه. 

واستنكر املجلس باشــد العبارات ما 
قامت به املليشــيات املدعومة من دولة 
اإلمارات عقب قصف طــريان االمارات 
للجيــش الوطنــي من جرائــم حرب 
وممارسات ارهابية من خالل اعدامات 
ميدانية لــألرسى وتصفيات للجرحى يف 
املستشــفيات، ومداهمــة املنازل وقتل 
لألفراد امام ذويهم، اضافة إىل ما تشهده 

العاصمة املؤقتة عدن ومحافظة ابني

من حملة اعتقاالت وتصفيات بدوافع 
سياسية، مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى 
عن القيــام بدورها لردع هذا الســلوك 
الهمجي والوحــي للعصابات املنفلتة 

والخارجة عن النظام والقانون.

كما رفض املجلــس التربيرات الزائفة 
التي ســاقتها دولة االمــارات للتغطية 
عىل استهدافها الســافر لقوات الجيش 
الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري 
يف الذود عن ســالمة ووحــدة األرايض 
اليمنية، ومكافحة االرهاب، وبما يتوافق 
مع ميثاق األمم املتحدة والقوانني الدولية، 
مؤكدا ان الحكومة اليمنية كانت والتزال 
رشيكا فاعال للمجتمع الدويل يف مكافحة 

اإلرهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره، 
وان محاولة دولة االمارات الصاق تهمة 
اإلرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد 
محاولة بائسة للتغطية عىل استهدافها 
الســافر وغري القانوني ألبطال الجيش 

الوطني.

وجدد مجلس الــوزراء تحميل دولة 
االمارات كامل املسؤولية القانونية امام 
املجتمع الدويل عن هذا االستهداف السافر 
الخارج عن األعراف والقوانني الدولية، وما 
ترتب عنه مــن انتهاكات للقانون الدويل 
والقانون الدويل اإلنساني، مؤكدة بانها 
ستتخذ كافة اإلجراءات للتعاطي مع هذه 

الجريمة.

ولفت إىل ان اســتمرار دولة االمارات 
بتزويد مليشيات ما يســمى باملجلس 
االنتقايل باألسلحة الثقيلة والنوعية، يعد 
إرصارا عىل املــيض يف تقويض الرشعية 
الدســتورية ودعم جماعــات متمردة 
خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع 
اهداف تحالف دعم الرشعية والقرارات 
الدولية ويف مقدمتها القرار 2216.. كما 
ادان العدوان اإلماراتي الرصيح والهادف 
اىل منــع الحكومة الرشعية من بســط 
ســيادتها الكاملة عىل ارضها وانشــاء 
ورعاية كيانــات مليشــاوية من اجل 

تقويض وحدة وسالمة اليمن.

وشــدد مجلس الوزراء عىل رضورة 

عدم خروج تحالف دعــم الرشعية عن 
املهمة التي جاء مــن أجلها أو تحويلها 
ســتارا للعمل عــىل تقويــض الدولة 
اليمنية وتجزئتها.. داعيا املجتمع الدويل 
ومجلس األمن والدول الرعاية لالضطالع 
بمسؤوليتها وادانة العدوان اإلماراتي عىل 

الجيش الوطني.

وثمن مجلــس الوزراء عاليــا، الدور 
االخوي الصــادق لالشــقاء يف اململكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل 
عهده االمني صاحب السمو امللكي االمري 
محمد بن سلمان الحتواء تداعيات احداث 
التمرد انطالقا من الحرص عىل تحقيق 
االهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف 
العربي وهي القضاء عىل املرشوع اإليراني 
يف اليمن وإنهاء انقالب مليشيات الحوثي 

واستعادة الدولة.

وأشاد املجلس عاليا االلتفاف الشعبي 
لليمنيــني حــول قيادتهم السياســية 
وحكومتهــم الرشعيــة ورفضهم لكل 
األعمال الهادفة إىل تقويض أمن واستقرار 
ووحدة اليمن وانتهاك سيادته.. ودعا أبناء 
الشعب اليمني إىل االصطفاف للدفاع عن 
الوطن وســيادته.. مؤكدا أن الحكومة 
وانطالقا مــن واجبها ومســؤولياتها 
الوطنيــة واألخالقية لن تألــو جهدا يف 
العمل عىل كل ما من شانه تخفيف معاناة 
املواطنني يف مختلــف مناطق البالد دون 

استثناء.

وجهت الحكومة بكافة مؤسساتها التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة على مختلف األصعدة لمواجهة العدوان اإلماراتي السافر ضد بالدنا
ال يمكن ان تكون حاجتنا ألشقائنا في معركة العرب ضد إيران مدخاًل لتقسيم بلدنا أو التفريط بشبر واحد من أراضيه

معركتنا المصيرية اليوم هي معركة الدفاع عن وحدة وسالمة واستقرار وطن األجداد و مستقبل األحفاد في اليمن االتحادي العادل

ات للرئيس هادي بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود اإلمارات في تحالف دعم الشرعية أقر رفع حزمة إجراء

مجلس الوزراء يناقش تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة التمرد المسلح لمليشيا االنتقالي 

 نؤكد  بأننا على العهد وسنمضي 
سويا حتى تحقيق النصر المبين

 في هزيمة المشروع الحوثي 
اإليراني واستعادة الدولة اليمنية 

على كامل التراب الوطني
 ندعو الشعب لاللتفاف حول 

الجيش الوطني في معركته 
المصيرية ورفض كل مشاريع 

التمزيق والتقزيم الساللية 
والمناطقية

في بيان وجهه للشعب اليمني  

رئيس الجمهورية: سنبسط نفوذ الدولة في العاصمة المؤقتة عدن 
ولن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين أرضنا

 مــــوقــــف الحــكــــومــة:
 لن تتوانى عن القيام بدورها لردع  السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلتة والخارجة عن النظام والقانون

 الحكومة اليمنية كانت وال تزال شريكا فاعال للمجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره
 لن نقبل باالنتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسالمة ءراضيه مهما كانت الظروف

 محاولة االمارات إلصاق تهمة اإلرهاب بالجيش الوطني مساعي بائسة لتغطية اعتداءاتها السافرة على أبطال القوات المسلحة
  ندعو المجتمع الدولي ومجلس األمن والدول الراعية لالضطالع بمسؤوليتها ووضع حد للعدوان اإلماراتي الغاشم



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1892«  ٥ محرم 1٤٤1هـ 
قراءة4 المـــوافــق ٥ سبتمبر 2019م

عبر عن تطلعات الشعب ودعا الجميع إلى االلتفاف حول الجيش الوطني في معركته المصيرية 
اليمنيون سيتصدون ألي مخططات تستهدف وحدتهم وسالمة أراضيهم

د. عبده سعيد

تأتي مخاطبة فخامة الرئيس هادي للشعب اليمني 
يف ظروف غاية يف الصعوبة، وعظمة املسؤولية، وهو 
أشــبه بالوضع الذي عاشــه وعاناه يف صنعاء جراء 
االنقالب الحوثي اإليراني, حدد البيان الســري واملسار، 
وبنّي حجم التآمــر عىل اليمن بعد صرب بلغ أشــده، 
وحلم بلغ مداه، وحســن ظن بأخ وشقيق أعلن دعمه 
للرشعية اليمنية، يف صدها ومحاربتها للعدوان اإليراني 
الذي يستهدف اليمن ويستهدفه معها، غري أنه انحرف 
عن املسار وغدر باألخوة وسعى لتمزيق اليمن وتثبيت 
العدوان اإليراني, فكان البد من تصحيح املسار وإعادة 
األمور لنصابها, أوضح فخامته ما يحيق باليمن من 
تآمر وعدوان يســتهدف الرشعية الدستورية والهوية 
اليمنية ووجود اليمن األرض واإلنسان، وحوى العديد 

من الرسائل والدالالت واملواقف نوجزها بما ييل:

الرسالة لـ1:
مخاطبة الشــعب اليمني العظيم وأبطال القوات 
املسلحة واألمن بتوضيح لألحداث، واالستعداد ملواجهة 

التآمر وهزيمته.
لقد بدأ فخامته خطابه موجهاً إىل الشــعب اليمني 
العظيم الصابر والصامــد يف عموم اليمن من صعدة إىل 
املهرة, وإىل املحافظات التي شهدت أحداث التمرد املسلح 
من قبل املليشيا التابعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
كل من شبوة وأبني ولحج, وإىل عدن الباسلة التي كانت 
دوما وأبداً عنوانا للمدنية والتعايش والنظام والقانون, 
وإىل أبطال القوات املســلحة واألمن. وهذه بداية تحدد 
مســار توضيح األحداث، واالســتعداد ملواجهة التآمر 

وهزيمته.

الرسالةالـ2:
داللة اللحظة التاريخية يف مواجهة تالقي مشاريع 
استهداف اليمن برشعيته ومرشوعه وهويته وأرضه 

وشعبه.
حيث توجه فخامته إىل الشعب اليمني موضحاً فيه 
هذه اللحظة الفارقة والصعبة من تاريخه، والتي يواجه 
فيها أبطال جيشنا الوطني األشاوس املليشيا الحوثية 
اإليرانية. ويف نفس اللحظة يواجه التمرد املسلح الذي 
يستهدف الرشعية الدستورية والهوية اليمنية، والذي 
قامت به مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل الجنوبي 

املدعوم من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الرسالة الـ3:
اســتهداف اإلمارات العربية املتحدة السافر لليمن 
ووحدة وسالمة أراضيه وغدرها باليمن مستغلة ظروفه 

الحالية.
حيث أوضح فخامته ما تقوم به اإلمارات ضد اليمن 

بما ييل:
1. دعم التمرد املسلح الذي يستهدف الرشعية الدستورية 
والهوية اليمنية الذي قامت به مليشــيا ما يسمى 

باملجلس االنتقايل الجنوبي.
2. توظيف الرتسانة العســكرية اإلماراتية لتستخدم يف 
ممارسة أبشــع الجرائم ضد املواطنني العزل بيد ما 

يسمى املجلس االنتقايل.
3. السعي لتقســيم اليمن عن طريق ما يسمى باملجلس 

االنتقايل.
4. الدعم والتمويل والتخطيط ملليشيا ما يسمى باملجلس 
االنتقايل للقيام بالتمرد املسلح، ومهاجمة وإسقاط 
كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها يف العاصمة املؤقتة 

عدن, ومحافظتي لحج وأبني.
5. دعم وتشكيل مليشيات خارج رشعية الدولة.

6. استغالل الظروف الحالية التي يمر بها اليمن لتسلط 
مليشيا التمرد ضد مؤسسات الدولة الرشعية.

7. طريانها نفذ عدة غارات عسكرية ضد املواطنني وأفراد 
جيشنا الوطني وســط أحياء مأهولة بالسكان يف 

أماكن متفرقة بالعاصمة املؤقتة عدن.
8. دعمها ملليشيا متمردة بغطاء جوي وغارات عسكرية 

بطائراتها.
9. الطريان اإلماراتي يقوم بعدة غارات عسكرية صباح 
يوم الخميس 29 أغســطس 2019م راح ضحيتها 
العرشات ما بني شهيد وجريح يف محافظة أبني وعدن.

الرسالة الـ4:
زيف تمثيل الجنوب

أوضح فخامتــه زيف دعوى ما يســمى باملجلس 
االنتقايل تمثيله للجنوب بقوله: "َنّصب نفســه ظلماً 
وعدواناً وبالقوة املسلحة ممثالً ألبناء شعبنا اليمني يف 

املحافظات الجنوبية". وهو ال يمثل الجنوب.

الرسالة الـ5:
جرائم ودور ما يسمى املجلس االنتقايل ومليشياته 

املتمردة.
حيث أوضح فخامته ذلك بما ييل:

1. القيام بتمرد مســلح ضد رشعيــة الدولة، وأوضح 
فخامته ذلك بقوله: "فقد هاجمت كل مؤسســات 
الدولة ومعسكراتها يف العاصمة املؤقتة عدن بدعم 
وتمويل وتخطيط من دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ثم توســعت باتجاه محافظة لحج وأبني لتســقط 

املؤسسات واملعسكرات حتى وصلت ألرض شبوة".

2. القيام بممارسة أبشــع الجرائم ضد املواطنني. 
وأوضح فخامته ذلك بقوله: "قام وما يزال يقوم بأبشع 
الجرائم ضد املواطنني العزل مستخدماً ترسانة عسكرية 
إماراتية ســعياً منه لتحقيق أهداف وغايات مموليه 

سعيا نحو تقسيم بالدنا".
3. القيــام باملداهمات واالعتقــال وقتل الجرحى. 

وأوضح فخامته ذلك بقوله: "القيام 
بعمليات مداهمات واعتقاالت، ووصل 
الحد إىل إعدامات للجرحى يف بعض 

مستشفيات أبني".

الرسالة الـ6:
دور الجيش الوطني وقبائل شبوة 
يف هزيمة مليشيا ما يسمى املجلس 

االنتقايل.
حيث أوضح فخامتــه هذا الدور 
بقوله: "حتى وصلت ألرض شــبوة 
أرض أوســان وقتبــان وحمــري، 
واصطدمت أطماعها بعزائم أبطال 
جيشــنا الوطني وقبائلها الشامخة 
لتنطلق رشارة تطهري محافظة شبوة 

من املليشيا خارج نطاق الدولة".

الرسالة الـ7:
طريان اإلمارات ينفذ غاراته ضد 
املواطنني والجيش الوطني يف أماكن 

متفرقة من عدن.
حيث بني فخامته هــذا العدوان 
بقوله: "لكننا فوجئنا بطريان دولة 
اإلمارات ينفذ عدة غارات عسكرية 
ضد املواطنني وأفراد جيشنا الوطني 
وســط أحياء مأهولة بالسكان يف 
أماكن متفرقــة بالعاصمة املؤقتة 

عدن".

الرسالةالـ8:
انسحاب الجيش الوطني لتجنيب 
عدن الدمار من قبل املليشيا املدعومة 

بالطريان اإلماراتي.
ومــن منطلق مســؤولية الدولة 
وجيشــها بتجنيب عدن ومواطنيها 
الدمار كان انسحاب الجيش الوطني. 
حيث أشار فخامته لذلك بقوله: "مما 
دفع القوات لالنســحاب إىل محيط 
محافظة عدن لتجنيــب العاصمة 
عدن وأهلها الرشفاء األحرار املساملني 
الدمار الجنوني الذي قامت به مليشيا 
ما يسمى باملجلس االنتقايل الجنوبي، 

مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة".

الرسالة الـ9:
قصف طريان اإلمارات للجيش الوطني يف محافظتي 

أبني وعدن مما أودى بالعرشات بني قتيل وجريح.
حيث أوضح فخامته ذلك بقوله: "لنفاجأ بعد ذلك 
بعدة غارات عسكرية قام بها الطريان اإلماراتي صباح 
يوم الخميــس 29 أغســطس 2019م راح ضحيتها 
العرشات ما بني شهيد وجريح يف محافظة أبني وعدن.

الرسالة الـ10:
مسؤولية الدولة بدرء الفتنة واحتضان املغرر بهم 

وحرصها عىل الدم اليمني.
 حيث أشار فخامته لذلك بقوله: "وقد وجهت حينها 
بالعفو العام عن كافة منتسبي هذه التشكيالت من ما 
يسمى بالنخب الشبوانية، ووجهت باستيعابهم ضمن 
وحدات الجيش واألمن، فجميعهم أبناؤنا، وكنت وال زلت 

حريصا عليهم جميعا".

الرسالة الـ11:
اليمن يسع الجميع وينهض بكل أبنائه.

حيث أوضح فخامتــه ذلك بقوله: 
"فاليمن يتســع لكل أبنائه، وينهض 

بكل أبنائه".

الرسالة الـ12:
املعــدن اليمني األصيــل لليمنيني 

يجمعهم وال يفرقهم.
حيث أشــار فخامته لذلك بقوله: "لكن 
املعدن األصيل للكثري منهم دفعهم لالصطفاف 

بجانب إخوانهم بالجيش الوطني".

الرسالة الـ13:
الكرامــة اليمنية تجمــع اليمنيني 

لتحرير اليمن.
وأشــار فخامتــه لذلــك بقوله: 
"فانطلقت بعدها رشارة الكرامة يف أبني 
لتصطف مع وحــدات الجيش الوطني 
وتقوم بتحرير كامــل محافظة أبني 

وصوالً ألبواب العاصمة املؤقتة عدن".

الرسالة الـ14:
الشــعب اليمني يرفض املليشيات 

ويؤمن بالدولة.
 حيث أشار فخامته لذلك وتوق أبناء 
عدن ورغبتهم لوجــود الدولة بقوله: 
"ورأى العالم أجمع االستقبال والدعم 
الشعبي الكبري من أبناء محافظة عدن".

الرسالة الـ15:
معركة اليمنيني املصريية هي الدفاع 
عن وحدة وســالمة واســتقرار وطن 
األجداد، ومســتقبل األحفاد يف اليمن 

االتحادي العادل.
حيث أوضح فخامته ذلك بقوله: "إن 
معركتنا املصريية اليــوم هي معركة 
الدفاع عن وحدة وســالمة واستقرار 
وطن األجداد ومستقبل األحفاد يف اليمن 

االتحادي العادل".

الرسالة الـ16:
واجب اليمنيني الوقوف مع الجيش 
الوطني يف مواجهة كل مشاريع التمزيق 

والتقزيم الساللية واملناطقية.
حيث بنّي فخامتــه ذلك بقوله: "فالتفــوا يا أبناء 
شــعبنا األبي حول أبطال جيشكم الوطني يف معركته 
املصريية لرفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم الساللية 

واملناطقية".

الرسالة الـ17:
معركة املستقبل لبناء اليمن الجديد لكل اليمنيني.

أوضح فخامته ذلك بقولــه: "لنميض باليمن نحو 
مســتقبل جديد، يقوم عىل العدل واملساواة والتنمية، 

يمن لن يستثني أحدا".

الرسالة الـ18:
الحاجة لألشقاء يف معركة العرب ضد إيران لن تكون 
مدخالً لتقسيم بلدنا أو التفريط بشرب واحد من أراضيه.
حيث بني فخامته ذلك بجالء بقوله: "وال يمكن أن 
تكون حاجتنا ألشــقائنا يف معركة العرب ضد إيران 
مدخالً لتقسيم بلدنا، أو التفريط بشرب واحد من أراضيه 
الطاهرة؛ فكرامتنا وحياتنا يف صون أرضنا والدفاع عنها 

وعن سيادتها".

الرسالة الـ19:
توجيه الحكومة اليمنية بكافة مؤسساتها التخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة عىل مختلف األصعدة ملواجهة 
هذا االســتهداف الســافر ضد بالدنا ووحدة وسالمة 

أراضيه.
حيث وجه  فخامته الحكومة بقوله: "وقد وجهت 
الحكومة بكافة مؤسســاتها التخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة عىل مختلف األصعدة ملواجهة هذا االستهداف 

السافر ضد بالدنا ووحدة وسالمة أراضيه".

الرسالة الـ20:
لم ترهبنا إيران برتسانتها وميلشياتها، ولن ترهبنا 

طائرات العابثني املستهدفني أرضنا.
حيث خاطــب فخامته كل املدافعــني عن وطنهم 
الجمهوري ومرشوعه االتحادي بقوله: "وأقول لجنودنا 
البواسل وقبائلنا اليمنية األصيلة التي تدافع عن تراب 
وطنها ورشعيتــه ونظامه الجمهــوري ومرشوعه 
االتحادي العادل يف كل املحافظات: لم ترهبنا أســلحة 
وترسانة إيران ومليشياتها، وكذلك لن ترهبنا طائرات 

العابثني املستهدفني أرضنا".

الرسالة الـ21:
تحقيق النرص واستعادة عدن وصنعاء.

حيث أكد فخامته عىل ذلك بقوله: "أشد عىل أياديكم 
الطاهرة التي ستحقق لنا النرص الكبري، ومن خاللها 
سنستعيد العاصمة املؤقتة عدن، ونبسط نفوذ الدولة 
فيها، والذي سيقربنا من النرص األكرب واألعز يف تحرير 
العاصمة صنعاء وهزيمة املرشوع اإليراني الحوثي، وها 
هي عالمات النرص تلوح من جبال شمسان لتعانق نقم 

وعيبان".

الرسالة الـ22:
املرشوع اإليراني الحوثي هو املســتفيد األكرب من 
تعطيل قدرات الدولة ومرشوعها الوطني خالل الفرتة 

املاضية.
أوضح فخامته ذلك بقوله: "املرشوع اإليراني الحوثي 
هو املستفيد األكرب من تعطيل قدرات الدولة ومرشوعها 

الوطني خالل الفرتة املاضية".

الرسالة الـ23:
الشــكر لرشكاء النرص واملصــري للمملكة العربية 
السعودية قائدة التحالف العربي لدورها يف دعم اليمن 

واملحافظة عىل وحدة أراضيه.
حيث أكــد فخامته ذلك بقولــه: "ويف هذه املحطة 
املهمة أتوجه نيابة عن كل أبناء شعبنا اليمني املناضل 
باالمتنان والتقدير لــرشكاء النرص واملصري للمملكة 
العربية الســعودية قائدة التحالــف العربي، ونخص 
بالشــكر خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري 
محمد بن سلمان اللذين كانا لهما مواقف لن تنىس يف 
التأكيد عىل وحدة اليمن والحفاظ عىل أمنه واستقراره، 

والدفاع عنه ضد األطماع والتمدد اإليراني".

الرسالة الـ24:
تجديد الطلب مــن اململكة برضورة التدخل إليقاف 

تدخل اإلمارات السافل.
أوضح فخامته ذلــك بقوله: "ونجــدد طلبنا لهم 
برضورة التدخل إليقاف هذا التدخل السافر من خالل 
دعم تلك املليشيات واستخدام القصف الجوي ضد قواتنا 

املسلحة". 

الرسالة الـ25:
تأكيد العهد بتحقيق النرص وهزيمة كافة املشاريع 
املستهدفة لليمن، واستعادة الدولة اليمنية عىل كامل 

الرتاب الوطني، والعيش بحرية وكرامة.
أوضح فخامته ذلك بقولــه: "ونؤكد لكم بأننا عىل 
العهد وسنميض ســويا حتى تحقيق النرص املبني يف 
هزيمة املرشوع الحوثي اإليراني، واســتعادة الدولة 
اليمنية عىل كامل الــرتاب الوطني، وهزيمة ومحاربة 
كل قوى اإلرهاب والتطرف دون هوادة، فالشعب اليمني 

يستحق أن يعيش حرا كريما".

الرسالة الـ26:
الرتحم عىل شهداء القصف اإلماراتي، وكل شهداء 
الوطن يف معركة اســتعادة الدولة وهزيمة االنقالب 

الحوثي اإليراني والتمرد.
حيث دعــا فخامته "بالرحمة والخلود لشــهدائنا 
األبرار الذين قضوا نتيجة القصــف الجوي لطائرات 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولكل الشهداء األخيار 
يف معركة اســتعادة الدولة، وهزيمة االنقالب الحوثي 

اإليراني املتمرد، والشفاء لجرحانا امليامني".

الرسالة الـ27:
تأكيد النرص.

وختم فخامته بالتأكيد عىل انتصار الجيش الوطني 
بقوله: "والنرص كل النرص ألبطال جيشنا الصامد يف كل 

بقاع أرضنا اليمنية".

في لحظة فارقة وصعبة وجه رسائل مهمة للداخل والخارج

 أن عــدن كانــت دومًا وأبــدًا عنوانًا للمدنية 
والتعايش والنظام والقانون 

 أن المعــدن األصيــل لليمنييــن يجمعهــم 
وال يفرقهم والشــعب اليمنــي يؤمن بالدولة 

ويرفض المليشيا

 استنكر استهداف الطيران اإلماراتي الغادر 
للجيش الوطني والمدنيين في عدن وابين 

 جــدد العهــد بتحقيــق النصــر وهزيمــة 
المشروع الحوثي اإليراني وكافة قوى اإلرهاب 
والتطرف واستعادة الدولة وبسط سيادتها 

على كامل التراب الوطني 
 ترحــم على شــهداء القصــف اإلماراتي وكل 
الشــهداء األخيــار الذيــن قضــوا نحبهم في 
معركــة اســتعادة الدولة وهزيمــة االنقالب 

الحوثي اإليراني والتمرد

ة في  قراء
بيان رئاسة 
الجمهورية

وأكد البيان على:
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يف اليــوم األول مــن ســيطرة املجلس 
االنتقــايل املدعوم إماراتياً عىل مؤسســات 
الدولة يف العاصمــة املؤقتة عدن, يف العارش 
من أغسطس املنرصم, ظهرت صحيفة 14 
أكتوبر الرسمية, خالية من أهداف الثورة, 
التي قامت ضــد املســتعمر اإلنجليزي يف 
جنوب اليمن, وهو ما يذكر بإقدام مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران إبان سيطرتها عىل 
صنعاء, ووقوفهــا ضد الرشعية, إذ صدرت 
صحيفة الثورة الرسمية أيضاً, وقد استبدلت 
أهداف ثورة 26 سبتمرب املجيدة بصورة قائد 
املليشيا املســلحة, عبدامللك الحوثي, يف تحد 
صارخ ومحاولة إللغاء طموحات الشــعب 

اليمني يف التحرر واالنعتاق.
ويرى متابعون بــأن اإلمارات ظهرت بأنها 
عىل خطى إيران يف اليمن, وأصبحت يف مواجهة 
مبــارشة, ليس مــع الدولة فقــط, إنما مع 
املواطنني وقد عربوا عن غضبهم, وخصوصاً بعد 
قصفها للجيش الوطني, يف عدن وأبني, وأحالت 
دون تقدمه واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء 
التمرد, الذي حصل برعايتها وتمويلها وما زالت 
إىل اللحظة, عىل الرغم من احتجاج مؤسســة 
الرئاسة والحكومة من جرمها, الذي كان شنيعاً 
وأودى بحياة 300 من بينهم مدنيون, ونساء 

وأطفال.

تقليد حرفي
ويســرتجع مواطنون الصورة بأن مليشيا 
الحوثي وقفت أمام الرشعية, ورمزها الرئيس 
املنتخب عبدربه منصور هادي, إذ انقلبت عىل 
رشعيته ولم تكتف بذلك, بل أمعنت يف عمالتها 
وصبغت مظاهر سيطرتها بالصبغة اإليرانية, 
فكانت صور املاليل كمثال بســيط هي واجهة 
صنعاء وبعــض املدن ويف واجهــة الصحف 
الرسمية, وهو ما حدث يف عدن أيضاً فيما بعد, 
تم النقل حرفياً, ابتداًء مــن االحتفاء بالعلم 
اإلماراتي, ورفعــه يف كل املباني, يف حني يتم 
إحراق العلم اليمني والعبث به, وليس انتهاًء 
بالصحيفة الرسمية الوحيدة التي ظهرت وهي 
تحمل "بورتريه" حكام اإلمارات يف تقليد سامج 
واستخفاف القى اســتهجانا واسعاً أوساط 

اليمنيني. 
ويف 11 من مايو من العــام 2017م, بدأ 
املرشوع اإلماراتي أكثر وضوحاً, بعد ترتيبها 
وإعالن بما أسمي باملجلس االنتقايل, والذي 
ظهر بأنه يف تشــابه وتطابق كبري ملرشوع 
إيران عرب مليشــيا الحوثــي, إذ تم اإلعالن 
عن مرشوع مناهض آخر, ســمي باملجلس 
االنتقــايل الجنوبي, مهمتــه أيضاً مواجهة 
الرشعية يف اليمــن, والتقليص من نفوذها, 
برعاية وتخطيط إماراتي, بدت هيئة املجلس 
كأنها الثورية العليا للحوثيني, ووفق خطاب 

إعالمي متطابق.

مكشوفة منذ البداية
ويتهــم سياســيون بأن اإلمــارات كانت 
مكشوفة منذ البداية, إذ دفعت برجاالت إيران 
يف الجنوب إىل الواجهة, فكان عيدروس الزبيدي, 
وغريه ممن تلقوا تدريبهم يف الضاحية الجنوبية 
لبريوت, ويف الحــرس الثوري اإليراني, وتداول 
ناشــطون يف الفرتة األخرية صورة للحارس 
الشــخيص للزبيدي, وهو يكرمه أحد قيادات 
حزب اللــه يف لبنان, وهو ما يؤكــد أن إيران 

وجدت مســاعدات كثرية من أبو ظبي, عرب 
أنباء تناقلتها وسائل إعالم عن تلقي الحوثيني 
ألسلحة وطائرات مســرية, تم تهريبها إليهم 

وبإرشاف إماراتي.

تشكيل المليشيات الخارجة عن الدولة
وما يعزز من فكرة التبعية اإلماراتية إليران 
أو توافقهما عىل مرشوع واحد يف اليمن, أنها 
عملت عىل تشــكيل مليشيات خارجة عن 
إطار الدولة, ودعمها باملال والسالح النوعي, 
يف مقابل عدم الســماح يف عودة الرشعية 
وتطبيع الحيــاة يف املحافظات املحررة, بل 
العمل عىل تهديد كل مظاهر الحياة بدعم 
الخارجني عن القانون, واملتهمني باإلرهاب, 
بأن تكون لهم سطوتهم, وأن يكونوا عصاها 
الغليظة, تلوح أمام كل من يعارضها, فكانت 
االغتياالت الكبرية, التي شهدتها عدن وبقية 

املحافظات. 
وشكلت أبو ظبي قوات مختلفة, عملت لها 
حاضناً سياسياً, أعلن عنه يف مدينة عدن وهو 
املجلس االنتقايل وتضم التشكيالت العسكرية 
الحزام األمني يف محافظات عدن وأبني ولحج، 
وقوات النخبة الشبوانية والحرضمية واملهرية 
يف محافظات شــبوة وحرضمــوت واملهرة، 
والحزام األمني يف أرخبيل ســقطرى, وتمثل 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل, بمثابة املجلس 
السيايس للحوثيني أو اللجنة الثورية العليا يف 

تقليد واضح للفريقني.

الموقف اإليراني اإلماراتي الموحد
وأكدت أحداث جنوب البالد األخرية ارتباط 
اإلمــارات بمرشوع إيران يف اليمن الســاعي 
إىل تمزيق البلد, واإلبقاء عىل انقالب مليشــيا 
الحوثيني يف املحافظات الشمالية, مما يزيد من 
مخاوف اليمنيني من شبح التقسيم أكثر من 
أي وقت مىض, وهو التقسيم الذي تريده إيران, 
وأظهرا معاً تناغماً واضحاً يف مجريات األمور, 
منذ بداية االنقالب, فلــم يكونا طريف نقيض, 
بحسب مراقبني, إذ احتفظ الطرفان بعالقات 
دبلوماســية واقتصادية، وحافظت اإلمارات 
عىل صفة الرشيك التجاري األكرب إليران، وهو 
ما تحدثت عنه تقارير لجنة الخرباء الخاصة 
باليمن، عن مشاركة رشكات وبنوك إماراتية 
يف إيصال مساعدات نفطية إيرانية للحوثيني 

وااللتفاف عىل العقوبات الدولية.
ويتحد املوقفان بأنهما يقودان حرباً معلنة 
عىل الرشعية اليمنية, ضمن انقالب أدواتهما 
من الحوثيني واملجلــس االنتقايل, وقد تحدثت 
مصادر بأن إيران بدأت تجني أوىل ثمار التعاون 
املعلن, إذ عاد مينــاء الحديدة, إىل العمل, وهو 
يشكل مورداً مهماً ملليشيا الحوثيني, وهو يبدو 
كتعبري عن حســن نية لدى قيادات أبو ظبي 
باستمرارهم يف الوقوف أمام الرشعية اليمنية, 

والعمل عىل ما يخدم دولة إيران.

السالم أواًل.. كذبة إماراتية 
بعد خمس ســنوات من الحــرب أصبحت 

الحرب أكثر تعقيداً بحسب تقارير غربية, وهو 
ما يكشف كذب اإلماراتيني, بعد أن أرادوا تربير 
إعالن انسحابهم مؤخراً, وتقليص قواتهم من 
عدد من املحافظات اليمنية, قالوا إنهم يريدون 
السالم, وأن هناك مرحلة جديدة يف اليمن, وهي 
املرحلة التي دشنتها بقصف الجنود, والدخول 
يف مواجهة مبارشة مع الحكومة اليمنية, كما 

أوضح ذلك بيان وزارة خارجيتها.
وفاجأت اإلمارات بإعالنها االنســحاب ثم 
الزيارات املتتابعة لطهران, وبدأتها بوفد أمني 
يف 30 يوليو املايض, إذ أرسلت وفداً أمنياً لبحث 
ما أسمتها بقضايا التعاون الحدودي وتبادل 
املعلومات األمنية، وكشــفت الزيارة العالقة 
الوثيقة بني البلدين، خاصة وقد سبقها إرسال 
أبوظبي مندوبني إىل إيران للحديث حول السالم، 
يف سابقة لم تحدث منذ بدء دخولها يف التحالف 

العربي, إلعادة الرشعية يف اليمن.

مخطط مشترك
واتضح األمر أنهم يسوقون كذبهم فقط, 
فاالنسحاب لم يكن صحيحاً عىل أرض الواقع, 
ولم تؤكده قيادة التحالف العربي, بل ازدادت 
أبوظبي تقارباً مع املرشوع اإليراني, وظهر 
كأنه تنســيق مســبق بني الدولتني, فكان 
التطابق الكبري يف املمارسات بني أدواتهما يف 
الشمال والجنوب, وبدأت مؤخراً يف استخدام 
كل أوراقها وتحريك ميلشياتها الواحدة بعد 
األخرى, إرصاراً عىل املــيض يف مخططهما 
املشرتك, والذي يقيض بتفكك اليمن, واستمرار 
التهديدات عىل اململكة العربية الســعودية, 
والتحكم بأمن املنطقــة وباب املندب وبحر 
العــرب, ناهيك عن املحيــط الهندي, والتي 
لطاملا حلمت إيران بالســيطرة عليه, وتظن 
أنها نجحت يف ظل التغطية عىل املمارســات 
اإلماراتية التي بدأت مبكــراً يف أهم أرخبيل 

بحري, وهو أرخبيل سقطرى.

ممارسات متشابهة
ومنذ يوليو, من عــام 2015, وهو التاريخ 
الذي تحررت فيــه عدن, لتعلنهــا فيما بعد 
الحكومة الرشعية عاصمة مؤقتة لها, تمارس 
اإلمارات كل أصنــاف االنتهــاكات من قتل 
وترويع, واختطاف وتغييب, كما أنها أرشفت 
عىل الســجون الرسية, التي مارســت فيها 
أبشع الجرائم, وهو ما يذكر باملمارسات التي 
أصبحت تدل عىل مليشيا الحوثيني, وقد أمعنت 
بممارســاتها الهمجية بحق كل املناوئني لها, 
وعرضت املدنيني ألبشــع االختطافات وتقييد 

الحريات.

