
خاص:
 قال مدير دائرة الهندســة العسكرية 
العميــد الركــن/ عبداللــه الحيدري، 
:"أن فرق الهندســة تمكنــت من انتزاع 
"20541" لغماً أرضياً وعبوات ناســفة، 
وقنابل ومقذوفات غري متفجرة، زرعتها 
مليشــيا الحوثــي املتمــردة يف مناطق 
الســاحل الغربــي، ومحافظــة تعز". 
وأوضح العميد الحيدي يف ترصيح خاص 

لصحيفة26 سبتمرب أن وحدات الدائرة يف 
املناطق واملحاور أنجزت كثريا من املهام 
القتالية واإلجراءات واألعمال الهندسية 
ســواء ما يخص التجهيزات الهندسية 
الدفاعية أو مســح وتأمني املناطق التي 
دارت فيها العمليــات القتالية. مؤكداً أن 
العام 2020 سيشهد بناء نوعيا لوحدات 
الدائرة من خالل االهتمام بتأهيل وتدريب 
وحدات التأمني القتايل يف املناطق واملحاور 

خصوصا بعد تفعيل مدرســة الهندسة 
العســكرية. وأضاف "نســعى المتالك 
مؤسســات هندسية تســاهم يف تأهيل 
الكــوادر الهندســية التخصصية ومنها 
كلية الهندسة العســكرية وإنشاء هيئة 
الهندسة العسكرية نظرا التساع وتشعب 
املهام الهندســية والتعقيــد الحاصل يف 
مرسح العمليــات القتالية واملواجهات".

اختالف الرؤى حول الخيارات الوطنية يجب أال يتحول إلى معاول لهدم الدولة والسلطة الشرعية
 :» « رئيس الوزراء في حديث خــاص لـ

دعم املؤسسة العسكرية واألمنية وضامن رصف مرتبات منتسبيها من أولويات احلكومة

بتوجيهات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد األعلى للقوات المسلحة 
تدشين العام التدريبي 2020 في هيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة األركان وفي مختلف المناطق والمحاور والوحدات 

اختتام عام من اإلنجازات واالنتصارات في معركتي التحرير والبناء

القوات املسلحة.. يٌد تبني وأخرى عىل الزناد

عاٌم جديد.. عهٌد يتجدد
تشهد هيئات ودوائر وزارة الدفاع ومختلف املناطق واملحاور 
والوحدات العسكرية فعاليات متواصلة لتدشني العام التدريبي 
الجديد بآليات وبرامج وخطط موحدة، تؤكد املســتوى الذي 
وصلت إليه قواتنا املســلحة من الجهوزية القتالية واملعنوية 
والبنــاء التنظيمي والهيــكيل والضبط والربــط العملياتي 
واملعلوماتي، كما تظهر الحرص عــى بناء وتأهيل الجندي، 
عى كل املستويات بدنياً ومهارياً ومعنوياً، ليشكل بحق الرقم 

الصعب، الذي يعول عليه يف كل امليادين والجبهات.
ويحل 2020 ومؤسســة الوطن الدفاعيــة أفضل إعداداً 
واستعداداً، وأكثر تماســكاً وصالبة بما يؤهلها لتنفيذ املهام 
املوكلة إليها يف أي زمان ومكان، ولتميض إىل األمام محققة كل 

األهداف املنشودة.
وها هو شعبنا اليوم يرى قواته املسلحة وهي تعمل يف اإلعداد 
املعنوي والقتايل، فتبدو أكثر تماســكاً واستعداداً للدفاع عنه 
وعن مكتسباته وخوض املعركة الفاصلة مع من يحاولون سلب 
إرادته، وجعله مرتهناً للمايض من القوى الظالمية التي تسببت 
كثرياً يف معاناته وأمله، وما زالت تمعن يف غيها، إال أن الكفيل 
بردعها هو من يسقي اليوم بعرقه ميادين التدريب والقتال، 
ومن يروي بدمه تــراب الوطن، كيف ال وهو قد ارتىض إال أن 

يكون أحد هؤالء األبطال، ممن ينتسبون للقوات املسلحة.
ويعلم أعداء الوطن بأن أهدافهم لــن تتحقق إال بضعف 
املؤسسة العســكرية، وأن قوتها وبناءها عى األسس العلمية 
الصحيحة هو ما يعجل بانتهاء مشــاريعهم الصغرية، فهذا 
التدريب والتأهيل وتخريج الدفعات املتتابعة هو ما يغيظهم؛ 
ألنهم يعلمون بأن القوات املسلحة لن تتهاون ولن تهدأ إال بأن 

تكون يف صف الوطن ومنجزاته.
هذه اإلنجازات التي تحدث عى األرض، ما كان لها أن تتحقق 
لوال الرعاية والدعم، الذي توليه القيادة السياســية ملؤسسة 
الوطن الدفاعية، بقيادة فخامــة رئيس الجمهورية، واإلرادة 
الصلبة للقادة واألبطــال الذين يمثلون أعى مراتب التضحية 
والفداء بما يحملونه من والء وإخالص للوطن، أرضاً وإنساناً، 
متســلحني بعدالة القضية والحق املرشوع، الذي خرجوا يف 
سبيله مكرهني دفاعا عن العرض واألرض أمام انتقامية املليشيا 
الحوثية وغريزتها الدمويــة التدمريية التي أحرقت الصديق 

والعدو عى حد سواء.
إن املؤسسة الراسخة تستمد قوتها من ثقة الشعب ورعاية 
القيــادة، وتجري جهود إعادة بنائها يف ظروف اســتثنائية 
وزمن قيايس، استناداً إىل عقيدة وطنية خالصة وأسس علمية 

صحيحة، بعيداً عن الوالءات الضيقة وسلبيات املايض.
ومثلما يصنع األبطال املعجزات يف الثغور ومواقع الرشف 
لدحر وتحرير ما تبقى من تراب الوطن من املليشيا املتمردة 
والجماعات اإلرهابية، تصنع األيادي الصادقة إنجازات أخرى يف 
معركة البناء واستعادة املؤسسات والهيئات والدوائر واملدارس 

والكليات العسكرية.
وإن الجيش املولود من رحم امليدان وحمم املعارك واملعاناة، 
الذي ترشب التضحية واإلخالص لــن يكون والؤه إال للوطن 
والشــعب والقيادة، ولن يخون العهد والرشف العســكري، 
وســيظل الرهان اآلمن والضامن الســتعادة وتحقيق أمن 
واستقرار اليمن واملنطقة، والسبيل الصحيح لبناء دولة يمنية 

تضمن لشعبها الرفاه وملحيطها العروبي االحرتام والسالم.

قــال رئيس الــوزراء الدكتــور معني 
عبدامللك، :"إن الحكومة تضع دعم املؤسسة 
العســكرية واألمنية ضمــن أولوياتها 
القصوى، فهما املؤسســتان الحاميتان 
للوطن وضمان قوة الدولة ومؤسســاتها 
ويد الوطن الستكمال إنهاء التمرد الحوثي، 
وتعزيز األمن واالســتقرار يف املحافظات 

املحررة ومكافحة اإلرهاب".
وأكد رئيس الــوزراء يف ترصيح خاص 
لـ)26سبتمرب( أن انتظام رصف مرتبات 
منتســبي الجيش واألمن، وضمان وبناء 
املؤسسة العســكرية واألمنية عىل أسس 
مهنية سليمة تتجاوز أخطاء املايض، بما 

يف ذلك تنقية كشوفات الرواتب من األسماء 
الوهمية وغري املوجودة عىل أرض امليدان 
هــي أوىل األولويات، بموجــب توجيهات 
فخامة رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
وأضاف: " هــذه التوجيهات واضحة، 
وقطعنا خطوات جيدة يف اطار التصحيح 
واملراجعة، وسنستمر يف ذلك، ومن املؤكد 
أن كل ذلك سينعكس ايجابا يف الحفاظ عىل 
املال العام من الهدر والفساد، ويضمن يف 
ذات الوقت انتظام مرتبات القوات الفعلية 
يف املؤسسة العسكرية واألمنية، وهذا النهج 
يف التصحيح ومراجعة االختالالت يشــمل 

كل املؤسســات أيضا وخاصة املؤسسات 
اإليراديــة، إضافة إىل تفعيــل املنظومة 

الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".
وأردف قائــالً: " صحيح أننــا نواجه 
تحديات كبرية وحمالت أكرب من شــبكة 
املصالح والفساد التي تكونت خالل الفرتة 
املاضية، لكننا عازمون عىل امليض يف هذا 
النهج انطالقا من مســؤوليتنا الوطنية 
واألخالقية والتاريخية تجاه أبناء شــعبنا 
اليمنــي يف هذه املرحلــة الحرجة التي ال 
تحتمل تغليب املصالح الشــخصية عىل 

املصالح العليا للوطن".

دشنت وحدات القوات املســلحة يف مختلف 
املناطق املحاور واأللوية ومراكز التدريب والتأهيل 
ومدارس القتال واملنشــآت التعليمية يف تدشني 
العام التدريبي القتايل ولعملياتي واإلعداد املعنوي 

للعام 2020، حيث تشــهد مختلــف الوحدات 
العسكرية فعاليات احتفالية مهيبة يجرى خاللها 
اإلعالن عن بدء القوات املسلحة بتنفيذ مهام العام 
التدريبي الجديد 2020م، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 

األخ املشري الركن/عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة ونائبه 
الفريق الركن / عيل محســن صالح وبإرشاف 
مبارش من وزيــر الدفاع الفريق الركن / محمد 

عيل املقديش ورئاسة هيئة األركان العامة.

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، أن تصدير 
إرهاب الثورة اإليرانية الخمينية عقائدياً 
وسياسياً وعســكرياً وثقافياً وبالقوة 
جلب الويالت للمنطقــة وصنع إرهاباً 
موازياً تمثل يف داعش والقاعدة، ووفر 
املــربرات للتدخــالت الخارجية ونرش 
الخراب والدمار يف املنطقة، وحول أبناء 
املنطقة إىل نازحني ومرشدين والجئني 
وكانت بالدنا اليمن يف مقدمة من دفع 
ثمن هذا التوجه األرعن الذي كان أداته 
جماعــة الحوثي اإليرانية. مشــرياً إىل 
النجاحات التي تحققت يف مجال محاربة 
اإلرهاب واســتهداف قياداته ورموزه، 
وما لهذه النجاحات من نتائج إيجابية 
ستنعكس عىل استقرار بالدنا واملنطقة. 
جاء ذلك أثناء لقائــه، القائم بأعمال 
السفري األمريكي لدى بالدنا جنيد منري، 
ملناقشة التطورات عىل الساحة الوطنية 
والعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

وسبل دعمها وتعزيزها.
وأشار نائب الرئيس إىل جهود تنفيذ 
اتفاق الرياض وحرص الرشعية ودعوتها 

لتوحيد صف املكونات السياسية تحت 
قيادة الرشعية بقيادة فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
والتوقف عن املهاترات واالتجاه ملواجهة 
مرشوع اإلرهاب الحوثي اإليراني وداعش 

والقاعدة يف اليمن، معرباً عن الشــكر 
والتقدير لألشــقاء يف اململكة العربية 
السعودية لجهودهم ورعايتهم لتنفيذ 

اتفاق الريــاض ودعمهم 
لجهود اصطفاف اليمنيني، 

جدد رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان 
الربكاني، التأكيد عىل حرص القيادة السياسية 
عىل تحقيق الســالم العادل والشــامل الذي 
يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن والنظام 
الجمهــوري اســتناداَ اىل املرجعيات الثالث، 
وتنفيذ اتفاق الريــاض نصاً وروحاً.. منوهاً 
إىل أن ذلك يتطلــب املزيد من الجهود من قبل 
املجتمع الدويل لتنفيذ هذه القرارات عىل أرض 
الواقع، وإنهاء االنقــالب ورفع املعاناة عن 

كاهل أبناء الشعب اليمني .
وأشــار الربكاني إىل ما يعانيه الشــعب 
اليمني جراء تمرد مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران .. مؤكداً أن إيران تســعى لزعزعة 
األمــن واالســتقرار يف املنطقة وإشــاعة 
الفوىض وممارسة العنف واإلرهاب من خالل 
االعتداءات التي تقوم بها عىل جريانها ونرش 
األذى يف املنطقة .جاء ذلك خالل لقائه، أمس 
األربعاء، مع سفري اململكة املتحدة لدى اليمن، 
مايكل آرون، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني، كما 
تم استعراض ومناقشة املستجدات والتطورات 

الراهنة عىل الساحة اليمنية واإلقليمية.

وتطرق الربكاني اىل اإلجراءات التعسفية 
التي أقدمت عليها مليشــيا الحوثي مؤخراً، 
ومنها إيقاف التداول بالعملة املحلية وسحبها 
مــن املواطنني يف انتهاك لحقــوق املواطنني 
ومرشوعية الدولة والرشعيــة املعرتف بها 

دوليــاً، بهدف افقار املواطــن ونهب أمواله 
ومدخراته أمام مرأى ومســمع من العالم .. 
الفتاً إىل املمارســات األخرى التي قامت بها 

املليشيا وصادرت فيها الحريات 
الشــخصية ومنهــا قيــود عىل 

خالل لقائه بالسفير البريطاني لدى بالدنا

الربكاين  يؤكد حرص القيادة السياسية عىل حتقيق السالم وفق املرجعيات 
أثناء لقائه القائم بأعمال السفير األمريكي لدى بالدنا

نائب الرئيس: تصدير الثورة اإليرانية جلب الويالت للمنطقة وصنع إرهاباً موازياً
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مســتوى الشــعب 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.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

www.26sep.info
من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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البلد امام مرحلة هامة تستدعي مننا جميعاً 
الحفاظ عليها وحمايــة النظام الجمهوري 
والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات 
مؤتمر الحــوار الوطني ومــرشوع الدولة 

االتحادية والدفاع عن اليمن من املد اإليراني.

اللواء ركن أحمد تركي

 في حـــــوار 

:» مع »

لحج تتعافى واالنجازات تتحدث

مدير دائرة النقل العسكري

«: بدأنا  لـ »

من الصفر وحققنا إنجازات 

كبيرة

مساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل 

:» لـ »
نطمح أن يكون عام 2020 عام 

اإلعداد والتطوير

أركان حرب الشرطة العسكرية 

«: أعدنا  لـ »
تأسيس فروع الشرطة في 

المحافظات المحررة

مدير دائرة التدريب العسكري

:»  لـ »

ماضون نحو بناء جيش 

وطني قوي ومؤهل 

مدير مركز الرويك التدريبي

:» لـ »
طلبة المركز من مختلف
 المحافظات والمناطق

صـ .....

صـ .....

حـــوار
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ملف صــ) 8 - 11(

:» مدير دائرة الهندسة العسكرية لـ »

الفرق اهلندسية انتزعت 20 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها املليشيا احلوثية
وزارة حقوق اإلنسان تكشف عن توثيق 90 ألف حالة انتهاك 

ارتكبتها مليشيا احلوثي خالل 2019
قائد الشرطة العسكرية بمحافظة

:»  الضالع لـ »

حققنا نجاحات رغم قلة اإلمكانات 

صـ .....صـ .....صـ .....

9 صـ .....
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نائبل الرئيس: تصدير 
 وجمــع كلمتهم بمختلف توجهاتهم السياســية 

والوطنية تحت قيادة الرشعية.
وأشاد نائب الرئيس بمساندة اإلدارة األمريكية 
للرشعية وحرصها عىل إحالل الســالم يف بالدنا، 
مهنئاً قيادة البعثة الدبلوماســية األمريكية لدى 
بالدنا ومــن خاللهــم اإلدارة األمريكية الصديقة 
بمناسبة االحتفال بحلول السنة امليالدية الجديدة، 
ومتمنياً لهم دوام التوفيق بما يعزز عالقات البلدين 

يف املجاالت املختلفة.
من جانبه عرب القائم بأعمال السفري األمريكي عن 
تقديره لجهود الحكومــة اليمنية ورشاكتها الفاعلة 
يف مجال محاربة اإلرهاب، مجــدداً التأكيد عىل دعم 

بالده للرشعية وأمن واستقرار اليمن وتطلعها لتعزيز 
مجاالت التعــاون املختلفة بما يخدم أبناء الشــعب 

اليمني.

البركاني يوكد
مالبس النساء والحالقة للرجال . كما تطرق رئيس 
مجلس النواب إىل اتفاق الرياض وسري تنفيذه.. مؤكداً 
أن هناك خطوات جادة تتم حالياً يف اتجاه تنفيذ االتفاق 
برعاية كريمة من االشقاء يف اململكة العربية السعودية.
وأكد الربكاني أن الشعب اليمني يقدر عالياً جهود 
اململكة العربية الســعودية وتحالــف دعم الرشعية 
والجهود الدوليــة املبذولة إلخراج اليمن من محنته.. 

مثمناً دور اململكة املتحدة الربيطانية يف الحفاظ عىل 
األمن والســلم الدوليني ومكافحة اإلرهاب والتطرف 
ووقوفها إىل جانب الشــعب اليمني ودعم الرشعية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية .من جانبه جدد السفري الربيطاني التأكيد 
عىل مساندة بالده للشعب اليمني والرشعية الدستورية 
بقيادة فخامة رئيس الجمهوريــة عبدربه منصور 
هادي.. مشــرياً إىل أن اململكة املتحدة تتابع باهتمام 
األوضاع باليمن وتدعم جهود السالم التي تبذلها األمم 
املتحدة واململكة العربية السعودية .حرض اللقاء أعضاء 
مجلس النواب شوقي عبد السالم شمسان، ومبخوت 

بن مايض وإنصاف عيل مايو .

التقى سفري اليمن لدى تونس، عبدالنارص باحبيب ، مدير عام املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، الدكتور، محمد ولد اعمر .

وخالل اللقاء، أســتعرض السفري باحبيب الوضع الرتبوي والتعليمي 
والثقايف يف بالدنا واآلثار السلبية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها ميليشيا 
الحوثي اإلنقالبية عىل هذا القطاع .. داعياً املنظمة إىل دعم ومساندة هذا 

القطاع الحيوي الهام واملرتبط بمستقبل أجيال اليمن .
ومن جهته أبدى الدكتور محمد، إســتعداد املنظمــة الكامل لتقديم 
الدعم للحفاظ عىل اآلثار واملخطوطات اليمنية وتأهيل املختصني يف هذا 
املجال وكذا تقديم أوجه املساعدة الالزمة والرضورية يف املجال الرتبوي 
كاملساهمة يف طباعة الكتاب املدريس وتوفري املستلزمات األساسية وإقامة 
الدورات التدريبية للمختصني وتقديم املنح الدراسية الجامعية، وفق اجندة 
متكاملة يتقدم بها الجانب اليمنــي يف اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 

والعلوم .

أكد رئيس مجلــس الــوزراء، الدكتور معني 
عبدامللك، أن الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املســلحة، وبإســناد من تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة دعم ترسيع استكمال تطهري محافظة 
الضالع من مليشــيا الحوثــي االنقالبية وبقية 
محافظات الجمهورية، ووضــع حد لجرائمها 
املتصاعدة بما يف ذلك اســتهداف املدنيني وجرائم 

الحرب املرتكبة ضدهم.

وأشاد رئيس الوزراء، يف ذات الوقت باالنتصارات 
امليدانية املحققــة يف جبهات الضالع، عىل طريق 
اســتكمال تطهريها من االنقالبيــني الحوثيني، 
والتقدم باتجاه محافظــة إب، منوها بالتكامل 
والتالحم البطويل للجيــش واملقاومة يف جبهات 

الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية.
جاء ذلــك خالل اتصال هاتفــي اجراه رئيس 
الوزراء، الثالثــاء، بقائد اللــواء الرابع احتياط 
)محور إب( العميد فضــل عبدالرب، حيث اطلع 
منه عىل االســتهداف الحوثي بصاروخ باليستي 

ملقر قيادة اللواء يف معسكر الصدرين يف منطقة 
مريس شمايل الضالع، وما نجم عنه من سقوط 

شهداء وجرحى.
وترحم الدكتــور معني عبدامللــك، عىل أرواح 
الشهداء وقدم التعازي ألرسهم وذويهم.. موجها 
بتوفري العنايــة الالزمة بأرسهم وعالج الجرحى 
واملصابني حتى يتماثلوا للشفاء.. معربا عن ثقته 
أن دماء هؤالء الشــهداء لن تزيد ابطال الجيش 
واملقاومة إال إرصارا عىل استكمال انهاء االنقالب 

الحوثي املدعوم ايرانيا.

رئيــس  مستشــار  أكــد 
الجمهورية الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، أنه تم االتفاق عىل كثري 
من الخطوات العسكرية واألمنية 
والسياســية والذي ســيجري 
تنفيذهــا بالتزامــن مع تعيني 
محافظ ومدير أمن عدن خالل 
الفرتة القريبة القادمة ســيتم 
اإلعالن عنها. وأشار الدكتور بن 
دغر خالل لقائه، أمس األربعاء، 
بالسفري الربيطاني مايكل أرون، 
اىل حرص فخامــة الرئيس عىل 
نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما 
يخدم تحقق األمن واالستقرار يف 
املحافظات املحررة ويحافظ عىل 
اليمن وينهي الرصاعات  وحدة 
الداخلية ويوجه املعركة باتجاه 
العدو الحقيقــي وهو املرشوع 

االنقالبي.
وأضــاف "أن تنفيــذ اتفاق 
الرياض بكامل بنوده ونصوصه 

ينهــي الرصاعات العســكرية 
داخل عــدن ومــا جاورها من 
املحافظات.. مشيًدا يف هذا اإلطار 
بالدور الذي قام به فخامة رئيس 
الحرمني  وخــادم  الجمهورية 
الرشيفني وويل عهــده يف دعم 
ورعاية اتفــاق الرياض". وقال 
مستشــار رئيس الجمهورية " 
نحن اليوم بحاجة إىل سالم عادل 
وشامل وحقيقي يكمن يف تنفيذ 
مرجعيات الحل الثالث املتوافق 
عليها محليًا ودوليًــا واملتمثلة 
يف املبــادرة الخليجيــة وآليتها 
التنفيذيــة، وقرار مجلس األمن 
الدويل 2216، يف ظل رشعية قائمة 
ال ينبغي التفكري يف التخيل عنها 
قبل إقرار الدســتور واالستفتاء 
عليــه وإجــراء االنتخابات". 
ودعا بن دغر، مليشــيا الحوثي 
املتمردة بالعودة إىل طاولة الحوار 
والتخيل عن مرشوعهم اإليراني 

وبتمسكهم بالجمهورية والدولة 
االتحاديــة األمر الذي ســوف 
يخترص الكثــري من الوقت نحو 
تحقيق السالم الذي يتطلع اليه 

شعبنا اليمني.
مــن جانبــه أكد الســفري 
الربيطاني موقــف بالده الداعم 
لوحدة وأمن واستقراره اليمن..
مشــيدا بالجهود التــي تبذلها 
اللجنة السياسية من قبل فخامة 
الرئيــس إلنجاح تنفيــذ اتفاق 
الرياض. منوهاً بأن بالده تدعم 
الحلول السليمة وفقا ملرجعيات 
الحل الثالث املتفق عليها.. كما 
تدعم الجهود املشرتكة لألشقاء 
يف اململكة، واألطــراف املوقعة 
عىل اتفاق الرياض..الفتاً اىل أن 
تحقيق االستقرار يف عدن أمر يهم 

املجتمع الدويل.

شــدد وزير الخارجية محمد 
الحرضمي، عىل أهميــة تنفيذ 
اتفــاق الرياض بشــكل كامل 
أو  ومتسلســل دون عراقيــل 
مماطلة، لإلســهام يف استعادة 
الدولة وتعزيز أمنها واستقرارها 
وسالمة ووحدة أراضيها والتصدي 

للمرشوع اإليراني يف اليمن.
وأكد الحرضمي دعم الحكومة 
لجهــود املبعوث األممــي وأن 
املسار األممي هو املسار الوحيد 
لحــل األزمــة يف اليمن..مجددا 
الثابت حول  موقف الحكومــة 
رضورة تنفيذ مقتضيات اتفاق 
ستوكهولم السيما اتفاق الحديدة 
واالنسحابات من مدينة وموانئ 
الحديــدة قبل الحديــث عن أي 
مشــاورات قادمة للسالم. جاء 
ذلك خالل لقائه ، أمس األربعاء، 
مع الســفري الربيطانــي لدى 
اليمن مايكل آرون، وبحث معه 
التطورات عىل الساحة الوطنية 
بما فيها جهود عملية الســالم 
واســتمرار انتهاكات مليشــيا 

الحوثي االنقالبية.
وأدان وزير الخارجية، استمرار 
مليشيا الحوثي يف فرض قيود غري 
مقبولة عىل العمليات اإلنسانية 
يف اليمن والتضييق عىل املنظمات 

العاملة يف املجال اإلنساني ومنع 
وصول املســاعدات ملستحقيها 
بشكل مفضوح ومشني.. مشرياً 
إىل رضورة استمرار الضغط عىل 
مليشــيا الحوثي لتغيري سلوكها 
والكف عــن املتاجــرة بمعاناة 
اليمنيــني والعــودة إىل مســار 
الســالم. وحّمل وزير الخارجية 
مليشيا الحوثي املسؤولية كاملة 

الستمرارها يف رفض االستجابة 
للدعوات املتكــررة من الحكومة 
واملجتمع الدويل إليجاد حل لقضية 
خزان صافر العائم واستمرار منع 
وصول الفريــق االممي للخزان 
لتقييم االرضار تمهيدا إلصالحه. 
من جانبه جدد السفري الربيطاني 
دعم بالده للحكومــة الرشعية 
وحرص بــالده عىل املســاعدة 

للتوصل إىل حل شــامل لالزمة 
اليمنية. وعرب عن استعداد بالده 
لدعم الحكومة ومساعدتها فيما 
إجراءات لتحســني  تتخذه من 
الوضع االقتصادي واإلنساني يف 
اليمن. ويف الســياق، أشاد وزير 
الخارجية محمــد الحرضمي، 
بعمل آلية األمم املتحدة للتحقق 
والتفتيــش.. مؤكــدا أن عرقلة 

الحوثيــني لتنفيذ اتفاق الحديدة 
يعيق تعزيز آليــة عمل اآللية يف 
موانئ الحديدة وفقا ملا نص عليه 

اتفاق ستوكهولم.
جاء ذلك أثنــاء لقائه، أمس 
األربعــاء، مع املديــر االقليمي 
ملكتــب األمم املتحــدة لخدمات 
املشاريع عثمان أكرم، ومدير آلية 
األمم املتحدة للتحقق والتفتيش 
فاروق حرز الله، وبحث معهما 
وضع خزان صافر العائم يف رأس 
عيىس، وســري تنفيذ مشــاريع 
مكتب خدمات املشاريع يف اليمن 
وعمل آلية األمم املتحدة للتحقق 

والتفتيش.
وأشــار وزيــر الخارجية إىل 
مخاطر تدهور وضع خزان صافر 
ورضورة الســماح لفريق األمم 
املتحدة للوصول إىل موقع الخزان 
إلجراء عملية التقييم الالزم بهدف 
تفادي إندالع كارثة بيئية خطرية 
ستؤثر عىل اليمن واإلقليم واملالحة 

الدولية.
وقال: "إن اليمــن ال يتحمل 
املزيد من الكوارث وأن عىل مجلس 
األمن واملجتمع الدويل الضغط عىل 
مليشيا الحوثي االنقالبية إليقاف 
املماطلــة وعــدم عرقلة جهود 

معالجة وضع الخزان.

أوضــح وزيــر األوقــاف 
واإلرشاد الدكتور أحمد عطية، 
اإليرانيــة يف  التدخــالت  أن 
سياسات الدول، ومنها بالدنا 
عرب أذرعها املليشيات الحوثية 
املتمــردة، التــي انقلبت عىل 
الرشعية ودمرت مؤسســات 
الدولة، وتحاول طمس الهوية 
اإلسالمية الســنية يف اليمن 
واستبداله بأفكار إيرانية دخيلة 
عىل املجتمع، ومحاولة زعزعة 
األمن واالســتقرار يف املنطقة 
وتهديد السلم واألمن الدوليني.

 وأشــار وزيــر األوقاف، يف 
كلمته التي القاها، الثالثاء، يف 
اجتماع املجلس األعىل لرابطة 
العالم اإلسالمي يف دورته الرابعة 
واألربعني املنعقد بمكة املكرمة 
برئاسة املفتي العام للسعودية 
للرابطة  رئيس املجلس األعىل 
الشــيخ عبدالعزيز آل الشيخ، 
وبمشاركة 56 عضًوا من كبار 
العلماء ووزراء الدول اإلسالمية، 
اىل الجهود التي تبذلها القيادة 
الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، يف سبيل استعادة 
ما تبقى من تراب اليمن، ودحر 
املليشــيات االنقالبيــة، وذلك 
بجهود مخلصة من األشقاء يف 
التحالف بقيادة اململكة العربية 

السعودية.
وأشــاد الوزير عطية بدور 
اململكــة يف قضايا املســلمني 
ومنها قضية فلسطني..مشرياً 
اىل أن اململكة هي مصدر القرار 
العربي واإلسالمي عرب منظمة 

التعاون اإلسالمي ورابطة العالم 
اإلسالمي..مثمناً موقف اململكة 
العربية السعودية بقيادة امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وويل عهده األمــني محمد بن 
سلمان إىل جانب اليمن إنسانيا 
وعســكريا  وتنمويا  وإغاثيا 
ويف كل املجــاالت. وعرب وزير 
األوقاف واإلرشــاد ،عن شكره 
لقيادة الرابطة عىل منحه الثقة 
بعضوية املجلس األعىل لرابطة 

العالم اإلسالمي.

وزير األوقاف: مليشيا احلوثي حتاول طمس هوية 
اليمن اإلسالمية واستبداهلا بأفكار إيرانية دخيلة 

في اتصال هاتفي بقائد اللواء الرابع احتياط 

رئيس الوزراء: دماء الشهداء لن تزيد ابطال اجليش إال إرصاراً 
عىل انــــهاء االنقـــالب احلــوثي 

بن دغر : االتفاق عىل خطوات عسكرية وأمنية وسيتم تنفيذها بالتزامن مع تعيني حمافظ لعدن

خالل لقائه السفير البريطاني ومسؤولين أمميين 

احلرضمي يشدد عىل تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل 
ومتسلسل دون عراقيل أو مماطلة

وزير اإلعالم يدعو لتصنيف مليشيا 
احلوثي كمنظمة إرهابية

قال وزير االعالم معمر االرياني :"أن الحوثية بذرة إيرانية 
شيطانية "خالصة"، ونسخة أكثر تطرفا من مليشيا حزب الله 
اللبناني والحشد الشــيعي العراقي". مؤكداً أن سقوط العقل 
املدبر للمد الفاريس يف املنطقة، ســقط  معه كل هذا املرشوع 
وأتضح للجميــع حقيقة أنه ال وجود لتمايز داخل املليشــيا 

الحوثية.
وأوضح اإلرياني يف ترصيح نرشته وكالة )سبأ( أن مليشيا 
الحوثي حاولت مؤخرا ضمن اسرتاتيجية توزيع ولعب األدوار 
تضليل املجتمع الدويل بالرتويج لخدعــة وجود تيارين داخل 
املليشــيا "صقور وحمائم، تطرف واعتدال، إيراني وعربي" 
والقول إن العالقة بني املليشيا ونظام طهران تحالف سيايس 
طارئ له ظروفه وليس ارتباطــاً يف املرشوع واملنهج والفكر 
والعقيدة. وأشار إىل أن مليشيا الحوثي نجحت بالفعل يف اقناع 
املجتمع الدويل بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم التطرف لصالح 
االعتدال والفصل بني الحوثي وإيران للميض يف مسار سيايس 
لحل األزمــة، بينما هدفها الحقيقــي كان املزيد من املراوغة 
وكسب الوقت لتعويض خســائرها وترتيب صفوفها. ودعا 
وزير اإلعالم املجتمع الدويل والدول دائمة العضوية يف مجلس 
األمن إىل تصنيف مرتزقة طهران "مليشيا الحوثي االنقالبية" 
كحركة إرهابية، ومنع تنقل وسفر عنارصها وقياداتها وتجميد 
أصولها وأموالها، ودعم جهــود الحكومة الرشعية يف معركة 
استعادة الدولة وإسقاط االنقالب، وتثبيت األمن واالستقرار 
وبسط سيادة الدولة عىل كامل الرتاب اليمني. وطالب االرياني 
املجتمع الدويل والدول دائمة العضوية يف مجلس األمن إلدراك 
هذه الحقيقة والتعامل مع مليشيا الحوثي عىل قدم املساواة 

مع باقي األذرع االيرانية يف املنطقة.

تتمات األولى..

أخبار وتتمات 2

باحبيب : يلتقي مدير عام املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة

تنويه وإعتذار
نود التنويه إىل حصول خطأ غري مقصــود يف العدد )1909( الصادر الخميس املايض، حيث 
نرشت مادة صحفية للزميل مأرب الورد، دون ورود اسمه يف مادته الصحفية، لذا لزم التنويه 

واالعتذار للزميل العزيز ولقرائنا الكرام.

شكر وعرفان
أتوجه بجزيل الشكر، 
والعرفــان واالمتنان 
مني شــخصيا ومن 
جميع أفراد أرستي لكل 
من شــاركنا العزاء يف 
وفاة زوجتي بالحضور 
أو االتصال أو املراسلة. 
سائلني الله عز وجل 

أن ال يرينا أي مكروه.

أحمد حسان جربان 
 مستشار رئيس 

هيئة األركان 
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   خاص 

أعرب رئيس مجلس الــوزراء، الدكتور معني 
عبدامللــك، عن تطلعه يف أن يحمــل العام 2020 
بشائر كثرية للشعب اليمني باتجاه تخفيف وإنهاء 
معاناته املستمرة منذ انقالب مليشيا الحوثي عىل 
السلطة الرشعية واشــعالها للحرب اواخر العام 
2014م.. مؤكدا أن ذلك يضع الجميع عىل املستوى 
الرســمي والشــعبي وكافة املكونات الحزبية 
والسياسية واملجتمعية أمام مسؤولية تاريخية يف 
تغليب املصلحة الوطنية العليا واستمرار االلتفاف 
تحت مظلة الرشعية الدستورية ممثلة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وتحالف دعم الرشعية بقيادة األشقاء يف اململكة 

العربية السعودية.
وقال رئيس الوزراء يف ترصيح خاص لصحيفة 
26 ســبتمرب من العاصمة املؤقتــة عدن،: "أن 
املصلحة تقتيض االرتقــاء إىل مصاف التحديات 
وتغليب املصلحة الوطنية ومصلحة املواطن عىل 
كل ما عداها من مصالح سياســية او حزبية او 
شخصية، فالشــعب اليمني لن يغفر لنا جميعا 
االنجرار إىل معارك جانبية وترك قضيته الرئيسية 
يف اســتكمال انهاء االنقالب الحوثي واستعادة 

الدولة".
وحول العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض، 
قال رئيس الوزراء إننا نتفهم عدم الرضا الشعبي 
عن تأخر تطبيق االتفاق ونتفهم القلق واملخاوف 
الناتجة عن تأخر التنفيذ، لكن هناك جهوداً جبارة 
تبذلها اللجان والحكومة وبتوجيهات من فخامة 
رئيس الجمهورية وإرشاف ومتابعة من األشقاء 
يف اململكة، لتجــاوز العوائق، ونحن كنا نتوقعها، 
لكن العزيمة واإلرادة للتغلب عليها حارضة بقوة، 
والجهود لــم تتوقف لتنفيذ جميــع بنود اتفاق 
الرياض وفق التسلســل والرتاتبية املتفق عليها، 

وبينها الرتتيبات العسكرية واألمنية".
وأضاف: "هناك عمــل متواصل بجهود اخوية 
صادقة من األشقاء يف اململكة للتنفيذ وفق الرتاتبية 
املحددة ، وهناك حرص ملموس من الســعودية 
كقائد لتحالف دعم الرشعية وراعي االتفاق، وكذا 
من الدول االعضاء يف مجلس األمن واألمم املتحدة 
واملجتمع الدويل ، يؤكد أنه الخيار أمامنا ســوى 
النجاح، والنجاح وحده فقــط يف تنفيذ االتفاق، 
دون انتقائية وبطريقة تستوعب كل القوى داخل 

الدولة وتحت لوائها ". 
وتابع رئيس الوزراء: "أؤكد أننا ندرك أن مصدر 
البالء والخطورة تأتي من التمرد الحوثي املدعوم 
إيرانيا وأنه مهمــا كانت الصعوبــات، ومهما 
تضاعفت التحديات، فإن الــرضورة التاريخية 
تجعل توحيد الجهود خياراً اسرتاتيجياً يف مواجهة 
العدو الواضح ومرشوعه العنرصي الذي يرتبص 

بالوطن ويهدد كينونته ووجوده".
وشــدد عىل رضورة تجنب الرصاع يف الجبهة 

الداخلية وااللتفاف حول الرشعية بقيادة فخامة 
رئيس الجمهورية ونبذ الخالفات، فوحدة املوقف 
العسكري والسيايس واالجتماعي رشط أسايس 
للنرص عىل العــدو، واختالل جبهتنــا الداخلية 
مساعدة واضحة للعدو وخدمة كبرية نقدمها له.. 
وقال: "لسنا يف حاجه إىل رصاع مع من يقف معنا 

يف نفس الجبهة، ولن ينجح املتآمرون يف الدفع نحو 
ذلك، فهدفنا وغايتنا واضحة عىل مستوى القيادة 
السياســية والحكومة وتحالــف دعم الرشعية 

بقيادة األشقاء يف السعودية".
ولفت رئيس الوزراء، إىل أن اختالف الرؤى حول 
الخيارات الوطنية، يجــب أال تتحول من أدوات 

سياسية مرشوعة إىل معاول لهدم الدولة والسلطة 
الرشعية كونها اإلطــار الجامع لليمنيني يف هذه 
املرحلة االستثنائية الحرجة، التي تقتيض املصلحة 
العليا االلتفــاف حولها، وحماية مؤسســاتها 

وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صالحياتها.
وأوضح الدكتور معــني عبدامللك، أن الحكومة 
وبصيغتها الجديدة وفق اتفاق الرياض، سيكون 
امامها ملفات هامة والبنــاء عىل ما تحقق من 

انجازات يف الجوانب الخدمية وتطبيع االوضاع. 
مشرياً إىل أن املعايري املحددة يف اختيار اعضاء 
الحكومة ستكون صارمة يف اعتماد معايري الكفاءة 
والنزاهة لتكون حكومة كفاءات فاعلة وقادرة عىل 
االرتقاء ملستوى التحديات الراهنة والتعاطي معها 

بايجابية.
وقال: " لم يعد مقبوالً أن نستمر يف حلقة تبادل 
االتهامات، فكلنا مدعوون وباألخص اخواننا يف 
املجلس االنتقايل الجنوبي إلثبات صدقية التزامنا 
باتفاق الرياض، وأن تتالزم هذه االقوال مع االفعال 
وإبداء حســن النوايا يف التنفيــذ، ، ودعم الدولة 
ومؤسساتها ونبذ كل سلوك يزيد التوتر ، وتهيئة 
رشوط نجاح تطبيق بنــود االتفاق كاملة وهي 
بنود واضحة ترشف عىل تنفيذها اململكة العربية 
السعودية راعية االتفاق وقائدة التحالف، وتتابع 

مسارها أوالً بأول".
وأضاف: " من املؤسف القول وبعد توقيع اتفاق 
الرياض أن هناك ارتفاع نربة الخطاب السيايس 
واإلعالمي املتشــنج، وضخ اشــاعات وفربكات 
تحاول النيل من الحكومة ورئيسها بحجة التواجد 
يف عدن، وتبني خطاب يساعد عىل تطبيق اتفاق 
الرياض، رغم معرفة الجميع أن العودة إىل عدن 
والبقاء فيها تأتي بتوجيهــات فخامة الرئيس 
وتطبيقا التفاق الريــاض، والخطاب هو املوقف 
الرسمي للدولة التى تســعى بكل جدية لتطبيق 
االتفاق وتوفري رشوط نجاحه، وأداء الحكومة يف 
العاصمة املؤقتة عدن يسعى إىل استعادة وظائف 
الدولة وتحريك عدة ملفــات وتحقيق انجازات 
فيها رغم العوائق والتحديات املعروفة للجميع، 
لذلك الزلت أكرر أن مصلحتنا جميعا هي يف تضافر 
الجهود نحو توحيد الصف، وهذا ال يعني بأي حال 
من األحوال السكوت عىل جوانب القصور او تقويم 

االعوجاج إن وجد بموضوعية ودون تحامل".

