
أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عيل املقديش، بتضحيات وبســالة قادة 
وأبطال الجيش واملقاومة التي يسطرونها 
يف معركة دحر املليشيا الحوثية املتمردة 
املدعومة من إيــران يف مختلف الجبهات 

واملناطق
وأكد الفريق املقديش أن القوات املسلحة 
الباسلة ستبقى عىل العهد الدرع الحامي 
للدولة واملؤسسات الدستورية والضمانة 
املتينة لعــزة اليمن ورفعتــه ووحدته 
وسيادته وسالمة أراضيه وحماية ثورته 
وجمهوريتــه ومكتســباته وخياراته 
وتطلعاته، وســتظل تقــوم بواجباتها 
ومســؤولياتها يف إنهاء التمرد ومواجهة 

املليشيا والجماعات اإلرهابية.
وأضاف وزير الدفاع خالل زيارة تفقدية 
للجبهات يف محافظة الجوف، لالطالع عىل 
سري العمليات القتالية أن مؤسسة الوطن 
الدفاعية لن تتوانى يف تقديم التضحيات 
الغالية يف سبيل اســتعادة الدولة وتلبية 
تطلعات الشعب اليمني وتحقيق وحماية 
حقه املرشوع وقضيتــه العادلة املتمثلة 
يف استعادة أمنه واســتقرار وبناء دولته 

ومستقبله الواعد الذي ُيعيد لليمن مكانتها 
يف محيطها العربــي ويضعها يف مصاف 

الدولة املتقدمة.
والتقى الفريق املقديش ومعه قائد قوات 
تحالف دعم الرشعية بمأرب اللواء الركن 
عبدالحميد املزيني، قادة وأبطال الجيش 
باملنطقة العســكرية السادســة، ناقال 
لهم تحيات فخامة املشري الركن عبدربه 
منصور هــادي، القائد األعــىل للقوات 
املسلحة، ونائبه الفريق الركن عيل محسن 

صالح..
واستمع وزير الدفاع من قائد املنطقة 
العسكرية السادســة اللواء الركن أمني 
الوائــيل، إىل تقرير حول ســري العمليات 

القتالية..
مشــدداً عىل مضاعفة الجهود وبذل 
التضحيات واليقظة واالســتعداد القتايل 
واملعنوي وتحمل املســؤوليات الوطنية 
لتنفيذ املهــام املوكلة يف كل زمان ومكان 
ومواصلة الســري نحو تحقيق األهداف 
املنشــودة حتى تعود رايــة الجمهورية 
ترفرف خفاقة عىل كل سهل وجبل بفضل 

بذل وعطاء أبنائها األبرار 
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الشعب يثق بجيشه
تتعزز ثقة الشعب اليمني بقواته املسلحة 
يوماً بعد آخر باعتبارها األمل يف اســتعادة 
وبنــاء الدولة وإنهــاء املليشــيا املتمردة 
والجماعات اإلرهابيــة، هذه الثقة الصلبة 
منبعها اإليمان الثابت بأن إرادة الشعب ال 
تقهر، وأن مؤسسة الوطن الدفاعية تستند 
إىل عقيدة وطنية صادقة وخالصة وأهداف 
نبيلــة وقضية وطنية عادلــة ال يمكن أن 
تؤثر فيها التحديات، وال أن تلوثها حمالت 
التشويه والتشهري الذي يخدم العدو الحوثي 
ومشاريع الخراب والفوىض اإليرانية وأدواتها 

الظاهرة والباطنة.

يف خضم املعركة تتجىل معنويــات وإخالص القادة 
األبطال يف امليدان، وهم ينظــرون إىل األمام ويوجهون 
بنادقهم إىل صدر العدو الواحــد الذي يتمادى يف حقده 
وانتقاميته عىل الشعب اليمني الحر األبي املتمسك بثورته 
وجمهوريته ووحدته، بينما يرى الجميع أن بطش العدو 
ودمويته ال تعرف األلوان وال األنساب وال تفرق بني عدو 
وصديق وحليف، وآلة املوت تحصــد األخرض واليابس 
وشــعارات وفكر خامنئي تنخر املجتمع وتشوه الهوية 

وتسمم عقول وعقائد األجيال.
ويف اللحظات الفارقة وعند النزال يهب األحرار الشجعان 
لتلبية نداء الواجب ويقدمون أرواحهم رخيصة فداء لرتاب 
الوطن، ومقابل ذلك تتكشف عورات الحاقدين والجاهلني 
فيفقدون أبصارهم ويقعون يف رشك مخططات األعداء 
والخصوم ويتطاولون عىل رأس الرشعية ورموز الدولة 
ويسيئون لبواسل الجيش وقادته حقداً أو مكراً أو بسوء 
تقدير فيتحدثون بلسان العدو ويفعلون املنكر نيابة عنه، 

وخدمة للمؤامرات واألطماع الخارجية.
هذه املعركة املصريية الفاصلة التي يصطف فيها كل 
أبناء الوطن إىل جانب قيادتهم الرشعية وقواتهم املسلحة 
تميض بثبات نحو تحقيق األهداف املنشــودة واثقني كل 
الثقة بالنرص املؤزر الذي يصنعه األبطال ويؤمن به ذوو 
االنتماء والوالء الوطني الصــادق الذين ال تهزهم بعض 
االرتدادات العسكرية، ويدركون أن شد وتر القوس أكثر 
يعني انطالق الســهم بقوة أرسع وأدق إىل صدر العدو، 
وأن الحرب واملعركة لها ظروفها وسننها، وأنه ال رجعة 
عن تحرير كل ذرة من تراب الوطن وليعود اليمن سعيداً 

آمناً ويرتبع مكانته بني شعوب العرب والعالم.
يعلم العدو الحوثي جيداً أن مرشوعه زائل وبائد، اليوم 
أكثر من أي وقت مىض، والشعب اليمني ال يمكن أن يقبل 
بعودة اإلمامة واالستعمار ال بادعاءات ثياب النبي وال بثوب 
ماركس، فال يغرت باألمواج والتموجات اإلقليمية والعاملية 
العابرة كسحابة صيف، فاليمن لم ولن تكون إال عروبية 
حرة أبية ترفض الذل والهــوان، ومراحل التاريخ مليئة 

بالدالئل والدروس.
يعلم ويرى الجميع أن رشور الحوثيني وإيران لم تعد 
تقترص عىل الجغرافيا اليمنية، بل صارت خطراً يتجاوز 
الحدود ليرض بأمن واستقرار املنطقة ويعتدى عىل املصالح 
العاملية وخطوط املالحة الدولية، وهذا الخطر املشرتك يهدد 
كيان الدولة اليمنية، وال يمكن بأي حال السماح ببقائه 

مهما كانت التضحيات.
وإن مــا نتابعه من أدخنة املطابــخ والغرف املمولة 
من حمالت وأكاذيب لم تعد تنطــي عىل اليمنيني الذين 
يعايشــون جرائم الحوثي وقبائحه، فالشعب واألشقاء 
العرب باتوا أكثر إدراكاً ملخططات التضليل وتبعات سوء 

التقدير التي وقعت يف صنعاء، ولن تتكرر.
هذا الوعي والنباهة تزيد كل أبناء اليمن عزماً وإرصاراً 
عىل حسم املعركة مع املليشيا املتمردة، جنباً إىل جنب مع 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية الذين يجودون بالدعم 

املعمد بالدم يف معركة الدفاع املشرتك.
وإن الدماء التي سالت والتي تتدفق ال يمكن أن تضيع، 
وأن املكتسبات ال يمكن القفز عليها واالنقالب عىل الخيارات 

الوطنية والتطلعات الشعبية.
ســيعود الحق إىل أهله، وهو ما نــراه يقيناً وقريباً.. 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.

رئيــس البـرملـــــان:

إجراءات املليشيا احلوثية 
باطلة وغري قانونية

رئيــس الـوزراء:

معركتنا ضد االنقالبيني يف منعطف خطري
أي حل سياسي لن ينجح إالبقطع يد إيران

استقبل مسؤولة بريطانية وأجرى اتصاالت هاتفية بقيادات الجيش طالب المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه االنتهاكات الحوثية

تفقد سير العمليات القتالية في جبهات الجوف والتقى قيادة المنطقة السادسة وشدد على اليقظة واالستعداد.. 

وزير الدفاع: عازمون عىل استكامل حترير الوطن والتضحية يف سبيله

اجليش يتأهب ملعركة حترير صنعاء وصعدة وكامل الوطن
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

من أقوال فخامة الرئيس
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االنقالبيون لم يجنحوا للسالم 
مطلقــاً وال رغبة لديهــم بذلك 
إال متى ما شــعروا حاجتهم اىل 
مناورات لتحقيق أهداف وغايات 

يكسبون من خاللها الوقت.

ترأس رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشــركة الفريق الركن صغري 
حمــود بن عزيــز، يوم أمــس األربعاء، 
اجتماًعا موسعا برؤساء الهيئات والدوائر 

بوزارة الدفاع، ملناقشة التطورات امليدانية 
وسبل دعم وإسناد املعركة الوطنية التي 
تخوضها قوات الجيش مسنودة بتحالف 
دعم الرشعية يف سبيل اســتعادة الدولة 

ودحر املليشيا الحوثية املدعومة من إيران.
ويف بداية االجتماع رحب الفريق بن عزيز 

بالحضور، ونقل لهم تحيات 
فخامة الرئيس املشري الركن 

تفرض قوات الجيش حصــاراً خانقاً عىل 
عنارص املليشيا الحوثية املتسللة إىل مركز مدينة 
الحزم بمحافظة الجوف، بعد تموضع القوات 
عىل أطراف املدينة تأهبا الستعادتها وتطهريها 
من تلك العنارص الحوثية االجرامية املدعومة 

من إيران، حيث اســتعاد أبطال الجيش زمام 
املبادرة يف أطراف املدينة وترتيب إعادة التموضع 
بجاهزيــة قتالية ومعنوية عالية اســتعدادا 
لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف والتأهب 
ملعركة تحرير العاصمة صنعاء وعمران وصعدة 

ومران وغريها مــن املناطق التي ال تزال تحت 
سطوة املليشيا الحوثية. 

ويف الســياق تم تكليف اللــواء الركن أمني 
الوائــيل، قائــدا للمنطقة 
العسكرية السادسة. ويعد 

اجليش يستعيد متوضعه إلنجاز حترير اجلوف
 والتقدم نحو سفيان ومران

ترأس اجتماعًا برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع 

رئيس هيئة األركان: قادرون عىل جتاوز التحديات وحتقيق النرص
العميد الهدي: قواتنا بجاهزية قتالية ومعنوية عالية

:» العميد القـبـلي لـ»

احلرب سجال واجلمهورية منترصة
العالقات اليمنية - السعودية

عمق الروابط وواحدية املصري

اللواء العكيمي:
ــري وســتــكــون مـــقـــرة لــلــحــوثــي ــخ ــوف ب ــ اجلـ

تقدمات جديدة في نهم وهيالن  وضبط أسلحة إيرانية واللواء الوائلي قائدًا للمنطقة العسكرية السادسة
العميد مجلي: قواتنا تضيق الخناق على المليشيا في الحزم والرد سيكون قاسيًا

وهي  حوثية  مدرعة 
تحرق يف نهم عىل يد 

أبطال الجيش

مشايخ مأرب يؤكدون وقوفهم إىل جانب الدولة واجليش
...صـ  2
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أخبار وتتمات 2

إعــــــالن

مســعد  محمد  يعلن 
نارص بديــر عن فقدان 
خصويص  سيارة  كرت 
رقمها 19/9232 صادر 
من  فعىل  عمــران  من 
أقرب  إىل  ايصاله  وجده 
قسم رشطة أو االتصال 
عىل الرقم: 711217053 

وله جزيل الشكر

إعــــــالن
تقدم إىل محكمه مأرب االبتدائية 
عيل عبد اللــه صالح احمد الزوار 
مدعيا أنه حصل خطأ يف بطاقته 
الشخصية لم يذكر اسمه الخامس 
النهاري ويطلــب إضافته حيث 
يصبح اسمه عيل عبدالله صالح 
أحمد النهاري الزوار، ويطلب اثبات 
ذلك بحكم، فمــن له أي اعراض 
عليه تقديم اعراضه امام املحكمة 
خالل شــهر من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

اعالنات فقدان
  يعلن ناجي سيف علي 
مهدي عن فقدان بطاقته 
الشخصية الــصــادرة من 
محافظة مأرب فعلى من 
وجدها ايصالها إلى أقرب 

مركز شرطة.
عبد  القاهر  عبد  يعلن    
اهلل الهاملي عن فقدان جواز 
محافظة  من  الصادر  سفره 
مأرب فعلى من وجده االتصال 
او    )775903898( بالرقم 
ــرب مركز  ــ ــى اق إيــصــالــه إلـ

شرطة

رئيس هيئة األركان
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
القائــد األعىل للقوات املســلحة.. مشــيداً 

بجهودهم املبذولة خالل الفرة املاضية.
واستعرض االجتماع التطورات عىل مرسح 
العمليات القتالية يف مختلف الجبهات وامليادين 
وسبل تعزيز إسناد األبطال كل يف مجال عمله 
الستكمال تحرير البالد من املليشيات الحوثية 

وتخليص أبناء الشعب من رشورها.
واســتمع رئيس هيئة األركان الفريق بن 
عزيز، من رؤساء الهيئات والدوائر إىل تقارير 
موجزة عن سري األداء ومجمل تطورات العمل 
اإلداري يف املؤسسة العسكرية وسبل تحسينها 

وتطويرها بما يمكنها من تنفيذ مهامها عىل 
الوجه األمثل.

وشــدد رئيس األركان عــىل أهمية العمل 
بروح الفريق الواحد، وأن ينطلق الجميع نحو 
تصحيح األخطاء وتصويب مســار املعركة 
الوطنية الكربى، واالهتمام بجبهات القتال، 
ورعاية جرحى الجيش وأرس الشهداء. مؤكداً 
أن املرحلة ال تحتمــل التقصري أو التهاون يف 
تنفيذ املهام وسيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب 

وفقاً للنظام والقانون.
وأكد الفريق بن عزيــز، عىل أن األولوية يف 
كافة الجهود املبذولة ستكون لجبهات القتال، 
مؤكداً قدرة املؤسسة العسكرية وأحرار اليمن 
عىل تجاوز كافة التحديات واملعوقات وتحقيق 

النرص الكبري لكافة أبناء الشعب اليمني.
وعرب رئيس هيئة األركان عن شكره الكبري 
لتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة.. مثمناً الدعم املتواصل 
إلســناد الجيش يف معركتــه الوطنية ضد 
عصابة الكهنوت وأداة الرش االيرانية األبرز 

يف املنطقة.
من جانبهم، رؤساء الهيئات والدوائر هنأوا 
الفريق بن عزيز بنيله ثقة القيادة وتعيينه 
رئيًسا لهيئة األركان العامة.. مؤكدين بذل 
أقىص جهودهم املمكنة يف ســبيل إســناد 
املعركة وتحرير الوطن من املليشيا الحوثية 

املتمردة.

تتمات األولى..

وصف الشيخ ســلطان الربكاني 
رئيس مجلس النواب قيام الحوثيني 
إصدار أحكام اإلعــدام لـ 35 برملانيا 
بأنها محاكمات هزيلة وغري قانونية 
باطلة، فضال عن مصادرة حقوقهم 
وممتلكاتهم، وطالبا املجتمع الدويل 
اتخاذ مواقــف حازمة ضــد كافة 
االنتهاكات اإلنسانية التي تقوم بها 

جماعة الحوثي.
جاء ذلــك خالل زيارتــه ، أمس، 
العاصمة األملانيــة برلني، وبحث مع 
رئيس الربملــان االتحــادي األملاني 
السيد فولفغانغ شويبله، سبل تعزيز 
وتطوير التعاون الربملاني املشرك بني 

البلدين الصديقني.
وتطرق اللقاء اىل العالقة التاريخية 
والقواسم املشركة التي تربط البلدين 
الصديقني والقواسم املشركة بتحقيق 
الوحدة اليمنية والوحدة األملانية وتبني 

النهج الديمقراطي.
ويف اللقاء، استعرض رئيس مجلس 
النواب، مجمل املســتجدات الراهنة 
عىل الساحة الوطنية ومسار العملية 
السياســية وجهود تحقيــق وبناء 
السالم العادل والشامل يف بالدنا وبما 
يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني 
.. مثمناً الدور األملاني الداعم واملساند 
لبالدنا من خالل املساعدات املقدمة يف 
كافة املراحل واملنعطفات، ومعربا عن 
تطلعه الدفع قدما بمستوى العالقات 
الثنائية وال ســيما تعزيــز التعاون 

املشرك يف املجال الربملاني وبما يخدم 
مصالح البلدين.

وأشــار رئيس مجلس النواب إىل 
تدخالت إيــران الســافرة يف اليمن 
التي أســفرت عن إشــعال الحرب 
منذ خمس ســنوات، وتهديدها ألمن 
وسالمة املمرات املائية واألمن القومي 
العربي.. منوهاً إىل ممارسات جماعة 
الحوثي االجراميــة وارتكابها أعمال 
القتل والنهب والتدمري بحق املواطنني 
وزراعــة األلغام وتمزيق النســيج 

االجتماعي.
ولفت الربكانــي اىل الجهود التي 
تبذلها القيادة السياســية يف اليمن 

وحرصها عىل السالم وتوقيع اتفاق 
ســتوكهولم واالتفاقيات السابقة، 
وما يقابلها من تعنت حوثي رافض 
إليقاف الحرب وتحقيق السالم العامل 
والشامل.. مثمناً يف الوقت نفسه الدور 
الكبري لألشــقاء يف التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية الســعودية 
ووقوفهــم اىل جانب اليمن يف محنته 

الراهنة.
واكد رئيس مجلــس النواب عىل 
أهمية الدور األملانــي يف دعم جهود 
الحكومــة الرشعية للوصــول اىل 
الســالم وتعويل اليمن عىل املوقف 
األملاني املؤيد لهــذه الجهود الرامية 

اىل إنهــاء الحرب واســتعادة الدولة 
وتطبيع األوضاع االقتصادية وتقدير 
الخدمــات للمواطنني وبنــاء اليمن 
الواحد واملستقر.. محذراً يف السياق من 
الخطر الكبري الذي يمثله وضع خزان 
صافر النفطي يف رأس عييس ورفض 

جماعة الحوثي إصالحه.
من جانبــه عرب رئيــس الربملان 
األملاني عن سعادته باللقاء واالطالع 
عىل حقيقة األوضاع يف اليمن، مؤكدا 
اســتعداد املانيا لدعم بالدنا وجهود 
السالم فيها، مضيفا إن الحل يف اليمن 

البد وأن يقود يف النهاية اىل السالم.
وجدد رئيــس الربملان األملاني دعم 
بالده لجهود األمــم املتحدة واملبعوث 
الخاص لليمن يف اطــار الوصول اىل 
حل ســلمي يف اليمــن .. معرباً عن 
إستنكاره قيام الحوثيون باستصدار 
احكام بإعدام 35 برملانيا ومصادرة 
ممتلكاتهــم إىل جانــب إنتهاكاتهم 
وتقييدهــم للحريــات وتضييــق 
املمارسات الديمقراطية, مؤكدا التزام 
املانيا بوحدة اليمن واستقراره وسالمه 

أراضيه.
حرض اللقــاء نائب رئيس مجلس 
النواب محمد عيل الشدادي وأعضاء 
املجلس، عبدالرحمن العشــبي، عيل 
املعمري، عمر العمودي وزيد الشامي 
وســفري بالدنــا يف برلــني د.يحيى 

الشعيبي.

جدد رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك التأكيد عىل أن أي حل سيايس 
يف اليمن لن يســتقيم ما لم تقطع يد 
إيران وتدخالتها وتزويدها لالنقالبيني 
باألســلحة والدعم إلطالة امد الحرب، 
واســتخدامها لتمرير اجنداتها وابتزاز 

العالم واملجتمع الدويل يف ملفات أخرى.
وقال: "لن يتحقق الســالم يف اليمن 
طاملا وايران مرصة عىل سلوكها العدواني 
واالبتزازي ضــد العالم عــرب ادواتها 
التخريبية ممثلة يف مليشيا الحوثي، التي 
تستخدمها لخدمة مرشوعها الخطري 
الذي يستهدف امن واســتقرار  اليمن 
والخليج واملالحة الدولية يف البحر األحمر 

ومضيق باب املندب".
كان ذلك خالل اســتقباله أمس  يف 
الرياض مديرة دائرة الرشق األوســط 
وشــمال افريقيــا يف وزارة الخارجية 
الربيطانية، ستيفاني القاق، بحضور 
الســفري الربيطاني لدى اليمن مايكل 

آرون.
جرى خالل اللقاء مناقشة العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني والدعم 
الربيطاني للحكومة يف مختلف املجاالت، 
ووجهات النظــر املتبادلــة إزاء عدد 
من القضايا واملواضيــع ذات االهتمام 

املشرك. 
وتناول اللقاء، الجهود األممية والدولية 
املبذولة إلحالل السالم، واستمرار مليشيا 
الحوثي يف عرقلة هذه الجهود، بما يف ذلك 
رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتصعيد 

العسكري األخري يف عدة جبهات ومواصلة 
نهب ورسقة املساعدات اإلغاثية، وتعميق 
املأساة اإلنسانية التي تسببت بها منذ 
انقالبها عىل السلطة الرشعية واشعال 

الحرب أواخر العام 2014 م. 
كما بحث اللقــاء الجوانب املتصلة 
بمكافحة اإلرهاب والتنسيق القائم بني 
البلدين يف هذا الجانب، إضافة إىل استمرار 
النظام اإليراني يف دعم مليشيا الحوثي 
املتمردة، وتزويدها باألسلحة والصواريخ 
الباليســتية الســتهداف أمن املنطقة 
والخليج، وتهديد املالحة الدولية يف البحر 

األحمر ومضيق باب املندب. 
وثمن رئيس الوزراء الدور الربيطاني 
الداعــم للرشعية والشــعب اليمني، 
وتحركاتها الفاعلــة، باتجاه تحقيق 
الســالم العادل والدائــم القائم عىل 

املرجعيات املتوافق عليها باعتبارها محل 
اجماع محيل واقليمي ودويل.. مشــريا 
إىل أن الحكومة بقيــادة فخامة رئيس 
الجمهورية كانت وســتظل مع السالم 
القائم عىل املرجعيــات املتوافق عليها 

محليا واملقرة دولياً.
ولفــت يف ذات الوقت اىل ان التصعيد 
العســكري األخري ملليشــيات الحوثي 
وخاصة ما يحدث يف الجوف من عمليات 
إبادة وتهجري للمدنيــني يؤكد انها لم 
تكن يوما جادة يف الجنوح للسالم، وغري 
مكرثة بمعاناة املواطنني.. معتربا هذا 
التصعيد مؤرشاً خطرياً ويأتي يف سياق 
تخفيــف الضغط الدويل عــىل النظام 
اإليراني بعد مقتل ســليماني، باعتبار 
مليشــيا الحوثي أحــد أدوات طهران 
لتقويض استقرار وأمن اليمن واملنطقة. 