استراتيجية موحدة في االغتياالت
واتبعت اإلمارات األســاليب الحوثية, التي 
تديرها األجهزة االســتخباراتية اإليرانية, إذ 
نفذت عرب مليشيات االنتقايل عمليات اغتيال 
للقيادات العسكرية, عرب غطاء من الحوثيني 
بتبني عمليات القصــف, بينما تمت التصفية 
باألعرية النارية, كما نفــذت حملة اعتقاالت 
واختطافــات وإخفاء قــرسي, طالت رجال 
املقاومــة واملعارضني لها, ومــن الواقفني يف 
صف الرشعية وهو تشابه مع حمالت مليشيا 
الحوثيني, التي أحالت حياة آالف املختطفني إىل 
جحيم ال يطاق, بل وضعتهم كدروع برشية, 

وعرضتهم للقصف أكثر من مرة.

 المشروع اإلماراتي أكثر تطابقًا مع إيران بعد ترتيبها 
ودعمها لما أسمي بالمجلس االنتقالي الجنوبي

 يســعون إلى التمزيق واإلبقاء على انقالب مليشــيا 
الحوثي في المحافظات الشمالية

نص البيان

وقفت األحزاب والقوى السياســية اليمنية أمام 
األحداث التي شهدتها العاصمة املؤقتة عدن وبعض 
املحافظات الجنوبية خالل األيام املاضية من قيام 
املجلس االنتقايل املدعوم من دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بالتمرد عىل رشعية الدولة اليمنية واالستيالء 
عىل املؤسسات الحكومية، وما تال ذلك من تطورات 
أخطرها قيام الطــريان اإلماراتي بقصف وحدات 
تابعة لــوزارة الدفاع اليمنية، األمــر الذي ادى اىل 
االنحراف عن أهداف التحالف العربي الداعم للرشعية 

املتمثلة يف استعادة الدولة وإسقاط االنقالب الحوثي 
ومواجهة املرشوع اإليرانــي الداعم له، وعليه فان 
األحزاب واملكونات السياسية املوقعة عىل هذا البيان 

تؤكد عىل ما ييل:
أوال: تؤكد األحزاب والقوى السياسية تأييدها التام 
ملواقف القيادة السياســية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، والبيــان الرئايس الصادر 
عنه، وما صدر عــن الحكومة الرشعية من بيانات 

وإجراءات تجاه تلك األحداث وتطوراتها.
ثانياً: تثمن األحزاب والقوى السياســية الجهود 
التي تبذلها اململكة العربية الســعودية الشقيقة يف 
دعم الرشعية وجهودها يف احتــواء األحداث التي 

حصلت يف العاصمة املؤقتة عدن وبعض املحافظات 
الجنوبية، ونشــيد ببيان التحالــف العربي الداعم 
للرشعية، والصادر بتاريخ 10 أغســطس 2019م، 
والذي أكد عىل انسحاب التشكيالت املسلحة التابعة 
للمجلس االنتقايل من املعسكرات واملؤسسات التي 
استولت عليها، وندعو إىل رضورة االلتزام به وحل 
كافة الخالفات بني رشكاء الوطــن بالحوار تحت 
سقف الرشعية واملرجعيات الثالث، ورفض استخدام 

السالح لفرض أي خيارات سياسية.
ثالثاً: تشيد األحزاب والقوى السياسية، بمواقف 
التحالف العربي وجامعة الــدول العربية ومجلس 
األمن الدويل والدول الصديقة عىل مواقفها الداعمة 

لوحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن، ملا من شأنه 
تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة.

رابعاً: تؤكد األحزاب والقوى السياســية، عىل 
أهمية وحــدة كافة القوى الوطنيــة املناهضة 
لالنقالب، تحت ســقف الرشعية الدســتورية، 
واملرجعيات الثالث، نحو هدف اســتعادة الدولة 
وإســقاط االنقالب الحوثي ومواجهة املرشوع 
اإليراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النســيج 

االجتماعي وتالحم الصف الوطني.  
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املؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني لإلصالح

اتحاد الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيري السلمي
حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية
حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب الشعب الديمقراطي
الحزب الجمهوري

_نص البيان -
تتابع كتلة املســتقلني يف مجلس 
النواب اليمني بقلق بالغ وأسف شديد 
ما تقــوم به دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة التي دخلــت يف تحالف دعم 
الرشعية بطلب  مــن اململكة العربية 
السعودية بهدف مســاندة اليمن يف 
اســتعادة الرشعية، وإنهاء انقالب 
مليشــيا الحوثي املدعومة من إيران، 
لينحرف ســلوكها بعيد اســتعادة 
العاصمة املؤقتة عدن من االنقالبيني 
الحوثيني، حيث رشعت يف بناء مليشيا 
وكيانات مســلحة خارج مؤسسات 
الدولة يف عدن وشــبوه وحرضموت 

وسقطرى.
ومنذ تلك الفرتة واإلمارات العربية 
املتحدة تعمل من خالل ممارســات 
وأجندات مختلفة عىل إضعاف السلطة 
الرشعية يف املناطــق املحررة لصالح 
تلك املليشيا املسلحة،  حتى توجت ذلك 
بمساندة ودعم وتمويل انقالب املجلس 
االنتقايل الجنوبي ومشاركة قواتها يف 
تثبيته وصوال اىل قصف طريانها قوات 
الجيش الوطني املتواجدة عىل مشارف 
عــدن ويف محافظة أبني مــا أدى إىل 
استشهاد وإصابة أكثر من 300 ضابط 

وفرد من قوات الجيش.
وأمام هذا التطور الخطري ووضوح 
املوقف اإلماراتي يف إسناد ودعم مليشيا 
مسلحة منقلبة عىل السلطة الرشعية 
يف عدن وأبني وشــبوة،  فإننا نطالب 
رئيــس الجمهورية املشــري عبد ربه 

منصور هادي باآلتي:
١- مخاطبة مجلس األمن برسالة 
تتضمن طلب إخراج القوات اإلماراتية 
من كافة جــزر وأرايض الجمهورية 

اليمنية.
٢- مطالبة اململكة العربية السعودية 
باعتبارهــا قائدة التحالــف العربي 

بإخراج اإلمارات العربية املتحدة من 
التحالــف باعتبار أنهــا خرجت عن 
أهداف التحالف العربي لدعم الرشعية، 
وصــارت تمثل عائقا أمــام تحقيق 
أهدافه، وتسعى لرتسيخ وفرض أمر 

واقع يف الجنوب لتمزيق البالد.
٣- مخاطبة املجتمع الدويل بإلزام 
دولة اإلمارات  بسحب كافة أسلحتها 
من املليشيا والتشكيالت املسلحة التي 
دعمتها، وتحميلها كامل املســؤولية 
القانونيــة والسياســية عن جميع 
الجرائم التي ارتكبتها مليشياتها التي 
وظفتها لتنفيذ االغتياالت واختطاف 
املقاومــني والناشــطني وتعذيبهم 
ومخاطبة مختلف املنظمات الحقوقية 
والدولية بشــأن كافة الجرائم التي 
ترتكبها مليشياتها يف عدن واملحافظات 

الجنوبية بحق املدنيني. 
٤- رسعــة عــودة األخ رئيــس 
الجمهورية ونائبه، ورئيس وأعضاء 
مجلــس النــواب، ورئيــس الوزراء 
وجميع أعضاء الحكومة إىل األرايض 
اليمنية املحررة ملمارسة مهامهم من 
أرايض الجمهوريــة اليمنية، انطالقا 
من قناعتنا بأنه ال يمكن تحرير اليمن 
من االنقالبيني الحوثيني وجميع هؤالء 

خارج أرايض الجمهورية اليمنية. 
٥ - ندعو كافة ابناء شعبنا اليمني 
وقواه الحيــة إىل التوحد خلف قيادته 
الرشعيــة ممثلة بالرئيــس عبد ربه 
منصور هادي والجيش الوطني للدفاع 
عن اليمن وحماية وحدته واستقالله 

وسالمة أراضيه.
الرحمة والخلود لشــهدائنا األبرار، 
والشــفاء العاجل للجرحى، والنرص 

لليمن العظيم الواحد 
والله املوفق،،

صادر عن كتلة املستقلني يف مجلس 
النواب اليمني - ٢٠١٩/٨/٣١

األحزاب السياسية تؤكد على وحدة الصف تحت سقف الشرعية لمواجهة االنقالب
أكدت األحزاب والقوى السياسية تأييدها التام ملواقف القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، والبيان الرئــايس الصادر عنه، وما صدر عن الحكومة 

الرشعية من بيانات وإجراءات تجاه تلك األحداث وتطوراتها.
واعتربت االحزاب والقوى السياسية يف بيان أصدرته أن قصف طريان اإلمارات للقوات 
الحكومية أدى إىل االنحراف عن أهداف التحالف العربي الداعم للرشعية املتمثلة يف استعادة 

الدولة وإسقاط االنقالب.
مثمنة الجهود التي تبذلها السعودية يف دعم الرشعية وإنهاء االنقالب، وتشيد بموقف 
الجامعة العربية ومجلس األمن الدويل والدول الصديقة عىل مواقفها الداعمة لوحدة وأمن 

وسيادة واستقرار اليمن.

بيان كتلة المستقلين في مجلس 
النواب يطالب بطرد دولة 

اإلمارات من اليمن 

أبو ظبي حلف غير معلن مع طهران ضد تطلعات اليمنيين 

طى إيــران في اليمن
ُ

اإلمارات.. على خ

 دعت كتلة املســتقلني يف مجلس النواب كافة أبناء 

الشــعب اليمني وقواه الحيــة إىل التوحد خلف قيادة 

الرشعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والجيش 

الوطني للدفاع عن اليمن وحماية وحدته واســتقالله 
وسالمة أراضيه.

وطالبت يف بيان عودة األخ رئيس الجمهورية ونائبه، 

ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء وجميع 

أعضاء الحكومة إىل األرايض اليمنية املحررة ملمارسة 

مهامهم من أرايض الوطن 



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1892«  ٥ محرم 1٤٤1هـ 
 المـــوافــق ٥ سبتمبر 2019م

باألمس كنا نقاتل عدواً واحداً إيران ومليشيا الحوثية 
املدعومة من إيران التي عاثت يف األرض فساداً واليوم 
نواجه عدواً آخر هي دولة اإلماراتومرتزقتها العمالء 

بمايسمى االنتقايل وأحزمته اإلرهابية العنرصية.
باألمس كنا مجموعــات قليلة غري منظمة تحارب 
املرشوع الفاريس يف اليمــن واملنطقة واليوم أصبحنا 
جيشاً يمنياً عظيماً يتحىل بالضبط والربط العسكري، 
جيش والؤه لله ثم للوطن وهو الصخرة التي تتحطم 
عليها كل املشــاريع الصغرية وهو الحصن الحصني 
وصمام أمان لليمــن وللمنطقة هذا الجيش الذي ولد 
من رحم املعاناة التي عاشها الشعب اليمني ويسعى 
الستعادة مؤسســات الدولة من االنقالب املليشاوي 
مليشــيا الحوثــي  يف  صنعاء ومليشــيات االنتقايل 

وأحزمته يف عدن.
باألمس قاتلنا املــرشوع اإليراني الطائفي لتثبيت 

املرشوع الوطني الجامع
الــذي يجمع وال يفرق، ويوحــد واليمزق، ويؤمن 
واليخوف ويبني واليهدم إنه مرشوع الدولة االتحادية 

لكل اليمنيني، واليوم نقاتل مرشوعني يف آن واحد.
"املرشوع اإليراني الطائفي االثني عرشي"

واملــرشوع اإلماراتي التوســعي وكال املرشوعني 
هدفهما تدمري اليمن اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً 

وعسكرياً والدول تولد لتستجيب لهذه التحديات ولهذا 
نحن كشــعب يمني عشــنا وعارصنا األحداث لذلك 

استجابتنا ناجحة عىل التحديات املطروحة .
با ألمس كان البعض وهم قلة من يعارض الرشعية 
واليوم وبعدما كشف الســتار عن مطامع اإلمارات 
وعدائها للشعب اليمني، ولقيادته السياسية ولجيشه 

الوطني توحد اليمنيون. 
شماآل وجنوبآ عسكريني ومدنيني أحزاباً ومستقلني 
يف الداخل والخارج وراء الحكومــة الرشعية ممثلة 
باملشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ونائبــه الفريق الركن عيل محســن صالح والجيش 
الوطني اليمني الذي يحمي البالد والعباد ويحافظ عىل 

الرشعية الدستورية.
باألمس رحبنا باإلمارات عندما أتت ملساندة الرشعية 
واليوم نشــهر الكرت األحمر بوجــه دويلة اإلمارات 
لطردها من اليمن ألنها أنحرفت عن مسارها وذهبت 
لتقسيم اليمن وإنشــاء كيانات مسلحة خارج عن 
أجهزة الدولة تأتمر بأمرهــا وتنفذ مخططاتها عىل 
حساب الدولة اليمنية والسيطرة عىل املونئ واملطارات 
والجزر مما اليدع مجاالً للشك أن كال املرشوعني اإليراني 
واإلماراتي خطرين عىل اليمن واملنطقة العربية وهذا 
ما أجمع عليــه كل اليمنيني بالوقــوف صفاً واحداً 
وسداً منيعاً أمام هذه املشاريع الهدامة وأمام إرهاب 

اإلمارات.

باألمس احتمل الشعب اليمني العظيم جرائم حكام 
اإلمارات بقتل كوكبة من املناضلني ومن ابرز القيادات 
العسكرية الوطنية يف مقدمتهم الشهيد األبارة والشهيد 
أحمد ســيف اليافعي والشــهيد عبد الرب الشدادي 

وغريهم من الضباط واألفراد.
أما اليوم فتغريت قواعد اللعبة ولن يرىض الشعب 
اليمني إال بمحاكم القتلة وأن تتحمل اإلمارات املسؤولية 
القانونية واإلنسانية واألخالقية عىل جرائمها البشعة 

وتدمريها للبنية التحتية لليمن .
 باألمس استعنا باإلشفاء إلعادة األمل واالبتسامة إىل 
وجوه األطفال والنساء والشباب والشيوخ لكننا اليوم 
تفاجأنا بغدر وخيانة األشقاء يف اإلمارات الذين لآلسف 

- ذبحوا الرشعية من الوريد إىل الوريد- حسب وصف 
املناضل الوحدوي أحمد امليرسي نائب رئيس الوزراء 
- وزير الداخلية.. وكلمتنا إىل اإلمارات ومرتزقتها إننا 
ماضون يف طريق الحرية والعــزة والكرامة رغم ما 
يوضع يف طريقنا من عراقيل وعقبات وثغرات طائفية 
وعنرصية وقبليــة وخلق متاعــب اقتصادية لكننا 
سنتغلب عليها وســننترص لثورتي سبتمرب وأكتوبر 
ونعيد اللحمة الوطنية بني كل فئات الشــعب اليمني 

العريق .
إن ما حدث مــن تحوالت بني األمــس واليوم لن 
تحرف مسارنا عن الهدف املنشود لتحرير كل شرب من 
أرض اليمن الســعيد ورفع العلم اليمني عىل كل شرب 
من أرايض اليمن الطبيعي، فمحــال أن يعود الزمان 
القهقري ومحال أن ينكــس علم الجمهورية اليمنية 

الذي يحمله ثالثون مليون يمني يرفعون الهامات.
 والذين يتحالفون من املرتزقة والخونة مع بعض 
الدول اإلقليمية التي تسعى إىل تقسيم املقسم وتجزئة 
املجزأ إىل فتات بوضع األلغام واملتفجرات أمام إرصار 
وعزيمة الجيش الوطني والشعب من ورائه الذي يمثل 
الكتلة األساسية الضخمة فكل املليشيات العميلة ال 
وزن لها وال قيمة لها يف خط سري الشعوب التي تقف 
ضدهم وضد مشاريعهم الهدامة املستوردة من خارج 

الحدود !!!

ما يقرب  من أربعني  داعية وخطيب وإمام مسجد  
تم اغتيالهم يف عدن  خالل السنوات األربع املاضية،  ويف 
بعض األحيان  لم يكن بني تصفية  األول  والثاني إال 
ثالثة أيام فقط . اهتزت  اليمن  وتحدث العالم  وتناقلت  
ذلك وسائل اإلعالم العاملية، إال شخص  واحد  لم ينبس 
ببنت شفة  ولم يهتز له جفن  وهو الذي كان ينبغي  أن 
يكون له موقف  وكلمة  تجاه  تلك املجازر بحق العلماء 
والدعاة   هذا الشــخص  هو  الداعية الصويف )حبيب 
الجفري(. لقد صمت الحبيب  صمت  القبور   لسببني : 
األول . ألن الضحايا كانوا  من التيارين الســلفي 
واالصالحي  وهو بالطبــع  اليطيقهم باي حال من 

األحوال .. 
الســبب الثاني . أن أصابع االتهام كانت موجهة 
لرجــال  اإلمــارات بالوقوف خلف تلــك التصفيات  

والحبيب كما يعلم الجميع  هو حبيب االمارات .
صمت اربع ســنوات وعندما أصدرت هيئة علماء 
اليمن بيانا حول تمرد االنتقايل املدعوم من اإلمارات 

وقصف طــريان اإلمــارات 
اليمنــي  يف عدن  للجيــش 
وأبني  رفــع الحبيب  عقريته  
وصاح بأعىل صوته  اللطيمة 
انه بيــان تكفريي   اللطيمة 
وفتوى باستباحت دماء أبناء 
الجنــوب إنه بيان ســيايس  
إنه إنه .. ســبحانك ربي  هذا 
بهتان عظيم   وكأن املتحدث 
هو ضاحي  خلفــان  وليس  
الحبيب الجفــري ..، ألم تؤثر  
فيك  تلك املناظــر  لضحايا 
القصف اإلمارات بقدر ما آثر 
فيك البيان ؟  أليســت  دماء 
ما يقرب مــن أربعني داعية 

وإمام مســجد  تمت تصفيتهم يف عــدن  هي دماء 
جنوبية وفقاً ملصطلحاتك ؟ فلماذا لم تنتفخ أوداجك 

بشأنهم؟ اليس من تم ويتم  تصفيتهم  عىل 
الهوية من أبناء  أبني وشبوة  وعدن وغريها   
داخل  املستشــفيات  واقتحــام  منازلهم  
وقتلهم  داخل املنازل  وذبح البعض منهم  
بواسطة الســكاكني  عن طريق مليشيات  
اإلمارات. أليس أولئك   هم من أبناء الجنوب  
وفق  تصنيفاتك؟ فلماذا  لم ترفع عقريتك 
بخصوص ما حصــل ويحصل لهم؟  وهل 
الجنوبيون  يف نظرك هم فقط  الذين يتبعون  
اإلمارات؟  أعوذ بالله  من الخذالن و من اتباع 
الهوى؟  أعطاك الله سحر الكالم  وفصاحته 
وبالغته  فتحاول  دائما تقديم نفسك كداعية  
وســطي  ولكن رسعان ما  ينكشف األمر 
ويبان املســتور وقديما قال شاعر العرب  

زهري بن أبي سلمى 
ومهما يكن عند امرئ من خليقٍة

وإن خالها ُتخفى عىل الناس ُتعلِم

لم تكن رضبة الطريان اإلماراتي 
األوىل التي استهدفت رجال الجيش 
الوطني بل هنــاك العرشات والتي 
بررت بحجــة الخطأ الغري املقصود 
رغم التقنيات الحديثة التي تمتلكها 

ودقة اإلحداثيات.
الجريمة األخــرية التي ارتكبتها 
اإلمــارات يف عدن وأبــني أظهرت 
حقيقة املرشوع التي تســعى إليه 
والذي ظل مخفيا ملدة أربع سنوات 
وكانــت الغارات التي اســتهدفت 
الجيــش الوطني الذي أوشــك عىل 
قطع يد اإلرهاب بمثابة املنقذ لتلك 
العنارص التي ظلت لســنوات وهي 
تجهزهم كأدوات لتنفيذ مرشوعها 
العمليــات  وأوىل  االســتعماري 

اإلجرامية التي عرتهــا أمام العالم 
أجمع والتي لم تستطع تربيرها.

أكثر من أربعة أعوام ظل اليمنيون 
يؤمنون بأن هــذه الدولة الداعمة 
لإلرهاب تعمل من أجل إنهاء االنقالب 
الحوثي إىل جانب بقية دول التحالف 
ولم يكن يعرف بأنها جهزت انقالبا 
أخر يف العاصمــة الثانية للبالد بعد 
إجهاز مليشــيا طهران عىل األوىل 
وكانت تلك الغــارات بمثابة وثيقة 
برهنت للشــعب اليمنــي الخدعة 
الكربى التي حملتها دولة األمارات 

تحت غطاء الرشعية اليمنية. 
ويف خضم هذه األحداث املتسارعة 
وقف أحــرار اليمن صفــا واحدا 

ملواجهة ماقامت به دولة األمارات 
وتحول املواطنون يف املناطق املحررة 
إىل كتلــة واحــدة إال مــن ارتهنوا 
لدراهمهــا وحرصوا أنفســهم يف 
زواية املصالح الشــخصية بأســم 
قضية ضمن تنفيذها مؤتمر الحوار 
الوطني والذي وقع عليه كل اليمنيني  
ومعالجة كل اإلشكاالت التي تسبب 
بها النظام السابق بحق أبناء الجنوب 
إال أن اإلمارات قررت وضع أطماعها 
يف قلب قضية الجنوب وتحركت تحت 
شعاراتها لتمرير مرشوعها إال أنها 
هزمت وســرتوي األيام قصص من 
تبقى ممن خذلوا الوطن ولحقوا بها 
ومازال الوطن فاتحــا ذراعيه لكل 
من أراد أن يعود إىل حضنه فاملصالح 

دائما  إىل زوال إال الوطن.

كتابات 6
الغــارات األخــــيرة..لماذا يا حبيب اإلمارات )حبيب الجفري(؟

أحمد الحرازي

عيسى الشفلوت 

لــــمـــاذا الـيــــمــــن ؟

احذروا فرض انقالب اإلمامة واالنفصال خارج المرجعيات )2-1(

بيــن األمــس والـيوم!
محمد صدام الهاشمي

بعد تعرض مليشــيات املجلس االنتقايل الجنوبي االنفصايل، املدعوم 
من اإلمارات، لهزيمة عســكرية يف محافظة شبوة جنوبي رشق اليمن، 
عىل أيدي القوات التابعة للحكومــة اليمنية، اضطرت القوات اإلماراتية 

املتواجدة يف املنطقة إىل االنســحاب إىل 
محافظة حرضموت يف أول خســارة 
عسكرية لها أمام الرشعية، ويف تطور 
كان له تداعيات سياسية وعسكرية بدأ 

بعضها يف الظهور منذ أمس. 
وتمثل هزيمة اإلمارات وأتباعها يف 
شــبوة، رضبة موجعة، عىل مختلف 
الصعد، إذ إنها تغلــق الباب أمامهم 
باتجاه الرشق، وخصوصاً محافظة 
حرضموت )ذات املوانــئ واملطارات 
وحقول النفط املتعددة(، عىل الرغم من 
وجود قوات "النخبة الحرضمية" التي 
تأسست بدعم أبوظبي، إال أن العديد 
من الخصوصيات املرتبطة بحرضموت 
وبموقف السعودية يف هذه املحافظة، 

تجعل من فرص أي تهــوٍر إماراتي، 
رشقاً، شــبه معدومة، يف ظل الهزيمة 

التي مني بها اإلماراتيون، يف شبوة، ومع حضور سعودي مبارش.
لفتت مصادر سياســية إىل أن تطورات شــبوة تأتي يف الوقت نفسه 
الذي ال يعرف مصري لقاءات جدة وابتعــاد قيادات املجلس االنتقايل من 
الواجهة بعدما تشــددت السعودية يف موقفها من االنفصاليني، ال سيما 
عقب تحديها من قبل املجلس وتجاهل مطالبها وهو ما وتر من العالقة 
بني الســعودية واإلمارات، وإن كان الطرفان يحرصان عىل عدم إظهار 
خالفاتهما للعلن. وبعد سيطرة قوات الرشعية عىل كامل محافظة شبوة 
وطرد القوات اإلماراتية ووكالئها، برزت مواقف سعودية متالحقة وضعتها 
املصادر يف خانة "تلطيف األجواء" مع اإلمارات، خصوصاً أنها تزامنت مع 
نقل التلفزيون الرسمي ووكالة األنباء السعودية يوم اإلثنني السابق عن 
التحالف السعودي اإلماراتي باليمن، أنه تم تشكيل لجنة بني السعودية 
واإلمارات لتثبيت وقف إطالق النار يف محافظتي شبوة وأبني، ما عد بمثابة 
مؤرش عىل رضوخ أبوظبي للرياض، ولكن مــع محاولة لـ"حفظ ماء 
الوجه"، لإلمارات من خالل إدانة االتهامات والتحريض الذي تتعرض له 
واإلشادة بدورها يف اليمن ، كما شدد البيان نفسه، عىل دعم وحدة اليمن 
والحكومة الرشعية، وهي اللغة كانت قد تالشــت يف الخطاب اإلماراتي 

املعلن عقب االنقالب يف عدن.
وكرد فعل جنوني وطائش من اإلمارات بعد شعورها بالهزيمة املوجعة 
يف معارك أبني وشبوة؛ قامت بشكل مبارش وعلني بتنفيذ غارات جوية عىل 
القوات التابعة للحكومة اليمنية الرشعية. كما قامت املليشيات التابعة 
لإلمارات بتصفية جرحى الرشعية وقتلهم يف املستشفيات، وهو ما يربهن 
أن اإلمارات سقطت بهذه املمارسات سياسيا وأخالقيا يف اليمن، بعد أن 
فقدت سيطرتها العســكرية عىل األرض إثر فرار رجالها من امليدان بعد 

أربع سنوات من انتهاجها املؤامرات واملكائد بحق اليمنيني.
كما أرى أن هذه هي املرة األوىل التي تدخل فيها اإلمارات علنا ضد القوات 
التابعة للحكومة الرشعية، بعد أن ظلت يف السابق تنفذ هجماتها عليها 
بالوكالة عرب املجلس االنتقايل الجنوبي وغريه من التشــكيالت. ويأتي 
ذلك بكون أدائها العســكري عىل األرض أثبت عدم جدواه، بعد أن فشلت 
سياستها القائمة عىل فصل الجنوب ومحاربة اإلسالم السيايس املمثل يف 
حزب اإلصالح الذي ال تريد له أن يظل جزءا من الحكومة الرشعية ،كما أن 
املليشيات اإلماراتية يف الجنوب ما زالت ملتزمة بتحقيق أهداف أبوظبي 

االنفصالية ألنها قوات خارجة أصال عن القانون.
ويبدو أن اإلمارات نفسها أعادت تموضعها يف اليمن بعد التطور الحاصل 
يف امللف اإليراني، وإثر توارد التقارير من املنظمات الحقوقية بشأن الجرائم 
املرتكبة يف اليمن، وبالتايل فإنها تريد أن تنأى بنفسها عن كل هذا، لكنها 
كانت مدركة أن مليشياتها ستتابع املهمة، وملا هزمت يف املعارك األخرية 
ُذعرت اإلمارات وبدأت تصارع سكرات الخوف من الهزيمة مجددا، فجاءت 
عرب الغارات لتثبيت وكالئها ليكونــوا العبني عىل طاولة املفاوضات مع 

الحكومة الرشعية وبما يضمن لها تحقيق أطماعها يف اليمن.

* باحث يف العلوم السياسية والعالقات الدولية 
 كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

موقع اليمن يتحكــم يف طرق التجارة 
الربية و البحرية من ميدي حتى الغيضة 
قديمــا كان أهمها "مينــاء قنا" ميناء 
بالحاف اليوم عىل املحيط الهندي وميناء 
املخا عىل البحر األحمر تستقبل التجارة 
من الرشق ويتم نقلها من اليمن إىل غزة 
برا عــرب ما كان يســمي طريق البخور 
واللبان، وهذا ما جعل قوى الســيطرة 
قديما وحديثا تسعى للسيطرة عىل اليمن 
ابتداء باليونان ثم الرومان ثم الربتغال ثم 
األسبان ثم االنجليز ثم السوفيت و ال زالت 
القوى االســتعمارية يف الوقت الحارض 
تتنافس عليه من الــرشق والغرب، وما 

يحدث يف اليمــن اليوم هو نتيجة أطماع 
ورصاعات إقليمية انعكســت سلبا عىل 

الشعب اليمني.
ويف الجانب االقتصادي 

يعترب اليمن أغنى البلــدان بالثروات 
وأهمها أكرب مخــزون احتياطي للغاز 
يف العالــم و من أغنى البلــدان باملعادن 
النفيسة بأنواعها وال زالت بكرا إضافة 

للثروة السمكية.
ويعد العنرص البرشي حارســا أمينا 
للعنرص األول و الثاني و ســبب فشــل 
املســتعمرين األوائل يف الســيطرة عىل 
املوانئ و منعهم من رسقة الثروات ، وهو 

ما يتميز به الشعب اليمني نظرا لرتكيبته 
االجتماعية املعقدة التي يصعب فهمها، 
يختلط فيها الرتكيبــة القبلية والدينية 
وسهولة رشاء الوالءات لكنها تنتهي عند 
املســاس بالوطن أو محاولة النيل من 
الكرامة، كما أنه مجتمع يحمل السالح 
ومتدرب عىل أنواع كثرية منه ومســتعد 

للتضحية بنفسه.
نجح املستعمرون األوائل يف منع قيام 
دولة مدنية وجيش قوي وعملوا عىل بناء 
أنظمة قبلية هشــة وجيوش مناطقية 
وعنرصية ، ألن قيام الدولة املدنية والجيش 
الوطني القوي سيجعل اليمنيني يمتلكون 

قرارهم و يســتخرجون ثرواتهم، وهذا 
سيمكنهم من املشاركة يف التأثري اإلقليمي  
لذلك حينما أحس العالم بأن اليمنيني يف 
مؤتمر الحوار توافقوا عىل ما سيوصلهم 
إىل اليمن القوي اليمن الدولة ،ســارعوا 
بدعم عصابات الحوثي لتسليمهم كريس 
اليمن والثمن رسقة ثرواته والسيطرة عىل 
املوانئ و لم ينجحوا بفضل الله وفشلوا 
أمام صمود اليمنيني و عدم االستسالم له، 
وها هم اليوم يستخدمون الورقة األخرى 

املجلس االنتقايل و سيفشلون بإذن الله.
احذروا فرض انقالب اإلمامة واالنفصال 

خارج املرجعيات.

توطئة للفهم
تاريخ األمم وسريها ومساراها ومصائرها ال يصنعه الجهلة 

بالتاريخ وعربه والجهلة بقوانني الله وسلوك خلقه.

سر اللعبة
اســتهداف اليمن جزء من استهداف األمة العربية بشعوبها 
ودولها وعقيدتها فاألمة العربية تعيش مكراً تزول منه الجبال، 
يستهدف تمزيقها عىل كل املستويات الدينية والقومية والشعبية 
والوطنية، خدمة للمرشوع الصهيوني وأداته إيران، التي بدأت 
منها اللعبة بتكوين دولة املذهب، وما حدث من انقالب اإلمامة 
بصنعاء وانقالب االنفصال بعدن هو ضمن هذه اللعبة، والتي 
ســتنتقل من اليمن لبقية املنطقة التي لم يصلها بعد مرشوع 
التمزيق، وما حدث ويحدث يف دول املنطقة من تمزيق للنسيج 
الوطني، ويف فلسطني من ضم للجوالن وإعالن السيادة اليهودية 

تمهيداً إلعالن الدولة اليهودية يؤكد ذلك.  

إطاللة على المشهد
بدأ املشهد بانقالب للمليشيا الحوثية اإليرانية بالتحالف مع 
الرئيس الســابق عيل عبدالله صالح عىل العملية السياسية، 
وأوصل هــذا االنقالب املرشوع اإليراني ليســيطر عىل اليمن، 
ليشكل تهديداً أمنياً واســرتاتيجياً عىل اليمن واملنطقة، وأعلن 
استهدافه للمملكة الشقيقة وما تمثله من موقع ودور وتأثري. 
واملتابع للمشهد اليمني اليوم يجد أن هناك مالمح لتآمر جيل ضد 
اليمن برشعيته ومرشوعه، بأرضه وشعبه ووجوده، من خالل 
خلط األوراق لتغيري املشهد، والذي بدأ بتأخري الحسم، والدخول 
يف متاهة التفاوض خــارج املرجعيات وأولوياتها، ومنع عودة 
فخامة الرئيس هادي وتعطيل عمل الدولة وعودتها للعاصمة 
املؤقتة عدن، مســتهدفاً تمزيق اليمن ورشعنة وجود انقالبي 
اإلمامة واالنفصال، عن طريق تجاوز مرجعيات الحل، املتمثلة 
باملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 

٢٢١٦ والقرارات ذات الصلة.
ومن الجدير ذكره هنا أنه قد تمت عملية سياســية تعالج 
األزمة اليمنية وُتحدد خطوات الحل، من خالل االنتقال السيايس 
للسلطة وصوالً لشكل الدولة االتحادية، وهي عملية سياسية 
توافق عليها اليمنيون كمحصلة لحوارهم، بمخرجات الحوار 
الوطني ومسودة الدستور االتحادي، وتم دعمها والقبول بها عىل 
املستوى الوطني ما عدا املكونات املرتبطة بمشاريع غري وطنية، 
ومن قبل املجتمع اإلقليمي ممثــاًل بمجلس التعاون الخليجي 
وجامعة الدول العربية، ومن قبل املجتمع الدويل، ممثالً بالدول 
الراعية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وهي عملية انتقال 

لليمن ليتحول إىل دولة اتحادية بأقاليم ستة، 
وتشتمل هذه العملية السياسية عىل الخطوات 
املتفق عليها ونص عليها القرار ٢١٤٠ ملجلس 
األمن بما ييل )يرحب بالتقدم املحرز مؤخراً يف 
عملية االنتقال السيايس يف اليمن ويعرب عن 
تأييده الشديد الستكمال الخطوات التالية من 
عملية االنتقال، وذلك تمشًيا مع آلية التنفيذ، 

بما يف ذلك ما ييل(:
)أ( صياغة دستور جديد يف اليمن

)ب( وتنفيذ اإلصالح االنتخابي، بما يشمل 
صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق 

مع الدستور الجديد.
)ج( وإجراء استفتاء عىل مرشوع الدستور، 

بما يف ذلك التعريف به بالشكل املناسب.
)د( وإصــالح بنية الدولة إلعــداد اليمن 

لالنتقال من دولة وحدوية إىل دولة اتحادية.
)هـ( وإجراء االنتخابات العامة يف الوقت املناســب ، عىل أن 
تنتهي بعدها والية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس 

املنتخب بموجب الدستور الجديد( .
هذه العملية السياســية الواضحة الخطوات والرتتيب، وما 
ارتبط من دعم لها، هناك اآلن محاوالت ممنهجة للخروج عليها 
واالنحراف بها وبأهدافها، وبدأت بانقالب صنعاء املدعوم إيرانياً، 
وانتهت بتمــرد إافصال عدن املدعوم إماراتيــاً، مروراً بتأخري 
الحسم، ومتاهة التفاوض التي بدأت من بعد صدور قرار مجلس 

األمن ٢٢١٦.
هذا التآمر يمكن إبراز محدداته وخطواته بما ييل:

١-تأخري حسم املعركة مع انقالب مليشيا الحوثي اإليرانية التي 
خرجت عن الدولة مدعومة من إيران.