وأكد رئيس الــوزراء أن الحكومة تضع ضمن 
أولوياتها القصوى دعم املؤسســة العســكرية 
واألمنيــة، فهما املؤسســتان الحاميتان للوطن 
وضمان قــوة الدولة ومؤسســاتها و يد الوطن 
الستكمال إنهاء االنقالب الحوثي، وتعزيز األمن 
واالســتقرار يف املحافظات املحــررة ومكافحة 
اإلرهاب.. الفتا إىل أن أوىل االولويات يف هذا الجانب 
هي ضمان انتظام رصف مرتبات منتسبي الجيش 
واألمن ، وبناء املؤسسة العسكرية واألمنية عىل 
أسس مهنية سليمة تتجاوز أخطاء املايض، بما يف 
ذلك تنقية كشوفات الرواتب من االسماء الوهمية 
وغري املوجودة عىل أرض امليدان، بموجب توجيهات 
فخامة رئيس الجمهوريــة القائد االعىل للقوات 

املسلحة.
وقال: "هــذه التوجيهات واضحــة، وقطعنا 
خطوات جيــدة يف إطار التصحيــح واملراجعة، 
وسنستمر يف ذلك، ومن املؤكد أن كل ذلك سينعكس 
ايجابا يف الحفاظ عىل املال العام من الهدر والفساد، 
ويضمن يف ذات الوقت انتظــام مرتبات القوات 
الفعلية يف املؤسسة العســكرية واالمنية، وهذا 
النهج يف التصحيح ومراجعة االختالالت يشــمل 
كل املؤسســات أيضاً وخاصة االيرادية، اضافة 
إىل تفعيل املنظومة الوطنيــة للنزاهة ومكافحة 

الفساد".
وأضاف :" صحيح أننــا نواجه تحديات كبرية 
وحمالت أكرب من شــبكة املصالح والفساد التي 
تكونت خالل الفرتة املاضية، لكننا عازمون عىل 
امليض يف هذا النهج انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية 
واألخالقية والتاريخية تجاه ابناء شعبنا اليمني يف 
هذه املرحلة الحرجة التي ال تحتمل تغليب املصالح 

الشخصية عىل املصالح العليا للوطن".
وأشــاد رئيس الوزراء، عاليا بالتعاون االخوي 
الصادق من قبل تحالف دعــم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة التي تساند 
وتدعم بسخاء جهود القيادة السياسية والحكومة 
للتغلب عىل العراقيل والصعوبات ومعالجة اآلثار 
الكارثيــة الناجمــة عن الحرب التي اشــعلتها 
مليشــيا الحوثي، واســتجابتهم لنداء الشعب 
اليمني الستعادة دولتهم املختطفة من عصابات 
التمرد واإلرهاب.. مؤكدا أن تلك املواقف الشجاعة 
واالخويــة والتضحيات ســتظل خالدة يف ذاكرة 

ووجدان الشعب اليمني واجياله القادمة.

فتح: مليشيا الحوثي احتجزت ونهبت ٤٤٠ شاحنة إغاثية خالل عام واحد

مليشيا احلوثي تقوم بفرض 20% رسوم من أي مرشوع تقوم األمم 
املتحدة بتنفيذه لصاحلها وتوقف أي مرشوع ال يمر عن طريقها

وزير املالية يؤكد جدية احلكومة يف مكافحة 
جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب

قال وزير اإلدارة املحلية رئيس اللجنة العليا لإلغاثة 
عبدالرقيب فتــح، ان مليشــيات الحوثي املتمردة 
احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة املراقبني الدوليني 
إىل الحديدة عقب اتفاق اســتوكهوم يف 23 ديسمرب 
2018م إىل نهاية ديســمرب 2019م 440 شــاحنة 
محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية 
ووقود خاص باملستشفيات يف محافظات الحديدة 

واب وصنعاء.
وأضاف فتح يف ترصيح نرشته وكال )سبأ( "أن 
املليشيا قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل 
األطفال وانفلونــزا الخنازير يف عدد من املحافظات 
وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبرية، 
ونهب مبلــغ 600 مليون ريال تابع ملنظمة الصحة 
العاملية خاص بلقاحات شلل األطفال يف املحافظات 

الخاضعة لسيطرتها.
وأشار إىل أن انتهاكات امليليشيات املتمردة طالت 
العاملني يف املنظمات االغاثية حيث قامت بمنع 120 
موظف من الوصول إىل أحد مخازن برنامج األغذية 
العاملي يف الحديدة الذي يحتــوي عىل 51 ألف طن 
من املساعدات تكفي ألكثر من 3مليون و700 ألف 
شخص ألكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك املخازن مما 
أدى اتالف كمية كبرية من تلك املساعدات، إىل جانب 
احتجازها 20 موظفاً تابعني لوكالة التعاون التقني 
والتنميــة الفرنســية )ACTED( -رشيك برنامج 
األغذية العاملي يف محافظة حجة ومنعتهم من تنفيذ 
املشاريع االغاثية ومنعتهم من مغادرة مديرية بني 
قيس بمحافظة حجة وصادرت جوازاتهم ألكثر من 

أسبوع.
وأكد أن املليشــيا قامت بإغالق مكاتب منظمات 
امميــة ودولية يف محافظــات الضالع وذمار وإب 
وصنعاء، واقتحام مخازن املنظمات يف محافظات 

)ريمه وذمار والضالــع( واحتجزت فريق منظمة 
الصحة العاملية يف مطــار صنعاء ومصادرة أجهزة 
مستلزمات خاصة باملنظمة، إضافة إىل قيامها بمنع 
وفد أممي تابع لربنامج األغذية العاملي من زيارة تعز 
لالطالع عىل األوضاع اإلنسانية واحتجزته يف املدخل 
الرشقي ملحافظة تعز، وقامت بإغالق الطريق الواصل 
بني الحديدة وصنعاء واحتجــزت عدد من القوافل 

اإلغاثية فيها.
ولفت فتح إىل أن املليشــيا قامــت ايضاً بقصف 
مخازن برنامج األغذية العاملي يف كيلو 7 بالحديدة، 
وقصــف مطاحن البحر األحمــر التي تحتوي عىل 
كميات كبرية من املواد اإلغاثيــة التابعة لربنامج 
األغذية 6 مرات خالل عام مما أدى إىل اتالف جزء كبري 
من املواد االغاثية يف تلك املخازن، مبيناً بأن معظم 
انتهاكات الحوثي بحق املساعدات كانت يف محافظة 

الحديدة، رغم تواجد فريق املراقبني الدوليني فيها منذ 
أكثر من عام، وهو ما يعــد تحديا واضحاً من قبل 

املليشيا املتمردة لالتفاقيات الدولية.
و أشار إىل أن مليشيا الحوثي قامت بتأسيس ما 
يســمى )باملجلس األعىل إلدارة و تنسيق الشؤون 
اإلنســانية والتعاون الدويل( ويقوم بفرض رسوم 
%20 لصالــح هذا املجلس مــن أي مرشوع تقوم 
بتنفيذه األمم املتحدة، وتوقيف أي مرشوع لم يمر 
عن طريقهم، ويمثل هذا تدخالً ســافرا يف العملية 
االنسانية، واستخدام غري قانوني لألموال املخصصة 

للمشاريع االغاثية.
وأكد وزير اإلدارة املحليــة  أن الحكومة ملتزمة 
التزاماً كليا بتوجيهــات فخامة رئيس الجمهورية 
بتوفري كل الدعم واملســاندة للمانحني واملنظمات 
األممية والدولية العاملــة يف بالدنا، وترحب بكافة 
الجهود الرامية إىل تحسني الوضع اإلنساني، معترباً 
هذه االنتهاكات عمــاًل إرهابيا وجرائم حرب وفقاً 
للقوانني الدولية واإلنســانية، وتزيــد من املعاناة 

اإلنسانية للسكان يف مناطق سيطرة االنقالبيني.
وطالب وزير اإلدارة املحليــة وكيل األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك، ومنسق الشؤون 
اإلنسانية يف اليمن ليزا غراندي، القيام بمسؤوليتهم 
التي تفرضها القوانني واالتفاقيات الدولية يف اثارة 
هذه القضايا لدى مجلس األمن واألمم املتحدة لوضع 
حد أمام هذه الجرائم التي تقوم بها املليشيا املتمردة 
بحق املساعدات االغاثية والتدخل الرسيع والعاجل 
للضغط عىل املليشــيا لوقف تدخلهــا يف العملية 
اإلنسانية، وتصنيف جماعة الحوثي كأكرب جماعة 
منتهكه لحقوق االنسان، الفتاً ان الصمت امام هذه 

الجرائم امر غري مقبول.

أخبار

:» « رئيس الوزراء في حديث خاص لـ

من أولويات احلكومة دعم املؤسسة العسكرية واألمنية وضامن رصف مرتبات منتسبيها وبناؤها عىل أسس مهنية سليمة 
الضرورة التاريخية تجعل توحيد الجهود خيارًا استراتيجيًا في مواجهة العدو ومشروعه العنصري المتربص بالوطن 

 الجيش حامي الوطن وضمان الدولة واليد التي ستنهي االنقالب
 المصلحــة تقتضــي االرتقــاء إلى مصــاف التحديــات وتغليب 

المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على ما عداها
 الشعب لن يغفر لنا جميعا االنجرار إلى معارك جانبية وترك قضيته الرئيسية

 ال خيار أمامنا ســوى النجاح فقط في تنفيذ اتفاق الرياض دون 
انتقائية.. وهناك جهود تبذل لتجاوز المعوقات

 اختــالف الرؤى حول الخيــارات الوطنية يجب أال يتحول إلى 
معاول لهدم الدولة والسلطة الشرعية

 وحدة الموقف العسكري والسياسي واالجتماعي شرط أساسي للنصر على العدو
 مستمرون في إجراءات التصحيح والمراجعة رغم الحمالت التي نتعرض لها

أكد وزير املالية سالم بن بريك، جدية الحكومة يف 
تطبيق القانون رقم )1( لسنة 2010 بشأن مكافحة 
جرائم غســل األموال وتمويل اإلرهــاب وتعديالته 

بالقانون رقم )13( لعام 2013م.
جاء ذلك يف كلمة الحكومة التي القاها يف الورشة 
التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع املعلومات 
املالية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بمجال 
)بناء القدرات ورفع مستوى الوعي يف مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب يف الجهات املالية والرقابية 
االرشافية(والتي بدأت أعمالها ،الثالثاء ، يف العاصمة 
املؤقتة عدن وتستمر يومني، بمشاركة ممثلني عن 
وزارة املالية والبنك املركزي اليمني ومختلف الجهات 

ذات العالقة.
وأعترب الوزير بن بريك، أن انعقاد الورشة خالل 
أســبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
)13( لعام 2019م، بشــأن إعادة تشــكيل اللجنة 
الوطنية ملكافحة جرائم غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهاب، يعترب مؤرشاً مهماً عىل جدية الحكومة يف 

هذا االتجاه.
وأشار وزير املالية، إىل املشاكل التي يعاني منها 
القطاع املرصيف منذ انقالب مليشيا الحوثي عىل الدولة 
يف سبتمرب عام 2014م، وتعطيل بعض املؤسسات 
الرسمية، ما أدى إىل إيقاف كثري من البنوك العاملية 
للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف 
التعامالت املالية وضاعف األعباء عىل املواطنني، وهو 
ما جعل من الرضورة قيام الدولة ممثلة بالرشعية 
الدســتورية بنقل وتفعيل املؤسسات املسؤولة عن 
الرقابة واإلرشاف ورفع كفــاءة القطاع املرصيف يف 

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقال بن بريك" إن اإلجراءات التي اتخذتها ميليشيا 
الحوثي املتمردة مؤخراً، تهدف يف األساس إىل تدمري 
االقتصاد الوطني ومضاعفة األعباء االقتصادية عىل 
املواطنني ضاربة عرض الحائط بالدســتور وكافة 
القانونني ومنها قانون مكافحة غسل األموال، مما 
حدا بمجموعة العمل املالية ملنطقة الرشق األوسط 
وشــمال افريقيا إىل إدراج اليمــن ضمن القائمة 

السوداء ضمن الدول األكثر ضعفا يف مكافحة غسل 
األموال".

وحذر وزير املالية من تضاعف عمليات غســل 
األموال منذ االنقالب الحوثــي، ما يضع عىل عاتق 
اللجنة الكثري من االستحقاقات ومضاعفة الجهود 
والدور الرقابي للوزارات والهيئات لاللتزام بإجراءات 
مكافحة غسل األموال وعدم إساءة استغالل الخدمات 
املرصفية إلضفــاء مرشوعية عىل أموال محرمة .. 
مشدداً عىل رضورة رفع البنوك واملؤسسات املالية 
مستوى قدراتها يف مجال االلتزام بمتطلبات مكافحة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب، داعيا إىل تضافر 
الجهود ملكافحة هذه اآلفة التي انهكت اقتصاديات 

الدول ومزقت النسيج االجتماعي.
من جانبه دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل 
األموال أحمد غالب، جميع الجهات إىل التفاعل مع 
جهــود اللجنة الوطنية ووحــدة جمع معلومات، 
ملا لذلك من أهميــة يف حماية األمــن االقتصادي 
واالجتماعي وتعزيز اإلجراءات االحرتازية من هذه 

الجرائم العابرة للحدود.
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تنترش وحدات املنطقة العســكرية األوىل عىل مساحة 
105كم مربــع بما يعادل خمس مســاحة الجمهورية 
اليمنية، وتنفذ يف مناطق انتشارها مهاماً عديدة أهمها 
حماية الحدود ومكافحة التهريب بشــكل عام، وحماية 

الطرق واملنافذ الربية والجوية.

ضبط العصابات التخريبية
وخالل العام املنرصم 2019م، قام منتســبو املنطقة 
العسكرية األوىل بالعديد من العمليات لضبط الجماعات 

والعصابات التخريبية وأعداء الحياة.
وبحســب ركن التوجيه املعنــوي يف املنطقة العميد 
فائز سالم باســدس فإن من أهم العمليات التي قامت 
بها املنطقة مداهمة مستودعات أحد أكرب مافيا تهريب 
الحشيش واملخدرات عىل مستوى الرشق األوسط يف منطقة 
حيض بصحراء حرضموت والقبض عــىل تلك العصابة 
خالل عملية نوعية واستخباراتية قام بها أفراد املنطقة 

العسكرية األوىل.
وخالل العملية ألقى أبطال القوات املسلحة القبض عىل 
أفراد العصابة وقاموا بالتحفــظ عىل كميات هائلة من 
الحشيش واملخدرات تقدر بأكثر من 20 طناً تم إحراقها 
الحقا بمحرض رسمي وبحضور رئيس النيابة الجزائية 

املتخصصة باملحافظة.
كما قامت وحدات الجيــش يف املنطقة بمداهمة عدد 
من اوكار التنظيمات اإلرهابية يف تريم والقطن وصحراء 
حرضموت والقبض عىل عنــارص الجماعات اإلرهابية 
وبحوزتهــم العديد من األســلحة والذخائر والصواريخ 
واملواد املتفجرة، والتــي اتضح بعد التحقيق أنهم ينوون 
تفجري الوضع بوادي حرضموت، وتم احالتهم للمحاكم 

املتخصصة.
وأكد العميد باســدس أن قوات املنطقة العســكرية، 
قامت يف العام ذاته بالعديد من العمليات االســتخباراتية 
والتي ساعدت يف القبض عىل العديد من عنارص التهريب 
والجماعات اإلرهابية وعنــارص االغتياالت داخل املدن، 
كما ســاعدت تلك العمليات يف القبض عىل مجموعة من 

العنارص اإلجرامية الهاربة مــن العدالة عىل ذمة قضايا 
جنائية وإجرامية، وهو ما أســهم يف الحد من العمليات 
اإلجرامية التي تقوم بها تلك الجماعات اإلرهابية لزعزعة 

األمن واالستقرار بوادي حرضموت.

مجال التدريب والتأهيل
»للتدريب والتأهيل والــدورات الهادفة دور يف تعزيز 
القدرات القتالية وجاهزية الدفع املتخرجة«، يقول ركن 
التوجيه املعنوي: »وايمانا من املنطقة العســكرية بتلك 
املنهجية، أقامت املنطقة العديد مــن الدورات التأهيلية 
املتخصصة والعامة ألفراد املنطقة بهدف تعزيز قدراتهم 
القتاليــة، وتتمحور تلــك الدورات يف دورات الهندســة 
التخصصية لتفكيك األلغام والتعــرف عىل أهم أنواعها 

وأشكالها.
ويؤكد: »نجحت الفرق الهندســية التابعة للمنطقة 
العسكرية األوىل يف تفكيك العديد من عبوات املوت والتي 
زرعها أعداء الحياة لنرش الفوىض وكرس حالة االستقرار 

التي يعيشها وادي حرضموت«.
ويضيف: »كما أقامت قيادة املنطقة أيضاً بمجموعة 
من الدورات املتخصصة يف مكافحــة اإلرهاب، وتخريج 
عدد من الدفع املتخصصــة يف مكافحة اإلرهاب، والعديد 
من الدورات األخرى منها دورات الرماية بأســلحة م/د 

واألسلحة الرشاشة والخفيفة«. 

معنويات عالية
وعــن جانب اإلعــداد املعنوي قال العميد باســدس: 

إن »قيــادة املنطقة ومن خالل شــعبة التوجيه املعنوي 
قامت بعمل منظومة متكاملــة للحفاظ عىل معنويات 
أفرادها وتجذير املبادئ والقيــم الوطنية وحمايتها من 
االخرتاق من خالل تنفيذ عدد من املحارضات التوعوية، 
وثبيت ثقة األفراد بقدراتهــم وقيادتهم والقيام بالكثري 
من النزوالت إىل النقاط العســكرية واملشاركة يف األعياد 
واالحتفاالت الوطنية، واستضافة عدد من قيادات الدولة 
لعمل محارضات توعوية ملنتسبي املنطقة وتنمية وتعزيز 
الشعور باملسؤولية الفردية والجماعية وتعميق الشعور 
بالوطنية واملواطنة، وااللتزام بالضبط والربط العسكري، 
ملا له من دور كبري يف تنمية القدرات ورفع األداء العسكري، 
وأيضاً القيام بعدد من املسابقات الثقافية إلضفاء روح 
التنافس الرشيف بني أفراد املنطقــة وعدد من الدورات 

التنموية«.
وأضاف: »لوحظ من خالل مشاركة األفراد وتفاعلهم مع 
كافة األنشطة والفعاليات التي نقيمها ثبات الروح املعنوية 
العالية لألفراد واصطفافهم خلف قيادتهم العســكرية 
والسياسية واملتمثلة يف فخامة رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه منصور هادي، 
والتصدي لجميع الحمالت التشويهية والتحديات واملخاطر 
واملؤامرات التي تواجه وطنهم الغايل، ثابتني لقســمهم 
الوطني الذي عاهدوا الله من خالله ببذل أرواحهم رخيصة 

وفداء لهذا الوطن«.

الخطط المستقبلية
وعن خططهم للعام الحايل 2020م قال ركن التوجيه 
املعنوي للمنطقة العســكرية األوىل العميد فائز ســالم 
باسدس: »يعد التخطيط للمســتقبل من أقوى العوامل 
للوصول لألهداف املطلوبة وتحقيق الغايات املرســومة، 
وغياب الرؤى السترشاق آفاق املستقبل من أبرز معوقات 
تحقيق االهداف، لذا تهتم املنطقة العسكرية األوىل وقادتها 
بوضع خطط مستقبلية عامة وأيضاً للحالة األمنية بشكل 
دوري بما يتناسب مع الحالة األمنية املواكبة، واقرارها 
وتنفيذ االنتشــار للوحدات والنقاط العسكرية واألمنية 
بالــوادي يف نطاق املنطقة العســكرية األوىل وعىل ضوء 
التوجيهات الصادرة من القائد األعىل للقوات املســلحة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي، ومــن التعليمات 
الصادرة من القيادة العسكرية العليا ممثلة بوزير الدفاع 

ورئيس هيئة األركان العامة«.

وأضاف: »نقــوم بوضع خطط وتصــورات تدريبية 
وقتالية وأيضاً للحالة األمنية واملعنوية لألفراد، وعقد عدد 
من االجتماعات والحلقات النقاشية ملناقشة تلك الخطط 
وإقرارها وتنفيذها بما يضمن تحقيق األهداف املرسومة 
واملخطط لها وتأمني كافة املنافذ الربية والجوية الواقعة 
تحت نطاق املنطقة، وتقوم أيضاً املنطقة بمهام األمن جنبا 
إىل جنب مع قوات األمن بوادي حرضموت لتمكينها من 
أداء مهامها بالصورة املطلوبة، وتحقيقا للهدف املشرتك 
بني األمن والجيش وهو حفظ األمن، كما يتشاركون معا 
يف حماية املواطنني، واملشاركة يف الحمالت األمنية وضبط 

الحالة األمنية بوادي وصحراء حرضموت«.

املنطقـة العسكـريـة األولـى.. عـاٌم مـن االنجـازات

  الضالع / خاص 
أنشــئت الرشطة العسكرية يف محافظة 
الضالع بقرار من رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه 
منصور هادي، ومقرها يف معسكر الجميمة 
بمنطقة مريس، وعقــب ذلك كلف الرئيس 
هــادي العميد فضل صالــح العقلة، قائداً 
للرشطة العســكرية يف املحافظــة، وتعد 
الرشطة العسكرية من أهم الركائز االساسية 
يف وزارة الدفاع، حيث يقع عىل عاتق الرشطة 
العسكرية يف محافظة الضالع مهام عديدة 
ومختلفة، منها الضبط العسكري وتطبيق 
التعليمات ومراقبة تنفيذ االنظمة واللوائح 

العسكرية.

مهام الشرطة العسكرية
حيث تعترب الرشطة العسكرية السلطة 
التنفيذية بحق العسكريني املخالفني لألنظمة 
واألوامر وتنفيذ األحكام الرشعية والعقوبات 
الصادرة بحقهــم، إن وحــدات الرشطة 
العســكرية تعترب قوة خاصــة من حيث 
نوع االختصاص التي تزاوله يف القطاعات 
العسكرية وتعترب قوة متكاملة، ويوجد بها 
تخصصات فعالة، وتسند لهم مهام كثرية 
كحفظ األمن وحماية الشــخصيات املهمة 
بالدولة، وأحيانا تكلف بمهــام خارجية، 
وبالفعل ينجــزون مهامهم بكل ثقة، فهي 
وحدة مدربة ولهــم خرباتهم يف املهام التي 

يكلفون بها.

اإلنشاء والتأسيس
ويف ترصيح لقائد الرشطة العســكرية 
محافظة الضالع العميد فضل صالح العقلة 
لـ»26سبتمرب« قائال إنه تم تكليفنا بمهام 
قوات الرشطة العسكرية بمحافظة الضالع، 
من قبل رئيس الجمهورية املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع اللواء 
محمد عيل املقديش، حيث تم تأسيس معسكر 
لقوات الرشطة العســكرية باملحافظة يف 
منتصف عــام 2018م، بدأنا العمل بجهود 
ذاتية منها، تكوين وتثبيت معسكر خاص 
بالرشطة العســكرية يف الجميمة بمنطقة 
مريس، وذلــك عن طريق اختيــار املكان، 
ثم بدأ العمل بإنشــاء املعسكر، عن طريق 
بناء مكاتب وهناجر منها، بنايات مكاتب 
قيادات الرشطة للقائد، واألركان، والعمليات، 
والبرشية، واملاليــة، وماهو مطلوب لقوات 
الرشطة وغريها من االشياء املطلوب توفرها 
يف أي معسكر بل إن القيادة استطاعت توفري 
أشياء للمعسكر ال توجد يف معسكرات آخرى.

أبرز النجاحات
وأوضح العميد فضــل العقلة أن قوات 
الرشطة العســكرية بمحافظــة الضالع، 
اســتطاعت املشــاركة إىل جانب الوحدات 
العسكرية األخرى التي تأسست منذ سنوات، 
وبكونها تقاتل مليشيا الحوثي املتمردة يف 

جبهات القتال باملحافظة. 
وأكــد العميد العقلــة ان قوات الرشطة 
العســكرية تقوم بتأمــني الجبهات، منها 
انتشــار النقاط العســكرية يف أي جبهة 
يتم تحريرها، وهناك لــدى قوات الرشطة 
العسكرية مايقارب ســبع نقاط، لحماية 
وتأمــني املواقــع، واســتطاعت وحدات 
متخصصة بنزع عرشات األلغام من الحقول 
التي زرعتها مليشيا الحوثي اثناء سيطرتها، 
باإلضافــة إىل ضبــط عصابــات رسقات 
وعصابات اخرى كانوا يحاولون اإلساءة إىل 

امن املحافظة.
وقال العميد فضل العقلة، ان فرع الرشطة 
العسكرية يف محافظة الضالع يعترب أول فرع 

من فروع الرشطة العسكرية باملحافظات 
املحررة للرشعية، من حيث االنتشار لقوات 
الرشطــة ووضع النقــاط لتأمني وخدمة 
الجبهات، رغم اإلمكانيات الشحيحة، اال اننا 

استطعنا تحمل املهام اكرب من إمكانياتنا. 

أدوار وتضحياتها في الجبهات
ورصح العميد فضل العقلة لـ»26سبتمرب« 
أن أدوار الرشطة العسكرية فرع محافظة 
الضالع حققت نجاحات كبرية، لدى الرشطة 
عدد من املواقع يف جبهات القتال، بمريس، 
وباب غلــق، والفاخر، والزيلــة، والجب، 
باإلضافة إىل املشاركة بكثري من املعارك إىل 
جانب الوحدات العســكرية األخرى لقوات 
الجيش ضد مليشيا الحوثي املتمردة، وكذلك 

تأمني الوحدات الخلفية للجبهات.
وتطرق العقلــة إىل أن قــوات الرشطة 
العســكرية فرع محافظة الضالع، لديها 
اكثر من عرشة شهداء، واكثر من 30 جريحاً، 
اثناء مشاركاتهم بجبهات القتال، يف مريس، 
والفاخر، وباب غلق، وحجر، وبتار شــمايل 

وغرب محافظة الضالع. 

صعوبات
وأضاف العميد العقلة أن قوات الرشطة 
العســكرية فرع محافظة الضالع تواجه 
صعوبات، منها عدم توفري مرتبات الجنود 
املتبقني من الرشطة بكونهم تم ترقيمهم، 
قلــة اإلمكانيات، علما ان قــوات الرشطة 
العسكرية فرع محافظة الضالع، لم نحصل 
عىل أطقم وال ســالح، والذخرية، مثل بقية 
الوحدات العسكرية األخرى التابعة للقوات 
املسلحة، وإنما كلها ديون عىل عاتقنا بقيادة 

الرشطة.
وطالب العقلــة وزارة الدفــاع وقيادة 
الرشطة العســكرية ان تلفت النظر وتهتم 
بفرع الرشطة العسكرية محافظة الضالع، 
حيث ان هذا الفرع يتحمل مسؤولية كبرية 
جدا منذ تأسيســه، يكاد يكون اكرب فرع 
بني فروع الجيش، الذي يتحمل املســؤولية 
ومشارك يف الجبهة، وانتشار النقاط للتأمني.
واخلــص العقلة حديثه بأننــا يف قوات 
الرشطة العســكرية فرع محافظة الضالع 
نعاهد الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
وقيادات القوات املسلحة بأننا سوف نقوم 
بمهامنا، املكلفني بها، وسنواصل مشوارنا يف 
التحرير حتى وصولنا صنعاء وإنها مليشيا 

الحوثي املتمردة.
فيما تحــدث أركان حرب قوات الرشطة 
العســكرية فرع محافظة الضالع العقيد 
قاسم الشعيبي لـ »26ســبتمرب« قائال ان 
تأســيس قوات الرشطة العســكرية منذ 
الصفر يف املحافظة، بكون ماله من أهمية، 

تتطلب وجود هذا الرصح العسكري والربط 
العســكري يف محور الضالع، الذي تتطلبه 
املرحلة وظروف املوقف، وكان تأسيس الفرع 
يف أحلك الظــروف واصعبها، وبجهود ذاتية 
وتعاون من قبل قائد الرشطة العســكرية 
فرع محافظة الضالع العميد فضل العقلة، 
وكذلك رئيــس العمليات بالفــرع العقيد 
محسن الوره، وتعاون كل الضباط واألفراد 

بالرشطة العسكرية.
وأضاف قاسم الشعيبي أن قوات الرشطة 
العسكرية كان لها دور كبري، من ذلك أنها 
قامت بضبــط األمــن، يف مديرية مريس، 
وقعطبة، وتأمني الجبهات، والطرق املودية 
إىل جبهات القتال إذ يوجد لدينا اكثر من سبع 
نقاط تفتيش، باإلضافة إىل مشاركة قوات 
الرشطة العسكرية بالجبهات، حيث يوجد 
لدينا اكثر من ثالث فصائل ورسية يف جبهات 
القتال بمريــس، والفاخر، وباب غلق، وكل 
الجبهات باملحافظة بجانب القوات املسلحة 

واألمن.
من جانبه تحدث النقيــب :عبدالنارص 
سعدان ركن التدريب يف الرشطة العسكرية 
بالضالع أوضح أن عملية التدريب ملنتسبي 
الرشطة العسكرية فرع الضالع بدأ منذ أن 

تم تأسيس اللواء مبارشه.
وقال: إن الــدورة األوىل عقدت يف ميدان 
بسيط صغري املساحة متعرج لكننا بالعزيمة 
واإلرصار الجامح عىل تأسيس الرشطة كان 

الدافع االكرب لعمل هذه الدورة.
وأضاف وتماشينا مع وضعنا برغم السكن 
القليل وعدم اكتفــاء املتدربني باألكل وكنا 
نشرتي اغلب اكلنا من السوق لكننا صربنا 
وعملنا الدورة وحفل تخرج وكانت الدورة 

ناجحة.
وأشــار إىل أنه جرى يف الدورات تحويل 
األفراد من الحياه املدنية الفارهة إىل الحياة 
العسكرية اضافه إىل أن الدورات العسكرية 
كانت النواة األساسية لرتتيب وهيكلة اللواء، 
أضافة إىل استخراج مدربني من بينهم الذين 
كانــو اكثر فهما وتميــزا ليفيدونا بالدفع 
األخرى. لعدم وجود الــكادر املؤهل ليدرب 

بجانبنا.

دورات تدريبية 
ركزنا عىل تحويل الفرد مــن املدنية إىل 
الحياة العسكرية وطمس املزاج من عقولهم 
واالنضبــاط باألمر العســكري والحركات 
النظامية والتماريــن الرياضية التي ترفع 
مســتوى اللياقة لدى املتدربني، أضافه اىل 
تعليمهم كيفيه اســتخدام السالح وإجراء 
الفك والرتكيب والتنظيف وعمل رمي ميداني 

قبل نهايه كل دوره.

• ماذا عن مهام املركــز يف إعداد وتأهيل 
الضباط امللتحقني يف دوراته؟

يعمل املركز وفقا للخطط التدريبية الصادرة 
من وزارة الدفاع عن طريق هيئة التدريب التي 
ترشف مبارشة عىل املناهج والخطط التدريبية 
التي ينفذها املركز، واملشتملة عىل كافة العلوم 
العســكرية الحديثة منها التكتيك العسكري 
والطبوغرافيــا والحركة النظاميــة والرتبية 
البدنية ومختلف املعارف واملتطلبات املعنوية 
والعلمية التي يحتاج إليها الضابط يف ميادين 

القتال..

حيادية وشفافية
• بحكم حداثة إنشاء املركز، هل استطعتم 
توفري متطلبات الدراسة والبنية التحتية وبما 

يمكن املركز من أداء كامل واجباته؟
حقيقة رغم حداثة إنشاء املركز والذي جاء 
اســتجابة للرضورات امللحة لتأهيل الضباط 
املرشــحني للرتب ومن كل املحافظات اليمنية 
من منتسبي القوات املســلحة ومع الرشعية 
الدستورية ويتم اختيارهم. بحيادية وشفافية 
دون النظر ألى اعتبارات أخرى، ومن يشكك يف 
كالمنا ما عليه إال زيــارة املركز واالقرتاب من 

جميع برامجه ومناطق الضباط الدارسني.

إنجازات ومهام
• ماذا أنجز حتى اليوم؟

املركز بدأ من الصفر يف مهامه الوطنية  منذ 
إنشائه مطلع العام 2019م املايض، واستطاع 
القيام بــدوره يف تأهيل الضبــاط امللتحقني 
بالدورة األوىل والحاليــة بإرادة وعزيمة كبرية 
رغم اإلمكانيات الشــحيحة نتيجة الظروف 
التي تحيط بوطننا الحبيب، ومع ذلك استطعنا 
بعون الله ثم بدعم ومساندة وتشجيع القيادة 
السياسية والعسكرية والتحالف العربي ممثال 
باململكة العربية السعودية أن ننجز الكثري من 
متطلبات التدريب والتأهيل خالل فرتة قصرية.

اإلنجازات كثرية حيث بدأنا ببناء مبنى إ؛دارة 
املركز ثم ســكن الضبــاط وبعدها تمكنا من 
بناء ميز للضباط، ونحاول  استكمال قاعات 
املحارضات ومن ثم سنعمل عىل استكمال بقية 
املرافق واملبانــي الرضورية وبما يوفر ويهيئ 
الظروف املناســبة لعملية التعليم والتدريب 
خاصة، وأن املركز يقع يف منطقة لها ظروفها 

املناخية القاسية.

 

منظومة متكاملة
• يف ظل تطور أســاليب املعركة الحديثة 
وفنون الحرب.. إىل أي مدى استطاعت املناهج 

التعليمية مواكبة هذه التطورات؟
املركز يعمل عىل إكساب الضباط خالل فرتة 
التدريب مهارات وخربات وقيم ومبادئ أصيلة  
تؤهلهم الســتكمال مهاراتهم التخصصية يف 
املستقبل، وذلك من خالل منظومة متكاملة من 
املناهج واملحارضات ىف شتى املجاالت العلمية 
والثقافية والعســكرية بضباط ومحارضين 
ومدربني أكفاء يتم اختيارهم بعناية من قبل 
قيادة وزارة الدفاع وهيئة األركان العامة وإدارة 
املعهد وجميعهم من خريجي الكليات الحربية 
وكليات الطريان و وكليــات البحرية وهؤالء 
لديهــم اإلرادة الوطنيــة واألداء املتميز التي 
تمكنهم من إعداد امللتحقني أعداداً يغرس ويعزز 
يف نفوسهم  الوالء واالنتماء للوطن وحب الوطن 
والتضحية دفاعا عن اليمن الغايل والحفاظ عليه 
كما تمكنهم من خوض املعركة بقدرات عالية 
والتكيف مع رشوطهــا والتغلب أيضا عىل ما 
يمكن أن يعرتضهم فيها من صعوبات، وذلك 
من خالل تكثيف املعلومات املركزة التي يحتويها 
املنهج، وهي نفســها التي تدرس يف الكليات 

العسكرية ولكن بشكل مخترص وشامل.

نعمل بالمتاح
• ما هي أبرز احتياجات املركز التي ترون 

أنها رضورية؟
نحن نقدر ظروف املرحلة التي تعيشها اليمن 
ورشعيتها ونحرص عىل االســتفادة مما هو 
متاح وممكن، وهذا واجبنــا الديني والوطني 
واإلنساني يف ظل هذه الحرب التي فرضتها علينا 
املليشيا الحوثية املتمردة التي أرادت إعادة عجلة 
الحياة إىل الوراء مســنودة باملرشوع الفاريس 
املهدد ليس فقط لليمن بل واملنطقة العربية.. 
نحن هنا يف املركز هدفنا كما هو هدف الضباط 

املدربني وامللتحقني االنتصار للوطن ولعقيدتنا 
االســالمية والوطنية بتحريــر كامل األرض 
اليمنية من عنارص الظالم والكهنوت الحوثية، 
ولذلك ال نستطيع أن نتجاوز الواقع املتاح بني 
أيدينا رغم أننا يف منطقة صحراوية وبعيدة عن 
املدينة، وهو مايكلف املركز الكثري من األموال 
والجهود يف نقل احتياجاته ومتطلباته، وكذلك 
األمر ينطبق عىل الطالب وما يعانونه من كلفة 

الذهاب واإلياب إىل املركز.

توفير األدوية 
• لوحظ ضعف الخدمــات الطبية وغياب 
األدوية االسعافية الرضورية خاصة وأن املركز 
يقع يف منطقة شــديدة الحرارة يف الصيف 

والربودة يف الشتاء؟
حقيقة نحن نحاول بجهود ذاتية السعي إىل 
توفري األدوية الرضورية التي تحتاجها العيادة 
الطبية وأحيانا ما ننجح يف توفري القليل منها 
من القطاع الخاص ورجال الخري ولكن يف أوقات 
كثرية تبقى العيــادة خالية من تلك األدوية ما 
يجعل االطباء يمنحون املريــض ارنيك طبي 
إىل مستشــفيات مأرب وهو ما يكلف الطالب 
مبالغ كبرية، ناهيك عــن غيابه لعدة أيام عن 
املحارضات والربامج التدريبية، وعليه نأمل من 
الجهات ذات العالقة املساعدة يف توفري األدوية 

الرضورية، ألننا بالفعل نعجز عن توفريها.

• يف نهاية هذا اللقاء هل لكم من كلمة تودون 
قولها؟

نشكر القيادة السياسية والعسكرية ونسأل 
الله أن يمن عىل وطننا الغايل باألمن واالستقرار 
واجتثاث مليشيا الحوثي املتمردة، عدوة القيم 
واملبادئ والحرية والكرامة والحياة، كما نشكر 
إخواننا يف اململكة العربية السعودية عىل دعم 
ومســاندة الرشعية يف مواجهتها للمليشــيا 
الحوثية االرهابيــة ونقول إلخواننا يف اململكة: 
نحن وأنتــم يف خندق واحد ومصري مشــرتك 

والخطر يحيط بنا جميعاً.

:» « مدير مركز الرويك التدريبي لتأهيل الضباط لـ

طلبة املركز من خمتلف املحافظات واملناطق
قال مدير مركــز  الرويك التدريبي لتأهيل 
الضباط العميد ركن خالد السميني، يف حوار 
لـ»26 سبتمرب«: إن أبرز املهام املناطة باملركز  
رفع كفائة الضباط امللتحقني يف أساليب القتال 
والتخطيط العسكري والتكتيكي والعملياتي، 
وكذا االرتقاء بمستواهم االنضباطي واملعنوي 
وبما يؤهلهم لقيادة الفصائل والرسايا بأحدث 

األساليب القتالية الحديثة.

  التقاه/ عارف المقطري

نعمل لتحقيق أهداف الوطن واالنتصار إلرادة الشعب

:» « قائد الشرطة العسكرية فرع محافظة الضالع لـ

حققنا نجاحات كبرية وحتملنا مهام أكرب من امكانياتنا
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  خـــــاص:

يأتي تحــرك وزارة حقوق اإلنســان  اليمنية يف 
الخارج انطالقاً  من مسؤوليات الوزارة يف التعاون 

مع األمم املتحدة واآلليات الدولية.