أحبط تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن عمل ارهابي كان يستهدف 
إحدى ناقالت النفط يف بحر العرب 
عىل مسافه ٩٠ ميل بحري جنوب 

رشق ميناء )نشطون( اليمني.
وأوضح الناطق باسم التحالف 
العقيد تركــي املالكي أن محاولة 
الهجوم االرهابي وقعت يوم أمس 
األول أثناء ابحار ناقلة النفط باتجاه 
خليج عدن، ومحاولــة عدد )٤( 
زوارق مهاجمة السفينة وتفجريها 
بأحد الزوارق غري املأهول والذي يتم 

التحكم به عن بعد.
واعتــرب أن التهديــد البحري 
ألمن الطاقة العاملي وتهديد طرق 
املواصالت البحرية والتجارة العاملية 

للسفن والوسائط البحرية أصبح 
تهديداً اسراتيجياً لألمن العاملي مع 
اتساع تهديد التنظيمات االرهابية 
للمضائق البحرية من جنوب البحر 
األحمر ملضيق باب املندب وخليج 
عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق 

هرمز.
وأكــد املالكي اســتمرار قيادة 
القوات املشركة للتحالف بتطبيق 
االجراءات والتدابري الالزمة لتحييد 
وتدمري اي تهديد بحري بمنطقة 
عمليات التحالــف البحرية، كما 
تدعوا قيــادة القوات املشــركة 
للتحالف الرشكاء الدوليني بتوحيد 
وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه 

التهديدات عىل األمن العاملي.

عقدت اللجنة األمنيــة بمحافظة تعز، 
أمس االربعاء، اجتماعاً لها برئاسة وكيل 
أول املحافظة الدكتور عبد القوي املخاليف، 
للوقوف أمام التطورات الجارية وسبل رفع 
الجاهزية، وتعزيز الحالة األمنية ملواجهة 

التحديات.
ونقل وكيل أول تحيات األخ االستاذ نبيل 
شمسان محافظ املحافظة رئيس اللجنة 
األمنية الذي يناقش مع القيادة السياسية 

ملف التحرير وتوفري اإلمكانات.
وثمن املخاليف جهود القيادات العسكرية 
واألمنية يف قيادة معركة التحرير، وتطبيع 
األوضاع يف املحافظة، وإعادة بناء مؤسسة 
الجيش واألمن عىل أسس سليمة ومهنية 
بعيداً عن االستقطابات والوالءات الضيقة.

وقال املخاليف إن مواجهة االنقالب وكرس 
جربوته قد صنع لقــادة التحرير ورجال 
القوات املسلحة وأبناء محافظة تعز مكانة 
مضيئة يف صفحــات التاريخ، وجعل من 
محافظة تعز نموذجاً يف الفداء والتضحية 

والصمود.
وأشــار إىل أن املليشــيا الحوثية رغم 

الرضبات والهزائم التــي تلقتها ما تزال 
طامعة يف تركيع محافظة تعز، خصوصاً 
مع استمرار الدعم والتسليح الذي تتلقاه من 
أسيادها يف إيران، واتخاذ املواطنني يف مناطق 
ســيطرتها وقودا ملعاركهــا ومغامراتها 
البائسة، يف محاولة اللتقاط أنفاسها من 

جديد.
من جانبه شــدد نائب رئيــس اللجنة 
األمنية، قائد محور املحافظة اللواء الركن 
خالــد فاضل عــىل رضورة توحيد القرار 
ومراجعة الخطة األمنية، وتعزيز التعاون 
بني الوحدات األمنية واملجتمع، ورفع تقرير 

يومي بكافة املستجدات يف املحافظة.
كما استعرض مدير عام رشطة املحافظة 
العميــد منصور األكحــيل جهود رشطة 
املحافظة واألجهــزة األمنية، يف مكافحة 
الجريمــة ومالحقة املطلوبــني، وتفعيل 
الدوريات والنقــاط األمنية يف إطار خطة 
مضاعفة االنتشــار األمني لتعزيز األمن 

واالستقرار.
من جهته أكد وكيل املحافظة الشــيخ 
عارف جامل عــىل تظافر الجهود لتحقيق 

األولويات املتفق عليها يف اللقاءات السابقة 
مع القوى السياسية، مشددا عىل رضورة 
ضبط اإلعــالم املنفلت الذي يشــوه تعز 

ونضاالتها وتضحيات أبطالها.
وشــدد االجتماع عىل املزيد من اليقظة 
ورفع مستوى الجاهزية لوحدات الجيش 
واألمن وتعزيز آليات التنســيق والتعاون 
واإلسناد بني مختلف الوحدات العسكرية 
واألمنية ملواجهة أي مستجدات والتصدي 

ألي هجمات من قبل املليشيات الحوثية.
وأقر االجتماع منع حركــة الدراجات 
النارية يف املدينة من الساعة السابعة مساء 
وحتى الســابعة صباحاً ابتداء من اليوم 

األربعاء.
كما أكد عىل اتخاذ عــدد من اإلجراءات 
األمنية وإبقــاء الحملة األمنية يف جاهزية 
عىل مدار الســاعة لضبط املخلني باألمن، 
وانتشــار  الدوريات، ورفع املوقف اليومي 

لألجهزة األمنية املعنية.
وأقر انعقاد االجتماع بشكل شبه دائم، 
ملتابعة وتقييم كافة التطورات واتخاذ ما 

يلزم حيالها.

التحالف يعلن إحباط عملية استهداف ناقلة 
نفط قبالة السواحل اليمنية

أمنية تعز تعلن رفع اجلاهزية، وتقر إجراءات ملواجهة التحديات

سبتمرب نت
تواصل مليشــيا الحوثــي املتمردة 
املدعومة إيرانياً، عمليات نهبها املستمر 
للقطاع الخاص ومؤسسات الدولة من 
عقــارات وأراض يف املناطق الخاضعة 
لسيطرتها، وذلك يف إطار حيلة قضائية 
جديدة اســتحدثتها عقب مشاورات 

السويد أسمتها "الحارس القضائي".
مليشيا الحوثي املتمردة قامت عقب 
انقالبها عىل الدولة والرشعية يف العام 
2014م باستحداث هذه الحيلة ونصبت 
فيها شخصيات من عنارصها ليقوموا 
بمهمة االستيالء عىل ممتلكات ومنازل 
املواطنني اليمنيني الذين غادروا صنعاء 
جراء تعرضهم لالعتداء واملالحقة عقب 

االنقالب.
تركز مهمات ما يســمى بالحارس 
القضائي عىل العديد من الحيل واألكاذيب 
التي خلقتها املليشــيا املتمردة، منها  
إصدار أحكام قضائية ترشعن سطوها 
وقياداتها عىل املؤسســات الحكومية 
والخاصة يف املناطق الخاضعة لسيطرتها 
ومنها العاصمة صنعــاء، عالوة عىل 
منحها حرية الترصف بها كموارد خاصة 

وحتى بيعها أو إدارتها.
وقامت مليشــيا الحوثــي املتمردة 
املتمردة عىل مدار السنوات املاضية تحت 
مسمى الحارس القضائي بنهب  وبيع 
منازل ورشكات تجارية ومؤسســات 
خرييــة وتعليمية رســمية، وأراض 
وعقارات وغريها يف مناطق سيطرتها يف 

مقدمتها العاصمة صنعاء.
وخالل األسابيع املاضية قامت مليشيا 
الحوثي املتمردة بالســطو عىل جامعة 
العلوم والتكنولوجيــا أكرب الجامعات 
األهلية يف اليمن، قامت خاللها بتعيني 
"عادل املتوكل" رئيســا للجامعة بعد 
اختطاف رئيســها الســابق وفرض 
سيطرتها عليها من قبل اللواء "صالح 
الشاعر" املعني من قبل املليشيا يف منصب 

"الحارس القضائي"، وهو املنصب الذي 
من خالله تقوم املليشــيا بالسطو عىل 

أموال وممتلكات املعارضني.
وتسعى مليشيا الحوثي املتمردة من 
خالل اختطاف رئيــس جامعة العلوم 
والتكنولوجيا إىل الضغط عىل إدارتها من 
أجل تسليم األنظمة املالية واإلدارية التي 
تم إغالقها من خارج اليمن، ما أدى لشلل 

الجامعة وعجز املليشيا عن إدارتها.
يف مطلع يناير املايض، وتحت حيلتها 
الكيدية استولت مليشيا الحوثي املتمردة 
عىل جميع مرافق وملحقات مستشفى 
"سيبالس لألمومة والطفولة"، بعد قيام 
املحكمة املختصة الخاضعة لســيطرة 
املليشيا بالحجز التحفظي عىل جميع 
أموال وممتلكات املستشفى وضم جميع 
املرافق التابعة لها للمستشفى وتعيني 
حارس قضائي عليها. وفق وثائق نرشها 

موقع "العاصمة أونالين".
بحســب الوثيقــة، فــإن الحارس 

القضائي املعني من قبل مليشيا الحوثي 
املتمــردة عىل املستشــفى، أبلغ مدير 
املستشفى، بمنعه من الترصف بأي أموال 
وممتلكات للمستشفى، وتورد لصالح 

الحارس القضائي املعني من قبلها.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن املستشفى 
محجوز بنسبة %100 وعىل القائمني 
عليه توريد جميع أرباح املستشــفى 
بما فيه جميع مرفقاتــه املكونة من 
"ناد صحــي – بوفية - مركز تدريب – 
صيدلية – روضة - أي مرافق أخرى"، 
للحارس القضائي، حيث يذكر أن مليشيا 
الحوثي عينت ســابقاً حارساً قضائياً 
عىل املستشفى، يمارس فيها التعسفات 
والتضييــق عىل املواطنــني، وبصورة 
مســتمرة، تواصل مصــادرة ونهب 
ممتلكات املواطنني واملنشآت الخاصة يف 

مناطق سيطرتها.
واستولت مليشيا الحوثي تحت مسمى 
الحارس القضائي عــىل 6 من كربيات 

املستشفيات األهلية يف العاصمة صنعاء 
وهي "مستشــفى األم، واملستشــفى 
األهيل، ومستشــفى جامعــة العلوم، 
واملستشفى األملاني الحديث، ومستشفى 

سيبالس، واملستشفى املغربي".
ويف الوقت ذاته، أكــدت إحصائيات 
ســابقة صــادرة عن وحــدة الرصد 
اإلعالمي يف مركز العاصمة أونالين قيام 
املليشــيا املتمردة املدعومة من إيران 
بالنهب والســطو عىل أكثــر من 236 
منزل لشخصيات سياسية واقتصادية 
واجتماعية معارضــة لها يف العاصمة 

صنعاء.
وتحدثت تقاريــر اقتصادية يف وقت 
سابق، أن %60 من رشكات ومؤسسات 
ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج 
البالد، بسبب التضييق واالبتزاز املُمارس 
ضد رؤوس األموال يف البــالد من قبل 
مليشــيا الحوثي املتمردة التي تدعمها 

إيران.

بحث مع نظيره األلماني تعزيز عالقات التعاون البرلماني المشترك بين البلدين

رئيــس جملس النواب: إجراءات املليشيا احلوثية باطلة وغري قانونية

احلــــارس القضائي..
حيلة املليشيا لنهب ممتلكات املواطنني ومؤسسات الدولة 

خالل لقائه مديرة دائرة الشرق األوسط في الخارجية البريطانية 

رئيس الوزراء: احلل السيايس لن يستقيم ما لـم تقطع يد إيران يف اليمن

اأحــمــد عــفـيـف
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تفرض قوات الجيــش حصارا خانقا 
عىل عنارص املليشيا الحوثية املتسللة إىل 
مركز مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بعد 
تموضع القوات عىل أطراف املدينة تأهبا 
الســتعادتها وتطهريها من تلك العنارص 
الحوثية االجراميــة املدعومة من إيران، 
حيث استعاد أبطال الجيش زمام املبادرة 
يف أطراف املدينة وترتيب إعادة التموضع 
بجاهزية قتالية ومعنوية عالية استعدادا 
لتحرير ما تبقى مــن محافظة الجوف 
والتأهب ملعركة تحرير العاصمة صنعاء 
وعمران وصعدة ومران وغريها من املناطق 
التي ال تزال تحت سطوة املليشيا الحوثية. 
ويف السياق تم تكليف اللواء الركن أمني 
الوائيل، قائدا للمنطقة العسكرية السادسة. 
ويعد اللواء الوائيل أحد القادة الذين أرشفوا 
وشاركوا عىل تحرير مدينة الحزم ومناطق 
محافظة الجوف خــالل فرة عمله قائدا 

للمنطقة. 

جبهات صرواح 
إىل ذلك، يخوض أبطال الجيش معارك 
عنيفة مع مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف 
جبهات هيالن واملشجح وأطراف رصواح 
بمحافظة مأرب، مكبدين املليشيا خسائر 

كبرية يف العتاد واألرواح.
ولقي عدد من عنارص املليشيا مرصعهم 
وأصيب آخرون يف قصف مدفعي استهدف 

مواقع وتجمعات املليشيا يف رصواح.

 عملية نوعية في جبهة صلب
ويف جبهة نهم رشق صنعاء نفذ أبطال 
الجيش، أمس عملية نوعية خلف خطوط 
العدو يف جبهة صلب بمديرية نهم.. حيث 
توغــل أبطال الجيــش إىل خلف خطوط 
املليشــيات املتمردة وتمكنوا خاللها من 
القضاء عىل عنارص املليشيات املتمركزة يف 
املوقع وتدمري آليات ومدرعات قتالية بما 

فيها من أسلحة وذخائر متنوعة.. 
وأشار مصدر عســكري إىل أن املليشيا 
الحوثية تعيش يف أضعف حاالتها وأن تلك 
العملية أصابتها بالرعب والهلع، مشيداً 
بكفاءة أبطال الجيش وقدراتهم القتالية 
العالية عــىل توجيه رضبــات موجعة 

للمليشيا للحوثية.
يف حني استعاد أبطال الجيش عدد من 
املواقــع الجديدة يف منطقــة نجد العتق 
وإحراز تقدمات جديدة بأكثر من ٢٠ كم، 
فيما تمكنت وحدات الجيش من استعادة 
كميات من األســلحة والذخائر كانت بيد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية اإليرانية، بينها 
مدرعات وعربات وقنابل وأسلحة إيرانية 
الصنع حصلت عليها املليشيا خالل الفرة 

األخرية عرب التهريب الذي تقوم به إيران.
وتم إلقاء القبض عىل عدد من عنارص 
املليشيا الذين كانوا يقاتلون يف صفوفها 
بينهم قيادات ميدانية وضباط سابقني يف 

الجيش انخرطوا مع العدو الحوثي.
ونرش املركز اإلعالمي للقوات املسلحة، 
مشاهد مصورة توثق بسالة أبطال الجيش 
أثناء اقتحام املوقع والقبض عىل عنارص 
املليشــيات التي عجزت عن صد الهجوم 

واختبأت يف الخنادق.
وكشــفت اعرافات املقبوض عليهم 
من عنارص املليشيا طريقة خداع مليشيا 
الحوثي ملقاتليها واســتغالل أوضاعهم 
املعيشية الصعبة بعد قيامها بإيقاف رواتب 
موظفي املؤسســتني املدنية والعسكرية 
يف مناطقها منذ ســبتمرب 2016، وتقوم 
املليشيا باستدراجهم تحت ذريعة الذهاب 
الستالم الراتب من الجبهات ثم يتم الزج 

بهم للقتال يف املعارك العبثية.
وتكشــف  اعرافات العنارص الحوثية 
املقبوض عليهم حجم التضليل الذي تقوم به 
املليشيا الستدراج الشباب واألطفال املغرر 
بهم للقتال يف معاركها التدمريية وكيف يتم 
اقتيادهم للمهالــك تحت الرهيب وبعض 

الرغيب واستغالل فقرهم وحاجتهم.
إىل ذلك أحبطت قــوات الجيش، أمس 
األربعاء، محاولة تســلل مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران، يف جبهة كرش 

شمال محافظة لحج، جنوب اليمن.
وقال قائد اللواء الثالــث حزم العميد 
الركن/ محمــود صائــل الصبيحي لـ 

"ســبتمرب نت" إن مجاميع من عنارص 
مليشــيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه 

مواقع رشق مدينة الراهدة.
وأكد العميد الصبيحي أن قوات الجيش، 
أحبطت محاولة املليشــيا، وأجربتها عىل 
الراجع، بعد أن لقنتها خسائر يف األرواح 
والعتاد، مشــيدا بصمود أبطال الجيش 

املرابطني يف الجبهة وتضحياتهم.
يف الســياق قصفت مدفعية الجيش، 
مساء الثالثاء، تحركات ملليشيا الحوثي، 
شمايل رشق مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
واستهدف القصف تعزيزات املليشيا يف 
منطقة "الحرير"، ممــا أدى إىل تكبيدها 

خسائر يف العدد والعدة.

معنويات عالية
ويؤكد قادة وأبطال الجيش املرابطون 
يف ميادين الرشف والفداء تمسكهم بالعهد 
والوعد عىل امليض حتى استكمال معركة 
تحرير كل تراب الوطن والعزم عىل معركة 
تحرير صنعــاء وصعــدة وكل مناطق 
اليمن، كما يؤكــد االبطال أن معنوياتهم 
عالية وجاهزيتهم القتالية مرتفعة وأنهم 
مســتمرون يف بذل املزيد من التضحيات 
الغالية يف سبيل الوطن ورفعته وسيادته 

ووحدته ومستقبله.

االستعداد للمعركة الحاسمة
من جهته العميــد الركن عبده مجيل، 
الناطق الرســمي للقوات املسلحة أكد أن 
أبطال الجيش يواصلون حصد االنتصارات 
والتقدمات يف كل الجبهات القتالية وخاصة 
يف قطاع حريب نهــم وجبال صلب رشق 

العاصمــة صنعاء، ويســطرون مالحم 
بطولية يف مختلف الجبهات وبإسناد من 
طريان تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية.
 وأضاف العميد مجيل يف ترصيح خاص 
لـ"26سبتبمر": ان قوات الجيش ترابط يف 
مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف 
وتعمل عىل اجراءات تنظيم املعركة لتنفيذ 
العمليات العســكرية وبجاهزية قتالية 
ومعنوية عالية بمــا يضمن تنفيذ املهام 
املوكلــة لتحرير ما تبقــى من محافظة 
الجوف ومختلف املناطق واملحافظات من 

املليشيا الحوثية الكهنوتية.
وأشار مجيل إىل أن العمليات العسكرية 
تجري تحت إرشاف مبــارش من فخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ونائبه الفريق الركن عيل محسن صالح، 
وأن العمليات امليدانيــة تتم تحت قيادة 
ومتابعة وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عىل املقديش، ورئيس هيئة األركان العامة 
الفريق الركن صغري بن عزيز، مضيفاً أن 
قوات الجيش تحقــق التقرب من مدينة 
الحزم وتســتعد لعملية استكمال تحرير 
ما تبقى من محافظة الجوف، واالنطالق 
صوب العاصمة صنعاء وبقية املناطق.. 
مؤكــداً أن الجوف ســتظل عصية عىل 
االنكســار والخضوع ولــن تقبل بحكم 
املليشــيا الحوثية الكهنوتية.. مشرياً إىل 
املواقف الوطنية والبطولية لرجال وقبائل 
محافظة الجوف املساندة للجيش والدفاع 

عن الوطن والجمهورية.
وأشاد العميد مجيل بالتضحيات العظيمة 
التي يقدمها أبطــال الجيش يف مختلف 
الجبهات القتاليــة.. مثمناً الدور الفاعل 
لقوات تحالف دعم الشــعرية والطريان 

املقاتل يف إسناد القوات املسلحة اليمنية.
وحث ناطق القوات املسلحة أبناء الشعب 
اليمني إىل عدم االلتفات إىل أكاذيب وأراجيف 
وشائعات العدو الحوثي التي تسعى املليشيا 
من خاللها محاولة التغطية والتسر عىل 

خسائرها التي تتكبدها يف املعارك.        
وتوعد العميد مجيل بالرد القايس عىل 
املليشــيا الحوثية التي تقــوم بالتنكيل 
باملواطنني وتهجريهم من منازلهم ونهب 
ممتلكاتهــم واحراق املحــالت التجارية 
وتعطيل الحيــاة يف املدينــة ومحارصة 
املواطنني ومنعهم من املغادرة واستخدامهم 
دروعاً برشية.. داعياً املنظمات الحقوقية 
املحليــة والدولية إىل تجريم ممارســات 
املليشيا الحوثية وإدانتها، والقيام بواجب 

املساعدة للنازحني.

عقد الفريق الحكومــي املكلف بزيارة 
محافظة مأرب برئاسة وزير اإلدارة املحلية 
عبدالرقيب فتح، أمس األربعاء، لقاء موسعا 

بقيادة وأعضاء السلطة املحلية.
ويف اللقاء الــذي ضم وزيــر االوقاف 
واالرشاد الدكتور أحمد عطية، ومحافظ 
مارب اللواء ســلطان العرادة ونائب وزير 
الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله 
دحوان، ونائب وزير الشــباب والرياضة 
الدكتــور منــري الوجيه، ووكيــل وزارة 
الشــباب والرياضة احمد ربيع، وقد أشار 
وزيــر اإلدارة املحلية إىل أن زيــارة الوفد 

الحكومي للمحافظة تأتي كمقدمة لزيارة 
بقية الوزراء بنــاء عىل توجيهات القيادة 
السياسية من اجل اسناد الجيش يف املعركة 
ضد مليشيا الحوثي املتمردة لالنطالق نحو 
تحرير عاصمة محافظة الجوف ومن ثم 

العاصمة صنعاء.
وأشار إىل أن الفريق الحكومي سيعمل 
عىل مســاندة جهــود الســلطة املحلية 
بمحافظة مأرب يف عملية التنمية ومواجهة 
التحديات التي فرضتها املرحلة خاصة ما 
يتعلــق باحتياجــات النازحني وموجات 
النزوح املستمرة إىل جانب االرتقاء بمستوى 

الخدمات العامة املقدمة فيها.
وشدد وزير اإلدارة املحلية عىل رضورة 
تكاتف الجهود من اجل مواجهة التحديات 
املاثلة حاليا وتشــمل التحدي العسكري 
واالمنــي، والتحدي التنمــوي، والتحدي 
االغاثي االنساني، والتي تتطلب تظافر كافة 
الجهود املحلية ومن الحكومة واالشقاء يف 
التحالف العربي بقيــادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأكد عىل أهميــة وحدة الصف ملواجهة 
املرشوع االيراني يف اليمن عرب ذراعه الحوثي 
انقلب عىل خيار اليمنيني يف مؤتمر الحوار 

الوطني بإقامة دولة اتحادية تحكم بقوة 
القانون وليس بقانون القوة.