٢- متاهة التفاوض مع مليشيا االنقالب الحوثي اإليراني، التي 
نتجت عن تأخر الحســم، والتي يجب اإلرصار يف أي عملية 
تفاوض أن تحتوي عىل جدول ملحددات التفاوض يســتند 
ويعتمد عىل األولويات التي يجب أن تبدأ بعملية القضاء عىل 
االنقالب كانقالب، وفق قرارات مجلس األمن وعىل رأســها 
قرار ٢٢١٦ ومن ثم يكون الحوار بعدها حول تنفيذ العملية 

السياسية التي تم االنقالب عليها.
٣- حرف مســار الحل الكيل املحدد يف املرجعيات إىل محاوالت 

تجزئة الحل لتفكيك املرجعيات.
٤- قيام تمرد وانقالب آخر عىل وحدة اليمن وسالمة أراضيه 
واســتقراره -واملدعوم واملثبت يف كل قرارات مجلس األمن 

وبياناته الرئاسية- يف عدن وهذا التمرد تم 
دعمه من دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
والذي سار عىل نهج وأســلوب وطريقة 
ومربرات انقالب اإلمامة بصنعاء، فانقالب 
صنعاء قام معتمداً عىل جيش وأمن وسلطة 
الرئيس الســابق، وانقالب االنفصال قام 
معتمداً عىل املليشيا التي شكلتها اإلمارات 
وتحت حماية القوات اإلماراتية وطريانها، 
وُنســجت خيوط انقالب االنفصال بداية 
باالتفاق الذي أدى النسحاب جيش وأمن 
الرئيس السابق من عدن بتوافق مع قوى 
الحراك االنفصايل وتسليمها املنطقة برعاية 
إماراتيــة، وتصفية املقاومــة الجنوبية 
الحقيقية التي واجهــت االنقالب الحوثي 
وطردو قتل رموزها، ومــا رافق ذلك من 
إفشال لعودة فخامة الرئيس هادي للعاصمة املؤقتة عدن، 
وتعطيل اســتقرار الحكومة وبناء نموذج الدولة، وتعطيل 
الخدمات إلثارة النقمة ضد الرشعية، وشــيطنة الشــمال 
والشماليني ونرش ثقافة الكراهية ضد الجنوبيني وبعضهم 

وضد الشماليني، تمهيداً لليوم املوعود. 
واإلمارات بعملهــا هذا خالفت املهمة األساســية لوجودها 
وتواجدها يف تحالف دعم الرشعية، فبدالً من دعم الرشعية 
دعمت مليشيا تتمرد عىل الرشعية، وبدالً من الحفاظ عىل 
وحدة اليمن وسالمة أراضيه، دعمت مليشيا تقوض وحدة 

اليمن وسالمة أراضيه.
٥- محاولة دفع الحكومة اليمنية إىل التفاوض مع القائمني عىل 
تمرد وانقالب عدن دون إلزامهم من تحالف دعم الرشعية، 
بما نصت عليه القرارت الدولية وخاصة القرار ٢٢١٦ تحت 
الفصل السابع الذي ينص عىل)وإذ يعيد تأكيد تأييده لرشعية 
رئيس اليمن عبد ربه منصور هــادي وإذ يكرر دعوته كل 
األطراف والدول األعضــاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات 
من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته 
اإلقليمية واملس برشعية الرئيس هادي( ودون التزامهم أو 
إلزامهم بالقرار الذي أصــدره تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة الشقيقة وطالبهم فيه باالنسحاب وتسليم املواقع .   
٦- منع وإعاقة الدولة اليمنية وجيشها الوطني من القضاء عىل 
تمرد االنفصال وعندما نجح بذلك تمت مواجهته من خالل 
التدخل املبارش للطريان اإلماراتي بقصف الجيش الوطني، 
والذي نتــج عنه إبقاء التمرد وســقوط املئات من ضحايا 

الجيش الوطني بني قتيل وجريح.

سكرات الهزيمة السياسية 
لإلمارات في جنوب اليمن

د. عارف عبدالرزاق دحوان*

د كمال البعداني 

د. عبده سعيد المغلس
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7 بيانات

دانت وزارة الدفاع ورئاســة هيئــة األركان العامة 
القصف الجوي اإلماراتي عىل قوات الحكومة الرشعية 
يف العاصمة املؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار يف 
محافظة أبني، والذي أسفر عن سقوط أكثر من ثالثمائة 
شهيد وجريح من أبناء القوات املسلحة الباسلة وعدد 

من املدنيني. 
وأوضحت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
يف بيان أن عدد رضبات الطــريان اإلماراتي عىل قوات 
الحكومة الرشعية يف عــدن وأبني بلغت عرش رضبات 
جوية منذ مساء األربعاء، املايض، وواصل بتحليقه حتى 

لحظة صدور البيان.
وحمل البيان املتسببني يف ذلك كامل املسؤولية عن 
هذا االســتهداف املتعمد والسافر الخارج عن القانون 

واألعراف الدولية واملهمة التي أتوا من أجلها.
وأهاب البيان بالقيادة السياســية والعســكرية 
والحكومة اليمنية واألشقاء يف التحالف العربي وعىل 
رأسهم اململكة العربية السعودية بمحاسبة املتسببني 
يف ذلك واملســتهرتين بدماء أبناء اليمن الطاهرة الذين 
ضحوا ويضحون بدمائهم من أجــل الدين والكرامة 
والوطن، ودحر املخطط الفاريس الذي يريد السيطرة 

عىل الجزيرة العربية. 
وأكدت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان بأنها 
ستكون الحامي األمني ملكتسبات الوطن مهما قدمت 
من تضحيات، وأنها ستســتمر يف محاربة الجماعات 

الخارجة عن القانون، وكل من يدعمها ويمولها.
وأشاد البيان بأبناء محافظات شبوة وعدن وأبني، 
والذين كان لهم الدور الكبري يف طرد هذه املليشيا من 
املحافظات، ودعم قوات الجيــش الوطني واملقاومة 

الشعبية. 
وتعهدت الوزارة ورئاسة األركان العامة، بمواصلة 
تطهري الوطن من املليشيا، وبسط نفوذ الرشعية عىل 

كامل الرتاب الوطني.
وأكدت عىل وحدة البالد وسالمة واستقرار أراضيه 
ورفضها التمرد واالنقالب أياً كان شكله ونوعه وتوجهه. 
وعربت عن تأييدها لطلــب الحكومة بتوقيف دولة 

اإلمارات لكافة الدعم املايل والعسكري لكل التشكيالت 
العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون. 

وأهابت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
األشقاء باململكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة 
باعتبارها قائدة لتحالف دعم الرشعية بالوقوف بجدية 
إىل جانب الحكومة الرشعيــة، وإيقاف هذا التصعيد 

العسكري غري القانوني وغري املربر.
نص البيان:

"تدين وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان العامة  
القصف الجوي اإلماراتي عىل قوات الحكومة الرشعية 
يف العاصمة املؤقتة عدن وضواحيها، ومدينة زنجبار 
يف محافظة أبني، والذي أســفر عنه سقوط أكثر من 
ثالثمائة شــهيد وجريح من أبناء القوات املســلحة 
الباســلة، وكذلك عدد من املدنيني، وبلغ عدد رضبات 
الطريان عرش رضبات جوية منذ مساء أمس األربعاء، 

ومازال الطريان محلقاً حتى هذه اللحظة.

ولهذا تحمل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
املتسببني يف ذلك كامل املســئولية عن هذا االستهداف 
املتعمد والسافر الخارج عن القانون واألعراف الدولية 

واملهمة التي أتوا من أجلها.
كما نهيب بقيادتنا السياسية والعسكرية والحكومة 
واألشقاء يف التحالف العربي وعىل رأسهم اململكة العربية 
السعودية بمحاسبة املتسببني يف ذلك واملستهرتين بدماء 
أبناء اليمن الطاهرة الذين ضحوا ويضحون بدمائهم من 
أجل الدين والكرامة والوطن، ودحر املخطط الفاريس 

الذي يريد السيطرة عىل الجزيرة العربية.
كما تؤكد وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان بأنها 
ستكون الحامي األمني ملكتسبات الوطن مهما قدمت 
من تضحيات، وأنها ستســتمر يف محاربة الجماعات 

الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها.
وتشيد القيادة العسكرية بأبناء محافظة شبوة وعدن 
وأبني والذين كان لهم الدور الكبري يف طرد هذه املليشيا 
من املحافظات ودعم قوات الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية، ونعاهد الله والوطن بأننا مرصون عىل تطهري 
الوطن من املليشــيا، وبسط نفوذ الرشعية عىل كامل 

الرتاب الوطني. 
وتؤكد القيادة العســكرية عىل وحدة البالد وسالمة 
واســتقرار أراضيه، وترفض التمرد واالنقالب أياً كان 

شكله ونوعه وتوجهه. 
كما نؤيــد طلب الحكومة بتوقيــف دولة اإلمارات 
لكافة الدعم املايل والعسكري لكل التشكيالت العسكرية 

الخارجة عن الدولة وسلطة القانون.
كما نهيب باألخوة األشقاء باململكة العربية السعودية  
وقيادتها الحكيمــة باعتبارها قائــدة لتحالف دعم 
الرشعية بالوقوف بجدية إىل جانب الحكومة الرشعية 
وإيقاف هذا التصعيد العســكري غري القانوني وغري 

املربر، ولن تذهب دماء شهدائنا هدراً.
املجد والخلود للشهداء، الشــفاء للجرحى، النرص 

للوطن، والخزي والعار للخونة والعمالء.
صادر عن قيادة وازرة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة بتاريخ 2019/8/29.

وثمنت هيئة علمــاء اليمن دور وموقف  قوات 
الجيش واألمن، وقبائل محافظة شبوة وأبني ولحج 
ورموز املحافظات الجنوبيــة، وكافة املكونات 
الرســمية والشــعبية، التي رفضت هذا التمرد 

وتصدت له.

وأهابــت بالســعودية االســتجابة ملطالبات 
الحكومة لها بتوقيف دولة اإلمارات عن االعتداء 
بالرضبات عىل الجيش اليمني، ووقف كافة الدعم 
املايل والعسكري لكل التشكيالت املسلحة الخارجة 
عن الدولة وســلطة القانــون، وتحميلها جميع 

التبعات واملسؤوليات املرتتبة عىل ذلك.

وأشادت الهيئة بالبيان الرئايس األخري، وبموقف 
الحكومــة، والخارجية ووزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان، وأحــزاب التحالف الوطني للقوى 
السياســية، التي أدانت قصف الطريان اإلماراتي 
املتعمد وغــري املــربر للجيش اليمنــي يف عدن 

وضواحيها، وبعض مناطق محافظة أبني.

كما دعت جميع أبناء اليمن واملكونات السياسية 
واالجتماعية لالصطفاف إىل جانب الرشعية لوأد 
الفتنة، وتثبيت دعائم الدولة، وبسط سلطتها عىل 
جميع أرايض الجمهورية، ورفض أي قوات خارج 

نطاق الجيش الوطني واألجهزة األمنية.

نص البيان

الحمد لله رب العاملني القائل: "َوَقاِتُلوا يِف َسِبيِل 
وا إِنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ  اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتــدُ
الُْمْعَتِديَن" ]سورة البقرة: 190[، والصالة والسالم 

عىل نبينا محمد القائل: "َمْن أََتاُكْم َوأَْمُرُكْم َجِميٌع 
َعىَل َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد أَْن َيُشــقَّ َعَصاُكْم، أَْو ُيَفرَِّق 

َجَماَعَتُكْم، َفاْقُتُلوُه" )رواه مسلم(. 

أما بعد:

  فإن هيئــة علماء اليمن تتابــع بحزن وأىس 
تداعيات األحداث يف العاصمة املؤقتة عدن، والتي 
نتجت عن قيام مليشيا ما يســمى بــ املجلس 
االنتقايل املتمرد عىل الرشعيــة واملدعوم إماراتياً 
باالعتداء بالقوة املســلحة عىل قــوات الحماية 
الرئاسية، واحتالل قرص الرئاسة باملعاشيق، وكذا 
االعتداء عىل املواطنني، واالستيالء عىل مؤسسات 
الدولة، والتوسع نحو بقية املحافظات، يف محاولة 
لفرض أجندة مشــبوهة ترفع شعار االنفصال، 

وتسعى لتحقيقه كوسيلة لتنفيذ تلك األجندة. 

وعليه فإن هيئة علماء اليمن تبني ما ييل:

1 - تدين الهيئة تمرد مليشيا ما يسمى بـ املجلس 
االنتقايل عىل السلطة الرشعية اليمنية، واالعتداء 
عىل الجيش واألمن ومؤسســات الدولة، فذلك 
يعترب خروجاً عىل ويل األمر الرشعي، قال تعاىل: 
َها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل  "َيا أَيُّ

َوأُويِل اأْلَْمِر ِمنُكْم" ]سورة النساء: 59[.

2 - ُتذّكر الهيئة بأن هذا التمرد يمثل أكرب خدمة 
للمليشيا االنقالبية الحوثية، وللمرشوع اإليراني 

الذي يسعى للهيمنة عىل اليمن واملنطقة.

3 - تشيد الهيئة بموقف الرشعية ممثلة بالرئاسة 
والحكومة ومجلس النــواب، إزاء هذا الحدث 

الجلل، ونهوضهم بواجبهم للقضاء عىل التمرد 
والحفاظ عــىل األهداف الوطنيــة العظيمة 
التي قام ألجلها التحالف العربي، واملتمثلة يف 
املحافظة عىل الدولة اليمنية، ومصالح الشعب 
اليمني وأمنه، واســتقراره، وسيادته، ووحدة 
وسالمة أراضيه، واستعادة الرشعية تحت قيادة 
الرئيس الرشعي لليمن فخامة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، والحفاظ عىل انتماء اليمن إىل 

نسيجه العربي واإلسالمي. 

4 - تشــيد الهيئة بموقف قوات الجيش واألمن، 
وقبائل محافظة شــبوة وأبني ولحج ورموز 
املحافظات الجنوبية، وكافة املكونات الرسمية 
والشعبية، التي رفضت هذا التمرد وتصدت له، 
وتسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى.

5 - تشيد الهيئة بموقف اململكة العربية السعودية 
قائدة التحالف العربي لرفضها التمرد، ووقوفها 
إىل جانــب الرشعية، ووحدة اليمن وســالمة 
أراضيه، وتهيب الهيئة بأشــقائنا يف اململكة 
االســتجابة ملطالبات الحكومــة اليمنية لها 
بتوقيف دولة اإلمارات عن االعتداء بالرضبات 
الجوية عىل الجيش اليمني، ووقف كافة الدعم 
املايل والعسكري لكل التشــكيالت العسكرية 
الخارجة عن الدولة وسلطة القانون، وتحميلها 

جميع التبعات واملسؤوليات املرتتبة عىل ذلك.

6 - تشيد الهيئة بخطاب فخامة رئيس الجمهورية 
املشري الركن عبد ربه منصور هادي، وبموقف 
الحكومة، وببيانــات وزارة الخارجية ووزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان وأحزاب التحالف 
الوطني للقوى السياسية، وتؤكد عىل ما ورد 
فيها من إدانة لقصف الطريان اإلماراتي املتعمد 
وغري املربر للجيش اليمني يف عدن وضواحيها، 
وبعض مناطــق محافظة أبني، والذي يصادم 
أهداف التحالف العربــي، والقانون واألعراف 
الدولية، والذي أسفر عن أكثر من 300 ضحية 
بني شــهيد وجريح من أبناء القوات املسلحة 
واملواطنني، وتســأل الله الرحمة للشــهداء 

والشفاء للجرحى.  

7 - تدعو الهيئة جميع اليمنيني حكومًة وشعباً، 
وقيادة التحالــف العربــي أن يعملوا رسيعاً 
للقضاء عىل التمرد، والتوجه الستكمال تحرير 
ما بقي من محافظات تحت ســيطرة مليشيا 
الحوثي االنقالبية املتمردة، واستعادة عاصمة 

اليمن املوحد املختطفة صنعاء.

8 - تدعو الهيئة جميع أبنــاء اليمن واملكونات 
السياســية واالجتماعية للوقــوف إىل جانب 
الرشعية لوأد الفتنة، وتثبيــت دعائم الدولة، 
وبسط سلطتها عىل جميع أرايض الجمهورية، 
ورفض أي قوات خارج نطاق الجيش الوطني 
واألجهزة األمنية، قال تعاىل: "َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ـِه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا" ]ســورة آل عمران:  اللَـّ

.]103

9 - تدعو الهيئة أنصار ما يســمى بــ املجلس 
االنتقــايل إىل الحذر من دعــاة الفتنه وتجنب 
االنخراط فيها، وعدم مشاركتهم يف القتال، قال 

تعاىل: "َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا 
اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاب" ]سورة املائدة: 2[. 

10 - تدعو الهيئة حكومة الرشعية إىل اتخاذ كل ما 
يلزم لحفظ دماء وممتلكات املواطنني يف أماكن 
القتال، وحســن معاملــة األرسى، والحفاظ 
عىل مؤسســات الدولة وممتلكاتها، وتوفري 

االحتياجات والخدمات الرضورية.

11 - تدعوا الهيئة جميع أبناء الشــعب اليمني 
إىل حسن الظن بالله، والتفاؤل بالخري، وعدم 
ترسب اليأس إىل النفوس، أو القنوط من رحمة 
اللــه، وليكونوا جميعاً عىل ثقــة برحمة الله 
تعاىل وكرمه، وأن اليمن سيتجاوز املحن التي 
يمر بها، وأن أبناءه سيحافظون عىل رشيعتهم 
ورشعيتهم، وســيبنون دولتهم ذات السيادة 
الكاملة، وسينعمون بإذن الله بخريات وطنهم 
الواعدة املنترشة يف جميع أرجاء اليمن، وبمزايا 
موقعه االســرتاتيجي املطل عىل البحر األحمر 
وبحر العرب وخليج عدن ومضيق باب املندب 
وجميع الجــزر اليمنية، فكل ذلك يبرش اليمن 

واليمنيني بمستقبل زاهر ورغيد.

أخرياً نبتهل إىل الله تعاىل أن يحفظ عدن وأهلها 
وجميع أرجاء اليمن وسائر بالد املسلمني من كل 

سوء ومكروه، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل

صادر عن هيئة علماء اليمن 

بتاريخ 1محرم 1441هـ

أكد مجلس الشورى وقوفه ودعمه الكامل 
للبيان الرئايس الصادر عن رئاسة الجمهورية 
الذي حمل كامل املسؤولية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خالل تدخلها السافر ودعم مليشيا 
االنتقايل، واستخدام القصف الجوي ضد قوات 

الجيش الوطني. 
وطالب مجلس الشــورى يف بيانه الحكومة 
رسعة تنفيــذ التوجيهــات الرئاســية بهذا 
الخصوص.. مهيباً بأحرار العالم وقادة الدول 
دائمة العضوية يف مجلس األمن واألمم املتحدة 
وجامعــة الــدول العربية تحمل املســؤولية 
والوقــوف بحــزم إىل جانب شــعبنا اليمني 
ورشعيته الدستورية ضد كل من يحاول النيل 
منه ومن مرجعيات املرحلة االنتقالية للوصول 
إىل بر األمان وتحقيق السالم الدائم والعيش بعزة 

وكرامة.
كما طالب املجلس األشقاء يف اململكة العربية 
السعودية قائدة التحالف العربي الوقوف بجدية 
مع الرشعية، وإيقاف العبث الذي تقوم به دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بدعمها العلني للمليشيا 
املتمردة يف عدن وعدد من املحافظات لتقويض 
ســلطة الدولة، وتمزيق النســيج االجتماعي 

والوحدة الوطنية. 
وقال مجلس الشــورى: "لقد تابع أعضاء 
مجلس الشورى باهتمام بالغ التطورات عىل 
الساحة الوطنية وخاصة ما شهدته العاصمة 
املؤقتة عدن وعددا من املحافظات، ويدين ويندد 

بالقصف الغاشم لطريان دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، والذي استهدف الجيش الوطني وقوات 
الرشعية يف اعتداء ســافر تجاوز كل األعراف 
والقيم وروابط األخوة بني الشعبني الشقيقني، 
ومثل طعنة غادرة للتحالــف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية التي نكن لها يف اليمن 
كل الحب والتقدير عىل مواقفها النبيلة والثابتة 
الداعمة للرشعية الدســتورية، واملكتســبات 
الوطنية للشعب اليمني، وأمن واستقرار ووحدة 

اليمن". 
وأهاب املجلس بكافة أبناء الشــعب اليمني 
ومكوناته وفعالياته باالصطفاف والتالحم يف 
هذه الظروف الخطــرية التي يمر بها الوطن.. 
مؤكداً أن النرص قاب قوســني.. مشرياً إىل أن 
التضحيــات لن تذهــب أدراج الرياح مع هذا 
اإلرصار وهذه العزيمة التي يتحىل بها شعبنا، 

وتزداد كل يوم مع كل هذه املتاعب واآلالم.
وعرب مجلس الشــورى عن خالص التعازي 
وصادق املواســاة للشــعب اليمني وقيادته 
الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، ولذوي الشهداء الذين 
ارتقوا يف القصف الغاشم لطريان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة.. سائالً الله الشفاء للجرحى، 
والنرص والتمكني لجيشنا الوطني وحكومتنا 
الرشعية، وبســط نفوذها عىل كامل األرض 

اليمنية.   

أكد في بيان له وقوفه ودعمه الكامل للرئاسة والحكومة 

مجلس الشورى يدين االعتداء اإلماراتي الغاشم 
على قوات الجيش الوطني و يهيب بكافة أبناء 

الشعب اليمني باالصطفاف والتالحم

في بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة

قوات الجيش ستكون الحامي األمين لمكتسبات الوطن وستستمر في محاربة 
الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها

 نحمل  المتسببين كامل المسؤولية عن هذا االستهداف المتعمد والسافر الخارج عن القانون واألعراف الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها
نتعهد بمواصلة تطهير الوطن من المليشيا وبسط نفوذ الشرعية على كامل التراب الوطني
نشيد بأبناء محافظات شبوة وعدن وأبين الذين كان لهم الدور الكبير في طرد هذه المليشيا 

من المحافظات ودعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 

هـــيــئــة عــلــمـاء اليــمـــن فــــي بيـــان لــهــــا: 

ندعو جميع أبناء اليمن  للوقوف إلى جانب الشرعية لوأد الفتنة، وتثبيت وبسط سلطة الدولة على 
كل أراضي الجمهورية، ورفض أي تشكيالت خارج نطاق الجيش الوطني واألجهزة األمنية

دانت هيئة علماء اليمن، تمرد مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل عىل السلطة الرشعية، واالعتداء عىل الجيش واألمن ومؤسسات الدولة. 

معتربة  تمرد االنتقايل يمثل أكرب خدمة لجماعة الحوثي وانقالبهم، وللمرشوع اإليراني الذي  يسعى للهيمنة عىل اليمن واملنطقة.

ويف بيان أصدرته هيئة علماء اليمن أشادت الهيئة بموقف الحكومة الرشعية ونهوضهم بواجبهم للقضاء عىل التمرد والحفاظ عىل األهداف 

التي قام ألجلها التحالف، واملتمثلة يف املحافظة عىل الدولة، ومصالح الشعب اليمني وأمنه ووحدة وسالمة أراضيه.

التضحيــات لن تذهب هدرا مع هــذا اإلرصار وهذه 
العزيمة التي يتحىل بها شعبنا، وتزداد كل يوم رغم كل 

األخطار والتحديات.
قصف اإلمارات لقوات الجيش الوطني طعنة غادرة  
للتحالف العربي بقيادة الســعودية التي نكن لها كل 
التقدير لوقوفها الثابــت مع اليمن ورشعيته ووحدته 

وأمنه واستقراره.



     اجليش الوطني اليمني
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في مؤتمر صحفي بحضور عدد من وسائل اإلعالم الرسمية واألهلية المختلفة 
العميد مجلي: المعركة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة 

من إيران مستمرة حتى استكمال تحرير كامل تراب الوطن

اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، الســبت، عىل 
مســتوى الخدمات الطبية املقدمة لجرحى الجيش الوطني الذين 

يتلقون العالج يف املستشفى العسكري يف محافظة مأرب.
وترأس الفريق املقديش اجتماعاً بإدارة املستشــفى، واستمع 
لرشح حول الخدمات العالجية املقدمة للجرحى والصعوبات التي 
يواجهها املستشــفى، واّطلع عىل املخططات الهندسية للمجمع 
الطبي العسكري، مشيداً بجهود إدارة املستشفى والطاقم الطبي 

املبذولة يف سبيل الرعاية واالهتمام بالجرحى.
وشّدد الفريق املقديش عىل رضورة مضاعفة الجهود واالرتقاء 
بمســتوى الخدمات املقدمة للجرحى تقديراً لتضحياتهم الرائدة 
يف ســبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والثوابت 

الوطنية، ومواجهة املليشيا املتمردة والجماعات اإلرهابية.
كما قام الفريق املقديش ومعــه وكيل أول محافظة مأرب عيل 
الفاطمي، بزيارة للجرحى من منتسبي الوحدات العسكرية التابعة 

ملحوري عتق وأبني الذين تم نقلهم لتلقي العالج يف املستشفى نتيجة 
إصابتهم يف االعتداءات السافرة لطريان دولة اإلمارات أثناء تأديتهم 
لواجبهم الدستوري والوطني، ومشاركتهم يف مهمة موكلة إليها 
للتصدي للتمرد املسلح الذي يستهدف الرشعية الدستورية والهوية 
اليمنية الذي قامت به مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل املدعوم 

من دولة اإلمارات يف محافظتي عدن وأبني.
وأكد وزير الدفاع أن القوات املسلحة تقوم بواجباتها الدستورية 

والقانونية يف حماية النظام والقانون وحفظ األمن واالستقرار.
وأشــار الوزير إىل أن تلك الحملة املشرتكة يف محافظات شبوة 
وأبني وعدن تجري تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة بفخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة واألمن، وبالتنسيق التام مع قيادة القوات املشرتكة 

يف التحالف العربي الداعم للرشعية يف اليمن.
وأشــاد الفريق املقديش بالتضحيات والبطوالت التي يحرزها 

ويسطرها أبطال القوات املســلحة يف مختلف امليادين والجبهات، 
مؤكداً أن تلك الدماء الزكية التي يبذلها الشــعب اليمني لن تذهب 

هدرا، وسيخلدها التاريخ ويتناقلها األجيال.
وثّمن وزيــر الدفاع مواقف األشــقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية الســعودية الشــقيقة يف مساندة الشعب 
اليمني الســتعادة دولته ورشعيته ومواجهة املليشــيا الحوثية 
املتمردة املدعومة من إيران، وجهودهم الداعمة للرشعية وللقوات 
املسلحة اليمنية، وتضحياتهم املبذولة يف سبيل املعركة املشرتكة لصد 
املخططات اإليرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن واملنطقة.

من جهته عرّب أركان حرب اللواء ١١٥- أبني، العميد الخرض محمد 
امطيل، عن شكره وتقديره لزيارة وزير الدفاع، واالهتمام والرعاية 
التي توليها قيادة وزارة الدفاع للجرحى، مؤكداً العزم عىل مواصلة 
النضال حتى تحقيق كامل األهداف املنشودة، وأن التضحيات تهون 

يف سبيل الذود عن الوطن واملكتسبات الوطنية.

قال محافظ شبوة محمد بن عديو 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان الخطة 
وضعت ملواجهة التحديات األمنية التي 
تواجهها املحافظة بعد حرب متمردي 
ما يسمى باملجلس االنتقايل املدعوم 

من اإلمارات.

وأوضح ان عملية إعادة انتشــار 
وترتيب وتعزيز وحدات من الجيش 
واألمــن يف املحافظــة والخطــوط 
العامة فيهــا، وان وحدات مختصة 
منها قــد أوكلت لهــا مهمة حماية 
املناطق الساحلية املجاورة ملنشآتي 

تصدير الغــاز والنفــط فيها، كما 
إعادة ترتيب انتشــار وحدات اخرى 
بمديرية ميفعــة ومركزها التجاري 
مدينة عزان ،إضافة اىل إعادة انتشار 
القوات عىل امتــداد الخطوط العامة 
التي تربط مديريات الصعيد وحبان 
وبيحان بمركز املحافظة مدينة عتق 
والتي أوكلت مهمة تأمينها لوحدات 
مشــرتكة من األمن العام والخاص 
والقوات املشرتكة والرشوع كذلك يف 
إعادة تمركز وانتشار قوات من األمن 

والجيش يف طريق العرب الدويل.

وثمن املحافظ  دور أبناء املحافظة 
يف التعــاون مــع هــذه الوحدات 
العســكرية واألمنية من أجل إعادة 

بسط األمن واالستقرار باملحافظة.

يأتي ذلك مع اعــالن قيادة محور 
عتق بمحافظة شبوة عن وصول لجان 
عسكرية من وزارة الدفاع لرتقيم أفراد 
النخبة الشبوانية الذين وقفواوانضموا 
اىل الرشعية و عمال بتوجيهات فخامة 
رئيس الجمهورية املشــري عبدربه 
منصور هــادي القائد األعىل للقوات 

املسلحة.

وأكدت قيادة املحــور يف بيان لها 
بدء عملية التسجيل، االثنني املايض، 
وأهابت بكافة منتسبي ألوية النخبة 
بالتوجه ملقابلة اللجان وتســليمها 
مللفاتهم الشخصية التي تحتوي عىل 
بطاقتي الهويــة والتجنيد يف قوات 
النخبة مع إرفاق أربع صور شخصية 

بدون طربوش مقاس )4/ 6(.

وأشارت اىل أن اســتكمال عملية 
ترقيمهــم ســيرتتب عليها رصف 
مرتباتهم ومســتحقاتهم الشهرية 
أسوة ببقية منتسبي الجيش الوطني

أكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد 
الركن عبدة مجيل أن املعركة ضد املليشــيا 
الحوثية املتمردة املدعومة من إيران مازالت 
مستمرة حتى استكمال التحرير لكامل تراب 

اليمن.

وأضاف: أن قوات الجيش الوطني واألجهزة 
األمنية  صمام أمان الوطــن، وأنها املدافع 
القوي عن وحدة وســالمة أرايض وسيادة 

الوطن.

وهنأ العميــد مجيل القيادة السياســية 
والعسكرية ممثلة باملشــري الركن عبدربه 
منصور هــادي رئيــس الجمهورية ونائبه 
الفريق الركن عيل محســن صالح ورئيس 
الوزراء األستاذ معني عبد امللك ووزير الدفاع 
الفريق الركن محمد عــيل املقديش ورئيس 
هيئــة األركان العامة الفريــق ركن بحري 

عبدالله النخعي وأبطال الجيش باالنتصارات 
التي تحققت يف شــبوة وأبني عىل مليشيا ما 

يسمى باملجلس االنتقايل املدعوم إماراتيا.

مؤكدا بأن تلك االنتصارات قوبلت بفرحة 
شعبية كبرية؛ ألنها تعني الحفاظ عىل الهوية 
الوطنية الجامعة لليمنيني، والتمسك باليمن 
االتحادي الذي يتساوى فيه الجميع يف السلطة 

والثروة.

وقال العميد مجيل  يف مؤتمر صحايف عقد  
الخميس املايض بمأرب: إن مليشيا الحوثي 
املتمردة تتكبد خســائر كبــرية يف األرواح 
والعتاد أمام رضبات قوات الجيش الوطني 
يف جبهات صعــدة والجوف وحجة والضالع 
ونهم ورصواح. وأضاف: بأن الجبهات تلتهم 

عنارص املليشيا وأسلحتهم .

مدعمــا حديثة بعــرض تلفزيوني يوثق 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقديش أن مؤسســة الوطن الدفاعية 
ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها 
الدستورية والوطنية يف حماية مؤسسات 
الدولة والدفاع عن الرشعية الدستورية 
والتصــدي ألي مشــاريع فوضويــة 
تستهدف املساس بأمن واستقرار الوطن 
وسيادته ووحدته والحفاظ عىل نسيجه 

االجتماعي.

وتــرأس الفريق املقــديش اجتماعا 
عسكريا عقد يف محافظة مأرب لالطالع 
عىل مستجدات األحداث وسري العمليات 
العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش 

الوطني يف مختلف الجبهات وامليادين.

يف االجتماع- الذي ضم قائد العمليات 
املشرتكة بالقوات املسلحة اللواء الركن 
صغري بن عزيز، ومستشار رئيس هيئة 
األركان العامة اللواء الركن أحمد حسان، 
وقائد املنطقة العسكرية السابعة اللواء 
الركن محســن الخبــي، وقائد املنطقة 
العســكرية الثالثة اللواء الركن محمد 
الحبيي، وقائد محور بيحان اللواء مفرح 
بحيبح، وأركان حرب قــوات االحتياط 
العميد الركن حامد الصوميل- نقل الفريق 
املقديش للقادة تحايا فخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة واألمن، 
ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح، 

ورئيس مجلس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك.

واستمع وزير الدفاع إىل تقارير حول 

سري العمليات العسكرية التي تخوضها 
وحدات الجيش ضد املليشــيا الحوثية 
املتمردة املدعومة من إيران، واملليشــيا 
املســلحة املتمردة التابعة ملا يســمى 

باملجلس االنتقــايل، مؤكداً أن توجيهات 
القيــادة العليا ممثلــة بفخامة رئيس 
الجمهورية تقيض بالتعامل بحزم مع أي 
ممارسات تخريبية ومحاوالت تقويض 

األمن واالستقرار، وحرف مسار معركة 
استعادة الدولة. 

وشّدد الفريق املقديش يف االجتماع عىل 

رفع الجاهزية واالستعداد والتزام الحيطة 
والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية يف 
مختلف املناطق واملحــاور لتنفيذ املهام 
املوكلة ومواجهــة املخاطر والتحديات.. 
مشــيداً بالتضحيات والبطــوالت التي 
يسطرها أبطال القوات املسلحة يف الدفاع 
عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية 
والثوابت الوطنية، وتلبية آمال وتطلعات 
الشعب اليمني يف استعادة وطنه ودولته 

وبناء مستقبله.