وأكد الوزير عسكر أن العام 2019م شهد تكثيفاً 
لجهود الوزارة التي ســعت لتأصيل قيم حقوق 
اإلنسان، عن طريق تعزيز الثقافة الخاصة بها يف 
جميع املستويات، سواء يف الخطاب اإلعالمي أو 
عن طريق إقامة الفعاليات والندوات واملؤتمرات 
وورش العمل، وكذلك داخــل املحافل اإلقليمية 
والدولية التي تنشــط فيها الوزارة وعىل رأسها 

أوروبا وأمريكا.

مشــرياً إىل أن وزارة حقوق اإلنسان تمكنت من 
تحقيق نجاح كبري يف االســتعراض الدوري الشامل 
يف يناير  2019م، من خالل استعراض جهود اليمن 
يف مجاالت حقوق اإلنسان، والرد عىل األسئلة التي 

وردت من بعض الدول.

وحصلت عىل إشــادات وتقدير بنسبة وصلت إىل 
أكثر من 90 % من أكثر من 70 دولة.

تعاون مع آليات األمم المتحدة
ومن اإلنجازات التي حققتها الوزارة خالل العام 
املايض تتجىل صورها يف تعاون الحكومة اليمنية  مع 
اآلليات الدولية لألمم املتحدة ممثلة بوزارة حقوق 
االنسان من خالل تقديم تقاريرها التعهدية إىل األمم 
املتحدة، بصورة دوريــة منتظمة، بما يؤكد صدق 
التزام اليمن بالتعاون الكامل مع األمم املتحدة عىل 

أساس من الشفافية والوضوح. 

وكشف الوزير عسكر أنه ومنُذ  األيام األوىل لتحرير 
املحافظات اليمنية من مليشــيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيــران وحتى هــذه اللحظة عقدت 
وزارة حقوق اإلنسان  أكثر من 300 لقاء واجتماع 
ومحادثات مع ممثيل منظمة األمم املتحدة  واملقررين 
الخواص واملنظمات الدولية العاملة يف بالدنا وبعثاتها 
املوفدة إىل اليمن َوسفراء وأعضاء السلك الدبلومايس 
يف بالدنا لرصــد ومتابعة األمــور املتصلة بحقوق 
اإلنسان يف اليمن واملشاركة يف  دورات مجلس حقوق 
اإلنسان وتقديم تقارير عامة عن الوضع اإلنساني يف 
اليمن استعرض من خاللها التزام الحكومة بحقوق 

االنسان واالتفاقيات واملعاهدات املوقعة  واملصادقة 
عليها بالدنا.

عمل ميداني مكثف 
وأكد الوزير عسكر أن الوزارة خالل األعوام املاضية 
ومنها العام املنرصم، كثفت من عملها امليداني من 

خالل تنفيذ العديد من االنشطة والربامج. 

ويأتــي يف مقدمة الربامج واألنشــطة الزيارات 
امليدانية ملصلحة السجون، عرب أنشطة متعددة قامت 
بها، تتمثل بتنفيذ زيارات ميدانية للســجون منها 
زيارة مصلحة الســجون يف كل من مدن )املنصورة 
والضالع وأبــني والجوف وعدد مــن املحافظات 

اليمنية(.

حيث تم معاينة أوضاع السجناء وظروف السجن 
العامة، والتشديد عىل أهمية تعزيز سيادة القانون 
وإصالح القضاء وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق 

اإلنسان والحريات العامة.

 ومن ضمن الجهود التي قامت بها الوزارة النزول 
الدوري واملستمر للسجون وبشكل مفاجئ، إضافة 
إىل زيارات ونزول ميداني لقيادة الوزارة إىل املواقع 
واألماكن التي تعرضت النتهاكات من قبل مليشيا 

الحوثي االنقالبي، واالستماع لعدد من الضحايا.

شراكة واسعة 
نفذت الوزارة عدداً من اللقــاءات مع منظمات 
املجتمع املدني وكافــة القطاعات العاملة يف مجال 
حقوق اإلنســان لتعزيز مبدأ الرشاكة الواسعة بني 
الحكومــة ومنظمات املجتمــع املدني، يف مجاالت 
حقوق اإلنســان، لتفعيل آليات الحماية الوطنية 
لحقوق اإلنســان، وذلــك تنفيذاً لإلطار املشــرتك 
للمسؤولية املتبادلة بني الحكومة واملانحني املتعلق  
بتمكني وتعزيــز الرشاكة بني مؤسســات الدولة 

ومنظمات املجتمع.   

رصد وتوثيق 
وأكد الوزيــر أن الوزارة قامــت بإصدار تقارير 
وبيانات مهمة يف أحداث مختلفة، عالوة عىل إنشاء 
قاعدة بيانات ومعلومات عن حاالت ووضع حقوق 
اإلنسان ملا لها من أهمية واالستفادة منها لتحقيق 
العدالة االنتقالية، إضافــة إىل إعداد تقارير نوعية 
موجــزة وملخصــة لحالة حقوق االنســان وفق 
االنتهاكات،  والقيام بإعداد تقارير تحليلية للتقارير 

الدولية املتعلقة بالشأن اليمني لغرض الرد عليها أو 
االستفادة منها.

وكشف أن الوزارة رصدت ووثقت 90574 انتهاكا 
من قبل مليشيا الحوثي املدعومة من إيران واملنظمات 

اإلرهابية.

ولفت الوزير عسكر إىل أن جرائم مليشيا الحوثي 
االنقالبية استمرت يف العام 2019م، واليزال املجتمع 

الدويل عاجزاً عن وقفها عند حد معني.

تعزيز وحماية الحقوق والحريات 
ومن ضمن الجهود التــي حققتها الوزارة تتمثل 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق يف انتهاكات 

حقوق االنسان والعمل عىل تسهيل مهام عملها.

دعم مصالح الرعاية االجتماعية 
وذكــر الوزير أن مــن ضمن اإلنجــازات التي 
حققتها الــوزارة تتمثل بدعــم مصالح الرعاية 
االجتماعية ومتابعة قضايا الشــهداء والجرحى 
والزيــارات التفقدية للنازحني ضمــن برنامج 
خصصته لالطالع عىل أوضاع النازحني املعيشية 
واحتياجاتهم الطارئة، واالســتماع إىل الشكاوى 
والبالغات وشهادات الشهود عن االنتهاكات التي 
تعرض لهــا النازحون من قبل مليشــيا الحوثي 

االنقالبية املدعومة من إيران.

حمالت مناصرة وبرامج توعوية 
وأســهمت الوزارة يف إطالق حمــالت منارصة 
وبرامج توعوية مناسبة ألفراد املجتمع عن حقوق 
اإلنسان، منها فضح انتهاكات املليشيا الحوثية بحق 

الصحفيني واملؤسسات الصحفية واالعالمية.

فضالً عن تنفيذ العديد من اللقاءات مع املنظمات 
الدولية وسفراء الدول إليقاف محاكمة الصحفيني 

واملطالبة باإلفراج الفوري عنهم. 

حمالت ضغط
وقامت الوزارة خالل األعوام السابقة ومنها العام 
املنرصم 2019م بحمالت ضغط عىل املليشيا الحوثية 
املدعومة مــن إيران للكف عن االســتمرار بتجنيد 

األطفال.

وأكد الوزير عسكر أنه تم إعداد تقرير شامل عىل 
تجنيد االطفال تم فيه تســليط الضوء عىل عملية 
تجنيد األطفال من قبل املليشيا، وتوعية أرس األطفال 

املجندين واملجتمع برضورة منع تجنيد األطفال من 
خالل حمالت ضغط شهدت إقامة ندوات وتقارير 

إعالمية والتواصل مع املنظمات الدولية. 

تفعيل البناء المؤسسي
ويف هذا الجانب - يؤكد الوزير عســكر - أنه تم 
تفعيل كل اإلدارات العامة للوزارة، إىل جانب الرتكيز 
قضايا املرأة والطفل من خــالل تعزيز دور املرأة يف 
صناعة الســالم وحماية حقوق  اإلنسان، وتعزيز 
مشــاركتها وإدماجها يف العملية التنموية يف كافة 

األنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة.

فضالً عن قيام الوزارة بتوثيق ورصد أي خروقات 
أو انتهاكات بحــق املرأة والعمل عــىل مراجعتها 
والتوعية من خطورة العنف ضد املرأة، مشــريا يف 
الوقت ذاته إىل أنه تم دعم وتشجيع عدد) 10( من  
منظمات املجتمع املدني املحليــة  املختصة باملرأة 
ومنحها الصفة االستشارية يف الوزارة، واملشاركة 
بمتابعة قضايا املختطفات واملعتقالت يف ســجون 
مليشــيا الحوثي االنقالبية، والتواصل مع عائالت 

وأمهات املختطفني ومتابعة أوضاعهم.

حماية الطفولة 
وبالنسبة إلنجازات الوزارة يف حماية الطفولة يذكر 
التقرير استهداف حوايل 1400 طفل من خالل إقامة 
ورش توعوية تم تنفيذها بالرشاكة مع اليونيسف، 
إضافــة إىل التوعية بمخاطر تجنيــد األطفال من 
خالل العديد من األنشطة الهادفة، إضافة إىل توزيع 

الربوتكول الخاص باألطفال يف ظل النزاع املسلح.

ووضع خطط للتوعيــة بأهمية تأهيل وترسيح 
األطفال املجندين، وتنفيذ عدد من الربامج بالتعاون 
مع منظمات املجتمع املدني بتنفيذ عدد من الربامج 

واملشاريع  بهدف حماية ودمج األطفال ذوي اإلعاقة 
يف املجتمع

تطلعات الوزارة خالل 2020م
وأكد وزير حقوق اإلنسان أن الوزارة تتطلع خالل 
العام الجديد إىل اســتكمال مسرية الدفاع وحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان يف الداخل والخارج من  خالل 
مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل واألهداف 
التي سعت لتحقيقها عىل مدار عام 2019م، ومن 
ثم االســتمرار ىف وضع ومتابعة اآلليات التنفيذية 
للسياســات والتوجيهات الصادرة مــن القيادة 
السياســية، لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وُيلبي 

تطلعات الشعب اليمني.

ويف الرصــد والتوثيق لشــكاوى فيمــا يتعلق 
باملســاعدات االنســانية وعمل نداءات إنســانية 
للمنظمات وتوجيههــا إىل املناطق أالكثر احتياجا، 
وكذا التوعية وبناء القدرات يف مجال األلغام ورصد 

االنتهاكات املتعلقة باأللغام.

كما تســعى الوزارة - وفق ما يقول عسكر - اىل 
استكمال تنظيم لجنة املخفيني واملعتقلني يف سجون 
الحوثي، ومتابعة رصف مستحقاتهم ورصد الحاالت 
الجديدة والتواصل مع املنظمات الدولية والجهات 
املعنية، وعمل حملة منــارصة لهم وتنفيذ نزوالت 
ميدانيــة إىل مناطق النــزوح يف املناطق املتاخمة 

للجبهات والسعي لتقديم املساعدات

في مجال رصد االنتهاكات.
وتســعى الوزارة يف إطار خططها للعام 2020م 
إىل توسيع شبكة الرصد والتوثيق، وتفعيل مكاتب  
الوزارة يف املحافظات و بناء قدراتهم وإصدار تقارير 

عامة ونوعية عن االنتهاكات.

 جرائم مليشيا احلوثي مستمرة واملجتمع الدويل عاجز عن إيقافها
:» « الـــــوزيــر محـمـــد عـــســــــــــكر لـ

أكد وزير حقوق اإلنسان األستاذ محمد عسكر، حرص الوزارة عى مواصلة االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان خالل 

العام 2020، كاشفا عن أبرز إنجازات الوزارة للعام املنرصم وخطط وبرامج الوزارة للعام الجديد.

وقال الوزير عسكر لـ"26سبتمرب" إن الوزارة تتطلع خالل هذا العام 2020م من أجل استكمال مسرية الدفاع وحماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان يف الداخل والخارج من  خالل مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل واألهداف التي سعت 

لتحقيقها يف العام املنرصم، ومن ثم االستمرار ىف وضع ومتابعة اآلليات التنفيذية للسياسات والتوجيهات الصادرة من 

القيادة السياسية، لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وبما ُيلبي تطلعات الشعب اليمني.

وزارة حقوق اإلنسان تكشف عن توثيق أكثر من 90 ألف حالة انتهاك ارتكبتها المليشيا الحوثية 

تقارير

  خـــــاص:

لم تكن واقعة مقتل شخص أمام زوجته وطفله 
إثر اشتباكات اندلعت بني مسلحني يف شارع الزبريي 
بالعاصمة صنعاء، األســبوع املنــرصم، إال صورة 
مصغرة ُتعربِّ عمــا آلت إليه األوضــاع يف املناطق 
الخاضعة لسيطرة املليشيات الحوثية، حيث تنترش 

الفوىض األمنية عىل صعيد واسع.
وعمدت مليشيا الحوثي املدعومة إيرانياً إىل إفراغ 
العاصمة صنعــاء وبقية املحافظــات الخاضعة 
لسيطرتها، من اإلعالم والنشطاء من خالل قيامها 
بإعالن حرب شــعواء ضد الصحفيني واإلعالميني 
ونشطاء حقوق االنســان ومارست بحقهم شتى 
التعسفات، تارة باالختطاف واملطاردة والتهديدات، 
وذلك من أجل إخفاء جرائمها وما تعيشه العاصمة 
صنعاء من أوضاع مأساوية وفوىض أمنية وحجبها 

عن الرأي العام املحيل والدويل.
وضمن املخطط الحوثي الرامي إىل صناعة الفوىض 
األمنية أيًضا، فقد حوَّلت املليشيات صنعاء إىل سوق 
كبري لبيع األســلحة بمختلف أنواعها بعد انتشــار 

املحالت املُخصصة لذلك.
ظهرت محــالٌت جديدة لبيع الســالح بمناطق 
متفرقة يف صنعاء خالل اآلونة األخرية، تتبع املليشيات 
الحوثية، كما ُتعرض األسلحة دون رقيب أو حسيب يف 
محالت خاصة وعىل قارعة الطريق وعىل متن سيارات 

بعدد من األسواق واألحياء والحارات.
ويشكو ســكان العاصمة صنعاء تواطؤ جماعة 
الحوثــي وتماهيها مع الجريمــة فضالً عن تورط 

عنارصها يف تنفيذ جرائم عدة منها القتل بدم بارد.

حماية حوثية للعصابات
ويف تقرير إحصائي، صــادر عن مركز العاصمة 
اإلعالمي، أشــار إىل ارتفاع كبري ملعدالت الجريمة يف 

العاصمة صنعاء، حيث بلغت منذ يناير 2016 وحتى 
اغســطس 2019، أكثر من 80 ألــف حالة موثقة، 
تنوعت ما بني قتــل ورسقة منازل ومحالت تجارية 
وسيارات وممتلكات أخرى، باإلضافة اىل اختطاف 

نساء وأطفال، وتوثيق حاالت اغتصاب، وانتحار.
ولوحظ ارتفاع معدل الجريمة يف الســتة األشهر 
األوىل من العام الجاري 2019، حيث وصلت إىل أكثر 

من 12 الف جريمة.
وتأتي جرائم الرسقــات والنهب الذي طال منازل 
مواطنني ومحــالت تجارية ومؤسســات خاصة 
وممتلكات شــخصية، أعىل معدالت الجرائم خالل 
األربع السنوات، حيث بلغت أكثر من 68 الف حالة، 
فال يمر يوم دون وقــوع رسقات مختلفة وحوادث 

سطو مسلح.
وبحسب مركز العاصمة، فقد وصلت حاالت قتل 
مواطنني مدنيني برصاص قيادات يف جماعة الحوثي 
أو عصابات مسلحة إىل 2955، بينهم أطفال ونساء، 
ووثق 90 حالة اختطاف أطفال ونســاء تضاعفت 
حدتها مــن مطلع 2018، باإلضافــة اىل 70 حالة 

اغتصاب أطفال ونساء.
وتوفر قيادات ومرشفني حوثيني الغطاء الكامل 
ألفراد العصابات املختلفــة، لتلتقي معهم يف هدف 
واحد، هو النهب والســلب والقتل، وتتقاسم معهم 
ثمرة ما يجنوه من هذه الرسقات التي تطال املواطنني 
والتجار، عقب استهدافها أقسام الرشطة واستبدال.

تجاهل انتهاكات المليشيا
وتعمــد بعض املحطات اإلعالميــة الخارجية إىل 
تضخيم بعــض الخروقات التي تشــهدها املناطق 
املحررة، مقابل تجاهل االنتهــاكات والجرائم التي 
تركبها مليشيا الحوثي، وذلك يف محاولة إلظهار فشل 
الدولة يف استعادة دورها وعجزها عن إدارة املناطق 

املحررة، والتماهي املفضوح مع املليشيا االنقالبية.
سالم النجار، أحد سكان العاصمة صنعاء، يؤكد 
أن جرائم وانفالت واسع مرت ولم نرى عنها يشء يف 
وسائل اإلعالم بينما تجد اإلعالم يتسابق لنرش خرب 
عن نجاة جندي يف أبني من محاولة اغتيال، ويهمل 
أخبار وحوادث أمنية تحدث بشكل يومي يف صنعاء 

ال تجد لها أي وجود يف اإلعالم.
وبحسب ســالم فإن غياب الفوىض األمنية التي 
تشهدها صنعاء عن وســائل اإلعالم جعل املتابعني 
خارج اليمن يشعرون أن الوضع مستقر يف صنعاء 
وال وجود للقالقل األمنية، نتيجة الحرب الحوثية ضد 
وســائل اإلعالم وتغييبها عن املحافظات الخاضعة 

لسيطرته".
ويرى ســالم أن من الطبيعي جدا أن تكون هناك 
هشاشة أمنية يف ظل انتشار السالح وحمله وبيعه، 
وبتأكيده فإن السالح يف صنعاء أصبح حتى يف متناول 
األطفال وبات الكثري يتجول بالسالح دون أن يعرتض 

طريقه أحد.

ضحايا االنفالت
"ص.ع" أحد تجار بيع املواد الغذائية بالجملة يف 
منطقة الخمسني، جنوب العاصمة، أقدمت عصابة 
مكونة من 3 أفراد عىل اقتحام محله وأشهروا عليه 

السالح ورسقوا ما بحوزته من أموال وسجائر.
وأكد التاجر أنه تعرض لرسقة نحو مليون ومئتي 
ألف ريال يمني، مشــرياً إىل أن عرشات التجار من 
معاريفــه تعرضوا للرسقة بنفــس الطريقة، وأن 

السلطات الحوثية تتجاهل بالغاتهم وشكاواهم.
يف سبتمرب 2019، أقدمت عنارص حوثية مسلحة 
عىل قتل شخصني مدنيني أثناء وقوفهما يف الطابور 
للحصول عىل نصف راتــب أمام مكتب بريد صنعاء 
دون أي مربر، كما أقدمت عنارص مسلحة أخرى عىل 
قتل امرأة أثناء مطالبتها بمستحقاتها من الشؤون 

االجتماعية بمنطقة دارس.
وتم العثور عىل جثة طالب جامعي يدعى "اسامة 
النمري" مقتوالً بعدة طعنات يف أحد شوارع مذبح، 
حيث لم تهتم املؤسسات األمنية الخاضعة لسيطرة 

مليشيا الحوثي بالقضية ولم يتم التحقيق فيها.
ويف 7 أبريل من العام املايض، ُقتل عامل يف مطعم 
فالفل املعلم بالحي السيايس برصاص مجهول من 
عىل دراجة نارية، وبعد ســاعة من الجريمة قامت 
املليشيا بإغالق الشوارع والتسرت عىل القاتل، حسب 

السكان وأقرباء الضحية.
ويف شهر مايو املايض شهدت مديرية بني الحارث 
أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة يف منطقة تضم 
أكرب تجمع للنقاط الحوثية، وأتت هذه الجريمة بعد 
جريمتني مماثلتني يف يوليو الفائت، ناهيك عن حوادث 
االغتصاب األخرى التي أكدت مصادر موثوقة تورط 

عنارص من املليشيات فيها، وانتهت أغلبها بالقتل.
 ويف نهاية اغسطس شهد أحد محالت الرصافة يف 
شارع الرباط وسط العاصمة صنعاء أبشع جريمة 
اقتحام ونهب يف وضح النهار، وانتهت بقتل املوظف 
املتواجد يف املحل بطلق ناري فيما الذ القتلة بالفرار.

وتوالت عمليات اقتحام محالت الرصافة ونهبها يف 
العاصمة صنعاء وسجل العام املايض اقتحام ونهب 
أكثر من خمس محالت منها أحــد فروع الكريمي 

للرصافة.
وقبل أيام عثر ســكان عىل جثــة رجل ملقية يف 
صندوق نفايات يف منطقة السنينة غرب العاصمة 

صنعاء، وتبني أنه تعرض للقتل.

صنعاء.. ساحة للفوضى ومرسح للجريمة يف زمن احلوثي!
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تداعيات مقتل سليامين.. وظالهلا القامتة
يبدو جلياً من أن مقتل قاســم ســليماني 
قائد فيلــق القدس، وكذا مقتــل رفيقه أبو 
مهدي املهندس/ نائب ما يسمى قائد الحشد 
الشــعبي إثر الرضبة الجوية األمريكية؛ عقد 
املشهد العراقي الشائك للعراق الشقيق، وفاقم 
من سوء األوضاع السياســية واالقتصادية 
واالجتماعية، والتي بدأت باحتقان الشارع يف 
إطار ثورة شعبية عارمة تطالب بالقضاء عىل 

الفساد ومحاسبة املفسدين.
لتنتهي بالرضبة الجويــة القاصمة لتزيد 
من حدة الوضع املأساوي املأزوم أكثر تعقيدا 
لتلقي بظاللها القاتمة والخطرية عىل الوضع 

اإلنساني برمته.
إن ما يحــدث اليوم يف العراق.. عىل غرار ما 
يحدث يف اليمن من محاولة بائسة إلذكاء نار 
الفتنة وتأجيج الــرصاع الطائفي واملذهبي 
واملناطقي، وتجريف الهوية الوطنية وتمزيق 
النسيج االجتماعي التي تقوم بها دولة إيران 
الشــيطانية جراء تدخلها السافر يف شؤون 

اليمن واليمنيني من خــالل ذراعها الحوثي 
املقيت.

هكذا هو ديدنها يف االســتحواذ والسيطرة 
عىل املنطقة عموما- الجزاء من جنس العمل 
– أن ما يحدث اليوم من تداعيات مؤسفة أدت 
إىل زيادة وترية التصعيد الخطري بني الواليات 
املتحدة وإيران وأذرعها يف املنطقة، األمر الذي 
سيدفع باملنطقة إىل السقوط نحو الهاوية إذا لم 
يتم تداركها عرب الحلول الدبلوماسية كرتجمة 
حية إلرادة الشعوب واالنتصار لطموحاتها يف 
التنمية والبناء والحياة الجديدة بمنأى عن إرادة 
األنظمة التي تمجد الحرب واملوت واالستعباد.

تداعيات ما بعد مصرع رجل إيران األول
سادت الساحة اإليرانية موجة غضب عارمة 
تصدرها مستشار الرئيس اإليراني أكرب واليتي 
بالقول: عىل القــوات األمريكية  أن ترحل من 

املنطقة، وإما أن تواجه بحرب فيتنام ثانية.
فيما وصف مجلس األمن القومي اإليراني: 

أن ما أقدم علية الرئيــس األمريكي بالخطأ 
االســرتاتيجي الفــادح، أي بمغامــرة غري 
محمودة العواقب وعليه باملقابل أن يدفع ثمن 
تلك الحماقة، يف حني كان رد الفعل األمريكي 
عاصفا عىل لســان وزير الخارجية األمريكي 
بومبيو بالقول: إن ما حدث لســليماني كان 
ينبغي له أن يحدث منذ زمن بعيد باعتباره رجالً 
مطلوب لدى اإلدارة األمريكية، حيث استهدف 
املصالح األمريكية  وقتل الكثري من األمريكيني 
خصوصاً أثناء تفجري الســفارة األمريكية  يف 
بريوت عام 1983م وبمقتله ســيكون العالم 

أكثر أمناً واستقراراً.
ليأتي دور حزب الله اللبناني عىل لسان أمينه 
العام حسن نرص الله متوعداً الوجود األمريكي 
يف املنطقة بالرد القايس فيما سماه بالقصاص 
العادل، انتقاماً للشهداء حسب تعبريه، إذ قال 
بوضوح: أن ردة الفعل هذه ستكون من مهام 

وأهداف محور املقاومة.
وعىل إثر ذلك اســتجابت مليشــيا الحوثي 

عىل حد تعبري القيادي محمد عيل الحوثي: أن 
الرد سيكون عاجالً ومزلزالً ومفتوحاً عىل كل 

االحتماالت.
من جنابه حذر وزيــر اإلعالم اليمني معمر 
االرياني عىل خلفيات مقتل ســليماني.. حذر 
مليشــيا الحوثي من مغبة تحويل اليمن إىل 

مرسح حرب بهدف تصفية الحسابات!
ويف ســياق هذا الجو املشحون باالنفعاالت 
والتوترات وصفت صحيفة الرشق األوســط 
شخصية الجنرال ســليماني توصيفا دقيقاً 
باعتباره رجل اإلرهــاب األول، حيث عمد إىل 
تأســيس الجماعة الحوثية منذ الوهلة األوىل، 
حني غدت قوة إيرانية ضاربة، وتعهدها بالدعم 
والتدريب والتأهيل يف قم ومشــهد حتى قوي 

عودها.
ويف خضم هذا االحتقــان املتزايد واملتفاقم 
ازدادت حدة لغة التهديــد والتصعيد إذ أنربى 
الرئيس األمريكي أخرياً بالقول: عىل إيران أن 
تعرف حجمها الحقيقي فيما إذا اقدمت عىل 

مغامرة حمقــى أو خطوة متهــورة باتجاه 
الحرب.. حينها ســتواجه بحــرب مفتوحة 
وشاملة ستطال أفراد ومواقع ثقافية ال محالة، 
وذلك بعد ان اعلنت إيران أن ثمة حرباً مفتوحة 
غري مبــارشة وطويلة األمد عىل واشــنطن، 
إذ توعد ألعراق بعقوبة غري مســبوقة إذا ما 
اقدم عىل رفض الوجود األمريكي من العراق، 
وهددها بدفع ثمن كلفة نفقات إنشاء القاعدة 
األمريكية  وغريها من الدعم املادي والعسكري، 

التي كلفت الخزينة األمريكية  املليارات.

وجة نظر
وبناء عىل ما تقدم يف هذا السياق وما تجىل 
من خطورة املوقف، ينبغي عىل عقالء العالم 
الرشوع يف فرملة عجلة الحرب القادمة بالحد 
من التصعيــد الخطري القائم كــون منطقة 
الرشق األوسط ال تعد تحتمل مزيداً من األوضاع 
الكارثيــة التي ال تطاق، وكونهــا كذلك تنام 
وتصحو عىل صفيح ساخن، فكيف إذا ما دنى 
منها برميل بارود يوشك أن ينفجر يف أي لحظة!

محمد الشيباني

متازج الرذائل
»مقتل سليامين شاهداً«  

    انطــواء الرذيلة عــن أخواتها مدعاة 
لضعفها... ذلك ما تنبه له شــاعر اإلماميني 
واملسؤول عن مجلس حكمائهم يف الستينيات 
من القرن املايض حني رســم مالمح الرؤية 
اإلمامية ملستقبلهم بعد الثورة السبتمربية إذ 
قال يف عجز بيت من قصيدته »فلنا أخوة كرام 

بفارس«.
حينها وبقدر ما أبان ســوء طبيعة اإلمامة 
التي ال ترتدد يف تمرير مرشوعها عى حساب كل 
املبادئ والقيم فإنه قد عقد حلفا بني رذيلتني 
متماهيتني يف الرؤية التي تعتمد اإلجرام طريقا 
للرفاه واستعادة »األمجاد« ناهيك عن طبيعتها 
»الســادية« التي تتلذذ بآالم اآلخرين وتتلمظ 

بدمائهم.
وقتذاك انعقد الحلف بني اإلمامة يف اليمن 
وبني الصفوية يف إيران بغية تحقيق أهدافهما 

عى أشالء اليمنيني والعرب جميعا.
وحني قامت الثورة الخمينية يف فارس ونظرا 
ملرشوع تصدير الثــورة اإليرانية فقد اقتىض 
األمر هيكلة الحلف عى أساس التابع واملتبوع، 
وأضحت العالقة بينهما عضوية ال تتحرك إال يف 
اإلطار املرسوم مثلها مثل أخواتها من الحركات 

الشيعية يف املنطقة.
وإن كان هدف اإلمامــة يف اليمن تتمثل يف 
استعادتها لحكمه فإنه وبناء عى التبعية إليران 
لم يعد ذلك الهدف غائبا بقدر ما هو وسيلة 
لتحقيق الهدف  األكرب للمــرشوع الفاريس 
والذي لم يعودوا يســتخدمون التقية بشأنه 
بل ويعدون احتالل الحرمني والسيطرة عى 
الجزيرة شــعارا محفزا ألتباعهم يف كل قطر 
عربي... وهنا يربز الوهم الذي يســوقون له 
وأنه بإمكانهم االنفصال عن املرشوع الفاريس.

حينما قتل قاسم ســليماني انكشف باقي 
املستور من تلك التقية املفضوحة بشأن طبيعة 
العالقة العضوية بينهما فقبل أن ترفع صور 
سليماني يف طهران تم رفعها يف شوارع صنعاء 
وبغداد ولبنان , وحينها ناشد التابعون املتبوع 
بأخــذ االنتقام من األمريــكان و»حلفائهم« 
والذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ األوامر يف أي 

زمان ومكان يراه اإليرانيون.
إن تمازج رذيلتي اإلمامة واملجوسية يضفي 
قوة إىل قوتيهما... ليضع الحلف  املناوئ لهما 
أمام تحد يقيض برضورة مراجعة أســباب 
التعثــر يف معركة الخمس ســنوات املاضية 
لتعزيــز نقاط القوة وتــاليف نقاط الضعف 
لتحقيق النرص املأمول بقطع اليد الفارســية 
التي كانت وما زالت عنوانا لحرب التحالف يف 
اليمن وبطلب من القيادة اليمنية لحماية اليمن 
واملنطقة عموما مــن خطر املرشوع الفاريس 

وأدواته يف املنطقة العربية.

»أنا لكم ما شئتم، إمام أو ســلطان«، قالها 
»النارص« صالح الدين محمــد، لفقهاء مذهبه 
الذين اعرتضوا عليه بعد وفاة والده »املهدي« عيل 
بن محمد »ربيع أول 774هـ / سبتمرب 1372م«؛ 
وذلك لعدم اكتمال رشوط اإلمامة فيه، ســيطر 
بالقوة عىل األمر، ثم مــى يف حكمه الدموي، 
ُمسجالً يف »اليمن األسفل« وتهامة ُفصوالً سوداء 
من القتل والتدمري والنهب، ُمكمالً ما بدأه أبوه، 

وبصورة أشد فضاعة.
كان اإلمــام الجديد ُمغامراً ُمتهــوراً، لم يكل 
ولم يمل من مقارعــة خصومه، والتنكيل بهم، 
استغل ضعف »الدولة الرسولية«، وكثرة الخونة 
واملرُتبصني من حولها، ووحد القبائل الشمالية، 
وأمن جانبها، وقادها ووجههــا جنوباً وغرباً، 
من أجل القضاء عىل تلــك الدولة املُنهكة، إال أنَّ 

محاوالته باءت بالفشل.
ــريي من أبرز أعيان  ُيعد الشيخ أبو بكر السِّ
»اليمن األســفل« الذين تمردوا عــىل »الدولة 
الرســولية«، اســتقل بجبل بعدان قبل »20« 
عاماً، ليعمل السلطان »املجاهد« عيل ومن بعده 
»األفضل« عباس عىل التخلص منه، نجح األخري يف 
قتله »ذي الحجة 775هـ«، فاستنجد ولده محمد 

بـ »النارص« صالح الدين.
لبى »النارص« تلك الدعوة، وجهز يف »رمضان« 
من العام التايل جيشاً عظيماً قاده بنفسه، التقى 
ريي« يف إب، ثم تقدما بوقت واحد صوب  بـ »السِّ
تعز، خيما بالجند لثالثة أيام، وحني أدرك اإلمام 
أنَّ السلطان قد أعد العدة ملالقاتهم؛ انسحب من 
طريق آخر، تاركاً من اســتنجد به ملصريه، فما 
كان من األخري إال أن عاد إىل بعدان ُمنكرس القوة 

والخاطر.
كانت تهامة بنظر »النارص« الجهة األضعف، 
توجه إليها منتصف العام »777هـ«، لم يعرتض 
طريقه أحد، استباح عساكره ُممتلكات املواطنني، 
وخربوا دورهم ومزارعهم، ونهبوا كل يشء وجدوه 
أمامهم، استعد وايل زبيد األمري أمني الدين أهيف 

للمواجهة، استنجد بمشايخ املناطق 
املجاورة، فأمدوه بالرجال والسالح، 
وما أن رأى اإلمام تلك الحشود حتى 
راعه املشهد، فخفَّ حماسه، وحماس 

من َقدموا معه.
ينقل لنا »الخزرجــي« الذي كان 
حينها حارضاً جانبــاً من تفاصيل 
تلك الواقعة: »حصل قتال بني عسكر 
اإلمام وأهل املدينــة، فبينما الناس 
يقتلون إذ خرج رجل من زبيد عظيم 
الخلقة، طويل القامــة، عىل فرس 
كأعظم ما يكون من الجمال، وحوله 
من الناس جمع كثيف، فلما خرج يف 
جمعه ذلك ورآه العسكر انهزموا بني 
يديه، فتبعهم فتوجهوا شــماالً، ولم 
يلتفت منهم أحد، فــكان آخر العهد 
بهم«، وذكر مؤرخ مجهول، أنَّ ريحاً 
عاتية هبت عــىل »النارص« وجنوده 
يف طريق عودتهم، وقتلت منهم نحو 

»1,300« رجل.
توجه الســلطان »األفضل« عباس 
يف العام التايل إىل زبيــد، وفيها كانت 
وفاته »21 شعبان 878هـ / ديسمرب 
1376م«، فخلفــه ولــده »األرشف 
الثانــي« إســماعيل، اضطر األخري 
إىل خوض عديد مــن املعارك إلصالح 
ما أفســده الدهر، وكان عهده أكثر 

استقراراً من سلفه. 
كانت صنعاء خالل تلــك الحقبة 
خاضعة لـــ »الحمــزات«، دخلها 
»النارص« دون حرب »784هـ«، وذلك 
بعد مرور عامني مــن زواجه بوالدة 
األمري إدريس الحمــزي، أرس األخري 
لبعض الوقت، ثم اصطلحا، فيما هرب 
األمري داؤود بن محمد إىل الســلطان 

»الرسويل«، وبقي يف ضيافته حتى وفاته.
بعد خمس سنوات من الرصاع، تم الصلح بني 
السلطان إســماعيل وبني اإلمام صالح الدين، 
إال أنَّ األخري نقضه بعد خمســة أشــهر، وعاد 
لغاراته الجنونية، وحروبه العبثية، توجه صوب 
تهامة للمرة الثانية، وعاد منها خائباً، ثم توجه 
بحملة كربى قاصداً تعز، وحني علم باستعدادات 
»الرســوليني«؛ اســتقر بجبلة، خربها ونهبها 

»شعبان 787هـ«، وعاد أدراجه أيضاً خائباً.
كانت لـ »النارص« صالح الدين محمد حروباً 
كثرية مع »اإلســماعيليني«، واقعــة »املنقب« 
يف همدان كانت األشــهر »788هـ«، وصل عدد 
القتىل فيها إىل أكثر من ألــف قتيل، وعنها قال 
صاحب »غاية األمانــي«: »فلم يكن بأرسع من 
أن دخل عليهم جند اإلمام وحكموا فيهم السيف 
الصمصام، حتى أتى القتل عىل آخرهم.. وذلت 
رقاب همدان ملا وقع بهم من عقاب الله وزجره«.
وعن تلك املعركــة قال الهادي بــن إبراهيم 

الـوزير:
واذكر لنا فـتح اإلمـام محمـد

بلد الطغـام الفرقـة األنجـاس

أفنى اإلمام الباطنيـة عـن يـٍد
ومحى رسوم الكفـر واألدنـاس

عدنـ  ثغر اليمن الباسمـ  لم تسلم هي األخرى 
من مغامرات »النارص« وطيشه، توجه إليها أواخر 
العام »789هـ« بجيش كبري، حارصها ملدة »12« 
يوماً، وملا دنت عساكره من بابها تقدم أحد قادته 
وكان مشهوراً باقتحام الحصون، فُرمي بصخرة 
كبرية حتى خرَّ رصيعاً، ورجع اإلمام وعسكره 
خائبني مهزومني، بعد أن فتكت األوبئة بأكثرهم.