وكان محافــظ مأرب اللواء ســلطان 
العرادة أكد أن املحافظة قطعت شوطا يف 
التنمية وتطوير الخدمات والبنى التحتية.. 
مشريا إىل التحديات اإلنسانية التي تواجهها 
جراء زيادة تدفق النازحني، والتي تحتاج إىل 
تظافر جهود الجميع.. مؤكدا أن محافظة 
مأرب ستظل ثابتة ثبوت الجبال الروايس 
وعىل استعداد الستقبال املزيد من النازحني 
وســتقدم كل ما لديها من أجل رعايتهم 

وتخفيف معاناتهم وتغطية احتياجاتهم.

الفريق احلكومي يعقد لقاء موسعا مع السلطة املحلية يف مأرب

3 تقارير

تفقد سير العمليات القتالية في جبهات الجوف والتقى قيادة المنطقة السادسة وشدد على اليقظة واالستعداد.. 

وزير الدفاع: عازمون عىل استكامل حترير الوطن والتضحية يف سبيله
أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش، بتضحيات وبسالة قادة وأبطال 
الجيش واملقاومة التي يسطرونها يف معركة 
دحر املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة من 

إيران يف مختلف الجبهات واملناطق
وأكد الفريق املقديش أن القوات املسلحة 
الباسلة ســتبقى عىل العهد الدرع الحامي 
للدولة واملؤسســات الدستورية والضمانة 
املتينة لعزة اليمن ورفعته ووحدته وسيادته 
وسالمة أراضيه وحماية ثورته وجمهوريته 
ومكتسباته وخياراته وتطلعاته، وستظل 
تقوم بواجباتها ومسؤولياتها يف إنهاء التمرد 

ومواجهة املليشيا والجماعات اإلرهابية.
وأضاف وزير الدفاع خالل زيارة تفقدية 
للجبهات يف محافظة الجوف، لالطالع عىل 
سري العمليات القتالية أن مؤسسة الوطن 
الدفاعية لن تتوانــى يف تقديم التضحيات 
الغالية يف سبيل اســتعادة الدولة وتلبية 
تطلعات الشعب اليمني وتحقيق وحماية 
حقه املرشوع وقضيتــه العادلة املتمثلة 
يف استعادة أمنه واســتقرار وبناء دولته 

ومستقبله الواعد الذي ُيعيد لليمن مكانتها 
يف محيطها العربــي ويضعها يف مصاف 

الدولة املتقدمة.
والتقى الفريق املقديش ومعه قائد قوات 
تحالف دعم الرشعية بمأرب اللواء الركن 
عبدالحميد املزينــي، قادة وأبطال الجيش 
باملنطقة العســكرية السادسة، ناقال لهم 
تحيات فخامة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه 

الفريق الركن عيل محسن صالح..
واســتمع وزير الدفاع من قائد املنطقة 
العســكرية السادســة اللواء الركن أمني 
الوائــيل، إىل تقرير حول ســري العمليات 

القتالية..
مشــدداً عىل مضاعفة الجهــود وبذل 
التضحيات واليقظة واالســتعداد القتايل 
واملعنوي وتحمل املسؤوليات الوطنية لتنفيذ 
املهام املوكلة يف كل زمان ومكان ومواصلة 
السري نحو تحقيق األهداف املنشودة حتى 
تعود راية الجمهورية ترفرف خفاقة عىل 
كل سهل وجبل بفضل بذل وعطاء أبنائها 

األبرار من القــادة واألحــرار املخلصني 
وتضحيات خرية من األبطال الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليــه، وفدوا تراب الوطن 

بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية.
مشــرياً أن أبطال الجيش يقفون بثبات 
يف ميادين الرشف والفداء للذود عن الوطن 
ودفن مشــاريع الدم والدمار، ويسطرون 
مالحم الوالء واالنتماء للوطن والدفاع عن 
مكتســباته ومقدراته متسلحني بإرادة ال 
تلني وعزيمة ال تتزعــزع؛ وعقيدة وطنية 
خالصة عنوانها اليمن األرض واالنســان، 
ويجرحون االنتصارات إىل جانب أشقائهم 
من القوات املســلحة السعودية والتحالف 
العربي الداعم للرشعية يف معركة استكمال 
مواجهــة املليشــيا املتمردة وإفشــال 
املخططات اإليرانيــة الرامية للعبث بأمن 
واســتقرار اليمن واملنطقة وزعزعة األمن 

القومي العربي.
مؤكداً أنه ال رجعة عن تحرير العاصمة 
صنعاء وصعدة وكل تــراب الوطن، مهما 

كانت التحديات والظروف.

اجليش يستعيد متوضعه إلنجاز حترير اجلوف والتقدم نحو سفيان ومران
:» « اللواء العكيمي لـــ

اجلوف بخري وستكون مقرة للحوثي
تقدمات جديدة في نهم وهيالن  وضبط اسلحة إيرانية واللواء الوائلي قائدًا للمنطقة العسكرية السادسة

قاسيًا سيكون  والرد  الحزم  في  المليشيا  على  الخناق  تضيق  قواتنا  مجلي:  العميد 

  رفيق السامعي
بهمم عالية، ومعنويات صلبة 
يخوض أبطال القوات املسلحة 
األشــاوس يف جبهات الجوف 
املختلفة معارك بطولية ضارية، 
ضد مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثية املدعومة إيرانيا، التي 
تحاول كسب انتصار وهمي هنا 
أو هناك، وهي تجر عنارصها 

ومقاتليها إىل محارق املوت.
فأبطــال قواتنا املســلحة 
البواســل املرابطون يف جبهات 
الجــوف ووديانها وســهولها 
وجبالها  عازمون عىل الحسم 
العســكري، وتحرير كل تراب 
الوطن وانتزاع النرص مهما كان 
الثمن، ومهما كانت التضحيات.

يؤكــد عمليــات املنطقــة 
العسكرية السادســة العميد 
الركن عيل محســن الهدي، أن 
قوات الجيش مسنودة برجال 
القبائل وتحالف دعم الرشعية 
وجهت رضبات قوية وقاسية 
ملليشــيا الحوثي خالل املعارك 
األخرية التي شــهدتها مختلف 
جبهــات ومياديــن الجوف، 
وكبدتها خسائر فادحة وكبرية 

يف العتاد واألرواح.

ضربات قاسية
وقال العميد الهدي يف حديث 
خــاص لـ"26ســبتمرب": إن 

املليشيا الحوثية تلقت رضبات 
موجعــة يف محافظة الجوف.. 
مؤكداً أن أبطال القوات املسلحة، 
واملقاومة الشعبية املساندة لنا 
سيكرسون شوكة املليشيا، وأن 
مليشيا الحوثي لجأت إىل اختالق 
انتصارات وهمية يف وســائلها 
اإلعالمية للتغطية عىل خسائرها 

املهولة يف محافظة الجوف.
وأكد العميد الهدي، أن القوات 
املسلحة يف املنطقة العسكرية 
السادســة تتمتــع بجاهزية 
قتالية عالية وتحقق انتصارات 
ومكاســب ميدانية كل يوم يف 
جبهات حام والغيل واملصلوب 

وكافة جبهات الجوف.
معرّباً عن شــكره لألشقاء 
يف تحالف دعــم الرشعية عىل 
دعمهم وإسنادهم القوي ألبطال 
القوات املسلحة الباسلة خالل 

املعارك الدائرة يف املحافظة.
مشيداً "بالدور الكبري لطريان 
التحالف العربي الذي أســهم 
بشكٍل كبري يف استهداف آليات 
وتعزيزات املليشــيا التي كانت 
تقوم بإرســالها إىل محافظة 

الجوف.

انتصارات كبيرة
من جهته أكد محافظ الجوف 
اللواء أمني العكيمي أن منتسبي 
القــوات املســلحة يف املنطقة 
العسكرية السادسة يحققون 
انتصارات كبرية عىل مليشــيا 

الحوثــي اإليرانيــة يف مختلف 
املواقع والجبهات.

وأكد العكيمــي يف ترصيح 
لـ"26سبتمرب": أن "محافظة 
الجوف بخري، وســتظل كذلك 
بفضل تضحيات أبطال القوات 

املسلحة".
ودعــا محافــظ الجــوف 
املواطنني يف املناطــق الواقعة 
تحت سيطرة املليشيا الحوثية، 
إىل الحفاظ عــىل أبناءهم وأن 
ال ينخدعــوا بإعالم املليشــيا 
وشائعاته الكاذبة، التي تسعى 
إىل جــر أبنائهــم إىل محارقها 

التدمريية يف جبهات القتال.
من جانبه أكــد أركان حرب 
املنطقة العســكرية السادسة 
العميــد مجاهــد الغلييس أن 
محافظة الجوف ستبقى خط 
الدفاع األول عــن الجمهورية 
والدرع الحصــني الذي تتكرس 
عليه مؤامرات مليشيا الحوثي، 
وأن التضحيات هي وقود النرص 
الكبري الذي ينتظره كل اليمنيني.
 مليشــيا الحوثي املتمردة 
إثر فشــلها يف تحقيق التقدم 
امليداني بمحافظة الجوف خالل 
هجومها األخري رغم الرتيبات 
الكبرية التي أعدت لها منذ أشهر، 
تعّرضت ألكرب خسارة برشية 
عىل يد أبطال القوات املسلحة 
وطريان  الشــعبية  واملقاومة 

تحالف دعم الرشعية.
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   أدهم فهد 
قال املدير العام للهيئة العليا لألدوية 
واملســتلزمات الطبيــة بالجمهورية، 
الدكتور عبدالقادر الباكري: إن الهيئة 
تقوم بدور مهم وحيوي يف الرقابة عىل 
األدوية؛ لضمــان وصولها للمواطنني 

بجودة مقبولة وفق املعايري.
وأشــار الدكتور الباكري يف حديثه 
لـ"٢٦ســبتمرب" إىل أن الهيئــة العليا 
لألدوية واملســتلزمات الطبية تعمل يف 
عدة اتجاهات منها تســجيل االصناف 
الدوائية والــرشكات، وكــذا الرقابة 
والتفتيــش، فضالً عن عقــد الندوات 
التعريفية، والدورات التدريبية للعاملني 
يف الهيئة، وكذا طلبة الجامعات الطبية.
وأوضح الدكتور عبدالقادر الباكري، 
أنه تم خالل العام ٢٠١٩ ســحب ٢٧ 
صنفاً مــن األدوية بنــاء عىل بالغات 
تلقتها الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات 
الطبية بالجمهورية من مشايف وأطباء 
ومرىض وتبــادل معلومات مع ضباط 

التواصل يف دول الخليج.
وأفاد، أن البالغات املستلمة من دول 
مجلس التعــاون الخليجي خالل العام 
٢٠١٩، بلغــت  ٢١٥ بالغاً بخصوص 
أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية، لكنها 
لم تكن موجودة يف السوق اليمنية، عدا 
عدد بسيط وهو ضمن األصناف الـ٢٧ 

التي تم سحبها.
وتابع املديــر العام للهيئــة العليا 
لألدوية:" عملت الهيئة العام املنرصم 
بشكل كبري عىل التيقظ الدوائي، وهو 
رصد اآلثار الجانبيــة لألدوية ما بعد 
االســتخدام، ويف هذا املجــال حققت 
الهيئة يف العام املنرصم إنجازات فاقت 
التوقعــات، وما تــم التخطيط له من 

نجاحات".
الفتاً، إىل أهم مــا قامت به الهيئة 
العــام املنرصم من تأهيــل وتدريب 

لعدد من العاملــني يف الهيئة داخلياً 
وخارجياً بدورات تدريبية يف التيقظ 
الدوائي، وكذا رفع مستوى التعاون 
مع دول مجلس التعــاون الخليجي 
بعد اللقاء الذي تمَّ يف مســقط بداية 
العام املنرصم، وتم بناء عليه تكثيف 
التواصل والتنسيق بني ضباط التيقظ 

الدوائي ما بني الدول.
ودعــا الباكري، عمــوم املواطنني 
فضال عن األطباء واملختصني يف املشايف 
واملؤسســات الصحية لإلبالغ عن أي 
ظهور آثار جانبية غــري اعتيادية بعد 
اســتخدام صنف من األدوية، لتقوم 
الهيئة بدورها يف إجراءات التأكد إذا ما 
كانت تلك اآلثار طبيعية أم ال، وبناء عليه 
يتم التقرير إذا ما سيتم سحب الصنف 

أم اإلبقاء عليه.
وقال الدكتور الباكري: إن لدى الهيئة 
رقم مجاني لتلقــي البالغات، وتقديم 
الشكاوى بخصوص آثار األدوية ما بعد 
االستخدام وهو )8860(، كما وهناك 
رقم آخر لتلقــي البالغات عرب الواتس 

اب وهو) 730109317 (.
مؤكداً، أهمية كل املعلومات والبالغات 
التي تصل للهيئة من األطباء أو املواطنني 
بخصوص اآلثار الجانبية لألدوية ما بعد 

االستخدام.
وفيمــا يخص جهــود الهيئة العليا 
لألدوية واملستلزمات الطبية يف جانب 
إقامــة الندوات التعريفيــة والدورات 
التدريبية، أفــاد الدكتــور الباكري، 
إن الهيئــة عقدت ١٢ نــدوة تعريفية 
العام املنرصم يف املشــايف واملؤسسات 
الصحية والجامعات وبمشاركة أطباء 
ومختصني، ويف مجال املمارسة الجيدة يف 
صناعة األدوية عقدت الهيئة دورة عىل 
مرحلتني استهدفت ٧٠ من العاملني يف 
الهيئة، كما وُعقدت خالل العام املنرصم 
دورة يف األحياء الدقيقــة للعاملني يف 

مخترب الهيئة.

كما وتحدث املدير العام للهيئة العليا 
لألدوية واملســتلزمات الطبية الدكتور 
الباكري، عن جهــود الهيئة يف مجال 
الرقابة والتفتيش، فلديها مندوبون يف 
كافة املنافذ الربية والبحرية والجوية، 
ويعملون بتعاون كبري مع السلطات يف 
املوانئ أو املطارات أو الجمارك، وهناك 
تنسيق لتســهيل عمل مندوبي الهيئة؛ 
لضمان منع وصول األدوية املهربة وغري 
املطابقة للمواصفات للســوق وتكون 

بمتناول املواطنني.
وأشــار الدكتور الباكــري، لتعاون 
الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية 
مع األجهزة األمنية والقضائية يف فحص 
ما يتم تحريزه بشبهة املخدرات حيث 
تقوم الهيئة بتحويل مــا يتم تحريزه 

للمخترب وفحصه والتأكد.
وكشف الدكتور الباكري، عن رشاء 

الهيئة العام املنرصم ١٤ جهازاً ملخترب 
الهيئة بتكلفة إجمالية بلغت ١٧٠ الف 
دوالر وبتمويل ذاتــي من الهيئة العليا 

لألدوية واملستلزمات الطبية.
واســتدرك بالقول:" نطمح يف العام 
الحايل لرفد مختربات الهيئة بمزيد من 
األجهزة الحديثة، جــزء منها بتمويل 
ذاتي، وجزء آخر هناك وعود من منظمة 
الصحة العاملية وكذا الربنامج السعودي 

للتنمية لتغطية تكاليف الجزء اآلخر.
واختتــم املديــر العــام للهيئــة 
العليــا لألدوية واملســتلزمات الطبية 
بالجمهورية حديثه لـ"٢٦ســبتمرب" 
بالقول: نأمــل أن يكون هذا العام عام 
تحقيق مزيٍد مــن النجاحات عىل كل 
األصعدة من تدريــب وتأهيل وتوفري 

أجهزة حديثة.

منــذ ان بدأت اســتعادة مالية تعز 
نشاطها يف العام 2017 شهدت تطورا 
ملحوظا يف وتــرية أدائها الذي انعكس 
عىل ايرادات املحافظة ففي العام 2017 
لم تتجاوز ايرادات املحافظة املركزية  
114  مليون ريــال تقريبا و27 مليونا 
ايرادات املحليــة و68 مليون ايرادات 
املشــركة، أما يف العام 2018 فقد بلغ 
حجم االيرادات املركزية 3 مليار و 675 
مليون ريال، فيما بلغت االيرادات املحلية 
248 مليــون ريال وبلغــت االيرادات 
املشركة 865 مليون ريال، وارتفعت 
هذه االرقام كثريا يف العام 2019 لتصل 
إىل نحو  12 مليــار و551 مليون ريال   
منها 10,734 مليارا ايرادات مركزية 
و1.156 مليار ايرادات مشركة و660 
مليون ريال ايرادات محلية، وذلك بنسب 
زيادة عن العــام 2018م   192.07 %  

و33.66 % و166.11 % عىل التوايل.

الربط والتحصيل 
وفقا للربط واملقابــل إليرادات تعز 
املركزية واملحلية، فــإن إجمايل مبلغ 
الربط للعام 2019 هو 47 مليار و156 
مليون ريال يف االيــرادات املركزية و4 
مليــار و337 مليون ريــال لإليرادات 
املحليــة، إال أن املبلغ املحصل فعليا لم 
يتجاوز 10 مليــار و734 مليون ريال 
للمركزيــة و1 مليــار و816 مليون 

للمحلية.

وأوضح  مديــر مكتــب املالية أن 
القصور يف تحقيــق الربط يعود لعدة 
اسباب اهمها  عدم استقرار األوضاع 
األمنية باملحافظة بسبب الحرب، األمر 

الذي أدى إىل  وجود املتنفذين والخارجني 
عــن القانون الذين يســيطرون عىل 
مواد املحافظة، وعــدم توفري املوازنة 
التشغيلية، إىل جانب ان الربط املذكور 
يشمل املديريات الواقعة تحت سيطرة 
املليشــيا الحوثية، وايضا عدم توريد 
ايرادات املحافظة التي تحصل يف املنافذ 
)رضائب كبار املكلفني( وتوقف عمل 
املؤسســات اإليرادية مثل الكهرباء، 
فضال عن تحمل املالية رصف مرتبات 
املوظفني القاطنني يف مناطق الحوثيني 
دون تحصيل االيرادات الخاصة بهم مثل 
صندوق النظافة والتحسني واملؤسسة 

العامة للمسالخ.

النفقة التشغيلية
بلغ إجمــايل النفقات التشــغيلية 
للمحافظة خالل سنة 2019م مبلغ   68 
مليار و72 مليون و355 الف و266ريال 
يمني بنســبة زيادة عن سنة 2014م 
حــوايل 19.65% وبنســبة زيادة عن 
سنة 2018 حوايل %267.81، توزعت 
عىل الباب األول بنسبة %99.29 ونسبة 

%0.17 للباب الثاني و%0 للباب الثالث.

وكان إجمايل النفقات التشــغيلية 
للمحافظة خالل سنة 2014م قد مبلغ   
56 مليار و895 مليون و68 ألف و980 
ريال يمنــي كان نصيب نفقات الباب 
األول منها 95.64% فيما كان نصيب 
البابني الثاني والثالث 4.31% و%0.05 

عىل التوايل.

الترميم والتأهيل 
وقال مدير مكتــب املالية الدكتور 
محمد الســامعي: ان املكتب استطاع 
خالل العام املايض باســتكمال ترميم 
وتأهيل عدد من مؤسســات ومكاتب 
الدولــة باملحافظــة.. مشــريا إىل ان 
مؤسســات ومكاتب اخرى أوشكت 
عىل استكمال ترميمها ومنها الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة الذي بلغت 
نســبة االنجاز فيه %95 والصناعة 

والتجارة بنسبة 85%.

ويف ســياق آخر أوضح الســامعي 
ان الحكومة رفعــت موازنة املحافظة 
التشــغيلية لهذا العام بنسبة 100% 
عن العام  2014 بعد ان كانت ال تتجاوز 
%20 يف العام املايض.. مضيفا " رغم 

رفع املوازنة اال انها ليست كافية.

واوضح ان مالية تعز تقوم بتقديم 
الدعم للقوات املسلحة واالجهزة األمنية 
باملحافظة للقيام بمهامها نظرا لشحة 
الدعم الذي تعيشه املؤسستني األمنية 

والعسكرية.

وحذر مدير املالية من استمرار تسلط 
املتنفذين عىل ايرادات تعز التي تذهب إىل 

جيوبهم الخاصة.

   تعز ـ عيبان صبر 
قال مدير عــام مكتــب الصناعة 
والتجارة بتعز أحمد عبد الكريم املجاهد 
إن األســهام يف تحقيق التنمية وتوفري 
مستوى معييش كريم وعادل للمواطنني 
يعد من اولويات مهام املكتب يف الوقت 
الحارض..  مؤكــداً أن طبيعة املرحلة 
الراهنة تقتيض تهيئة البيئة املناســبة 
لنمو وتطوير قطاع األعمال وتعزيز روح 
املبادرة واالبتــكار والتنافس وحماية 
املستهلك السيما بعد أن جعلت الحرب 
من مدينة تعز بيئة طاردة لالستثمار 
وتوقف عجلة التنميــة، ودمرت البنى 
التحتية ملؤسســات الدولــة. وأوضح 
املجاهد أن املكتب استطاع - رغم ذلك 
-  من استعادة نشاطه وشهد تحسنا 
ملحوظا، عىل املســتوى االداري واملايل 

والخدمات.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة 
لـ “26 ســبتمرب" أنه تم اعادة تأهيل 
املكتب وتجهيزه بمختلف املستلزمات 

وتفعيل أغلب ادارات املكتب.
مشريا إىل أنه بلغت ايرادات املكتب 
املحلية واملشــركة للعام املايض 
)21579376(. فيما وصل االجمايل 
العام للقيد والتجديد )734(.. الفتا 
إىل انه تم خالل العام 2019 إتالف 
كميات كبرية من املــواد الغذائية 
املنتهيــة )1981( كيــس دقيق، 
و)491( كيس دقيق تابع لربنامج 
الغذاء العاملي، و)626( كرتون منجا 
ألقها و)1908( كراتني مواد غذائية 
منوعة، أضافة إىل )784( كيس ثوم’ 
صيني. وخالل الربع األخري من العام 
املايض بلغت كمية املواد املتلفة يف 
خمس مديريــات كالتايل: مديرية 
صالة )6767( كيس دقيق، مديرية 
جبل حبيش )17640( كيس دقيق، 
مديرية املــرساخ )14570( كيس 
دقيق، مديرية مرشعــة وحدنان 
)10570( كيس دقيق، مديرية صرب 

املوادم )20000( كيس دقيق. 
وحول خطة عمــل مكتب الصناعة 
والتجارة للعام 2020 أشار املجاهد أن 
خطة العمل معدة وفق طبيعة الوضع 
الراهن ومتطلباته من تحســني بيئة 
العمــل الصناعي واالهتمــام بتنمية 
املشــاريع الصغرية، وتوطيد الرشاكة 

الحقيقية مع القطاع الخاص، وضمان 
تحقيق اســتقرار يف تموين الســلع 
األساسية والرقابة عىل عرض وإشهار 
السلع ورصد املخالفات للمواد التموينية 
التالفة ومنع الغش واالحتكار، والعمل 
عىل تأســيس قاعدة بيانات تشــمل 
القطــاع التجــاري والصناعي، وكذا 
تعميم النظم واللوائــح املنظمة لعمل 
السجل التجاري والســجل الصناعي 
عىل كافة الفــروع واالرشاف واملتابعة 
عىل تنفيذها، وأيضاً متابعة املساعدات 
املتعلقة باملعونات واملنح واملشــاريع 

والسلع، وغري ذلك.
ونوه املجاهد أن مشكلة عدم استقرار 
أسعار الســلع يرجع إىل عدم استقرار 

سعر الرصف.
 وأضاف أن منع تداول العملة الجديدة 
يف املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الحوثية زاد الطني بلة كما يقال، حيث 
أن فارق الرصف بني صنعاء وعدن بلغ 

67ريااًل للدوالر، و17ريااًل للسعودي.
وبالنسبة للمعوقات التي تواجه 
املكتــب، اعتــرب املجاهــد الحرب 
والحصــار التي تفرضه مليشــيا 
الحوثي عىل املحافظة أهم العوائق، 
وأنه لم يتبق لتعز الصمود من رشيان 
يمدها بالحياة ســوى منفذ الربة 
عرب "هيجه العبــد"، وهي طريق 
وعر’ وفيها الكثري من املخاطر وال 
تمر فيها القاطــرات الكبرية، األمر 
الذي يؤدي إىل مضاعفة كلفة النقل 
وإضافة كل ذلك عىل الســلع التي 

تدخل املدينة.