وقال: "إن القوات املســلحة ماضية 
يف استكمال معركة تحرير كل شرب من 
تراب الوطن من املليشيا الحوثية املتمردة 
التــي أرادت تحويل اليمــن إىل منصة 
لتهديد أمن املنطقــة، وتقويض األمن 
اإلقليمي والــدويل خدمة للمخططات 
اإليرانية الرامية لنرش الفوىض وتصدير 
الخراب".. مؤكداً أن املؤسسة العسكرية 
ستظل الرهان اآلمن والضامن لحماية 
أمن واستقرار اليمن واملنطقة، ومحاربة 

التطرف واإلرهاب.

وثّمن وزير الدفــاع املواقف األخوية 
الصادقة لألشقاء يف دول التحالف العربي 
الداعم للرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة 
الرشعية والقــوات املســلحة اليمنية، 
ووقفتهم الحاســمة يف معركة املصري 

الواحد واملصلحة املشرتكة.

في اجتماع ترأسه بعدد من القيادات العسكرية

وزير الدفاع : المؤسسة العسكرية ستظل الرهان اآلمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف واإلرهاب

قوات األمن و الجيش  تعزز من انتشارها في كافة مديريات شبوة 

لجان عسكرية من وزارة الدفاع لترقيم أفراد النخبة الشبوانية في الجيش الوطني 
بــن عديــو: الخطــة وضعــت لمواجهة التحديات األمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي مليشــيا ما يســمى باالنتقالــي المدعومة من اإلمارات

املعارك التي يخوضهــا أبطال الجيش ضد 
املليشيا يف أكثر من جبهة.

وتطرق يف معرض حديثه: أن ما تقوم به 
قوات الجيش الوطنــي واألمن يف التصدي 
للمليشيا املتمردة  كان لزاما حسب توجيهات 
القيادة السياسية والعسكرية، وانطالقا من 
املسؤولية الدستورية يف الدفاع عن سيادة 

الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

ودعــاء مجيل العنارص املغــرر بها التي 
تقاتل يف صفوف ما يسمي باملجلس االنتقايل 
املدعوم من اإلمــارات إىل العودة إىل صفوف 
الرشعية واالنضمام للمؤسسة العسكرية 
وللشــغب.. مشــريا إىل الدور الذي يلعبه 
االلتفاف الشعبي والجماهريي  يف مساندة  
أبطال الجيــش واألمــن يف معركتهم ضد 

مشاريع الفوىض والتمرد.

الفتا إىل أن انتهاكات املليشــيا الحوثية 
متواصلــة بحــق املواطنــني يف مناطق 
سيطرتها، ومصادرة أمالك من يعارضونها، 
وعدم التزامها بالهدنة يف الحديدة، بقصفها 
املســتمر لألحياء الســكنية واملواطنني، 
ورفضها تسليم خرائط األلغام التي زرعتها 

إىل فريق األمم املتحدة.

يف ختام املؤتمر الصحفي استمع مجيل إىل 
أسئلة عدد من الصحفيني والتي أجاب عليها.

في زيارته للمستشفى العسكري بمأرب
لع على مستوى الخدمات المقدمة لجرحى الجيش الوطني 

ّ
وزير الدفاع يط

ويشيد بتضحيات الجيش الوطني في مختلف الميادين والجبهات
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يمر علينا يف هذه األيام الذكرى الثالثة لتأسيس رصح وطني جبار ال 
يمكن تجاوزه أو نسيانه تمثل ذلك يف تأسيس اللواء األول حرس حدود 

باملحور الشمايل بمحافظة الجوف.
حيث تم تأســيس هذا اللواء الوطني بجهود أبطال ، وقادة للجيش 
الوطني من أبطال هذا الوطن الغايل ، و عىل رأسهم العميد / هيكل محمد 

حنتف قائد اللواء األول قائد املحور الشمايل.
رافق ذلك التأســيس يوم تاريخي ال يمكن نســيانه أو تجاوزه عند 
كل األحرار من أبناء الشــعب اليمني ، ومن باب االحرتام للشهداء القادة 
العسكريني من أبطال جيشنا الوطني تم تأسيسه يف تاريخ استشهاد اللواء 
الركن /عبدالرب قاسم الشدادي قائد املنطقة العسكرية الثالثة ، ومؤسس 
الجيش الوطني ، والرجل الثاني للجمهورية، وسمي لواء الشهيد الشدادي 
احرتاما لهذا الشهيد املغوار الذي كان نموذجا ألبطال الجيش الوطني يف 
مقاومة املتمردين الذين يسمون أنفسهم زورا ، وبهتاتا " أنصار الله " 
وهم أعداء الله ال محالة ، وأعمالهم القذرة عىل األرض خري دليل عىل ذلك .

وهذا اللواء األول أصبح أحد ألوية الجيش الوطني املبارك حيث سطر 
مالحم تاريخية ، وبطولية يف تحرير أجزاء واسعة من محافظة الجوف من 
قبضة مليشيات املوت ، والدمار املتمثلة بمليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
إيرانياً ، وانطلقت عمليات عسكرية واسعة يف محافظة الجوف ، وتم تحرير 
مساحات واسعة من قبضة تلك املليشيات ابتداء بالسياج الحدودي مع 
اململكة العربية السعودية ، ولكم أن تسألوا منطقة الغريميل ، واألجارش 
، ومدينة اليتمة وصوال إىل معسكر طيبة االسم االسرتاتيجي ، وقشعان ، 
وحبش ، وغريها من مناطق التماس مع هذه املليشيات اإلجرامية ، وأصبح 
سقوط مركز مديرية برط العنان قاب قوسني أو أدنى أن يحدث عما قريب 
، وهاهم األبطال يف هذه األيام إن لم تكن يف هذه اللحظات يطرقون أبواب 
مديريتي برط العنان ، والحشــوة بمحافظتي الجوف ، وصعدة ، ولكم 
أن تســألوا جبال الربعة، وجبال القاهرة، وتباب القلعة املطلة عىل وادي 
الظهرة ، وكل املواقع، والتباب التي أصبحت بفضل الله تحت ســيطرة 

أبطال الجيش الوطني.
وأصبح هذا اللواء محل احرتام وتقدير من كل القادة العســكريني ملا 
يقوم به من دور فعال، وبطويل يف مقارعة مليشيات املوت ، والدمار املتمثلة 
بمليشيات الحوثي املتمردة، وأصبح هذا اللواء نموذجاً ، ومثاال للطاعة ، 

واالنضباط ، والتحرك األمني، واالستبسال، والتضحية .
يف هذه الذكرى يمر علينا منعطفات، وأحداث ال يمكن نسيانها حيث 
يمر هذا الوطن الغايل يف هذه األيام بمحاوالت انقالبية فاشلة تمثل بانقالب 
مليشيات ما يسمى " املجلس االنتقايل " الجنوبي، ومحاولة السيطرة عىل 
مكاتب الدولة، ونهب محتوى هذه املكاتب، واملقار الحكومية بالعاصمة 

املؤقتة للجمهورية اليمنية " عدن " وبعض املحافظات الجنوبية.
نقول لتلك املليشيات االنقالبية ما تقومون به هو أمر مرفوض وعمل 
انقالبي ال يختلف عما قامت به مليشيا الحوثي من انقالب غاشم باألمس 

القريب يف صنعاء.
فما حدث يف عدن عمل انقالبي ال يختلف عما حدث باألمس القريب 
يف صنعــاء فكالهما " وجهان لعملة واحــدة " ويخدمان املرشوع 
اإليراني الخبيث الذي يســعى لتفتيت املنطقة عىل أساس عنرصي 

ساليل مناطقي.
ال يمكن يف هذا الحديث أن نعطي هذا اللواء حقه ، وغريه من األبطال 
من التضحيات فهو تاريخ ال ينىس مع تقدم الجيش الوطني يف كل املواقع 
، والجبهات عىل امتداد الوطن الغايل ، وأصبحت هذه املليشــيا املتمردة 
املسلحة الخبيثة مكان اســتهداف ألبطال هذا اللواء املغوار ، وكل أحرار 
الجيش الوطني عىل امتداد الوطن الغايل شــماال ، وجنوبا، رشقا، وغربا، 
وأصبحت قيادة هذا اللواء تقود أكرب، وأفضل املحاور العسكرية التي تقود 
قطاعا من الجيش الوطني تمثل يف املحور الشمايل بقيادة العميد البطل / 

هيكل محمد حنتف قائد اللواء األول قائد املحور الشمايل.
يف نهاية كالمنا ال ننىس أن نقدم جزيل الشكر ، والتقدير لكل من وقف 
مع رشعية الشعب اليمني ككل رشعية املشري الركن / عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، وكل قيادات الدولة 

الرشعية املعرتف بها دوليا. 
والشــكر موصول لكل أبطال الجيش الوطني ملا يقومون به من دور 
مرشف يف كل املواقع ، والجبهات عىل امتداد الوطن الغايل الشكر والتقدير 
موصول لقيادة التحالف املتمثل يف اململكة العربية السعودية التي أصبحت 
نحن وإياها يف مصري مشــرتك يف مقاومة وقتال هذه املليشيات الحوثية 

اإلجرامية ، واستعادة صنعاء الحضارة عما قريب بإذن الله .
ال ننىس يف هذا الصدد أن نقدم الشــكر ، والتقدير لقيادة اللواء األول 
املتمثلة يف العميد البطل / هيكل محمد حنتف قائد املحور الشمايل قائد 
اللواء األول، وكذلك العميد عبده مرشــد الحمامي عمليات املحور، وهي 
للقائد البطل العميد / جميل املعالم أركان حرب اللواء األول وهي أيضا 

للقائد البطل العميد / عثمان الشائف عمليات اللواء األول.
حفظهم الله ، وحفظ الله كل القادة العسكريني األبطال ملا يقومون به 
من دور مرشف يف مقاومة ، وقتال هذه املليشيا الحوثية املسلحة الخبيثة 
التي عاثت يف األرض فسادا من قتل ، وتدمري كل يشء جميل يف هذا الوطن 

املعطاء .
نسأل الله أن يخلص البالد والعباد من قبضة هذه املليشيات اإلجرامية 
عما قريب بإذن الله ، وصدق الله القائل " وما النرص إال من عند الله إن 

الله عزيز حكيم " .

* ضابط إعالم اللواء األول حرس حدود

اللواء األول حرس حدود.. 
»ذكرى التأسيس«

أحمد جبر *

من أوائل القادة العســكريني الذين  شاركوا 
يف القتال ضد املليشــيا يف عدة جبهات إىل جانب 
الشهيدين اللواء الركن عبد الرب الشدادي واللواء 

الركن أحمد سيف اليافعي.
شيع مطلع األســبوع يف مدينة مأرب جثمان 
قائد قوات الرشطــة العســكرية يف محافظة 
ذمار الشهيد العميد يحيى محسن الجربي الذي 
استشهد األســبوع املايض، أثناء أدائه لواجبه 

الوطني.
وكان العميد يحيى الجربي قد استشهد أثناء 
أداء واجبه الوطني يف مقارعة مليشــيا التمرد 
واالنفصــال املدعومة إماراتياً بمديرية شــقرة 

بمحافظة أبني.

وجرت مراسيم التشــييع الرسمي يف مدرسة 
القوات الخاصة بحضور قائد املنطقة العسكرية 
الثالثة اللواء الركن محمد الحبيي وأركان حرب 
قوات الرشطة العســكرية العميد الركن سيف 

الزعزعي.
وحملت فرقة املراسم جثمان الشهيد الطاهر 
الذي وشح بالعلم الوطني بعد أداء الصالة عليه يف 
مسجد مدرسة القوات الخاصة، ثم انطلق موكب 
التشييع الشعبي إىل مقربة الشهداء رشق مدينة 

مأرب حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى.
وخالل مراسم التشييع أشاد املشيعون بمناقب 
الشهيد العميد يحيى محسن الجربي وبشجاعته 
وتضحياته الكبرية التي قدمها يف حياته يف مختلف 

مراحل نضاله الوطني ضد مليشيا الحوثي منذ 
انقالبها عىل السلطة وشــنها حرباً شعواء عىل 

اليمنيني قبل خمسة أعوام. 
وأوضحوا أن الشــهيد الجربي كان من أوائل 
القادة العسكريني الذين اتسمت حياتهم بالعطاء 
الوطني، واملليئة باملواقف البطولية النادرة، وواجه 
انقــالب الحوثي وتصدى له منــذ الوهلة األوىل 
النطالق املقاومة الشعبية بعد أن شارك يف القتال 
ضد املليشيا يف عدة جبهات برفقة الشهيدين اللواء 
الركن عبد الرب الشدادي واللواء الركن أحمد سيف 
اليافعي دفاعا عن الوطــن ونظامه الجمهوري 

ومكتسباته الوطنية.
مؤكدين أن الشــهيد الجربــي اختتم حياته 

الحافلة بالعطــاء الوطني واملليئــة باملواقف 
البطولية النادرة بالشــكل الذي يليق به كبطل 
من أبطال الجمهورية، حيث استشهد يف ميدان 
البطولة والرشف مقبال غري مدبر، وهو يذود عن 
وطنه من كل املتآمرين،  واهبا روحه رخيصة يف 

سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.
شارك يف التشييع قائد محور ذمار العميد نارص 
الشجني، وعدد من قادة فروع الرشطة العسكرية 
يف املحافظات، وعدد من قيادات مجلس املقاومة 
بمحافظة ذمار ووجهاء وأعيان املحافظة، وعدد 
من القادة العسكريني يف مختلف األلوية والدوائر 
العسكرية، وجمع كبري من زمالء الشهيد وأقاربه 

وأصدقائه ومحبيه.

يف تشــييع جنائزي رســمي وشعبي 
مهيب شيعت املنطقة العسكرية السابعة 
بمحافظة مأرب جثمان العقيد محمد حميد 
مشوح أركان حرب الكتيبة الثانية باللواء 
٣١٠ مدرع، والذي استشــهد يف الخطوط 
األماميــة يف جبهة نهم رشقــي العاصمة 

صنعاء.
وكان الشــهيد محمد مشوح من أوائل 
الضباط الذين التحقــوا بالجيش الوطني 
وسّطروا أروع مالحم الشجاعة والبطولة 
والفداء، وكان لــه دور بطويل يف كثري من 
املعارك يف مواجهة مليشيا الحوثي املدعومة 

من إيران.
وأشاد املشيعون بمناقب العقيد مشوح، 
الذي قــّدم روحه فداًء للوطن ويف ســبيل 
مواجهة املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة 
من إيران، من أجل استعادة الرشعية والدفاع 
عن املكتســبات الوطنية، وأهداف ومبادئ 
ثورتي الــ26 من ســبتمرب والــ14 من 

اكتوبر املجيدتني.

خالل مراسيم الدفن أكد املشيعون “أن 
دماء شهداء الجيش الوطني لم تزد املؤسسة 
العســكرية واألمنية ومن خلفهما الشعب 
اليمني إال ثباتاً وصموداً يف املعركة، وصالبًة 
وتمسكاً بمواصلة النضال، وتقديم املزيد من 
التضحيات حتى استكمال تحرير كل شرب 
من الوطن ورفع العلم الجمهوري يف جبال 
مران كما وعد بذلك املشــري الركن عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.
وشارك يف التشــييع كل من أركان حرب 
املنطقة العسكرية السابعة العميد الركن 
صالــح العامري و أركان حــرب املنطقة 
العسكرية السادسة العميد مجاهد الغلييس 
و قائد املحور األول يف املنطقة السابعة قائد 
اللواء 310 مدرع العميد نبيل خميس وقائد 
اللواء 72 مشــاة العميد خالــد الجماعي 
وقائد اللواء 127 ميكا العميد الركن عبدالله 
الضاوي وعدد من قادة الكتائب والضباط 

والجنود وجمع غفري من املواطنني

تشييع رسمي وشعبي مهيب لجثمان الشهيد العقيد محمد مشوح

للشهيد دور بطولي في كثير من المعارك في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران
المشيعون: دماء شهداء الجيش الوطني لم تزد المؤسسة العسكرية واألمنية ومن خلفهما الشعب اليمني إال ثباتًا وصمودًا 

في تشييع رسمي وشعبي للشهيد العميد يحيى محسن الجربي

الوطــــن يـــودع قائـــدًا وطــــنيًا 
حياة الشهيد حافلة بالعطاء الوطني ومليئة بالمواقف البطولية النادرة

 الشهيد وهب روحه رخيصة في سبيل الوطن والدفاع عن نظامه الجمهوري وأمنه واستقراره

  تقرير : توفيق الحاج

الدولة القوية واملدنية تعني يف البداية أمن 
واســتقرار وألن االمن واالستقرار ال يجلبه 
ويوفره إال جيش وطني قوي وقوات أمنية 
موحدة الهدف والقيــادة فقد حرص أعداء 
اليمن عىل عــدم تحقق ذلــك مهما كانت 

األسباب والتكاليف.

فمنذ الوهلة األوىل وجهوا طعناتهم نحو 
نواة الجيش التي بدأت قيادات وطنية تعمل 
عىل تأسيسه وبنائه ووضع الخطط املناسبة 
له، فكانت الغارات قد اســتهدفت قيادات 
وطنية يف معســكر العرب الــذي ال يتواجد 
يف مرسح العمليــات القتالية، وصفت تلك 
الغارات حينهــا بالخاطئة وماهي بخاطئة 
لقد كانت مقصودة وحققت أهدافها املخفية 

بالقضاء عىل خرية القيادات العسكرية.

إذ إنها قتلت القيادات ورموز من الضباط 
واألفراد الذين أرهبوا أعداء اليمن وهم ال زالوا 
حفاة وبال تسليح  لكن بقي الهدف، وبقي 
ابطال  عملوا جاهدين عــىل الوفاء لرفاق 
سالحهم واسسوا الجيش الوطني، هو اآلن 
قوة ال تنكرس وال تلني وال تتقهقر، قوة مرعبة 
يف وجه االرهابيــني واالنقالبيني والعابثني 

الطامعني بأرض وخريات اليمنيني.

هذه القوة لم ترهبها قــوة الخصوم وال 
كثرتهم وال كثرة مالديهم من اموال وعتاد

 فلقد نالوا منــه بطائراتهم ومدفعيتهم 

وألسنتهم !! ومازال الجيش الوطني شامخا 
يضمد جراحه فيثــب بقوة لتحقيق اهداف 

الجمهورية .

قصفوه يف العــرب ويف رصواح ، وتعز ويف 
البيضاء والجوف ويف نهم  أعاقوا تقدمه يف 
كل الجبهات اســتهدفوا قياداته وشجعانه 
وأبطاله وامداداتــه ويف كل إجرام ومحرقة 
يقولون معلومات خاطئة ورضبات خاطئة.

إن الجريمة األخــرية التي ارتكبت يف حق 

الجيش الوطنــي يف عدن وأبــني وأقر بها 
العابثون كانت آخر صفحة يف امللف امللطخ 
بالدم والغدر والخيانة سبقها صفحات من 
اغتياالت القادة، وقتــل الضباط والجنود، 
وتدمري اآلليات،  والتضييق يف الدعم واملرتبات 
ورغم كل ذلك لم يتقهقر ولم ينكرس وحقق 
انتصارات أدهشــت العالــم ومرغت أنوف 

الخونة والعمالء والعابثني .

كثرة الخصوم
ان للجيــش الوطني خصــوم كثريون 
اإلمارات والقاعــدة والحوثــي واالنتقايل  
والعفاشيني وتجار الحروب وتجار املخدرات 
واملافيا كل هؤالء ضد بناء جيش وطني يمني 
يحمي البالد ويصون ثرواتها لهذا فقد تقاسم 
أعداء الجيش الوطني يف الداخل والخارج النيل 

منه.

فريق يقــوم بقصفه وآخر يتســرت عىل 

قاصفه بينمــا آخرون يكيلــون له التهم 
واإلشاعات .. ُيدعششــوه حينا وُيقِعددوه 
حينا آخر وحينا يؤخِونونه ومع كل انتصار 
يحققه هذا الجيش الوطني يزدادون حقدا 

عليه وفجورا.

لقد أثبت جيشنا الوطني رغم كثرة األعداء 
وحقد الخصوم وقوة املكر  أنه وطني بحق 
وأنه أسطورة الجيوش قاوم الغدر والرضبات 
الجوية واملدفعية للحلفاء خمس سنوات قدم 

فيها املئات من خرية رجاله وأبطاله وقياداته.

وإذا كان الحلفاء قد أجرموا يف حق الجيش 
الوطني وقتلوا منه بطريقة مبارشة كثريا يف 
مختلف الجبهات فمن املؤكد أيضاً أن التحالف 
العربي قدم معلومات وتقارير عن تحركات 
قيــادات الجيش الوطني وافراده ملليشــيا 
االنقالب الحوثية التي استهدفتهم بقذئفها يف 
مختلف الجبهات بدءاً باالبارة ورفاقه وكذلك 
زيد الحوري والشدادي والصيادي وبكيل ظفر 
والعقييل واليافعي والزنداني وقاسم السلفي 

والجماعي و و و ...الخ .

لخلــص إىل ان  جميع قيــادات الجيش 
الوطني الذين استشهدوا يف جبهات القتال يف 
نهم او رصواح او هيالن او بيحان او البيضاء 
او الساحل الغربي جميعهم قتلتهم اإلمارات 
عن طريق نقلها معلومات وتقارير تحركاتها 
وتمرتسها ملليشيا الحوثي التي أثبتت األحداث 

مدى العالقة واالوارص بينهما.

إن أبطال جيشــنا الوطني توكلوا عىل 
خالقهم واتِكأوا عليه فكانوا عصا موىس 
لتأديب الفراعنة  وركن الدولة الشــديد 
لبسط سلطتها وحماية مكتسباتها فاملجد 
ألبطالنــا الذين اجتــازوا كل االمتحانات 
بنجاح واستحقاق، وأحبطوا كل املؤامرات، 
وأفشــلوا كل الرهانات، الرحمة للشهداء 
الذين ســكبوا دماءهم يف كل سهل وجبل 
وتناثرت أشــالؤهم يف مواقــع الرشف 

وميادين البطولة واإلباء .

مؤامرة لتصفية الجيش الوطني.. بدايتها في العبر وآخرها في عدن



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1892«  ٥ محرم 1٤٤1هـ 
حمليات10 المـــوافــق ٥ سبتمبر 2019م

- بداية أوضح لنا مجاالت عمل املركز؟

بداية أهــالً بصحيفة ’’26ســبتبمرب’’ يف 
مركز األطراف الصناعية ؛ وبالنسبة ملجاالت 
عمل املركز فإنها تتمثل يف : تقديم األطراف 
الصناعية وكذا العــالج الطبيعي  للمصابني 
بالشلل الشقي والنصفي واإلعاقة الخلقية 
و توفري املشايات والنعال بالنسبة لألطفال 

وكذلك العكاكيز.

 مركز األطــراف الصناعية يحمل هذا 
االسم، هل ألن  هذا القسم أكثر األقسام 

فاعلية وعمال لديكم دون غريه؟

صحيــح أن املركز يحمل مســمى مركز 
األطراف الصناعية والعــالج الطبيعي لكن 
عملنا يستهدف الكثري من األمراض املذكورة 
سلفاً باإلضافة إىل مرىض  الشلل بجميع أنواعه 
وإصابات املالعب وإصابات الرصاص، ويزداد 
عملنا كثافة أيضا يف جانب العالج الطبيعي 

واألطراف الصناعية.

 أي الفئات العمرية يستقبلها املركز؟ وما 
الخدمات املقدمة لكل فئة عمرية؟

نستقبل بمركز األطراف الصناعية يف عدن 
املبتورة  أقدامهم وأيديهــم نتيجة  اإلصابة 
باأللغام األرضية، باإلضافة إىل املصابني بالشلل 

الدماغي بجميع أنواعه عند األطفال. 

كما أننا نقدم خدمة "العكاكيز" وهي أداة 
مساعدة  للمرىض من كبار السن الذين يعانون 
من برت يف أقدامهم، حيث يعطى العكاز كعامل 
مســاعد،  ويرتاد األطفال املشوهون خلقياً 
املركز لالستفادة من الخدمات املقدمة لهم، 

ويقدم  املركز أيضا العالج الطبيعي بشقيه 
العالج الكهربائي والعالج اليدوي، مثل إصابة 
األعصاب الطرفية والشلل؛ كما نعمل يف عالج 
حاالت تدخل الشلل الدماغي والتأخر يف النمو 
الحركي بجميع أنواعه، بمعنى أن كافة الفئات 

العمرية يستقبلها املركز.

كيف تستقبلون الحاالت الجديدة الوافدة 
إليكم؟

يقوم القســم الطبي عند وصول الحاالت 

باستقبالها وتشخيصها، بعد ذلك يتم  إحالتها 
إىل القسم املعني بالحالة وفقا للتشخيص.

هل لديكم إحصائيــات بعدد ضحايا 
األلغام؟

يمتلك املركز إحصائيــة بضحايا األلغام 
املســتفيدين من خدماته، فإىل هذه اللحظة 
استقبل املركز 1700 مصاب محتاج إىل طرف 
صناعي؛ أنجزنا لبعضهم أطرافاً، ونعمل  حاليا 
عىل استيفاء العدد املتبقي؛ و لدينا كذلك أكثر 

من )300( طفل بحاجة إىل أطراف صناعية. 

وهنــاك  إحصائيات بأعــداد الضحايا يف 
املحافظات األخرى، باإلضافــة إىل من يتم 
تســفريهم إىل الخارج، وهذه اإلحصائيات 

مدونة لدى منظمات األمم املتحدة.

هل يعني أن اإلحصائيات التي ذكرتها 
للمصابني من املحافظات الجنوبية فقط؟

نطاقنا الجغــرايف يف املحافظات الجنوبية 
والرشقية، باإلضافة إىل محافظات تعز وإب 

والحديــدة؛ وتتــوزع هــذه اإلصابات بني 
املحافظات املستهدفة؛ وعن الـ )300( طفل 
فهم مــن مديرية الوازعيــة بمحافظة تعز 
ومديريات الســاحل الغربي؛ وتعد الوازعية 
والســاحل الغربي أكثر املناطق ترضراً من 

األلغام بحسب اليونسيف.

هل يقدم املركز خدماته بشكل مجاني؟

بالنســبة لألطراف الذي نقوم بصناعتها 
ونشرتي موادها من السوق نأخذ مقابلها من 

املرىض مبالغ رمزية؛ ألن ميزانيتنا غري كافية، 
ونســتثني من ذلك الحاالت الفقرية تقديراً 

لوضعها وعوزها.

ما هــي الجهات التي تقــوم بتمويل 
أنشطتكم؟

نتلقــى التمويل من مركز امللك ســلمان 
لألعمال اإلنسانية، والصليب األحمر الدويل، 

وأطباء عابر القارات الرتكية.

لديكم معامــل خاصة بإنتاج األطراف 
الصناعية؟

نعم لدينا قسم الورشة، والتي تقوم بإنتاج 
األطراف الصناعية واألجهزة املساعدة وقسم 
النجارة، ويقوم بإنتاج كرات الشلل الدماغي 
بجميع أنواعه، وكذلك قسم الحديد الذي يقوم 
بصناعة املشايات لألطفال والعكاكيز وقسم 

الجلود ويقوم بصناعة األحذية "النعل".

كم تســتغرق املدة الزمنيــة لصناعة 
الطرف الصناعي؟

 تستغرق عملية صناعة الطرف الصناعي الواحد 
من )3_ 6( أيام، لكن التأخري يف تدريب املريض عىل 
الطرف؛ وعملية اإلرساع يف مالئمة املريض للطرف 

والتكيف معه تعود إىل عزيمته النفسية.

هل يوجد مركز أطراف آخر يف عدن يقدم 
خدمات مشابهة ملركزكم؟

نحن املركز الحكومي الوحيد يف عدن الذي 
يقدم خدمة األطــراف للمبتورين؛ و مراكز 
األطراف الخاصة ال تملك اإلمكانيات املوجودة 

لدينا.

بحث وزير اإلدارة املحليــة رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثة عبد الرقيب فتح مع نائب سفري 
جمهورية أملانيا لدى اليمن يان كراورس، دعم 
مشاريع الســلطات املحلية، ودعم الربامج 
اإلغاثية ومشاريع دعم سبل العيش يف اليمن.
 وناقش فتــح مع نائب الســفري نتائج 
ورشة برلني التي عقدتها مؤسسة بريجهوف 
االملانية، مؤكدا عىل أهمية متابعة نتائجها، 
وكذا تفعيل مشاريع دعم السلطات املحلية 
املقدم عن طريق املنظمات األملانية يف اليمن. 

وثمن فتح جهود جمهورية أملانيا االتحادية 
الصديقة يف دعم الحكومة والشعب اليمني، 
متطرقــاً إىل جهــود أملانيــا يف دعم خطط 
االستجابة اإلنسانية الخاصة باليمن، ووقوفها 
إىل جانب الشعب اليمني، ومؤكداً أن  ذلك يأتي 
يف إطار العالقــات الثنائية املتينة التي تربط 

اليمن مع أملانيا منذ القدم. 
من جانبه أكد نائب الســفري األملاني لدى 
اليمن استمرار بالده يف دعم الحكومة والشعب 

اليمني يف كافة املجاالت، وحرص بالده عىل 
استقرار الشعب اليمني ووحدته.

التقى وزير الشــباب والرياضة األستاذ 
نايف البكــري مدير عام مكتب الشــباب 
والرياضة بمحافظة تعز أيمن املخاليف لالطالع 
عىل نشاط املكتب  ومناقشة شؤون الشباب 

والرياضة يف عموم املحافظة. 
ووجه الوزير البكري خالل اللقاء برسعة 
رصف املخصــص املايل لألنديــة الرياضية 
بمحافظة تعز للعــام 2019م مباركا عودة 
أندية املحافظة ملمارســة أنشــطتها، التي 

توجها الدوري التنشيطي لألندية يف تعز.
واطلع الوزير البكري عىل التقارير الفنية 
واملالية واإلدارية ملكتب الوزارة يف محافظة 
تعز إىل جانــب تقارير النشــاط الريايض 
والشــبابي، مشيدا بنشــاط محافظة تعز 
وتصدرها الفعاليات الرياضية رغم ما تمر 

به املحافظة من ظروف صعبة.
وأشــاد الوزير البكري بمســتوى أداء 
مكتب الوزارة بتعز، وجهوده املســتمرة يف 
إعادة تنشــيط مختلف األلعاب الرياضية 
يف املحافظة، واإلسهام باســتعادة األندية 
واالتحــادات الرياضية لفاعليتها، شــاكرا 

اهتمام محافظ تعز األستاذ نبيل شمسان 
بنشاط مكتب الوزارة وتفاعله مع مختلف 

األنشطة الرياضية والشبابية.
من جانبه ثمن مدير مكتب الوزارة بتعز 
أيمن املخاليف، جهود وزارة الشباب والرياضة 

بقيادة الوزير األستاذ نايف البكري يف دعم 
األندية واألنشــطة والفعاليــات الرياضية 
والشبابية يف محافظة تعز، مشريا إىل دوره 
الكبري يف إنجــاح البطوالت واألنشــطة يف 

األلعاب املختلفة.

طارق السعيد
دشــن العام الدرايس الجديد يف محافظة 
الجوف وســط مخاوف كبــرية من توقف 
العملية التعليمية جراء ما أســماه البعض 
االحتياجــات الكبرية واملتعــددة التي من 
شأنها تسيري العملية التعليمية يف املحافظة، 
إذ يشــكل غياب الكتاب املدريس عقبة أمام 
املــدرس والطالب من الوصــول إىل الهدف 
الرئيس من الحضور إىل املدرسة صباح كل 

يوم.
املنظمات الدولية املعنية بالتعليم واملانحون 
تخلوا تماما عن دعم التعليم باملحافظة يف 
داللة عىل رغبة البعض يف بقاء الجوف كما 
كانت عليه يف الســابق، إضافة إىل انشغال 
منظمات أخرى بدعم مناطق سيطرة املليشيا 

الحوثية.
وزارة الرتبية والتعليم تكتفي بإرســال 
التعميمات ال أكثر ليبقى الطالب يف الجوف 
محارصا بني أمور شتى، وقد ال يجد البعض 
مقعداً له يف املدارس نظرا الكتظاظها بالطلبة 

وعدم وجود فصول بديله أو إنشاء املدارس 
التي دمرت.

وكيل املحافظة املهندس عبدالله الحاشدي 

قــال: إن محافظة الجوف تشــهد تقدما 
ملموســا يف مجال التعليم.. مؤكدا اهتمام 
السلطة املحلية بالتعليم ووضعه عىل رأس 
أولوياتها، وستعمل جاهدة لتجاوز املشكالت 

التي تواجه العملية التعليمية باملحافظة.
مشريا إىل أن منظمات األمم املتحدة لم تقدم 
للتعليم يف املحافظة أي دعــم حقيقي رغم 
تفاقم املشكالت التي تتجاوز إمكانات السلطة 
املحلية، حيث يواجه قطاع التعليم ضعفا يف 
البنية التحتية مع الضغط الكبري عىل املدارس 

بسبب استقبال املحافظة للنازحني.
 مدير مكتب الرتبية والتعليم الدكتور محمد 
صالح محسن باملحافظة قال: إن تدشني العام 
الدرايس 2019م/ 2020م بحســب التقويم 
الصادر من وزارة الرتبية والتعليم أتى وسط 
تحديات كبرية تواجه العــام الدرايس منها: 
االزدحام الكبري يف املدراس، والكتاب املدريس، 

والنقص يف املقاعد واملعلمني.
موضحا أن 31 مدرسة بحاجة إىل ترميم 
جراء ترضرها بسبب الحرب، إضافة 106 
فصول بديله يف 24مدرســة نظرا الكتظاظ 
املدارس بالطلبة املتقدمني لاللتحاق بالتعليم.

وفيما يخص الكتاب املدريس يتحدث مدير 
مكتب الرتبية والتعليم بالقول منذ2014م 
نعاني من نقص حــاد يف الكتاب املدريس يف 

العام املايض، تم توفري منهج الصفوف الثالثة 
األوىل فقط، الوزارة تتحدث عن عدم وجود 
تمويل فيما املنظمات الداعمة ال تلتفت إىل 

محافظة الجوف وال يصلنا أي يشء منها.
مدير ادارة التعليم األســتاذ محمد أمني 
يوضــح أن املكتب بحاجــة إىل التعاقد مع 
1300معلم لتغطية العجز القائم بحســب 
احتياج املدارس، وهذا يبقى فقط كمعالجات، 
مضيفا: نحتاج إىل توضيف 700 معلم لتغطية 
التخصصات املطلوبة بصورة عاجلة، إضافة 

إىل التعاقدات الحالية.
ويقول: فتحنا باب التعاقد يف شهر يوليو 
واستقبلنا امللفات، وأبلغنا املقبولني، ووصل 
البعض منهم لكن ما يزال البعض بانتظار 
فتح الطريق يف عــدن، كون أكثر املتعاقدين 
معهم من محافظة تعز، لكن تبقى عملية 
التعاقدات من أجل ترميم العجز يف املدارس، 
أما االحتياج فهو يفوق العدد الذي تعاقدنا 
معهم، وهو مــا يجعلنا نطلــب توظيف 
700 معلم بشــكل رســمي ومن أصحاب 

التخصصات العلمية. 