ُقدر لتهامــة أن تدفع ثمن الجنون »اإلمامي« 
أكثر من غريها، ســكانها بسطاء، وتضاريسها 
ســهلة، وتحصيناتها هشة؛ أســباب اجتمعت 
وجعلت »النارص« يشحذ الهمم للسيطرة عليها 
أكثر من مرة، تحرك إليها بجيٍش هو األكثر عدداً 
وعدة »جمادي اآلخــره 791هـ«، وانضمت إليه 

وهو يف طريقه إليها عدد من القبائل املُتمردة.
   قويت بذلك شوكته، وزادت عزيمته، اقتحم 
حرض، ثم املحالب، ثــم املهجم، ومارس يف كل 
منطقة سلوكه املحبب يف التدمري والنهب، األمر 
الذي أثار الرعب يف سكان تهامة و»اليمن األسفل« 
قاطبة، وكثرت األراجيف، وظن الجميع حينها 

زوال »الدولة الرسولية« وإىل األبد. 
كان السلطان »الرسويل« حينها يف زبيد، استقبل 
والته وعســاكرهم الهاربني، واســتعد ملعركة 
الدفاع عن عاصمة دولته الثانية جيداً، استدعى 
اإلمدادات، وأمــر بزيــادة التحصينات، وحفر 
الخنادق، حصلت مناوشات محدودة يف أطراف 
املدينة املحارصة، كبدت »اإلماميني« الكثري من 

األرواح، قدرها »الخزرجي« بـ »50« فرداً.
ظن الجميع أنَّ »النــارص« وىل ُمنهزماً، غري 
مدركني أنَّ الحرب خدعة، وأنَّ املعركة الحقيقية 
لم تبدأ بعد، حتى السلطان إسماعيل ُخدع باألمر، 
وعاد إىل مدينة تعز ومعه حشد كبري من عساكره 
وحاشيته، وصارت زبيد بفعل ذلك الترصف عىل 

موعد مع الجحيم.
استجمع »النارص« ـ نريون ذلك العرص ـ بعد 
أقل من شــهر قبحه، وتوجه إىل 
زبيد موزعاً عساكره عىل أبوابها 
األربعة، وابتدأ »النشــابة« بصب 
ســهامهم عىل نوبات الحراسة، 
لتقتحم املدينة من الباب الغربي 
األقــل تحصيناً، هرب العســكر 
»الرســويل« وكانوا قلة، وتركوا 
املدينة املنكوبة ومواطنيها لقدرهم 

املحتوم.
غادر الســكان منازلهم، عىل 
وقع عويــل النســاء، ورصاخ 
األطفــال، فيمــا بقــي الرجال 
للدفاع واملقاومة، وقد استطاعوا 
بأسلحتهم املتواضعة أن يخرجوا 
الغزاة إىل خارج أسوار املدينة، األمر 
الذي أغضب »النارص« واشعل نار 
حقــده، ولكي يطفــئ ذلك، أمر 
بإحراق القرى املجاورة، فاشتعلت 
النريان، وأخذتها الرياح حتى زبيد، 
املدينة، وطمست كثرٌي  فأحرقت 

من معاملها املائزة.
ابتــدأ الجنود »الرســوليون« 
يتوافدون بقيادة األمري بهاء الدين 
الشميس إلنقاذ املدينة املحروقة، 
وتحرير تهامة، دارت مواجهات 
ُمتقطعة، خــرس فيها »النارص« 
حوايل »80« فرداً، أحدهم صهره، 
وحني أدرك أال طاقة له بمواجهة 
تلك القوات، عاد أدراجه من نفس 
الطريق التي أتــى منها، ولم يعد 

إليه صوابه. 
قــال صاحب »مأثــر األبرار« 
متباهياً بما فعله سيده: »وكان 
اإلمام قــد دوخ بالدهم وأخربها، 

وحمل من أبواب زبيد وغريها أشياء كثرية.. وذكر 
يل بعضهم: أن الشباك الحديد الذي فوق بيت من 
بيوت مســجد الهادي، وهو مركب فيه إىل جهة 

املطراق شامياً من بعض بيوت قرى زبيد«.
بعد ثالثة أشــهر من تلك الواقعة، تم الصلح 
ــريي، واتحد  بني »األرشف الثاني« ومحمد السِّ
االثنان إلعادة املناطق املُتمــردة لكنف »الدولة 
الرسولية«، األمر الذي أغضب »النارص«، فحشد 
الحشود القبلية، واقتحم بهم جبلة للمرة الثانية، 
استعد السلطان للمواجهة، وطلب من أهل البالد 
مســاعدته، ولوال وصول املدد يف الوقت املناسب 
ملني بهزيمة نكراء، بسبب مواالة بعض القبائل 

التي اعتمد عليها لإلمام نريون.
انســحب »النارص« إىل ذمار، وأرسل يف نفس 
اليوم حملة عســكرية إىل تهامــة؛ وكان املوت 
مصري قائدها وأغلب افرادهــا، ويف العام التايل 
توجه صوب مدينة جبلة للمرة الثالثة، وعاد منها 

مهزوماً، دون أن يحقق مراده. 
مع بداية العام »793هـــ« توجه »النارص« 
ــريي الذي استنرصه  إىل بعدان، بالد محمد السَّ
باألمس، مــارس فيها جنونه، مــن قتل ونهب 
وتخريب، فجادت السماء بغيثها، وتجمعت املياه 
عىل الطرقات، وجعلتها أكثر وعورة، األمر الذي 
ســهل ألبناء البلد أن يصدوا توغل تلك الحملة، 
ويقتلوا الكثري من أفرادها، توجه اإلمام بعد ذلك 
إىل الشعر، وهناك أخرج غله وحقده عىل سكان 
تلك املنطقة، وحني لم يظفــر بها، عاد أدراجه 

خائباً كعادته. 
اشتهر »النارص بتعصبه املذهبي، وسعى بكل 
ما أوتي من قوة وحقد عىل إجبار كثري من سكان 
املناطق »الشافعية« عىل اعتناق املذهب »الزيدي«، 
وُخطب له ـ كما ذكر بعض املؤرخني ـ يف »ينبع، 

وتهامة، والشحر، وعسري«.
واألسوأ من ذلك أنَّه كان جريئاً يف سفك الدماء، 
وحني قام سكان آنس بقتل عامله عليهم، قتل 
منهم »70« رجــالً، وأخذ منهم »70« دية، وفيه 

قال أحد الشعراء:
لوال حسامك يا ابن الشم من مرض

ما كان يف عني دين املصطفى نظر
ودست هامات أهل البغي فانرصعوا

قتى ومأواهم من بعد ذا ســقر
الطغاة من أمثال »النارص« ال يستسلمون إال 
لحتفهم، تأخذهم العزة باإلثم حتى النهاية، وال 
وجود للتوبة يف قاموســهم، وقد كانت الوجهة 
األخرى واألخرية لهذا الطاغية »بني شاور« من 
بالد العة، حيث الفقيه أحمد بن زيد الشــاوري 

»رجب 793هـ«.
كان هذا الفقيــه مناوئا لألئمة، كثري االنتقاد 
ملذهبهم، وصنــف ُمخترصا يف ذلك، كما أنه منع 
أبناء منطقته من ترك املذهب »الشافعي«، بعد أن 
أجربهم »النارص« عىل اعتناق املذهب »الزيدي«، 
وألجل ذلك هاجمه اإلمــام، وقتله هو وولده أبا 
بكر، وأخوته، وطائفة من فقهاء مذهبه، وخرَّب 
ونهب بلده، وكان فيها أموال كثرية مودعة عنده، 
لثقة الناس به، وقد رثاه إسماعيل املقري بقصيدة 

طويلة، خاطب بها قاتله قائالً: 
أراني الله رأســك يــا صالح

ــاح ــرم ــة وال ــن ــه األس ــداول ت
فــال تفرح لســفك دم ابن زيد

فمــا يرجــى لقاتلــه صالح

استجاب القدر، وتحققت عدالة السماء، ولم 
يكد »النارص« ُيتم رحلة عودته، حتى سقطت به 
بغلته، وافتك وركه، وانكرس كعبه، ودخل به إىل 
صنعاء محموالً، وكانت بعد ذلك ببضعة أشــهر 
نهايته »3 ذو القعدة 793هـ / أكتوبر 1391م«، 
عن »54« عاماً، وأخفى أهله خرب موته ألكثر من 
شهر، كي يســتتب األمر لولده األكرب عيل، وقيل 

غري ذلك.

بالل الطيب

مــوعـــد مـــع اجلحــيم

أحمد ردمان
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*بداية مــا طبيعة املهام املســنودة 
للرشطة العسكرية؟

الرشطة العسكرية وحدة انضباطية كما يعلم 
الجميع يف جميع شعوب العالم، تسمى االنضباط 
العســكري أو البوليس الحربي أو حرس الدرك 
مثال وكلها تصب يف معنى االنضباط العسكري، 
وواجبها األسايس األول هو تحقيق االنضباط يف 
القوات املسلحة أو غريها، ولها مهام أيضا أثناء 

الحرب وأثناء السلم.
أثنــاء الســلم معروفة مهامها كحراســة 
املنشآت، ومرافقة الشخصيات الهامة، القبض 
عىل املخالفني واملشبوهني من القوات املسلحة، 
وضبط املخالفني يف الهندام العســكري  ولدينا 
أيضا إدارة تســمى شــعبة البحث العسكري 
خاصة بالرشطة العســكرية والجيش ومهمة 
البحث أو شــعبة البحث العسكري هي حراسة 
الســجون، والتحقيق يف األعمال الجنائية التي 
تحصل يف الوحدات العســكرية،  باإلضافة إىل 
قيام هذا القسم يف التحقيق مع األرسى وجمعهم  
وحراسة معســكراتهم، ولها أيضا مهام مثلها 
مثل ســالح املهندسني أو االســتطالع وتعترب 
مهام إســناد أثناء الحرب، حيث تقوم الرشطة 
العسكرية بتحديد خطوط االتجاه مثال يف فتح 
الكتائب وفتح الرسايا، وهنا تكون مهمة الرشطة 
العسكرية التي ترشد دخول الوحدات العسكرية 
إىل مواقعها، وتقوم أيضا بحراسة مناطق الحشد، 
ومراكز القيادة يف األمام والقبض عىل املشبوهني 
واملتجولني واملتســللني إىل أوســاط الجيش يف 
الجبهات من أي كان من الوحدات العســكرية 
األخرى عندما يقوم بالتسلل إىل وحدة عسكرية 
أخرى ليست من مهامه واختصاصاته، ويؤخذ إىل 

البحث العسكري ويجرى التحقيق معه.
كما تقوم الرشطة العســكرية بمهام إرشــاد 
الجيش بعملية اإلرشاد عىل اإلخفاء والتمويه ومحو 
أي دليل يعطي إشــارة لتواجد الجيش، فالرشطة 
العسكرية مســؤولة عىل إزالة أي دليل من ناحية 
إرشاد الوحدات العسكرية بإزالة أي يشء يدل عىل 
تواجد الجيش يف هذا املكان أو ذاك، هذا فيما يتعلق 

بمهام الرشطة العسكرية باختصار. 

* وماذا عن دور الرشطة العسكرية يف 
تأمني املحافظات واملناطق املحررة؟ 

الرشطة العســكرية كما أسلفت هي وحدة 
انضباطية تقوم بإسناد الجيش ومهامها يف أي 
محافظة أو يف القيادة العامة للرشطة العسكرية 
تعترب نفس املهام التــي تؤديها الرشطة يف أي 

محافظة. 
مثال اآلن نحن يف محافظة مأرب نقوم بحمالت 
أمنية ونشارك وزارة الداخلية يف تنفيذ الخطط 
األمنية، والقبض عىل الفارين بالسالح والقبض 
عىل املشبوهني، فتكون هذه املهام نفسها مسندة 
إىل قائد الرشطة العسكرية يف أي محافظة أو يف 
أي محور او يف منطقة عسكرية، ومهام الرشطة 
العسكرية هي نفسها يف كل املحافظات املحررة، 
وتقوم بشكل عام بضبط الجيش واملحافظة عىل 
االنضباط يف الجيش، وحماية ممتلكاته والحفاظ 

عىل تلك املمتلكات من التلف والتخريب. 

* ماهي أبرز النجاحات التي حققتها 

الرشطة العسكرية خالل العام املايض؟ 
طبعا كما تعلمون أن الرشطة العســكرية 
بعد االنقالب املشــؤوم الذي قامت به املليشيا 
الحوثية عىل الدولة ومؤسساتها املختلفة، ومن 
ضمنها املؤسسة الدفاعية والعسكرية، والرشطة 
العســكرية أصبحت بحكم املنتهي تماما بعد 
هذا االنقالب، حيث كانت القيادة قبل االنقالب 
تعطي مفهوم خاطئ بأن الرشطة العسكرية هي 
عبارة عن وحدة انضباطية ال يحق لها التدخل ال 
بالحوثي وال بالرشعية سواء املنقلب أو املنقلب 
عليه، فكادوا أن يهمشــوا الرشطة العسكرية 
ودورها تماما، ولذا لم يكن لها دور يذكر أثناء 
قيام املليشــيا اإلجرامية باالنقالب عىل الدولة 
ومؤسســاتها املختلفة نتيجة املفهوم الخاطئ 
للقيادات بتوعية األفراد،  ولكن يف محافظة تعز 
الذي يجب أن أشــري إىل هذا الكالم وهي شهادة 
للتاريخ أن الفرع الوحيد للرشطة العسكرية يف 

تعز هو من قام بجمع الضباط األحرار واألفراد 
الذين يرفضون االســتبداد الحوثي  والهيمنة 
الحوثية، فانطلقوا مــن فرع العريض يف وضح 
النهار رغم أنف الحوثي وعنــارصه املأجورة، 
وانظموا إىل املقاومة الشــعبية بخمسة أطقم 
عسكرية يف شارع جمال وسط مدينة تعز،  وكان 
قوام األفراد املنظمني مع الضباط بحدود60 فرداً 
وضابطاً يف حينها كنــت القائد امليداني لجبهة 
الضباب ووصلت عربة مدرعة من مالك الرشطة 
العســكرية إلينا يف جبهة الضباب، وشــاركت 
بفاعلية كبرية مع الجيش الوطني جنبا إىل جنب. 

إعادة البناء
أما بالنســبة إلعادة بناء الرشطة العسكرية 
كلفنا يف العام 2017 مــن قبل الفريق/ محمد 
عيل املقديش بقيادة فرع الرشطة العسكرية يف 
مأرب وإعادة تأهيله وبنائه من جديد، اىل جانب 

عميل رئيســا ألركان قوات الرشطة العسكرية 
بوزارة الدفاع، وكلفنا منه بإعادة بناء الرشطة 
العسكرية وفروعها يف املحافظات املحررة، وكان 
يل الــرشف أن عملت جنبا إىل جنــب مع قيادة 
الجيش وبدعم من رئيــس الجمهورية ونائبه 
ورئيس األركان العامة، فقمنا بإعادة بناء فروع 
الرشطة العسكرية من جديد وعىل رأسها فرع 
مأرب، وقمنا بتأسيس قيادة الرشطة العسكرية 
ألنه كان ال يوجد قيادة للرشطة العســكرية أو 

فروع لها.

الشرطة العسكرية في المحافظات
عملنا أيضا عىل تأســيس فــروع للرشطة 
العســكرية يف مختلف املحافظات أبرزها فرع 
الرشطة العسكرية يف محافظات ذمار، والبيضاء، 
و إب، ومحافظة الضالع التي كان ال يوجد فيها 
فرع من قبل، وقمنا أيضا بدعم الرشطة العسكرية 
التابع للمنطقة العسكرية السادسة يف محافظة 
الجوف وبدعم مبارش من األخ رئيس هيئة األركان 
العامة، وضمت عىل قيادة الرشطة العسكرية،  
وحاليا وصلنا إىل تأسيس فرع للرشطة العسكرية 
يف محافظة سقطرى بقرار من رئيس الجمهورية  
والحمد لله اآلن يوجد لدينا فروع يف محافظات 
لحج،والحديدة و جزيرة سقطرى، ويمكن القول 
أننا عملنا عىل إعادة بناء الرشطة العسكرية من 
جديد يف كل املحافظات، لكن بشكل رمزي وجزئي، 
وإن شاء الله يف األيام القليلة القادمة ستكتمل 
مالكات الرشطة العسكرية املادية منها والبرشية، 
ومن أجل تأهيل الرشطة العسكرية تأهيال نوعيا 
تســتطيع أن تؤدي مهامها باقتــدار وبمهنية 
عالية وقد أسسنا مدرســة الرشطة العسكرية 
يف محافظة مأرب، وتخرجــت منها العديد من 
الدفعات القتالية، من أبرزها الدفعة األوىل التي 
بلغت قوامها 300 فرد، والدفعة الثانية إن شاء 
الله ستتخرج يف األيام القليلة القادمة، باإلضافة 
إىل دفعة ضباط رشطة عسكرية كون الرشطة 
العسكرية وحدة تخصصية انضباطية مستقلة 
تابعة لوزارة الدفاع مبارشة ألنها تضبط الجيش 

بالكامل، وليس لها تبعية ألي هيئة. 

استكمال مراحل البناء
*ما هي الخطط التي ســيتم إنجازها 

خالل العام الجديد ؟
نطمح باستكمال املالك البرشي للقيادة، وكذا 
استكمال املالك املادي تزامنا مع عملية التأهيل 
والتدريب القتايل واملعنوي كون الفرد الذي يضم 
إىل قيادة الرشطة العسكرية ال بد أن يكون مؤهال 
تأهيال، ونحن نطمح إىل اســتكمال املالكات إىل 
املنتصف مــن هذا العام كأقل تقدير ســواء يف 
املالك البرشي أو املالك املادي، ولكن الطموح يشء 
والواقع يشء آخر إذا لم تعرقلنا اإلمكانيات فنحن 
قادرون إىل أن نصل يف مالكات الرشطة العسكرية 

إىل %50 خالل هذا العام.

المشاركة في الجبهات
* حدثنا عن دور الرشطة العســكرية 
ومشــاركتها مع الجيــش الوطني يف 

مختلف جبهات القتال؟  
كما تعرفون ويعــرف الجميع أن الرشطة 
العسكرية مثال يف محافظة تعز وهي من أوائل 

فروع الرشطة العسكرية التي تم إعادة بنائها، 
قامت عىل تنفيذ مهامها عىل أرض الواقع، وهي 
كما قلت إنها الفرع الوحيد الذي انضم أفراده 
اىل املقاومة  عنوة رغم أنف الحوثي وعنارصه 
املأجورة، وقاموا بدور كبري سواء يف الجبهات 
القتالية التي شاركوا فيها يف تعز وغريها من 
املحافظات، والرشطة العسكرية يف تعز تقوم 
بتأمني خط الرتبة - تعز - وتقوم أيضا بحراسة 
املنشآت واملشاركة يف الحمالت األمنية للقبض 
عىل املخربني واملخلني باألمن واالستقرار وسط 
املدينة، باإلضافــة إىل ذلك تقوم بمهام البحث 

العسكري والتحقيق يف القضايا الجنائية. 
وال ننىس هنا أن الرشطة العســكرية واألمن 
يكمــالن بعضهما يف تأدية املهــام والواجبات، 
والرشطة العسكرية يف الحزام األمني واجبها كما 
هو حال واجب األمن الخاص واألمن العام، لهذا 
تقام نقاط مشرتكة، ما يخص الجيش تتوالها 
الرشطة العســكرية، وما يخص الجانب املدني 

تتوالها األجهزة األمنية بمختلف تشكيالتها. 
وطبعا الرشطة العسكرية مشاركة يف جبهات 
تعز املختلفة وجبهات مأرب وتحديدا يف رصواح 
واملخدرة، وأيضا مشاركة يف جبهة املدفون يف 
فرضة نهم يف الخط األمامي والحد الخلفي عىل 
أســاس ضبط الهاربني او املتسللني أو الذين 
يعبثون بممتلكات الجيش الوطني، و املشاركة 
أيضا بفاعلية كبرية يف جبهة الضالع،  وجبهة 
قانية يف محافظة البيضاء ممثلة بفرع البيضاء، 

وفرع ذمار.
كما أن الرشطة العســكرية مشــاركة يف 
جبهات مختلفة، وما تزال مشــاركة يف الخط 
الدويل الذي يربط مأرب ومحافظة حرضموت 
نتيجة األحــداث األمنية األخرية، ومشــاركة 
القيادة أيضا يف قواتها بمهمة نرص3 يف املنطقة 
العسكرية الثالثة، ، وحاليا الرشطة العسكرية 
مشاركة يف مهمة صافر، ويوجد معنا أيضا يف 
الرشطة العسكرية من فرع عمران من يقومون 

بتأمني معسكر التحالف العربي. 

* الدورات والدفعات العسكرية التي تم 
تأهيلها يف العام املايض؟ 

ال يخفيكم أن الرشطة العســكرية يف شهر 
مايو  2018م سبق ان أصدر اللواء طاهر العقييل 
رئيس هيئة األركان العامــة -آنذاك- قرارا بأن 
تضم وحداتها إىل لواء حفظ الســالم فكان كل 
مجهودنا الســابق يعترب انتهى إىل تلك املرحلة 
والتاريــخ، فبدأنا من جديد، ويعترب تأســيس 
الرشطة العسكرية وانجازها الفعيل والنجاحات 
التي حققتها هي من بعد شــهر مايو 2018م  
حتى هذه اللحظة، ويف هذه الفرتة تحديدا يف شهر 
سبتمرب 2018م تخرجت الدفعة النوعية رقم99 
امتدادا إىل الدفعات السابقة، وهي الدفعة التي 
تخرجت يف مدينة مــأرب يف 14اكتوبر بمنطقة 
صافر وبحضور رئيس هيئة األركان العامة يف 
حينها اللواء طاهر العقييل، وعقدنا أيضا دورة 
مهارات قتال، ودورة رشطة عسكرية تأهيلية 

وتأسيسية ثانية يف بداية 2019م.
وها نحن اآلن نستعد لعقد الدورات واستمرار 
تخرج الدورة القادمة التي تعترب رقم 100 من 
مدرسة الرشطة العســكرية إذا لم تكن هناك 

ظروف طارئة. 

تمثل الرشطة العسكرية أهمية كبرية يف عملية تحقيق الضبط والربط يف القوات املسلحة 
بمختلف وحداتها ودوائرها وهيئاتها العسكرية، وضبط املخالفني يف الهندام العسكري 
يف أوساط القوات املسلحة، باإلضافة إىل مهام الرشطة العسكرية التي تقوم بها يف حراسة 
املنشآت الحيوية، ومرافقة الشــخصيات االعتبارية وحمايتها، باعتبار ذلك من مهامها 
وواجباتها أثناء السلم، بينما يف حالة الحرب تقوم بتحديد خطوط االتجاه وفتح الرسايا 
وإرشاد دخول الوحدات العسكرية إىل مواقعها القتالية.. العميد ركن/ سيف الزعزعي، 
أركان حرب قوات الرشطة العسكرية، يتحدث يف هذا الحوار لـ"26سبتمرب" عن اإلنجازات 

التي حققتها الرشطة العسكرية وظروف تأسيسها يف املناطق املحررة.

  لقاء: رفيق السامعي

نؤكد لقيادتنا السياسية والعسكرية أننا ماضون في تحرير ما تبقى من تراب الوطن

أعـدنا تأسيس فروع الـشـرطـة العسكرية يف املحـافـظات املحــررة
العميد الركن/ سيف الزعزعي أركان حرب الشرطة العسكرية:

الرائد عبد الخالق الســفياني يف مستهل 
حديثة:

نقل تهانيه للقيادة السياسية والعسكرية 
وكافة أبطال الجيش الوطني يف جميع جبهات 
الرشف والبطولة بمناســبة العام امليالدي 
الجديد وكذا بمناسبة تدشني العام التدريبي 
2020م. وقال "  يأتي هذا العام 2020م وقد 
تحقق لشعبنا اليمني  الكثري من االنتصارات 
يف عدة جبهات ومحاور ضد عنارص املليشيا 
الحوثية االنقالبيــة، وإفشــال املؤامرات 
واالجندات التي أرادت تمزيق اليمن ووحدته 
الوطنية واستطاع أبطال الجيش الوطني أن 
يلقن مليشيا اإلرهاب الحوثية دروساً عظيمة 
يف االستبسال والحنكة والصمود ويف ظروف 

غاية يف الصعوبة ".
ويضيــف الرائد الســفياني : ونحن هنا 
وعرب صحيفة 26 ســبتمرب نؤكد لشــعبنا 
اليمني العظيم أن جيشــه الوطني يستمد 
قوته وإيمانه من إرادة شــعبه وطموحاته 
ومرشوعــه املســتمد من أهــداف الثورة 
اليمنية26 سبتمرب و14أكتوبر ومخرجات 
الحــوار الوطني وأنه لن يــرىض بغري دلك 
وســنبقى وكل منتســبي الجيش الوطني 
صمام أمان ويدا منيعــة تتحطم عليه كل 
املؤامرات..." نحن عىل يقني وثقة بقيادتنا 
السياسية والعســكرية بأنها ستعمل عىل 
تذليل الصعاب التي تعيق استكمال التحرير 
من خالل بناء الخطط التدريبية والعملياتية 
القتالية الحديثة والسعي الجاد عىل انتظام 
املرتبات وزيــادة االهتمام ببنــاء الجيش 
جسديا ومعنويا ومعيشيا وبما يهيئ له كافة 
الظروف املناسبة الداء مهامه وواجباته عىل 
أكمل وجه وصوال لتحقيق آمال وطموحات 

شعبنا اليمني يف األمن واالستقرار والحياة 
الكريمة والنهوض الشامل".

عام استعادة الدولة
النقيب عبد السالم النمر من جانبه تمنى 
أن يحتفي العــام 2020م باالنتصار الكبري 
عىل مليشــيا اإلجرام الحوثية، وأن تنفض 
اليمن عن جسدها غبار الحرب التي فرضتها 
مليشيا الكهنوت الحوثية االيرانية واستعادة 
مؤسسات الدولة التي حولتها هذه املليشيا إىل 

مؤسسات خاصة لها.
وأكد النقيــب النمر أن الجيش الوطني يف 
كامل جاهزيتــه القتالية واملعنوية لخوض 
معركة استعادة الدولة والوصول إىل العاصمة 
صنعاء وتحرير كافة املحافظات واملناطق 
الواقعــة تحت وطأة وظالميــة وظلم هذه 

املليشيا الساللية.

تكاتف الجهود
املالزم عبدالرحمن الــريض له أمنيات ال 
تختلف كثريا عن زمالئه املرابطني يف جبهات 
العز والكرامة والذين ينشــدون الوصول إىل 
استعادة الدولة ومؤسســاتها، والعيش يف 
وطن آمن يسوده الرخاء واالزدهار.. ويقول: 
نأمل ان يكون عام النرص عىل مليشيا اإلجرام 
الحوثية الكهنوتية، وأن يصلح أوضاع بلدي 
وينرص الحــق عىل الباطل ويخــذل أولئك 
العابثني بالعقيدة والقيم واملبادئ اإلنسانية 

واألخالقية.
وتمنــى الريض عــىل الدولــة الرشعية 
استنهاض الهمم والعمل عىل ارساء مداميك 
الدولة اليمنية الحديثــة القائمة عىل العدل 

واملساواة.

متمنياً أن يكون عام 2020م عام اإلنجازات 
يف كافة املناطق املحررة - وجميع املحافظات 
ســتكون قريبا محررة - من خالل خطط 
واضحة وأهداف حقيقية يعول عليها شعبنا 
اليمني.وأضاف: نحــن يف الجيش الوطني 
نراهن عىل حكمة وقوة قيادتنا السياســية 
والعسكرية وســالمة أهدافها يف استعادة 
الدولة املخطوفــة من مليشــيا الكهنوت 

الحوثية املدعومة ايرانيا.
كما تمنى الريض أن يكون العام  الجديد 
عاماً اقتصاديا بامتياز من خالل االستفادة 
من ثرواتنا وخرياتنا التي تجمدت الحياة يف 

عروقها منذ خمس سنوات.
وقال:" نحن ابناء الجيش الوطني نحمل 
لواء الوطن يف قلوبنا مدافعني عن مكتسباته 
وخرياته بارواحنا ودمائنا وبكل غال ونفيس 

ولن نرتاجع عن تحقيــق طموحات وآمال 
اليمنيني يف استعادة دولتهم وهو ما يتطلب 
من القوى السياسية وكل الوطنيني الوقوف 
إىل جانب الجيش الوطني ومؤازرته يف تحقيق 

تلك األهداف وتلك الغايات النبيلة.

اجتثاث المليشيا 
بدوره قال املالزم أول عدنان الصالحي:

نتمنى يف مطلع العام الجديد اســتمرار 
كافة الجبهات يف التقدم نحو الغاية والهدف 
الذي خرجنا من أجله وهو اجتثاث املليشيا 
الحوثية االنقالبية وتطهري اليمن من رجسها 
وعبثها الذي طال كل مفاصل الدولة وأوصل 
املواطن اليمني إىل حياة صعبة وغري مستقرة 
بل وجعلته من أفقر شعوب العالم واتعسها.

وواصل املالزم الصالحي حديثه  : إننا ومن 

مواقع الرشف والبطولة نؤكد لشعبنا اليمني 
العظيم ولقيادتنا  السياســية والعسكرية 
بأننا ماضون يف اســتكمال التحرير مهما 
حيكت املؤامرات وعظمت الجرائم الحوثية 
ألننا عاهدنا الله والوطن بأن ال يهدأ لنا بال 
إال ونحن نطهر بلدنا من هذه الفئة الغاشمة 
التي مافتئت تصــدر الجهل والظالم حيثما 

حلت.
وأضاف: نحن عــىل يقني بالنرص القريب 
ألننا نســري صوب تحقيق العدل واملساواة 
واالنتصــار لشــعبنا اليمني الــذي قدم 
التضحيات تلو التضحيات يف سبيل االنعتاق 
من حكم االمامة الكهنوتية التي تريد العودة 
بوجه أقبح من املايض وبافعــال دنيئة لم 

يشهد التاريخ اإلنساني مثاال لها.
وأشار إىل أن األهم يف العام الجديد أن تتوحد 

األيــدي واألهداف، وتتقــارب الرؤى صوب 
الخالص من االنقالب الحوثــي، فال يمكن 
تحقيق النرص وتحقيق ما يصبوا إليه املواطن 
إال بتكاتف جهود جميع القوى السياســية 

والعسكرية واالجتماعية داخل الوطن.

عام القضاء على المؤامرات
املالزم أول عجيب مفرح بدوره تحدث عن 
العام الجديد بمعنويات عالية وثقة عظيمة 
مؤكدا أن النــرص الكامل حليف الشــعب 
وجيشه الوطني خالل العام الجديد 2020..
وأضاف " األمنيات قــد تتحقق وقد تخيب 
ونحن هنا وعرب صحيفة 26 سبتمرب ال نأمل 
بل نؤكد يقينا أننــا عىل أعتاب النرص املبني 
عىل مليشيا الحوثي الكهنوتية ومرشوعها 
اإليراني املهدد لعقيدتنــا الدينية والوطنية 
وقيمنا واعرافنا اليمنية الرفيعة والضاربة 

يف أعماق التاريخ "
وأردف املالزم عجيب بالقول " نؤكد ثباتنا يف 
الجبهات ويف قمم الجبال والسهول والوديان  
وواثقون بالله ثم بالتفاف ومساندة قيادتنا 
السياسية والعسكرية و الشعب اليمني، وهذا 
الحال الذي يعيشه وطننا الحبيب لن يطول 
كثريا بعد أن تكشــفت الحقائق عن جرائم 
وانتهاكات املليشــيا وباتت روائح جرائمها 

النتنة يف حق اليمنيني تفوح يف كل مكان". 
"ونؤكد أننا يف الجيش الوطني جاهزون 
بمعنويات عالية لسحق هذه العنارص التي 

ال تعرتف بغري القوة.
بإرادتنا وإرادة شــعبنا املكلوم سنجعل 
من العام الجديد عــام التخلص من جميع 
املؤامرات والويالت التي خلفتها هذه املليشيا 

املتمردة".

بإرادة ال تقهر ومعنويات تعانق السماء يستقبل الجيش الوطني العام الجديد 2020م بأمنيات تختلف 
كثريا عن أمنيات اآلخرين.. أمنيات تتجاوز الذات إىل ماهو اوسع وأعظم وهو الوطن وأمنه واستقراره.. 
الوطن الذي صار برزخ تحت وطأة مليشيا الكهوف وهي تمارس فيه القتل والدمار والخراب والتنكيل 

لكل أبنائه.. 
أبطال الجيش الوطني عى يقني بأن العام الجديد سوف يحتفي باالنتصار املبني عى هذه املليشيا مؤكدين 

أنهم ماضون يف تحرير ما تبقى من املحافظات الواقعة تحت سيطرة املليشيا الحوثية االنقالبية الكهنوتية 
وصوال الجتثاث مرشوعها الفاريس املفتت الخارج عن القيم اإلنسانية والعقيدة الوطنية والدينية.

معربين يف أحاديثهم لـ"26ســبتمرب"  عن تطلعاتهم إىل بناء الدولة اليمنيــة االتحادية العادلة واآلمنة 
واملستقرة. 

  أبطـال القوات املسلحة ُيعرّبون عن أمنياهتم يف 2020

   استطالع/ عارف المقطري
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يعد التدريــب القتايل حجر الزاوية يف 
بناء الجيش وهنا تأتي أهمية التدريب 
القتايل الجيد املبني عىل أســس علمية 
سليمة تواكب تطورات العرص وتقنياته.

العميد الركن/ عبدالرقيب القحطاني 
مساعد رئيس هيئة التدريب والتأهيل 
أكد أنه تم تنفيذ العديد من املهام خالل 
العام املنرصم وفقاً للخطة املرســومة 
حيث يتــم تدريب وتأهيــل الضباط 
الحاصلني عىل قرار الرتقيات من خالل 
برنامج تدريبي ال تقــل مدته الزمنية 
عن 5 أشهر، ويتم منحهم شهادة إتمام 
الدراسة العسكرية بما يؤهلهم إلتمام 

الدراسات العسكرية العليا«.
وأضاف: »تم عقــد 6دورات تأهيلية 
للضبــاط، ثالثــة منها داخــل معهد 
القوات الخاصة، وثالثة يف مركز الرويك 
التدريبي، إضافة إىل عقــد العديد من 
الدورات التخصصية يف املدارس واملعاهد 
واملراكز التدريبية األخرى، مثل مدرسة 
الهندسة العسكرية ومدرسة القتال ويف 

مختلف التخصصات«.
وبحسب العميد الركن/ القحطاني 
أقامت هيئة التدريــب والتأهيل خالل 
العام املنرصم، دورة تخصصية لتأهيل 
عــدد 65 ضابطاً من جميــع املناطق 
العسكرية والهيئات والدوائر يف مجال 
قيادة الكتائب وأضاف: »قمنا بإسقاط 
األوامــر التوجيهيــة لوزيــر الدفاع 
والتعليمات التنظيميــة لرئيس هيئة 
األركان العامة عىل خطة العام التدريبي 

والتأهييل وإرسالها اىل جميع املناطق 
والوحدات العســكرية وهيئات ودوائر 
وزارة الدفاع لتنفيذ ما يخصهم يف الخطة 

كل يف مجال تخصصه«.
وعن خطط العام الحايل 2020م، قال 
العميد القحطانــي: »نحن اآلن بصدد 
اعداد خطة تأهيل وتدريب قادة رسايا 
يف جميع املناطق العسكرية ستقام داخل 
مدارس القتال التابعة للمناطق وأيضا 
إقامة عدد من الدورات التخصصية يف 
املهارات القتالية والهندسة العسكرية 

واالتصاالت«.
وحــول عملية التأهيل قــال: هناك 
نوعان من التأهيــل، التأهيل الداخيل 
هو مــا نقوم به يف الكليــات واملعاهد 

واملدارس العسكرية والتأهيل الخارجي 
هو االبتعاث للدراسة يف الخارج، وهذا 
بحسب املقاعد املمنوحة لنا من الدول 
الشقيقة والصديقة، وبحسب الرشوط، 
وهذه العملية تتم بالتنسيق مع وزارة 
التعليم العايل فيما يخص الجانب املايل 

للمبتعثني«.
واختتم العميــد القحطاني حديثه 
لـ»26ســبتمرب« بالقول: »نطمح أن 
يكــون 2020م عامــا لتطوير عملية 
التأهيل والتدريب العسكري، وسنواصل 
العمل وفقاً لتوجيهــات القائد األعىل 
للقوات املسلحة والخطط املرسومة من 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة«.

أكد مدير دائرة التدريب العســكري 
العميد الركن/ منصــور أبو أصبع أن 
بناء الجيش هدف سام يجب أن تكون 
له سياســة تدريب مبنية عىل أسس 

وطنية خالصة..
وقال العميد الركن إن "دائرة التدريب 
العسكري تشكلت أواخر العام 2015م، 
عىل شكل مجموعة عمل، ورغم عدم 
توفر اإلمكانيات اســتطعنا ان ننجز 
الكثري وقطعنا شوطا كبرياً يف االرتقاء 
بالدائــرة وتمكّنا مــن املحافظة عىل 
الشــكل واملضمون للخطط التدريبية 

التي كان معمول بها سابقاً".
وأضاف: "عملنا وفــق ثالث وثائق 
خالل العام التدريبي املنرصم هي: أوامر 
توجيهية من وزير الدفاع والتعليمات 
التنظيمية الصادرة عن هيئة األركان 

العامة والخطط العامة للتدريب".

أسلوب الدورات
وعن األســاليب التي تســتخدمها 
دائرة التدريب العســكري قال مدير 
الدائرة: "اعتمدنا خالل عملية التدريب 
عىل أســلوب الدورات والتي يتم فيها 
تنفيــذ التدريب عمليا عــىل الواقع، 
نتيجة لظروف املعركة التي تخوضها 
قواتنا املســلحة ضد املليشيا الحوثية 
االنقالبية املدعومة إيرانيا لذا عملنا عىل 

مسارين، مسار املعركة ومسار التدريب 
والتأهيل".

وحــول مراكز التدريــب التي تتبع 
الدائرة أضاف العميد أبو اصبع: "لدينا 
مراكز تدريب منها مدرســة القوات 
الخاصة ومركز الرويك التدريبي والتي 
تخرج منها خمــس دفع من الضباط 
املؤهلــني منها دفعتان خــالل العام 
املنرصم، وأيضا دفعــة صف ضباط 
ســيتم تخريجها قريبــاً، كما يوجد 

معسكر اســتقبال ومعسكر النرص 
التدريبي إضافــة اىل املراكز التدريبية 

التابعة للمناطق العسكرية".

طموحات
العميد الركن أبو اصبــع اكد أيضا 
السعي الحثيث إىل بناء جيش وطني عىل 
أسس علمية ووطنية وأضاف: "نعمل 
عىل تاليف االختالالت التي رافقت عملية 

البناء السابقة للقوات املسلحة".

:» « مساعد رئيس هيئة التدريب لـ

نطمح أن يكون 2020 عام التطوير
:» « مدير دائرة التدريب العسكري لـ

نسعى إىل بناء جيش وطني قوي ومؤهل 

عــام حافل باالنتصارات والبناء واستشـراف عـام عمليـــــــــــاتي وتدريبي أفضل

القوات املسلحة.. خطى واثقة نحـــو األهداف املنشودة
عام من االنتصارات واإلنجازات، تلك هي العبارة األوجز لوصف العام املنرصم بالنسبة للقوات املسلحة ممثلة بوزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وهيئات ودوائر الوزارة واملناطق واملحاور العسكرية والوحدات التابعة لها.

ففي الوقت الذي حقق فيه ابطال القوات املسلحة انتصارات كبرية ضد املليشيا الحوثية شهد العام املنرصم 
تطوراً كبرياً يف عملية بناء الجيش وفقاً لألسس العلمية والوطنية الحديثة محققاً إنجازات مبهرة يف مجال البناء 

املؤسيس للقوات املسلحة..

"26سبتمرب" ترصد يف هذا امللف ابرز إنجازات القوات املســلحة وانتصارات أبطالها يف املعركة املصريية 
لتحرير الوطن من دنس مليشيا إيران الكهنوتية.. كما نسترشف يف هذا امللف الخطط واالسرتاتيجيات املعدة 
من وزارة الدفاع وهيئاتها ودوائرها ورئاسة هيئة األركان العامة، والتي سيتم تنفيذها خالل العام التدريبي 

العملياتي الجديد والذي رشعت عدد من الدوائر والوحدات العسكرية بتدشينه خالل األيام القليلة املاضية..

آفاق رحبة وطموحات واعدة، وخطط عســكرية متفردة أعدتها الهيئات والدوائر املختصة يف وزارة الدفاع 
تنتظر العام التدريبي والعملياتي القتايل الجديد يف مسارين متوازيني، األول هو امليض قدما يف استكمال تحرير 
ما تبقى من أرايض الوطن تحت براثن سيطرة املليشــيا الحوثية املدعومة إيرانيا واستعادة مؤسسات الدولة 
املغتصبة والقضاء عى االنقالب، واملســار الثاني هو مسار تحقيق هدف الرشعية اليمنية والقوات املسلحة يف 
استكمال عملية البناء املؤسيس للمؤسســة الدفاعية، والذي يشمل مواصلة التخطيط والبناء والتأهيل القتايل 
واملعنوي تحت قيادة فخامة املشري الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعى للقوات املسلحة، 

ونائبة الفريق الركن عيل محسن صالح..

نعمل على تالفي االختالالت التي رافقت عملية بناء الجيش سابقًا

املنطقة العسكرية السابعة.. يد حتمي ويد تبني
شهدت املنطقة العسكرية السابعة العديد من 
الفعاليات واألنشطة خالل العام 2019م، عىل 

صعيد البناء امليداني والتدريب والتطوير..
وهنا نســتعرض أبرز الزيارات امليدانية من 
قيــادة وزارة الدفاع منها زيــارة وزير الدفاع 
الفريق الركن/ محمد املقديش، يف 2019/9/7م، 
لعدد من الوحدات العسكرية املرابطة يف جبهة 
نهم رشق صنعاء وتفقد املواقع األمامية التي تم 
تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة املنطقة 

العسكرية السابعة وقادة األلوية فيها.. خالل 
الزيارة شــدد الوزير عىل مضاعفــة الجهود 

والتحيل باليقظة والجاهزية القتالية العالية.
ويف 2019/6/4م، زار رئيس هيئة اإلســناد 
والدعم اللوجســتي اللواء الركن/ أحمد الويل 

الوحدات العسكرية املرابطة يف جبهة نهم
ويف 2019/8/19م، زار قائــد العمليــات 
املشــرتكة اللواء صغري بن عزيــز، ومعه قائد 
قوات التحالــف يف محافظة مأرب اللواء الركن 

حمدان حمود الشمري، أبطال القوات املسلحة، 
يف جبهة نهم رشقي العاصمة صنعاء، حيث كان 
يف استقبالهم قائد املنطقة العسكرية السابعة 

اللواء الركن محسن الخبي.
وتشكل هذه الزيارات امليدانية دافعا معنويا 
للمقاتلني يف الجبهات واستعدادهم لتنفيذ أوامر 

التحرك لتحرير العاصمة صنعاء.