:» « مدير عام الهيئة العليا لألدوية لـ

سحبنا 2٧ صنفاً دوائياً من السوق املحلية بناء عىل بالغات تلقتها اهليئة خالل 2019م

مالية تعز.. تطور ملحوظ في األداء ونمو في اإليرادات

مدير مكتب مالية تعز: املوازنة التشغيلية 
للمحافظة غري كافية

:» « مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في تعز لـ

ارتفاع اسعار السلع ناتج عن عدم 
استقرار سعر الرصف وارتفاع كلفة 

النقل بسبب احلصار 

اليمن والسعودية.. امتداد تاريخي وثيق 
إن العالقات اليمنية الســعودية، ال يمكن الحديث عنها فقط 
من زاوية العالقات الثنائية بني بلدين تربطهما عالقة قائمة عىل 
مبدأ التعاون الثنائي املشرتك باملفهوم املتعارف عليه بالعالقات 
الدولية، ألننــا هنا بصدد الحديث عن بلديــن يجمعهما الهوية 
واملصري املشــرتك. فاملتتبع للعالقات الثنائية بني البلدين يلحُظ 
تداخالً تاريخيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا.  ومن خالل استقراء 
العالقات التاريخية للبلدين نلحُظ أيضا تواصال سياسيا واقتصادٍيا 
واجتماعيا يربُط البلدين ويجعلهمــا امتداداً واحدا.  كما أن هذا 
التداخل الوثيق يصوغه ويرتجمه تعاوٌن مشرتٌك يف كافة املجاالت. 
وسوف نحاول يف هذا املقال أن نالمَس بعضاً من مجاالت التعاون، 

سواء عىل الصعيد السيايس أو االقتصادي.
فعىل الصعيد السيايس، اتسمْت العالقة بني البلدين بالتواصِل 
املستمر. صحيح أن اململكة العربية الســعودية حارضٍة وبقوٍة 
بسياستها الخارجية يف دعم قضايا محيطها العربي واإلسالمي، 
إال أن اليمن يمثل للمملكة حجر الزاوية، لذا يحظى دوما باهتماٍم 
بارٍز ويمثل مــكان الصدارة لدى صانع القــرار باململكة.  هذا 
الرتابط الوثيــق جعل من تضامن اململكة مــع اليمن يف مقدمة 
أهداف سياستها الخارجية. كما أن هذا االهتمام هو نتاج مسار 
تاريخي من التضامــن، أوجبتها روابط الجوار، الثقافة، التاريخ 

واألمن املشرتك.
وألن مقاالً صحفيا ال يتســع لرسد املســار التاريخي ملواقف 
اململكة الداعمة لليمن، سنحاوُل أن نستقرئ بعض من أوجه الدعم 
السيايس املدرار الذي حظي به اليمن وما زال من شقيقته- الكربى-
اململكة العربية السعودية. فاململكة كانت حارضة عىل الدوام إىل 
جانب اليمن. ُترجَم هذا الحضور يف شكل عطاٍء مستمٍر ومبادراٍت 
لم تتوقف. عىل سبيل املثال مبادرة مجلس التعاون الخليجي يف 
2012، ومبادرة الرياض يف 2019 وكل هذا الجهد نابع من أصالة 
املوقف األخوي واإلنساني والديني لدى اململكة قيادة وشعبا، كيف 

ال وهي موطن الحرمني الرشيفني.
فمبادرة مجلس التعاون الخليجي يف 2012، مثلت لليمنيني 
آفاقا رحبة، كي يعيشــوا بانســجام مع بعضهم. وبينما كان 
اليمنيون يتطلعون بفارِغ الصرب خروج بلدهم من النهج القائم 
عىل الرصاعات الداخلية إىل النهِج القائم عىل السلم واملصالحة 
تمهيداً لولوج اليمن مرحلة بناء الدولة الحديثة بدعم من األشقاء 
بالخليج ويف مقدمتهم األشقاء باململكة العربية السعودية، كانت 
نوازع الحقد الفاريس عىل أمتنا العربية قد تحالفت مع نوازع 
الفكر الساليل لالنقضاض عىل اليمن. وحينما كان النسيج اليمني 
يتعرض للتقطيع بخناجر فارسية مسمومة بيد مليشيا الحوثي، 
رسعان ما وجَد اليمن إىل جواره أشــقائه ويف مقدمتهم اململكة 
العربية الســعودية. فأمام ذلك الخطر املحدق باليمن واألمة 
العربية، وانطالقا من وحدة املصري واألمن املشــرتك، انطلقت 
عاصفة الحزم-امللهمة لضمائر األمة- بقيادة مملكة العزم، كي 
تعيد ملؤسسات الدولة اليمنية قوامتيها عىل كامل الرتاب اليمني، 
وحفاظا عىل اليمن من أن تجرفها عواصف املد الشيعي عىل يد 

أقليات طائفية موالية إليران.
ويف هذا الســياق، ال بد أن نعرَج عىل الجهود الدبلوماســية 
العظيمة التي قادتها وتقودها اململكة من خالل عالقاتها الثنائية 
أو املتعددة. ففي أروقة األمم املتحدة وبهدف إنهاء التمرد، تّوَج 
الجهد الدبلومايس للمملكة باستصدار قرار مجلس األمن 2216، 
الذي أضحى أحد املرتكزات األساسية التي تستنُد عليه الحكومة 
الرشعية يف معركتها مع االنقالب الســرتداد ما تبقى من مناطق. 
فالسياسة الخارجية للمملكة لم تقف عند هذا الحد يف دعم اليمن 
عقب انقالب مليشيات الحوثي عىل مؤسسات الدولة، بل ترصفت 
وفق اسرتاتيجية شاملة متكاملة فيما بينها، دبلوماسية، عسكرية 

واقتصادية.
فيما يتعلق بمظاهر الدعــم املادي، فإن تحليل واقع العالقات 
الثنائية بني اليمن واململكة من منطق التعاون االقتصادي، يستوجب 
األمر مؤلفات وأبحــاث يف هذا املجال. فاليمن الذي يعاني أزمات 
اقتصادية حادة واختالالت هيكلية مزمنة منذ نشوئه كدولة، نتيجة 
الفجوة بني املوارد والحاجات، كانــت اململكة دوما إىل جواره يف 

كل األزمات.
 وإذا كانت املساعدات االقتصادية مصدرا من مصادر تمويل 
العملية التنموية باليمن، فــإن اململكة وانطالقا من مبدأ الجوار 
واملوقف العروبي واإلســالمي، تصدرت املانحني لليمن علـــى 
مدى سبعة عقود. فقد كانت املعونات املقدمة من اململكة العربية 
السعودية تغطي شتى القطاعات الخدمية واالنتاجية، سواء كانت 
هذه املساعدات من خالل الدعم الثنائي أو عرب املؤسسات املالية 

الدولية.
ويف سياق متصل باملجال االقتصادي، يشكل املغرتبون اليمنيون 
أحد روافد عملية التنمية ببلد يواجه تحديات اقتصادية جمة. وكما 
نعلم بأن أكثر من ثمانني باملئة من هــؤالء املغرتبني يتواجدون 
عىل تراب اململكة العربية الســعودية. فمن خالل تحويالت هؤالء 
املغرتبني، فإنهم يساهمون يف تنمية البلد عن طريق تمويل االقتصاد 
بالعملة الصعبة. كذلك يف مضمار العالقات االقتصادية بني البلدين، 

تشكل اململكة العربية السعودية الرشيك التجاري األول لليمن.
 ومنذ 2015، وملواجهة تبعات انقالب مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران، عملت اململكة عىل وضع اسرتاتيجية اقتصادية متعددة 
األبعاد ملساعدة اليمن، تقوم عىل حشد الدعم وتعبئة املوارد الالزمة 
لإلغاثة وإعادة اإلعمار. سلكْت هذه االسرتاتيجية منحيني: منحى 
يتواله مركز امللك سلمان لإلغاثة، والذي يغطي بنشاطاته كامل 
الرتاب اليمني، بما فيها املناطق الخاضعة لســيطرة مليشيات 
الحوثي. املنحى الثاني، هو منحى إعــادة اإلعمار والذي يحتل 
صدارة اهتمام صانع القرار - امللك سلمان وويل عهده- باململكة.

ويف سبيل استقرار اليمن وتحصينه من الجماعات اإلرهابية لم 
تدخر اململكة أي جهد، معتمدة سياسة اليد املمدودة للجوار، والتي 
شكلت رافعة التنمية باليمن منذ ستينيات القرن املنرصم، غايتها 

من وراء ذلك إخراج اليمن من أزماته.
ونجمل هذا املقال الذي ال يمكن من خالله أن نستعرض القيم 
واملواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية الشقيقة مع اليمن 

ودالالتها اإلنسانية إال ببيت من الشعر لعنرتة بن شداد.
" وإني لحماٌل لكل ملمٍة    

 تخر لها شم الجبال وُتزعُج
وإني ألحمي الجار من كل ذلٍة 

وأفرح بالضيف املقيم وأبهُج ".

د. نهال العولقي 
 وزير الشئون القانونية

حقق مكتب املالية بمحافظة تعز خالل العام املايض نجاحا ملحوظا يف زيادة نســبة 

االيرادات املركزية واملشرتكة واملحلية مقارنة بما تحقق يف عامي 2017 و 2018  من جهة 

وتوسيع نطاق الرقابة عىل املوارد واالوعية اإلرادية من جهة اخرى.. حيث تجاوزت نسبة 

ايرادات املحافظة  يف العام املايض مقارنة بالعام 2018م   131.24 % 

   تقرير ـ هشام المحيا 
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اليمن عرب التاريــخ ثمارها دوما رجال أشــداء ال يهابون 
امللمات، وال يخافون الشــدائد ويقتحمون جدران املوت بكل 
بسالة وإباء، محققني يف كل املنعطفات التاريخية انتصارات 
عظيمة أضاءت صفحــات التاريخ وبلغت ذرى املجد وعربت 
تفاصيلها إىل كل آفاق الدنيا وفضاءات السماء، راسمة لوحة 
زاهية عن تاريخ مزدهٍر بمواقف األبطال اليمنيني الذين خطوا 
بشجاعتهم وحكمتهم ووطنيتهم وتصديهم ملليشيا الكهنوت 

الحوثية.. من أولئك الرجال يقف الفريق الركن محمد عيل 
املقديش وزير الدفاع، شامخا يف ميادين القتال 

واملواجهة غري آبه باستهداف حياته من قبل 
عصابة الحوثي املتمردة والتي حاولت النيل 
منه مرات عديدة، آخرها االستهداف الذي 

تعرض له عند زيارتــه لجبهة رصواح 
املشــجح، وفقد فيه أقرب الناس إليه 
ممــن يرافقونه لحراســته، ومنهم 
الشــاب حمزة املقديش، والذي كان 
القائد وزير الدفاع يكن له كل الحب 
أسوة بأبنائه كونه تربى وترعرع بني 
يديه، وكان أكثر من أخ وأحب من ولد 

بالنسبة للوزير. 

وقف الوزير شــامخاً وظهر بعد 
وقوع الحادثة مؤكداً العزم عىل تحرير 
صنعاء وصعدة وكل اليمن، ومبرشاً 

بالنرص املحتوم.

أيقونــات التضحيــات الباهظة التــي يقدمها أبطال 
الجمهورية لم تتوقف عطاءاتها عند محطة أو شــخصية 
بعينها، فهناك العديد من األبطال العاشقني لليمن املؤمنني 
بقضية وعدالة معركتهم ضد املتآمريــن ودعاة الفوىض، 
مقدمني فلذات أكبادهم يف سبيل انتصار قضيتهم ومن هؤالء 
رجل ملهم تروي تضحياته ومواقفه الوطنية عطش اليمنيني 
للقدوة السياسية والنضالية التي افتقدوها يف ظروف سياسية 
معقدة التفاصيل وباهتة املواقف اختلط عىل إثرها القدوة 
الحسنة من السيئة وبرزت عناوين قاتمة جعلت من املواطن 
محرك بحث مســتمر عن وهج من قدوة عله ييضء الدرب 
ويخرج بالوطن من متاهاتــه الضبابية إىل فضاءات األمل 

واالنتصار وبناء الدولة اليمنية االتحادية العادلة.
حينما نتحدث عن التضحية واملوقــف القدوة دوما ما 
يتبادر إىل أذهاننا شــخصية عظيمة ورجل موقف وبطل 
شامخ من أبناء مأرب الذين كان له رشف التضحية بفلذة 
كبده عبدالوهاب الذي نال الشهادة وهو يدافع عن محافظته 
ووطنه وجمهوريته مواجها مليشيا الحوثية بشجاعة نادرة، 
بها ثقافة ومنهجا  يدفعه إيمانه بعقيدته ووطنيته التي ترشَّ
وسلوكا من والده، اللواء سلطان العرادة، كشخصية يمنية 
ثائرة أكدت عرب مختلف املراحل الوطنية املختلفة أنه رجل 
الحكمة واملوقف الشــجاع املدافع عن الجمهورية والداعم 
واملســاند لبناء الدولة اليمنية االتحادية اآلمنة املستقرة، 
الشاب عبد الوهاب استشهد متأثرا بجراحه يف عام 2015بعد 
أن أصيب وهو يواجه مليشيا الحوثي وهي تحاول اقتحام 
مدينة مأرب فما كان من الشــاب عبدالوهاب إال أن حمل 
سالحه منخرطا مع املقاتلني يف جبهات املواجهة تاركا ملذات 
حياة الشباب وراء ظهره مقسما عىل هزيمة مليشيا الحوثي 
املتمردة واالنتصار للجمهورية والحفاظ عىل كرامة وعزة 

اليمن واليمنيني.

اللواء العرادة لم ينع فلذة كبده واألقرب إىل قلبه من العودة 
ثالث مــرات إىل ميادين القتال بل كان دافعا ومشــجعا له 
لاللتحاق باملقاتلني يف الصفوف األمامية -وليس باملؤخرة 
– إل نجاز النرص والخالص من مليشــيا الظالم، ويف العودة 
الثالثة لعبدالوهاب إىل ميادين الرشف والبطولة أصيب ثم نال 
الشهادة متأثرا بجراحه.. قال العرادة يف استشهاد نجله :" 
عبد الوهاب واحد من أبناء اليمن الذين قدموا أرواحهم فداء 
للعقيدة وفداء للهوية وفداء للثورة والجمهورية وفداء ملبادئ 
وثوابت الشعب اليمني وهو واحد من قوافل الشهداء، بل 

وتعزيز لدماء الشهداء عرب املراحل التاريخية 
لهذا الوطن العزيز".

بهذه الكلمــات العظيمة يكون رثاء 
العظماء ألحب وأقــرب الناس إليهم 
مهما بلغ حزنهم عنان السماء، فلذلك 
الحزن مكان يف القلب يتقاسمه كثري 
من مشاعر االنتماء والزهو والشموخ 
بتلك األرواح التي ارتقت إىل خالقها 
وهي تــذود عن املعتقــد واألرض 
والهوية اليمنية التي مألت اآلفاق 
عزة وكربياء، وبهؤالء الشجعان 
وأمثالهم سينترص اليمن الشك 
وستبوء كل مخططات األعداء 
بالفشــل الذريع كما هو حال 
الحوثية  اإلرهــاب  مليشــيا 
الفاريس  املدعومة بمرشوعها 
الذي لن يصمد كثريا أمام جسارة 
وبطولة اليمنيني الذين يرون يف 

الشهادة حياة وكرامة وعزة. 

التضحية عطاء فعــيل ُيلمس ويعاش، 
ومن أعظم أنواع الفداء أن يفتدي اإلنسان 
وطنه بروحه واألعظــم أن يتقبل املحب 
تضحية أقرب الناس إليه بشموخ واعتزاز 
مادامــت التضحية دفاعا عــن العقيدة 

والوطن واملبادئ والثوابت الوطنية.

اللواء أمني العكيمي، محافظ محافظة 
الجوف قائد محور الجــوف، يعد بطالً فذاً 
وأنموذجاً رائعاً يحتذى به وبمواقفه الوطنية 
وتضحياته العظيمة املعمدة بعشقه لوطنه 
واإليمان بقضيته وعدالة معركته ضد أعداء 

الحرية والكرامة واالستقرار.

اللواء العكيمي القائد الشجاع وفارس 
من فرســان العرب الذي ال يكل وال يمل يف 
تأدية واجبه أمام أفراده وأمام مسؤوليته، 
لم تهزه الخطوب والتضحيات يف سبيل دحر 
مليشيا اإلرهاب الحوثية ولم يثنه استشهاد 
نجله العميد صادق الذي استشــهد وهو 
يدافع عن وحريــة وكرامة وطنه يف إحدى 
جبهات محافظة الجــوف.. يقول اللواء 
العكيمي يف استشهاد فلذة كبده واألقرب 
إىل قلبه:" إن الشــهيد العقيد صادق ليس 
أول شــهيد وال آخر شهيد من أجل اليمن، 
وما هو إالّ واحد من آالف الشهداء األبطال 
الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ويف 

سبيل استعادة الجمهورية".

ويواصل حديثه عن نجله الشهيد بعبارات 
كل مفردة منها تحكــي عن قيمة وطنية 
فريدة ال تستطيع أمامها إال أن تنحني لهذا 
الرجل إجالال واكبارا، مفردات تعلمنا معنى 
األثرة يف حب الوطن والتضحية يف ســبيله 
بالغايل والنفيس " إن تواجدنا يف الصفوف 
األمامية لجبهات القتال هو من أجل الكرامة 
والرشف، وإننا لن نكون طالب ثأر شخيص 

بل ثأرنا ألجل الوطن فقــط، غري مبالني 
بالتضحيــات التي قدمناها وســنقدمها 
يف ســبيل معركة دحر االنقالب واستعادة 
الدولة"، ويميض القائد الفذ اللواء العكيمي 
إىل جبهات الرشف والبطولة محمال بوجع 
فقده لنجله الشــهيد صــادق العكيمي 
مخاطبا من أراد تقديم العزاء: "من أراد أن 
يعزيني فليــأت إىل الجبهات، فهناك فقط 
يكون العزاء واملواساة لكل األبطال الذين 
نالوا الشــهادة حفاظا عىل كرامة وطننا 

وصون ترابه".. هكذا هي مواقف العظماء 
الذين بهم ســتنترص اليمن، وعىل نهجهم 
سيحافظ اليمنيون عىل عقيدتهم ووطنهم 
ومبادئهم، وبهم سيسطر اليمنيون ملحمة 
االنتصار عىل مليشيا الحوثي اإلرهابية يف 
وقت ليس ببعيد، فمــا يتحقق يف جبهات 
أولئك القادة األبطال وغريهم - ممن ال يتسع 
يف هذه التناولة الحديث عنهم - انتصارات 
عظيمة ومتسارعة تكتب قرب زوال املليشيا 

الحوثية واستعادة الجمهورية.

ملنع ســقوط حلم الجمهورية تكاتفت 
جميع قبائل مــأرب حينها، اســتجمع 
القائد اللواء الركن مفــرح بحيبح، قائد 
محور بيحان، قائد اللواء 26 مشــاة،  كل 
إمكانياته كشــيخ قبيل وعسكري سابق 
وارتدى البزة العســكرية مرة أخرى بعد 
عقود من مشــاركته يف معارك الدفاع عن 
صنعــاء بوابته قبل التحاقه باملؤسســة 
العسكرية مطلع السبعينات، وها هو اليوم 
دفاعا عن الجمهورية يستنفر أرسته وأبناء 
قبيلته ملقاومة املليشيا الحوثية التي أرادت 
االنقضاض عىل مبادئ وثوابت الشــعب 

اليمني ومكتسبات الجمهورية.

يف العام 2015 شــارك اللواء بحيبح يف 
قيادة العديد من املعارك ضد الحوثيني عىل 
أطراف محافظة مأرب التي كانوا ينوون 
اجتياحها وقد تمكن إىل جانب عدد من أبناء 
القبائل ويف مقدمتهــم قبيلته من هزيمة 
املليشــيا الحوثية يف معركة “قانية” التي 

تفصل بني محافظتي البيضاء ومأرب.