منذ وطأت أقدام املستعمر الربيطاني عدن 
لم يكن التعليم بالنسبة إليه أولوية، كل ما كان 
يهدف إليه هو تنشئة جيل من األتباع الهم لهم 

سوى خدمة املستعمر وتنفيذ تعليماته.
ومنذ العام ١٨٣٩_١٨٤٥م تركز االهتمام 
الربيطاني بحسب باحثني عىل املوقع العسكري 
واالقتصادي لعــدن، وعندما تــوىل امليجور 
جيمس اوترام الحكم يف عدن عام ١٩٤٥م بدأ 
بوضع أسس قيادة جديدة أثمرت يف تأسيس 
أول مدرســة حكومية نظامية عام ١٨٥٦م، 
وكانت تهدف بحســب اقرتاح جي بي يدجر 
رئيس القساوسة بعدن إىل تقديم ثقافة عامة 
لألطفال، ومحاولة تشــجيع مشايخ القبائل 
املحيطة بإلحاق أبنائهم باملدرســة، ولكن لم 
يطل عمر هذه املدرسة ألكثر من عامني، حيث 
انتقدت حكومة الهند هــذا املرشوع بجانب 
عزوف أبناء القبائل عن إلحاق أبنائهم للدراسة 

فيها إال القليل منهم.
وتوالت املحاوالت خالل الفرتة االستعمارية 
األوىل )تبعيــة عــدن للهنــد( حيــث عني 

الربيطانيــون ثالثة مســئولني هنود لرتبية 
عدن، وحرصــت بريطانيا عىل اختيارهم من 
الهنود املسلمني حتى يتقبلهم املجتمع املسلم 
يف عدن وما حولها، كما تم تأســيس نوادي 
أدبية وإدخال التعليم الديني واللغة العربية إىل 

املدرسة الحكومية.
والحقيقة أنه خالل تلك الفرتة صبغت عدن 
بالصبغة الهندية، فاملوظفون والتجار وضباط 

البوليس واملدرسون جلهم من الهنود.
يف عام ١٨٧٩م تم افتتاح مدرسة ابتدائية يف 
املعال وأخرى يف التواهي عام ١٨٨٠م، وثالثة 
يف الشــيخ عثمان ١٨٨٢م، وبلغ عدد التالميذ 
يف عدن حينها ١٧٦٨تلميــذا موزعني ما بني 
مدارس الحكومة العربية ومدارس الحكومة 

اإلنجليزية. 
ويف نهاية العرشينات مــن القرن املايض 
بدأ االهتمام من قبل الحكومــة الربيطانية 
ينصب حول تشجيع التعليم التجاري، غري أن 
املالحظ أنه وبعد مائة عام من االحتالل لم يكن 
هناك يف عدن غري عدد قليل من الطالب بالكاد 

األلف  يتجاوزون 
طالب، وهو يشء 
مؤسف، ويعكس 
نوايا وخفايا عدة، 
كما أنه لم يكن يف 
عــدن حينها وال 
واحدة  مدرســة 
ناهيك  للبنــات، 
عن أن الطلبة من 
املســلمني  أبناء 
كانــوا  الذيــن 
دراستهم  ينهون 
يف  االبتدائيــة 
مــدارس حكومة 

عدن ال يســتطيعون مواصلة الدراســة يف 
الصفوف العليا؛ ألن قانــون بريطانيا يحول 
دون ذلــك، فلم يكن أمامهم غــري االلتحاق 

باملدارس التبشريية.
شيئا فشــيئا أخذ التعليم يف عدن يتوسع، 
ويأخــذ أبعادا ومناحي عــدة عىل الرغم من 

القيود االستعمارية، ولعبت املدارس االهلية 
دورا بارزا يف هــذا االطار، وقد تمكنت النخب 
والطالئع املتعلمة واملثقفة من الوقوف يف وجه 
املستعمر وقيادة حركات االحتجاج والكفاح 

حتى طرده وإخراجه نهائيا عام ١٩٦٧م.
وتوسع نطاق التعليم عقب االستقالل وزاد 

اتساعا عقب إعادة تحقيق 
الوحدة عام ١٩٩٠م.

اليــوم وعقــب هــذا 
املشوار الطويل من املسرية 
التعليمية، وبعد ما مر بعدن 
ومنعطفات  تجــارب  من 
يتوجب طرح السؤال األهم: 
هل نجح التعليــم يف عدن 
وأعطى ثمــاره املرجوة أم 
ثمة خلل يف النظام التعليمي 
ومحتوياتــه؟ هــل التزال 
أصابــع التخلــف تعمل يف 

الخفاء؟ 
إن كبــح لجــام الجهل 
وترســبات املايض املتخلف يحتــاج أول ما 
يحتاج إىل نظام تعليمي يعمل عىل غرس القيم 
واملبادئ الوطنية، ويوجه الجهود والطاقات 
التوجيه األمثل، مالم فإن مستقبل األجيال يف 
خطر، وينذر باملزيد من الترشذم واالنحطاط.

:» « مديـــر مــركـــز األطـــراف الصــنـاعية بــعــدن لــ

أكثر المناطق تضررًا من األلغام الوازعية ومناطق الساحل الغربي
تزايد أعداد المصابين باأللغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة في عدد من 
المحافظات الجنوبية والشــرقية والوسطى خالل   الحرب الحالية فكان لزامًا على 
مركز األطراف الصناعية بعدن مضاعفة الجهود لمواكبة االحتياج المتصاعد يوما 
بعد يوم ،  تمثلت هذه الجهود في توفير األطراف الصناعية والعكازات وتقديم 

العالج الطبيعي للمصابين على مدى أربع سنوات متواصلة.
 ولمعرفــة المزيد عن ضحايا األلغــام ، وما يقدمه المركز لهــؤالء الضحايا التقت 
صحيفة 26سبتمبر  مدير مركز األطراف الصناعية والعالج الطبيعي بعدن عبدالله 

القيسي فكان هذا اللقاء.

   التقاه:عمر محمد حسن  

فتح يبحث مع نائب السفير األلماني دعم مشاريع السلطات 
المحلية والبرامج اإلغاثية

البكري يوجه بصرف المخصص المالي ألندية تعز

الجـــــوف.. عــام دراســــي جديــــد تواجــــهه المــهــددات 

عن مشوار التعليم في عدن

دورة تدريبية في اإلعالم 
الرياضي بمدينة مأرب

اختتم مكتب الشــباب والرياضة يف محافظة مأرب الدورة 
التدريبية الثانية يف مجال اإلعالم الريايض التي نظمها املكتب 

بالتعاون مع صندوق النشء والشباب واستمرت أربعة أيام.

وتهدف الدورة إىل إكساب ) 15( متدرباً من مختلف مديريات 
املحافظة، مهارات التحرير الصحفي وصياغة األخبار والتقارير 

الرياضية، باإلضافة إىل فنون التصوير الفوتوغرايف.

وخالل افتتاح الورشة أشار الوكيل الفاطمي إىل أهمية هذه 
الدورات يف صقل مواهب الشباب وتنمية قدراتهم يف هذا املجال 
من اإلعالم الذي يحظى باهتمام قطاع واســع من الجماهري 
والشباب، مؤكدا أن السلطة املحلية تقدم كل الدعم واالهتمام 

لقطاع الشباب والرياضة ومتابعة إنجاز املشاريع الرياضية.

من جانبه أكد مدير عام مكتب الشباب والرياضة أن املحافظة 
ستشهد نهضة رياضية، وتطور يف البنية التحتية والفعاليات 
واألنشطة الرياضية خالل الفرتة املقبلة يف ظل اهتمام ومتابعة 

قيادة السلطة املحلية ووزارة الشباب والرياضة.
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ليســت الجريمة األوىل يف حق املختطفني واألرسى 
ولكنها الثانية يف ذمار حيث سبقتها مجزرة هران التي 
راح ضحيتها عرشات األرسى واملختطفني تالها مجزرة 
الرشطة العسكرية .. إال إن مجزرة كلية املجتمع ذمار 
تعد األكرب وجريمة مروعة، حرّضت لها مليشيا الحوثي 
بعد ان اختطفت مئات اليمنيــني صحفيني وخطباء 
وعلماء وأكاديميني واتخذتهم دروعا برشية وكدستهم 
يف ســجون رسية وبداريم طوال خمس سنوات دون 
مراعاة ألي معايري إنسانية وأخالقية، بعض من خرج 
منها قال لنا أن القاعة الواحدة للكلية سابقا يضعون 

فيها عرشات املختطفني يف اكتظاظ خانق.
إن مجزرة كلية املجتمع  التي أرتكبها طريان التحالف 
العربي يف وقت متأخر من مســاء السبت بـ 6 غارات 
وســقط فيها أكثر من50 قتيال و100 جريح بحسب 
املتحدث باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسالم ..وهي 
معلومات تفيد املصادر أنها ناقصة فاملليشيا الحوثية 
جمعت املختطفني من تعز واب والضالع وذمار وريمة 

والبيضاء إىل ذلك السجن وحولتها إىل معسكر كبري.
هذه املجزرة تعيد إىل األذهان، املجزرة املروعة التي راح 
ضحيتها 25 قتيالً من املعتقلني لدى الحوثيني، بينهم 
الصحفيان عبدالله قابل، ويوسف العيزري، وعرشات 
الجرحى، فيما ُعرف حينها بـ "مجزرة هران"، والتي 
وقعت يف 21 مايو/أيار 2015، عندما استهدف طريان 
التحالف مبنى حكومي يستخدمه الحوثيون معتقالً يف 
ذات املدينة، واتهمت الحكومة اليمنية حينها الحوثيني 
باستخدام املعتقلني دروعاً برشية كما تعيد اىل األذهان 

مجزرة الرشطة العسكرية .
جريمــة ذمار وصفها مبعوث األمــني العام لألمم 
املتحدة إىل اليمن، مارتن غريفيث، بـ “املأساة” ودعا 
غريفيث، يف بيان مشرتك مع منسقة الشؤون اإلنسانية 
يف اليمن، ليز غراندي، ونرشه عــىل موقعه، إىل إجراء 
تحقيق يف قصف املعتقل الــذي كان يضم نحو 170 

سجيناً.

وقال غريفيث: »إن مأساة اليوم تذكرنا بأن اليمن ال 
يستطيع االنتظار، وأن الطريقة الوحيدة إلنهاء القتل 

والبؤس يف اليمن هي إنهاء النزاع«.
وأعرب عن أمله أن يبدأ التحالف يف التحقيق يف هذا 

الحادث، ومؤكداً عىل رضورة أن تسود املساءلة.
أما منسقة الشؤون اإلنســانية يف اليمن، فوصفت 
الحادث بـ “املروع”. وقالت غراندي إن حجم الخسائر 
“مذهل”، مشرية أن إىل أن الرشكاء يف املجال اإلنساني 
يسارعون باإلمدادات الجراحية والطبية، إىل مستشفى 

ذمار العام ومستشفى معرب”.

اما التحالف العربي فقال إن لديه أدلة )لم يحددها( 
تثبت أن املوقع الذي قصفه يف ذمار ليل السبت/األحد 

“هدف عسكري” وليس سجنا.
وأوضح يف بيان، األحد، أن املوقع املســتهدف هدف 
مرشوع، مشدداً عىل أن التحالف اتخذ كافة اإلجراءات 
لتحييد املدنيني أثناء اســتهداف املوقع املذكور و أن 
الهدف الذي تم اســتهدافه يبعد حوايل 10 كيلومرتات 

عن ذمار.
وقال املتحدث أنه قام بتدمري موقع عسكري للمليشيا 
الحوثية بذمار جنوب صنعاء، وهو عبارة عن مخازن 

للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي 
معادية.

وأضاف أن عملية االستهداف تتوافق مع 
القانون الدويل اإلنساني وقواعده العرفية، 
وأنه تم اتخــاذ كافة اإلجــراءات الوقائية 

لحماية املدنيني.
أما مليشــيا الحوثي والتي تتخذ األرسى 
واملختطفــني دروعاً برشيــة فظهرت بعد 
القصف بثوب الطهر والــرباءة حيث دانت 
االســتهداف وحّملت التحالف وعىل رأسه 
السعودية واالمارات املسؤولية الكاملة إزاء 

هذا االستهداف وما سينتج عنه.
يف حني أعلنت اللجنــة الدولية للصليب 
األحمــر عن قلقهــا وقالــت أن أكثر من 
100 شــخص قتلوا يف غارة شنها التحالف 
العســكري بقيادة الســعودية عىل مركز 
اعتقال تابع للمتمرديــن الحوثيني يف ذمار 

جنوب العاصمة صنعاء.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر يف اليمن فرانز راوخنشــتاين الذي 
توجه إىل ذمار بعد الغارة "نقدر أن أكثر من 
100 شخص قتلوا" يف الغارات وأكد أن فرص 

العثور عىل ناجني "ضئيلة للغاية".
اما رابطة أمهات املختطفني فاستنكرت 
بأشد العبارات اســتهداف طريان التحالف 
العربي لســجن كلية املجتمع بمحافظــة ذمار التي 
أســفرت عن ســقوط عرشات القتىل من املختطفني 

واملخفيني قرساً بعدد من الغارات.
واســتهجنت الرابطة الحقوقية املوقف الســلبي 
للصليب األحمر بمعرفته مكان السجن واحتوائه عىل 
مختطفني ومخفيني قرساً تم تجميعهم من قبل جماعة 
الحوثي املســلحة من عدد من محافظات الجمهورية 

دون رادع قانوني أو إنساني.
وحملت يف بيانهــا التحالف العربي واملجتمع الدويل 
واألمم املتحدة وجماعة الحوثي ما حدث للمختطفني 

من قتل مبارش ومتعمد .
وأضاف البيان أن املتابعــون ملجزرة ذمار قالوا :إن 
هناك تباطؤا من قبل مليشيا الحوثي يف إنقاذ ضحايا 
القصف، يشــبه ما فعلت يف  مذبحة هران ومعسكر 
الرشطة العســكرية، حيث كانت تســتثمر الجريمة 
إعالميا وحقوقيا، وتتعمد إهمال الضحايا بل واإلجهاز 
عىل بعضهم كما فعلت يف صنعاء حني أطلقت النار عىل 

بعض الناجني من قصف سجن الرشطة العسكرية.
من جانبهم حمل ناشطون التحالف والصليب األحمر 
الذي لم يقدم إي إدانة او تربير حتى اللحظة  املسؤولية 
الكاملة وأشــاروا اىل وجود تنسيق كبري وواضح بني 
مليشيا الحوثي والصليب األحمر يف حوادث استهداف 
املقرات واملعســكرات التي يتم وضع املختطفني فيها 
ففي معسكر الرشطة يف صنعاء قامت لجنة الصليب 
األحمــر بزيارة للمختطفني وتوزيــع فرش لهم قبل 
قصفه بوقت قصري، ولم تقم بزيارة سجون أخرى يف 

العاصمة!!
وهناك تســاؤالت إذا ما كان "الســجن معروفاً لدى 
التحالف، ولدى اللجنــة الدولية للصليب األحمر، فإنهم 
يتحملون املسؤولية إىل جانب املليشيا الحوثية، والحوثيون 

يف كل األحوال يتحملون املسؤولية بالدرجة األوىل؟!.
وهذا ما جعــل البعض  يفرس مــا حدث لألرسى 
واملختطفني بالقول إما أن غرفــة عمليات التحالف 
مخرتقة من قبل مليشيا الحوثي وإما أن القصف كان 
عمدا ومصحوبا بســبق اإلرصار والرتصد شأنه شأن 

قصف اإلمارات للجيش الوطني يف عدن وأبني.
ورغم كل هذه الضبابية حول اســتهداف األرسى 
واملختطفني فان املنظمات الدولية واملحلية مسؤولية 
عن البحث عن حيثيات الجريمــة وصحة معلومات 
التحالف العربي ومليشيا الحوثي وذلك من خالل النزول 

اىل املكان املستهدف ومعاينته عن كثب.
فيما يتحمــل التحالف العربي ومليشــيا الحوثي 
والصليب األحمر مسؤولية جنائية وأخالقية يف مذبحة 
كلية املجتمع ذمــار وكل عمليــات تصفية االرسى 

واملختطفني .

تعيــش العاصمة املؤقتة عــدن واملحافظات 
املجاورة لهــا - منذ بروز ما يســمى باملجلس 
االنتقايل - حمام دم مستمر ومتواصل وحاالت قتل 
وســحل واعتداءات واعتقاالت تقوم بها مليشيا 
وعنارص هذا املجلس االنقالبي املدعومة إماراتياً 
واملنضوي تحتها عدد كبري من عنارص القاعدة 

وداعش. 
مليشيا االنتقايل ارتكبت بدعم إماراتي سخي  بالسالح 
واملال جرائم حرب وانتهاكات كبرية بحق املدنيني من أبناء 
الشــمال ومن أبناء محافظتي أبني وشبوة وشخصيات 
وقيادات عســكرية ومدنية موالية للحكومة الرشعية اذ 
قامت املليشيا بتهجري البسطاء بشكل جماعي كما عملت 
عنارص داعش يف العراق وســوريا، كما قامت مليشــيا 
االنتقايل خالل االيام املاضيــة باقتحام البيوت واختطاف 
املدنيني واعتقالهم يف حمالت مداهمات واســعة انتقامية 
طالت اآلالف من املوالني للحكومة الرشعية وممن تصنفهم 
باملعارضني لها وقتلت العرشات من الجرحى واالرسى يف 

املستشفيات والسجون تماما كما فعلت داعش . 
املصادر أكــدت أن حمالت االعتقــال املداهمة  طالت 
املنتميني إىل املحافظات الشمالية كافة، إىل جانب العرشات 

من املنتميني إىل محافظتي شبوة وأبني .
وقدرت املصادر أن عنارص »االنتقايل« أقدموا عىل اعتقال 
400 شخص يف يوم واحد فقط، يف أحياء كريرت وخور مكرس 
والشيخ عثمان واملنصورة ودار ســعد، وسط انتهاكات 

تعرض لها املعتقلون، وصلت إىل حد التصفية الجسدية.
وقد نرشت وســائل اإلعالم قائمة بأسماء الشخصيات 
واألفــراد واألرس التي تــم مداهمتها وقتــل أفرادها او 
اختطافهم من ذلك عمليات املداهمة التي نفذتها عنارص 
االنتقايل االنقالبية اإلرهابية مداهمة منزل قائد قوات األمن 
الخاصة بعدن، العميد نارص رسيــع العنبوري، بمنطقة 
العريش يف مديرية خورمكرس، وقتلت اثنني من أفراد أرسته، 
فيما ُنقل ســبعة آخرون للمشايف جراء إصابتهم بجروح 

تنوعت بني البليغة واملتوسطة. 
كما داهمت مليشيا االنتقايل االنقالبية منزل قائد املنطقة 
األمنية الثامنة بالعاصمة املؤقتة عدن، العقيد أيمن عسكر، 
وقتلت عدداً من أفراد حراســته، قبل أن يقوموا باقتحام 

املنزل، ونهبه، والعبث بمحتوياته. 
وداهمت منزل قائد قــوات األمن الخاصة بإقليم عدن، 
العقيد سليمان الزامكي، واغتالت شقيقه عارف الزامكي 
وإصابة عدٍد من أفراد حراسته ونهبت محتوياته قبل أن 

تقوم بإحراقه. 
كما داهمت عدد من املتاجر والفنادق منها فندق املعال 
بالزا واختطفت كل من فهد املشبق مدير عام مديرية املعال، 

ولخرض العبد. 

إعدامات بالهوية
وعن اإلعدامات امليدانية االرهابية الوحشية التي قامت 
بها مليشــيا االنتقايل االرهابية أكدت مصادر منظماتية 
وحقوقية وعســكرية وميدانية أن هناك عمليات إعدام 
كثرية  يف عدد من األحياء يف عدن وأبني لم يتم الحصول عىل 

إحصائية كاملة. 
وبحسب مصادر حقوقية فإن مليشيا االنتقايل االنقالبية 
أعدمت أربعــة أرسى يف حي الرصح بمدينــة زنجبار يف 
محافظة أبني، بعد أن قتلوا جرحى سقطوا بالقصف الجوي 
اإلماراتي كانوا يتلقون العالج بمستشفى املدينة كما صفت 
مليشيا املجلس االنتقايل جنودا جرحى كانوا يتلقون العالج 

بمستشفى الرازي بمدينة جعار .
ويف مناظر بشعة ومقززة تنبئ عن فكر تنظيم داعش 
االرهابي، أقدمت مليشــيا املجلس االنتقايل عىل تصفية 
الجرحى بالذبح بالسكاكني، وإطالق الرصاص عىل الجثث 

والتمثيل بها.

عمليات مروعة وجرائم حرب
الجرائم واالعمال االرهابية التي ارتكبتها مليشيا االنتقايل 
رصدتها عدد من املراكز الحقوقية العربية والدولية حيث 
أشار املرصد اليمني األمريكي لحقوق اإلنسان يف بيانه إىل 
إن جرائم مليشيا ما يســمى باالنتقايل املتمردة املدعومة 
من اإلمارات شملت قتل 289حالة املئات وإخفاء الجثث 

بمقابر جماعية واختطاف مدنيني وتعذيب وحي وقنص 
وإجهاض عرشات النساء.

كما وثق املرصــد اليمني األمريكي لحقوق اإلنســان 
عمليات تهجري قــرسي وتجنيد أطفــال وأفارقه ونهب 
ممتلكات عامة وخاصة وتدمريها من قبل مليشيا ما يسمى 

باالنتقايل املدعومة من اإلمارات.
وذكر املرصد اليمني األمريكي لحقوق اإلنساني: انه تم 
رصد إعدام وتصفية جنود جرحى وأرسى بجعار وزنجبار 
يف أبني عىل يد مليشيا ما يسمى باالنتقايل بحضور ضباط 

إماراتيني ألكثر من ٢٤١ حالة.
 أما املرصد األورومتوسطي لحقوق االنسان والذي مقره 
جنيف فقد عرب عن صدمته إزاء عمليات القتل واإلعدامات 
امليدانية مؤكًدا يف البيان عن بالغ قلقة جراء تصاعد عمليات 
االعتقاالت والدهم ملنازل املدنيني يف مختلف أحياء عدن، إذ 
تشري املعلومات التي جمعها إىل أن عدد املعتقلني خالل يوم 

واحد )الجمعة 30 أغسطس/آب( وصل إىل 400 شخص.
وأوضح املرصد الحقوقي الدويل أّن قوات الحزام األمني 
املدعومة إماراتياً تســتهدف يف حمالت االعتقال والدهم 
العسكريني واملدنيني املنتمني إىل املحافظات الشمالية كافة، 
إىل جانب العرشات من املنتمني إىل محافظتي شبوة وأبني.

وعــن إعدامــات الجرحــى واألرسى ذكــر املرصد 
األورومتوسطي يف بيانه توّثيق إفادات لشهود عيان أفادوا 
أنه يف 28 أغسطس/أب 2019 أعدمت قوات الحزام األمني 
أربعة أرسى داخل مستشفى يف حي الرصح بمدينة زنجبار 

مركز محافظة أبني، بعد أن أصيبوا بغارة لسالح 
الجو اإلماراتي عىل أحد مواقعهم يف املدينة.

ويف نفس اليوم تم االجهاز عىل جنود جرحى 
من القوات الجيش الوطنــي الحكومي كانوا 
يتلقون العالج بمستشفى الرازي بمدينة جعار 

التي شهدت معارك عنيفة بني قوات الطرفني.

أعمال إرهابية داعشية
األعمال الوحشــية االرهابية أثارت غضب 
اليمنيني حكومة وشــعبا كما أغضبت العالم 
العربي واالوروبي والغربي وحظيت باستهجان 
وإدانات شــديدة وخصص لها مجلس الوزراء 
جلسة خاصة ناقش فيها الجرائم التي ارتكبتها 
مليشيا االنتقايل االنقالبية ووصفها باإلرهابية 
واســتنكر املجلس هذه الجرائم واملمارسات 
اإلرهابية التي مارستها املليشيا املدعومة من 
اإلمارات عقب قصف الطريان اإلماراتي الجيش 

الوطني .
وأدان مجلس الــوزراء االعدامات امليدانية 
لألرسى وتصفيات الجرحى يف املستشــفيات 
ومداهمة املنــازل وقتل لألفــراد أمام ذويهم 
واالختطافات التي قامت بها مليشيا ما يسمى 

االنتقايل املدعومة من اإلمارات بدوافع سياسية .
وزارة حقوق االنســان يف بيان لها كشــفت عن قيام 
مليشيا االنتقايل املدعوم إماراتيا، بقتل وإصابة نحو ٣٠٠ 
مدنيا بينهم نســاء وأطفال بمحافظتي عدن وأبني خالل 

عمليات املطاردة واملداهمات للمنازل يف املحافظتني .
وقالــت الوزارة يف بيــان لها إن من تــم تصفيتهم يف 
املستشفيات بلغ ١١ جنديا جريحا وأضافت الوزارة انها 
تلقت فيديوهات وصور ملشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات 
واهنات ارتكبتها مليشيا االنتقايل ألرسى جنود وجميعها 
انتهاكات رصيحة للقانون الدويل االنساني والقانون الدويل 

لحقوق االنسان.
واستنكرت وزارة حقوق اإلنسان املمارسات االنتقامية 
وجرائم مليشــيا ما يســمى باملجلس االنتقايل املدعومة 
اماراتيا، بحق املواطنني يف عدن وأبني.. محملة مليشــيا 
االنتقايل مسؤولية الجرائم الدموية والتي شملت تصفيات 
وإعدامات خارج إطار القانون بحــق املدنيني واالرسى 
واملختطفني والجرحى يف املستشفيات عىل أساس مناطقي.
وزارة حقوق اإلنســان دعت اللجنة الوطنية للتحقيق 
يف هذه االنتهاكات وتحديد املســؤولية لتقديم مرتكبيها 
للقضاء.. كما دعت منظمات األمــم املتحدة واملفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان واملنظمات الدولية املدافعة عن 
حقوق االنسان ملمارســة مزيد من الضغط بكل الوسائل 

لردع املليشيا املتمردة.

أما الناشــطون والسياســيون والكتاب والصحفيون 
العرب واليمنيــون والخليجيون فقد اســتنكروا جرائم 
مليشــيا االنتقايل املدعوم إماراتيا يف مختلف منابر اإلعالم 
وتداولوا عىل مواقــع التواصل االجتماعي صورا ومقاطع 
فيديو تظهر الجرائم البشعة وأعمال التنكيل التي مارستها 
مليشيا االنتقايل وهي تقوم بتصفيات وإعدامات جماعية 

بحق أفراد الجيش الوطني يف عدن وأبني .
وتظهر الصــور ومقاطع الفيديو تصفيات مليشــيا 
االنتقايل بالجملة لجرحى القوات الحكومية الذين أصيبوا 
بغارات الطريان اإلماراتي يف نقطة العلم رشقي عدن وداخل 

مستشفيات أبني وعدن. 
وخلصت مســاجالت وتغريدات وكتابات الناشــطني 
والكتــاب اليمنيني والعرب إىل ان  األحــداث األخرية التي 
شــهدتها عدن وأبني أظهرت الكثري من الحقائق وأجابت 
عن كثري من األسئلة فقد أظهرت  إن سكني مليشيا اإلنتقايل 
هي نفسها سكني داعش وهي نفسها التي ذبحت الجنود 
يف 2012 يف دوفس وزنجبار واملكال وهي نفسها التي رأها 
العالم مخضبة بالــدم وهي تفصل رأس يمني يف أبني عن 
جسده، وان العنارص هي نفسها التي اقتحمت املستشفيات 
وأجهزت عىل الجرحى وهي نفس العنارص التي داســت 
بجزمتها الغليظة عىل وجه جريح من ابني قد اشتعل الشيب 
يف لحيته ورأسه، ثم اْجهزوا عليه وهم يتلفظون بعبارات 
منحطة تستهدف الرشف والعرض والكرامة تشبه تماما 

عبارات القاعدة وداعش .
 كشفت االحداث ان عنارص االنتقايل االنقالبية هي نفسها 
عنارص أنصار الرشيعة والقاعدة وداعش وان اإلمارات هي 
راعي اإلرهاب يف اليمن واملمول له واملحركة لهذه العنارص .
واتفق كثري من املحللني واملتابعــني التغريدات واآلراء 
إىل أنه إذا كانت األحداث التي حصلت خالل األيام املاضية 
كشفت لنا حقيقة اإلمارات واالنتقايل وحقيقة نوع العنارص 
املنضوية تحت هذه االحزمة والنخب وحقيقة أين تذهب 
عنارص القاعدة وتختفي يف مختلف الحروب واملواجهات 
التي يخوضها الجيش فان األحداث القادمة ستثبت صحة 

ما ذكر انفا .
فقد حذر سياســيون منهم الدكتور والسفري يف لندن 
ياســني ســعيد نعمان من ان اإلمارات ومليشيا االنتقايل 
سينتقلون خالل هذا االســبوع من املواجهة املبارشة إىل 
تفجري األسواق واملســاجد والحدائق واملدارس والطرقات 
وستنرش خاليا القاعدة االنتقايل يف الحارات والشوارع ومن 
املحتمل ان هناك سيارات مفخخة ومرتات كل ذلك ملحاولة 
إقناع العالم إن اإلمارات تحارب االرهاب واالرهابيني وهي 

أساس االرهاب ومظلته .
لذا فان ما قبل كرس شوكة االنتقايل واإلمارات ليس كما 
هو بعده، وعىل الجميع اليقظة والحذر، فاملعركة بدأت ولم 

تنته بعد.

 أكثر من 70 شهيدًا و100 جريح جميعهم أسرى ومختطفون حصيلة مجزرة كلية المجتمع في ذمار

استهداف األسرى والمختطفين أعاد إلى األذهان مجزرتي الشرطة العسكرية وهران

في عدن..  انتقام وقتل وفرز مناطقي.. مليشيا االنتقالي إرهاب بال حدود
وزارة حقوق اإلنسان : أكثر من300 مدني وعسكري قتلتهم مليشيا االنتقالي في عدن وأبين

ناشطون: أعمال مليشيا »االنتقامي« كشفت عالقته بتنظيم داعش 
محللون: سكين اإلرهابيين الجدد هي نفسها سكين داعش التي ذبحت الجنود في أبين 2012م والمكال 2015م

ناشطون وحقوقيون : تتحمل مليشيا الحوثي والتحالف والصليب األحمر مسؤولية جنائية وأخالقية عن مذبحة الكلية 
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 المـــوافــق ٥ سبتمبر 2019م

تجسد التَمرد »الزيدي« بظهور داعينَي يف وقت واحد، 
األول يدعى حمزة بن الحسن »أبي هاشم«، واآلخر ـ 
من تقدم ذكرهـ  »الرَشيف الَفاضل« القاسم بن جعفر 
العياني، قام األول بتحريض من »بني شهاب«، ولقي 
حتفه يف أول مواجهة له مــع »الصليحيني«، عيل يد 
عامر بن سليمان الزواحي »21 ذي الحجة 459هـ/ 
29 نوفمرب 1067م«، بــوادي »املنوي ـ أرحب«، بعد 

»40« يوماً من مقتل »الصليحي«. 
   كان مع »أبي هاشــم« يف معركته األخرية حوايل 
»8,000« مقاتل، وقيل: ضعف ذلك، ُجلهم من قبائل 
»بكيل، ونهم، ووداعة«، تركــوه يف قلة من أنصاره، 
بعد أن لقي »800« منهــم َمرصعهم، ومعهم ولده، 
و»70« شيخاً من »همدان«، ويف مقتله قال أحد شعراء 

»املُكرم«:
ً فرصعــن باملنوى منكم ســيدا

قرماً ولم يســمح به أن يرصعا
ملك لــو أن بني ســليمان معاً

وزنــوه يوماً لم يــوازن إصبعا
   يف تلك األثناء، كان »الرَشيف الَفاضل« عائداً لتوه 
من الحجاز، بعد تسع سنوات من االبتعاد، لتصله فور 
وصوله مدينة صعدة رسالة من أخيه محمد الشهري 
بـ»ذي الرشفني«، طالباً منه منارصة اإلمام حمزة، 
وبينما هو ُمنهمك بتجميع الحشود، وصله نبأ واقعة 
»املنوى«، فقرر حينها أمام تحفيز منارصيه، خوض 

غمار مواجهة »الصليحيني«.
جدد »الفاضــل« دعوته ُمحتســباً، بعد أن أوهم 
أنصاره بظهور »املهدي املنتظر«، ُمســتجلباً حكاية 
عمه »املهدي« حسني العياني، كبح »املُكرم«ـ  املُنشغل 
حينها بمحاربة »النجاحيني« ـ جماحه، ثم صالحه، 
واعرتف له بنفوذه عىل مناطق »بكيل، ووداعة«، بعد 

أن أخذ ولده محمداً كرهينة.
يف الوقــت الــذي انترص فيــه »املُكــرم« عىل 
»النجاحيني«، نقــض »الفاضل« الصلح »461هـ«، 
ليقوم األول فور عودته من زبيد باســتعادة معظم 
مناطق »اليمن األعىل«، بعد عدة معارك، كانت واقعة 
»ذيبني« أشــهرها، وهي معركة فاصلة، ُقتل فيها 
خمسة من »آل العياني«، فيما وىل كبريهم هارباً إىل 

الجوف.
ما كان لـ »لفاضل« أن يتجرأ وينقض ذلك الصلح؛ 
لوال تحريض »النجاحيني«ـ  قبل هزيمتهمـ  له؛ بل أنَّ 
سلطانهم جياش بن نجاح كان يرسل له بـ »1,000« 
دينار شهرياً، األمر الذي حفزه عىل أن يمدحه بقصيدة 

طويلة، جاء فيها:
بجياش شــددت العــزم حتى

بلغت مــن العداة بــه ُمرادي
مــدْدُت بمالــه باعــي فنالت

نــوايص الظاملني عــىل البِعاد
وأشــعلت النيــار بــكل نجد

واد لــكل  املغــار  وداركــت 
   ذكر بعض املؤرخني أنَّ عليا بن حمزة »أبي هاشم« 
أعلن نفســه ـ بعد مقتل أبيه ـ ُمحتسباً، وعنه قال 
حفيده عبدالله بن حمــزة: »وجاهد يف الله عزَّ وجل 
احتسابا ال سبقا، ولو ادعى له السبق لكان غري بعيد 
منه، ومدت إليه األعناق«، وقيل: إنَّ رسالة وصلته من 
أحد أئمة »جيالن«، تحثه عىل القيام بأمر اليمن، إال 

أنَّه لم يفعل.
يف تلك األثناء قِدم مــن العراق أبو الفتح الديلمي، 
وال ندري هل مفرج الربعي ـ وهو مؤرخ عارص تلك 
األحداث ـ َيقصد »الديلمي« السابق ذكره، أم شخص 
آخر؟! وبما أنَّ ســريتهما ُمختلفــة، فربما يكونان 
أقارب، وصل »الديلمي« أول ما وصل إىل بالد »ضاعن 
ـ حجة«، ثم توجه إىل »تنعمةـ  خوالن العالية«، ليتخىل 
عنه أنصاره فــور علمهم بمقدم »الصليحيني«، فما 

كان منه إال أن توجه إىل الجوف.
ويف الجوف نارص القادم الجديد »الفاضل« يف حروبه 
الدفاعية، وشــهد معه أكثر مــن واقعة، ليفرتقا يف 
مواجهة »الصليحيني« كٌل له جهته، وقد كانت نهايته 
قتيالً يف »الفقع ـ حوث«، حزَّ »الصليحيون« رأسه، 
وخلَّد »ذو الرشفني« ذكره يف قصيدة طويله خاطب 

بها قاتليه، نقتطف منها: 
قتلتم بني الزهراء عمداً قطعتُم

بذيبني واملنــوى حبال التواصل
وبالفقع واملخــالف أيضاً قتلتم

أبا الفتح ُيهدي رأسه رشُّ حامل
بالتزامن مع هروب »الفاضل« إىل الجوف، استفتح 
أخوه »ذو الرشفني« شــهارة، فُنسبت إليه، أسماها 
بـ»الحــرضة العالية«، وصــارت معقله الحصني، 
ليتوجه »املُكرم« أحمد بداية العام »462هـ« إليها، 
حارصها لخمسة أشهر، ودارت عىل ُتخومها حوايل 
»70« واقعة، كان آخرها َمعركة »أقر«، التي قتل فيها 

»900« فرد، أغلبهم من »الصليحيني«.
   ُهزم »الصليحيون«، وانسحبوا إىل صنعاء، وجعلوا 
من جبلة عاصمة لهــم، لُتعلن معظم قبائل »اليمن 

األعىل« والءهــا لـ »الَفاضل« وأخيه، ســيطرا عىل 
صعدة »رمضان 463هـ«، ثم توجها صوب »شظب 
ـ السودة«، وأوغال فيها قتالً وأرساً، كما أحرقا مدينة 
»باريـ  حجة«، وأخذا جبل مسور »رمضان 464هـ«، 
وأنشئا فيها داراً لرضب الُعملة، بعد أن جمعا الفضة 

من األتباع واألقارب. 
   