التدريب والتأهيل
ويف إطار التأهيل والتدريب شــهدت املنطقة 

العسكرية السابعة ووحداتها العسكرية إقامة 
العديد من األنشطة والفعاليات عىل صعيد تأهيل 

منتسبي املنطقة منها:
• الدورة التأهيلية الثانية والثالثة للضباط

• دورة تدريبيــة يف مجال األمن العســكري 
لعدد 50 ضابطاً من املناطق الثالثة والسادسة 

والسابعة
• حملة توعويــة قانونية عن مخاطر تجنيد 

األطفال واستخدامهم يف النزاع املسلح

• دورة تأهيلية ألركانات االتصاالت العسكرية 
ونوابهــم يف االلويــة والوحدات العســكرية 

باملنطقة.
وشهدت املنطقة العســكرية السابعة خالل 
العام 2019م، العديد من الفعاليات واألنشطة 
التوجيهيــة والتعبويــة ومنها عقــد دورات 
تخصصيــة وإقامة نــدوات تثقيفية وتكريم 
العديد من الضباط واالفراد يف مختلف الوحدات 

العسكرية وتكريم الوحدات الفرعية.
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يف زمن قيايس تمكنت دائرة النقل العســكري 
-إحدى دوائر هيئة اإلســناد اللوجستي- التابعة 
لوزارة الدفاع، من تأدية واجبها عىل الوجه األكمل، 
يف زمن قيايس منذ أنشئت، حيث حققت الكثري من 
اإلنجازات عىل صعيد البناء املؤســيس وكذلك أداء 

املهام والواجبات املناطة بها.
مدير دائرة النقل العسكري العميد الركن/ أحمد 
الحساني، تحدث لـ"26ســبتمرب" عن تأسيس 
الدائرة فقال: "أنشــئت الدائرة بقــرار من وزارة 
الدفاع يف العام 2017م كإحدى الدوائر التابعة لهيئة 
االسناد والدعم اللوجستي، وبدأنا العمل قبل االنشاء 
ضمن دائرة التأمني الفني، وبفضل دعم وزير الدفاع 
الفريق الركن/ محمد عيل املقديش ورئيس هيئة 
االسناد والدعم اللوجستي اللواء الركن/ احمد الويل 
استطعنا انشــاء هذه الدائرة التي أصبحت اليوم 

تؤدي مهاماً كبرية".

مسارات متزامنة
وحول مراحل البناء التي مرت بها الدائرة أضاف: 
"منذ االنشــاء قمنا بالعمل عىل ثالثة مســارات 

متزامنة ورئيسية:
املســار األول: الحرص عىل تحقيق الهدف الذي 
نسعى إليه، وهو نقل وتوصيل كل متطلبات الجيش 
إىل مختلف الجبهات واملواقع مــن املهام والغذاء 

حسب ماهو مرسوم لنا من القيادة.
املسار الثاني: استقطاب الكادر الفني املؤهل من 

بعض الوحدات العسكرية وتأهيل منتسبي 
الدائرة وإقامة دورات تأهيلية لهم.

املسار الثالث: العمل عىل استكمال بناء 
البنية التحتيــة للدائرة من مبنى ومرافق 

وهناجر وورش للصيانة.

إنجازات محققة
وعن أبرز ما تم تحقيقــه خالل العام 
املنرصم 2019م، قال العميد الحســاني: 
تحققت العديد من األهداف املعززة لبنية 
الدائرة وبما يمكنها من أداء عملها يف مجال 

النقل.
وأضاف: "رغم شحة اإلمكانات إال أننا 
تغلبنا عىل االشــكاليات وتمكنا من نقل 
املواد الغذائية واإلمدادات إىل ثالثة مناطق 
عسكرية يف مارب ونهم والجوف وسيئون 

وشبوة".

تفاؤل وطموح
وعن خطط الدائرة للعــام الجديد قال 
العميد الركن/ أحمد الحســاني: "لدينا 

خطط نســعى من خاللها إىل التوســع يف البنية 
التحتية للدائرة ومكاتبها وشعبها، وقريبا سنفتتح 

غرفة سيطرة وتحكم".
وأضاف: "رفعنا خطة متكاملة إىل قيادة وزارة 
الدفاع، تتضمن جملة من االحتياجات لتسيري نشاط 
الدائرة وتحقيق أهدافها، كما وضعنا خطة للرفع 
من قدرات األفراد والضباط من خالل عقد الدورات 
التدريبية والتأهيلية لهم... وعقد دورات فنية حول 
الصيانة األولية لآلليات، وقد أعددنا املنهج وسوف 

نعقد الدورات يف أقرب وقت".
واختتم العميد الركن أحمد الحســاني حديثه 
لـ"26سبتمرب" بالقول: "نتمنى أن يكون 2020م 
عام البناء والنجاح عىل صعيد اســتكمال البناء 
املؤسيس للدائرة يف إطار استكمال البناء املؤسيس 
للقوات املســلحة، واســتكمال تحرير ما تبقى 
من أرايض الوطن الواقعة تحت ســيطرة املليشيا 

االنقالبية".

:» « مدير دائرة النقل العسكري لـ

متفائلون بأن يكون 2020 عام إمتام البناء وحتقيق األهداف

عــام حافل باالنتصارات والبناء واستشـراف عـام عمليـــــــــــاتي وتدريبي أفضل

القوات املسلحة.. خطى واثقة نحـــو األهداف املنشودة

حمور تعز.. بناء وصمود وفرض هيبة الدولة 
شهدت محافظة تعز خالل العام املنرصم جملة 
من االنجازات واالحداث واملفارقات العســكرية 
واألمنية، يف ظل اســتمرار املعارك ضد مليشيا 
الحوثي للعام الخامس عىل التوايل، حيث حققت 
قوات الجيش الوطنــي عدد من اإلنجازات، رغم 

الصعوبات التي تواجهها وشحت اإلمكانات.
وتمكنت الوحدات العسكرية خالل عام 2019 
من استعادة وتحرير عدد من املواقع العسكرية 

يف الجبهات القتالية يف مدينة تعز، واريافها.

تقدم وتحرير
يف هذا الســياق قال نائب رئيس شعبة 
التوجيه املعنــوي يف محور تعــز العقيد 
عبدالباســط البحر لـ"26 ســبتمرب" أن 
القوات املســلحة يف محــور تعز حققت 
تقدمــات ميدانية وعســكرية عىل ثالث 
صعد، األول هو الصعيد امليداني الذي تركز 
عىل العمليــات الهجومية للجيش الوطني 
والذي يعترب األســاس يف العملية القتالية 
حيث هاجم الجيش الوطني خالل فرتات 
متفاوتة عدداً من مواقع امليليشيا املتمردة 
يف عدد من الجبهات أهمها شــمال املدينة 
)عصيفرة( وحررت تلة محمود دائل وحي 
الكهرباء، باإلضافــة إىل بعض التقدمات 
يف شمال حي عصيفرة وهاجمت القطاع 
الرشقي للمدينة، كما تــم تأمني عدد من 
مواقع الجيش الوطني كمحيط معســكر 
الترشيفات والقــرص الجمهوري وتأمني 
جبهات لــوزم والكريفات، إضافة إىل عدد 
من التقدمــات يف مواقع عدة جنوب رشق 

مدينة تعز وغربها.

بناء مؤسسي
وبحســب البحر فإن الصعيــد الثاني كان يف 
مجال البناء املؤسيس حيث شهد هذا العام بناء 
الشعب التأمينية لقيادة محور تعز واستكمال 
البناء والهيكل التنظيمي عــىل قيادة املحور و 
األلوية العســكرية التابعة له وتقسيم مرسح 
األعمال القتالية بني األلوية العسكرية وتوفري ما 

أمكن من املهام العسكرية ومتابعة املستحقات 
واستكمال اإلشكاليات وانتظام رصف املرتبات 
وغري ذلك من األعمال اإلدارية وترتيبها واستكمال 

بنائها.

تأهيل وتدريب
اما الصعيد الثالث بحسب العقيد البحر فكان 
عىل صعيد التأهيل والتدريب، حيث كان لها أولوية 
فعقدت عدد من الدورات التخصصية والتأهيلية 

والتدريب للكــوادر البرشية والعنارص القتالية، 
سواء عىل مستوى الصف أو عىل مستوى األفراد 
والصف والضباط والقــادة، يف مراكز التدريب 

الخاصة بها.
باإلضافة إىل عقد قيادة املحور دورات تدريبية 
وتشكيل كتائب التأمني القتالية والدعم واإلسناد 
يف قيادة املحور وتشكيل تدريب يف مراكز األولوية 
لتخرج دفعات األفراد والضباط والصف، سواء يف 
اللواء 170 أو اللواء 35 مدرع واللواء 
22 ميكا واللواء 17 واللواء45 واللواء 
الخامس حماية رئاسية واللواء الرابع 
مشاة جبيل وغريها من ألوية تعز التي 
تخرجت منها دفعات وشكلت مراكز 
تدريبية للتدريب والتأهيل للعنارص 
القتالية يف مختلف ظروف القتال عىل 

مختلف أنواع األسلحة".

الحصاد األمني
يف الجانب األمني شهدت محافظة 
تعز خالل العــام املنرصم نجاحات 
كبرية تحققــت يف الجانب األمني، إذ 
تربز مالمح التحســن األمني خالل 
العام 2019م من خالل نسبة ضبط 
الجريمة، وتأمــني األحياء واملناطق 
التي ظلت تشكل تهديداً حقيقياً لألمن 
الداخيل، إضافة إىل ضبط عدد كبري من 
املطلوبني أمنيــًا، وإحالتهم للجهات 

املختصة.
وقد لعب التنظيم الداخيل والرتتيب 
والتهيئــة والتدريــب لقواعد األمن 

وكوادره دوراً محورياً يف الجانب العميل، وانعكس 
إيجاباً عىل مختلف األصعدة.

ويف هذا السياق قال مساعد مدير عام رشطة 
تعز لشؤون األحياء السكنية العقيد سمري األشبط 
لـ"26سبتمرب" ان األجهزة األمنية تمكنت من 
مالحقة الجماعات الخارجة عن القانون يف مدينة 
تعز والقبض عىل أهم عنارصها وبســط هيبة 

الدولة يف كل شرب من املدينة.
وأضاف: خالل عام العام املنرصم استطاعت 
رشطة تعز ومن خالل العمل املتواصل لألجهزة 
األمنية يف مجال مكافحــة الجريمة، وتحديث 
وتطوير وسائل حفظ األمن، تحقيق قفزة نوعية 
يف مستوى ضبط الجريمة، الفتاً إىل أن نسبة ضبط 
الجريمة يف عام 2019 كان أفضل مقارنة باألعوام 

السابقة.
وبحسب االشــبط فإن عام 2019م تمكنت 
األجهزة األمنية من الســيطرة وتعزيز االنتشار 
األمني، وتوســيع خارطة السيطرة إىل مناطق 
جديدة، سواء تلك التي تم تطهريها من الجماعات 
الخارجة عن القانون، او التــي لم تكن ضمن 
خارطة االنتشار، سواء يف املدينة أو يف املديريات 
وعواصمها، األمر الذي أسهم يف تحقيق السيطرة 

الفعلية لألجهزة األمنية.
وأكد االشــبط أن األجهــزة األمنية أصبحت 
حارضة بقوة بالرغم من شحة اإلمكانات ولكن 
بوجود العزيمة واإلرادة لدى التشكيالت والوحدات 
األمنية استطاعت أن تذلل الكثري من الصعوبات، 
مؤكــداً أن هناك خطــة أمنية لعــام 2020م، 

وستكون تعز أفضل بإذن الله تعاىل.

مؤمترات وفعاليات
يف إطار بناء املؤسسة الدفاعية عىل أسس علمية وطنية متطورة، نفذت قيادة وزارة الدفاع 
عرب رئاسة هيئة األركان العامة وهيئاتها ودوائرها ووفق تسلسل هيكيل وتنظيمي العديد 

من الفعاليات واألنشطة خالل العام 2019م.

• يف 20 ابريل 2019م، عقد املؤتمر الثالث الركانات القوى البرشية ملدة يومني كرســت 
ملناقشة العديد من أوراق العمل يف مجال دور هيئة القوى البرشية يف بناء الجيش عىل أسس 
بناء وتنظيم وتصحيح االختالالت التي رافقت تأسيس القوات املسلحة لضمان قيامها بدورها 

يف حماية الوطن والحفاظ عىل مكتسباته.

• يف 28 ابريل 2019م، عقد املؤتمر األول لرؤساء عمليات القوات املسلحة والذي ناقش رفع 
الجاهزية القتالية لدى كافة وحدات وتشكيالت القوات املسلحة، واملهام الحربية يف جوانب 

التخطيط والقيادة وتحري املعلومات.

• يف 20 يونيو2019م، عقد لقاء موسع ضم دائرة التوجيه املعنوي والصليب االحمر
• يف 26 أغسطس 2019م، اختتام اعمال مناورات التمرين البحري املشرتك "املوج االحمر2" 

للدول املشاطئة للبحر األحمر بمشاركة القوات املسلحة اليمنية.

 صورة ارشيفية
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قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تباشران النزول الميداني للتفتيش ومشاركة الوحدات احتفـــــــــــــــــــاالتها وتدشين العام التدريبي الجديد 

رفيق السامعي 
تصوير: اصيل البريهي

حيث بارشت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان 
العامة النزول امليداني ومشــاركة الوحــدات احتفاالتها 
وتدشينها للعام التدريبي الجديد ناقلة تحيات وتهاني املشري 
الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة ونائبه الفريق الركن / عيل محسن صالح 
وكافة القيادة السياسية والعسكرية إىل أبطال الجيش الوطني 
وأبناء املؤسستني العســكرية واألمنية يف مختلف امليادين 

والجبهات والثغور. 
إن بطال جيشــنا الوطني وهم يدشــنون عاماً تدريبياً 
جديداً ويتمتعون باملعنويات العالية واالستعداد الرفيع للذود 
عن حياض الوطن يؤكدون للقيادة السياسية والعسكرية 
ولشعبهم األبي أنهم قوة الوطن والشعب فقط وأنهم حماة 

الديار والجمهورية واملكتسبات والكرامة والدين والعقيدة. 
 مجددين العهد للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة وللشعب اليمني بأن يظلوا حماته 
األشاوس مستشعرين جسامة املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم 
وأن هذه املرحلة هي مرحلة بناء وطن دمرته املليشيا وأنهكته 
الحرب وإعادة بناء مؤسسة دفاعية وأمنية قوية ومخلصة. 

تدشين الدوائر والهيئات 
دوائر وهيئات وزارة الدفاع بدأت تدشــني العام التدريبي 
والقتايل 2020 حيــث قام املفتش العام للقوات املســلحة 
اللواء الركن/ عادل هاشم القمريي بتدشني العام التدريبي 
والتفتييش 2020، بزيارتني لكل من دائرة الرعاية االجتماعية 

ومدرسة القوات الخاصة، يف محافظة مأرب.
وذلك ضمن املرحلة األوىل من النــزول امليداني إىل الوحدات 
العسكرية وهيئات ودوائر وزارة الدفاع، لتفقد سري تنفيذ املهام 
والواجبات والضبط والربط العسكري والتأكد من الجاهزية 

القتالية وفحص وتوثيق املمتلكات الخاصة بالقوات املسلحة.
وأوضح املفتش العام للقوات املسلحة أن لجان التفتيش 
قد نفذت خالل الفرتة املاضيــة زيارات ميدانية إىل الوحدات 
والهيئات والدوائر، الفتا إىل أن تلك الزيارات تهدف إىل التعرف 
عىل واقع العمل واالنضبــاط واملمتلكات من معدات وآليات 
وأجهزة وغريها وإعداد حرص لها يف تقارير رسمية لتقديمها 

إىل القيادة العسكرية العليا.
كما دشنت هيئة االسناد اللوجستي العام الجديد 2020 
بإطالق العديد من األنشطة العســكرية التي تم إقرارها يف 
االجتماع الذي عقد يف رئاســة الهيئة وضم مدراء الدوائر، 
وأقروا جملة من التوصيات واملحددات لتنفيذ الخطط السنوية 
للعام التدريبي والقتايل والعملياتي واإلعداد املعنوي2020م 
للهيئة ودوائرها كالً حسب اختصاصه، مع االخذ بمخرجات 
ومؤرشات تقارير العــام 2019م ليتم تاليف جوانب القصور 

وتعزيز الجوانب اإلدارية خالل العام الجاري.

انجاز البرامج والمخطط
حيث أشاد نائب رئيس الهيئة العميد الركن / عبدالعزيز 
الفقيه بمســتوى تنفيذ الخطط والربامج  يف العام املنرصم 
والذي تم فيه انجاز الربنامج بصورة جيدة، كما تم تنفيذ عدد 

من املهام اللوجستية العسكرية.
وشــدد “الفقيه” عىل بذل مزيد من الجهود يف هذا العام 
ليكون عام رفع مستوى االنضباط وتحقيق مستويات عالية 
لتنفيذ الخطط الســنوية خاصة فما يتعلق بالحفاظ عىل 
الجاهزية القتالية واالهتمام بالجبهات لوجستياً وكذلك ضبط 
ملف التحسيب ومتابعة العهد بمختلف أنواعها، والعمل عىل 
تنفيذ مهام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان واملساهمة 
يف االنضباط والرغبة يف العمل واالهتمام بالتدريب والتأهيل 
للعاملني واستكمال الخطط وتفصيلها عىل مستوى الشعب 

ليسهل تنفيذها، وتحويل الخطط إىل خرائط للتنفيذ.

العمل بروح الفريق الواحد
وذكر نائب رئيس الهيئة أن العمل تكاميل بني الجميع سواء 
داخلياً أو بني الدوائر ورئاسة الهيئة، ويجب عىل الجميع رفع 
شعار العمل بروح الفريق الواحد الحريص عىل التكامل والتعاون 
وتنفيذ كل ما من شأنه تقديم أفضل خدمة للمقاتل يف امليدان، 
وتأمينه بكل ما يلزم، وأن جلوسنا عىل املكاتب وتقلدنا للمناصب 
وهذا التطور الكبري يف بناء مؤسسات الجيش الوطني إنما هو 
بجهود املرابطني يف الجبهــات واملدافعني عن رشفنا ومبادئنا 
ووطننا، وأنهم يبذلون أرواحهم رخيصة من أجل الحفاظ عىل 
ما تبقى من هذا الوطن رغم إمكانياتهم الشحيحة وظروفهم 
الصعبة، إال أنهم ثابتون يف مواقعهم كالجبال الشامخة، فال نبخل 

عليهم باالهتمام والتجهيز والرعاية.
وأضاف “الفقيه” أن رئاسة الهيئة أعدت برنامجاً لتنفيذ 
العديد من األنشطة خالل األيام القادمة عىل مستوى رئاسة 
الهيئة ودوائرها، ســواء الرعاية الطبية ملنتســبي القوات 
املسلحة، وتنشيط عمل الورش الهندسية واملعامل الخدمية 
التابعة للهيئة وكذلك ترتيب أمور الغذاء والوقود، واالهتمام 
بالتســليح وتفقد حركة النقل العســكري، وتأمني املهام 
اللوجستية بكافة أنواعها وتغطية كل ما يحتاجه املقاتل يف 

جبهات الرشف والبطولة.

التأمين الفني والنقل العسكري 
ويف الصعيد ذاته دشن العميد الركن / عبدالعزيز الفقيه 
نائب رئيس هيئة االسناد اللوجستي  خطط العام التدريبي 
والقتايل والفنــي الجديد 2020م يف دائرتــي التأمني الفني 
العسكرية و النقل العسكري كل عىل حده، حيث أطلع عىل آلية 
سري العمل يف الدوائر والشعب التابعة لهما والورش املركزية 

واملعدات العسكرية واملخازن.  
واســتعرض نائب رئيس هيئة االسناد اللوجستي ومعه 
مدير دائرة التأمني الفني العميد / عبدالله العليي، استعرضا 
جملة من الربامج واآلليات اإلدارية، ومناقشــتها مع قادة 
وضباط الشعب واألقسام بمختلف تخصصاتهم، مستمعاً 
آلرائهم ومقرتحاتهم والتعقيب عليها، مشــددا عىل أهمية 
اإلعداد والتدريب الرسيع الذي يضمن النوعية والكفاءة مبيناً 

خصوصية وحساسية وخطورة املرحلة.
كما ناقش العميد الفقيه مع مدير دائرة النقل العسكري 
العميــد الركن / أحمد صالح الحســاني وقائد لواء النقل 
العقيد / خالد القارة، جملة من الربامج والخطط التي تنوي 
الدائرة تنفيذها خالل العام الجديد 2020م، ووضع الربامج 
املناسبة يف أماكنها املناسبة، واالهتمام بالتدريب والتأهيل، 
وحل مشــاكل املنتســبني فيما يتعلق بأمورهم البرشية، 
واالهتمام بوسائل النقل والحفاظ عليها وصيانتها بشكل 

دوري ومستمر.
وأشــاد العميد "الفقيه" بقيادة الدائرتني عىل جهودها 
املبذولة يف ســبيل تنفيذ الربامج وتحويل الخطط إىل واقع 
عميل خاصة ونحن يف أول العام التدريبي الجديد 2020م وتاليف 
كل جوانب القصور خالل العام املايض، مشــدداً عىل أهمية 
مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط والربامج الهادفة إىل تحسني 
العمل وتنفيذ كل التوجيهات العليا بما يتواكب مع متطلبات 

املرحلة القادمة. 
قيادة العمليات املشرتكة دشنت قيادة العمليات املشرتكة 
بالقوات املسلحة، فعاليات العام التدريبي والعملياتي والقتايل 
للعام الجديد 2020م، باستعراض عدد من العمليات التدريبية 

عىل مجموعة من األسلحة التي زودت بها القوات املسلحة.
وجرى خالل التدشني الذي حرضه قائد العمليات املشرتكة 
اللواء الركن صغري بن عزيز ورئيس هيئة أركانات العمليات 
املشرتكة اللواء الركن محسن الداعري، استعراض عدداً من 
املهارات القتالية وعمليات التدريب عىل مجموعة من األسلحة 
الحديثة التي زودت بها قوات الجيــش، وتجربة بعضاً من 

األســلحة والقذائف املتنوعة املصنوعة محلياً والتي تعكس 
مستوى التدريب والتأهيل والحرفية العالية التي يتمتع بها 

منتسبي القوات املسلحة.
وشدد قائد العمليات املشرتكة الحرص والحفاظ عىل الجاهزية 
القتالية واملعنوية العالية وجاهزية األسلحة والعتاد ليكن العام 
الجديد 2020 هو عام النرص والتحرير الذي ينتظره أبناء الشعب 
اليمني وتخليصه من املليشيات الكهنوتية التي ارتكبت والزالت 
مســتمرة يف ارتكاب جميع أنواع االنتهاكات بحق أبناء الشعب 

اليمني وانقلبت عىل كافة االتفاقات الدولية واإلقليمية.
وقال اللواء بن عزيز" إن الجيش الوطني أصبح اليوم قادراً 
عىل حسم املعركة أكثر من أي وقت مى وأن مليشيا الحوثي 
املتمردة تعيش اليوم واقع االنكسار والهوان نتيجة خسائرها 
الكبرية يف العديد من الجبهات يف مقابل جيشنا الوطني الذي 
تتعزز قدراته العســكرية والقتالية بصورة مســتمرة وأن 
النرص بات قريباً بإرادة شــعبنا وجيشه والتفافهما حول 
القيادة السياســية ممثلة يف فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 

املسلحة".
وعرب قائد العمليات املشرتكة عن شكره وتقديره للجهود 
والدعم الكبري  لتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.

معسكر النصر التدريبي
كما ُدشن بمعسكر النرص التدريبي  العام التدريبي والقتايل 
والعملياتي واملعنوي للعــام الجديد 2020، وتخرج دفعات 

جديدة من دورات مهارات قتالية وإعداد مدربني.
وخالل التدشني ،ألقى رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء 
الركن نارص الذيباني بجهود قيادة املراكز التدريبية واملدربني 
واملعلمني املبذولة يف سبيل تأهيل وتدريب منتسبي الجيش 
وإكســابهم املهارات القتالية واملعنوية العالية بما يؤهلهم 
لالنتقال إىل امليادين واملواقع متسلحني بالعلم واملعرفة لتنفيذ 

املهام وأداء الواجب عىل أكمل وجه.
وأكد الذيباني أن القوات املسلحة تشهد تطوراً نوعياً وتقدماً 
كبرياً يف مجال التدريب والتأهيــل وكذلك التقدم يف مختلف 
جبهات القتال، مشــدداً عىل أهمية مواصلة الجهود لبناء 
القوات املسلحة وفق أسس علمية ومعايري صحيحة وعقيدة 

وطنية بعيداً عن الوالءات الضيقة.
وأشار اىل ان املعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني 

ومن ورائهم أبناء الشــعب اليمني ضد املليشيات الحوثية 
االنقالبية هي معركة الوطن ضد املخططات األمامية التي 

تهدد أمن واستقرار اليمن واملنطقة.

الوحدات القتالية 
أما الوحدات القتالية فقد استقبلت العام التدريبي الجديد 
2020 بهمة وروح معنوية عالية وكانــت يف أتم الجهوزية 
واالستعداد لتدشينه ففي محافظة مارب دشنت قيادة الرشطة 
العسكرية العام التدريبي والقتايل الجديد بحضور مدير دائرة 
العمليات الحربية بوزارة الدفاع العميد الركن/ أحمد العابيس 
الذي ألقى خالل فعاليات التدشني كلمة نقل يف مستهلها تحيات 
وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة، ونائبه الفريق الركن / عيل محسن صالح،  وقيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة إىل منتسبي الرشطة 

العسكرية بمناسبة العام التدريبي والقتايل الجديد.
وأشاد العميد العابيس بالروح املعنوية العالية التي يتحىل بها 
منتسبو الرشطة العسكرية وبما يحظون به من ثقة واحرتام 
الناس، معترباً ذلك مكسباً للرشطة العسكرية وهو الدليل عىل 

أن عملها يميض يف الطريق الصحيح.
وحث مدير دائرة العمليات الحربية املقاتلني عىل أهمية وحدة 
الصف وتعميق مبدأ الوالء الوطني والوحدة الوطنية يف صفوفهم 

باعتبارهم رمز قوة الوطن وأساس األمن واالستقرار.

تدريب نوعي 
ويف الحفل أوضح رئيس أركان قوات الرشطة العسكرية 
العميد الركن /سيف أحمد الزعزعي أن هذا العام سيكون عاما 

متميزاً وحافالً باالنتصارات والنجاحات امليدانية.
وأضاف لـ"26سبتمرب" لقد بدأنا املرحلة األوىل من التدشني 
للعام التدريبي و نحرص يف الرشطة العسكرية عىل ان يكون 
الضابط واألفراد يف تدريب مســتمر بهدف النهوض باألداء 
النظري والعميل منذ التحاق الجندي يف الرشطة العسكرية 
حتى يتطور ويتأهل إىل أن يصل إىل درجة ضابط وهو يف حالة 

تدريب مستمر".
ولفت الزعزي إىل أن هناك دورات مســتمرة متخصصة 
ومتنوعة ملنتسبي الرشطة العسكرية، مؤكدا البدء بتنظيم 
دورات للضباط وتخصصات أخرى ســرتفد عمل الرشطة 

العسكرية يف الفرتة القادمة.
وعقب االحتفال والتدشــني قام مدير دائــرة العمليات 
الحربية، ومعه كل من رئيس أركان قوات الرشطة العسكرية، 
ورئيس عمليات قوات الرشطة العســكرية العميد الركن / 
محمد الحارضي، وقائد الرشطة العسكرية فرع  إب العميد/ 
أحمد العربي، وقائد الرشطة العسكرية فرع عمران العميد 
عبد الكريم حيدر، باالطالع عىل الحصص الدراسية، والتدريبية 

التي يتلقاها املتدربون من منتسبي الرشطة العسكرية.

اللواء الخامس قوات خاصة
ويف محافظة الضالع دشن اللواء الخامس قوات خاصة 
العام التدريبي والقتايل الجديد2020 بحفل خطابي وعرض 
عسكري استعدادا للعام الجديد واحتفاء بتخرج دفع جديدة 

من منتسبيه. 
وخالل الحفل أكد قائد اللواء العميد أحمد سمنان، أن العام 
2020 سيكون عام االنتصار وبسط االمن واالستقرار ودحر 

مليشيا الحوثي. 

مؤكدا عىل مواصلة معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة 
كافة مؤسسات الدولة والسعي نحو بناء الدولة االتحادية 

املدنية املنشودة. 
كما أشاد قائد اللواء الخامس قوات خاصة، بانتصارات 
أبطال الجيــش الوطني، يف مختلف الجبهــات، مثمنا دور 
تحالف دعم الرشعية، بقيادة اململكة العربية السعودية، يف 

دعم الجيش الوطني.
ويف الحفل الذي حرضته قيادات عســكرية استعرضت 
وحدات من قوات اللواء إضافة إىل الدفع املتخرجة عددا من 
املهارات القتالية التي اكتســبوها من الــدورات التدريبية، 
والتي عكست مدى جاهزيتهم القتالية ومدى تمتعها بالروح 

املعنوية والقتالية.

اللواء 23ميكا
 ويف محافظة حرضموت املنطقة العسكرية األوىل دشنت 
قيادة اللواء 23ميكا العام التدريبي والقتايل الجديد ملنتسبيها 

يف مديرية العرب بمحافظة حرضموت.
ويف فعاليات التدشــني طاف قائد اللواء العميد الركن/ 
عبدالله محمد معزب ومعه عدد من قيادات وأركانات اللواء 
بالوحدات الرئيســية والوحدات الفرعية والقتالية، والتقى 

بضباط وأفراد اللواء.
ونقل العميد معزب للمقاتلني تحيــات وتهاني القيادة 
السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة املشري الركن/عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ونائبه الفريق الركن /عيل محسن صالح،وقيادة وزارة الدفاع، 
ورئاسة هيئة األركان العامة، وقيادة املنطقة العسكرية األوىل، 

بالعام التدريبي والقتايل الجديد.
واستعرض قائد اللواء 23 ميكا الخطط والربامج التدريبية، 
وناقشها مع قادة وضباط وصف وجنود الوحدات العسكرية 
الرئيسية والوحدات الفرعية بمختلف تخصصاتهم، مستمعاً 

آلرائهم ومقرتحاتهم والتعقيب عليها. 
كما وجه قائد اللواء برسعة افتتاح املركز التدريبي للواء 
وعقد املؤتمر السنوي للقادة يف أقرب وقت ممكن، مشددا عىل 
أهمية اإلعداد والتدريب الرسيع الذي يضمن النوعية والكفاءة 

مبيناً خصوصية وحساسية وخطورة املرحلة.

عهد بالوالء المطلق للوطن
 ويف احتفاالت مختلف الوحــدات القتالية ألقيت كلمات 
التعهد باسم املقاتلني عربوا من خاللها عن التزامهم الصارم 
والقاطع  برتسيخ دعائم االنضباط العسكري وتعزيز وحدة 
الصف والوالء املطلق لله والوطــن والثورة وااللتفاف حول 
القيادة السياسية ممثلة باملشــري الركن /عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة ونائبه 

الفريق الركن /عيل محسن صالح. 
مظهرين من خالل العروض العسكرية مدى جاهزيتهم 
القتالية وروحهم املعنوية العالية ويقظتهم واســتعدادهم 
لتحمل املهام الدفاعية واألمنية بما يضمن حماية ســيادة 

الوطن ومكتسباته. 
حيث كان املقاتلون يسريون يف طوابري العروض بهامات 
شامخة يرددون شعارات الحب والوالء لله والوطن والثورة 
يشاركهم يف التدشني عدد من القادة العسكريني واألمنيني 

ومدراء العموم يف املحافظات.

املسـتقبل  نحـو  واملضـــــي  والبـناء  النـــــرص  عام  2020م   
تنفيذًا لتوجيهات القائد األعلى للقوات المسلحة .. وزارة الدفاع تدشن العام التـــدريبي والعمــــلــيـاتي والمعنوي للـــــــــــــــــــــــــــعــــام2020م بأســتعداد قتالي وروح معنوية عالية 

 اللــواء الركــن القميــري: الضبــط والربط العســكري أســاس الحفاظ علــى الجاهزيــة القتالية فــي الوحدات العســكرية 
 اللــواء الركــن الذيبانــي: قواتنــا المســلحة تخــوض معركــة الدفــاع عــن اليمــن والمنطقة 
 اللــواء الركــن بــن عزيز: جيشــنا الوطني أصبح قــادرًا على حســم المعركــة وقدراته تتعزز 

تنفيذاً لتوجيهات األخ املشــري الركن/
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعى للقوات املسلحة ونائبه الفريق 
الركن / عيل محســن صالح وبإرشاف 
مبارش من وزير الدفــاع الفريق الركن 
/ محمد عــيل املقديش ورئاســة هيئة 
األركان العامــة انطلقت وحدات القوات 
املســلحة يف مختلف املناطــق املحاور 
واأللويــة ومراكز التدريــب والتأهيل 
ومدارس القتال واملنشــآت التعليمية يف 
تدشني العام التدريبي القتايل ولعملياتي 
واإلعداد املعنوي للعام 2020، حيث تشهد 
مختلف الوحدات العســكرية فعاليات 
احتفالية مهيبة يجرى خاللها اإلعالن عن 
بدء القوات املســلحة بتنفيذ مهام العام 

التدريبي الجديد 2020م.

  تقرير : توفيق الحاج
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دشنت قيادة اللواء الثاني حماية رئاسية، 
العام التدريبي والقتــايل والعمليات الجديد 

.2020
وأشــاد قائد اللواء الثاني حماية رئاسية 
العميد الركــن عبدالحكيم دوكم، باملعنويات 
العالية التي يتمتع بها أبطــال اللواء.. داعًيا 
الجميع إىل رص الصفــوف وتجاوز العراقيل 

للميض يف تنفيذ املهام الوطنية.
وشــدد عىل أهمية تعميق مبــدأ الوالء 

الوطنــي والوحدة الوطنيــة يف صفوفهم 
باعتبارهم رمز قوة الوطن وأساس األمن 
واالســتقرار.. مؤكدا عىل أهميــة العام 
التدريبي الحايل يف رفع كفاءة منتسبي اللواء 
يف مختلف املستويات والبدء بتنظيم دورات 
تخصصية متنوعة لتنمية مهارات منتسبي 

اللواء يف مختلف املجاالت.
وقال العميد دوكم: "إننا عىل العهد باقون 
وعىل درب األحرار سائرون وجاهزون لتنفيذ 

كل املهام املوكلة من القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة املشري الركن عبدربه منصور هادي، 

بكل تفان وشموخ".
وقدم منتسبو اللواء عرًضا عسكرًيا عكسوا 
خالله ما تلقوه من مهــارات وخربات خالل 
برامج وحصص التدريــب والتأهيل املختلفة 
خالل العام املــايض، مؤكديــن جاهزيتهم 

القتالية واملعنويات العالية.

  تعز- مجيد الضبابي 
يرابط منتســبو اللواء 17 مشاة يف الجبهة 
الغربية من محافظة تعــز، ويخوضون فيها 
مواجهات شــبه يومية مع املليشيا الحوثية 
املتمردة مقدمني صوراً من التضحية والثبات.. 
وهو ما يؤكده ثباتهم ووقوفهم ببسالة أمام 
غطرسة املليشيا، مشكلني سداً منيعاً للذود عن 

تعز بكل ما أوتوا من قوة.
وقال العقيد عبده حمــود الصغري، رئيس 
عمليات اللــواء لصحيفة )26 ســبتمرب( إن 
الجيش املرابط يف املتارس عىل امتداد الجبهات 
هو الدرع الحامي ملحافظة تعز ويشكل حائط 
صد منيع أمام غطرسة املليشيا املتمردة، التي 
تحاول يف كل مرة التقدم وإعادة الحصار لهذه 
املدينــة الصامدة، داعيــاً إىل االهتمام بهؤالء 

األبطال وتقدير تضحياتهم واإلشادة بها". 
وأضاف العقيد الصغري: بأن املقاتل ال يريد 

خطاب ترهيب وترغيب فقــط، بل يريد حالً 
ملشاكله وهمومه ومناقشة قضايا مهمة لديه، 
إضافة اىل تصحيح بعض املفاهيم، مشرياً بأن 
منتسبي اللواء 17 مشاة يقفون بكل شموخ 
وثبات يف مواقع كثــرية، ويف مرسح عمليات 
واسع، امتداداً من معسكر الدفاع الجوي شمال 
غرب تعز مروراً بجبل هــان وجبهة الضباب 
وصوالً إىل جبل حبــيش يف وهر وبالد الوايف ويف 

األرشوح.
وأكد أن منتســبي اللواء يسطرون مالحم 
بطولية، ســواء بالتصدي ملحاوالت مليشــيا 
الحوثي املتمردة املتكررة بالتقدم والســيطرة 
عىل مواقع مهمة، أو يف تحقيق رضبات نوعية 
واستهداف قادة ميدانيني ومواقع تواجد العدو.

وثمن العقيد الصغري تضحيات الصامدين يف 
مواقعهم، ممن يقدمون التضحيات يف أي ظرف 
كان، مشرياً إىل أهمية التوجيه املعنوي، وتربز 
أثناء املعركة يف شحذ همم املقاتلني ورفع الروح 

املعنوية لديهم، مؤكداً دور التوجيه يف تصحيح 
املفاهيم والســلوكيات واملمارسات الخاطئة 
وبعض الترصفات التي يمارسها بعض األفراد.

إىل ذلك أكد الجنود املرابطون يف منطقة وهر 
بأطراف مديرية جبل حبيش إىل أن معنوياتهم 
مرتفعة وثابتة ثبات الجبال املتواجدين عليها، 
وأضافوا: بأنهم يوماً بعــد آخر يزدادون ثقة 
بقضيتهم، وأنهم سيظلون عىل العهد الذي سار 
عليه رفقاؤهم، ممن قدموا أرواحهم رخيصة 
يف ســبيل الدفاع عن تعز، وإن شاء الله يكون 
عامهم الجديد عام النرص بكرس شوكة مليشيا 
الحوثي التي تتجرع كل يوم فشلها وهزيمتها 

أمام صمودهم.
وعــرب الجنود عــن فخرهــم واعتزازهم 
بتواجدهم يف مواقعهم مدافعني عن قضيتهم 
الوطنيــة، وأن ثباتهم مهم ما دامت عصابات 
اإلجرام ماضية يف مرشوعها االنقالبي عىل الدولة 

وباستهدافها املدنيني بقصفهم وحصارهم.

قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تباشران النزول الميداني للتفتيش ومشاركة الوحدات احتفـــــــــــــــــــاالتها وتدشين العام التدريبي الجديد 

يكتسب العام التدريبي والقتايل 
أهمية كبرية لرفع مستوى االعداد 
القتايل وتحقيق أعى مســتويات 
الكفاءة القتاليــة ألفراد القوات 
املســلحة وتزامنا مع تدشــني 
الربنامج التدريبي العام يف مختلف 
الوحدات وااللوية العســكرية، 
دشــنت قيادة اللواء الثالث عرش 
مشاه مطلع األسبوع، يف محافظة 
مأرب العــام التدريبي والقتايل 

الجديد ملنتسبيها.