 ظل بحيبح يقود معركة تلو أخرى ضد 
الحوثيني، ولكن هذه املرة يف مديريات نعمان 
وناطع يف محافظة البيضاء وهي املعركة 
التــي فقد فيها القائــد بحيبح أربعة من 
أبنائه وعدداً مــن أقربائه وأبناء قبيلته يف 
معارك تحرير اليمن من املليشيا الحوثية 
بصرب وايمان وجلد وثبات فلم يهزه فقدهم 
إليمانه الراسخ بأن دينه وحب وطنه يمليان 
عليه التضحية بكل غــال ونفيس، البطل 
الجمهوري االتحادي القائد بحيبح لم يلتفت 
وراءه أو ينكرس، لبــى نداء الوطن ووقف 
مدافعا عنه معطيا إياه فلذات كبده بشري 
ومعتصم استشهدا سويا، ثم لحقهم ابنه 
الثالث راشد ليلحقهم أيضا فلذة كبده الرابع 
وليد.. يا له من رجل عظيم فكل آالم الفقد 

تلك لم تثنه من مواصلة نضاله يف الصفوف 
األمامية يف أكثر من جبهة بل نجده فخورا 
ومعتزا بأبنائه الذين استشــهدوا نرصة 
للدين والوطن لقناعاته بأن ألم ســقوط 
الجمهورية بأيدي مليشــيا الكهنوت أشد 
أملا ومصيبة من آالم فقد األبناء واألقارب 

والقبيلة بأجمعها.

يقال للواء الركن مفــرح بحيبح: ابنك 
استشهد، فيقول بشــموخ وإباء:" كلكم 
أبنائي، اســتمروا يف زحفكــم انترصوا 
لوطنكــم".. كلمات عظيمــة ال يقولها 
إال العظمــاء ســيدونها التاريخ يف أنصع 
صفحاته.. كيف ال وهذا الرجل العظيم يف 
لحظات تلقيه نبأ استشهاد فلذات كبده أو 

بعد مواراتهم الثــرى ما يلبث إال أن يحول 
أحزانــه إىل باقات نرص وعزة وشــموخ 
"معنوياتنا فــوق الســحاب، وها نحن 
واألبطال ننطلق إىل املعارك وكأننا نذهب إىل 

األعراس".

 يقول أبــو الشــهداء األربعــة:" إن 
التضحيات العظيمة لكن الوطن أكرب وأغىل 
ومن أجله سنقدم الشهيد تلو الشهيد ولن 
نراجع حتى تحرير اليمن كامال واستعادة 
جمهوريته، وهذه قناعاتنا وطريقنا التي 
اخرناهــا بمواجهة املد الفــاريس الذي 
ال يمكن أن يقبله اليمنيــون مهما كانت 
الظروف والتضحيــات وال رجعة عنها ما 

حيينا ".

اللواء سلطان.. التضـحية واملــوقف الفريق املقديش.. الرجل الشجاع

اللواء بحيبح.. بطل مجهوري بامتيازاللواء العكيمي.. حكاية بذل وانتصار 

حينما بدت بعض األرض اليمنية تحت وطأة الوجع اليومي جراء الحقد الكهنوتي املعزز بآالت املوت وأدوات القمع التي نصبتها مليشيا الحوثي 

اإلرهابية عىل أجساد اليمنيني بوحشية ال نظري لها، حينها كانت إرادة الله قد سخرت للمظلومني واملقهورين قادة مخلصني من الجيش قدموا 

تضحيات عظيمة استثنائية وصلت إىل التضحية بأقرب الناس إىل قلوبهم مشعلني بعطاءاتهم وشجاعتهم روح التضحية وفضائل البذل والعطاء 

يف نفوس اليمنيني مشاعل ال تنطفئ ذودا ودفاعا عن العقيدة واالنتصار لليمن والدفاع عن كرامة املواطن وأمنه واستقراره.

   تقرير : عارف المقطري 

الحديث عن أولئك الرجال الذين حملوا أرواحهم بأكفهم وقدموا أبناءهم الواحد تلو 
اآلخر شهداء يف معارك الدفاع عن حارض ومستقبل اليمن ضد املليشيا الحوثية اإلرهابية، 
ال شك حديث استثنائي يصعب عىل الذاكرة اختيار املفردات الالئقة بتضحياتهم وتفيض 
املشاعر بوجع من نوع خاص عند االقراب من حاالت الفقد التي يعيشونها، فاالبن هو 
األغىل دائماً يف الرتيب بني الجميع ولكن بما أنهم رجال أفذاذ يسكنهم اإلخالص للوطن 
ويسكنون كل ذرة من تراب اليمن الغايل، ورغم كل تضحياتهم تلك لم يربحوا ميادين 
العزة والكرامة، مســتمرين يف مواجهة مليشيا الحوثي الكهنوتية اإليرانية بعزيمة ال 

تلني وإرادة ال تقهر.

أمثال هؤالء كثر يف جيشــنا ال شك سوف نســتمر يف االحتفاء بمواقفهم وتخليد 
بطوالتهم وتضحياتهم الفريدة والتزود والتزويــد من معني بطوالتهم وتضحياتهم 
عىل صدر هذه الصحيفة تباعا لحاجة هذا الجيل لنماذج من قدوة تيضء لهم الطريق 
وتعلمهم معنى الوطن ومكانته واإليمان برضورة حمايته والدفاع عن مكتسباته، يف 
سبتمرب 2014م اجتاحت املليشــيا الحوثية العاصمة صنعاء وسيطرت عىل مفاصل 
الدولة واحتلت املؤسسات الحكومية واملعســكرات، ثم ما لبثت بعد شهور قليلة ان 

أرســلت عنارصها اإلرهابية املدفوعة بالحقد والكراهية الجتياح املدن واملحافظات، 
وكانت محافظة مأرب رشقي صنعاء يف طليعة األهداف نظرا لثقلها القبيل وألهميتها 
الجغرافية واالقتصادية، ولكن املليشيا الحوثية لم تدرك أن هذه املحافظة عصية عليها 
بفضل عظمة ويقظة قبائلها وأبطال القوات املسلحة لتتفاجأ بمواجهة عنيفة من 
كل أبناء قبائل مأرب، وخالل فرة وجيزة سقط مخطط املليشيا الحوثية عىل أبواب 
مدينة مأرب بعد أن تلقت هزيمة كشــفت وهنها أمام قوة وإرادة وشجاعة أبطال 

ورجال مأرب.

أشعلوا روح الفداء وفضائل البذل والعطاء في نفوس اليمنيين

قادة اجليش.. حكايات من سفر التضحيات دفاعاً عن الوطن
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   نبيل صالح

تسبب تصعيد مليشــيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران يف جبهات محافظة الجوف 
يف نزوح اآلالف من املدنيني باتجاه محافظة 
مأرب، األمر الذي خلق مأساة انسانية جديدة 
آلالف األرس التي وجدت نفســها يف تجوب 
الصحراء دون مأوى وطعام أو رشاب وفاقم 

أعباء محافظة مأرب يف ظل النزوح املتزايد. 
تفيد بيانات الوحــدة التنفيذية للنازحني 
التابعة للحكومة الرشعية رصد نحو 25 ألف 
أرسة نازحة قادمة من محافظة الجوف، وهو 
ما يضع الوحدة التنفيذية والسلطة املحلية 
أمام تحٍد حقيقي باعتبار كثافة النزوح تفوق 

القدرات واإلمكانات املتوفرة.

النزوح والتشرد كخيار إجباري
النازحون عىل تنوع الوجهات التي جاءوا 
منها سواء من أبناء املناطق التي تحت سيطرة 
املليشيا وفروا بأرسهم من بطشها إىل مناطق 
تعرضت لهجوم املليشيا مجدداً يف نهم ومجزر 
والجوف أو حتى السكان املحليون ألبناء تلك 
املناطق، لم يكن بحسبان الجميع أن تبدأ رحلة 
نزوح جديدة مع تصعيد مليشيا الحوثي وأن 
يواجهوا أياماً بائسة كما جرى لآلالف منهم.

يلخص النازح من مدينة الحزم عبد االله 
محمود يف حديثه لـ"26 ســبتمرب" مشهد 
املأساة ورسالة للجهات املعنية واملنظمات، 
كما ينقل عربنا رسالة إىل قيادة وأفراد الجيش 
الوطني البواسل.. مشدداً عىل كونهم األمل لكل 
املظلومني يف البالد وهم الضامن الســتعادة 
الدولة اليمنية ووضــع الحد النهائي لرحلة 
النزوح التي لم تنته بعد ومسلســل التهجري 

واالضطهاد.
يقول عبداالله إنــه اضطر إلخراج أرسته 
املكونة من تسعة أفراد بينهم زوجته وطفلتني 
وثالث فتيات وولدين، خارج مدينة الحزم بعد 
تصعيد مليشيات الحوثي مؤخراً باتجاه املدينة 
واســتهداف املدنيني، حيث وجد نفسه مع 
أفراد أرسته يخوضون الصحراء باتجاه مأرب 
بال وجهة محــددة غري األمل بإنقاذ األطفال 
والنساء، وهاهم اآلن بال مأوى مع اآلالف يف 

أطراف الصحراء.
يؤكــد عبداالله أنه يســعى لتأمني أفراد 
أرسته أوالً وقد اتخذ القرار بالعودة إىل الجوف 
لينظم لصفوف األبطال من املقاومة والجيش 
الســتعادة الحزم والغيل واستكمال معركة 
التحرير وتطهري البالد من رش املليشــيات 
املتمردة التي هّجرت اآلالف من مســاكنهم 

وهي معركة كرامة بالدرجة األوىل. 
ودعا عبداالله وأرسته كافة املنظمات إىل 
التدخل الفاعل إلنقاذ أكثر ما يقارب 20 ألف 
نازح بال مأوى وال غذاء وال دواء.. مشدداً عىل 
الدور الحكومي يف تحمل مسؤولية املهجرين 

والنازحني.
وقال "كما ترى نحــن وأطفالنا نفرش 
الصحراء ونلتحف السماء بال تدخل حقيقي 
من املنظمات والحكومة أما سلطة مأرب فإنها 
قد منحتنا األرض وعليه ضغط يفوق طاقتها 

ال نريد الضغط أكثر".
واضاف عبداالله: "يعيش النازح من الجوف 

وضع مأساوي، يجد نفسه هارب من جحيم 
املليشيات إىل الترشد، وليس أمام النازح خيار 
ســوى البحث عن قريب ليحل ضيف ثقيل 
عليه أو املبيت يف العراء، حتى تلتفت املنظمات 

وتقدم لك ايواء".
مؤكــداً: "أنا صحفي وجد نفســه أمام 
جماعة تكن أشــد الحقد عــىل االعالميني، 
وبتحريض زعيمها ستكون أمام بطش هذه 
الجماعة وكان ال بد من النزوح بعد سيطرة 
مليشيا الحوثي عىل الحزم عاصمة الجوف.. 
اضطررت أن أضع زوجتي وهي مشارفة عىل 
الوالدة عند أحد أقاربي، الذي يستأجر شقة 
متوسطة يســتضيف فيها ثالث أرس نازحة 
من الجوف. وبعد يوم واحد من وصول األرسة 
إىل مأرب وضعت زوجتي طفلتنا البكر ومن 
حينها مرت عيل ثالثة أيام دون أن أستطيع 
رؤية زوجتي أو مالمســة طفلتي؛ فالشقة 
التي تســتضيف أرستنا وثالث أرس أخرى ال 

تجد فيها مكان للجلوس مع أرسة".
ويختتــم عبداالله حديثــه بالقول: "أما 
الشــتات والترشد وعدم االستقرار فهذا أمر 

آخر وفصل مختلف عن املأساة.. النزوح لم 
يكن سوى الخيار األقل مرارة فيما األسوأ كان 
البقاء تحت سيطرة املليشيا التي ال تعرف 
بحرمة، وســتكون هذه األرس معرضة لكل 

صنوف االنتهاكات"..

رحلة المأساة المضاعفة
ومنذ منتصف يناير املايض، بسبب تصعيد 
مليشــيا الحوثي ابتداء بجبهة نهم وحتى 
مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، خلّفت 
موجة نزوح كثيفة آلالف األرس، حيث قامت 
مليشيا الحوثي بقصف وإحراق مخيم الخانق 
يف مديرية نهم ما أدى ملقتل وإصابة عرشات 
النازحــني وتهجري 10 آالف نــازح باتجاه 

محافظة مأرب.
ومن بــني ما نهبتــه مليشــيا الحوثي 
مستشــفى ميداني تقــدر تكلفته بمليون 
واربعمائة ألف دوالر، ثم أحرقت كل ما فيه"، 
ويبلغ  عدد النازحني جراء أحداث نهم أكثر من 
10 آالف نسمة، وأغلبهم من مخيم الخانق". 
طبقاً لترصيحات محافظ محافظة صنعاء 

اللواء عبدالقوي رشيف.
تحّد يفوق القدرات املتوفرة

إىل ذلك، يقــول مدير الوحــدة التنفيذية 
ملخيمــات النازحني بمأرب ســيف مثنى يف 
ترصيح خاص لـ"26 ســبتمرب" إن نسبة 
النزوح هائلة مــن محافظة الجوف باتجاه 
مدينة مأرب، باإلضافــة إىل موجة النزوح 
الواسعة آلالف األرس من نهم ومديرية مجزر.
وقال مثنى إن الوحــدة التنفيذية بمأرب 
رصدت حتى اآلن نزوح 15 ألف إىل 18 ألف أرسة 
من الجوف، فيما تم رصد نزوح 5600 أرسة 
من نهم ومفرق الجوف منذ الشــهر املايض 
وال زالت الوحدة تتتبع البيانات الستكمالها.. 
مشرياً إىل استمرار تدفق النازحني بكثافة وهو 
مايخلق ضغطاً مضاعفاً عىل قدرات السلطة 

املحلية والوحدة التنفيذية.
وعن التدخالت االنسانية يقول مدير الوحدة 
التنفيذية إن تلك التدخالت من املنظمات الزالت 
محدودة وال ترقى إىل الحجم املهول للنازحني 
واالحتياجات املطلوبــة، حيث تقوم بعض 
املنظمات بتوفري 20 خيمة أو 2000 ســلة 
غذائية عىل ســبيل املثال وهذا اليغطي الحد 

األدنى من العدد املهول.
ووجه مدير الوحــدة التنفيذية للنازحني 
بمأرب عرب "26 ســبتمرب" نداء استغاثة اىل 
رشكاء العمل االنســاني الدوليني واملحليني 
وكافة املنظمــات إىل التدخل إلنقاذ عرشات 
اآلالف من األرس النازحة وتوفري االحتياجات 

األساسية لها.
وقال ســيف مثنى إن الســلطة املحلية 
بمأرب تتحمل عبءا أكرب من طاقتها تجاه 
موجات النزوح باتجاه املحافظة ودورها مع 
نازحي الجوف مؤخراً أن قدمت بالتعاون مع 
املجتمع املضيف عدة تسهيالت تشمل توفري 
قطعة أرض الســتيعابهم وما عىل الجهات 
املعنية ورشكاء العمل االنســاني إال تحمل 
مســؤولياتهم بتوفري املأوى والغذاء والدواء 

لهذه األرس.

   تقرير حداد محفوظ

يعيــش أكثر من خمســة آالف نازح يف 
صحراء العــرب يف محافظة حرضموت منذ 
أكثر من خمس سنوات فروا من نريان الحرب 
التي شنتها مليشيا الحوثي جراء انقالبها 
عىل الحكومة الرشعيــة ، معاناة حقيقية 
وحياة قاسية يعيشها النازحون من صعدة 

وعمران والجوف.
يقول مبخوت محمد، وهو أحد النازحني 
من محافظة الجوف ورب ألرسة، إن حياته 
قبل الحرب كانت مســتقرة إال أن ظروف 
الحرب القاسية اجربتهم للنزوح والعيش يف 
هذه الصحراء وأن أكرب مشكلة تواجههم يف 
صحراء العرب هي الحصول عىل مياه صالحة 
للرشب يف صحراء قاحلة يموت فيها الطائر 
عىل حد وصفه ، فيتــم رشاء املياه بمبالغ 
باهظة ومن مسافة تبعد عن املخيمات األمر 
الذي ضاعف من معاناتهم فتكلفة املواصالت 
باهظة إىل جانب ســعر اللر من املاء الذي 
يشرونه من مركز املدينة ، ويضيف مبخوت 
أن مشكلة املياه ليست الوحيدة التي يعانون 
منها فانعدام الغــذاء والدواء باإلضافة  إىل 
عدم وجود دورات املياه كلها معاناة تتفاقم 

يوما بعد آخر جراء تزايد أعداد النازحني.

إغاثة مؤقتة
تدخلت منظمة اليونســيف نهاية الشهر املنرصم 
من العام املايض بتنفيذ مــرشوع مد النازحني باملياه 
عرب مؤسسة مربوك الكور بمديرية العرب ، استمر هذا 
املرشوع ملدة ثالثة اشهر فقط ، شمل توزيع املؤسسة 
للمياه عىل )12( منطقة للنزوح بداخل الصحراء التي 
تبعد عن الطريق الرئييس الواصل ملنفذ الوديعة الحدودي 
لنحو )50( كيلو مراً، لتعبئة خزانات النازحني باملياه 
الصالحة للرشب ، بتنفيذ وإرشاف الهيئة العامة ملرشوع 
مياه الريف بــوادي وصحراء حرضموت بالتعاون مع 
السلطة املحلية باملديرية، لكن املرشوع توقف بعد أن 

استمر لثالثة اشهر فقط.

وأعرب النازحون املتواجــدون من مختلف مناطق 
البالد يف صحراء العرب عن أملهم يف عودة منظمات االيواء 
لسقيهم باملياه بعد انقطاعها وارتفاع تكلفة لر املاء يف 
الصحراء واملعاناة يف جلبها من أماكن بعيدة وبأسعار 

باهظة.
من جهته يقول مربوك الكور، مدير مؤسسة مربوك 
الكور املنفذة للمرشوع، أن فــرة التعاقد مع منظمة 
اليونسف شملت مرحلتني خالل الســنة املاضية، وتم 
سقي نحو )6471( نازحاً من مختلف مناطق الرصاعات، 
يف )12( موقعاً داخل الصحراء، بتكلفة اجمالية قدرت 
بنحو )122,500,000ريال يمنــي(، الفتاً أن املرشوع 
القى استحساناً كبرياً من املواطنني وتفاعلهم معه نظراً 
لكلفة املياه العالية التي يجرب املواطنون لرشائها يف تلك 

املناطق، آمالً أن تعمــل منظمات مجتمعية 
وإيوائية لســقيا املواطنني يف داخل الصحراء 
والذين نزحوا من مختلف محافظات البالد إىل 
داخل صحراء العرب املرامية األطراف للحصول 

عىل حياة آمنة.

غياب المنظمات اإلنسانية
غياب دور املنظمات اإلنســانية واإلغاثية 
للنازحني يف صحراء العــرب يزيد من تفاقم 
املعاناة هنــاك، وكارثة عطش تحارص أكثر 
من خمسة االف نازح يف ظل استمرار النزوح 
يف مناطق املواجهات وخاصة بعد ســقوط 
محافظة الجوف بيد الحوثيني مما تسبب يف 

موجة النزوح إىل مأرب.
النــزوح يف الصحراء قد يتزايــد يف األيام 
القادمة مما قد يشكل كارثة إنسانية، يقول 
مبخوت محمد: إن املنظمات تنفذ مشاريع 
إغاثية، ولكن تذهب يف مكان غري مناســب، 
وأنهم يسمعون باإلغاثات ولكنهم لم يروها.. 
متمنيا أن تأتي املنظمات إلغاثتهم فقط ولو 

برشبة ماء.

انعدام التعليم
التعليم شــبه منعدم يف مخيمات النزوح، 
والكثري من األطفال ال يحصلون عىل التعليم 
بصورة أساسية ومنتظمة، إال أن مجموعة 
من األرس يف املخيم قاموا بجلب معلم إىل املخيم 

لتعليم مبادئ القراءة والكتابة.
يقول محمد عيل، أحد أبناء مدينة تعز يعمل معلماً 
يف املخيم أنه منذ بداية تعليمه لألطفال كانوا يحرضون 
ثالثني طالبا، ولكن بســبب بعد املســافة بني الخيام 
واملدرسة والتي هي عبارة عن خيمة تقلص العدد كثرياً، 
إضافة إىل عدم وجود الكتاب املدريس وانعدام الوسائل 
التعليمية الرضورية مثل الســبورة واألقالم وغريها. 
ويضيف محمد أن املكان لم يعد مناسباً للتعليم داخل 
خيمة مفتوحة من كل الجوانب، حيث تأتي الرياح بني 
فرة وأخرى وتقوم بتعكري جو التعليم بالرياح والغبار 
الذي يجعل الجو التعليمي غائباً تماما.. مناشدا الجهات 
املعنية بالتدخل العاجل إلنقاذ األطفال من التجهيل جراء 

انعدام مقومات العملية التعليمية.