كما وصال أكثر من مرة إىل ُتخــوم صنعاء، وأذال 
سكان قبائلها املجاورة، وأخذا سبعة أعشار أموالهم، 
لينجحوا بعد ذلك يف تشــديد الحصار عليها »شعبان 
466هـ«، حتى مات بعض سكانها من الجوع، وقد 
طلب »ذو الرشفني« حينها الَنجدة من بني عمومته 

قائالً:
وقد صارت جيويش حول صنعا

وصــار ملــن أعاديــه ضجيُج
أال هــل يف البقية مــن رشيك

 وهــل أحــٌد إىل ثــأٍر محوُج
وهل للخيــل من أبنــاء عمي

بني حســن إىل نهجــي نهوُج
   

كان »الفاضل« جريئاً يف أخذ أموال الناس، وحني 
سأله أحدهم عن جواز ذلك، استدل بترصفات مماثله 
ملن ســبقه من األئمة، وقال: »ولوال ما ذكره أئمتنا 
عليهم السالم من الواجب علينا؛ ملا تعلقنا بمال ُمحرم، 
وال دخلنا أبداً يف مأثــم«، وأضاف: »وأنا أرى أن أجرب 
الناس عىل اثنتني، لسالمة اثنتني، يجربون عىل الجهاد 
بالنفوس واألموال، دون الحريم واألديان«، وأقسم بأن 
أخذ تسعة أسهم مما يف أيدي الناس؛ أصلح لهم وأعدل 

من أن يتخىل عن األمر.    
بعد سبع سنوات من الحكم، تخلَّت القبائل فجأة 
عن منارصة »الَفاضل«؛ بل وحاربته؛ بسبب الجبايات 
الباهظة التي كان يفرضها عليهم، وألسباب أخرى، 
منها: أنَّ »املُكرم« احتوى األمري حسني بن أبي الفتح 
الديلمي إىل صفه، وأرسله إىل قبائل »بكيل« لتثبيطها 

عن منارصة األخوين، وهو ما كان.     
حني أيقن »الفاضــل« بعدم مقدرته عىل مواجهة تلك 
القبائل، اعتزلهــم، وتوجه مطلع العــام »468هـ« إىل 
الجوف، وهناك تحول إىل مزارع يف »ضيعة عمران«، قسمها 
لثالثة أقسام، قسم له وألخيه »ذي الرشفني«، وقسم لـ 

»بني نهم«، وقسم لـ »بني ِنْشق«، و»بني الدعام«.
لــم ُيعجب ذلك التقســيم »البكيليــني«، فقتلوا 

»الفاضــل« رضباً بالعــيص »23 صفر 468هـ/ 5 
أكتوبر 1075م«، وهو عرياٌن يغتسل بـ »غيل الخارد«، 
وعمره حينذاك »57« عاماً، وكان قاتله جابر بن عزيز 
يقول ملن معه: »ارضبوا رشيفكم يا بيض األعناق«، 

وفيهم قال مفرح الربعي:
وليس لهــم بمن قتلــوا بديالً

الِحمــاِم غــري  إىل  وزرٌو  وال 
ومــن أيــام ذي الرشفني حرٌب

الغالِم لهولهــا رأس  يشــيب 
   

قاد »ذو الرشفني« يف منتصف العام التايل أنصاره 
ملحاربة قاتيل أخيه، أروى غليله، وشفا غيظه، وفتك 
بالكثري منهم، رغم أنهم كانوا دعامة جيشه، ليعود 
بعد أن هادن »الصليحيني« إىل شــهارة، طامحاً يف 

الحكم واإلمارة، وهو ما كان.  
نقض »الصليحيون« الصلــح، وتوغلوا بدعم من 
قبائل »بكيل« شماالً، حتى وصلوا إىل سفوح شهارة، 
إال أنَّ »ذا الرشفني« ُمسنوداً بقبائل »خوالن بن عامر« 
اســتعاد زمام املبادرة، فكرس زحفهم، وماهي إال 
أشهر معدودة حتى أعلن أخوه »سنان الدولة« أحمد 
من صعدة تمــرده عليه، دارت بينهما حروب كثرية، 

انتهت بالصلح. 
   كان »ذو الرشفني« كســلفه جريئاً يف أخذ أموال 
الناس، وعنه قال »الربعي«: »ســألت األمري األجل ذا 
الرشفني بعد ذهاب الرشيــف الفاضل عن الُحجة يف 
جواز هذه الجبايات؟ فقال: مــا كنت أظن أحداً أن 
يسألني عن هذه املســألة«؛ واستغرابه هنا يدل عىل 

أنها صارت أمراً واقعاً، سبق البت فيه.
   داهم »ذا الرشفني« بعد ذلك املرض وبشدة، فأقعد 
فكره، وثبط تطلعاته، وظل طريح الفراش إىل أن مات 
»23 محرم 478هـــ/ 19 مايو 1085م«، عن »47« 
عاماً، وقد شــهد قبل وفاته بأنَّ عمه الحســني هو 
»املهدي املنتظر«، وأنه حي سوي، حتى يمأل األرض 
عدالً كما ُملئت جوراً، وأوىص بأن ُيسلم كتاب منه إليه 
بعد وفاته، ولقبه بـ»أمري الغضب، وقائد العصب«.   

آلت األمور بعد وفاة »ذي الرشفني« لولده جعفر، 
الشهري بـ»عمدة اإلســالم«، ويعد األخري آخر األئمة 
من »آل العياني«، الذي أغفل معظم املؤرخني ذكره، 
وقيل: إن ُحكمه لم يدم طويالً، والسبب رصاعه مع 
طامحني ُكثر من ذات األرسة، لتدخل »اإلمامة الزيدية« 
بعد ذلك مرحلة اإلنكماشة الكربى، حتى وصلتها من 

بالد فارس دعوة؛ أعادت إحيائها من جديد.

يف اليوم العرشين من الشهر الثامن من 
العام امليالدي مر عرشون حوال منذ رحيل 
الشاعر العبقري الوطني اليمني واملفكر 
اإلنساني الكوني عبدالله صالح الربدوني 

الحدأي.

أتاحت له األقدار يف الســنوات الخمس 
األوىل من حياته أن يرى ويسمع ما حوله 
من كائنات وجمادات وألــوان تمتصها 
ذاكرة الطفل برسعة وعمق قد ال نستطيع 
ونحن يف هذه املرحلة تقدير اتساع مداه إال 
أن كم املرئيات واألطياف التي يمكن ملن 
يبلغ حتى مرحلة الصبا يف قرية الربدون/ 
الحدأ رغــم محدوديتها، وربما ندرتها يف 
ثالثينيات القرن العرشين لم تكن لتشكل 
ما يكفي لتلبية متطلبــات عبقرية فذه 
تتنامى يف ذهن مــرشوع الصبي عبدالله 
صالح وال ما يشبع جزءا يسريا من أكوان 

الخيال التي ال مدى لحدودها. 
لم يبلغ الصبي السادسة من عمره إال 

وقد سلبه مرض الجدري كما سلب عرشات 
اآلالف برصهم، ونثر التشويه يف وجوههم 
وهم األوفر حظا ممن فقدوا حياتهم، ومن 
نافلة القول: إن بدائية التعاطي مع ذلك 

الوباء كانت إحدى كوارث ذلك العهد. 
فقد الربدوني برصه بعد أن تشــكلت 
لديه خالل ســنوات إبصاره القليلة جدا 
أساسيات األشــكال واألحجام واأللوان، 
وباملقابل نمت عنده عندما تعطلت قدرات 
عينية قدرات التــذوق واللمس وتقيص 
الروائح ممــا منحه قدرة التعرف عىل ما 

حوله بأضعاف قدرات املبرصين.
ولعل مما يمكن تأملــه أننا يف أحوالنا 
اليومية عندما نريد أن نتذكر شيئا ما أو 
نركز عىل استقصاء ملمس أو تذوق طعام 
أو رشاب نضطر تلقائيا إلغالق العني كي 
ال يشغلنا ما نبرص عما نفكر، وكأن العني 
تنشغل بما حولها فتصد العقل يف لحظة 

معينة عن آفاق التعمق يف أمر ما. 
وكذلــك كان الربدوني رحمــه الله لم 

تشغله مدهشات البرص عن إعمال الفكر 
وتقوية ما تبقى له من حواس، حتى أن 
الكثري ممن عرفوا الربدوني يؤكدون أنه 
يتعرف عىل شــخص قابله قبل سنوات 
طويلة وملرة واحدة بمجرد أن يصافحه أو 

يسمع صوته.
كما يقول بعض من عرفوه عن قرب: 
أنه كان يعرف موضع الكتاب الفالني يف 
مكتبته أو يف أي ركن مــن أركان منزله، 
ويــدل معاونيه عيل موضــع الكتاب أو 

الصحيفة املراد البحث عنها.
لن أطيــل يف مراحل حياتــه املفعمة 
بقسوة العيش، وتنقله من بردون الحدأ 
اىل ذمار، حيث كان ممن رعاه آل جباري 
وآل الديلمي ثم إىل صنعاء، حيث تعرف إىل 
علمائها وأعيانها وعىل رأسهم آل العمري، 
ولكنني ســأنتقل مبارشة إىل إحدى أهم 
وأنضج ثمار عبقريتــه النادرة أال وهي 
فوزه بجائزة مهرجان املربد الشــعري 
الشهري الذي يجمع أعظم شعراء العرب 
يف تلك الفرتة )بداية السبعينيات(، حيث 
تحولت نظرات االستخفاف بهيئته الرثة 
ومحيــاه املجدور إىل انشــداه واندهاش 
وانغمار بسيل أبيات قصيدته "أبو تمام 

وعروبة اليوم". 
اتسعت األحداق وفغرت األفواه وأصغت 
اآلذان واقشعرت الجلود واهتزت األبدان 

من إرشاق. 

ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب 
إن  الســيف  وأكــذب 
الغضــب  لــم يصــدق 

إلى غروب 
املجيــد  مــوت  كــذا 
والدة  يبــدأه  الفــذ 

من صباها ترضع الخطب
عىل مدى ما يزيد عن ســبعني جوهرة 
خاطب الربدوني حبيب ابن أوس الطائي 
الشــهري بأبي تمام عرب حجب ما يناهز 

األلــف عام شــاكيا له أوضــاع العرب 
واملسلمني السيما بعد هزيمة حزيران 67، 
وقارن بني العزائم والهمم والتالحم يف كنف 
املعتصم وحالها يف عرص الشتات والترشذم 

الحاكمون وواشنطن حكومتهم 
الالمعون وما شعوا وال غربوا

هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم 
ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا 

حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا 
وإن تصدى له املستعمر انسحبوا

هذا االمر يعلمه الكثري ممن تذوقوا شعر 
الربدوني انعدام تهيبــه من قول ما يريد 
قوله، إال أن املتأمل يف القصيدة يرى فيها 
أربع مقاطع تتدرج من األعىل إىل األدنى 
عمومية، وتنتهي بالخصوصية الفردية، 

وإذا سألتم كيف ذاك أجيب. 
بدأت األبيات األوىل بالشــأن اإلنساني 
العاملي، وتذمر الشاعر من تسلط القوى 
الكربى بعلمها وســالحها عىل الشعوب 
األضعف، وأن ادعاء اإلنســانية ما هو إال 

زيف يصدقه أنصاف املتعلمني.
الجهــل  مــن  ادهــى 
إىل  يطمــن  علــم 

أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبوا 
قالــوا هم البرش األرقــى وما أكلوا

شــيئا كما أكلوا اإلنســان أو رشبوا 
ثم يتدرج إىل الشأن القومي العربي يف 

األبيات من
 ماذا جرى أبا تمام تسألني عفوا 

سأوري وال تسأل ما السبب 

إىل قوله: 
لــرؤوس  ا تنــىس 
العــوايل نــار نخوتهــا

إذا امتطاها إىل سيده الذنب
وبعد ذلك يتحول إىل الشأن اليمني: 

حبيب وافيت من صنعأء يحملني نرس 

وخلف ضلوعي يلهث العرب 

إىل قوله: 
ويف أىس مقلتيها يغتيل يمن ثان 

كحلم الصبا ينأى ويقرتب 
وبعد ذلك يناجــي الربدوني الطائي أبا 
تمام بشأنهما كشاعرين وخصوصيات 
أحوال الشــعراء وأســفارهم املضنية 
ومعاناتهــم مع مــن ال يدركون معاني 

األبيات.
حبيب تسأل عن حايل وكيف أنا 

شبابة يف شفاه الريح تنتحب 
إىل نهاية القصيدة حيث ينتهي طواف 

أبي تمام بوفاته 
طوفت حتى وصلت املوصل 

انطفأت فيك األماني ولم يشبع لها أرب
كذا موت املجيد الفذ يبــدأه والدة من 

صباها ترضع الحقب 
بدأ بالشأن اإلنساني ثم العربي واليمني، 

وأخريا شأنه الشخيص شاعرا وإنسانا.
نتذكره يف عرشينية رحيله ونتعشــم 
حتى نكاد نتوسل إىل األطراف السياسية 
واملجتمعية كافــة أن يبتعدوا عن تجيري 
عبدالله صالــح الربدوني الحدأي اليمني 
العربي اإلنســان ألي طــرف وال ضد أي 
طرف، فقد كان رحمه الله متفردا برأيه 
ال يعبأ بان يرىض عنه احد او يغضب منه 
آخر، لم يبال باتهامه باإللحاد رغم تنزهه 
من ذلك كما يعرفــه الجميع، وكما أكده 
الوالد املرحوم نارص احمد القرس الكميم 
لكبار النافذين واألمنيني يف الســتينات 
والسبعينات، وطلب منهم دليال واحدا عىل 

إلحاد الربدوني فبهتوا 
أرجوكم دعــوا الربدونــي وعبقريته 
الشاعرية التي جمعت بني سرييالية الشعر 
الحر، ولكــن بالتزام الــروي والتفاعيل 

للشعر التقليدي، فأي عبقرية بعد ذلك! 
لم يكن الربدوني مع ذلك التيار أو ضده، 

لقد كان رحمه الله الربدوني وحسب.

من الذاكــرة التاريخية

الثقافية 12
غابُة السوء

فيصل البريهي

عشرينية البردوني
وتجيير األفذاذ

كالدُّجى غادروا، وكالليل عادوا 
يف خشــوٍع يحدوهُم اإلنقياُد 

غادروا ظلمًة وعــادوا ظالماً 
مثلما يعُقُب الِحــداَد الِحداُد 

وعــىل إثرِهم تســرُي األماني 
راكضاٍت يضطرُّهــا اإلفتقاُد 

آِخُر املُبَعَديــن يدنو ويقصو 
واإلبتعاُد  اإلقــرتاُب  شــأُنُه 

يقظُة الخــوِف كلما رام يغفو 
ــهاُد  ِملَء عينيِه يعرتيها السُّ

حى قياماً وال يف  لم يطق يف الضُّ
ُجنِح ليــٍل لُه يطيــُب الرقاُد 

كلُّ مَن أيقظوا عيــوَن املنايا 
كي يناموا لم يبلغوا ما أرادوا 

أرضموا ناَر حقِدهم، ما لها يف 
واتِّقاُد  لظًى  أحشــاِئهم  غريِ 

أعشَب السوُء غابًة يف النوايا 
ثمَّ غابوا فيهــا جميعاً وكادوا 

أن ُيِذيبوا الحىص فذابوا ُغثاًء 
يف ثراها كما يذوُب الســماُد 

أيُّ يشٍء منهــم تبقَّى هنا ِمن 
بعد أن أجهزوا عىل ما أشادوا؟

أفسدوا كلَّ صالٍح، لم يُكن يف 
وســِعهم يف الحياِة إال الفساُد 

  *   *   *    

يل طموحــاُت كلِّ ُصبٍح إىل ما 
ليَس لِلَّيــِل يف مــداُه اعتياُد 

كيف يل أن أصوَغ شأَو التَّمنِّي 
يف صطوٍر كمــا ُيصاُغ املداُد؟

للمنى يف منابر الــروِح ِديٌن 
ـٌة واعتقــاُد  ُمســتقيٌم وِملَـّ

ملما َكرََّس الزمــاُن اجتهاداً 
ـُه اإلجتهــاُد  يــهِ َملَـّ يف َتَقصِّ

يالعمري كــم أرضَعتُه املآيس 
وزاُد  رشاٌب  غريهــا  مالــُه 

َمثََّل الُحزُن بني يومي وأميس 
َحلََقــاٍت، هذا لِــذاك امتداُد 

كم إىل ما مىض رجعُت بفكري 
كلمــا أنَّ يف الضلــوِع الفؤاُد 

حائراً يف تساؤٍل!!!..أين َمن لَم 
يــرَع وّداً كما رعــاُه الوداُد؟

كلُّ َمن غادَر البــالَد اقتحاماً 
البالُد  للمنايف مــا غادَرتــُه 

ُربَّمــا تأكُل اللظــى كلَّ يشٍء 
ُثمَّ لَم َيحِم الجمــَر إالَّ الرماُد 

يا حقوَل الوئــاِم مهما َتداعت 
فيك أو داَهمت ثــراك الجراُد 

لم تزايل معروشــًة ما تَعرَّت 
وانتَهت ِمن ثــراك إالَّ القتاُد 

الشياطنُي أرضموا الناَر... ماذا 
استفادوا منها؟!! وماذا أفادوا؟!!

يا بالدي ُكوني عىل الناِر برداً 
الرشاُد  يعوَد  حتَّى  وســالماً 

سوف تحيا فيك الحياُة ويفنى 
كلُّ َموٍت ما عاَش فيك الجهاُد

ماآثم الفا�سل امُل�ستباحة
 بالل الطيب

   ما من إمام »زيدي« إال وطلب من أنصارهـ  حال قيامهـ  بأن يدعموه بأموالهم، تأكيداً لصدق والئهم، كان »الهادي« يحيى بن الحسني 
َســباقاً يف ذلك، أضحت ترصفاته ُمهابة عند غالبية األئمة أكثر من القرآن نفسه، فهذا جعفر بن قاسم العياني خاطب ُمستفتيه قائالً: 

»ولوال ما ذكره أئمتنا عليهم السالم من الواجب علينا؛ ملا تعلقنا بمال ُمحرم، وال دخلنا أبداً يف مأثم«، لَيخرس بسبب مطامعه حياته.
   قبل التعمق يف تلك التفاصيل أكثر، وجب التذكري بحادثة مقتل عيل الصليحي عىل يد »النجاحيني«، وأخذ زوجته أسرية، وهي االنتكاسة 
التي كادت تصيب »الدولة الصليحية« يف مقتل، لوال »املُكرم« أحمد، الذي ثأر ألبيه، واستعاد أمه، وتصدى بحزم لجميع التمردات القائمة.  
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تنفيــذا ألوامر لقيادة الرشعيــة العليا توجه الجيش 
الوطني- وســط ابتهاج شــعبي قل نظــريه- لتحرير 

محافظتي أبني والعاصمة املؤقتة عدن.
ويف وقت قيايس بعد تحرير محافظة شبوة من مليشيا 
االنتقايل، استطاع الجيش تحرير محافظة أبني، وأصبحت 
طالئعه عىل مشارف عدن، لتتوقف هناك متحاشية دخول 
العاصمة املؤقتة عدن حرصاً منها عــىل حقن الدماء، 
وتجنب الدمار الذي قد تسببه املواجهة مع مليشيا االنتقايل 
التابع لدولة اإلمارات، ويف تلــك اللحظة تدخل الطريان 
اإلماراتي مساندا مليشيا االنتقايل املتمردة عىل الرشعية، 
وشن عدة غارات جوية عىل أفراد الجيش الوطني، والذي 
خلف مئات من الشهداء والجرحى، يف اعتداء سافر عىل 
جيش حكومة معرتف بها دوليا، فضال عن أن اإلمارات 
نفسها ضمن تحالف عربي جاء لدعم واستعادة الرشعية 
حسب األهداف التي أعلنها التحالف حني تشكله وانطالقه.

إدانة حكومية
حكومــة الجمهورية اليمنية أدانــت من خالل بيان 
صدر عنها القصف الجوي االماراتي عىل قوات الحكومة 
الرشعية يف العاصمة املؤقتة عــدن وضواحيها ومدينة 
زنجبار يف محافظة أبني مما أســفر عن ســقوط قتىل 
وجرحى من املدنيني األبرياء ويف صفوف القوات املسلحة. 
 بيان الحكومة حمل دولة اإلمارات العربية املتحدة كامل 
املسؤولية عن هذا االستهداف السافر الخارج عن القانون 

واألعراف الدولية.

استنكار رئاسي
حسب البيان أن املليشيا املتمردة تمادت وهاجمت كل 
مؤسسات الدولة ومعسكراتها يف العاصمة املؤقتة عدن 
بدعم وتمويل وتخطيط من دولة االمارات العربية املتحدة.

 وقال ما تزال تلك املليشــيا ترتكب أبشع الجرائم ضد 
املواطنني العزل مستخدمًة ترســانة عسكرية إماراتية 
سعياً منها لتحقيق اهداف وغايات مموليها سعيا نحو 

تقسيم بالدنا.
وأشار إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد استغلت 
الظروف الحالية التــي يمر بها البلد وســلطتهم ضد 
مؤسسات الدولة الرشعية.  وأكد أن التمرد املسلح الذي 
يستهدف الرشعية الدســتورية والهوية اليمنية والذي 
قامت به مليشيا ما يســمى باملجلس االنتقايل الجنوبي 

مدعوم من دولة االمارات العربية املتحدة. 
البيان أوضح أن الجيش الوطني يف الوقت الذي أصبح 
عىل مشارف عدن تفاجأ بطريان دولة االمارات ينفذ عدة 
غارات عســكرية ضد املواطنني وأفراد جيشنا الوطني 
وسط أحياء مأهولة بالسكان يف أماكن متفرقة بالعاصمة 

املؤقتة عدن. 

مبررات سخيفة
لكن االمارات عملت عىل تســويق مربرات ســخيفة 
أن قيامها بالرضبات العســكرية كان عىل عنارص من 

تنظيمات إرهابية حسب زعمها. 
فقالت  أن استهداف أفراد الجيش الوطني جاء حفاظا 
عــىل مصالحها، ولم تتعمد مبربات االمــارات لعدوانها 

لترصيح بعد يومني.
امللحوظ أن هناك تخبطا يف الترصيحات اإلماراتية من 
حيث التسمية فحينا تقول عىل تنظيمات إرهابية وحينا 
عىل مليشيا وأخرى عىل مجاميع مسلحة وآخرها حفاظا 
عىل مصالحها ويف هذه النقطة تحديــدا نرى أن تورط 
اإلمارات بعدوانها عىل الجيش الوطني جعلها تربر عدوانها 
بمربرات سخيفة آخرها القانون الدويل الذي يدينها وينفي 

زيف ادعائتها. 

جريمة حرب
وفق القانون الدويل فإن املصالــح املعتربة التي يحق 
للــدول أن تدافع عنها هي تلك املصالــح التي تحصلت 
عليها الدولة يف دولة أخرى بناء عىل اتفاقيات موقعة بني 

الدولتني . 
يف هذا الصدد يقول القايض مجيد يحي إنه يحق لدولة 
ما أن تتدخــل عندما يتم رضب رشكاتهــا ومصانعها 
واستثماراتها التي بنتها باتفاق وعقود مع الدولة التي 

بنيت فيها. 
وأكد أن تدخل االمارات مخالف للقانون الدويل جملة 

وتفصيال وأن تدخلها جريمه حرب وفقا للقانون الدويل. 
إذن ال مصالح معتربة لإلمــارات يف اليمن وعليه فإن 
األعمال العسكرية التي اســتهدفت بها الجيش الوطني 
واملدنيني تعترب جرائم حرب ال تسقط بالتقادم، وستكون 
كفيلة بمالحقة النظــام اإلماراتي دولياً باعتباره مجرم 

حرب.

طعنة غادرة
غدر اإلمارات ورضبهــا للجيش الوطني كان ولم يزل 
محل امتعاض واســتنكار كبريين من قبل كل مكونات 
الشعب اليمني إذ اتضح جليا أن تذرع اإلماراتيني باإلرهاب 

ليس سوى اسطوانة مرشوخة عفا عليها الزمن. 
السفري األمريكي السابق لدى اليمن جريالد فايرستاين 
ينفي كون القوات التي هاجمتها اإلمارات إرهابية ويقول: 
علينا توخي الحذر إزاء الروايــة التي تقول إن اإلمارات 

تحارب اإلرهاب. 
االعتداء عىل الجيش اليمني من قبل الطريان االماراتي 
الغادر والجبان  تحت غطاء االرهاب بعد بيان الحكومة 
وبيان وزارة الدفاع ورســالة اليمن يف مجلس األمن هو 

تربير سخيف لجريمة بشعة حسب مختار الرحبي. 
من جانبــه يؤكد الدكتور محمد جميح أن  تســييس 
"الحرب عىل اإلرهاب" - لتحقيق مكاسب سياسية-  أفرغ 

تلك الحرب من مضامينها.
إذ أن تسييســها جعل ضحايا اإلرهاب هم أنفسهم 

ضحايا الحرب عليه. 
متسائال كيف يكون الجيش اليمني إرهابياً يف مواجهة 

االنتقايل، ويكون محارباً لإلرهاب يف مواجهة الحوثي؟!.
يقول خالد العلواني إن التوظيف السيايس املكثف 
والسمج لورقة االرهاب، صار اإلرهاب أشبه ما يكون 

ببائعة هــوى تنام يف أحضان املخابــرات، وتتربز يف 
بيوت املتشــددين، وتقتل األبرياء، ويتبناها الوكالء 

الحرصيون.
يؤكــد محللون أن  اإلمــارات تقدم خدمــة عظيمة 
للتنظيمات اإلرهابية من خــالل تمييع مفهوم االرهاب 
وجعله تهمة جاهــزة يف وجه كل مــن يخالف نهجها 

التدمريي وسياساتها العبثية يف اليمن. 

من اإلرهابي؟ 
 بالله عليكم من اإلرهابيــون؟ الجيش الوطني الذي 
قصفه طريان اإلمارات ؟ أم تلك الجماعات اإلرهابية التي 
تذبح وتقتل وتسحل وتعتقل وتعذب أبناء الوطن يف عدن 

وأبني واملدعومة إماراتيا؟!!. 
هكذا تساءل املحامي محمد املسوري وأضاف: أال يدل 
ذلك عىل أن اإلمارات هي من ترعى وتدعم اإلرهاب؟ مؤكدا 
أن الواقع والوقائع التي يشــاهدها الجميع يوميا تقول 

ذلك. 
يسخر آخرون ويقولون  جيش اليمن يدافع عن شعبه 

ويتهم باإلرهاب !!". 
ويضيف آخرون  : بعد سنوات من الحرب عىل الحوثي 
بعد هذه الفرتة تنقلب اإلمارات عىل الرشعية وتســاند 
مليشــياتها بالطريان وتقتل جنود الجيش اليمني الذي 

جاء التحالف لدعمه وتصفه باإلرهابي!!.
 وحســب تحقيق مطول لوكالة أسوشيتد برس نرش 
يف اغسطس ٢٠١٨م كشــف التحقيق عن صفقة رسية 
أبرمتها اإلمارات مع  القاعدة تم بموجبها ضم 250 من 
مقاتيل التنظيم إىل قوات الحــزام األمني، املدعومة من 
 اإلمارات" باعرتافات مفاويض القاعدة وقياديني يف الحزام.
ويؤكد منصور الخميس إعالمي سعودي أن  القيادي 

يف املجلس االنتقايل الجنوبي شالل شايع يرتبط بداعش 
ورئيســه هاني بن بريك يرتبط بالقاعــدة  وعيدروس 
الزبيدي يرتبط بإيــران مشــريا إىل أن القاعدة وإيران 

متحالفان هذا هو املجلس االنتقايل !!.
  قتل ومداهمات وذبح بالسكني، وتعذيب، وتصصفية 
الجرحى ممارسات قامت بها مليشيا االنتقايل املدعومة 
من االمارات يف عدن وأبني وهي أعمال يقوم بها اإلرهابيون 

من قاعدة وداعش. 

 الحوثي يستفيد 
"نحن لسنا مع يمن موحد بل نحن مع دولتني يمنيتني 
دولة شيعية يف الشمال، ودولة صديقة يف الجنوب، والدولة 
الشيعية يف الشمال يجب أن تتبع إليران، ودولة الجنوب 

تكون دولة صديقة".
ذاك ما جاء يف ترصيح لرئيس مجلس الشورى اإليراني 

عيل الريجاني. 
يوكد محللون أن اليمــن املوحد خنجر يف قلب ايران 
يقتلها و يمنع عنها مطامعها  بباب املندب، أما اليمن 
املشتت املنفصل فهو سيف يف يدها ستطعن به الجميع 

.!!!
 يمن مفكك و منقسم و ضعيف هو يمن ستلتهمه  ايران 
المحالة تماما كما فعلت مع العراق رغم ضخامته، أما 
يمن قوي و موحد و متماسك فهو عيص عىل ايران و عىل 

اي مشاريع تستهدف الخليج و العرب.
من ال يعرفــون التاريخ يعتقــدون ان االنفصال يف 
صالحهم و الحقيقة انه خطوة يف طريق يذهب لصالح 

مرشوع إيران يف املنطقة حسب حمزة الكمايل. 
سلطان الطيار يشري إىل أن وفدا حوثيا يزور روسيا قبيل 
رئاسة روســيا لدورة مجلس األمن وأن صحفا أمريكية 

تتحدث عن رغبة أمريكا بفتح حوار مبارش مع الحوثيني 
وأن إيران تجمع بني وفد حوثي مع ســفراء أهم الدول 

األوروبية. 
من كل ذلك نتأكــد أن هناك طبخة وتحوالت قادمة يف 
اليمن يف ظل إشغال التحالف بجبهات تمرد داخل مكوناته. 
من جانبه أكد د. خالد الحومل أن  املحلليني اإلماراتيني 
الذين يشاركون يف القنوات الفضائية يّدعون أن طائراتهم 
التي رضبت قوات الجيش الوطني الرشعي اليمني أقلعت 
من السعودية ويقولون إن ذلك حدث بموافقة سعودية 
ويِف تقديري أنها ادعاءات كاذبــة يحاولون بها تغطية 

سوءاتهم، اإلمارات بهذه األفعال تخدم الحوثي وإيران.  
 ســتدرك اإلمارات أنها ارتكبت خطأ فادحا جدا ولكن 
هذا اإلدراك ســيكون متأخراً جدا عندمــا تبدأ نواقيس 
الخطر تدق أبواب الخليج، فدعم االنتقايل سيعجل ببلوغ 
االسرتاتيجية اإليرانية غايتها من جهة ومن جهة ثانية 
ستحرك إيران اىل جانب الحوثيني عنارص القاعدة وجريمة 
االستهداف ستفيض لخلخلة الجبهات حسب عسكر زعيل. 
 ما هو مؤكد أن ما يجمع املرشوعني الحوثي واالنفصايل 
يف اليمن هو العــداوة للرشعية ففي مناطق ســيطرة 
الحوثيني، يطارد كل من يلفظ اسم الرشعية ويزج به يف 
السجون ويدان باإلرهاب ويف مناطق سيطرة االنفصاليني 
يطارد كذلك كل من يلفظ اسم الرشعية ويدان باإلرهاب!! 
وما تحمله النتائج حتما يرجح كفة الحوثيني واملرشوع 

اإليراني يف املنطقة. 