خالل فعالية التدشني ألقى مساعد قائد املنطقة 
العسكرية الثالثة العميد الركن/ حسن الفهد كلمة 
توجيهية نقل يف مستهلها تحيات وتهاني القيادة 
السياسية والعســكرية ممثلة بفخامة املشري 
الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه الفريق الركن/ 
عيل محسن صالح، وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة إىل منتسبي اللواء الثالث عرش 

مشاة بمناسبة العام التدريبي والقتايل الجديد.
مؤكدا أن العام التدريبي الحايل يكتسب أهمية 
وفاعلية كبرية.. مثمناً دور املقاتلني يف حماية أمن 
الوطن واملواطنني من خالل جهودهم املســتمرة 
والدؤوبة لتعزيز األمن واالستقرار يف ربوع الوطن.
مشيدا بالروح املعنوية العالية التي يتحىل بها 
منتسبو اللواء، وبما يحظون به من ثقة واحرتام، 
معترباً ذلك مكسباً للجيش الوطني، ودليل عىل أن 

عمله يميض يف الطريق الصحيح.
وحث مساعد قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
العميد الركن/ حسن الفهد، املقاتلني عىل أهمية 
وحدة الصف وتعميق مبدأ الوالء الوطني والوحدة 
الوطنية يف صفوفهــم باعتبارهم حماة للوطن 

وأساس األمن واالستقرار.

عام االنتصارات
 من جانبه أوضح قائد اللواء الثالث عرش مشاة العميد 
الركن/ عيل الحوري أن هذا العام التدريبي سيكون متميزا 

وحافال باالنتصارات والنجاحات امليدانية.
وقال العميد الحوري : "بمناسبة تدشني العام 
التدريبي والقتايل الجديــد، أعرب عن جل امتناني 
للمرابطني يف جبهات العزة والرشف من منتسبي 
اللواء وبقية االلوية يف القوات املسلحة،فهم وحدهم 
ودون غريهم جديرون بــأن نرفع لهم القبعات 

إجالال واحرتاما وتقديرا، فبطوالتهم وتضحياتهم 
ال تستطيع الكلمات أن تحيط بسعتها وعظمتها.

 انجازات العام الماضي
وأوضح العميد الحوري أن ما تم إنجازه خالل 
العام 2019 أقل من الطموح والتطلعات، وألن لنا 
اسبابنا املوضوعية، فاسمحوا يل ان اتقدم بجزيل 
الشــكر اىل االركانات والــذي كان لهم الفضل يف 
تحقيق املنجزات املختلفة سواء يف التدريب والتأهيل 

او اإلدارة والتنظيم او اإلنشاءات والرتميم.

فخر واعتزاز
وعرب العميد الحوري عــن الفخر بما يصنعة 
األبطال يف الجبهات الذين حققوا انتصارات مثرية 
لإلعجاب، ولقنوا ببطوالتهم التمرد الحوثي املدعوم 
من ايران هزائم ماحقة ساحقة، وال يسعني يف هذه 
العجالة أن أرسد تفاصيــل ما حدث ويحدث من 
بطوالت ومن انتصارات توازيها معنويات عالية، 

وانتظار شغوف للحظة اتخاذ قرار الحسم.
وأضاف قائد اللواء 13 مشاه  أعتقد أنكم عىل 
اطالع بمــا يبذله اللواء من جهــود يف مكافحة 
املخــدرات، فخالل العام املــايض ضبطت إحدى 
النقاط التابعة للواء ما يزيد عن طن ونصف الطن 
من الحشيش املخدر الذي كان يف طريقه ملليشيا 
الحوثي املدعوم من ايران، واحيلت تلك الكميات مع 

األشخاص اىل الجهات القضائية.
وجدد العميد الحوري العهد للقيادة السياسية 
بأننا ماضون بعزائم ال تلني نحو املستقبل الذي 
حددته وثيقة مخرجات الحوار الوطني، والدولة 
االتحادية الضامن الحقيقي للعدل واملساواة، وأننا 
يف سبيل ذلك غري مبالني بأرواحنا وكل ما نملك، 

وعىل اهبة االستعداد ورهن اشارة الوطن.
كما هي فرصة أيضاً لتقديم الشكر والعرفان 
ملعايل األخ الفريق الركن/ محمد عيل املقديش وزير 
الدفاع عىل دعمه املادي واملعنوي السخي للواء، 
وكذلك الفريق الركــن/ عبدالله النخعي رئيس 
هيئة األركان العامــة، واللواء الركن/ صغري بن 
عزيز قائد العمليات املشرتكة الذين ال يدخرون 
جهدا يف االرتقاء بكفاءة الجيــش وما يبذلونه 
يف هذا السياق من جهود سيســطرها التاريخ 
يف صفحات ناصعــة.. ونعرب عن امتناننا الكبري 
لألشــقاء يف التحالف العربي املساند للرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية، وما بذلوه من 
دعم سخي ومســاندة فعلية كان لها الفضل يف 

تحقيق االنتصارات، 

تدشين العام التدريبي 
ويف فعالية تدشــني برنامج العــام التدريبي 
والقتايل الجديد قدم منتســبو اللواء الثالث عرش 

مشاة عرضاً عسكرياً مهيبا عكس مدى أهمية 
التدريب والتأهيل القتايل والعسكري املتواصل الذي 
يتلقونه يف ميدان الرشف والبطولة، خالل فرتات 

الحصص التدريبية والتأهيلية املختلفة.

تأهيل وتدريب
وقال العقيد مساعد حسني ركن التدريب باللواء 
إن التدريب هو عمل النشاط والتدابري الهادفة لرفع 
مستوى االستعداد القتايل للقيادة الكتسابها، والقدرة 
عىل تنفيذ مهامها القتالية بكفاءة تامة ويف مختلف 

الظروف واألحوال وفقا آلليات يتم تحديدها 
وأضــاف: أن أهمية التدريــب والتأهيل القتايل 
تكمن يف تحقيق أعىل مستويات الكفاءة القتالية 
للقوات املسلحة خالل عام تدريبي حافل باإلنجازات 

والنجاحات امليدانية.
وأوضح أن الهدف من التدريب هو الحصول عىل 
النتائج النهائية املطلــوب الوصول إليها لتحقيق 
مهمة التدريب يف القوات املســلحة ويجب أن تعرب 
عن املتطلبات الحقيقية والواقعية لحاجات القوات 

املسلحة. 
وأكد العقيد مســاعد أن أســس التدريب هي 
القواعد التي تراعى يف تأهيــل األفراد والوحدات 
والتشكيالت اكتشاف الخربة واملهارات يف خوض 

معركة أو حرب ناجحة.

نجاحات كبيرة 
من جهته عــدد املقدم محمــد الوائيل ركن 
برشية اللواء النجاحات التي تم تحقيقها يف العام 
املنرصم وأبرزها إيجاد قاعــدة بيانات متكاملة 
للواء وتصحيح بيانات الكنية للضباط واألفراد، 
وهيكلة مكتب القــوى البرشية وبنائها بالقوام 
الصحيح املؤهل إلدارة البرشية، وتصنيف القوة 
العاملة وفرز غري العاملني ككبار السن والشهداء 
والجرحى واملعاقني وغريها، وانشــاء وتجهيز 
ارشيف متكامل لحفظ ملفات ووثائق منتسبي 
اللواء، وإنشاء قسم خاص باالرشفة اإللكرتونية 
والعمل قيد التنفيذ عليه، والتجنيد ورفد الجبهات 
باألفراد والدماء الجديدة بعد تدريبها واستكمال 

ترقيمهم لدى دوائر  وزارة الدفاع.
موضحاً أن هذه الجهود تهدف إىل رفع مستويات 
الجاهزية البرشية لرفد الجبهــات بدماء جديدة.. 
مشريا إىل املشــاكل التي كانت قائمة ويعاني منها 
اللواء كبقية الوحدات العسكرية التي تعرضت لتلف 
وضياع ونهب أرشيف القوى البرشية، كنتيجة للحالة 

التي مرت بها البالد جراء تمرد املليشيات الحوثية.
 وبحسب املقدم محمد الوائيل فقد  كان لزاما 
العمل عىل إنجاز قاعدة البيانات، وهو ما حرص 
عليه جميع اركانــات القوى البرشية املتعاقبون 

ومعهم بقية فريق العاملني يف البرشية للواء.

مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن/ حسن الفهد:

أبطال القوات املسلحة هم محاة الوطن
وأساس األمن واالستقرار

قيادة اللواء الثاني حماية رئاسية تدشن العام التدريبي 2020

العميد الركن/ عبداحلكيم دوكم: جــاهزون 
لتنفيذ املهام بكل تفــان واقتدار

اللواء 17 مشاة: مواجهات شبه يومية مع المليشيا الحوثية المتمردة وصور من التضحية والثبات 
العقيد عبده حمود الصغير رئيس عمليات اللواء:

اجليش هو الدرع احلامي لتعز ويشكل حائط صد 
منيع أمام غطرسة املليشيا املتمردة

املسـتقبل  نحـو  واملضـــــي  والبـناء  النـــــرص  عام  2020م   
تنفيذًا لتوجيهات القائد األعلى للقوات المسلحة .. وزارة الدفاع تدشن العام التـــدريبي والعمــــلــيـاتي والمعنوي للـــــــــــــــــــــــــــعــــام2020م بأســتعداد قتالي وروح معنوية عالية 
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• كيف تقيمون النشــاط الثقايف ملكتبكم يف العام 
2019م؟

نحــن يف مكتب وزارة الثقافة بســاحل حرضموت 
نعترب العام 2019م عاماً حافال بالنجاحات والفعاليات 
واملناشط واإلبداعات الثقافية، والتي تأتي يف صلب مهام 
وواجبات مكتبنا بصفته املسؤول االول عن هذا املجال 

اإلبداعي واملهم يف حياة املجتمع بشكل عام.
وخلف هذا النجاح واإلنجازات الثقافية التي حققناها 
يقف اللواء فرج ساملني البحســني محافظ محافظة 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية الذي يعي دور 
الثقافة وأهمية الفعاليات الثقافية يف املجتمع، ولذلك هو 

الداعم األول للثقافة يف حرضموت.

إنشاء مسرح وطني
• ما هو أبرز إنجاز ثقايف تحقق لكم العام املنرصم؟
من أبرز اإلنجازات التي تحققت يف العام 2019م هو 
انشــاء املرسح الوطني ملحافظة حرضموت ويقع يف 
قلب مدينة املكال، هذا املرشوع الكبري الذي اوشــك عىل 
االنتهــاء ونتمنى أن يتم افتتاحه رســميا خالل االيام 
القريبة القادمة هــو مرسح بمواصفات فنية وثقافية 
عالية جدا يتســع ل 340 مقعداً ويتكون من طابقني 
ويستوعب شاشة عرض سينمائية متطورة يمكن من 
خاللها عرض االبداعات الفنية واألفالم السينمائية ،وعرب 
صحيفة 26 سبتمرب نسجل تقديرنا للدور الكبري الذي قام 
به محافظ محافظة حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء فرج ساملني البحسني الذي تكرم مشكورا 
بإهدائنا هذا املنجز الثقايف الكبري بوصفه أرض خصبة 
لعرض اإلبداعات املرسحيــة والغنائية والفنية عموما 
بمحافظة حرضموت بعد أن لبــى دعوتنا عند انعقاد 
املكتب التنفيذي باملحافظــة يف أحد دوراته بداية العام 
املنرصم 2019م حيث طالبــت برضورة وجود مرسح 

وطني بمواصفات جيدة، فتكرم مشــكورا بتلبية هذا 
الطلب وقدم لنا هذه الهدية الغالية التي نعتز بها كثريا.

إجازة سبعة نصوص مسرحية
هذا املرسح سوف يستقبل املهرجان الوطني الثاني 
للمرسح الذي تموله الهيئة العربيــة للمرسح بإمارة 
الشارقة، فقد عقدت الدورة األوىل يف عدن وسوف تقام 
الدورة الثانية بمدينة املكال نهاية الشــهر الجاري أو 
فرباير القادم، وكان من املفرتض ان تعقد يف ديســمرب 
الفائت ولكن ألسباب تتعلق بالتنسيق بني وزارة الثقافة 
يف بالدنا والهيئة العربية للمرسح بإمارة الشارقة تأخر 

األمر.
وقمنا يف مكتب الثقافة بساحل حرضموت وبصفتي 
املدير التنفيذي للمهرجان العــام 2019م بالكثري من 
االجراءات والرتتيبات املتعلقة باســتقبال وتدشني هذا 
املهرجان ومن أهمهــا تهيئة االمور االدارية، باإلضافة 
إىل إجازة النصوص املرسحية والتي سوف تشارك يف هذا 
املهرجان وهي سبعة نصوص من محافظات حرضموت 

والحديدة ولحج وتعز وعدن.

تفعيل االدارات واألقسام بالمكتب
• ما الذي تحقق لكم عــى صعيد العمل اإلداري 

باملكتب؟
قمنا عىل مستوى العمل اإلداري بمكتب الوزارة برتتيب 
أوضاع املكتب وتفعيل االدارات واألقســام املختلفة من 
خالل االســتفادة من كافة الطاقات والقدرات البرشية 
اإلدارية واملنتدبني الينا من مكاتب الوزارات األخرى وهم 
مبدعون يف املجاالت الفنية والثقافية واألدبية والغنائية 

بهدف االستفادة القصوى من قدراتهم وإمكانياتهم.

حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية
• مثلت محافظة حرضمــوت الجمهورية اليمنية 

خري تمثيل بتقديمها احتفالية موسيقية »اوركسرتا« 
بالعاصمة املاليزية كواالملبور يف ابريل 2019م حملت 
عنوان »املوسيقى الحرضمية...أمل من عمق األلم«.

ما هو دور مكتبكم يف إنجاح هذه املشاركة التي القت 
صدى وطنياً وعاملياً كبرياً؟

أود أن اشري بداية اىل أننا قمنا وبجهود ذاتية بوضع 
اللبنة االوىل ان جاز لنا التعبري يف ســبيل الحفاظ عىل 
حقوق امللكية الفكرية يف مجاالت الشعر واالدب والغناء 
واللحن وغريها، ومن أبرز ما أنجزناه يف هذا املجال هو 

توثيق القطع اللحنية والتي ألفها املوســيقي املعروف 
الشاب املبدع محمد ســالم القحوم وقدمها يف ماليزيا 
بحضور رسمي وشعبي وتغطية إعالمية كبرية، حيث 
وثقنا هذه القطع املوسيقية يف مكتبنا وتم ترجمتها اىل 
اللغة االنجليزية، باإلضافة اىل اللغة العربية التي كتبت 
بها وتم اعتمادها يف ماليزيا، االمر الذي أعتربه شخصيا 
خطوة ممتازة جدا يف ســبيل الحفاظ وحماية امللكية 
الفكرية األدبية اللحنية اإلبداعية املوسيقية للمبدعني 
يف محافظــة حرضموت، وهو يشــكل أهمية خاصة 

حتى ال يتم السطو عىل هذه الحقوق اإلبداعية لفنانينا 
ومبدعينا.

تكريم الفنانين وفاء إلبداعاتهم
• كرمتم يف أواخر العام 2019م كوكبة من فناني 
حرضموت يف لفتة وفاء انساني إلبداعاتهم، ماهي 
املعايري التي استندتم عليها يف اختيار هذه املجموعة؟ 

وكم عددها؟
التكريم شمل املبدعني يف املجال الغنائي عىل مستوى 
مديريات ســاحل حرضموت ممن أبلوا بالء حسنا يف 
هذا املجال وحددنا لهذا التكريم معيارين اثنني املعيار 
األول هو مرور أكثر من 40 عاما لعمر هؤالء املبدعني، 
واملعيار الثاني ان يكون املبدع عــىل قيد الحياة وحي 
يرزق. واستطعنا فعال من خالل هذا التكريم تقديم ملسة 
وفاء لهؤالء املبدعني والفنانني الذين آثروا الحياة الفنية 

بإبداعاتهم.
وأود أن اؤكد عربكــم أن هذا التكريم خطوة أوىل وان 
شــاء الله هذا العام 2020م وضمن خطة معدة سلفا 
سوف نكرم كوكبة اخرى المعة من املبدعني يف املجال 
املرسحي، وكما تعلمون فإن لحرضموت تاريخ مرسحي 
يمتد ألكثر من 90 عاما، ويليها مرحلة اخرى سوف نكرم 
فيها املبدعني يف مجال الفنون الشعبية وذلك عند احياء 
ذكرى ابو الفنون الشعبية املرحوم سعيد عمر فرحان" 
ابو عمر"، ونختتمها بتكريــم املبدعني يف مجال الفن 
التشكييل وبذلك نكون شملنا بالتكريم جميع املبدعني 
ويف كافة املجاالت يف ثقافة ساحل حرضموت املشهود 

لها بالتميز واالبداع.

اتفاقيات شراكة وتعاون ثقافية
• تعمل يف بحرضموت عدد من املؤسسات واملراكز 
الثقافية واإلبداعية، ما هي طبيعة العالقة والتنسيق 

بني مكتب الوزارة وهذه املؤسسات؟
نعم يف هذا املجــال قمنــا العام الفائــت بتوقيع 
اتفاقيات رشاكة وتعــاون مع عدد من املؤسســات 
واملراكز الثقافية أبرزها إذاعة املكال ومركز حرضموت 
للدراسات التاريخية والتوثيق والنرش، وأيضا مؤسسة 
xyz لإلنتاج االعالمي والتي أود أن اقدم لها شكراً خاصاً 
عرب صحيفتكم الهتمامهــا باإلنتاج االعالمي الدرامي 
النوعي اىل جانب التدريــب والتأهيل يف املجال الدرامي 
والسينمائي، حيث أقامت يف العام 2019م أربع دورات 
تدريبية نوعية ناجحة تحت ارشافنا وبالتنسيق معنا يف 

مكتب وزارة الثقافة.

يحتفي أبناء لحج بالذكــرى الثانية عىل تويل اللواء 
الرتكي منصب املحافظ، ويــرون أن محافظتهم والدة 
بالرجال وســتظل رافدة للجبهات القتالية فهي درع 
حصني للوطــن، كما هي رافدة للتنمية واالســتقرار، 
ملوقعها االســرتاتيجي املتوســط بني عدة محافظات 
ناهيك عن باب املندب، املمــر املائي الذي يمر فيه أكثر 
من 15% من التجارة العاملية، إضافة إىل مميزات أخرى 
زراعية وتجارية ولعل قربها من العاصمة املؤقتة عدن 

ما يعطيها أيضا الكثري من التميز والفرادة.

المسألة األمنية
فإدارة محافظة كلحج يحتاج حنكة ودراية ووسطية 
وقرب من الناس بكل توجهاتهم السياســية وهو ما 
يعرتف بــه اللواء الرتكي الذي إذ كان املســألة األمنية 
من أوىل اهتماماته، فاألمن يف املحافظة مســتقر كما 
يقول مقارنة بمحافظات أخرى محررة ويؤكد أنه بعد 
التحرر من املليشيا الحوثية بدأت الحياة تعود تدريجياً إىل 
املحافظة وكان لألجهزة األمنية الدور الفاعل يف تحقيق 
االستقرار، وأنهم يف الســلطة املحلية يرشفون إرِشافاً 
مبارشاً عىل تفعيل مهام أقسام الرشطة يف ضبط األمن 
وحماية املمتلكات العامة والخاصة ودعمها باإلمكانيات 

املتاحة للقيام بواجبها الوطني.

تركة ثقيلة 
املهمة ليست سهلة أن تكون عىل رأس السلطة املحلية 
يف محافظة كلحج خصوصاً بعد معركتها البطولية ضد 
املليشيا املتمردة، فاللواء الرتكي يدرك أنها كانت تركة 
ثقيلة، وذلك لعبث املليشيا باملحافظة ومحاولة تفريغها 
من كل املؤسســات وخصوصاً األمنية حني سيطرتهم 
لتعقيد املشهد بعد خروجهم وهزيمتهم وترك املحافظة 
للفوىض أو هكذا توقعوان، كل ذلك وحالة الدمار التي 
ما زالت ماثلة ويف أماكن حيوية باملحافظة، والجبهات 
القتاليــة التي ما زالت يف بعــض املديريات كمديريات 
القبيطة وكرش وبعض أجزاء طور الباحة وجد املحافظ 
نفسه يف مواجهة كل ذلك ونجح يف املهمتني املهمة املدنية 

والعسكرية.

سياج من المصاعب
يقول تركي: إن املناصــب أو الكرايس مهما كانت ال 
تكون محاطة بالورود، بل عليها ســياج من املصاعب 
واملتاعــب والتحديات وهو ما يتطلــب الصرب واإلرادة 
واإلدارة الجادة، وقبل ذلك اإلخالص يف العمل الوطني وهو 
ما يحتم إىل التحيل بكل تلك الصفات من أجل الحفاظ عىل 

الوطن ومكتسباته وخدمة الشعب حسب قولة.

التعافي في القطاعات التنموية
الســلطة املحلية بقيادة املحافظ أوجدت نوعاً من 
التعــايف يف القطاعات الخدميــة والتنموية، بدعم من 

الحكومة ومن املنظمات املانحة أو اإلغاثية وكانت هناك 
معالجات بصورة رسيعة واستثنائية للحاجة إليها والبدء 
يف تنفيذها لتطبيع الحياة وعودة األوضاع إىل طبيعتها 
وخصوصاً ما يخص مجاالت امليــاه والطرق والتعليم 

والصحة.

فرص االستثمار
كل يشء واعد يف لحج بما فيه االستثمار وهو ما يؤكد 
عليه املحافظ الرتكي، فقد سجلت الهيئة العامة لالستثمار 
أعىل عدد من املشاريع االستثمارية، لم يسبق للهيئة أن 
سجلته، وهي مشاريع صناعية وأخرى خدمية وسكنية، 
والبالغ 16مرشوعا منها 13مرشوعاً يف القطاع الصناعي 
ومرشوعان يف الجانب الخدمي، ومرشوع سكني، وهي 
مشــاريع وفرت فرص عمل للكثري، كما تعطي الصورة 

الحقيقية للحج املحافظة الواعدة بالخري وفرص النجاح، 
داعياً املستثمرين ورؤوس األموال لالستثمار يف املحافظة، 
مشرياً إىل استعداد الســلطة املحلية تسهيل اإلجراءات 
الالزمة لهم، وهي فرصة كمــا يراها إلنعاش االقتصاد 

الوطني ملا تمتلكه املحافظة من مقومات عدة.

بناء وإعادة تأهيل لما دمرته الحرب من المدارس
شكل هماً للسلطة لالرتقاء به وتطويره، يقول املحافظ: 
أنه تم التنسيق مع عدد مع املنظمات والصناديق والتي 
أثمرت يف بناء وتوسعة مدارس مع ملحقاتها بعدد كبري 
من الفصول الدراسية يف )51( مدرسة، إضافة إىل ترميم 

)54( مدرســة، وتأهيل )73( مدرسة، وتأتي مساهمة 
السلطة املحلية يف هذه املشاريع بمبلغ )229,001,507( 

رياالً.

اقتراب إعالن جامعة لحج
عن التعليــم الجامعي املتمثل بإنشــاء جامعة لحج 
أســوة باملحافظات األخرى يبرش املحافظ الرتكي أبناء 
املحافظة لقــرب اإلعالن عن إنشــاء الجامعة وانتظار 
القرار الجمهوري الخاص بذلك، بعد أن استكملت السلطة 
املحلية اإلجراءات والرشوط املستوفية بعد سلسلة لقاءات 
مع الحكومة ووزير التعليم العايل ورئيس جامعة عدن 
ورفع ملــف الجامعة إىل فخامة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلصدار القرار 
الجمهوري إلنشــاء الجامعة وتجهيزهــا وفقاً للوائح 

التعليم العايل والبحث العلمي، ملا من شأنه تسهيل العملية 
التعليمية ألبناء املحافظة.

ويواصل بأنه تم دعم الكليات الحالية وهي كلية الرتبية 
باملحافظة وكلية نارص للعلوم الزراعية املتمثل يف تسوير 
وبناء مشتل وتأثيث الكلية بمبلغ )2,800,000( رياالً، 
إضافــة إىل دعم قطاع التعليم الفنــي والتدريب املهني 
باملحافظة من دعم قيادة الســلطة املحلية بما يتعلق 
بســري العملية التعليمية وتشجيع الشباب لالنخراط يف 

التخصصات التي تساعدهم يف سوق العمل. 

ابن خلدون.. واجهة المحافظة
يف الصحة التي أولتها السلطة املحلية يف لحج اهتمامها 
يقول اللواء أحمد الرتكي بأنها تعّد من القطاعات املهمة 
ألنه يتصــل بحياة املواطنني وحمايتهــم من األمراض 
فقد شــهد القطاع الصحي جهدا مشرتكاً بني الحكومة 
واملنظمات الدولية، ويعّد مستشفى ابن خلدون واجهة 
املحافظة ومجدها الطبي ومن أجل ذلك، وجهنا باعتماد 
للمستشفى موازنة تشغيلية إضافية إىل جانب تقديم دعم 
مبلغ )70 مليون ريال( لكل من مستشفى ابن خلدون – 
الوهط - ردفان - طور الباحة - يافع - املضاربة والعارة 

لرشاء أجهزة ومعدات طبية.

جهود أخرى
يواصل بأنه تم بناء مركز لألمومة والطفولة يف عاصمة 
مديرية املسيمري، ودعم قسم العناية املركزة بمنظومة 
طاقة شمسية، وإعادة تأهيل مخازن األدوية املركزي، 
والتوجيه برصف أجور مرتبات املتعاقدين يف املستشفى 
لشهري نوفمرب- ديسمرب 2019م من السلطة املحلية، 
إضافة إىل بنــاء 7 وحدات صحية وترميم وتوســيع 7 
وحدات أخرى بمختلف املديريات بتمويل من منظمات 
داعمة تهتم بالتدخل يف الجانب الصحى، وكانت مساهمة 

السلطة املحلية باملحافظة مبلغ )20,176,544( رياالً.

المياه.. الملف المهم
يسمي اللواء تركي خروج شبكات املياه عن الخدمة 
باملحافظة بامللف املهم والــرضوري وكان عالقاً وهي 
املشكلة التي عمل عىل حلها منذ توليه كون خروج شبكة 
املياه عن الخدمة بعد تدمريها بشكل ممنهج أثناء الحرب 

والذي فاقم من معاناة املواطنني باالعتماد عىل املياه غري 
النقية، لذا طلبنا من الحكومة واملنظمات الدولية الداعمة 
إىل رضورة عودة املياه للحوطة عاصمة املحافظة، وهذا 
ما تم تحقيقه وبجهود متواصلة ليالً ونهاراً يف غضون 4 
أشهر أعدنا املياه إىل العاصمة الحوطة ومديرية تبن بعد 

سنوات من االنقطاع.

مشروع الصرف الصحي.. طال انتظاره
أنجزت املحافظة مشاريع أخرى يف جانب املياه يف عدد 
من املديريات إال أن من أهم املشاريع التي ستكون إضافة 
نوعية للمحافظة وهو مرشوع املياه والرصف الصحي 
ملدينة الحوطة، والعمل جار عىل استكماله فهناك متابعة 
مشــرياً إىل أن هذا املرشوع يعد متعثراً منذ 2014، وتم 
االتفاق مع مقاول املرشوع عىل اســتئناف العمل الذي 
يقدر تكلفته 13مليون دوالر وكان قد توقف عن نســبة 
إنجاز سابقة 47% بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية 
السعودي وسيتم اســتئناف العمل خالل األيام القادمة 

وسيعلن عنه يف حينه.

تدخل زراعي
نظراً لطبيعة لحــج الزراعية وهو ما يحتم التدخل يف 
تنميتها ودعم املزارعــني والحفاظ عىل الرتبة واألرايض 
الزراعية من االنجراف إضافة إىل الثروة الحيوانية يقول 
الرتكي: أنهم حرصوا يف السلطة املحلية عىل إعادة لحج 
إىل مكانتها الزراعية املعروفة بها قدر اإلمكان، حيث تم 
إنشاء قنوات ري وخزانات تجميع مياه األمطار ومصادات 
وحواجز ملواجهة أرضار السيول لالستفادة من كميات 

املياه يف الري يف عموم مديريات املحافظة.
وأشار تركي إىل بذل السلطة املحلية جهوداً كبرية إلعادة 
الكهرباء إىل وضع مقبول من خالل رفد محطة برئ نارص 
بـ)10( ميجا من الطاقة املشرتاة، ومحطة رأس عباس 
)20( ميجا و)6( ميجا ملحطة لبعوس يافع وذلك بتمويل 
حكومي، وغري ذلك من املشاريع الخاصة لتنظيم الكهرباء 

وضمان وصول التيار إىل املستخدمني.

إنجازات باألرقام
حديث محافظ لحج باألرقام يكشف عن الجهد املبذول 
للمحافظة من أجل تقديم الخدمات للمواطنني وتطبيع 
الحياة بالتشبيك مع املنظمات الدولية والبحث عن حلول 
مع الحكومة ووزاراتها املختلفة وهو ما يشمل قطاعات 
أخرى مهمة منها الطرقات إذ يقول املحافظ الرتكي بأنه 
تم إنجاز املرشوع اإلسعايف للخط الرابط بني محافظتي 
لحج _ الضالع بطول 84 كيلو مرتاً، واملمول من الصندوق 
الســعودي للتنمية وإعمار اليمن والبالغ تكلفته )5( 
ماليني دوالر بتنفيذ صندوق صيانة الطرق والجســور 
بوزارة األشغال العامة، كما تم اعتماد استكمال املرحلة 
الثانية للطريق االسرتاتيجي هيجة العبد، طور الباحة 
واملرحلة الثانيــة لطريق الربــوع – كربة – الصحى 
بمديرية املقاطرة التــي تربط لحج بمحافظة تعز من 
الجهة الشمالية الغربية، وشق ورصف طريق النوبة - 
الشظيف م/تبن 4 كيلو مرتات، بمبلغ )34,000,000( 
رياالً، وشق ورصف طريق العسايل عرب لسلوم وتقويمه 
ردمياً املرحلة األوىل 750 مــرتاً بمبلغ )21,000,000( 
رياال، ومرشوع رصف طريق عدن لحج الفرعي لحج - 
تبن ضمن مشاريع كثيفة العمالة بمرشوع سبل العيش 
ويموله مركز امللك سلمان لإلغاثة واالعمال اإلنسانية، 
مرشوع طريق لحج، كود العبادل، األعشاش بمديرية 

تبن.

نجح في إدارة الجانب المدني والعسكري في المحافظة
 :» اللواء ركن/ أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج لـ»

حلج تتعاىف واإلنجازات تتحدث
اللواء ركن أحمد تركي، أحد القيادات العسكرية التي قاومت املليشيا يف 
املحافظة وقاد وما زال يقود اللواء 17 مشاه، ويعد »الرتكي« من الوجاهات 
االجتماعية القريبة من املواطنني، لذا صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظاً 
ملحافظة لحج يف 24 ديســمرب من 2017م، يصف التعيني بأنه لم يثنه عن 
واجبه األول يف مواصلة مواجهته للمليشيا يف أكثر من جبهة، وقيادته للعمل 
العسكري يف املحافظة بمعية أبطال املقاومة والجيش الوطني تحت قيادة 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد األعى للقوات املسلحة، وبدعم 

من التحالف العربي الداعم للرشعية يف اليمن.

حول أوضاع املحافظــة واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل العام املايض 
والخطط للعام 2020م، يتحدث اللواء ركن أحمد عبدالله تركي/ محافظ 

محافظة لحج لـ»26سبتمرب« حول هذه النقاط يف السياق التايل:-

 لحج/ أحمد عاطف الصبيحي

 بعد التحرر من المليشيا بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى المحافظة.. 
ولألجهزة األمنية دور فاعل في تحقيق االستقرار

 سجلت الهيئة العامة لالستثمار أعلى معدل من المشاريع االستثمارية في المحافظة

 :» « خالد القحوم، مدير عام الثقافة بساحل حضرموت لـ

2019م عام حافل باإلنجازات الثقافية واالبداعية يف حرضموت

 البحسني أهدى الثقافة مسرحًا وكرم رواد الفن الغنائي
 انفردنا بتوثيق الملكية الفكرية واعتمدت ماليزيا توثيقنا لقطع األوركسترا الحضرمية
 أقمنا شراكات متعددة بهدف االرتقاء بالعمل الشبابي واإلبداعي

 نفخر بتنظيم مهرجان البلدة الشامل والمتنوع

حقق مكتب وزارة الثقافة بساحل حرضموت خالل العام املنرصم قفزات نوعية 
يف الفعل الثقايف عى مستوى املحافظات اليمنية املحررة.

»26 سبتمرب« التقت مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حرضموت األستاذ 
خالد أحمد القحوم لتتعرف عن كثب عى أبرز ما تم تحقيقه يف العام 2019م

 المكال /محمد سعيد الحامدي
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  خاص/ نبيل صالح

قتل، الجمعــة املاضية، الجنــرال اإليراني 
البارز قاسم سليماني يف عملية خاصة للجيش 
األمريكي اســتهدفته فجراً يف مطار بغداد مع 
مجموعة من قادة مليشــيات الحشد الشعبي 
املدعوم من ايــران وعىل رأســهم أبو مهدي 

املهندس.
وزارة الدفاع األمريكية )بنتاغون(، أعلنت ان 
الرئيس دونالد ترامــب، أصدر تعليمات تنفيذ 
عملية قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني، من خالل غارة 
جوية بالعراق، موضحاً يف بيان أنه نفذ »خطوة 
لحماية موظفي الواليــات املتحدة بينما كان 
سليماني يخطط بشكل فعال لتنفيذ هجمات 
ضد الدبلوماسيني والجنود األمريكيني بالعراق، 

ودول املنطقة«
وبالنظر اىل األهمية التي مثلها ســليماني 
إليران كحاكمها العسكري عىل الرشق األوسط 
كما يصفه كثريون، وإرهابي خطري أسهم يف 
قتل اآلالف بسوريا والعراق والعبث بجغرافيا 
املنطقة طوالً وعرضاً، فإن مقتله خسارة كربى 
ورضبة اربكت نظــام طهران وحّجمت اىل حٍد 
ما من وجودها االسرتاتيجي يف املنطقة وفقاً 

ملراقبني.
وبناًء عىل ذلك يفرتض محللون أن تنعكس 
آثار مقتل سليماني عىل أذرع ومليشيات ايران 
يف املنطقة وعىل راســهم مليشــيات الحوثي 

االنقالبية يف اليمن.
واضطلع قاسم ســليماني بدور رئييس يف 
تأسيس مليشيات حزب الله العراقي والحشد 
الشيعي، وقدم خدمات تدريب وتسليح ملليشيات 
الحوثــي يف اليمن، كما لعــب دوراً محورياً يف 
قمع انتفاضة الشعب السوري ضد نظام األسد 
ومارس السلوك نفسه مؤخراً مع االحتجاجات 

الشعبية يف العراق ولبنان.
وتضعه الواليات املتحدة عــىل رأس قائمة 
االرهاب، حيث تفيــد تقارير الدفاع االمريكية 
»البنتاغون« بإسهام سليماني خالل سفره اىل 
أفغانستان أواخر التسعينات بتقديم خدمات 
لوجســتية لعنارص تنظيم القاعدة املتورطني 

بهجوم 11 من سبتمرب االرهابي يف امريكا.
مع توسع نفوذ ايران يف بعض بلدان الرشق 
األوسط، أخذت انشطة سليماني تتوسع وصوالً 

اىل تنقالته خالل الليلة الواحدة بني ثالث عواصم 
عربية هي بريوت ودمشــق وبغداد، ولم يألوا 
جهداً يف دعم مليشيات الحوثي يف اليمن حيث 
تدخل يف كل تفاصيل مــا نفذته الجماعة من 

انقالب عىل الدولة اليمنية نهاية 2014م.
كما أرشف مبــارشة عــىل تدريب عنارص 
الحوثي يف إيران ولدى حزب الله يف لبنان، ويعد 
املهندس األول للهجمات االرهابية التي نفذتها 
مليشيات الحوثي عىل املالحة الدولية يف البحر 
األحمر وتلك الهجمات التي استهدفت منشآت 

حيوية يف اململكة العربية السعودية.
أدلة إضافية بحسب تقارير امريكية، أفادت 
إرشاف سليماني عىل تهريب األسلحة والطائرات 
املسرية والصواريخ االيرانية الصنع ملليشيات 
الحوثي يف اليمن، والتي تظل تهديد مستمر ألمن 

اإلقليم.

خسارة من الصعب تعويضها
عن حجم الخسارة التي لحقت بإيران جراء 
مقتل سليماني، يقول الصحفي املتخصص يف 
الشأن االيراني عدنان هاشم يف ترصيح خاص 
لـ«26 سبتمرب«: إيران خرست واحداً من أبرز 
رجالها ومن الصعب تعويضه عىل املدى القريب، 
كان »سليماني« شــخصية مهمة لإليرانيني 
وللنظام فهو املســؤول عن توهج مليشيات 
إيران يف الرشق األوسط وبمقتله ستخرس هذه 

املليشيات مرشداً روحياً كبرياً. 
مشرياً اىل أن إيران قد تستخدم نفوذها وتذهب 
إىل طرد الوجــود األمريكــي يف العراق ضمن 
تداعيات مقتل سليماني، والتحركات يف العراق، 
موضحاً أن مقتل سليماني خسارة كبرية للنفوذ 
االيراني بشــكل عام يف الرشق األوسط فمنذ 
التسعينيات عمل الرجل عىل صناعة هذا النفوذ 

يف العديد من الدول منها اليمن. 
وتابع هاشم :«اكتسب ســليماني شعبية 
املحارب الذي ال يقهر وسط املقاتلني االيرانيني 
والحوثيني، وبمرصعة تكون الجماعة قد فقدت 

واحدا من أبرز املؤمنني بها داخل إيران«. 
الفتاً اىل أن ســليماني كان يعتقد أن املعركة 
بالوكالة التي تخوضها إيران موجودة يف اليمن 

وليس يف مكان آخر.

خسارة كارثية 
من جانبه، يرى الباحث ورئيس مركز أبعاد 
للدراســات عبدالســالم محمد، إن سليماني 

باعتبــاره رمزية مهمة إليــران وحلفائها يف 
املنطقة ومنهم الحوثيون، فإن خسارته كبرية 
إليران ولحلفائها ايضاً ومنهم الحوثيون، وكونه 
املرشف عىل ملفات متعددة يف الرشق األوسط 
من بينها حرب الحوثيني ضد الحكومة اليمنية 

وضد السعودية فخسارته أكرب.
موضحاً يف ترصيح خاص لـ«26 ســبتمرب« 
إن املعلومات تفيد أن ســليماني أوىل الحوثيني 
اهتماماً خاصاً، تسليحاً وتخطيطاً وإرشاًفا عىل 
معاركهم، اىل جانب كونه قائد فيلق القدس الذي 
يعترب بمثابة مخلب ايران يف املنطقة العربية، 
وتمكن خالل العقد االخري من الســيطرة عىل 
اربع عواصم بغداد وبريوت ودمشق وصنعاء، 
ما يعني أن سليماني هو بمثابة مسؤول نفوذ 

إيران يف الرشق األوسط.
وأكد أن سليماني أرشف بشكٍل مبارش عىل 
عملية انقــالب الحوثيني يف ســبتمرب 2014 

وزودهم بأســلحة نوعية وخرباء من الحرس 
الثوري وحزب الله ملواجهة السعودية والتحالف 
العربي وبالتايل فمقتله يمثل كارثة للحوثيني ال 

يمكن تعويضها خاصة.
ورجح الباحث عبدالســالم محمد احتمالية 
تفكك ميلشيات ايران يف املنطقة بعد سليماني، 
ما ســينعكس ســلًبا عىل الحوثيني اىل جانب 

فقدان مخطط وممول وداعم كبري لهم.
ولم يستبعد أن حادثة مقتل سليماني ستدفع 
مليشــيا الحوثي التخاذ قرار تفجري الوضع يف 
املنطقة وال يســتبعد تهديد ممــرات التجارة 
الدولية أو القرصنة ضد سفن أو القيام بهجمات 

عىل موانئ أو مطارات خليجية.