اجلوع والعطش حيارص آالف النازحني يف صحراء العر

   توفيق الحاج

شــهر كامل او يزيد واملعارك 
تدور  الرشســة  واملواجهــات 
رحاها يف بعض مديريات الجوف 
سطر فيها أبطال الجيش مالحم 
أســطورية خالدة حيث دفعت 
مليشــيا الحوثــي باملئات من 
عنارصها وغررت بعدد من أبناء 
قبائل الجوف وحشدت الكثري من 

العتاد واآلليات.
طوال هذه املدة حاولت قوات 
الجيش تجنيــب املدنيني نريان 
املعارك قدر املستطاع كما بذلت 
جهوداً جبارة حمايــة ودفاعا 
عــن املدنيني والنازحــني الذين 
شكلت لهم محافظة الجوف ما 
يشبه "املنطقة الخرضاء" آلالف 
النازحني الهاربني من االنتهاكات 
الحوثيــة، ومع ذلــك لحقتهم 
مليشــيا الحوثي وألحقت بهم 
أذى كبريا واستخدمت كل أنواع 
الصواريخ  األســلحة بما فيها 
البالســتية إضافة إىل انتهاكات 

جسيمة.
واســتغلت مليشــيا الحوثي 
تراجع قــوات الجيش وارتكبت 
بحــق املدنيــني جرائــم حرب 
إنســانية وصفتها  وانتهاكات 
املنظمــات بالخطــرية وجرائم 

الحرب. 
ورغــم دعــوة املنظمــات 
الحقوقيــة واألممية مليشــيا 
الحوثي إىل حماية املدنيني إال أن 
مليشيا الحوثي لم تستجب؛ حيث 
قامت بتفجري املدارس واملساجد 
ودور القرآن ومباني شخصيات 
اجتماعية مدنية وعسكرية، كما 
أحرقت محالت تجارية وســكن 

أطباء مستشفى الجوف.
إضافة إىل تســببها يف ترشيد 
ونزوح قرابة 30 ألف أرسة، حيث 
أفادت تقاريــر منظماتية إىل أن 
عدد األرس التــي نزحت باتجاه 
محافظــة مأرب بــاآلالف ولم 
تحدد رقما للفارين من الجوف، 
إال أن هيئة إغاثية تابعة للحكومة 
قّدرت عدد النازحني صوب مدينة 
مأرب، رشقــي البالد، بـ25 ألف 
أرسة، أي نحو 125 ألف نســمة 
إذا ما قيست األرس اليمنية بأنها 

تتكون من 5 أفراد.
ورغم هذا العــدد الكبري من 
األرس النازحــة املفاجئ إال أنه 
قليــل مقارنة بســكان مدينة 
الحزم حيــث أن موجة النزوح 
من عاصمــة محافظة الجوف 

صوب مأرب لم تستمر طويالً، 
حيث منعت جماعــة الحوثي 
مئات األرس من املغادرة صوب 
مأرب، واتهمها حقوقيون بأنها 
تريد االحتفاظ بهم واستخدامهم 

كدروع برشية.
وبحسب مصادر ميدانية فقد 
كثفت مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
االثنني، أعمالهــا اإلجرامية ضد 
ســكان مدينة الحــزم، حيث 
نهبت وفجرت املنازل واملنشآت 
الحكومية، ممــا أدى لنزوح 30 
ألف نســمة خالل 48 ســاعة 

املاضية، من عاصمة الجوف. 
وقد كشــفت عضوة اللجنة 
اليمنية للتحقيــق يف انتهاكات 
حقوق اإلنسان، إرشاق املقطري، 
أن اليــوم الذي أعقب ســيطرة 
الحوثيني عىل عاصمة محافظة 
الجوف، شهد انتهاكات إنسانية 
مروعة، ابتــداء باقتحام املنازل 
ونهب املمتلكات، وصوال إىل منع 
النازحني من التحرك باملركبات، 
وهو ما جعلهم يضطرون للفرار 

سريا عىل األقدام.
وقالت املقطري يف ترصيحات 
إعالمية: إن النازحني يف حالة فزع 
كبرية، ألنهم فارون من الحوثي 
وتعرضوا النتهاكات ســابقة يف 
محافظاتهم، بعض الفارين من 
مدينة الحزم، أوقفهم الحوثيون 

وأخذوا عليهم سياراتهم".
وأضافت أغلــب النازحني يف 
"الحزم"، من خــارج محافظة 
الجوف، وتحديداً من محافظات 
"حجة، عمران، صنعاء، وصاب 
) ذمار(، باإلضافة إىل أعداد من 
مديريات أخــرى بالجوف مثل 
"املتون" و"الغيل"، وأعداد قليلة 

من محافظة إب، وسط البالد.
املقطري كمــا رصحت كانت 
قد نفذت  "منتصف يوليو/تموز 
2019 عدة جلسات استماع مع 
23 نازحاً من محافظات شمال 
الشــمال، جميعهم تحدثوا عن 
انتهاكات موجعــة تعرضوا لها 
الحوثيــني يف محافظاتهم  من 
واضطروا بســببها للنزوح إىل 

الجوف".
اما الهيئة الحكومية املسؤولة 
عن مخيمات النازحني، فأطلقت 
نداء استغاثة للمنظمات اإلغاثية 
واإلنســانية العاملــة يف اليمن 
للتدخــل العاجل إلغاثة املدنيني، 
وأشــارت إىل عــدم قدرتها مع 
ســلطات مأرب، عىل استيعاب 
هذه األعداد الكبرية من املهجرين 

قرسيا.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
بدورها أعلنت مساء اإلثنني، عن 
تقديم مساعدات غذائية وإيوائية 
لـ70 ألف نازح هربوا من املعارك 
الدائرة يف شمال اليمن، إىل مدينة 

مأرب.
ولم يكن النازحون هم الضحية 
األوىل للبطــش الحوثــي عقب 
اجتياحهــم لعاصمــة الجوف، 
حيث قاموا باقتحام مستشفى 
املدينة بحثا عن جرحى والسكن 
الجامعي، كما تمــت مداهمة 
منازل قيادات عسكرية موالية 

للرشعية.
النســاء من  تســلم  ولــم 
االنتهاكات الحوثية، بعد أن قام 
مسلحو الجماعة، باقتحام منزل 
رئيسة القطاع النسائي يف حزب 
التجمع اليمنــي لإلصالح، وفقا 

للمصادر.
أفادت  النازحــني  وعن حال 
املصادر أن عرشات األرس النازحة 
لم تجد مركبــات لنقلها خارج 
املدينة، فيما تاهت يف الصحراء 
قرابة 70 أرسة نازحة والفارة من 
جحيم املليشيا البعض منها وصل 
مدينة مأرب بعد يوم من خروجها 
من الجوف كما تعرضت قرابة 20 
أرسة إىل نهب سياراتهم من قبل 

املليشيا الحوثية.
كما أفادت مصادر أن قذائف 
تســتهدف  الحوثية  املليشــيا 
الفارين صوب الصحراء، وليس 
فقــط املناطــق املأهولة داخل 

مدينتي الحزم والغيل.
إىل جانــب متاعــب النزوح 
وآالم الفرار تصل إىل مأرب آالف 
األرس بدون مأوى بدون ســكن 
بدون تغذية خصوصا وأن أغلب 
النازحني هم من النساء واألطفال 

 .
التنفيذية  الوحدة  أفادت  وقد 
إلدارة مخيمات النازحني  أن أكثر 
من 30 ألف نازح وصلوا ملحافظة 
مأرب، جراء العدوان الحوثي عىل 
الجوف، وتوقعات بأن يتضاعف 

العدد خالل الساعات املقبلة.
وناشــدت الوحدة التنفيذية، 
يف بيــان صحفــي، املنظمات 
اإلنســانية واإلغاثية، "التدخل 
العاجل"، قائلة: إنها غري قادرة 
عىل استيعاب هذه األعداد الكبرية.

وحذرت الوحدة من أن استمرار 
التصعيد العسكري يهدد بكارثة 
إنسانية يف ظل األوضاع اإلنسانية 
الصعبة التي يعيشها السكان يف 
محافظة الجوف كون أغلبهم من 

النازحني.

المدنيون في محافظة الجوف نزوح وتنكيل وانتهاكات ضد اإلنسانية

مليشيا احلوثي تفجر املدارس 
واملساجد وعرشات املنازل 

وتقتل األطباء واملدنيني

مــأســـــاة جـــديدة ألكثر من ٢٠ ألف أسرة..

مليشيا احلوثي تتسبب يف نزوح سكان اجلوف إىل الصحاري بال مأوى وال غذاء
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* هل أنتم موقنون بتحقيق الحسم واالنتصار 
عىل املليشيا الحوثية املتمردة؟

بعون الله ثم بجهود قواتنا املسلحة نحن 
موقنون من الحســم والنــرص، ألننا نقاتل 
ونقاوم جماعة انتهكت الدســتور والقانون 
وداســت كل األعراف التي يعرفها اليمنيون، 
وخرجت عن اجمــاع اليمنيني، ويريدون ان 
يســتعبدوا الناس، وألن الحــق معنا والحق 
منترص دائما .. نحن نواجه مرشوعاً إيرانياً 
يســتهدف املنطقة ككل ويريد ان يعيدنا إىل 
عهد الظالم والكهنــوت، لقد قطعنا عهدا ال 
رجعة عنه وقدم اللواء ١٤٣ ما يقارب الفني 
بني شهيد وجريح يف الجبهات التي شارك فيها 
ووفاء للشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة 
يف سبيل الوطن سنظل موقنني بالنرص، لذلك ال 

خيار لدينا إال النرص أو املوت دونه .
* هل أنتم راضون عن التقدم الذي أحرزه 
أبطال الجيش الوطني خالل الفرتة املاضية؟
بكل تأكيد استطاع الجيش يف وقت قصري 
أن يشكل نواة إلعادة تشكيل القوات املسلحة 
وخالل اشــهر قليلة تم االنطــالق للمعارك 
الوطنية وتحرير املحافظات التي ســيطرت 
عليها املليشــيا بدعم واســناد من التحالف 
العربــي بقيادة اململكة العربية الســعودية 
وأحرز الجيش تقدمــاً كبرياً يف وقت قيايس، 
واستطاع دحر االنقالب الحوثي وهو يف أشد 
قوته والجيش اليوم هو من يملك زمام األمور 
وهو من يسيطر عىل امليدان ويتحكم يف مصري 
املعركة رغم القصور والســلبيات، من خالل 
النظر إىل وضعه يف بداية العام ٢٠١٥ وحتى 
اليوم تجد فرقاً شاسعاً وسيطرة كبرية عىل 
األرض، واصبح حلم اســتعادة الجمهورية 
بأيدي الجيش والرشعيــة، هناك انتصارات 
كبــرية واحرز تقدمــاً واســعاً، يف مختلف 

الجبهات.
* البعــض يتحدث عن توقــف الجيش يف 

رصواح وتراجعه يف نهم؟
الحرب سجال، لكن الجيش قادر بإذن الله 
ان يعيد األمور إىل نصابها، ومهما حدث من 
قصور أو تراجع يتم التغلب عليه وتجاوز كل 
العوامل واألســباب التي تؤدي إىل ذلك، نحن 
اليــوم نملك مقومــات حقيقية عىل األرض 
بفضل الله ونعمل عىل إعادة ترتيب الصفوف 
وتوحيــد القيادة الواحــدة والعودة لخوض 
املعركــة الوطنية حتى تحريــر كافة تراب 

الوطن.
* كيف تقيمون معنويات أبطال الجيش يف 

سائر الجبهات؟
األبطال يف جميــع الجبهات معنوياتهم 
تعانق سمو أهدافهم باستعادة الجمهورية 
وهم قادرون عىل تنفيذ أي مهام عسكرية 
لتقويض العدو، وان أي معوقات قد تحصل 
مهمــا كانت لن يثنيهم أبــدا عن مقارعة 
املليشيا.. ونحن جاهزون ملواصلة النضال 
وسنبذل أرواحنا يف سبيل الجمهورية والدفاع 

عن تراب اليمن.
* كيف تقيمون ما تحقق من جهود إعادة 

بناء القوات املسلحة؟
كما ذكرت لك سابقا القوات املسلحة اليوم 
موجودة بقياداتها ودوائرها هناك عمل جبار 
خالل سنوات قليلة، والعمل مستمر الستكمال 
النواقص رغم قلة اإلمكانيات يف بعض األمور، 

لكن كل يوم والقوات املسلحة أقوى.
* يتحدث البعض ان الجيش ينتمي لبعض 
األلوان واالنتماءات.. ما ردكم عىل مثل هذه 

االتهامات؟
الجيش ينتمي للوطن وال يحمل إال العقيدة 
الوطنية والحفاظ عىل مكتسبات الجمهورية 
واســتعادة الدولة اليمنية، الجيش اليوم ال 
يحمل إال قضية واحدة فقط وهي إنهاء انقالب 
املليشيا اإليرانية يف اليمن التي تريد العودة به 

إىل الحكم اإلمامي .
* ما هي العوائق والتحديات التي تقف يف 

طريق معركة صنعاء؟
بعون الله املعــارك الوطنية التي خاضتها 
القوات املســلحة بدعم وإسناد من التحالف 
العربي استطاعت تجاوز العوائق والتحديات 
حتى وصلت إىل أبواب صنعــاء، نحن اليوم 
بحاجة إىل ترتيب صفوفنا تحت قيادة موحدة 
ودمج قوات الجيش والعمــل بروح الفريق 
الواحد، كما نحتاج إىل دعــم نوعي للجيش 
لتحرير صنعاء.. رغم أن هناك ضغوطاً دولية 
ومؤامرة كبرية عىل اليمن أســهمت يف تأخري 
معركة تحرير صنعاء، لكن يف النهاية قضيتنا 
واحدة وهدفنا واضح ضد جماعة خارجه عن 

الدستور والقانون.
* الصعوبات التي تواجه استكمال بناء الجيش؟
نحن يف مرحلة حرب ونضال الســتعادة 
الدولة تجاوزنا كل الصعوبات وأحرزنا تقدماً 
كبرياً عىل األرض ويف مرحلة نحن الزلنا فيها 
نستكمل بناء الجيش الوطني وفق أسس بناء 
سليمة و يف وقت قصري، ونحن اليوم بحاجة 
إىل انتظام الراتب الشهري للجنود، وهذا اعتربه 
أهم عقبة تواجه انتظام الجيش واستكمال 
بنائه، وأيضاً دمــج الوحدات بحيث ال تكون 
الوحدات محســوبة عىل منطقــة أو قبيلة 
أو فئة، كما نحتــاج إىل قيادة واحدة للجيش 
الوطنــي، باإلضافة إىل تفعيل قــرار الثواب 
والعقاب، مــع هذا نميض لهدفنا املنشــود 

والباقي سيأتي حتما بإذن الله.
* أين كنتم يوم انطــالق عمليات عاصفة 

الحزم؟
كنت قبلها يف عدن بعد استدعائي من قبل 
وزير الدفاع اللواء محمــود الصبيحي فرة 
معينة ثم تم تكليفي بالرجوع إىل حرضموت، 
وقبل انطــالق عاصفة الحزم تــم تكليفي 
باملشــاركة يف تأمني فخامة املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيــس الجمهورية 
أثنــاء خروجه من عدن وحتــى وصوله إىل 
محافظة املهرة، بعدها شاركنا يف الدفاع عن 
مدينة املكال ضد الجماعات اإلرهابية، ومن ثم 
انتقلنا إىل مأرب للمشاركة يف تأسيس الجيش 
الوطني واملشاركة يف عملية تحرير املحافظة و 
ماجاورها بعد انطالق تحرير العاصمة املؤقتة 

عدن.
* كيف انتقلتم إىل مــأرب؟ وما الذي صار 

حينها ملواجهة املليشيا الحوثية املتمردة ؟ 
 انتقلنا إىل محافظة مأرب للدفاع عنها بعد 
أن ســيطرت الخيانة عىل معظم محافظات 
الجمهورية، وكانت مأرب هي األرضية التي 
تأسس الجيش الوطني فيها وانطلقنا ملعركة 
التحرير واستعادة الدولة والجمهورية، حيث 
تــم تكليفي من قبل رئيــس األركان حينها 
الفريق محمد املقديش باســتدعاء الضباط 
األحرار الذين رفضوا االنقالب الحوثي وقمنا 
بتأسيس اللواء ١٠٣ مشاة يف معسكر الرويك 

يف العــام ٢٠١٥ بدعم مــن التحالف العربي 
وكان من أوائــل ألوية الجيش الوطني، قمنا 
بتأســيس اللواء من الصفر وقمنا بالتدريب 
يف فرة وجيزة، ثم انطلقنا نهاية العام ٢٠١٥ 

للمشاركة يف تحرير املواقع املطلة عىل مدينة 
مأرب حيث تم اختيارنا لتحرير السد والبلق 
والتحمنا مع قيادات املقاومة املوجودة هناك 
وبفضل الله تم تحرير السد والبلق خالل ٧٢ 

ساعة.
* بعد مشاركتكم يف تحريركم مدينة مأرب 
ودحر املليشــيا منها اتجهتم نحو رصواح، 

كيف كانت مشاركتكم يف معركة رصواح؟
بعد تحرير مدينة مأرب، شاركنا يف معركة 
رصواح وكنت قائــد جبهة رصواح ومن ثم 
شــاركنا مع قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء/ عبدالرب الشــدادي يف معركة نرص٢ 
التي اخرقت جبهة رصواح حتى وصلنا إىل 
تبه املطار ووادي نوع وقطع الخط األسفلتي 

الرابط بني خوالن ورصواح.. 
* بعد االنتصارات التــي تحققت يف جبهة 
رصواح، ملاذا تم اســتدعاؤكم لقيادة جبهة 

البقع؟
تم اســتدعاؤنا لتحرير البقــع واملناطق 
الجبلية املحيطة بمنطقة ســوق البقع مع 
الوحــدات املوجودة هنــاك.. وبعد تحريره 
توجهنا لجبال أضياق وأثنــاء تحرير جبال 
أضياق بالبقع اصبت هناك يف فرباير ٢٠١٨ ثم 
انتقلنا للمشاركة مع وحدات الجيش بجبهة 
علب وحققنا تقدماً كبــرياً، وبعدها رجعنا 
لنشــارك يف جبهة قانية واآلن لدينا وحدات 

مشاركة يف رصواح.
* ما هي دوافع االلتحاق بالخدمة العسكرية؟

التحقت بالخدمة العسكرية ألنها املؤسسة 

التي من خاللها تكون جنديا مخلصا للدفاع 
عن الوطن ومكتسبات الجمهورية وذلك جاء 
بعد استشــهاد والدي أيام املناطق الوسطى 
وحينها كنت صغري جدا وكانت ذكريات أبي 
رحمه اللــه أمام عيني هو ومنتســبو هذه 
املؤسســة فقررت أن اميض عىل درب أبي يف 

النضال لحماية تراب الوطن.
* منذ التحاقكم باملؤسسة العسكرية شاركتم 
يف معارك عديدة للدفاع عن الوطن وحماية 

مكتسباته، حدثنا عن ذلك؟
باعتقادي ان االلتحاق باملؤسسة العسكرية 
وتنفيذ املهام العســكرية تعترب بداية اإلعداد 
والجاهزية للمعارك الوطنية، ومنذ ان التحقت 
بالسلك العســكري كنا نخدم الوطن وهدفنا 
الحفاظ عىل الجمهورية ومكتســباتها التي 
حققها آباؤنا وأجدادنا ونحن مضينا عىل نفس 
الخطى وكان أول مشاركة يل وأنا الزلت صغريا 
مع عمي عبدالقوي القبيل وكان قائد كتيبة يف 

اللواء األول مشاة باملناطق الوسطى..
وبعد االنقالب الحوثــي عىل الجمهورية 
وخروجه ضد الفرة االنتقالية بقيادة رئيس 
الجمهورية التــي توافق عليها كل اليمنيني 
وخرجوا بإجماع منقطــع النظري واتفقوا 
عىل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي 
كان سيفيض إىل دولة فيدرالية والبدء بيمن 
جديد ومســتقبل أفضل لــكل أبناء اليمن 
السعيد، وذلك كان رضبة موجعة لإلماميني 
الجدد الذين يريدون إعادتنا إىل عهد اإلمامة 

الظالمي.
وبعد دخول الحوثي صنعاء تم استدعائي 
من قبل وزير الدفاع حينها اللواء/ محمود 
الصبيحــي وكنا نحــاول أن نحافظ عىل 
املؤسسة العسكرية يف محافظات الجنوب 
وكان هدفنا تأمني عدن وما جاورها وهذا 
يأتي باملقاومة من تعز، تحركنا إىل معسكر 
لبوزة لكن وجدنا حينها أن الفوىض عمت 
املعسكرات واأللوية وهناك ضباط خانوا 
الجمهورية وسلموا املعسكرات للمليشيا، 
كان الخطــر يف كل مــكان وكان ينترش 
بطريقة رسيعة، حاولنا نقاوم واشتبكنا 
مع املليشيا هناك وبعدها تم التواصل بعدن 
للعودة إىل جانب الرئيس تحركنا وعدنا إىل 
قاعدة العند ووجدنــا ان كل يشء مرتب 
وجاهز ثم تحولنا إىل الطريق الســاحيل 
عرب أبــني حتى وصلنا إىل عــدن وبعدها 
أمرني وزير الدفاع بالعودة إىل حرضموت 
واملحافظة عليها وأنا يف طريق العودة إىل 
حرضموت أبلغت بانه تــم اعتقال وزير 

الدفاع ومن معه حينها.
وماهي إال أيام حتى قصف قرص املعاشيق 
بعدن وتم التواصل معي من مكتب الرئاسة 
بتأمني موكب رئيس الجمهورية إىل دولة عمان 
بعد قصف املليشيا للقرص وكانت خطة لقتل 
الرشعية املتمثلة يف فخامة الرئيس املشــري 
الركن عبدربه منصور هادي والحمدلله خرج 
الرئيس وكانت هذه أهم ركيزة للحفاظ عىل 
الرشعية.. وبعدها بأيام هجم تنظيم القاعدة 
عىل املكال وقمنا بمواجهتهم يف املكال عاصمة 

حرضموت .

ســــيرة ذاتية

االسم: ذياب عبدالواحد القبيل نمران
تاريخ امليالد: 1970م

مكان امليالد: مأرب الجوبة يعره
املؤهالت الدراسية:

- بك رشيعة وقانون جامعة صنعاء 97م
- دبلوم إدارة اعمال صنعاء 99م

الدورات العسكرية.
- تأسيسه مدرسة املشاة صنعاء مدرسة 

املشاة 92م
- قادة رسايا األمن املركزي 93م.
- قادة كتائب معهد الثاليا 96م.

تاريخ االلتحاق بالخدمة العسكرية.
1988م.

املناصب التي تقلدها:
- قائد فصيلة 92م الرشطة العسكرية.

- قائد رسية 93م الرشطة العسكرية.
- نائب قائد الرشطة العسكرية بمحافظة 

الحديدة 96م.
- قائد الرشطة العســكرية بمحافظة 

حرضموت 2014م
- قائد اللواء 103 مشاة 2015م.
- قائد اللواء 143 مشاة 2018م.

الخربات العملية يف املجال 
العسكري:

- قائد جبهة البلق والسد 2015م.
- قائد جبهة رصواح 2016م.

- معركة تحرير البقع 2018م.
- معركة علب 2018م.

- معركة قانية 2019م.

قال: إن الحرب سجال وستعود األمور إلى نصابها ألن الجيش يملك المقومات الحقيقية على األرض.. ومهما 
طال الزمن سينتهي المشروع الحوثي.. والجمهورية منتصرة ال محالة..