الهدف الثروات
إن معركتنا املصريية اليوم هي معركة الدفاع عن وحدة 
وسالمة واســتقرار وطن األجداد و مستقبل االحفاد يف 

اليمن االتحادي العادل .
بهده الكلمات التي جاءت يف البيان الرئايس تدرك مغازي 

العدوان اإلماراتي عىل الجيش الوطني. 
وأشار البيان إىل  أنه ال يمكن أن تكون حاجتنا ال شقائنا 
يف معركة العرب ضد ايران مدخالً لتقسيم بلدنا أو التفريط 
بشرب واحد من أراضيه الطاهرة فكرامتنا وحياتنا تكمن 

يف صون أرضنا والدفاع عنها وعن سيادتها.
ويعزو املستشار اإلعالمي يف السفارة اليمنية بالرياض 
أنيس منصور األسباب التي جعلت اإلمارات تنفذ بشكل 
مبارش وعلني غارات جوية عىل القوات التابعة للحكومة 
اليمنية الرشعية هو كونها شعرت بأنها انهزمت يف معارك 
شبوة وأبني، وكادت تهزم يف عدن لوال أن الجيش الوطني 
منح مليشياتها مهلة 24 ساعة حفاظا عىل األرواح وعىل 

أمن املدينة.
أســتاذ العالقات الدولية يف الجامعة األردنية حســن 
الــرباري يف حديثه لربنامج مــا وراء الخرب يرى أن هذه 
هي املرة األوىل التي تدخل فيها اإلمارات علنا ضد القوات 
الداعمة للحكومة الرشعية، بعد أن ظلت يف السابق تنفذ 
هجماتها عليها بالوكالة عرب املجلس االنتقايل الجنوبي 
وغريه من التشكيالت. وعلل ذلك بكون أدائها العسكري 
عىل األرض أثبت عدم جدواه، بعد أن فشــلت سياستها 

القائمة عىل فصل الجنوب.
يقول متابعون إن حجم النار الذي أرســلته طائرات 
اإلمارات عــىل الجيش اليمني عكــس حجم الحقد عىل 

مرشوع الدولة اليمنية التي يمثلها الجيش الوطني. 
إذ كان بإمكان الطائرات إطالق رضبات تحذيرية لو 
كان األمر منع الجيش من دخــول عدن، لكن النار التي 
قتلت وجرحت املئات كانت دليالً عىل أن اإلمارات تستهدف 

الرشعية ال الحوثيني.
ويشري وسيم القريش إىل أن  مذبحة اإلرهاب اإلماراتي  
أوضحت للعالم أن املجلس االنتقايل مجرد أداة إماراتية و 
ال يمثل جنوب اليمن بل ومنبوذ شعبيا فقد سقط خالل 
ساعات يف عدن عىل يد مقاومة شعبية جنوبية خرجت 

تالحقه يف شوارع عدن
واإلمارات قصفت دفاعا عن "النفس" !! ال نها تعترب 

االنتقايل ملكها. 
من جانبــه أوضح د. خالد الهميــل آكاديمي وكاتب 
صحفي ومحلل سيايس أن اإلمارات قبل أن تتخذ املسار 
االنقالبي البشــع عىل الرشعية اليمنية بدعمها املجلس 
االنتقايل االنفصايل يف عــدن مهدت قبل ذلك بمفاوضات 
رسية مع إيران ويِف املســتقبل القريب ستعلن عن تبادل 
السفراء معها وستحاول نفس اليء مع قطر وهدفها 

إبتالع الجنوب اليمني بثرواته.

 لــم يكتف ما يســمى بالمجلس االنتقالي بانقالبه على الشــرعية في 
العاصمة عدن وإنما  حاول التمدد نحو محافظتي أبين وشبوة

 رغم فارق التســليح لصالح مليشــيا االنتقالي إال أن الجيش الوطني 
كسر هجوم مليشيا اإلمارات وجعلها تولي ادبارها

فشلها في تنفيذ أجندتها غير المشروعة عبر أدواتها قادها للتدخل بنفسها

عدوان اإلمارات على الجيش الوطني.. جريمة حرب ال تسقط بالتقادم



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1892«  ٥ محرم 1٤٤1هـ 
انتهاكات14 المـــوافــق ٥ سبتمبر 2019م

أطلق املرصد اليمني األمريكي لحماية حقوق 
األنسان ومقره واشنطن تقريرا حول انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف محافظة )عدن، أبني، وشبوة( 
من قبل مليشيا املجلس االنتقايل املدعوم من قبل 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة واملتمردة عىل 
سلطات الحكومة الرشعية، خالل الفرتة من 2 

أغسطس 2019م وحتى 30أغسطس2019م.
وكشف التقرير عن ارتكاب مليشيا املجلس 
االنتقايل املدعومة من اإلمارات )6978( انتهاكاً 
بحق املدنيني يف محافظات عدن وأبني وشبوة 

خالل شهر واحد فقط.

إخفاء الجثث بمقابر جماعية
وســجلت الفرق امليدانية للمرصد اليمني 
األمريكي لحماية حقوق األنسان )289( حالة 
قتل شملت مدنيني وعســكريني، منها )48( 
حالة قتل طالت املدنيني بينهم )6( نساء، و)8( 

أطفال و)33( مدنياً.
منها )16( حالة نتيجة طلق ناري، و)10( 
حاالت نتيجة رواجــع املقذوفات، )12( حالة 
تصفيــة للمعتقلني يف ســجون رسية تابعة 
لإلمارات، و)6( حاالت نتيجة أعمال القنص، و 
)4( حاالت نتيجة للقصف العشوائي عىل املنازل 

السكنية.
فيما وثق املرصد )241( حالة قتل شــملت 
العســكريني توزعت كاآلتــي: )132( حالة 
تصفيه ملصابني عسكريني داخل املستشفيات 
يف العاصمة املؤقتة عدن تابعني لقوات الرشعية 
بعد ســيطرة مليشــيا املجلس االنتقايل عىل 
العاصمة، وقد تمت تصفيــة هؤالء املصابني 
يف مستشفيات املدينة من قبل عنارص تابعني 
ملليشيا املجلس االنتقايل وبإرشاف مبارش من 
العقيد اإلماراتي سعيد محمد خميس النيادي 
أبو خليفة وضباط إماراتيني آخرين، يحتفظ 

املرصد باألدلة والشهادات عىل ذلك.
كما وثق التقرير )109( حاالت إعدام لجنود 

أرسى تابعني لقوات الحماية الرئاسية.
وكشــف التقرير عن وجود أربــع مقابر 
يف العاصمة املؤقتة عدن اســتخدمتها قوات 
االمارات لدفن جثث من تم تصفيتهم يف السجون 
الرسية وكذلك الجرحى التابعني لقوات الحماية 

الرئاسية وبعض األرسى وهي كالتايل:
– مقربة بجوار السجن القديم ما بني السجن 

والهالل األحمر اإلماراتي.
– مقربة خلف سجن برئ أحمد القديم الواقع 

داخل إطار معسكر برئ أحمد.
– مقربة بداخل سجن وضاح بجانب الخزان.

– مقربة يف طريق مبنى التحالف.
وقد تصدرت العاصمة املؤقتة عدن القائمة 
بمعدل )156( حالة قتل، تلتها محافظة أبني 

بـ)47( ثم محافظة شبوة بعدد )38( قتيال.

تعذيب وحشي
كما وثق املرصد )193( حالة تعذيب وسوء 
معاملة للمعتقلني يف السجون التابعة لقوات 
اإلمارات يف عدن يف السجون التي ترشف عليها 
قوات اإلمارات، جرائم صادمة بحق املحتجزين 
هناك، وصلت حد االستغالل الجنيس من قبل 
ضباط إماراتيني، لــم يتوقف عىل املحتجزين 
اليمنيني، بل تعداه إىل الالجئني األفارقة، حيث 
يمارس التعذيب الجنيس بشكل رئييس يف سجن 
داخل قاعدة الربيقة مقر القوات اإلماراتية يف 
عدن، ويف منزل قائد أمن عدن شــالل شايع، 
التابع لإلمارات، ويف ملهى لييل تحّول إىل سجن 
يدعى وضاح، ويف سجن برئ أحمد يسء الصيت 
وبحسب الشهود فإن اســتخدام االغتصاب 
يتم كوســيلة إلجبار املعتقلــني عىل التعاون 
مع اإلماراتيني يف التجّســس يف بعض الحاالت 
يقومون باغتصاب املحتجــز وتصويره أثناء 
االغتصاب واســتخدامه كوسيلة إلجباره عىل 

العمل من أجلهم.
باإلضافــة إىل اســتخدام وســائل أخرى 
يف التعذيــب؛ كالجلد، والكهربــاء، والحفر، 
والتعليق، والحرمان من النوم، واستخدام امللح 
عىل الجروح، والصفع، وإذابة البالستيك عىل 
الجسم، والتعذيب باملنع من الرشب، واإلهمال 
الصحــي الكامل، والضغط عــىل الخصيتني 
بواسطة الكلبشات البالســتيك، ووضع اإلبر 
تحت األظافر، والحرق بالســجائر، واإلذالل، 
والجلد، ورضب رأس املُعتقل باألقفال الحديدية، 
ووضع املعتقل يف زنزانة انفرادية قذرة وضيقة 
ومظلمة، وحرش أعداد كبرية يف زنزانة واحدة 
ال تتسع إال لشــخصني، والكي بالكهرباء يف 
املناطق الحساسة من الجسم، والرضب املربح 

حتى اإلغماء.

انتهاكات بحق النساء 
واختطافات المدنيين

فيما وثق املرصــد اليمني األمريكي لحماية 
حقوق اإلنسان )89( حالة إصابة منها: )12( 
حالة إصابة أطفال، و)9( حاالت إصابة نساء، 

و)68( حالة إصابة مدنيني.
توزعت مابني )31( حالة إصابة نتيجة أعمال 
القنص )28( حالة إصابــة نتيجة املقذوفات 
العشوائية عىل األحياء الســكنية )19( حالة 
إصابة نتيجة طلق نــاري )11( حالة إصابة 

نتيجة استخدام العنف الجسدي.
ووثق املرصــد اليمني األمريكــي لحماية 
حقوق اإلنســان )22( حالة إجهاض لنساء 
حوامل نتيجة الخوف والهلع، منها )14( حالة 
يف العاصمة عدن، و)5( حاالت يف محافظة أبني، 

و)3( حاالت يف محافظة شبوة.
كما سجل املرصد اعتقال )13( امرأة خالل 
فرتة التقرير، وتعرضهــن للتحرش الجنيس، 
واإلجبار عــىل التعّري، والــرضب بصواعق 
الكهرباء من قبــل ضابطني إماراتيني ُيدعيان 

أبو عيل وأبو أحمد.
وسجل الفريق الراصد )583( حالة اختطاف 
واعتقال قرسي طالت املدنيني، خصوصا الذين 
ينتمون للمحافظات الشــمالية، وأبناء أبني 
وشبوة، بينهم مراسل قناة اليمن الفضائية يف 

شبوة.
توزعت االختطافات عــىل )7( محافظات 
يمنية، حيث تصــدرت محافظة أبني القائمة 
بعدد)286( معتقالً تليها محافظة تعز)182( 
معتقــالً ثم محافظة ريمــة)46( معتقالً ثم 
محافظة شــبوة )38( معتقــالً، ويف املرتبة 
الخامســة محافظة ذمار)31( معتقالً فيما 
اليزال مصري أغلبهم مجهوالً، والبعض منهم 
تنفي مليشيا االنتقايل وقوات اإلمارات اعتقاله 
رغم وجود شهادات بأنهم يف سجون مليشيا 
اإلمارات، حيــث يوجد بني هــؤالء املعتقلني 
واملختطفني كبار سن وأطفال ومرىض مزمنني 
وقد تم اعتقال أغلبهم من األســواق الشعبية 
واملنازل والطرقات العامــة وبعض منهم تم 
اعتقاله بالبطاقة االنتمائية إىل محافظة تعز 

أو أبني.

نهب الممتلكات والمصالح 
الخاصة والعامة

وثق املرصد اليمني األمريكي لحماية حقوق 
اإلنســان )276( انتهاكا طالت األعيان املدنية 
منها )183( حالة ترضر جزئي، و)93( حاالت 

ترضر كيل يف كٍل من عدن وأبني وشبوة.
كما قامت املليشيا التابعة للمجلس االنتقايل 
بحملة مداهمات واسعة ونهب ممنهج ملنازل 
املواطنني خصوصا الذين ينتمون للمحافظات 
الشــمالية، وقد وثق الفريــق التابع للمرصد 
)521( حالــة، منها )374( حالــة مداهمه 
وتفتيش للمنــازل، و)147( حالة نهب منازل 
املواطنني، وقد تصدرت العاصمة عدن القائمة 
بعدد )356( حالة مداهمة ونهب، ثم محافظة 
أبني )133(، تليها محافظة شبوة )32( حالة 

مداهمة ونهب.
كما رصــد الفريق امليدانــي للمرصد قيام 
مليشــيا املجلس االنتقــايل يف العاصمة عدن 
بإغالق )367( محال تجارياً، ألبناء املحافظات 
الشمالية، وإحراق )42( بسطة خضار، إضافة 
اىل )18( حالــة نهب محــالت تجارية كبرية 
وإغالق )13( مطعما شعبيا يف عدن ونهب )3( 

مطاعم أخرى.
كما وثق املرصد )32( حالة ترضر للمركبات 
الخاصة باملواطنني و )15( حالة نهب سيارات 
مختلفة األنواع يف محافظات عدن وأبني وشبوة.

 التهجير القسري للمواطنين
ووفقاً للتقرير فقد قامت مليشــيا املجلس 
االنتقايل وبإرشاف ضبــاط إماراتيني بعملية 
تهجري قرسي واســعه للمواطنني الشماليني 
يف العاصمة عدن، حيث ســجل الفريق تهجري 
لـ)3163( شخص إضافة إىل تهجري )1034( 
أرسة من محافظات شــمالية مختلفة كانت 
تقطن يف العاصمة عدن أغلبهم من محافظة 
تعز، كما ســجل الفريق )374( حالة اعتداء 
جســدي ضد املواطنني املهجريــن بالرضب 

والسحل والشتم.

تجنيد أطفال وأفارقة
وّثق التقرير )297( حالة تجنيد للمهاجرين 
األفارقة من قبل مليشــيا االنتقــايل املدعوم 

إماراتياً، إضافة اىل تجنيد )367( طفال.

عدوان على الجيش
كما وثق املرصد اليمنــي األمريكي لحماية 
حقوق اإلنســان ما قامت به اإلمارات العربية 
املتحــدة مؤخرا من عدوان ســافر عىل اليمن 
وارتكابها املجزرة البشعة بحق قيادات وأفراد 
الجيش الوطنــي يف منطقة زنجبار بمحافظة 
أبني والذي راح ضحيتها )167( قتيالً و)134( 

مصاباً أغلبهم جروحهم خطريه.
فيما وثق فريق املرصد تصفية)37( مصاباً 
داخل مستشــفى الرازي يف زنجبار بمحافظة 
أبني بكل وحشية، قام به أفراد تابعون للمجلس 

االنتقايل ومعهم ضباط إماراتيون.
ودعت املديــر التنفيذي للمرصــد اليمني 
األمريكي لحماية حقوق اإلنســان الناشطة 
أفراح األكحيل مجلــس األمن ومجلس حقوق 
اإلنســان إىل إصدار مرشوع قرار دويل يصنف 
مليشــيا املجلــس االنتقايل حركــة إرهابية 
مهددة للســلم واألمن املحيل والدويل والتصدي 

لالنتهاكات املمنهجة ضد املدنيني.
كما حملت األكحيل دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة املســؤولية الكاملة وذكرت أن املرصد 
يحتفظ بالحق يف مقاضاة دولة االمارات أمام 
محكمة العدل الدولية وكذلك محكمة الجنايات 
الدولية وتقديم ملفات جرائمها يف اليمن املتمثلة 
بجرائم القتل والتصفيات واالغتياالت والتعذيب 
واالختطافات ورسقة اآلثار واملكنوزات ونهب 
الثروات، وسجالت الغارات الصديقة التي قتلت 
القيادات العسكرية والشــخصيات والعلماء 
والدعاة، إضافــة إىل دعم الجماعات اإلرهابية 
وداعش والقاعدة، وكذلك املجاميع املســلحة 
الخارجة عن نطاق الدولة، وتقويض سلطات 
الرشعية وأنه سيتم فتح كل هذه امللفات أمام 

العدالة.
وطالب املرصد اليمنــي األمريكي لحماية 
حقوق اإلنسان املجتمع الدويل التحرك العاجل 
لوقف انتهــاكات القانون الدويل اإلنســاني 
والقانون الدويل لحقوق االنســان التي ترتكب 
بحق الســكان املدنيني والضغــط عىل كافة 
األطراف بااللتزام بكافة املعاهدات والقرارات 

الدولية ذات الصلة يف اليمن .

مختار الصبري 
تحتفي رياضة تعز باليوم العاملي للرياضة 
من أجل التنمية والســالم، كمبادرة شبابية 
ألجل الرياضة  يف قلعة املعز واألرشفية يف تعبري 
واضح للتعايش والسالم والقدرة املبكرة عىل 
النهوض والتعايف واالنتعاش وتطبيع األوضاع 
عىل الرغم مماتقوم به مليشيا املوت والدمار 
الحوثية  من قصف واســتهداف مســتمر 
ومتصاعد  للمنشآت واملالعب الرياضية وما 
تمارسه  من انتهاكات  جسيمة بحق الشباب 
ومؤسساتهم الرياضية والثقافية والتنموية  

بمحافظة تعز .
ولقد كانت والزالت ممارســات املليشيا 
املتمردة ممنهجة وقصديــة بهدف تعطيل 
النواة  األوىل التي يعول عليها كثريا يف تحريك 
عمليات  التنمية والبناء  املؤسيس الضامنة 
لالنتقال السلس بكافة مؤسسات الدولة إىل 

النظام االتحادي بسواعد الشباب.

واقع استثنائي
تعمدت مليشــيا  الحوثي املتمردة خالل 
السنوات املاضية والتزال استهداف املنشآت 
الرياضية بشكل مبارش  وتدمري كافة مرافقها 
وملحقاتهــا بما يف ذلك مالعــب كرة القدم 
ومالعب وأندية ومنشــآت ألعــاب الرياضة 
األخرى واألندية الثقافية واإلعالمية والتدريبية 
التابعة لها، نظرا ألهميتها  يف بث روح األمل 

بني الشباب واملجتمعات كمتنفسات نوعية 
وجماهريية بمقدورها التنفيس عىل الناس 
وإتاحة الفرصــة لهم ملمارســة ومتابعة 
هواياتهــم املفضلة، ولدورهــا املحوري يف 
تنشئة الشــباب وصقل مواهبهم وتوجيه 
طاقاتهم نحو البناء والعمل والتنمية البرشية 

واالجتماعية املستدامة واملتكاملة.
 وبرغم الحصار الريــايض التي تفرضه  
املليشــيا عىل مدينــة تعز لكن شــبابها 
بعزيمتهم وقوة إرادتهم،  يخطون خطوات 
جبارة النتشال  الرياضة من واقعها املرتدي 
بفعل  الحــرب والحصار  وإحــداث حراك 
ريايض مستمر، يسهم فعليا  بإعادة تطبيع 
الحيــاة الرياضية برفع مســتوى األداء يف 
تنفيذ األنشطة الشبابية والرياضية و البدء 
بمشاريع إعادة تأهيل املنشآت املدمرة وسط 
املدينة ويف  ضواحيها بعد توقف أنشطتها منذ 

بدء الحرب.

تدمير ممنهج
استهدفت مليشيا الحوثي جميع املؤسسات 
الرياضية واملنشآت الرياضية يف محافظة تعز  
لتصبح أطالال  نتيجة تعرضها للقصف املبارش 
وبشكل كثيف  وهو ماتسبب بتعرض أغلبها 
للدمار بشــكل كيل و بعضها بشكل جزئي، 

ومن املنشآت التي ترضرت بشكل كامل 
نــادي الصقر،  والنــادي األهيل ، وملعب 
الشهداء وهو ملعب متعدد املرافق ففيه ملعب 

لكرة القدم

وملعب كرة طائرة والســلة وصالة كمال 
األجسام، وكذلك 

نادي الصحة الذي لحق به دمار شبه كيل،  
ومن املرافق الرياضية التي توقفت أنشطتها 
أو لم يتم استكمال مرافقها نتيجة الحصار 
والحرب املفروضة من قبل مليشــيا الحوثي 
نــادي الرشوق و صالة النشــمة يف مديرية 
املعافر و نادي الوحدة و نادي الرتبة والكثري 

من مرافق االتحادات داخل املدينة .
ويعمــل مكتــب الشــباب والرياضة يف 
محافظة تعــز حاليا عىل إعــادة الرياضة 
لروحها ووهجها بخطوات جريئة  محفوفة 
باملصاعب وتحٍد دائم يف ظل الحرب والحصار 
وشحة اإلمكانيات املتاحة، تكللت هذه الجهود 
بإقامة عدة بطوالت رياضية خالل العامني 
املاضيني يف مختلف ألعاب الرياضة، إىل جانب 

افتتاح وترميم ودعم مالعب جديدة "رديفة" 
للمالعب الرسمية التي ال زالت خارج الخدمة 
نتيجة الدمار، قبــل أن يعاود املكتب افتتاح 
ملعب الشهداء بعد ترميمه جزئيا، يف منتصف 
العام املايض يف برنامج نوعي  إلحياء الرياضة 
و إعادة تأهيل املنشــآت املدمــرة يف املدينة 

وضواحيها.

مشروع دمار :
اســتهداف املليشــيا لفئــة الشــباب 
والرياضيني هدفه تقويض إرادتهم وهممهم 
التي تناطــح الســماء وطموحاتهم التي 
السقف لها، فهي تعي جيدا أن هذه الفئة هي 
عماد املجتمع واللبنة األساسية لبناء الدولة 
االتحادية الجديدة، لذلك يأتي هذا  االستهداف 
املمنهح من قبل املليشــيا عىل املنشــآت  
الشبابية للقضاء عيل جيل الشباب يف املقام 
اآلۆْل وشــباب  تعز بشــكل خاص الذين 
يحملون مرشوعا وطنيا خالصا ويسخرون 
كافــة إمكانياتهم وقدراتهــم ومهاراتهم 
ألجله،  وتظن املليشــيا بأن القضاء عليهم 
وعىل طموحاتهم ومؤسساتهم سيمكنها 
من تحقيق مرشوعهــا  الظالمي، وطمس 
الهوية اليمنيــة، و القضاء عــىل املبادئ 
الوطنية، وتعطيل مؤسســات الدولة لخلق 
بيئة مناسبة لها يف هذه املحافظة الرافضة 
ألفكارها الســاللية واملجوسية املستوردة، 

لكن إرادة شبابها تغلبت عىل كل ذلك .

متنفس جمعي 
 تعد الرياضة إحدى أهم الوسائل وأنجحها 
يف تجميع الناس وصهــر انتماءاتهم وإلغاء 
الفوارق الشــخصية والعرقيــة والفكرية، 
وتسهم بصورة كبرية يف تعزيز قيم اإلنسانية 
كمــا أنها تقــدم فرصة حقيقيــة لتنمية 
املجتمعات وتقوية روابطها تتجىل يف صقل 
وتنمية مواهب الشــباب، وتأهليهم ليكونوا 
كوادر ونواة  تأسيسية يف بناء الدولة وتفريغ 
طاقاتهم العلمية واملعرفية واملهارية  ليكونوا 

بذلك روادا يف بناء الدولة. 

تنمية وتحصين الشباب
 تفعيل النشــاط الريايض له دوره الهام 
والكبري  يف تطبيع الحياة ،و تحقيق املصالحة 
املجتمعيــة وتصحيح الكثري مــن املفاهيم 
عىل مختلف املستويات، ودور محوري أيضا  
يف تنمية مهارات النشء والشــباب وصقل 
مواهبهم، بما يحقق الفائدة للرياضة الوطنية 

عامة ورياضة تعز عىل وجه الخصوص.
كما تعمــل  األندية الرياضيــة من خالل 
الربامج الثقافية والشــبابية والتعليمية عىل 
تحصني الشــباب يف ظل ما يشهده املجتمع 
اليمني عموما وتعز خصوصا من تجريف ثقايف 
ومسح الهوية اليمنية واحالل الفكر الحوثي 
الدخيــل والطائفي املنتهك للقيــم واملبادئ 
االنسانية واحالل ثقافة السالح بدال عن البناء 
والعمل واإلبداع  خاصــة يف عاصمة الثقافة 

اليمنية، وتحويل مدارس العلم ملتارس حرب.

رياضة تعز.. صمود أسطوري في ظل جرائم المليشيا

تقـــريــــر دولـــــــــي:

)6978( انتهاكًا بحق المدنيين في )عدن -أبين-شبوة(  خالل شهر
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أقامت الســلطة املحلية ومكتب الرتبية والتعليم يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعــاء حفالً تكريمياً للطالب 
املتميزين يف ختــام املركز الصيفي الثالــث الذي أقيم 

بمخيمات النازحني يف الخانق.
ويف الحفل التكريمــي الذي أقيــم برعاية محافظ 
محافظــة صنعاء اللواء/ عبد القــوي رشيف، أوضح 
مدير مديرية نهم زبن اللــه املطري أن إقامة مثل هذه 
املراكز تعمل عىل إنارة عقول الطلبة، واستغالل العطلة 

الدراسية.
وأضاف املطري: "إن املخيمات تحصني لعقول الطلبة 
من أن يقعوا يف منزلق األفــكار الطائفية والعصبوية 
والســاللية واملناطقية، التي جرت اليمــن إىل مآالت 

خطرية".
واعترب مدير مديرية نهم ما تمر به اليمن من انقالبات 
يف الشــمال والجنوب لوجود الجهــل يف املجتمع وعدم 

التوعية.
من جانبه أشار مدير مكتب الرتبية والتعليم- صالح 
العزي أن أكثر من 400 طالب وطالبة استفادوا من املركز 
الصيفي. منوهاً إىل أن الطلبة تناولوا خالل املركز دروس 
تقوية لبعض املواد الدراسية وخاصة القرآن الكريم، مع 

إقامة أنشطة ثقافية ورياضية.
وأوضح العزي: أن املركز هدف إىل اســتغالل عطلة 
الطلبة بما يفيدهم علمياً وثقافياً ورياضياً، مع تشجيع 
وإبراز مواهب الطلبة، فضالً عن تخفيف معاناتهم يف 

النزوح.
وأشــاد مدير مكتب الرتبية بدعم محافظ املحافظة 

اللواء عبد القوي رشيف إلقامة مثل هذه األنشطة.
ويف الحفل التكريمي الذي حرضه مدير مكتب محافظ 
صنعاء نايف القريي وعدد من الشخصيات االجتماعية 
ألقيت عدد من الفقرات الفنية نالت استحسان الحضور.

تشهد األوســاط السياســية واإلعالمية جداًل حول 
الوحدة اليمنية أو التشطري، وقد جاء ذلك بعد التحديات 
والتحوالت املاثلة يف حرب اليمن، والتي تسببت يف تعطيل 

إنجاز الهدف االسرتاتيجي للحرب.
ومن هذه التحوالت نشوء املليشيات الداعية النفصال 
الجنوب عن الشمال، وتمدد نفوذها يف بعض املحافظات 
الجنوبية، يف خطوة خطرية تهدد بنسف الغاية الكربى 

للحرب الهادفة لتطهري اليمن من النفوذ اإليراني.
ورغم أن أبناء الجنوب أبلوا بالء حســنًا يف تحقيق 
ما أنجزته الحرب ليــس يف طرد الحوثيني من الجنوب 
فحسب، بل حتى من أجزاء كبرية من الساحل الغربي 
والجبهات الشمالية، إال أن فكرة االنفصال تلقي بظاللها 
السوداء عىل مرشوع تأمني األمن القومي العربي جنوب 
الجزيرة العربيــة، بما يف ذلك صيانــة األمن القومي 

السعودي.
فانفصال الجنوب كان مرشوًعا إيرانيًا قبل الحرب، 
ويذكر يف هذا الصدد أن »حزب الله« أول من ســاعد 
الحراك الجنوبي أثناء النضال ضد عيل عبدالله صالح، يف 
إطالق قناة »عدن مبارش« من الضاحية الجنوبية لبريوت، 
وآوى عيل سالم البيض أبرز القادة الجنوبيني املنادين 
باالنفصال، بل ويرتدد أن إيران قدمت دعًما ماليًا مبارًشا 
للحراكيني، يف الوقت ذاته هي التي كانت تسلح الحوثيني 
بالشمال وتعّدهم لليوم الذي يتمكنون فيه من السيطرة 

عىل صنعاء، وعىل السلطة اليمنية بأكملها.
وقد جاءت هــذه التطورات الخطرية خالل ما يمكن 
تسميته بغفوة اسرتاتيجية خليجية، تنم عن عدم إملام 
املدرك السيايس الخليجي باملخاطر التي تطوقه جنوًبا، 
فيما كان منشــغاًل بمرشوع التمدد اإليراني شــمال 

الجزيرة العربية: العراق وسوريا ولبنان.
أما كيف يخدم تشطري اليمن إىل دولتني االسرتاتيجية 
اإليرانية؟! فيمكن رؤية ذلك من زاويتني: األوىل: وضع 
السعودية منافس إيران اإلقليمي تحت التهديد األمني، 
والثانية: تكوين حكومة يمنية جنوبية موالية يمكن أن 
تتيح لطهران فرصة الحضور االسرتاتيجي عىل مضيق 
باب املندب– نتذكر هنا أن حكومات عدن بسبب موقعها 
كانت تــرزح لهيمنة القوى الكــربى واإلقليمية، مثل 
املماليك والعثمانيني والربتغاليني واإلنجليز والسوفييت 
حتى الوحــدة– وإرشاف إيران عىل مضيق باب املندب 
رصيد اسرتاتيجي ال يقل أهمية عن تحكمها يف مضيق 
هرمز، وهذا تعزيز خطري الســرتاتيجية املضائق التي 
تسعى طهران لتكون ورقة تفاوض ومساومة لصالح 
مرشوع النفوذ اإلقليمي، وخطا دفاعيا متقدما يف رصاع 
املصالح اإليرانية مع الغــرب، الذي يخبو أحياًنا بفعل 
دبلوماسية التخادم »سياسات أوباما واالتفاق النووي«، 
ويشتعل أحياًنا أخرى بسبب رشاهة الطموحات اإليرانية.

ومن ناحية أخرى فإن أهم مرتكزات مرشوع الهيمنة 
اإلقليمية اإليرانية، هو إضعاف قوة خصوم هذا املرشوع 
وأقواهم اآلن وهي القوة الســعودية، ولضعضعة هذه 
القوة البد من إشغالها بالتهديدات إن لم يكن استنزافها 
بالحروب املبارشة، ونظرًا ألن اليمن يمثل لألمن القومي 
السعودي خارصة رخوة ألسباب تتعلق بطبيعة النظام 
اليمني واملشــكالت البنيوية لهذا النظام، فقد وجدت 
االســرتاتيجية اإليرانية أن هذا البلد هو أفضل ساحة 

تشكل تهديًدا تاريخيًا للسعودية.

ولن يتحقق إليران هذا الهدف إال عرب سلطة موالية يف 
صنعاء، مثلما حدث يف 21 سبتمرب 2014م، عندما انقلب 
الحوثيون عىل الدولة وأمسكوا بالسلطة، ولتعزيز ميزان 
القوى لصالح هذه الجماعة البد من قوة سياسية تحميها 
قوة عسكرية، وهو ما حصل وما زال يحدث حتى اآلن، 
لكن استمرار ذلك يتعلق بأمر آخر وهو تغيري موازين 
القوة الديمغرافية، وهو ما يحصل بفصل الجنوب عن 
الشــمال، ألنه يف ظل الوحدة سيحصل الجنوبيون عىل 
نصف السلطة املركزية عرب شــغل مناصب الحكومة 
والجيــش، وهذا يقلص فرص الحوثي السياســية يف 
السلطة والقوة، فيما لو تشكلت حكومة وحدة وطنية 
وائتالفية، وبالتايل يقلص النفوذ اإليراني داخل حكومة 
صنعاء، والعكس صحيح فيما لو انفصل الجنوب، حيث 
سريث الحوثيون دور الزيدية السياسية الذي كان يحكم 

اليمن عىل مدى أكثر من ألف ومائة عام عرب األئمة.
وقد تضعضع هذا الدور بقيام ثورة 26 ســبتمرب 
1962م، وكان يمكن أن ينتهي لو قام نظام ســيايس 
عادل عقب ثورة الشــباب عام 2011م، لكن الرئيس 
السابق عيل عبدالله صالح وبدافع من مصالحه السياسية 
والعائلية استدعى نموذج األئمة بالتحالف مع الحوثيني 
وإيران يف عام 2014م، وبهذا لعــب تقاطع األطماع 
املحلية واإلقليمية دوًرا يف نجاح إيران يف تعزيز نفوذها 

باليمن.
لكن استمرار هذا النفوذ أمر مؤقت وخاضع ملوازين 
القوى الدولية واإلقليمية واملحلية، فاســتمرار الوحدة 
اليمنية سيمثل ضغًطا نحو نظام سيايس أكثر عداًل، ما 
يعني سلطة مركزية تشاركية متوازنة، ونظم حكم ذاتي 

محيل، وهذا سيحرم أية فئة من االنفراد بالسلطة.