إيران أخرى 
أما الصحفي همدان العليي فينظر لألمر من 
زاوية مختلفــة، حيث يقول يف ترصيح خاص 

لـ«26 سبتمرب« إن الخسارة التي تعرضت لها 
مليشــيات الحوثي بمقتل سليماني هي اليوم 
خسارة معنوية فقط، مشرياً اىل أن مليشيات 
الحوثي اصبحت بمثابة ايران اخرى بحد ذاتها 

يف شبه الجزيرة العربية.
ولفــت العليي اىل الخطر الــذي باتت تمثله 
الحوثية عىل املنطقة باعتبارها ايران أخرى يف 
الجزيرة العربية، فالجماعة أصبح لديها راس 
مال ضخم واســتثمارات يف الداخل والخارج 
تضمن استمرار الجماعة واألمان املايل، وتواصل 

السيطرة عىل جغرافيا مهمة من البالد.
واســتغرب من الطرح الذي تروجه بعض 
الجهات الغربية التي تزعم فك ارتباط الحوثية 
بإيران، مشرياً اىل ان تحقق ذلك فكرة مستحيلة 
كون الجماعة تحمل نفــس الفكر واملرشوع 

االيراني.

تاريخ أسود
البداية من وزير الخارجية محمد الحرضمي 
الذي أكد أن اإلرهابي الرصيع قاسم سليماني 
تاريخه أســود، وقد عمل عــىل زعزعة األمن 
واالستقرار يف املنطقة ويف بالدنا تحديداً بدعمه 

للمليشيا الحوثية.
وقال: إن سليماني والنظام اإليراني - الراعي 
األول لإلرهاب يف العالم- مســؤولون عن قتل 
وترشيد اآلالف من األبرياء يف اليمن ويف الوطن 
العربي، مشرياً إىل سعي أذرع النظام اإليراني 
بمن فيهم مليشيا الحوثي االنقالبية يف تنفيذ 
املرشوع اإليراني التوسعي يف منطقتنا العربية، 
بدعم مايل وعسكري من قبل الحرس الثوري 
اإليراني عرب فيلق القدس وقائده الهالك قاسم 

سليماني.

استثمار حوثي
من جهته ربط وزير اإلعالم معمر اإلرياني يف 
سلسلة تغريدات له بني البيانات والترصيحات 
الحوثيــة منذ لحظة إعالن مقتل ســليماني 
واستعدادهم التام بل واســتجدائهم النظام 
االيراني التخاذ األرايض واملياه اإلقليمية اليمنية 

منطلقا للثأر وما تسميه »عملية الرد« .
وحذر »املليشيا الحوثية« من مغبة تحويل 
اليمــن إىل مرسح رصاع »ايرانــي، أمريكي« 
وتعريــض مصالح اليمــن واليمنيني للخطر 
وتقديمهما كبش فــداء خدمة ألهداف نظام 

طهران وسياساته التدمريية يف املنطقة.   

وأكد أن ردة الفعل وحالة الصدمة والدموع 
التي يسكبها الحوثيون يف العاصمة املختطفة 
صنعاء ومناطق سيطرتهم بعد مقتل سليماني، 
يؤكد حجم العالقة بني املليشيا الحوثية ونظام 
املاليل، وأنها تتجاوز التنسيق وتلقي الدعم أو 
العمل كأداة أو الحــرب بالوكالة إىل التماهي 

الكامل يف املرشوع واألهداف واألجندة.

استخدام األدوات 
إىل ذلك توقع سفري اليمن لدى »اليونسكو« 
محمد جميح أن الرد اإليراني عىل مقتل قاسم 
سليماني سيكون عرب استخدام إحدى أدواتها 

املسلحة من املليشيات العربية الرخيصة )حزب 
الله، الحشد الشعبي، مليشيا الحوثي(، لرضب 
هدف عربي ثمني، رداً عىل رضبة أمريكية قوية 
عىل هدف إيراني كبري. مضيفاً: »قد يكون ذلك 
رداً سهالً، وقد يكون أكثر الخيارات تعقيداً عىل 

اإلطالق«.
وقال: إن قوة إيــران تكمن يف التخفي خلف 
أقنعتها من املليشــيا املواليــة لها، كون هذه 
املليشــيا تمنح إيران قناعــاً إلخفاء وجهها 
وجريمتها، مضيفاً: حتى عنارص مليشياتها 
ملثمون، وزعماء هذه املليشــيا مخفيون يف 

)أقنعة( كهــوف صعدة أو أقبيــة الضاحية 
الجنوبية، منوهاً إىل أن إزالة األقنعة )املليشيا 
املسلحة(، ســرتون حينها ضعف طهران يف 

أوضح صوره".

ضربة مؤلمة
ويتحدث السفري مصطفى أحمد النعمان يف 
تغريدات له عىل »تويرت« بأن مقتل سليماني 
مثل رضبة مؤملة للنظام اإليراني وحلفائه يف 

املنطقة. 
وأشار إىل أن طهران ستجد بديالً رسيعا له 

لكنه لن يكون بنفس املكانة التي بلغها قاسم 
سليماني الذي يتمتع بشــعبية عارمة داخل 
إيران ويف العواصــم العربية التي يرشف فيها 

عىل العمليات الخارجية لفيلق القدس.
وقال: إن مقتل سليماني يضع املنطقة عىل 
مرمى حجر من اندالع أحداث عنف ال قدرة ألحد 
عىل ضبط إيقاعاتها، وأن التهريج الذي امتألت 
به صفحات املواقع االلكرتونية العربية ال عالقة 

له بما يدور تحت السطح. 
ويف تغريــدة أخرى يرى نعمــان بأن مقتل 
ســليماني قدم أكرب خدمة انتظرتها طهران 
لتخفيف الضغط الشــعبي عليها، ولن يكون 
ممكنا ألي معارض إيراني اآلن أن يعرتض عىل 
كل ممارسات الحكومة اإليرانية، وقمع األمن 

للمظاهرات واحتجاجات الشعب اإليراني. 
وأشار إىل أن املراهنني عىل أن غياب سليماني 
سيجعل طهران تعيد حساباتها لتصبح أكثر 
عقالنية، ال يفهمون تركيبة النظام وقدرته عىل 
املراوحة بني التصلب واملرونة دون الخروج من 

دائرة السيطرة والتحكم يف املخرجات.

احتمالية الرد
املحامي محمد املسوري والقيادي يف حزب 
املؤتمر دعا الدول العربية املستهدفة من إيران 
إىل أخذ الحيطة والحذر من أي هجوم أو عمليات 
انتقامية إيرانية بعد مقتل قاســم سليماني، 
مشرياً إىل احتمالية الرد اإليراني قد يكون عرب 

ذراعها يف اليمن.
كما حذر دول التحالف العربي من الوقوع يف 
فخ التقية وأوهام تنازالت الحوثي التي يغريكم 
بها.. مذكراً بمحــاوالت الحوثيني التنصل من 
تبعيتهم لطهران، فهم اليوم يتوعدون ويهددون 
بالثأر ملقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني. 

ولفــت إىل أن الحوثيني مفضوحون ويعرف 
كذبتهم الجاهل بحسب تعبريه، ولكن املصيبة يف 
الذي يصدق وعودهم الكاذبة بأنهم سيقطعون 
عالقتهم مــع إيران! يف إشــارة للترصيحات 
الصادرة عن الســفري الربيطاني لدى بالدنا 
وبعض الدبلوماســيني األمريكيني وتأكيدهم 
إمكانية فصــل عالقة الحوثيــني عن إيران، 
متجاهلني بأن تبعية وارتباط مليشيا الحوثي 

مع إيران فكري عقائدي.

الحضرمي: سليماني ونظام إيران مسؤولون عن قتل وتشريد اآلالف من األبرياء في اليمن
»عملية الرد«  اإلرياني: الحوثيون يستجدون طهران التخاذ األراضي والمياه اإلقليمية اليمنية منطلقًا لما تسميه بـ

مرصع »سليامين«.. وانعكاساته عىل إيران ومليشياهتا يف املنطقة 

حازت مسرية »قاسم سليماني« 
اإلجرامية يف املنطقــة العربية 
وقصة مرصعه عــى اهتمامات 
عدد من الوزراء يف حكومة بالدنا 
ومسؤولني يف األحزاب السياسية 
يف  انعكســت  ودبلوماســيني 
تغريداتهم ومنشــوراتهم عى 
وســائل التواصــل االجتماعي 
كتطبيــق الرســائل القصرية 

»تويرت«.

ــف أقــنــعــتــهــا ــل ــخــفــي خ ــت ــي ال ــران تــكــمــن فـ ــ ــ ــوة إي ــ ــح: ق ــي ــم  ج
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فمنذ انقالب مليشــيا الحوثــي املدعومة 
من إيــران، بادرت لطمــس الهوية اليمنية 
الوطنيــة، وانتهجت ســلوكا طائفيا مقيتا 
حاولت من خالله صبــغ املجتمع اليمني يف 
مناطق سيطرتها بأفكار إيرانية، وعملت عىل 
إرغام الناس عليها، كما حاولت نفث سموم 
أحقادها املتوالية عىل الهوية اليمنية ومحاولة 
طمس كل ما هو يمني أصيل، وأثبتت خالل 
الفرتة الســابقة مدى ارتباطهــا وتنفيذها 

لألجندة اإليرانية.

ذراع إيراني
يف هذا الصــدد يؤكد وكيــل وزارة اإلعالم 
عبدالباســط القاعدي يف ترصيــح لـ«26 
سبتمرب« أن مليشــيا الحوثي املتمردة هي 
نسخة مشوهة من املليشيا التي زرعتها إيران 
يف املنطقة، موضحاً أن املليشيا املنترشة عىل 
خارطة الوطن العربي هــي أدوات جميعها 
تتغذى من حبــل رسي واحد يرتبط بطهران 

عاصمة إيران.
ويضيف: »تحاول هذه املليشيا والحركات 
يف املنطقة منها مليشــيا الحوثي استنساخ 
التجربة اإليرانية بكل حذافريها من املناسبات 
والحسينيات والبكائيات« لتنفيذها يف البلدان 

العربية.

الحوثية خرجت من العباءة اإليرانية
وأوضح القاعدي أن مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران تحاول إنكار ارتباطاتها 
بإيران، لكن أعمالها وسلوك قياداتها ينفي 
ذلك ويثبت التهمة والتبعية إليران، مشــرياً 
إىل أن سلوك مليشيا الحوثي كحركة مسلحة 
ومشاركات ناشــطيها عىل مواقع التواصل 
االجتماعي يكشف مدى ارتباطهم التنظيمي 

والوجداني بإيران.
ويؤكد أن مليشيا الحوثي هي حركة خرجت 
بالفعل من عباءة إيران وال يمكن إال أن تكون 
إيرانية ومقتل ســليماني كشف كل املستور 
وأظهر أن هذه الحركة أداة قذرة إليران، مشرياً 
إىل أنه لو ال الدعم اإليراني للمليشيا الحوثية ملا 

وجدت هذه الجماعة املتمردة،

دعم إيراني دبلوماسي وسياسي وإعالمي
ويتحدث القاعدي عن دور إيران يف توفري 
الغطاء الدبلومايس والســيايس واإلعالمي 
ملليشــيا الحوثي املتمردة، غــري دعم املال 
والسالح، حيث أكد أنه منذ االنقالب الذي نفذه 
الحوثي يف 2014م كانت إيران تمثل بالنسبة 
للحوثي الغطــاء الدبلومايس والســيايس 

واإلعالمي.
ويضيف: »أن تمويل كل مؤسسات اإلعالم 
التابعة ملليشيا الحوثي املتمردة هي بتمويل 
إيراني واضح، كما أن إيران تدعم املليشــيا 
بالسالح ، إضافة للهبات النفطية التي تصل 
ملناطق سيطرة الحوثي، حيث تقوم مليشيا 
الحوثيني ببيعها يف األسواق السوداء واملتاجرة 
بها لتمويــل حربهم عىل الشــعب اليمني 

املستمرة منذ خمس سنوات.

الحوثية الوجه األبشع إليران
ويشري القاعدي إىل أن الغطاء الدبلومايس 
والسيايس واإلعالمي املقدم من إيران للحوثيني 
واضح للعيان، كما أن مليشــيا الحوثي أقذر 
أدوات إيران يف املنطقة وهي الوجه األبشــع 
إليران، ومقتل ســليماني أثبــت أن ال فكاك 

ملليشيا الحوثي عن إيران حتى وإن روجت أن 
ال عالقة لها بإيران.

محاولة طمس الهوية 
وبدأت مليشــيا الحوثي منذ انقالبها عىل 
الدولة يف 2014م، باستهداف األجيال القادمة 
النشء يف املراكز الصيفية، وشحنت األطفال 
بالعنف والطائفية واألفكار الدخيلة، متجاهلة 
الهوية الوطنية بل وتســعى جاهدة لطمس 
معاملها، حيث تحولت إىل استهدفت املدارس 
وتغيري املناهج التعليمية، وصبغها بالطريقة 
اإليرانيــة، ورشدت املعلمــني األساســيني 
واســتبدلتهم بمعلمني موالني لها، كما أنها 
انتقلت للوظائف العامة وســيطرت عليها 

بالكامل.
الصحفي عادل األحمدي حذر من خطورة 
هذا التغيري الديموغرايف والثقايف والفكري الذي 
تقوم به مليشيا الحوثي املتمردة يف مناطق 
سيطرتها، مشرياً إىل أن مليشيا الحوثي تسعى 
للســيطرة عىل الحارض وتغتال املســتقبل 
لألجيال القادمة، وهذا هو الخطر الحقيقي 

إلطالة أمد الحرب.
ويوضح األحمدي يف ترصيح لـ«26 سبتمرب« 
أن خطورة إطالة أمد الحرب يف اليمن تكمن يف 
أن مليشيا الحوثي قد تقطع مسافات كبرية يف 
التغيري الديموغرايف للمواطن اليمني يف مناطق 
سيطرتها، خصوصاً مع أنها تستهدف الفئات 
الصغرية وعامة الناس، ممن ال يعرفون عن 
اإلمامة وتاريخها وال الجمهورية وإنجازاتها.

مواجهة الخطر
ويؤكد أنه ينبغي عىل مؤسسات الرشعية 
ومنظمات املجتمع املدنــي وكافة املكونات 
اليمنية أن تتحمل مسؤولياتها وتكون حاجز 
صد أمام عملية التجريف الفكري للمجتمع، 
مشرياً إىل خطورة هذا التجريف عىل املجتمع 
بشكل عام، خاصة يف أن املليشيا الحوثية تقوم 

بصناعة التجهيل للمجتمع.
ويحذر الصحفي عادل األحمدي من خطورة 
التغيري العقدي الذي تقوم به مليشيا الحوثي 
من إجبار الناس عىل أن يكونوا يف لون واحد، 
بالرغم من أن الشعب اليمني متعدد املذاهب 
والطوائف واألفكار، وهذا هو رس قوته، وال 
يستطيع احد ان يؤطر الشعب يف إطار واحد، 
مؤكدا أن غالبية الشعب ال ينسجم يف عقيدته 
وال يف مذهبه مع املرشوع الرشير الذي يهدف 

ملسخ الهوية اليمنية.

بيدق إيراني
ويؤكد الصحفي عادل األحمدي أن مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران مرتبطة 
باملرشوع الفاريس وهي جــزء ال يتجزأ من 
املرشوع اإليراني وال يمكن فصلهما عن بعض 

فهي بيدق إيراني بامتياز.
وتعترب مليشــيا الحوثي املتمردة نفسها 
جنديا وحارس بوابــة للمصالح اإليرانية يف 
جنوب شبه الجزيرة العربية، كما أنها تستمر 
يف تهديد األمن القومي وتهديد املالحة الدولية 
يف البحر األحمر، إضافة ملســاعيها الرامية 
لطمس الهوية اليمنية واســتبدالها بهوية 

جديدة ال تمت لليمنيني بصلة.

دورات ثقافية 
وعن الدورات الثقافية التي اســتحدثتها 
مليشــيا الحوثي املتمردة تساءل األحمدي 

عن الدورات الثقافية التي تنفذها مليشــيا 
الحوثي ملن تريد اســتقطابهم، أو الدورات 
التي تسميها بصياغة الهوية اإليمانية، عن 

أي هوية يتحدثون.
ويضيف: هم يريــدون أن يصبغوا هوية 
اليمن بهوية إيرانية فارســية ويســلخون 
الشــعب من عقيدته وفكره ومن قضاياه، 

مؤكداً أنهم سيفشلون يف ذلك.

المعركة متعددة الجوانب
ودعا الجميع للقيــام بواجباتهم موضحاً 
أن املعركــة مع املليشــيا معركــة متعددة 
الجوانب منها الســيايس ومنها العسكري 
ومنها اإلعالمي والثقايف, مشرياً إىل أن املعركة 
الفكرية يجب أن تكون عىل قدم وســاق مع 

الجوانب األخرى.
ولفــت إىل رضورة أن يكــون هناك إعالم 
موجه يستقرئ إعالم املليشيا ويعرف ما هي 
األطروحات التي يطرحها يف مناطق سيطرته 
عرب اذاعاته وجرائده، ويجب أن يتم الرد عليها، 

مشرياً إىل وجود تقصري كبري يف هذا الجانب.
وتطــرق إىل دور وزارة الثقافة يف التوعية 
بالخطر الفكري للمليشيا وأن تواصل املرشوع 
الذي بدأته يف املائة كتاب، كذلك عىل العلماء 
أن يقوموا بدورهم بتوعية الناس عن خطورة 
التجريف الفكري للشعب اليمني يف مناطق 

سيطرة الحوثيني.

 سليماني 
مقتل ســليماني لقي صداً غري مسبوق يف 
املنطقة العربية من بينها اليمن، واعترب الكثري 
من املراقبني اليمنيني والعرب مقتل سليماني، 
رضبة موجعة للمرشوع اإليراني يف املنطقة 
العربيــة ، والتي تباهت إيران يوماً ببســط 
نفوذها وسيطرتها عىل أربع عواصم عربية 
بعد سقوط صنعاء عىل يد مليشيا الحوثي يف 

سبتمرب 2014م.
ونقلت إيران عرب قاسم سليماني وخرباء 
الحرس الثوري اإليرانــي التجربة اإليرانية 
لكل من لبنــان واليمن والعراق، حيث قامت 
بتشكيل لجان شــعبية وحركات مسلحة يف 

البلدان العربية لتحل محل الجيوش النظامية، 
كما فتحت أسواق سوداء للتجارة وتقوم بشن 

حربها عىل الشعوب العربية.
يذكر أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني، رأس الحربة يف 
تكوين املليشيا املسلحة وأذرع إيران يف املنطقة 
قتل فجر الجمعة املاضية بغارة أمريكية يف 
العاصمة العراقية بغداد، العملية التي أثارت 
ردود أفعال دولية كبــرية وتبادل التهديدات 
بني إيران والواليات املتحدة األمريكية وسط 
دعوات للتهدئة، وجعلت املنطقة عىل صفيح 

ساخن.

نقل التجربة 
عدنان هاشم باحث يف الشأن اإليراني قال 
يف ترصيح لـ«26 سبتمرب« أن مليشيا الحوثي 
عملت عىل نقل التجــارب اإليرانية إىل اليمن، 
فبعد سيطرتها عىل العاصمة صنعاء، نقلوا 
تجربة املؤسسات املوازية فبدالً من الحرس 
الثوري يوجد »اللجان الشــعبية«، وممثلون 
املرشد األعىل يف املؤسسات الحكومية اإليرانية 
أوجــدوا املرشفني الحوثيني يف املؤسســات 
الحكومية. أوجدوا مراكــز مالية جديدة ال 
تخضــع للرضائب وال للجمارك، وأنعشــوا 
األسواق الســوداء وهو ما يفعله )املرشد/

الحرس الثوري(.
وأشار هاشم إىل أن الحوثيون ال يستطيعون 
الحديث عن هوية إسالمية باعتبار الدستور 
اليمني إسالمياً، لذلك قامت باختالق تسمية 
جديدة وسمتها بالهوية اإليمانية، وقد تبدو 
أكثر قرباً للجماعة يف محاولة الطغيان عىل 
الهوية الوطنية الجامعــة، والهوية العربية 
للبالد يف محاولــة التربير لتحالفها مع إيران 
بكون التحالف إسالمي أكثر من كونه عربي.

وتتخذ إيران من مليشيا مسلحة يف املنطقة 
العربية أذرع لها، تزودها باملال والســالح، 
وتقاتل بهم من أجل تنفيذ مصالحها وأجندتها 
يف املنطقة، مليشــيا الحوثي يف اليمن وحزب 
الله يف لبنان والحشد الشعبي يف العراق أهم 
أدواتها وأذرعها يف املنطقة من خاللهم تنفذ 
إيران أجندتها عىل مصالح الشعوب العربية.

• يعلن سالم عيل مقري نارص الردماني عن فقدان 
جواز ســفره الصادر من محافظة مارب فعىل من 

وجده ايصاله اىل أقرب مركز رشطة.

• يعلن أحمد صالح حســني حسن بريقش عن 
فقدان جواز سفره الصادر من محافظة مارب فعىل 

من وجده ايصاله اىل أقرب مركز رشطة.

• عمران محمد حمود عبده بحري عن فقدان جواز 
ســفره الصادر من محافظة مارب فعىل من وجده 

ايصاله اىل أقرب مركز رشطة.

• عبدالهادي عبداللــه يحيى الجربي عن فقدان 
جواز سفره الصادر من محافظة صنعاء فعىل من 

وجده ايصاله اىل أقرب مركز رشطة.

• يعلن صالح عيل حــزام هزام عن فقدان جواز 
ســفره الصادر من محافظة مارب فعىل من وجده 

ايصاله اىل أقرب مركز رشطة.

• يعلن عبدالواسع ردمان محمد قائد عن فقدان بطاقته 
الشخصية الصادرة من محافظة تعز برقم) 04010258735( 

فعىل من وجدها االتصال عىل )734264423(.

• يعلن عمران محمد عبدالغني درهم عن فقدان 
بطاقته الشخصية الصادرة من محافظة تعز برقم 
) 04110005066( فعىل من وجدها االتصال بالرقم 

.)773132160(

فقـدانـــات إعــــــالن قضائي

تقدم اىل محكمة مارب االبتدائية املدعي/ 
محمد حسن عياش االهدل بدعوى إخالء 
للعني املؤجرة للمدعى عليه إبراهيم محمد 
عيل العثماني والكائن يف شارع املطار – 
جوار الصيانة لعدم سداد االيجارات فعىل 
املدعى عليه الحضور اىل املحكمة لجلسة 
يوم االحد 2020/1/26م للرد عىل الدعوى 
مالم سيتم اتخاذ االجراءات القانونية يف 

مواجهته.

إعــــــالن قضائي

تقدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائية 
املدعي/ محمد يوسف ســلطان صالح 
بدعوى عمالية يف مواجهة املدعى عليه/ 
عبده غالب محمد صغري، فعىل املدعى عليه 
الحضور إىل محكمة مارب االبتدائية يوم 
األحد املوافــق/2020/1/26م للرد عىل 
الدعوى خالل شهر من تاريخ االعالن، مالم 
ستضطر املحكمة باتخاذ الالزم قانونيا يف 

مواجهته.

إعــــــالن قضائي

بناًء عىل قرار محكمة مارب االبتدائية 
واملتضمن النرش عن املتهم/ كامل محمد 
قايد املجيدي يف القضية رقم 181 لســنة 
2019م غ. ج بواقعة تشــهري، بأن عليه 
املثول أمام محكمة مارب االبتدائية خالل 
شــهر من تاريخ اإلعالن، ما لم ســيتم 
محاكمته طبقا لنــص املادة )285( وما 
بعدها مــن قانون اإلجــراءات الجزائية 

باعتباره فاراً من وجه العدالة.

حتذيرات من خطورة التغيري الديمغرايف يف 
مناطق سيطرة مليشيا احلوثي

حذر صحفيون وناشطون يمنيون من خطورة التغيري الديمغرايف والفكري 
الذي تقوم به مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، يف مناطق سيطرتها 
وسعيها يف إجبار الناس عى اعتناق أفكارها الطائفية بالقوة واإلكراه، منوهني 
إىل خطورة محاولة مسخ الهوية اليمنية واستبدالها بهوية إيرانية، داعني إىل 

رضورة حسم املعركة مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
فبعد سنوات من الكذب والتزييف حاولت مليشيا الحوثي املتمردة إنكار 
تبعيتها إليران، وأن لديها مرشوعا يمنيا تسعى من خالله للحفاظ عى البالد، 

بينما تأتي األحداث وتكشف زيف ادعاءاتها، ومدى ارتباطها بإيران.

  تقرير: هشام التميمي

2020 عام املبرشات 

يدشن الجيش الوطني عامه التدريبي والعملياتي 
واملعنوي 2020 هذه األيام وقواته املســلحة تشهد 
تطوراً نوعياً وتقدماُ كبرياً يف مجال التدريب والتأهيل 
واملهارات القتالية واملعنوية العالية املسلحة بالعلم 
واملعرفة يف مؤسسة وطنية ملك للشعب وليست ملكاً 
لحزب وال لقبيلة  وال ملنطقة وال لشــخص، وبهذا 
ترسخت عقيدة الجيش الوطني أنه مؤسسة وطنية، 
وترســخت لديه عقيدة أنه ملك الشــعب والؤه لله 
والوطن وللشعب وأنه درع حصني للمرشوع الوطني 
الذي قدم الشعب والجيش من أجله التضحيات، وهذا 
املرشوع الوطني اليوم يتمثل يف أولوية كرس ودحر 
التمرد الحوثي ،واســتعادة الدولة ،وإقامة النظام 

الجمهوري االتحادي الذي توافق عليه اليمنيون.
وتواصل قيادتنا السياسية و العسكرية بناء القوات 
املسلحة وفق أسس علمية ومعايري صحيحة وعقيدة 

وطنية بعيداً عن الوالءات الضيقة.
فمهمة الجيش الرئيســية هي الدفاع عن الوطن 
من أي مخاطر داخلية أو خارجية، ثم مهمته الثانية 
وهي البناء بعد أي حــرب أو كوارث أو عند حاجة 
الوطن لتحقيق قفزات نوعية ورسيعة النجاز نهضة 
شــاملة ، ثم مهمته يف تنمية االوضاع الطبيعية، إىل 
جانب كل هذا فإن من مهام الجيش الوطني منارصة 
ومؤازرة الجهود الهادفة إىل البدء يف مرشوع التنمية 
كمرشوع وطني يجري من اآلن يف املناطق املحررة 
،فلليمن ماض عريق ،ومجد تليد ،وإسهام حضاري 
فريد ، وقد خلد ذلك املجد الحضاري ما ورد ذكره يف 
القران الكريم، ونص عليه أكثر من 845حديثآ نبويآ 
عى ذلك، فقد ذكرت العديد من املصادر التاريخية 
ان اليمن هي أقدم الحضارات، اإلنسانية، وأبناؤها 
مؤسسون ألعظم حضارات ويف أفريقيا   التي جاءت 
تسميتها نسبة إىل اسم امللك الذي قام بتأسيس أفريقيا 
وحضارتها وهو »أفريقني بن ذي املنار الحمريي » 
ملك يمني وكذلك الحضارة الفينيقية التي أسســها 

يمانيون هاجروا إىل بالد الشام .
إن الحارض الذي تعيشه اليمن  كمخاض ينبأ بميالد 
فجر مرشق عظيم ،وعهد مرشف جديد، لكنه يحتاج 
إىل مزيد من الصرب وتجويد االداء وتطوير الوسائل 
وشــمول الجهود لكل مناحي الحياة ، هذا املخاض 
الذي يواجه فيه أبناء اليمن العديد من التحديات التي 
تعرتض طريقهم، وتحاول تثبيط هممهم عن تحقيق 

النهوض واالستقرار. 
واليمنيون اليوم قد شارفوا عى الوصول إىل نهاية 
مرحلة اجتياز أخر املخاطــر وأكرب التحديات التي 
ورثها االستعمار يف الجنوب وعبيد الساللة يف الشمال 

يف طريقهم.
فاملؤرشات اإليجابيــة، واملؤرشات التي تبعث عى 
التفاؤل واألمل يف مستقبل مرشق، ومن هذة املؤرشات 
واملبرشات فشل املؤامرات املوجهة ضد سيادة الوطن 
وطموح الشعب ،وانكسار االنقالب وتفكيك صفوفه 
ووجود مراجعات لدى الكثري من القيادات واملواطنني 

ممن انخدعوا بالشعارات الزائفة واملضللة .
ومن املبرشات التقدم املســتمر للرشعية يف كافة 
الجبهات »العســكرية واالمنية والسياسية« وباتت 
القوات املسلحة أكثر منعة وصالبة، وقد حققت الكثري 

من اإلنجازات واالنتصارات العظيمة.
والجميع يعرف ان اليمن جديرة بالنهوض وتحقيق 
االنتصار وتحقيق قفزات نوعية يف كافة مجاالت الحياة 
فتاريخها يؤهلها لذلك،  وصالبة وقوة عزيمة شعبها 
يعد من أهم املميزات التــي تجعل فرص النهوض 
واالستقرار متاحة يف ظل وجود قيادة سياسية قوية 
االرادة وصلبة العزيمة تحمل هم الوطن، وهي جديرة 
بمواجهة التحديات ومغالبة املصاعب وتحمل املشاق 

واملتاعب من أجل استقرار الوطن ورخاء الشعب.
وإن التاريخ ســيكتب لها بأحرف من نور قصه 

صمودها األسطوري يف وجه التحديات املتعددة.

مصطفى القحفة



الخميس الــعـدد »١9١٠« ١٤ جماد أول ١٤٤١هـ -  المـــوافــق 9 يناير ٢٠٢٠م

حني اســتحوذت املليشــيا عىل مؤسسات 
ومقدرات الدولــة أصيبت الثقافــة اليمنية 
بالكثري من االنتكاســات والخيبات والرتاجع 
املخيف الذي وصل إىل قعر الهاوية، ومظاهر 
ذلك تجلت يف تعطيل وزارة الثقافة ومكاتبها 
الرسمية ومؤسساتها وهيئاتها التابعة، فلم 
يســجل لها أي نشــاط  حقيقي عدا تعميق 
الفكر الظالمي الكهنوتــي الدخيل عىل هذه 
البالد، كما أغلقت املؤسســات الثقافية منها 
البيت اليمني للموســيقى ومنتديات الفنون 
والفكر واألدب، وتم االعتداء املسلح عىل بيت 
املوروث الشعبي ومصادرة كل مقتنياته الثمينة 
من املالبس واملجوهرات واألدوات الشــعبية 
املجمعة من كافة أنحاء البالد، وألغيت الكثري 
من الفعاليات الثقافية من خالل املنع املسبق 
أو االقتحام، وصودرت مقتنيات املتاحف ودور 
اآلثار ليتم تهريبها واملتاجرة بها، ولجأت العديد 
من املؤسسات املدنية املعنية بصناعة األفالم 
وعرضها إىل إغالق مكاتبها يف مناطق سيطرة 

املليشيا نتيجة املنع املتكرر إلقامة أنشطتها.
العديد من وقائع الحرب عىل الثقافة اليمنية 
شهدتها مناطق ســيطرة املليشيا، ولم يقف 
األمر عند هذا، فقد عمدت املليشيا إىل االحتماء 
باملواقع األثرية والرتاثية أثناء االشــتباكات 
املسلحة بهدف إلحاق األرضار بها حقدا منها 
ومن عنارصها عىل معالم اليمن الحضارية، 
وتجاوز حقدها ليصل إىل اســتهداف املعالم 
األثرية اليمنية واملؤسســات الثقافية التي ال 
تمثل هدفا عسكريا يف وقائع متعددة أبرزها 
إحراق مكتبة السعيد الثقافية، وتدمري املركز 
الثقايف واملتحف الوطنــي بمدينة تعز، وكذلك 
استهداف منارة جامع املظفر واألعيان الرتاثية 
التي تنتمي إىل عرص الدولة الرسولية والواقعة 
يف املدينة القديمــة بمحافظة تعز، عالوة عىل 
اســتهدافها ملتاحف ومكتبات محافظة لحج 
واملواقع األثريــة يف محافظة مأرب ومنطقة 
زبيد والعاصمة عــدن ومدينة براقش األثرية 
واملساجد واألعيان القديمة املنترشة عىل امتداد 

الساحل الغربي.

عام الكوارث 
خالل العام 2019م شهدت مناطق سيطرة 
املليشيا مزيداً من الكوارث والجرائم املرتكبة 
بحق الثقافة واملثقفني، واختفى املشهد الثقايف 
كليا ولم يتبق منه إال مشهد املطالبات والتنديد.
يف ما يتعلق بتجريف الرتاث الثقايف افتتحت 
املليشيا العام املنرصم باقتحام متحف بينون 
يف عزلة ثوبــان بمديرية الحدأ محافظة ذمار 
ونهبت كل مقتنياته الثمينة، كما عبثت باملكتبة 
الوطنية التي يضمها املتحف ونزعت منها صور 
رموز ثورة 26 ســبتمرب وصور زعماء اليمن 
املتعاقبني عىل الحكم منذ ثورة 26 ســبتمرب 
لتســتبدلها برموز الجماعة االنقالبية وصور 
قتالها، ويحتوي متحف بينون عىل مجموعة 
كبرية من القطــع األثرية للحضارة الحمريية 
تم الكشــف عنها يف مدينة بينون وغريها من 
مناطق الحدأ، منها األزياء والحيل والصناعات 
الحرفية وأدوات العمــل الزراعي، ويف املتحف 
أيضا قاعات كبرية لعرض اآلثار واملخطوطات 
واملوروث الشــعبي ومعامل لرتميم وصيانة 
وحفظ اآلثار، ويف سياق تجريف الرتاث تفاجأ 
الكثري مــن زوار املتحف الحربــي يف صنعاء 
باختفاء الكثري من موجــودات املتحف بما 

فيها تمثال ذمار عيل، ليحل محلها صور قتىل 
املليشيا ومقتنيات رموزها، وإزالة الصور التي 
وثقت ملمارسات الظلم والقمع التي شهدتها 
اليمن أثناء حكم األئمة، وقد أكد مســؤولون 
لصحف عربية وأجنبية اختفاء أكثر من 30 ألف 
قطعة ووثيقة مــن املتحف الحربي يف صنعاء 
ومتحف ذمار، وثقــت وزارة الثقافة اليمنية 
منها حتى اآلن 700 قطعة أثرية مفقودة من 

املتاحف تم تداولها يف األسواق العاملية.
وتكثفت ممارســات طمس معالم الرتاث 
الثقايف يف منطقة صنعــاء القديمة، إذ يؤكد 
ناشــط يف الــرتاث الثقايف بصنعــاء لـ"26 
سبتمرب" يرفض الكشف عن اسمه خوفا من 
مالحقات املليشيا بأن صنعاء القديمة املصنفة 
يف قائمة الــرتاث العاملي مهددة بالخروج من 
هــذه القائمة نتيجة تعمد عنارص املليشــيا 
بالتأثري عــىل خصائص أبنيتهــا من خالل 
سماحهم باســتحداث أبنية حديثة مالصقة 
للمباني القديمة وكتابة الشعارات والعبارات 
عىل األبنية بمادة الرنج واستحداث نافورات 
غري مطابقة لخصائص األبنية، مؤكدا أنه من 
الصعب التخلص من آثار هذه االستحداثات عىل 
املستوى  القريب نظرا لتأثريها الكبري، داعيا 
املهتمني إىل ممارســة الضغط دوليا إليقاف 

عبثها.
ويف الجوانــب املتصلة بالفعل الثقايف غابت 
الفعاليات وإصدارات الشعر والرواية والقصة 
ومعــارض الفنون وعــروض املرسح والفن 

الفكر  ونــدوات  الغنائــي 
واملبادرات الثقافية الشبابية 
حضور  مقابل  واملجتمعية، 
الطائفية  لإلصدارات  كثيف 
الكهنوتي،  الفكــر  ومالزم 
وفعاليات التدريب اإلجبارية 
املخصصة لغــرس قناعات 
الكراهية واإلرهاب وتفتيت 
النســيج املجتمع، وبحسب 
إفادة  الناشــطة يف الحقوق 
فاطمة  املدنيــة  والحريات 
صالــح  لـ"26 ســبتمرب" 
فإن املليشيا نظمت الدورات  
مســتهدفة  الطائفيــة 
املعلمني وطــالب الجامعات 
واملــدارس وأوليــاء األمور 
والنخــب املثقفة، وعدداً من 
األكاديميــني وأجربتهم عىل 
حضورها باإلكراه، وأشارت 
فاطمة صالــح إىل أن هذه 
املمارسة تتناىف مع املواثيق 
الدولية التي تنص عىل تجريم 
تلقني منهــج معني باإلكراه 
وتعــده انتهاكا جســيما، 

املليشيا يف  وتزامنت خطوات 
غرس الفكر الطائفي مــع  وقائع اعتداءات 
واســعة طالت عدداً  مــن رواد الفن الغنائي 
الشعبي والفنانني الشباب، خصوصا يف أمانة 
العاصمة وريف محافظــات صنعاء وذمار 
وحجة وعمران، ســبق هذه الوقائع تعميم 
أصدره قادة املليشــيا يف صنعاء بمنع مزاولة 
الفن وتجريم إحياء الفعاليات الفنية، ونتيجة 
لذلك غادر الكثري من الفنانني من ذوي الشهرة 
والجمهور والواسع، وكذلك الفنانون الشباب 

مناطق سيطرة املليشيا إىل املحافظات املحررة 
ودول عربية وأجنبية.

وما يقصه هذا التقرير من أنباء االنتهاكات 
بحق الثقافة واملثقفــني خالل العام املنرصم 
ليســت إال أمثلة بسيطة لســيل جارف من 
الطمس والتجريف والحمــالت املنظمة التي 

استهدفت املشهد الثقايف اليمني.
وكما بدأت املليشيا عام 2019م يف استهداف 
كنوز اآلثار الحمريية يف محافظة ذمار ختمته 
أيضا يف ذات املحافظة من خالل اقتحام مبنى 

اتحاد أدباء وكتاب محافظة ذمار والسيطرة 
عىل املبنى بهدف االستحواذ عليه وتمليكه ألحد 
قادتها يف املحافظة، وســبقت عملية السطو 
هذه ثالث محاوالت مماثلة خالل العام 2019م 
وأخرى خالل العام 2018م ليتمكنوا مؤخرا يف 

نهاية ديسمرب املايض من السيطرة عليه.