:» العميد الركــن/ ذيـــاب القـبـلي لـ»

نحن عىل يقني بحســم املعركة وال خيار لدينا إال النرص أو املوت دونه 
الجيش هو من يملك زمام األمور و يسيطر على الميدان ويتحكم في مصير المعركة

  قطعنــا عهدا ال رجعة عنه لمواجهة المشــروع اإليراني الذي يســتهدف اليمن والمنطقة 
ويحاول العودة بنا إلى عهد الظالم والكهنوت 

  مأرب مثلت األرضية الصلبة لتأسيس الجيش واالنطالق لمعركة التحرير واستعادة الدولة والجمهورية
  جاهزون لمواصلة النضال وسنبذل أرواحنا في سبيل الجمهورية والدفاع عن كل شبر في اليمن

  ينبغي ترتيب الصفوف تحت قيادة موحدة والعمل بروح الفريق الواحد
 للقبائــل دور بطولي ووطني لن ينســاه التاريخ 
لرفضهــم الخضــوع للمليشــيا ووقوفهــم ضــد 

المشروع الحوثي التدميري

 شــاركنا في الدفاع عــن مدينة المكال ضد الجماعات 
اإلرهابيــة، و انتقلنــا إلى مأرب للمشــاركة في تأســيس 

الجيش الوطني و تحرير المحافظة و ما جاورها

بعد خوضه ملعارك عديدة عىل امتداد الوطن وقاد جبهاتها محققا فيها انتصارات خالدة .. يؤكد 
العميد الركن ذياب القبيل - قائد اللواء 143مشاة انه قطع عهدا ال رجعة عنه ملواجهة املرشوع 
اإليراني الذي يستهدف اليمن واملنطقة ومحاولة السيطرة عىل السلطة والعودة بالوطن إىل عهد 
الظالم والكهنوت .. وقال القبيل: مهما طال الزمن سينتهي هذا املرشوع .. ونحن موقنون بحسم 
املعركة وال خيــار لدينا إال النرص أو املوت دونه فالجيش أصبح اليوم هو من يملك زمام األمور 
ويتحكم يف مصري املعركة.. فالحرب سجال وستعاد األمور إىل نصابها - حسب قوله- استنادا إىل 
املقومات الحقيقية التي أصبح يمتلكها الجيش عىل األرض .. مبرشا بأن الجمهورية منترصة 

ال محالة. 
وأكد العميد القبيل عىل أهمية إعادة ترتيب الصفوف وتوحيد القيادة الواحدة والعودة لخوض 
املعركة الوطنية و تحرير كافة تراب الوطن.. مشيدا بالدور البطويل للقبائل يف مأرب، واصفا 
اياه بالدور الوطني الذي لن ينساه التاريخ - حسب تعبريه - ألنهم رفضوا الخضوع ووقفوا ضد 
املرشوع الحوثي التدمريي.. وأشــار إىل ان محافظة مأرب مثلت األرضية الصلبة التي تأسس 

الجيش الوطني فيها ومن ثم االنطالق ملعركة التحرير واستعادة الدولة والجمهورية.
ذياب القبيل منذ كان صغريا يراوده حلم االلتحاق باملؤسســة العسكرية، ألنه من خاللها 
يستطيع ان يكون جنديا مخلصا للدفاع عن الوطن ومكتسبات الجمهورية .. كان متعطشا 
بعد استشهاد والده أيام املناطق الوسطى وهو حينها يف صغر سنه صغري يسرجع ذكريات 

أبيه يف هذه املؤسسة فقرر أن يميض عىل درب والده يف النضال لحماية تراب الوطن.

  حاوره / ذياب الشاطري

رســــائــل إلـــى:
القيادة الشرعية..

رســالتي إىل قيادات الرشعيــة باالهتمام 
بالجيــش الوطنــي وتوفري األساســيات 
الرضورية وإعادة النظــر يف ترتيب الجيش 
الوطني، كونه الركيزة األساســية لخوض 
املعركــة الوطنية الســتعادة الدولة وإنهاء 
االنقــالب، والحث عــىل االرساع يف مواصلة 
معركتنا الوطنية واستعادة العاصمة صنعاء.

قادة وأبطال القوات المسلحة
رسالتي لهم بأن عدونا ضعيف ونحن أقوى 
منه اليوم، ومهما روج إعالمه بانتصارات 
واهية ليست بسبب قوته، ونحن نعرف ذلك 
إنما اســتغالل بعض الخونة واملغرر بهم، 
عليكم بالعزيمة وعدم االستســالم للملل 
أو لطول الوقــت وعليكم بالثبات واإلرصار 

فالنرص حليفكم باذن الله.

رموز القبائل..
رســالتي لرموز القبائل التي كان لها دور 
بطويل ووطني لن ينســاه التاريخ ورفضوا 
الخضوع للمليشيا وقاموا ضد جحافله أن 
يســتمروا بنفس املعنوية كما عهدناهم، 
فوقوفهم كان دافعاً حقيقياً لألمل وتحقيق 

حلمنا جميعا.

من خانوا الوطن وشرف القسم..
اتمنى أن يعــودوا إىل صوابهم.. ونحن عىل 
ثقة بأن كثــرياً منهم غري راضني بمرشوع 
الحوثي إما أن هناك ظروفاً اجربت بعضهم 
عىل البقاء، لكن ندعوهم للتفكري والعودة 
للصواب، ألننا نعرف ونثق ان الحوثي إنما 
يســتغلهم فقط ألنه ال يؤمن إال بجماعته 

فقط.

مليشيا الحوثي..
يكفي دمارا لليمن وإهــدارا للدم اليمني، 
كنا جميعا متعايشني حتى وصل لكم هذا 
املرشوع الخبيث، وهــذا املرشوع ليس يف 
خدمتكم وال يف صالحكم، بل لتكونوا وقودا 
له فقط، ومهما طال الزمن ســينتهي هذا 
املرشوع والجيش الوطني قادم ال محاله، 

والجمهورية هي املنترصة.

التحالف العربي..
نثمن كثريا وقــوف التحالــف العربي إىل 
جانب إخوانه اليمنيني، وكان لهم دور بارز 
وشاركوا بالدم معنا يف إنهاء املرشوع الحوثي 
اإليراني، وندعوهم لالستمرار مع الرشعية 
الدستورية ودعم الجيش الوطني ملواصلة 
تحرير كل شرب يف اليمن حتى إرساء دعائم 

الدولة والجمهورية والوحدة.
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   خاص
عقد محافظ محافظة حرضموت، 
قائد املنطقة العسكرية الثانية، اللواء 
الركن فرج ساملني البحسني، الثالثاء، 
بمدينة املكال، حرضمــوت اجتماعاً 
ضم القادة العســكريني يف املنطقة 
العســكرية الثانية، وقــادة األلوية 
والوحدات العســكرية التابعة لها، 
لوضع التدابري األمنية والعســكرية 
ملواجهة أية ظــروف قادمة قد تمس 

بأمن املحافظة.
املحافــظ  اســتعرض  حيــث 
"البحســني" نتائج زيارته األخرية 
لــوادي حرضمــوت، واالجتمــاع 
األمنيــة  للقيــادات  االســتثنائي 

والعسكرية هناك.
كما حث القادة العســكريني عىل 
مضاعفة الجهود، ورفع مســتوى 
اليقظــة والجاهزيــة؛ ملواجهة أية 
مخاطر قد تحدق بحرضموت وأهلها 
ومقدراتها الوطنيــة، خالل الحرب 

الدائرة.
ودعا كذلك القــادة لتوفري املناخ 
الجيــد للجنود املنتســبني أللويتهم 
ووحداتهم العسكرية؛ مشيداً بالروح 
املعنوية العالية التي يتمتع بها الجنود 
واستشــعارهم للمســؤولية تجاه 

الوطن.
وشــدد املحافظ "البحسني" عىل 
أهمية استشــعار املســؤولية  أثناء 
أداء املهام الوطنية الجسيمة لحماية 
حرضموت، وتعزيز أمنها واستقرارها 

بمشاركة كافة رشائح املجتمع.
كما وجــه القائد "البحســني" 
بتوفري الدعم الالزم لرفع املســتوى 

واإلمكانيات العسكرية .
كذلك نبه خالل االجتماع لالستعداد 
الجيد إلحياء الذكرى الرابعة لتحرير 
مدينــة املــكال ومناطق ســاحل 
حرضموت من سيطرة تنظيم القاعدة 
اإلرهابي، والتي يحتفل بها يف ٢٤ إبريل 

من كل عام.
حرض االجتمــاع رئيــس أركان 
املنطقة العسكرية الثانية العميد ركن 
عويضان ســالم عويضان، ورئيس 
عمليات املنطقة العســكرية العميد 

فيصــل بادبيس، وعدد مــن القادة 
العسكريني.

وكان اللواء البحسني قائد املنطقة 
العســكرية الثانية قد ترأس االثنني 
بمدينة ســيئون، اجتماعا استثنائيا 
بأعضاء اللجنة األمنية بوادي وصحراء 

املحافظة.
وقال محافــظ حرضموت خالل 
كلمة ألقاها يف االجتماع: بأنه وبناء 
عىل تكليف من قبل رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، عقد هذا 
االجتماع االستثنائي للوقوف وبشكل 
جدي عىل مســتوى الحالة األمنية يف 
وادي وصحراء حرضموت واالستماع 
لــكل الجهات املعنيــة بتوفري األمن 
وممثل قيادة التحالف العربي بوادي 
املحافظة من أجل تقييم حجم االنفالت 
األمني الحاصل والوقوف عىل أسبابه 
وتحديــد املخارج الكفيلــة بإنهائه 
وضبط الحالة األمنية والقضاء عىل 

العنارص املتسببة يف حدوثها.
وأشار املحافظ البحسني بأن كل 
االجتماعات السابقة التي تم عقدها 
أثناء زيارته السابقة لوادي وصحراء 
املحافظة مــع أعضاء اللجنة األمنية 
ركزت بشكل أسايس عىل امللف األمني 

وخرجت بخطط تهدف لتحســينه 
وتركز عىل إعادة بناء األجهزة األمنية 
والرشطوية من جديــد وإعادة فتح 
املقرات واملراكز األمنية وتسليمها كل 
مهام األمن والرشطة داخل كافة مدن 
الواي والصحراء، وبقاء كافة القوات 
التابعة لقيادة املنطقة العســكرية 
األوىل داخل ثكناتها العسكرية وتكون 
فقط كداعم ومســاند ألجهزة األمن 
والرشطة، وكانت تلك الخطة طموحة 
جدا ورفعت للقيادة العليا يف الرشعية 
والتحالف العربي لكن اإلمكانيات لم 

تتوفر لها ولم يتم تنفيذها.
وأكد محافــظ حرضموت خالل 
كلمته بأنه اليمكن السكوت عىل هذا 
الوضع األمني املنفلــت، وبعد اليوم 
ســنحمل املســؤولية لكل مسؤول 
وســيتحمل كل مســؤول نتيجــة 
تقصريه يف أداء واجبه، فال يمكن أن 
تــرسح وتمرح العنــارص اإلرهابية 
داخل مدينة ســيئون ومدن الوادي 
والصحراء األخرى ولن نقبل باستمرار 
هذا الوضع الخطري، الفتا إىل أن هناك 
تقارير استخباراتية وأمنية خطرية 
كشــفت عن أعداد خطــط من قبل 
عنارص تابعــة لتنظيمــي القاعدة 
وداعش تهدف لزعزعة األمن وإدخال 

الوادي والصحراء يف دوامة من العنف 
والرصاع والفوىض.

ووجه محافــظ حرضموت وكيل 
الوادي والصحــراء ومدير عام األمن 
والرشطة بالوادي والصحراء بتفعيل 
جميع املراكز الرشطوية واســتالم 
النقاط األمنية الداخلية وتجنيد كادر 
نسوي وتوزيعهن عىل النقاط األمنية 
من أجــل القيام بدورهــن األمني، 
والتعاون مع قائــد التحالف بوادي 
وصحراء حرضموت الذي ســيعمل 
عىل مساندة ودعم كل الجهود األمنية 
وتسخريها لضبط هذا امللف الشائك، 
والتعاون مع األجهزة االستخباراتية 
التي ستوفر املعلومات الالزمة، واعدا 
بإعطاء الــوادي والصحراء النصيب 
األكرب مــن ضباط كليــة الرشطة 
بحرضموت والذين سيتخرجون قريبا 
من الكلية، مؤكدا عىل السعي الجاد 
من قبل كافة الجهات من أجل إحداث 
تغيريات ملموســة يف امللــف األمني 
وتسخري كل الجهود املمكنة والالزمة 
من أجل إنجاح هذه العمل، واالستفادة 
من تجربة األمن والرشطة بســاحل 
املحافظة، والتي تمثل انموذجا ماثال 
أمام األعني وتطبيق تجربتها يف كيفية 
تم إعادتها وتفعيل عملها ونجاحها 

يف تثبيت األمن وتحقيق االســتقرار 
وضبط العديد من املخالفات واألسلحة 
واملخــدرات، وتأمــني كل املديريات 
بما فيها الرشيط الســاحيل الطويل 
للمحافظة، داعيا إىل االستفادة منها 
والتعاون الدائم من أجل تحقيق الحالة 
األمنية املستقرة التي نسعى للوصول 
إليها وجعلها واقعا يعيشه كل أبناء 

الوادي والصحراء الحرضمية.
وأكــد محافظ حرضمــوت عىل 
تحمل الســلطة املحلية ملسؤولياتها 
األمنية لحــني املصادقة عىل الخطة 
من قبل قيادة الرشعيــة والتحالف 
وإقرارها، وتنفيذ إجراءات أولية ضمن 
الخطة األمنية تعتمد عىل معلومات 
استخباراتية دقيقة ستقوم بأعمال 
اســتباقية ضد العنــارص اإلرهابية 
املتسببة يف االنفالت األمني بمشاركة 
وتعاون والتنسيق بني كافة األجهزة 
باملحافظة  والرشطويــة  األمنيــة 
وقيادتي املنطقتــني األوىل والثانية 
وقيادة التحالف العربــي واألجهزة 
االســتخباراتية، كما تضمن الخطة 
إرشاك املواطنني ومساندتهم من أجل 

الوصول لتحقيق األهداف املرجوة.
كما تطرق املحافظ البحسني خالل 
االجتماع لتطورات املوقف العسكري 
وانعكاســاته  الجــوف  بمحافظة 
املحتملة عىل حرضموت بعد األحداث 
األخرية التــي شــهدتها املحافظة، 
موجها قيادة املنطقة العسكرية األوىل 
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة أي 
تطورات قد تحــدث وضمان حدود 
حرضموت وإعادة ترتيب أولوياتها 

بحسب املستجدات األخرية.
حرض االجتماع وكيل أول حرضموت 
الشيخ عمرو بن حربيش العليي ووكيل 
حرضموت لشؤون الوادي والصحراء 
عصام حربيش الكثريي وقائد املنطقة 
العسكرية األوىل اللواء صالح طيمس 
ومدير عام األمن والرشطة بســاحل 
حرضموت العميد منري التميمي ومدير 
عام األمن الرشطة بوادي حرضموت 
العميد مبــارك العوبثاني وعدد من 
أعضاء اللجنة األمنية بوادي وصحراء 

حرضموت.

أشــاد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف 
جامل، رئيس لجنة الدعم واإلسناد للجيش 
بالتضحيــات والبطــوالت العظيمة التي 
يسطرها رجال القوات املسلحة يف التصدي 
لهجمات املليشــيات املتمردة والدفاع عن 

املدينة والجمهورية.

وأشــاد جامل بصمود وتضحيات أبطال 
القوات املسلحة املرابطني يف الخطوط األمامية 
يف مختلف جبهــات املحافظــة والتصدي 
لهجمات املليشــيات املتمردة والدفاع عن 
املدينة والجمهورية، مشرياً إىل أن صمودهم 
وتضحياتهم سيســجلها التاريخ يف أنصع 
صفحاته املرشقة وستظل محفورة يف وجدان 

كل يمني غيور عىل دينه ووطنه.

جاء ذلك خالل زيارات قام بها إىل عدد من 
املوقع األماميــة يف جبهات املحافظة لتفقد 

املرابطني وأحوالهم ورفع معنوياتهم.

وزار الوكيــل جامل ومعــه أركان حرب 
محور تعز العميــد عبدالعزيــز املجيدي، 
والعميــد عبدالله املحزيف ركن اســتطالع 
املحور، املرابطني يف مواقع جبل هان، حيث 
كان يف استقبالهم العميد ركن عبدالرحمن 
الشمساني قائد اللواء ١٧ مشاة والعقيد عبده 

حمود الصغري رئيس عمليات اللواء.

وأكد جامل عىل أهمية دعم ومساندة أبطال 
القوات املسلحة املرابطني، يف جميع الجبهات 
باملحافظة باملال والرجــال والعتاد والزاد، 
حتى استكمال تحرير ماتبقى من مديريات 

املحافظة.

وثمن جامل مواقف وجهود األشــقاء يف 
اململكة العربية السعودية إىل جانب الشعب 

اليمني ملواجهة األخطار املُشركة التي تقف 
خلفها إيــران وأدواتها الحوثية التي تمدها 
باألســلحة والصواريخ والطائرات املسرية 

لتدمري اليمن واملنطقة.

من جانبه أكد العميــد الركن املجيدي أن 
القوات املسلحة يف املحافظة وقيادة السلطة 

املحلية وكل الرشفاء من أبناء املحافظة جنبا 
إىل جنب عازمون عىل امليض نحو استكمال 
عملية التحرير وأنه وبهؤالء األبطال امليامني 

املرابطني يف مواقع العزة والرشف ستنترص 
تعز وســينترص الوطن عىل تلك املليشــيا 

الحوثية املتمردة املدعومة من إيران.

كما رحب العميد الشمساني قائد اللواء 17 
مشــاة بزيارة وكيل املحافظة وأركان حرب 
املحور وركن اســتطالع املحور، واهتمامهم 
بتفقد األبطال ومتابعتهم الدائمة لسري العمليات 
العســكرية وأوضاع الجبهات واحتياجاتهم 
والــذي يزيد من معنويــات املقاتلني يف اللواء 
مؤكدين الوفاء للوطن وللشعب والسعي نحو 

تحرير املحافظة والوطن.

إىل ذلك قام الوكيل جامل واملجيدي بزيارة 
للمستشــفى امليداني لجبهــة جبل هان، 
واطلعوا عىل الخدمات الطبية التي يقدمها 
املستشــفى لألبطال، واالحتياجات الالزمة 
الذي يحتاجها املستشفى لالستمرار بتوفري 

خدماته الطبية للمقاتلني يف تلك الجبهة.

ودعا جامل كل أبناء املحافظة إىل الوقوف 
صفا واحدا إىل جانب الجيش دعما واسنادا، 
وترك املناكفات وكل مــا يضعف معنويات 
األبطال املرابطــني يف مواقع العزة والرشف 
احراما ووفاء للتضحيات التي قدمها أبطال 
الجيش بكل ألويته يف سبيل الحرية والكرامة، 
معتــرباً أنه "لوال تلــك التضحيات وصمود 
املرابطني وتصديهم لتلك املليشيا الكهنوتية 
لعاثت بكرامــة وحرية أبناء املحافظة، كما 
يحصل ونسمع ونرى يف بقية املحافظات التي 

يسيطرون عليها".

ناقش تطورات الموقف العسكري في محافظة الجوف وانعكاساته المحتملة على حضرموت

اللواء  البحسني حيث عىل االستعداد واجلاهزية ملواجهة املخاطر املحتملة 

بكل بسالة خاض املناضل الفذ اللواء الركن عيل نارص هادي قائد املنطقة 
العسكرية الرابعة معركة الدفاع عن العاصمة املؤقتة عدن يف مواجهة مليشيا 
الحوثي انتصاراً لتاريخه العســكري، وتمسكاً بقيم الجمهورية وبالرشف 

الذي تربى عليه يف املؤسسة العسكرية.
خاض الشهيد معركته لرد االعتبار والكرامة وكرس أنف املعتدي القادم 
من كهوف مران ودهاليز طهران، ولم يمنعه تقدمه يف الســن من مزاحمة 
الشباب عىل الصفوف املتقدمة وخطوط النار يف جميع املعارك ولعل أهمها 
املعركة األخرية له قبل سقوط التواهي، حيث نصحه الكثري بمغادرة املدينة 
عرب القوارب التي تنقل املدنيــني، ومع هذا رفض ذألك وأبى إال الوقوف مع 
الشباب حتى النهاية.. تاركاً لنا درساً جديداً من دروس الحياة يف الوطنية 

والوالء واالنتماء الصادق لألوطان.
قاد اللواء عيل نارص هادي، مجموعة مــن ابناء عدن قيل ان عددهم يف 
البداية لم يزد عن 100 وأغلبهم من املدنيني، صنع منهم أسوداً وخاض بهم 
املعارك دفاعاً عن املدينة ليشكل بهذه املجموعة نواة املقاومة الشعبية ضد 

املليشيا اإلرهابية، دفاعاً عن العاصمة املؤقتة ومرشوع الدولة.
وببساطته املعهودة وحماســه الوطني العايل قاتل اللواء الركن يف صف 
الجمهورية والدولة، يف الوقت الذي فر فيه الكثريون، وفضل التضحية بروحه 
عىل الحفاظ عليها، لريوي يف السادس من مايو 2015، بدمه النبيل تراب وطن 
سيخلد قصته االسطورية، ليتعلم الناس منها كيف يكون الرشف العسكري 

وكيف يصدق املرء إيمانه الوطني وكيف تكون التضحية فداء للوطن.
هو البطل والقائد واإلنسان الذي لم يمنعه كرب سنه ومرضه من أداء واجبه 
والوقوف إىل جانب أهله وأبنائه يف التصدي لقوى الرش واإلجرام مليشــيا 

الحوثي املدعومة إيرانياً.
أخرس ببطولته الكلمات، وسفك املربرات الواهية، ليثبت أن الجمهورية 
مبدأ، وأن االنتماء الصادق لوطن يصدقه الفعل، وأن املشاريع الصغرية زائلة 

وال يمكن أن يقبل بها شعبنا اليمني.
إن الحديث عن اللــواء عيل نارص هــادي، هو حديث عــن كل أبطال 
الجمهورية، والكتابة اليوم ويف ظل التضحيات العظيمة التي يقدمها ابطال 
قواتنا املسلحة يف معركتنا املصريية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية يوجب 
علينا االشــارة إىل درس عظيم خلده الشهيد يف قوله: "سنقاتل، إما ننترص 
أو نستشهد، وإن متنا فأوالدنا وأحفادنا سيظلون يقاتلون حتى يدحرون 
العدو". لنوصل رسالته إىل أبطال القوات املسلحة الذين يصدقون الوعد اليوم، 
وهم يذودون عن الجمهورية، ويسطرون تاريخ اليمن الجديد بدمائهم الزكية 

يف كل جبهات العز والرشف والكرامة من وطننا الحبيب.

عظماء خالدون

اللواء الركن علي ناصر هادي
قائد المنطقة العسكرية الرابعة

إعداد/ محمد الحريبي

الفريق النخعي مستشارًا لوزير الدفاع

العميد الركن 
الشمساني:

ــاء  ــ ــوف ــ ــدد ال ــجــ ــ ن
وللشعب  للوطن 
ــي نــحــو  ــعـ ــسـ والـ
تحرير المحافظة 
والــــــــــــوطــــــــــــن

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم )11( لسنة 2020م، قضت املادة 
األوىل منه بتعيني الفريق الركن/ عبدالله سالم النخعي، مستشارا لوزير 

الدفاع.
وقضت املادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونرشه 

يف الجريدة الرسمية.

خالل زيارات ميدانية لعدد من المواقع األمامية في مختلف جبهات محافظة تعز

الوكيل جامل: تضحيات أبطال اجليش سيسجلها التاريخ يف أنصع صفحاته
العميد الركن المجيدي: عازمون على المضي نحو استكمال عملية تحرير ماتبقى من أرض الوطن
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أكد رئيــس هيئــة األركان العامة 
الفريق الركن صغري بــن عزيز، عىل 
املســؤولية امللقاة عىل عاتق القوات 
املسلحة يف هذا الظرف غري االعتيادي 
الذي يســتوجب مضاعفــة الجهود 
وتوحيد الصفوف وتحمل املسؤوليات.