عىل مقلب آخر فإن انفراط الوحــدة اليمنية وقيام 
حكومة مستقلة يف عدن، ســينظر له باعتباره رضبة 
قاصمة للنظام السيايس العربي ولألمن القومي العربي، 
فالتاريخ يعلمنا أن إرشاف حكومة ضعيفة يف عدن عىل 
باب املندب، يهيئ الفرص للعبة أمم يف جنوب الجزيرة 
العربية، أو بمعنى آخر وصاية إقليمية أو دولية، فقد مر 
بهذه األرايض الفرس واألحباش واألتراك واملستعمرون 
الغربيون بجميع امرباطورياتهم، وختم ذلك بالوصاية 
الشيوعية للســوفييت، حتى قامت الوحدة اليمنية عام 

1990م.
من جانب آخر ربما يغري االنفصال ورثة السالطني 
يف اتحاد الجنوب العربي باســتعادة أمجاد سالطينهم 
الـ17، التي كانت موجودة منذ ثالثة قرون إىل ما قبل 
60 عاًمــا، وما يغري بذلك هو وجــود تململ جنوبي 
من احتكار أبناء الضالع وأبني للســلطة يف عدن، منذ 
اســتقالل الجنوب عام 1967م، وما يدريك لعل هناك 
هوى يف عوالج القلب الحرضمي للســلطنة القعيطية 
يف املكال، فاإلقليميــة واملناطقية قوة ضاربة يف الثقافة 
اليمنية، وإن كان الحس القومي والوحدوي هو األعىل 

لدى النخب اليمنية.
إن تشــطري اليمن لن يكون حجرًا يف بحرية راكدة، 
إنما زلزال سيهز املنطقة، وربما سيفتح الباب لتجزئة 
دول عربية أخرى خاصة ممن تحكمها سلطات مركزية 
هشــة– مثلما هو األمر يف العراق وسوريا والسودان– 
وهو عىل كل حال حلم دائم للقوى األجنبية واإلقليمية، 
فتجزئة العرب وتقسيم دولهم سيناريو تتقاسمه أطماع 
إرسائيل وإيران وتركيا مع األجندات الغربية، وما جنوب 

السودان عنا ببعيد

لماذا ينبغي أن ندعم وحدة اليمن؟

برعاية محافظ محافظة صنعاء 

السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمديرية نهم يقيمان 
حفال تكريميًا لطلبة المتميزين في المركز الصيفي الثالث 

  استطالع/ وئام الصوفي

انتشار السالح وانشاء التشكيالت املسلحة 
خارج إطار الدولة، أمر أربك املشهد االمني يف 
اليمن، لكونه يعد قلقا كبريا، ومصدر تهديد 
بسبب تلك التشــكيالت، ومن أبرز مشكالته 
االخرية انقالب مليشيا املجلس االنتقايل املدعوم 
من دولة اإلمارات، يف املحافظات الجنوبية الذي 
خلف خسائر باألرواح، وعمليات نهب وسلب 
يف املمتلكات العامة والخاصة، وانتهاك سيادة 
الدولة اليمنية، من خالل قصف جوي لدولة 

اإلمارات استهدف قوات الجيش الوطني.
ويف هذا السياق حذر أكاديميون واعالميون، 
من خطورة التشــكيالت املســلحة خارج 
إطار الدولة، واصفــني ذلك أنها تهدد وجود 
الدولة وتوسع من رقعة الفوىض والتفتيت 
املجتمعي، وتبعث نتــوءات جهوية وقروية 

وعنرصية.
وقال الدكتور فيصل الحذيفي أســتاذ يف 
العلوم السياسية لـ"26 ســبتمرب": أن أي 
تشكيالت ميليشاوية مســلحة من منظور 
اجتماعي رصف تهدد أمن وسالمة املجتمع، 
وخطر يهدد وجود الدولة، وتوسع من رقعة 
الفوىض والتفتيت املجتمعي، وتبعث نتوءات 

جهوية وقروية وعنرصية.
وأضاف الحذيفي: أن وجود املليشيات يعقد 
املشــهد اليمني، ويصعب الوصول إىل حلول 
ممكنة، أو تنفيذ الحلول التي تم التوافق عليها 
كما هو حال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار الحذيفي إىل أن املليشيات املسلحة 
تسهم يف نقض االتفاقيات والحلول السابقة، 
وتســتدعي الغاء الجهود والعودة إىل الصفر 
بالبحث عن توافقــات وحوارات جديدة يلبي 
مطالبها الجهويــة أو العصبية، وتســهل 
الســيطرة عىل اليمن من أطــراف خارجية 
بالتجنيد والتمويل لهذه املليشــيات، وتعرس 

عىل اليمنيني بوادر الحل الوشيك.
وبحسب الحذيفي فإن سيطرة الدولة هي 
الحل إللغاء هذه الجماعات، وهذا يحتاج إىل 

وعي مجتمعي بخطورة تاليش الدولة، أو تمدد 
املليشيات وسيطرتها لتحل محل الدولة.

ومن جهته قال السيايس عبدالله حسن خالد 
العسايل لـ"26 سبتمرب": إن إنشاء التشكيالت 
العســكرية واألمنية خارج إطــار الدولة له 
مخاطر جمة، ومنها صناعة مرتزقة من أبناء 
البلد يكسبون معيشهم من االرتزاق، باإلضافة 
إىل تبعية هذه التشكيالت للجهة التي أنشأتها 
وتدفع لها، حيث تواليها وتتلقى منها األوامر 
وتنفذها، باإلضافة إىل انتهاك حق ســيادي 

للبلد.
وأضاف العسايل: ان تلك التشكيالت املسلحة 
تعترب موازيــة لقوات جيش وأمــن الدولة، 
والخطورة الجســيمة تكمن يف توظيف هذه 
التشكيالت من قبل املمول بطرق شتى تضمن 
له تحقيق مصالحه، ومن هذه الطرق: التدخل 
يف الشــؤون الداخلية للبلد بفرض القرارات 
والتعيينات والتوجهــات والتوجيهات التي 
تساعد يف تحقيق مصالح ذلك املمول، باإلضافة 
إىل التدخل يف سلطات الدولة، واخرتاق القوانني 

والرشائع.
وأشار العســايل إىل أن التشكيالت املسلحة 
خارج إطار الدولة ترضب هيبة الدولة، وتسبب 
يف إضعاف سلطتها وممارســة االنتهاكات 
واإلخالل باألمن وإقالق السكينة العامة، ونرش 

الفوىض والرعب يف ربوع الوطن.
وتابع العســايل أن مواجهة التشــكيالت 
املســلحة لقوات جيش وأمن اليمن تسببت 
بإراقة الدمــاء وبالدمار لكل يشء، باإلضافة 
إىل أنها تؤدي إىل انهيار الدولة وتمزق البلد إىل 

إمارات أو دويالت ال تخضع لسلطات الدولة، 
بل تفرض أمرا واقعا كالً يف مربعها، وتتوسع 
شهيتها فتبدأ بالترصف كدويالت مستقلة عن 

الدولة املركزية.
وأوضح العســايل أن ما حصل من انقالب 
من قبل مليشــيا املجلس االنتقايل املدعومة 
من دولة اإلمــارات العربية املتحدة تفاجأ به 

املواطن اليمني.
واكد العسايل بأن االمارات العربية املتحدة 
التي أنشــأت هذه التشــكيالت تستغل هذا 

التمزق والفوىض واالنهيار الذي صنعته بتلك 
التشــكيالت يف وضع يدها عىل مقدرات البلد 
االقتصادية؛ كحقــول النفط والغاز واملوانئ 
والجزر، واملواقع الســياحية كالســواحل 

واألماكن األثرية وغريها.
اما االعالمية أمة الرحمــن العفوري فقد 
تحدثــت قائلة لـــ"26 ســبتمرب": أن لكل 
دولة مســتقلة يف العالم ذات سيادة وقانون 
مؤسسات حكومية تديرها أياً كان حجم هذه 
املؤسسات ونوعها، وما دونها من التشكيالت 
أو االنظمة املوازية للدولة، والقائمة بعملها يف 
مناطق سيطرتها يعد تعديا صارخا لقوانني 
الدولة وســيادتها، وال يمكــن بأي حال من 
األحوال بقاء تلك الجماعات او غريها الخارجة 
عن أنظمة تلك الدولة؛ ملا فيه من انتهاك وتعد 

عىل حقوق الدولة وكيانها.
وأضافت العفــوري: أن ما يحدث يف اليمن 
من إنشاء تشــكيالت ومجموعات مسلحة 
توازي بإمكانياتها ودعمها الدولة والحكومة 
الرشعية يهدد السلم االجتماعي، وبناء دولة 
النظام والقانون، ويعزز من االنفالت األمني، 
وظهور التشــكيالت االرهابية املهددة لألمن 
واالســتقرار، ويؤخر بدوره عجلة التنمية يف 
اليمن، يرافق تلك التشــكيالت تقسيم اليمن 
وثرواته وتشــجيع االقتتال فيمــا بني تلك 
الجماعات؛ لتصبح بعدها اليمن دولة منكوبة 

محلياً وإقليميا ودولياً.
اإلعالمي صدام الحريبي تحدث هو اآلخر 
لـ"26 سبتمرب": إن إنشاء تشكيالت عسكرية 
ومليشاوية خارج إطار الدولة ومؤسساتها 
من أكرب الجرائم التي تعاقب عليها القانون، 
فهي تنهي األوطان وترشذمها وتدخلها يف أتون 

الحروب التي ال نهاية لها.
وأضــاف الحريبي: أن إيجاد تشــكيالت 
مسلحة غري تابعة للدولة تكون سببا يف تمزيق 
الوطن، وانتهاك سيادته وارتهانه، بل واحتالله 
وتحويله إىل مستنقع يقبل أي شكل من أشكال 
اإلرهاب، فيموت الوطــن ويموت أبنائه، أما 

ساكنيه فقط فهم يف سعة من هربهم.

أكاديميون يحذرون من خطر التشكيالت العسكرية خارج إطار الدولة

سليمان العقيلي



 كرم مكتب الشباب والرياضة  يف تعز الالعبني البارزين لأللعاب 
القتالية "تايكواندو- كاراتيه" عىل بساط نادي الرشيد بامليداليات 

"الذهبية والربونزية".
ويأتي تكريم الالعبني ضمن برامج املراكز الصيفية، ونشاط 
املكتــب الدائم لتفعيل الحركــة الرياضية والشــبابية، وعودة 
ديمومتها واستمرارها رغم ما تشهده املحافظة من حرب وحصار 

ريايض ألكثر من أربع سنوات.
وأكد الكابتن فيصل أســعد نائب مدير مكتب الشــباب بتعز 
أثناء تكريمه ألكثر من 80 مشاركا خاضوا منافسات اللعبة أن 
محافظة تعز تربعت خالل ســنوات يف صدارة البطوالت املحلية 
لأللعاب القتالية، ودائما ما كان أبطالها يحصدون األلقاب محليا 

وخارجيا.
مثمننا الدور الريادي لوزارة الشباب والرياضية ممثلة بمعايل 
الوزير نائف البكري ومحافظ املحافظة نبيل شمسان الهتمامهم 
بالالعبني وإعادتهم  للمستوى العايل الذي تتميز به هذه األلعاب  

من حيث الروح القتالية وتأهيل الهواة بصورة عامة.
وشهدت هذه اللعبة القتالية إقباال كبريا من املشاركني بساحة 
نادي الرشــيد يف تعز، نظرا للتنســيق والرتتيب والتنظيم الذي 
اضطلعت به إدارة نادي الرشيد، وهو ما أسهم أيضا بشكل كبري 

يف نجاح النشاط منذ انطالقه.

أصبح واضحا للعيان وبما ال يدع مجاال للشك والتأويل أن اإلمارات  
وإيران تمتلكان مرشوعا واحدا غايتــه نرش الفوىض وزرع الفتن 
والضغائن واألحقاد والكراهية بني أبناء الشعب الواحد، وبني شعوب 
املنطقة العربية؛ رغبة منهما يف إذكاء رصاعات بينية ال تنتهي تهلك 
الحرث والنســل، وتهدم كافة املقومات حتى يتسنى لهما تجريف 

املوارد، وانتهاك السيادة والسيطرة عىل القرار.
وألجل ذلك أقدمت دولة اإلمــارات العربية املتحدة وبكل وقاحة 
واستهتار وانتهاك صارخ لألعراف والقوانني الدولية واملحلية عىل 
تقويض سلطات الحكومة الرشعية، وبناء مليشيات مسلحة تابعة لها 

خارج إطار الحكومية كأداة لتنفيذ أجندتها، بل بلغت بها الجرأة إىل 
قصف قوات الجيش الوطني بطائراتها وهو يمارس واجبه الوطني 
يف بسط نفوذ الدولة، ونرش األمن واالستقرار وحماية املكتسبات، وقد 
مارست كل ذلك يف تفان عجيب لخدمة أجندة إيران قوال وفعال، وهو 
حال قاداتها الذين بدت البغضاء من أفواههم- مؤخرا- وما تخفي 

صدورهم ومؤامراتهم أكرب.
لدولة اإلمارات وقياداتها نقول: لن يكتب لكيدكم ومكركم النجاح؛ 
فالله أرسع مكرا، واليمنيون أشــد بأسا وأشــد تنكيال بأعدائهم 

الطامعني واملرتبصني،  فال يغرركم تقلبكم يف البالد.. متاع قليل.

الرتبية  مكتــب  أعلــن 
والتعليم يف العاصمة املؤقتة 
عدن عن تأجيــل بدء العام 
الــدرايس الجديــد 2019– 
2020م ألسبوع واحد، بعد 
ما كان من املقرر انطالقه يف 

1 سبتمرب2019م.
وحســب تعميم رسمي 
صادر عن املكتــب الرتبية 
والتعليم يف املحافظة، حصل 
تقــرر "تأجيل بــدء العام 
الــدرايس 2019 – 2020م 
مــن األول مــن ســبتمرب 
الجــاري إىل الثامــن منه، 
التي  األمنية  الظروف  جراء 
تشــهدها العاصمة املؤقتة 
عدن، "ولضمان توافر عوامل 
االســتقرار النفيس للطالب 
والطالبات الســتقبال العام 

الدرايس الجديد".
االشــتباكات  وكانــت 
املسلحة بني الجيش الوطني 
والقوات الرشعية املعرتف بها 
دولياً، وقوات الحزام األمني 
االنتقايل  للمجلــس  التابع 
الجنوبي املدعوم من اإلمارات 
قد تسببت يف توقف مظاهر 
الحياة يف معظم أحياء املدينة 

خالل الشهر املايض.
ويف هــذا الســياق قال 
الرتبوي واملدرس يف املدارس 
طالل  األســتاذ  الحكومية 
الباشــا: إن تأجيــل العام 

الــدرايس يعود ســلًبا عىل 
مســتوى التحصيل العلمي 
ألبنائنا الطــالب والطالبات 
يف مختلف مستويات التعليم 
األسايس واإلعدادي والثانوي، 
وال سيما وأن العام الدرايس 

أصبح قصريًا.
أن  الباشــا:  وأضــاف 
االضطرابات التي تشهد البلد 
واألوضاع األمنية املقلقة التي 
تعيشها محافظة عدن؛ أثرت 
وبشكل مبارش عىل العديد من 
مظاهر الحياة يف املحافظة 

ومنها البيئة التعليمية اآلمنة.
وأكد الباشا أن قرار مكتب 
الرتبية والتعليم يف املحافظة 
كان عىل صواب، إذ ال يمكن 
بدء العام الدرايس وحضور 
الطالب إىل املدراس يف ظل هذه 
األوضاع األمنية التي تعيشها 

عدن منذ الشهر املايض.
وشدد الباشا عىل رضورة 
بدء العــام الــدرايس فور 
استقرار األوضاع األمنية يف 
املحافظة، داعًيا أولياء أمور 
الطــالب إىل الدفع بأوالدهم 

فور بدء العام الدرايس الجديد 
حتى يتسنى لهم التحصيل 
العلمي، وال يفوتهم شيئا من 
املنهج أسوة بزمالئهم الطالب 

يف بقية املحافظات.
ومــن جانبه، قــال ويل 
األمر محمــد إبراهيم، وهو 
أب لخمســة طــالب: "إن 
قرار وزارة الرتبية والتعليم، 
القايض بإرجــاء بدء العام 
الدرايس الجديــد يف مدينة 
عــدن صائب للغايــة، إذ ال 
يمكن ألحد إرسال أطفاله إىل 

املدارس يف ظل عدم استقرار 
األوضاع األمنية، وانتشــار 
املظاهر املســلحة يف جميع 

األحياء والشوارع".
وأضــاف إبراهيم: "منذ 
مطلع الشهر املايض ونحن 
نعيش يف حالــة من الرعب، 
وليس بمقدورنــا الخروج 
من منازلنــا بحرية كما يف 
الســابق، جراء االشتباكات 
املسلحة التي شهدتها املدينة، 
والتي يمكن أن تتجدد يف أي 

لحظة".
وأوضــح إبراهيــم "يف 
األصل يرفــض أغلب أولياء 
إىل  أبنائهم  إرســال  األمور 
املدارس. ولــن يحدث ذلك 
إال بعد اســتقرار األوضاع 
األمنية بشكل تام، حتى وإن 
بدأ العام الــدرايس الجديد 
األســبوع املقبــل"، داعيا 
املتقاتلني يف عدن إىل "تحكيم 
العقل وتغليب مصلحة عدن 

وتجنيب أهلها الرضر".
وكانت العملية التعليمية 
للعام الدرايس الجديد 2019 
– 2020م قد بدأت يوم اإلثنني 
املوافــق ســبتمرب يف أغلب 
لسيطرة  الخاضعة  املناطق 
املعرتف  الرشعية  الحكومة 
بها دولياً، وعىل رأسها مأرب 

وحرضموت والجوف.

وممارســة  االنتقالــي  مليشــيا 
الجرائم الجسيمة

التزال مليشــيا املجلس االنتقايل منــذ تمردها عىل 
الحكومة الرشعية تمارس أبشــع الجرائم الجسيمة 
يف محافظات عدن وأبني ولحج،  شــملت هذه الجرائم 
التهجري القرسي واملداهمات وقتل واختطاف املعارضني 
لها بالرأي،  والتصفيات وفقا للهوية، ويفيد ســكان 
محليون بأن هذه االنتهاكات التزال يف تصاعد مستمر 
ما ينذر بكارثة حقوقية وإنسانية يف مناطق تواجدها 

وسيطرتها.
ويخىش مراقبون دوليون ومحليون من استمرار لغة 
الكراهية واملناطقية التي يشحن بها االنتقايل مليشياته، 
كونها ستعمل عىل اســتمرار تصاعد االنتهاكات ضد 
املدنيني واألشخاص املشمولني بالحماية وفقا للقانون 

الدويل اإلنساني.

عقد مكتب الصحة والسكان 
يف محافظــة تعــز اجتماعا 
موسعا ملدراء اإلدارات والربامج، 
وذلك ملناقشة برنامج "شبكة 
العاملة الصحية املجتمعية"، 
الذي ينفــذه املكتب بدعم من 
منظمة اليونيسيف يف مديريات 

الساحل.
وأشــاد مدير عام مكتب 
الصحــة العامة والســكان 
الدكتور عبدالرحيم السامعي 
بالجهود التي يقوم بها منسق 
وفريق الربنامــج، مؤكداً عىل 
الجهود  مضاعفــة  رضورة 
واإلرساع يف تنفيــذ الربنامج 
واالستفادة املثىل من أنشطته 
وفعالياته من أجل تقديم خدمة 

راقية للمواطن.
مــن جانبه، اســتعرض 

الدكتور توفيق القريش أنشطة 
وفعاليات الربنامج الذي سينفذ 
يف مديريــات: املخا، الوازعية، 

موزع وذباب كمرحلة أوىل.
أن  إىل  القــريش  وأشــار 

الربنامــج ســوف يشــكل 
رافدا مهمــا للقطاع الصحي 
باملحافظة، وسيقدم خدمات 
صحية للمواطنني، السيما يف 

املناطق النائية.

 عمار صالح التام
كثرية هي تلك األحداث األخرية املتســارعة خالل شهر 
أغسطس الحايل، و ما صحبها من مواقف سياسية يمنية 

وإقليمية ودولية.
لقد أثرت تلك األحداث عىل مشــاعر اليمنيني بني املد و 
الجزر حسب الوقائع فرحا وحزنا، ومن الطبيعي أن يفرحنا 
النرص وتحزننا اإلخفاقات والنــرص املؤقت ألعداء اليمن 
ببعض األماكن، و لكن األمر غري طبيعي، ويعرب عن سطحية 
يف فهم مجريات األحداث ومعطيات الرصاع وطبيعة املعركة؛ 

هو اإلفراط يف الفرح و الحزن. 
 ال بد أن نلجم نزوات العواطف واملشاعر بنظرات العقل 

يف الفرح والحزن. 
  كما أن نظرات العقل يجب أن تزين بنزوات العاطفة 

ومشاعر األمل والتفاؤل يف الفرح والحزن. 
اإلفراط يف الفرح يدفع للتهور وفتــح معارك إعالمية 
جديدة عرب منشورات وكالم مستفز يخرجنا عن االتزان، وال 
ينبغي أن نبالغ بالفرح وقت االنتصار، بل الواجب أوال: تمثل 
قوله تعاىل يف سورة النرص: )فسبح بحمد ربك واستغفره 

إنه كان توابا(.
ثانيا: بتحليل الوضع وترتيب األمور، والتوجيه للجيش 
والقيادة واملجتمع بالحفاظ عىل املكاســب السياســية 
والعسكرية، بلغة متوازنة وألفاظ بعيدة عن البذاءة والتشفي 

واالستفزاز للطرف املهزوم.
كما أن املبالغة بالحزن والنقد والتذمر يبعث عىل اإلحباط 
والعجز، وما ينبغي أثناء االنتكاسة هو التشجيع وبث روح 
الثقة بني القيادة واألفراد والشعب، وعدم الترسع يف األحكام، 
وعدم االنجرار للشائعات و ترويجها، وال نجعل من املصيبة 

مصيبتني، وكذلك التذكري بأن قضيتنا عادلة، و أننا أصحاب 
حق، و لن نخذل شعبنا، و لن تهزنا األخطار واملؤامرات، هي 
معركة وجود ومعركة مصري؛ إما أن نكون أو ال نكون، نحن 
أبناء امللوك التبابعة العظام، و أحفاد األنصار، والفاتحني، 
وامتداد لحركة األحرار يف مواجهة اإلمامة واالستعمار، و أن 
األيام دول بني الناس، و قد آن لليمن أن ينهض ويستعيد 

دوره الحضاري بني شعوب األرض وهو أهل لذلك.
ســتنترص اليمن بإذن الله وستتكشف كل أقنعة 
الزيف والخيانــة، إننا املدد لألمة، وإن نفس الرحمن 
سيأتي من اليمن، وسيعود اليمن سعيدا كسالف عهده، 
إن ثقتنا بعد الله يف شعبنا اليمني العظيم الذي سيفشل 

كل الرهانات.
أخريا قــال الله تعاىل: )لكيال تأســوا عىل ما فاتكم وال 

تفرحوا بما آتاكم والله ال يحب كل مختال فخور(.

برنامج »شبكة العاملة الصحية المجتمعية« في تعز
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عدن.. تأجيل العام الدراسي الجديد بسبب األوضاع األمنية التي تعيشها المحافظة

مكتب الشباب بتعز يكرم البارزين 
في األلعاب الرياضية

اليمن وخطر شرعنة المليشيا خارج مرجعيات 
العملية السياسية واستعادة الدولة

ملشنة املنطقة منهج وهدف اسرتاتيجي ملرشوع تفتيتها وتدمري هويتها 
الوطنية والدينية.

ويف سبيل ذلك يتم توظيف الفقه املغلوط، والعصبيات املذهبية والقبلية 
واملناطقية، ورشاء الذمم والوالء للخارج، ويقــود كل ذلك الحقد والغل 

والكراهية والجهل، وسلوك السقوط اإلنساني لخدمة هذا الهدف.
فمن مظاهر انحطاط األمم وســقوطها تغييبها للعقل يف الحكم عىل 
األشياء، واستبدال العقل بالغريزة البرشية الحيوانية، وهذا التغييب يصل 
باألمة إىل انحطاط وسقوط أدنى من املرتبة الحيوانية، فغريزة الحيوان 
تتوقف عند اإلشباع، فمثالً عندما يشبع األسد ال يصطاد مجدداً ليأكل، بينما 
السقوط واالنحطاط اإلنساني ينطلق بغريزة مدمرة دون توقف، حينها 
يصبح اإلنسان بال دين وبال عقل وال ضمري وال وازع وال قيم وال قانون، 
أعماله وسلوكه تتجاوز العقل والغريزة الحيوانية، وبهذا السلوك يسقط 
من العلو والسلوك اإلنساني إىل مرتبة أدنى من السلوك الحيواني، فيخرج 
من منزلته كإنسان ليسقط إىل مرتبة أدنى من الحيوان، وأدق وصف لهذا 
السقوط واالنحطاط وصفه الله سبحانه يف كتابه بقوله: )َوَلَقْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم 
وَن ِبَها  َن اْلِجنِّ َواإْلِنِس َلُهْم ُقلُوٌب الَّ يَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ يُبرِْصُ َكِثريًا مِّ
َوَلُهْم آذَاٌن الَّ يَْسَمُعوَن ِبَها أُوَلِٰئَك َكاأْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُوَلِٰئَك ُهُم اْلَغاِفلُوَن( 

]األعراف: ١٧٩[.
)أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَنَْعاِم بَْل ُهْم 

أََضلُّ َسِبياًل( ]الفرقان: ١٤٤[.
فما يحدث اليوم يف اليمن من خالل بشاعة الجرائم التي تناقلتها وسائل 
التواصل، هو ممارسة لهذا الســقوط واالنحطاط اإلنساني، الذي تقوده 
مليشيا ال تمتلك عقل لتدرك به وتقدر عواقب عملها وارتهانها، وال تعرف 
نتائج سوء نهجها وأفعالها، وال تمتلك حتى غريزة البقاء واملصلحة كالحيوان 
الذي يحافظ عىل قطيعه ومنطقة صيده، وحده الغل والكراهية املحدد األوحد 
لسلوكها، الساعي لخدمة وتنفيذ مخططات أعداء الوطن، فهي تمارس كل 
ما وصفته قواميس وقوانني الجرائم ضد اإلنسانية، دون وازع من دين أو 
قيم أو عرف أو أخالق، ال تُميز بني قريب وشقيق، وال بني ماض أو حارض 
أو مســتقبل، وحده املوت والفناء والدمار عقيدتها وماضيها وحارضها 
ومستقبلها، تبحث لنفسها عن غطاء- تربر به عدوانها وهمجيتها- بمسميات 
عدة من الدين إىل الوطن والشعب، ترفع بذلك كلمات حق وتريد بها باطل.

هي ال تؤمن بدين؛ فالدين يمنح الحياة واألخوة، ويمنع العدوان والهمجية 
والتشتت، وال تؤمن بالوطن؛ فالوطن يمنح التعايش واملحبة، ويمنع تمزيقه 
وبيعه، وال تؤمن بالشعب؛ فالشعب أصل واحد ودين واحد وثقافة وأخوة 

واحدة.
هذه املليشيا ليس لها عالقة بأي علم ترفعه أو شعار تنادي به أو هدف 
تسعى له، هي يف طبيعتها وسلوكها ومنهجها مليشيا للموت والدمار، انقلبت 
عىل الوطن وباعته بماضيه وحارضه ومستقبله، خرجت من الدين وجوهره 
وسماحته وخرجت من الوطن بتعايشه وروابط أخوته، نحن أمام وحشية 

تجاوزت وحشية الحيوان كما قال الله.
هذه املليشيا تم تشكيلها بتمويل خارجي وألهداف خارجية، إذ أعلنت 
مليشيا الحوثي املدعومة واملمولة من إيران إسقاط الجمهورية وعودة اإلمامة 
بصنعاء لصالح املرشوع اإليراني، وأعلنت مليشيا االنفصال املدعومة واملمولة 
من اإلمارات إسقاط الوطن وعودة التشــطري من عدن لصالح املرشوع 
اإلماراتي، وكليهما تعمالن إلسقاط مرشوع الدولة االتحادية خيار اليمنيني 
ومستقبلهم، وتسعى هذه املليشيا من خالل رُعاتها إلجبار دولة الرشعية 
للتفاوض معها خارج العملية السياسية ومرجعياتها املتفق عليها، فعىل 
ماذا تفاوض الرشعية؟! أعىل رشعنة مليشيا اإلنقالب ومشاريعها، أم عىل 
إسقاط الجمهورية وعودة اإلمامة، أم عىل اسقاط الوحدة وعودة التشطري، 
أم عىل إسقاط الدولة االتحادية بأقاليمها الستة؟! وماذا يبقي  حينها من 
العملية السياسية ومرجعياتها، التي هي أساس التفاوض، وهي العملية 
التي التقى تحت سقفها ومرشوعها اليمنيون جميعاً، وارتضاها الجميع لبناء 
يمن املستقبل تحت سقف املواطنة الواحدة وليس العصبيات، وما انقلب 
عىل اليمن االتحادي غري عمالء الخارج الذين ال يؤمنون باليمن ومستقبله؟!

يعلم الجميع أنه عىل أساس إعادة الرشعية واملرشوع قدم تحالف دعم 
الرشعية لليمن واإلمارات جزءا منه، وليس من مهام اإلمارات فرض مليشيا 
عميلة لها عيل الدولة اليمنية ورشعيتها، وليس من مهامها تقسيم اليمن، 
وال من مهامها فرض مفاوضات تهدف رشعنة مليشــيا خارج العملية 
السياسية لليمن االتحادي، وليس من مهامها وال من حقها وصف الجيش 
الوطني باإلرهاب، وهو املكون من كل أبناء اليمن وأطيافه املجتمعية املؤمنني 
برشعيته ومرشوعه، وعىل أيدي تحالف دعم الرشعية تم تدريبه وتمويله، كما 
أنه ليس من حق اإلمارات منع الجيش الوطني من تحرير األرض اليمنية 
من االنقالب الحوثي واالنفصايل، ومن املؤكد أن االنقالب االنفصايل هو الذي 

سيمنع الرشعية، وتحالف دعمها من القضاء عىل املرشوع اإليراني.
واملتابع واملراقب يجد أن تأجيل حسم القضاء عىل املرشوع اإليراني يف 
اليمن كان بسبب اهتمام اإلمارات ببناء مليشياتها ومرشوعها لتقاسم اليمن 

مع املرشوع اإليراني.
وعليه تربز تساؤالت جسيمة أمام اليمنيني وتحالف دعم الرشعية، أين 
ستذهب تضحيات الشعب اليمني؟! وأي وطن اسمه اليمن سيبقى بعد 
إســقاط الجمهورية وعودة اإلمامة، أو إسقاط الوحدة وعودة االنفصال، 
أو إسقاط املســتقبل ومرشوع دولته االتحادية، أو إسقاط دور التحالف 
وهدفه؟! لن يبقي لكم أيهــا اليمنيون من وطنكم غري الكراهية والرصاع 
واملوت والدمار الذي سيكون نكبة عىل اليمن واملنطقة والعالم، فمن يسعى 

لذلك؟!
الصمت أمام هــذه الجرائم جريمة وخيانــة، الصامتون هم األجراء 
والخونة، الذين باعوا شعبهم ووطنهم وهويتهم وتاريخهم ومستقبلهم 
بأرقام بحسابات بنكية، فألسنتهم مقطوعة وأقالمهم مكسورة وسالحهم 

يقتل الوطن؛ فال كلمة لهم منطوقة أو مقروءة.
وها هي معالم يمن املليشيا ودويالتها نراها بصائر بأعيننا، من آثار 
للكراهية للدمار والخراب واملوت، لقد عبثت هذه املليشيا وما زالت تعبث 
باليمن بمسمياتها املختلفة القاعدية والداعشــية والحوثية واملناطقية 
واالنفصالية، وما زالت تمارس التوحش يف القول والفعل، هي مليشــيا 
ليس لها دين وال وطن وال هدف،  تسعى لتغيري الدين وتدمري اليمن خدمة 

ملشاريع غري وطنية ودول أجنبية.
إن رشعنة املليشيا خارج املرجعيات العملية السياسية، واستعادة الدولة 
هو قضاء عىل اليمن واستقراره، وقضاء عىل محيطه وجواره تنفيذاً ملرشوع 

تفتيت املنطقة.

إمارات الشر وخيانتها 
لليمنيين

لم تكن تدرك دولة اإلمارات، عندما قررت أن تخون الثقة 
التي منحها إياها اليمنيون، باســتنجادهم بها، لتعينهم يف 
استعادة دولتهم التي اغتصبتها مليشيا الحوثي، أن لعبتها 
القذرة ومؤامرتها الخسيسة لن تستمر، ورسعان ما ستفوح 

رائحة خيانتها التي تزكم األنوف ويفتضح أمرها.
لم تتوان اإلمارات التي أتت إلغاثــة اليمن ومحاربة املد 
الفاريس حسب زعمها، عىل العمل بشتى الوسائل النتهاك 
سيادة بلدنا الحبيب، مستغلة بشكل بشع لحظات الضعف 
التي يمر بها، يف مشــهد ال أخالقي، يعكس مدى االنهيار 
والسقوط بمنظومة أخالق حكامها، ممن اعتادوا عىل الغدر 

الذي صعدوا من خالله إىل رأس هرم السلطة.
فقد سارعت  منذ الوهلة األوىل من مشاركتها يف تحالف 
دعم الرشعية، لتشكيل مليشــيات مسلحة تحت مسميات 
مختلفة، عرب أدواتها وخدامها املطيعني، ممن يتباهون علنا 
بعمالتهم لها عىل حســاب وطنهم، متجردين من كل القيم 
الوطنية، ينفذون مخططات أسيادهم الحاقدين، طمعا يف 

دراهمهم القذرة.
عملت اإلمارات بشكل دؤوب خالل تواجدها يف اليمن عىل 
التحريض عىل االقتتال بــني أبناء الوطن والدفع باتجاهه، 
مختلقة أكاذيب ســامجة، تحت مسمى مكافحة اإلرهاب، 
ومحاربة "حزب اإلصــالح اإلصالحي"، والتي لم يصدقها 
إال مرتزقتها التي عملت عىل تسمينهم طوال مشاركتها يف 

تحالف دعم الرشعية.
بدأت مليشــيات اإلمارات بتنفيذ مخططاتها اإلجرامية، 
يف العاصمــة املؤقتة عدن، من خــالل االغتياالت لكل من 
شعرت بأنهم سيقفون حجر عثرة ألهدافها الرامية لتمزيق 
البلد وإضعافه، والتي أكدت التحقيقات تورط قيادات تلك 
املليشيات بتنفيذها، قبل أن تصعد من حماقاتها، وتسيطر 

عىل العاصمة املؤقتة، ومحافظتي أبني وشبوة.
وعندما فشلت مليشياتها يف تنفيذ ما كلفتهم به، ولم تصمد 
أمام رضبات قوات الجيش الوطني، تدخلت اإلمارات وبشكل 
مبارش يف إنقاذها من االنهيار التام، وقصفت قوات الجيش 
الوطني، يف تعد سافر عىل سيادة الجمهورية اليمنية وجيشها 

التابع للحكومة الرشعية التي ادعت أنها أتت لنجدتها.
تســتعرض اإلمارات عضالتها يف اليمن، بهذا الظرف 
الصعب التي تمر فيه البــالد، وكان األحرى بها أن توفر 
صواريخها لتحرر بها جزرها الثالث، التي تحتلها إيران منذ 
عقود وتؤكد أنها جزر إيرانية، يف حني تقف االمارات أمامها 

موقف العاجز الضعيف الذي ال حول له وال قوة.
دولة اإلمارات لم تستح من أحد وال  حتى من نفسها، وهي 
تسعى بكل ما أوتيت من قوة للسيطرة عىل املوانئ والجزر 
اليمنية، لتظهر حقيقة جشــعها وأطماعها الحقيقة التي 
شاركت ألجلها يف تحالف دعم الرشعية، وفشلت يف إخفائها 

بسبب طيش حكامها وغبائهم.
لقد افتضحت اإلمارات يف اليمن، وكتبت لنفســها الكره 
يف قلوب اليمنيني ألعوام طويلة قادمة، فلن يســكتوا عىل 
تجاوزاتها الخطرية لســيادة البالد، واســتغاللها الحقري 
للظروف التي تمر فيه، ســيطردوها من أرضهم، لتخرج 
مذمومة مدحورة، تجر أذيال العار والهزيمة، ويلقنوها درسا 

قاسيا لن تكرر بعده أن تعبث مع الكبار مجددا.

كمال حسن