عام التعافي 
املشــهد مختلف تماما يف املناطق املحررة، 
فكثري من املراقبني اعتــربوا العام 2019مم 
بالنسبة للمناطق املحررة عام التعايف للثقافة 

والفنون واآلداب واإلبداع، وبحسب آراء كبار 
املراقبني للمشــهد الثقايف املتاحة يف منصات 
التواصل االجتماعي التابعة لهم؛ فإن الحراك 
الثقايف يف املناطق املحررة شهد انتقاالت نوعية 
وتعاىف مــن حالة الجمود التــي خيمت عليه 
خالل سنوات مضت، وبالفعل فإن ألق الثقافة 
عاد مجدداً بفعل الجهود الرسمية والشعبية 
واملجتمعية واملدنية التي تكاملت لتشكل حراكا 

مميزا وغري مسبوق منذ بدء الحرب.
ســجلت الثقافة انتصارا كبريا منتصف 
يناير من العــام املنرصم  بإقــرار مجلس 
الــوزراء  يف الحكومة الرشعيــة باجتماعه 
الدوري يف العاصمة عدن عىل انضمام بالدنا 
التفاقية اليونســكو بشــأن حرض ومنع 
اســترياد وتصدير املمتلكات الثقافية بطرق 
غري مرشوعة، رافق هذا اإلقرار جهودا كبرية 
يف ســبيل اســتكمال املصادقة عليها حتى 
دخلت حيز التنفيذ، وشكلت هذه االتفاقية 
أرضية خصبة لتحركات وزير الثقافة يف عقد 
اتفاقيات ومشاورات مع الجانب األمريكي 
السرتداد القطع األثرية املتداولة يف األسواق 
وكسب الدعم لقطاع حماية اآلثار يف جانب 
الرتميم والتدريب وحفظ وصون املقتنيات، 
وتوالت هذه االنتصارات النوعية التي تمثلت 
يف مشاريع لم يسبق لها مثيل عىل املستوى 
املحيل منها مرشوع إدراج الدان الحرضمي 
يف قائمة الرتاث العاملــي واتفاقيات التعاون 
املشــرتكة بني الوزارة ومنظمة اليونسكو 
للحفاظ عىل الرتاث الثقايف اليمني بشــتى 
مجاالته، وتنظيم مهرجــان عدن للمرسح 
واإلعداد ملهرجان حرضموت للمرسح الذي 
سيطلق هذا العام، تفرعت عن هذه املرشوعات 
حزمة من األنشطة أسهمت يف إنعاش املشهد 
من هذه األنشطة إعادة تشكيل وتأهيل فرق 
املرسح الوطنية وإجراء ترميمات ملســارح 
وطنية ظلت مهملة لعقود ماضية وإنشــاء 
مســارح جديدة، وتنظيم معــارض الكتب 
املحلية ومهرجانات الرتاث والفنون وإطالق 

العديد من الجوائز واملسابقات الثقافية.

حراك ثري 
رافق الفعل الثقايف املتنامي لوزارة الثقافة 
فعال رديفــاً ملكاتبهــا يف كل املحافظات، يف 
تناســق تام أظهر مدى تنوع الثقافة اليمنية 
وثرائها، فكان ملكتــب الثقافة يف حرضموت 
انفراده يف إحياء املهرجانات الشعبية وتكريم 
رواد الفــن الغنائي وإنشــاء مرسح حديث 
بمواصفات عاملية، ودعم املوهوبني يف مجاالت 
الثقافة والفنون، باإلضافة إىل تميزه عن غريه 
من املكاتب بتســجيل وتوثيق حقوق امللكية 
الفكرية، وملكتب الثقافة يف عدن دور كبري يف 
إبراز الفنون العدنية األصيلة واستعادة الوجه 
الحضاري املرشق للمدينة، كما سجل مكتب 
الثقافة بمحافظــة تعز ريادة كبرية يف خدمة 
الفنون التشــكيلية والبرصية وإبراز الرتاث 
الثقايف الالمادي وتنظيم معارض الكتب املحلية 
ودعم وتشجيع املبادرات الثقافية، وبهذا الصدد 
يقول مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة تعز 
عبد الخالق سيف ل26 ســبتمرب )كان العام 
2019م بالنسبة ملحافظة تعز هو عام الثقافة، 
حيث قدم فيه مكتب الثقافة 80 من الفعاليات 

مثلت 80 حدثا ثقافيــا متنوعا، تمثلت يف 
الفعاليات الوطنية وفنون املرسح والرســوم 
التشكيلية وغريها من الفنون ومعارض الكتب 
وإحياء األيام العامليــة وبرامج الحفاظ عىل 
الرتاث الثقايف (، مضيفا: ) أولت السلطة املحلية 
اهتماما كبــريا بالجانب الثقايف، وأســهمت 
النخبة املثقفة بحماس كبري يف إنجاح الفعل 
الثقايف وتحريك املشهد فتحقق النجاح الكبري(، 
وكان ملحافظتي مــأرب والجوف حضورهما 
يف املشــهد، ففي مأرب برز حدثان ثقافيان 
نوعيان أحدهما تجــىل يف إطالق اتحاد جامع 
لألدباء والفنانني، وأما اآلخر تمثل يف عقد ندوة 
تخصصية أصلت آلليات توثيق األدب املقاوم 
كمصدر إلهام لألجيال، و ولهذين الحدثني أثر 
حقيقي يف تأسيس أرضية صلبة لفعل ثقايف ال 
يتوقف، وامتازت محافظة الجوف بحراك ثقايف 
مدني وشعبي اتخذ من وسائل اإلعالم ومنصات 
التواصل االجتماعي وسيلة لبث هموم وقضايا 
الثقافة والفنون والرتاث واآلداب يف املحافظة.

مجتمع مدني 
بعيدا عن األطر الثقافية الرسمية، توفرت 
بيئة خصبة ومشــجعة لظهــور الكيانات 
واملؤسســات واملبادرات الثقافية، وإنتاج 
األعمــال الثقافية، حيث نشــطت العديد 
من املنظمات واملؤسســات وبيوت الفن يف 
العاصمة عدن، وكذلك املبادرات الشــبابية 
والطالبيــة، لعل أبرزها مركــز تراث عدن 
الذي تفرد بمرشوعاته النوعية خالل العام 
املنرصم يف تنظيم املواسم الرتاثية والحفاظ 
عــىل املعالم العامة والتعريــف برتاث عدن 
الثقايف يف الفعاليــات الدولية، ويف محافظة 
حرضموت تضاعفت أعداد رشكات اإلنتاج 
الثقــايف بما فيها رشكات اإلنتــاج الدرامي 
التي قدمت أعمــاال درامية احرتافية توازي 
رشكات اإلنتاج املتقدمة، فيما تنامت أعمال 
وأنشطة املنظمات واملؤسسات والجمعيات 
الثقافية ومراكز البحوث املتخصصة أبرزها 
مركز حرضمــوت للدراســات التاريخية 
والتوثيق والنرش الذي اســتطاع من خالل 
كادره املتخصص أن يوثــق للتاريخ الثقايف 
الحرضمي، وهو الجهة الوحيدة التي تصدر 
مجلة ثقافية متخصصة بعد أن توقفت كافة 

الصحف واملجالت الثقافية يف عموم البالد.
ومن بني الحراك املدني والشعبي الثقايف يف 
محافظة تعز برزت فرقة مشاقر تعز كمبادرة 
شبابية ثقافية تهدف إىل تجديد وإحياء الرتاث 
الغنائي ملحافظة تعز، وإعادة نرشه بأساليب 
أكثر تميــزا وجذبا ومواءمــة، باإلضافة إىل 
تعريف األجيال بتقاليد وأعراف وأنماط املوروث 
الشعبي الذي تميزت به املحافظة، وبالنسبة 
ملحافظة مأرب فإنها شكلت مالذا آمنا لكثري 
من املثقفني واملفكريــن ورواد الفن واألدب، 
ومنها انطلق املثقفون الشباب وكذلك الجيل 
األول لتفعيل املشــهد الثقايف بكافة مجاالته 
التي برز منها العمل الروائي، فقد ألهمت هذه 
املحافظة عدداً من كتاب الرواية الشباب إنتاج 
أعمال روائية فريدة ونوعية عكســت قضايا 

املرحلة بني ثناياها.

حجم المفارقة 
ما استعرضه التقرير سابقا يوضح جزءا من 
املشهد الثقايف اليمني يف مناطق سيطرة املليشيا 
املتمردة ويف املحافظات املحررة التي استعادت 
فيها الثقافة تعافيها، ولفهــم املعادلة أكثر 
يمكننا قياس ذلك من خالل الربامج الثقافية 
املقدمة للطفل، ففــي الوقت الذي قامت فيه 
املليشيا بتلقني األطفال ثقافة العنف والكراهية 
واإلرهاب واستدرجتهم إىل مواقع االشتباكات 
املبارشة، قامت وزارة الثقافة اليمنية بافتتاح 
مكتبة مســواط لألطفــال يف العاصمة عدن 
وتزويدها بنفائس كتب الطفل ومرافق التعليم 
والتعلم باللعب، ومنذ افتتــاح املكتبة مطلع 
العام 2019م وحتى اللحظــة قدمت املكتبة 
لألطفال الكثري من الربامج الثقافية والتعليمية 
واملهارية التي آتــت ثمارها يف تنمية الطفولة 
لديهم وغرست لديهم ثقافة التعايش والسالم 
والتماسك املجتمعي وقيم التسامح واإلنتاج 

والفاعلية.
بني املشهدين بعد املرشقني لكن ثقافة البناء 
والتسامح والقيم هي من تنترص، فلها العاقبة 
والغلبة واالنتصار والتمكن، أما ثقافة الدمار 
والفوىض فستهوي بها الريح يف مكان سحيق.

15 الثقافية

• الحرب على الثقافة جزء أساســي من مشــروع المليشــيا 
المتمردة بهدف طمس الهوية اليمنية

• شــهدت المناطــق المحــررة حــراكا ثقافيــا 
مشــهودا خالل العــام المنصــرم وأصبحت مالذا 

للمثقفين والمبدعين
 • أنشــأت وزارة الثقافة مكتبة شــاملة ومتعددة 
المرافــق، بينما تقــوم المليشــيا بتلقينهم مناهج 

الكراهية والطائفية
• خــالل العــام 2019م نفذ مكتــب الثقافة في 

تعز 80 حدثا ثقافيا نوعيا

يف بضع سنني من الحرب التي تسببت بها انقالب املليشيا الحوثية املتمردة عىل الرشعية الدستورية، تحولت 
البنى التحتية البســيطة املتاحة للفعل الثقايف اليمني إىل بقايا ركام، وأضحت الكثــري من األعيان الثقافية 
والحضارية مجرد أطالل بالية، وتمزق األدباء والشعراء والفنانون واملفكرون واألدباء كل ممزق، فقد حملت 
األجندة الرئيســية ملرشوع الدمار الحوثي عزل اليمنيني عن هويتهم الثقافية األصيلة واملنيعة، إلحالل ثقافة 
الظالم والكهنوت واالستعباد والكراهية، وهو أمر لن يتأتى وفقا لهذه األجندة إال بالقضاء عىل مصادر الثقافة 
ومضانها املتمثلة يف املؤسسات واملرافق الثقافية واملكتبات ودور النرش وبيوت الثقافة والفنون واملواقع التاريخية 
واألثرية واملسارح ومراكز البحوث والدراســات واملتاحف، ويف محاربة أرباب الفعل الثقايف ورواده باعتبارهم 
املحرك الرئيس للمشهد، وقد انعكست هذه الرؤى التدمريية عىل سلوك وممارسات املليشيا االنقالبية، فخالل 
سنوات الحرب ضاقت األرض بما رحبت يف مناطق سيطرتها عىل املثقفني واملبدعني بفعل ممارسات التضييق 
واملنع واملصادرة التي مورست بحقهم وحق مؤسساتهم، لينجوا بأنفسهم إىل املناطق املحررة وإىل دول أخرى 

كي يتمكنوا من ممارسة الفعل الثقايف يف ظروف أكثر أمنا واستقرارا وحرية.

   تقرير/  أحمد عفيف

بين مشهدين مختلفين خالل العام ٢٠١9م

واقع الثـقافـة يف زمـن احلـرب



سيئون: حداد محفوظ 
يمثل مطار سيئون الدويل أهمية كبرية لليمنيني كونه 
املطار الوحيد الذي ظل يعمل منذ بدء انقالب مليشــيا 
الحوثي عىل الدولة ومنها املطارات، فهو البوابة الرئيسة 
لحركة الطريان ولم يتوقف حتى يف أعقد الظروف، التي 

شهدتها البالد.  
ويشهد املطار ازدحاماً مستمراً لحركة املسافرين والشحن 
الجوي ال ســيما بعد إغالق معظم مطارات البالد، وزادت 
أهميته أكثر باستضافة مدينة سيئون فعاليات ومؤتمرات 
مهمة، منها استقبال فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 
منصور هادي ونائبه ووزراء الحكومة وعدد كبري من السفراء 
يف الحدث التاريخي بانعقاد جلسات مجلس النواب، إضافة 

إىل إقامة بطولة املالكمة العاملية للناشئني.
ومثل املطار جرساً جوياً لجزيرة سقطرى من خالل 
تسيري عدد من الرحالت لتسهيل التنقل بني املحافظات 

وإمدادهــم بالغذاء والدواء واإليواء مــع أعاصري "لبان 
وتشــاباال وميغ"، والتي أدت إىل توقف الحركة املالحية 

البحرية حينها.
واستعرض مدير املطار "عيل باكثري" األنشطة واملهام 
التي تم تنفيذها من العــام 2018م اىل النصف األول من 
العام 2019م وكان أهمها تنفيذ مرشوع تصنيع ســري 

عفش املسافرين يف صاالت املعاملة والوصول.
وقال باكثري لـ"26ســبمتبمر": بأنه تم االنتهاء من 
إنشاء هنجر للمولدات الكهربائية، وبناء السور الجنوبي 
لصاالت املطار بتمويل من الســلطة املحلية، إضافة إىل 
مرشوع ترميم مدرج املطار مــن خالل معالجته وإزالة 

التشققات، وتم تنفيذ املرحلة األوىل اإلسعافية والعاجلة.
أبرز االحتياجات

وقال باكثري: إنه خالل زيارة وزير النقل صالح الجبواني 
ملطار ســيئون الدويل تم مناقشــة العديد من املشاريع 

املهمة للمطار وأبرز االحتياجات، إضافة إىل مناقشــتها 
مع وكيل املحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء 
والكابتن صالح بن نهيد مدير الهيئة العامة للطريان املدني 

واإلرصاد.
وأشار إىل أن هناك ســعي، يف تعزيز جوانب السالمة، 
وإنهاء مشــكلة البناء العمراني يف حرم املطار، موضحاً 
بأن أهم املشــاريع العاجلة التي ينبغي تنفيذها توريد 
عربة إطفاء جديدة، لتاليف خروج املطار عن الجاهزية، 
واستكمال أعمال معالجة التشــققات والحفر باملدرج 
واملرىس وتحديث منظومة االتصاالت بالربج وإنشاء برج 

مراقبة جديد يتواكب مع التطورات املستقبلية للمطار.
وبلغ عدد حركة الطائرات من مطار سيئون يف النصف 
األول من العام املايض، ما بني الهبوط واإلقالع 429 رحلة، 
فيما بلغ عدد الركاب القادمني واملغادرين 47271, وبلغت 

حركة البضائع املشحونة واملفرغة إىل 123974ك جم.

إن عظمة الحدث التاريخي تكمن بالجهد اإلنساني 
الذي بُذل فيه والتضحيات التي ُقّدمت من أجله، ونحن 
عندما نتحــدث عن نماذج مثالية من املايض موشــاة 
باملجد والفخار واالنتصارات العسكرية؛ فإنما نُقّدمها 
للقراء باعتبارها من الشواهد األثرية الباقية التي تمنح 
اإلنسان اليمني الشعور بقوة االستمرارية نحو صياغة 
مستقبل أفضل، فاألصالة يف اليمن ليست فقط باملايض 
وانما تعني الصلة- القوية بالحارض واملستقبل، ومن 
هنا يأتي اهتمامنا بالتاريخ العسكري والذي نهدف من 
خالله إىل معرفة التضحيات التي قّدمها أجدادنا األوائل 
دفاعاً عن اليمن ضد األعداء، إضافة إىل االســتفادة من 
الخربات العسكرية املرتاكمة عرب هذا التاريخ الطويل؛ 
خاصة ونحن ومعنا كل أبناء شــعبنا نخوض معركة 

استعادة الدولة ضد االنقالبيني.
لقد عرفت بالدنا منذ القدم مسمى الجيش الرسمي، 
ألن كلمة )الجيــش( هي ترجمة لكلمة "خميس"، وقد 
حرصت النقوش املســندية عــى أن تُميّز بني قوتني 
عسكريتني رئيسيتني كانتا مستعملتني آنذاك؛ وهما: أوالً: 
الخميس، ويعنون بهذه التسمية الجيش الرسمي، وثانياً: 
امُلقاتلني من القبائل، ويعنون بهم الجيش الشــعبي، 
ويسمون "األسد"، وغالباً ما يكونون من األعراب الذين 
يعيشون حياة بدوية عى أطراف الحوارض، ويُعنّي عليهم 
قائد يسمى كبري األعراب. ويف عهد امللك شمر يهرعش، 
شــارك األعراب يف جيش امللك وأصبحوا قوة مؤثرة يف 
الحياة السياسية والعسكرية؛ ثم نجد يف النقوش امُلسندية 
ما يشــبه يف هذ العرص قانون الخدمة العسكرية؛ فهو 
يحدد واجبات الجيش؛ والتي منها: حفظ النظام العام 
وحماية املنشــآت والقالع، وحراسة القوافل التجارية، 

كذلك نجد األلقاب والرتب العسكرية:

 1 - برز األقيال كزعامة حربيــة غالباً ما يذكرون 
كألوية عسكرية ترافق امللك منذ القرن الثالث ميالدي.

2 - املقتوي، وهو لقب يطلق عى كبار العسكريني، 
ويتم منح هذا اللقب بمرسوم من امللك؛ ويكون املقتوي يف 
بعض األحيان نائب امللك يف قيادة الجيش. وهناك وحدات 
خاصة من الجيش تسمى الفرسان، ومن يقرأ عهد امللك 
شــمر أوتر، حكم يف الفرتة من 210  - 230م، وكذلك 
عهد امللك شمر يرعش، حكم يف الفرتة من 290 310- م، 
سيالحظ كثرة االعتداءات الخارجية عى األرض اليمنية 
من قبل األحباش، ولكن الجيش اليمني سحقهم يف كل 
محاوالتهم العدوانية، حتى أنه يف عهد امللك شعرم اوتر 
قتل من األحباش عددا كبريا واستمر يف مطاردة الجيش 

الحبيش حتى وصل إىل أرض الحبشة وعاد ساملاً.

الجيش للحرب والبناء
يف عهد امللك شمر يهرعش 290 م310-م، نجد أن 
الجيش يف أوقات الســلم يكلف ببناء وتشييد املرافق 
والتحصينات الخاصة باملدن والتي تعرضت للتدمري  

بســبب الحروب. يذكر أحد قادة امللك شمر يهرعش 
أنه وصلته أوامر وتوجيهات من امللك فيها تعليمات 
بأن يتحرك إىل قيادة جيش سبأ للقيام بمهمة تحصني 
وبناء ومحافد مدينة مأرب، وإصالح قنوات السيول 
حول املدينة؛ وذلك عام294م، وبذلك يكون الجيش 
اليمني آنذاك أول جيش يف التاريخ قد طبق شــعار 

الجيش للحرب والبناء.

روح الزمالة 
تحرص كل الجيوش عــى غرس روح الزمالة بني 
أفراد الوحدة العسكرية من خالل تعزيز رابطة إخوة 
السالح. وأذكر لكم قصة تؤكد سبق اليمانيني إىل كل 
فضيلة، ففي ســنة21 هجرية فتح الجيش العربي 
االسكندرية، ثم عادوا إىل الفسطاط يبنونها وفيما هم 
يف ذلك أُخربوا أن األسطول البيزنطي يف طريقه إليهم 
فأرسل القائد عمرو بن العاص عمرو ابن حمالة األزدي 
ليتأكد من الخرب وماهي إال بُرهة من الزمن حتى ثارت 
عند اليمانيني عاطفة األخــوة واألرحام وكانت أدعى 

إىل التآلف والتظافر والتنارص عى الخصوم، فتعاقدوا 
عى اللحاق بأخيهم عمرو بــن حمالة فلما أدركوه يف 
الطريق  نظر إليهم يف دهشــة وإعجاب وقال: والله 
ما رأيت قوما قد ســدوا األفق مثلكم، وإنكم لكما قال 
سبحانه وتعاىل:" حتى إذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم 
لفيفا". وكانت تلك القبائل مؤلفة من األزد وحمري وذي 
رعني وغسان  وجذام ولخم وتنوخ، فأطلقوا عى أنفسهم 
من تلك اللحظة إســم اللفيف، وعادت تلك القبائل إىل 
اإلسكندرية وقد وحّدت بينها هذه الحادثة التي أصبحت 
ذكرى من ذكريات فتح مرص؛ فنزلوا يف معسكر واحد 
وطلبوا من عمرو بن العاص أن يعتربهم تكتالً واحداً 
أو وحدة عسكرية واحدة، وبذلك يكون الفاتحون من 
أهل اليمن هم أول من عّلم الجيوش روح الزمالة، ثم 
ال ننىس أن اليمانيني كانوا هم محور االرتكاز يف جيش 

الفتح العربي.
قال الزبريي وهو يتحدث عن الدور اليمني يف بناء 
الدولة والحضارة اإلسالمية: وهم األوىل البانون عرش 

أمية  نهض الوليد بهم وعز هشام 
كانت سيوفهم تيضء فتمنح التاريخ أفقاً ليس فيه ظالم 

لهم الجبال الراسيات وأنفس  مثل الجبال الراسيات عظام 
كانت سيوفهم تؤدب كل جبار بغري السيف ليس يقام
كانوا األباة وكانت الدنيا لهم وامللك والرايات واألعالم 
قدموا من التاريخ يف جبهاتهم من آل حمري غرة ووسان
أتراهم صنعوا الذرى أم أنها صنعتهٌم.. أم أنهم أتواٌم

حملوا الراية رشقا وغربــا وأفاقت الدنيا عى صهيل 
جيادهم وبرق سيوفهم فتهللت لنداء تكبرياتهم  آذان 

وقلوب  وبلدان وشعوب.

* نائب الناطق الرسمي للقوات املسلحة
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عقيد/ خالد الـفــرح * 

إطاللة على التاريخ العسكري

الذات اليمانية

يف حرضة النشيد الوطني
لعل من نافلة القول التأكيد أن من أهم عوامل القوة االسرتاتيجية ألي 
بلد هو ارتفاع منسوب الشعور باالنتماء الوطني وترشب القيم الوطنية 
لألجيال املتعاقبة منذو  النشأة األوىل وأن تسقى مفاهم الوالء الوطني مع 

الرضعات  األوىل لحليب األمهات. 
عانت اليمن يف العقديــن املاضيني من تجريف كبري للقيم الوطنية بفعل 
عوامل متعددة أهمها أهمال مؤسســات الرتبية والتعليم واإلعالم واملؤسسة  
الدينية بشــقيها الرســمي واملجتمعي و إغفال مناهج التنشئة السياسية 
لألحزاب واملنظمــات الجماهريية لغرس وتعميق  تلــك املبادئ يف األجيال 
املتعاقبة واألوساط املجتمعية،  وبمنهجية احرتافية من التيار اإلمامي وتيارات 
مصلحية أخرى عملت يف جميع الفئات ومختلف التكوينات عى تجريف وهج 

مبادئ الثورة والجمهورية والوطن واالنتماء للذات اليمنية الحضارية.
إال أن الهزات العنيفة واملزلزلة الســتهداف الوطن وثوابته الوطنية 
ونظامه الجمهوري يف نكبة الواحد والعرشين من ســبتمرب أبان للجميع 
املســتوى الكارثي الذي أحدثة ذلك اإلهمال يف تعميق وتجذير  الشعور 
الوطني للمجتمع، وهو ما انعكس يف تبلد جزء كبري من املجتمع  يف الدفاع 
عن الثوابت الوطنية وقدرة التيار  اإلمامي عى تعميق االنقسام  املجتمعي 

ومصادرة الدولة واالرتداد عن الجمهورية.
إن حاجة الشــعب اليمني  إلحياء تلك املفاهيم وإعادة غرس  املندثر 
منها، وأقرب دليل عى الشعور املجتمعي باالحتياج امللح لذلك مدى اهتمام 
الناس وتفاعلهم الخالق مع السالم الوطني والذي تجسد باالحتفاء الباذخ 
عند كل فئات املجتمع بافتتاح مناســباتهم الخاصة، واعراسهم  وحتى 
الفعاليات البسيطة بالســالم الوطني يف خشوع وإخبات  وعربات تهز 

املشاعر والوجدان.
ذلك أن النشــيد الوطني ليس نظماً بالغياً معربا  وال الحاناً  مرشالية  

حماسية أو نصوصاً أدبية  باذخة السمو ترفع املعنوية وحسب.
إنه آيات وجدانية ترتل يف محراب الوطن وكلمات نافذة إىل القلوب تهز 
املشاعر والوجدان، وروح خالقة ترسي يف أعماق كل يمني محب لرتاب 
هذا الوطن األثري، وقوة دفع هائلة نحو التضحية والفداء يف سبيل نسمات 

وقطرات وذرات  تراب الوطن األغى.
أن شنفت أذنيك  أللحانه يف أي بقعة عى وجه البسيطة  خنقتك  العربات  
واستبدت بك  األشــواق  وأحاطت بك  األشــجان  إىل  روابي وساحات 

السعيدة.
إنه النشيد املشع  ألقاً  وضوءاً واملتديل من ثالثية املجد اليماني  األكثر 
شموخا  واألعز  حبا ) تعز- الفضول- أيوب( كل ضلع منها قامة  باسقة  يف 
سطور الزمن ووطن معطاء  متفردا محفوراً  يف الوجدان اليمني ومنقوشاً 

يف عمق الذاكرة الوطنية الجمعية  اإلكثر إرشاقاً.
لم يجتمع من الجزالة  يف اللفظ والعمــق يف املعني والقوة يف الداللة 
واإلبداع يف التكوين ألي نشيد وطني عى وجه األرض ما اجتمع  ملعلقة. 

الفضول  ونشيد  الخلد اليماني.
فقد  استهل بنيانه الشــامخ بأمر  جازم لكل أنحاء الدنيا بأن تردده 

وتعيده مرات عديدة وأزمنة مديدة.
ويستحرض النشــيد وهو يف عمق الفرحة أكرم من عى وجه األرض 
السلســلة الذهبية لشهداء الوطن، متوشــحني  حلالً من اضوء  أعياده 

العامرة.
ويتغنى بأهم قضية ناضــل من أجلها أبناء اليمــن، وحدة االرض 
واإلنسان عى كامل تراب الوطن باعتبارها عهداً تتوارثه األجيال وحلماً 

حققه الشعب. 
يجمع النشــيد الوطني بني كلماته ومعانيه كل املفردات املتأصلة يف 

الوجدان الوطني اليمني.
بدءاً بالشهيد والوحدة والراية.

ويختتم ســمفونيته الخالدة   بتجذير  االنتماء اإلنســاني والقومي 
والوطني،  مجدداً العهد أن اليمن أرضاً ال تقبل الوصاية وال يعيش عليها 

أي مستبد أو غازي.
كم نحن بحاجة إىل إعادة صياغة وجداننا  الوطني وإحياء قيم الذات 
اليمانية الحضارية الضاربة جذورها يف أعماق التاريخ وتأثريها املتوارث يف 
الرتاث اإلنساني  وإرساء قواعد الرسالة الخالدة يف معظم أنحاء املعمورة. 

انها اليمن التي ال يضاهيها وطن، وال ترقى  إىل سموها أرض.

العميد/ علي محمود يامن

حديث األسبوعحديث األسبوع

اقرت لجنــة املناقصات يف محافظة شــبوة 
برئاسة املحافظ محمد بن عديو إنزال مناقصات 
عامة يف قطاعي الكهربــاء والتعليم الجامعي 

بتكلفة تتجاوز مليون دوالر.
وأقر أمس األربعاء، انزال االعالن عن املناقصة 
الخاصة برشاء مواد وقطع غيار وزيوت ملحطة 
كهرباء شــبوة، واإلعالن عن مناقصة مرشوع 

املرحلة االوىل من مبنى كلية الرتبية يف املحافظة.
وأقرت اللجنة إعــادة النظر يف عروض رشاء 
مخترب لقســم اللغة اإلنجليزيــة بكلية الرتبية، 
ووافقت عىل تركيــب منظومة رقابة إلكرتونية 

عىل مبنى فرع البنك املركزي.
وأحالت اللجنة طلبات واحتياجات مستشفيي 
حبان و واســط بمرخة الســفىل للجنة طبية 

مختصة تتوىل دراســة الطلبات وتقديم عروض 
أسعار بها. وشــدد املحافظ عىل رضورة ضبط 
عملية تحصيل املوارد املالية للكهرباء وتسخريها 
ملواجهة احتياجاتها األساســية. وحث اللجنة 
املختصة باملشــاريع برضورة اإلرساع يف انجاز 
مصفوفة املشــاريع التنموية التي سيتم تمويل 

تنفيذها من حصة مبيعات النفط.

أعلنت اللجنة االقتصادية، التابعة للحكومة 
الرشعيــة، إيقاف إحدى رشكات اســترياد 
املشــتقات النفطية، عــىل خلفية اتهامات 
قانونية. وقالت اللجنــة يف بيان مقتضب، 
نرشته عىل صفحتها يف "الفيس بوك"، "إن 
املكتــب الفني التابع لها قــرر وقف تأهيل 
رشكة الجزيرة للمقاوالت والخدمات النفطية، 

وحرض مزاولة نشــاط اســترياد املشتقات 
النفطية".

واتهمت اللجنة رشكــة الجزيرة بالتهرب 
من سداد كامل الرسوم الحكومية القانونية، 
وتقديمها بيانات غري حقيقية للشحنات التي 
تستوردها. وترشف اللجنة عىل تنظيم عملية 
اســترياد املشــتقات النفطية، وعملية تسلم 

الرسوم الجمركية الحكومية يف عدد من املنافذ 
البحرية اليمنية.

و قالت اللجنة االقتصادية يف وقت ســابق :" 
إن إيرادات تحصيل الرسوم الجمركية والرضيبية 
والعوائد الحكومية القانونية األخرى، من جميع 
املوانئ اليمنية، بلغت 24 مليارا وستمائة مليون 

ريال خالل أقل من عام".

يستضيف منتدى بندر يعقوب 
الثقايف التابع ملؤسسة حرضموت 
للرتاث والتاريخ والثقافة باملكال، 
الســبت القادم، الشاعر األستاذ 
الدكتور أبوبكر محســن الحامد 
أستاذ األدب اإلنجليزي والرتجمة 
بكلية اآلداب يف جامعة حرضموت، 
حيث ســيلقي محارضة بعنوان  
)طرب الفنــان أبوبكر ســالم 
بلفقيه، وتجربتــي الوجدانية(. 

وسيقدم االستاذ الدكتور حسني 
الكاف عميد كلية الطب بجامعة 
عدن سابقا, مداخلة عن عالقته 
الفنــان بلفقيــه، كما  بزميله 
سيتخلل املحارضة تقديم العديد 
من األغنيــات املختــارة للفنان 
الكبري أبو أصيل.ويأتي تنظيم هذه 
الفعالية احتفاء بالذكري الثانية 
لرحيل الفنان الخالد أبوبكر سالم 

بلفقيه.

شبوة.. اإلعالن عن مناقصة مشاريع بتكلفة مليون دوالر

اللجنة االقتصادية تعلن إيقاف وحظر نشاط رشكة استرياد نفطية

مليشيا احلوثي تعتدي عىل ناشطة 
وتنهب حمتويات منزهلا

متابعات

اقتحمت مليشــيا الحوثي اإلرهابية، الثالثاء، منزل الناشطة 
"ابتســام أبو دنيا" يف العاصمة صنعاء، وقامت باالعتداء عليها 

بالرضب املربح مع أفراد أرستها.
وقالت الناشطة ابتســام أبو دنيا: إن قائد الحوثيني يف محور 
حجة املدعو وليد عيل أبو دنيا، اقتحم وعصابته املسلحة منزلها 

واعتدوا عليها وعىل أطفالها وأخذوا هواتفها الخاصة.
وطالبت القبيلة التي تنتمي إليها )بني جحاف( باالنتصار 
البنتهم التي تعرضت للرضب وكشــف سرتها وهي آمنة يف 

بيتها.
وكانت ابتسام أبو دنيا، وهي معلمة، نرشت فيديو عىل صفحتها 
بالفيســبوك، انتقدت فيه جماعة الحوثيني واتهمتهم بمصادرة 

مرتبات املعلمني وطالبتهم برصف مرتبها ومرتبات املوظفني.

املالية تؤكد استئناف رصف مرتبات املعلمني 
النازحني بموجب اآللية اجلديدة

أكــد مصــدر مســؤول يف وزارة 
املاليــة، اســتئناف رصف مرتبــات 
املعلمــني النازحني بموجــب اآللية 
الجديدة والرفــع باملعلمني املبارشين 
للتدريــس باملحافظات املحررة، وذلك 
فور اســتكمال الــوزارة اإلجراءات 
التصحيحية الجارية حالياً لكشوفات 
املعلمني املقيدين تحت مسمى نازحني.

وأوضح املصــدر يف ترصيح لوكالة 
)ســبأ(، أن وزارة املالية تلقت خطاباً 
من وزارة الرتبية والتعليم بشأن عدم 
مبارشة آالف املعلمني النازحني، وعدم 
قدرتها عىل إلزامهم يف ظل تســلمهم 
مرتباتهــم عرب مــرصف الكريمي، 
مطالبة بتحويــل عملية الرصف عرب 
مكاتب الرتبية يف املحافظات املحررة 

التي يقوم املعلمــون باملبارشة فيها. 
وتأتي هذه اإلجــراءات بموجب إقرار 
لقاء مشرتك عقد يف العاصمة املؤقتة 
عدن، وضم وزير املالية سالم بن بريك 
ووزير الرتبية والتعليم الدكتور عبدالله 
مللس، اعتمــاد آلية جديــدة لرصف 
مرتبات املعلمني النازحني من مناطق 

سيطرة مليشيا الحوثي.
وتقيض اآللية الجديدة بتشكيل لجنة 
مشــرتكة من الوزارتني تتوىل إعادة 
تمحيص كشــوفات مرتبات املعلمني 
النازحــني، تمهيداً لــرصف املرتبات 
للمعلمني املبارشين لعملية التدريس يف 

مدارس املناطق املحررة فقط.

عميد/ عبده مجلي *

عام تدريبي جديد
بمناسبة تدشني العام التدريبي 2020م يطيب يل باألصالة عن 
نفيس ونيابة عن زمالئي املقاتلني يف الجيش الوطني قادًة وضباطاً 
وصفاً وجنوداً أن أرفع أصدق التهاني وأحر التربيكات إىل االخ املشري 
الركن/عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعى للقوات 
املسلحة ولنائب رئيس الجمهورية ونائب القائد األعى للقوات املسلحة 
األخ الفريق الركن/عى محسن صالح األحمر ولرئيس دولة الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، ولألخ الفريق الركن / محمد عى املقديش 
وزير الدفاع  ولرئيس هيئة األركان العامة األخ الفريق الركن دكتور/ 
عبدالله ســالم النخعي  ولجميع القادة العسكريني كما نهنئ كل 
املقاتلني األبطال من منتسبي الجيش الوطني الصامدين واملرابطني 
يف مواقع الرشف والبطولة، ونتمنى لوطننا الغايل التقدم واالزدهار 

واألمن واالستقرار.
بمناسبة تدشــني العام التدريبي 2020م نتذكر ونرتحم عى 
الشهداء من أبناء الشــعب اليمني والذين جعلوا من دمائهم وقوداً 
الستعادة الدولة والرشعية والتخلص من املليشيا الحوثية املتمردة 
لتظل اليمن مضاءًة مشتعلًة متوجهًة متوقدًة متجددة عرب القرون 
واالجيال، نور ينري حياتنا ودروبنا ونار تحرق أعداء الوطن إين ما 
كانوا وحيث ما وجدوا، ألنها ثورة مبادئ واخالق وقيم نبيلة وستبقى 

بإذن الله كذلك مادام فينا عرق ينبض .
بمناسبة تدشني العام التدريبي 2020م نتذكر الواجب املقدس 
واملسئولية الجســيمة امللقاة عى عاتقنا نحن ابناء القوات املسلحة 
بالذود عــن ثورتنا ومبادئنا وقيمنا وحريتنا والدفاع عن شــعبنا 
وأرضنا وعرضنا، والوقــوف بحزم وصالبة ضد كل من يضمر لنا 
الحقد والكراهية ويريد ســلب حريتنا وامتهان كرامتنا، وتمزيق 
وحدتنا وطمس معالم ثورتنا وجمهوريتنا وعلينا التصدي ملشاريع 
الطائفية واملناطقية والساللية والعرقية التي تريد هدم دولتنا ومسخ 

هويتنا والقضاء عى رشعيتنا وإعادتنا إىل عهد الظالم واالنقسام.
وبمناسبة تدشني العام التدريبي 2020م نقدم رسائل إىل ذوي 
املشــاريع الضيقة العفنة من املتمردين الحوثيني ومن نارصهم يف 
الداخل والخارج قائلني لهم وكلنا ثقــة بنرص الله وتأييده وعونه 
وتسديده: أيها الخارجون املارقون إيها العمالء واملرتزقه إليران يامن 
بعتم أنفسكم للطغيان والشيطان مهما فعلتم ومهما اجريتم ومهما 
سجنتم واعتقلتم ومهما أفسدتم وفجرتم؛ فإن مصريكم إىل الزوال 

وإن نهايتكم قريبة بإذن الله تعاىل  
إننا ندشــن العام التدريبي 2020م وأبطال جيشــنا الوطني 
يطرقون أبواب العاصمة صنعاء وداخل مدينة الحديدة  ويدكون 
أوكار املليشــيا املتمردة يف صعدةـ ولقد حقق جيشــنا الوطني 
انتصارات كبرية يف تعز وشبوة وميدي والضالع ورصواح وصنعاء  
والجوف والبيضاء ولحج وكافة الجبهات تقدماً مستمراً لتحرير كافة 
أرايض الجمهورية اليمنيــة وامليض قدما لتحقيق الدولة االتحادية 
املنشودة، ونحن ان شاء الله عى موعد قريب مع االنتصار القوات 
املسلحة ضد قوى التمرد والتخريب واإلرهاب والتدخالت الخارجية 

العابثة يف أمن  اليمن من خالل أذنابها الحوثيني وأتباعهم. 
يتزامن  تدشني العام التدريبي 2020م وقواتنا املسلحة تخوض 
غمار البناء العسكري النوعي يف اإلرصار عى إنهاء عصابة التمرد 
واإلرهاب والتخريب، وسيظل والؤها املطلق لله ثم الوطن والثورة 
والوحدة  وال يســعنا إال أن نشكر قيادتنا السياسية والعسكرية  
عى رعايتها ملنتسبي جيشــنا الوطني الصابر املرابط يف مواقع 
النضال، والشكر موصول ايضاً للمملكة العربية السعودية عى 
الدعم واالسناد لجيشنا الوطني ، مجددين العهد الذي قطعناه عى 
أنفسنا بان نكون الحراس األمناء للوطن باذلني األرواح رخيصة 
يف سبيل الله تعاىل، ثم الذود عن وطننا وشعبنا اليمني املناضل، 
وباذلني أقىص الجهود يف إنجاز املهــام القتالية  محافظني عى 
أســلحتنا ومعداتنا القتالية  وصيانتها، ومحافظني عى األرسار 
العسكرية، ومعززين  الوحدة الوطنية يف صفوفنا، بحيث يبقى 
الجيش الوطني النموذج الرائد يف التالحم الوطني الراسخ الذي 
يحقق الصمود املتني يف وجه التمرد والعمل عى التحرير الكامل 
للوطن اليمني من أقصاه إىل أقصــاه، وإعادة الرشعية واألمن 

واالستقرار  إىل كل ربوع الوطن.

*  الناطق الرسمي للقوات املسلحة

الشاعر احلامد يروي جتربته الوجدانية 
مع طرب الفنان أبوبكر 

أكثر من 47 ألف مسافر في 429 رحلة خالل العام المنصرم
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