وترأس رئيس هيئة األركان العامة، 
الســبت املــايض، اجتماعــا لقيادة 
العمليات املشركة ملناقشة مستجدات 
األوضاع واالطالع عىل مرسح العمليات 
يف مختلف االتجاهات االســراتيجية 

واملحاور العملياتية والقتالية.
وقال الفريق بن عزيز "إن العمليات 
املشركة ستظل تعمل وفقاً لألهداف 
التــي من أجلها شــكلت وســنعمل 
جميعا وفق دوائر وزارة الدفاع والعمل 
املؤســيس وســنميض بنفس الروح 
القتالية الصادقة تحــت قيادة وزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة".
وأكد مواصلة الجهــود التي مضت 
بها قيــادة العمليات املشــركة فيما 
يخص اإلعــداد القتــايل واملعنوي يف 
مرسح العمليات القتالية ورفد الجبهات 
والقوات املســلحة بالقــوة البرشية 

بمختلف التخصصات.
ووجه بتقديم األفكار والرؤى العملية 
لرفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج 
تدريبيــة يف جميع الوحــدات القتالية 
املشكلة عىل أسس ومعيار وطني وفقا 
لقانون الجيش، مؤكــداً عىل االهتمام 

بالجرحى وأرس الشهداء.

ُمثمناً الجهود املبذولــة من قيادة 
تحالف دعم الرشعية وخصوصا قيادة 
القوات املشركة عىل دعمها املستمر 

للقوات املسلحة اليمنية من أجل تحقيق 
األمن واالســتقرار لليمن واســتعادة 
مــا تبقى من أراضيه تحت ســيطرة 

املليشيات الحوثية املدعومة من إيران.
من جانبه أكد رئيــس هيئة أركان 
العمليات املشركة اللواء الركن محسن 

الداعري عىل مواصلة الجهود الحثيثة 
من أجل االرتقاء بالعمليات املشركة 

وتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.

أكــد محافظ محافظة صنعــاء- اللواء 
عبدالقوي رشيف أن عــدد النازحني جراء 
االحداث االخرية يف نهــم اكثر من 10 آالف 

نسمة، وأغلبهم من مخيم الخانق.
وأشــار يف كلمته خالل اجتماع موسع 
لقيادة السلطة املحلية باملحافظة برئاسته اىل 
انهم يعيشون وضعاً مأساوياً بسبب النزوح 
املفاجئ لهم، بعد ان قامت مليشيا الحوثي 
بقصفهــم اىل املخيم، وكــذا قصفهم اثناء 
النزوح، تسبب ذلك بإصابة عدد من االطفال.
ولفت محافظ صنعاء اىل قيام املليشــيا 
الحوثية وبعد نزوح كل من يف مخيم الخانق 
الذي يعترب أكرب مخيم نازحني يف الجمهورية، 
بنهب كافة محتويات املخيم، والتي تم العمل 
عىل توفريها للنازحني مــن قبل املنظمات 
الدولية عىل مدى عامني كاملني". مضيفاً:" 
ومن بني ما نهبته مليشيا الحوثي مستشفى 
ميداني تقدر تكلفته بمليون وأربعمائة ألف 

دوالر،  ثم قاموا بعد ذلك بحرق كل مافيه".

وأشــار رُشيف اىل نزوح اكثــر من الف 
طالب وطالبة ممن كانوا يف املخيم ويتلقون 
تعليمهم فيه، وقد قامت املليشــيا بإحراق 

كافة وثائقهم وملفاتهم".
وأهــاب محافــظ محافظــة صنعاء 
باملنظمــات الدولية ومركز امللك ســلمان 
بدعم النازحــني وإيوائهم، وتوفري كافة ما 
يحتاجونه من مســكن ودواء وغذاء، وكذا 

توفري مدرسة للطلبة النازحني".
واوضح اللــواء عبدالقــوي رْشيف ان 
االجتمــاع ياتــي وفق توجيهــات رئيس 
الجمهورية التي نصت عىل مساندة الجيش 
الوطني ودعم الجبهات ورفدها باملال والعتاد 
والرجال، حتى الوصول اىل العاصمة صنعاء 
واستعادة الرشعية ومؤسسات الدولة التي 

استولت عليها مليشيا الحوثي.
ويف االجتماع أشادت قيادة السلطة املحلية 
بمحافظــة صنعاء باالنتصــارات الكبرية 
التي يحققها الجيــش الوطني يف مختلف 

جبهات القتال وخاصــة الواقعة يف نطاق 
محافظة صنعاء او املحاددة لها امتدادا من 
الجبهات يف محافظة الجوف مرورا بجبال 
يام ونهم وصلب اىل هيالن ورصواح بمأرب، 
واستعادتهم العديد من املواقع املهمة يف اطار 
الزحف لتحرير العاصمــة صنعاء وإنهاء 
االنقالب والتمرد واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد املجتمعون عىل وضع خطة شاملة 
لتعزيز دور الســلطة املحلية باملحافظة يف 
دعم الجيش الوطني وجبهــات القتال، يف 
مختلف الجوانب اللوجستية واالسناد والرفد 
للجبهات والدعم املعنوي للمقاتلني وتأمني 

املناطق والقرى التي يتم تحريرها.
حرض االجتماع املوسع وكالء املحافظة 
عبدالخالق الجندبي وعائض عصدان وعادل 
الصربي وعيل حميد، ومدير أمن املحافظة 
العميد ســليم الســياغي، ومدير مديرية 
نهم زبن الله املطري، وكــذا مدراء املكاتب 

التنفيذية.

اجتماع موسع للسلطة المحلية إلسناد الجيش الوطني

حمافظ صنعاء: 10آالف أرسة نزحت من هنم خوفاً من بطش املليشيا احلوثية

– مكان وتاريخ امليالد / العمشية 
– مقام بن عزيز – مديرية حرف 
ســفيان محافظة عمران – عام 

1967م.
–  متــزوج وأب لـ ) 7 ( أوالد, و) 

4( بنات.
– تلقى تعليمه االسايس يف قرية 
مقام بــن عزيز حرف ســفيان 

عمران.
– التحق بالقوات املسلحة اليمنية 

عام 1983م.
الشهادات العلمية واألكاديمية:

– بكالوريوس إدارة أعمال جامعة 
صنعاء عام 2000م.

– ماجستري علوم عسكرية كلية 
القيادة واألركان املشــركة عام 

2017م جمهورية السودان.
– زمالــة كلية الدفــاع الوطني 
أكاديمية نمريي العسكرية العليا 

جمهورية السودان عام 2018م.
– ماجستري سياسات اسراتيجية 
جامعة كرري جمهورية السودان 

عام 2018م.

الدورات الحاصل عليها:
– دورة أمن وقائي منظمة التحرير 

الفلسطينية عام 1984 م.
– دورة قــوات الصاعقة الحرس 

الجمهوري عام 1985 م.
– دورة قــوات خاصة ومعلمني 

قوات خاصة عام 1986م.
– دورة التنظيم وشــؤون األفراد 
من املعهد الوطني للعلوم اإلدارية 

صنعاء عام 1989م.
– دورة قادة رسايا املشاة وقادة 
بطاريات املدفعية مدرســة قتال 

الحرس الجمهوري عام 1991م.
– دورة قادة كتائب املشــاة من 
معهد الثاليــا لتأهيل القادة عدن 

عام 1992م.
– دورة يف مجــال إعــداد القادة 
االداريني عمان األردن عام 2007م.

املناصب العسكرية التي تقلدها:
– قائــد فصيلــة يف الحــرس 

الجمهوري صنعاء.
– قائد رسية يف الحرس الجمهوري 

صنعاء.
– قائد مواقع العمشــية حرف 

سفيان الفرقة األوىل مدرع.
– قائد دورة الضباط بمدرسة قتال 

الحرس الجمهوري.
– أركان حرب كتيبة يف معســكر 

الحرس الجمهوري.
– نائب كبري املعلمني بمدرسة قتال 

الحرس الجمهوري.
– رئيس عمليات معسكر طارق 

الحرس الجمهوري.

القرارات  الجمهورية
– صدر القرار الجمهوري رقم ) 
89 ( لسنة 2016م بتعيينه نائباً 
لرئيس االركان العامة لشــؤون 

التدريب.
– صدر القرار الجمهوري رقم ) 
89 ( لسنة 2019م بتعيينه قائدا 

للعمليات املشركة.
– صدر القرار الجمهوري رقم ) 
١٠( لســنة ٢٠٢٠ بتعيينه قائدا 
للعمليات املشركة ورئيسا لهيئة 

األركان العامة.

المناصب المدنية:
– انتخب عضوا يف مجلس النواب 
عن حزب املؤتمر يف العام 1997 م.

– أعيــد انتخابه عضواً يف مجلس 
النواب الحايل عام 2003 م.

– عضو مؤتمر الحوار الوطني.
– عضو مؤتمــر الرياض الهيئة 

االستشارية.
– رئيس فريق الحكومة يف لجنة 

إعادة انتشار بالحديدة.

المؤلفات والبحوث:
– بحث:" األسلوب األنسب لتأهيل 
وتدريب القوات الربيــة اليمنية 

ملجابهة العمليات اإلرهابية".
– بحث:"التغلغــل االرسائييل يف 
دول رشق أفريقيا وأثره عىل األمن 

القومي العربي".

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم )10( لسنة 2020م، قضت املادة 
األوىل منه بتعيني اللــواء الركن/ صغري حمود عزيــز قائد العمليات 

املشركة رئيساً لهيئة األركان العامة، ويرقى إىل رتبة فريق.

أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، أن املعركة 
التي يخوضها الجيش واملقاومة وبالتفاف شــعبي 
من رجال القبائل وإسناد من تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة ضد مليشيا 
الحوثي املتمردة تمر بمرحلة حاســمة، الفتا إىل أن 
شعبنا وأمتنا العربية تعيش أخطر لحظات الرصاع 

مع مرشوع إيران وأذيالها يف موطن العروبة.

وأشــار رئيس الوزراء، خالل اتصــاالت هاتفية، 
اجراها، الثالثاء، مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقديش ورئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن 
صغري بن عزيز وقائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
محمد الحبييش، إىل أن املعركة الوجودية واملصريية 
التي يخوضها الجيش وبإســناد مــن تحالف دعم 
الرشعية، باتت اليــوم يف منعطف خطري يتطلب منا 
جميعــاً مزيداً من رص الصفــوف وتوحيد الجهود 
واالبتعاد عن الحســابات الضيقة وتغليب املصالح 

الوطنية العليا.

وشــدد عىل رضورة العمل بكل تصميم وإرصار 
حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء التمرد وتحقيق 
النرص الكامل وتلبية تطلعات شعبنا األبي الذي أبدع 
يف رسم لوحة الصمود الوطني وأثبت أنه شعب مقاوم 
بطل ال ترهبه التحديات وال تنال من عزمه الخطوب.

واطلع الدكتور معني عبدامللــك، من وزير الدفاع 
ورئيس األركان وقائد املنطقة العســكرية الثالثة، 
عىل االســتعدادات الجاري ترتيبها بإرشاف مبارش 
من فخامة رئيــس الجمهورية القائد األعىل للقوات 

املسلحة املشري الركن عبدربه منصور هادي وقيادة 
قوات التحالف، الستعادة واستكمال تحرير محافظة 
الجــوف، وإىل تقرير عن تطور العمليــات امليدانية 
والعســكرية خالل األيام القليلة املاضية والرتيبات 
الجارية لالنتقال إىل مرحلة الهجوم وردع املليشيات 
الحوثية التي كشــفت للعالم أن اللغة الوحيدة التي 

تؤمن بها هي لغة السالح والقوة.

وأوضحوا أن معنويات األبطال تعانق عنان السماء، 
وعازمون أكثر من أي وقت مىض عىل استكمال انهاء 
االنقالب والتمرد واستعادة الدولة ورفع املعاناة عن 

الشعب اليمني.

وأشاد رئيس الوزراء، بالروح املعنوية العالية لقادة 
وافــراد الجيش واملقاومة ورجــال القبائل واهمية 
استمرار التحيل بهذه الروح املعنوية باعتبارها السالح 

األقوى واألكثر تأثريا وفعاليــة يف تحقيق االنتصار 
الكبري ورفع املعاناة عن الشعب اليمني.. مثمنا الدور 
واالسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة الذين 
يساهمون يف تحمل عبء كبري يف العملية العسكرية 

الستكمال إنهاء االنقالب.

وحّمل الدكتور معني عبدامللك، وزير الدفاع ورئيس 

هيئة األركان العامة وقائد املنطقة العسكرية الثالثة، 
نقل تحياته وتقديره لجميع األبطال امليامني املرابطني 
يف جبهات العزة والرشف والكرامة، والذين يرسمون 
بدمائهم الزكيــة وتضحياتهم الجســيمة حارض 
ومستقبل اليمن كبلد عروبي أصيل لن يقبل بطمس 
هويته أو خضوعه ألجندات دخيلة يراد منها ابتزاز 

دول الجوار والعالم.

أجرى اتصاالت هاتفية مع وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة..

رئيس الوزراء: معركتنا ضد االنقالبيني يف منعطف خطري وال بديل عن رص الصفوف

ترأس اجتماعا لقيادة العمليات المشتركة لمناقشة سير العمليات القتالية واالهتمام بالجرحى وأسر الشهداء..

رئيس هيئة األركان: سنميض بروح قتالية صادقة وسنعمل 
وفق القوانني العسكرية والبناء املؤسيس

السيرة الذاتية

الفريق الركن صغير بن عزيز 
رئيسًا لهيئة األركان العامة
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  متابعة خاصة

قال وكيل مساعد محافظة مأرب رئيس 
فرع املؤتمر الشــعبي العــام يف املحافظة 
الشيخ عبدالواحد القبيل نمران، إن التطورات 
األخرية التي حصلت يف بعض الجبهات ستزيد 
اليمنيني تمسكا وارصارا بالقضية اليمنية 
واملرشوع الوطني املتمثل يف مواجهة مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران واستعادة الدولة 

واملؤسسات الدستورية.
وأضاف الشــيخ القبيل يف منشــور عىل 
حســابه يف فيس بوك "إن األحداث األخرية 
التي حصلت يف بعض الجبهات لن تزيدنا إال 
ارصارا وتمسكا بمواقفنا الثابتة التي يعرفها 
الجميع، ولن نراجــع أو نحيد عنها مهما 

كانت الظروف".
مؤكدا: "سنســتعيد الجوف قريبا.. وال 

خوف عىل مأرب".
من جهته، أشــاد عضو مجلس الشورى 
الشيخ عيل القبيل نمران، باملواقف الوطنية 
املرشفــة ألبناء محافظة مــأرب وقبائلها 
األحرار يف معركة استعادة الوطن من املليشيا 
الحوثية املتمردة ويف مختلف مراحل النضال 

الوطني.
مثمنا التضحيات العظيمة التي يقدمها 
أبناء مأرب ومعهم كل أحرار الوطن يف سبيل 
الدفاع عــن الوطن والثــورة والجمهورية 

ومكاسبها الوطنية.
وقال الشــيخ القبيل، وهــو من كبار 
مشائخ قبيلة مراد، يف منشور عىل صفحته 
يف موقع فيسبوك، إن التاريخ سيسجل يف 
أنصع صفحاته املواقف الوطنية املرشفة 
لكل األبطــال والرشفاء يف محافظة مأرب 
خاصة ويف إقليم سبأ واليمن عامة "فنحن 
أبناء سبأ أهل الحضارة وأجدادنا هم أهل 

الفتوحات ولنا يف املجد صفحات وأســطر 
ستتحدث عنها األجيال القادمة جيال بعد 

جيل".
مؤكدا أن النرص حليف الشعب اليمني.

وأكد الشــيخ عيل القبيل نمران أن أبناء 
محافظة مأرب وقبائلها الرشفاء قد وهبوا 

أنفســهم وأبنائهم واخوانهم وأموالهم يف 
ســبيل الدفاع عن الدين الوطن، وأنهم ال 
يخشون املوت ويعشقون الشهادة يف سبيل 

تحقيق هذه الغاية العظيمة.
مجدداً العهــد بامليض عىل درب العظماء 
أمثــال القردعي والشــدادي وغريهم من 

األبطال الذين سّطروا أروع املالحم البطولية 
يف التضحية والفداء والشــجاعة واإلقدام 
مواجهة املرشوع اإلمامي وفكرهم الكهنوتي 

البغيض.
وأضاف: "سيندم كل من تسول له نفسه 
دخول مأرب أو العبث بأمنها أو استقرارها؛ 

وســتقطع كل أيادي الباغــني عىل الوطن 
والعابثني بمقدراته ومكتسباته".

من جانبه، ســخر مدير عــام مديرية 
رغوان طه علوي الباشا بن زبع، مما وصفه 
باإلنتصارات الزائفة واألكاذيب املفضوحة 
التي تروج لها وســائل إعالم مليشــيات 

الحوثي للتغطية عىل الهزائم التي تتكبدها 
يوميا عىل أيدي أبطال الجيش.

وقال مدير مديرية رغوان يف ترصيحات له 
إن مليشيات الحوثي املتمردة تلجأ كعادتها 
الختــالق األكاذيب وصناعــة اإلنتصارات 
الوهمية كلمــا منيت بالهزائــم وتكبدت 
الخسائر لتضلل بها أتباعها وتبيع لهم الوهم 
ليدفعوا بأبنائهم إىل محارق املوت لتعويض 

خسائرها يف كافية الجبهات.
وأكد بن زبــع أن مديرية رغوان كانت 
والتزال وستظل قلعة من قالع الجمهورية 
الشــامخة وحصنا من حصونها املنيعة 
التي تتحطم عليها مشــاريع اإلماميني 
وتتبخر عىل أسوارها أحالمهم.. مضيفا 
أن مديرية رغوان تحت ســيطرة أبنائها 
الذين يتقدمون الصفوف األوىل يف الدفاع 
عن الوطن والثورة والجمهورية ويقفون 
بثبات خلف الحكومة الرشعية يف معركتها 
الوطنية لتحرير الوطن من املليشــيات 

املتمردة املدعومة من إيران.
يف ذات الصعيد، أكد سكرتري أول منظمة 
الحزب االشراكي اليمني بمحافظة مأرب 
ناجي الحنيــيش، أن املليشــيات الحوثية 
تسعى من خالل الرويج للشائعات إىل ثني 
عزائم الرجال وكبــح جماح أبطال الجيش 
الذين يقومون بكل ما يلزم يف هذه املرحلة 

الحاسمة.
مؤكــدا أن املعنويات عاليــة والجهود 
متواصلة واالجراءات الرضورية تميض عىل 
قدم وســاق وتنفذ وفق ماهو مخطط لها 
وبارشاف مبارش من قيادة صقلتها التجربة. 

بحسب تعبريه.
وقال الحنييش إن كل ما يشاع من اكاذيب 
وافراءات تتحدث عن تفاهمات ووساطات 
واتفاقات بخصوص مأرب ال أساس لها من 

الصحة.

   فارس يحيى

لم يكن شــيوخ القبائل الذين ســاندوا 
عبدامللك الحوثي ومليشــياته لالنقالب عىل 
الدولة ورضب القــوى املعارضة ملرشوعها 
يدركون أنهــم ســيتحولون إىل هدف ملن 
وقفوا إىل جانبهم، وأن حياتهم وممتلكاتهم 
وكرامتهم باتت مطلباً حوثياً ال رجعة عنه، 
بعد كل التضحيات والخدمات التي سبق وأن 

قدموها خالل مرحلة إسقاط الدولة.
لقد تحول 2019 إىل عام تصفية املشايخ 
الذين ساندوا املليشيا يف االنقالب، ومطاردتهم 
واختطافهم وتفجــري منازلهم، حيث رصد 
موقع "الثورة نت" قيام مليشــيا الحوثي 
بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمري منازل 
22 من مشــايخ القبائــل، موزعة عىل 12 
جريمة تصفية، وخمس عمليات اختطاف، 

وتفجري ثالثة منازل، ومداهمة منزلني. 

قتل مباشر
وكان الشــيخ القبيل البارز أحمد سالم 
السكني، أحد أهداف املليشــيا الحوثية يف 
2019، حيث قتل برصاص مرشف املليشيا 
الحوثية عىل منطقة رصف بصنعاء املدعو 
أبو ناجي املاربي، الذي تعّمد إهانة الشــيخ 
السكني قبل أن يطلق عليه الرصاص املبارش 

لريديه قتيالً مطلع أبريل 2019.
وأثارت الطريقة التي ُقتل بها السكني عىل 
يد املليشيا، غضباً واسعاً يف األوساط الشعبية 
والقبلية، تداعت عــىل إثرها قبائل صنعاء 
وعمران، يف اعتصامات ووقفات احتجاجية 
منددة بالجريمة، ومطالبة بتسليم املجرم 
وتقديمــه للعدالة، إذ كان يحظى الشــيخ 

السكني بحضور قبيل واسع.
ورغم حالة االحتجاج والغضب التي شكلها 
مقتل السكني للمطالبة بالقاتل الذي يحظى 
بحماية املليشيا الحوثية، إال أن أنها تملصت 
عن تسليمه لتصل بعد ذلك إىل رفض التسليم، 
مهددة املشاركني يف االعتصامات بالزج بهم 

يف املعتقالت وقمعهم بالقوة.
ويف 26 مايو 2019 أقدم مرشف املليشيا 
الحوثيــة يف مديرية الحشــاء بمحافظة 
الضالع ويكنى "أبو عماد" املقرب من زعيم 
املليشيا عىل تصفية قيادي موايل لها يدعى 
زيد جزيالن الربطي، إثر خالفات حول تويل 
منصب مدير املديرية، وتبادل اتهامات بشأن 
االســتحواذ عىل ما تم نهبه من املمتلكات 

العامة والخاصة.
ويف يونيــو 2019 أقدمت عنارص حوثية 
مسلّحة عىل قتل وكيل محافظة إب املعني 

من قبل املليشيا، وأحد وجهاء املحافظة الذين 
سهلوا لها السيطرة عىل املحافظة ويدعى 
إسماعيل سفيان، بعد دخوله يف خالفات مع 
قيادات حوثية انتهت بمقتله وإصابة عدد من 

مرافقيه. 

 الشهر األسوأ
ومثل شهر يوليو من العام 2019 الشهر 
األكثر وحشية عىل مشايخ القبائل يف مناطق 
سيطرة املليشــيا؛ حيث أقدمت خالل هذا 
الشهر عىل قتل ستة من املشايخ والوجاهات 
االجتماعية كان عىل رأسهم الشيخ سلطان 
محمد الوروري )37 عاماً( - مهندس إسقاط 
عمران وإسقاط اللواء 310 بقيادة الشهيد 
حميد القشيبي- والذي قتل بطريقة غادرة 
عىل يد خمسة من مسلحي مليشيا الحوثية، 
أحدهم من محافظة صعدة، وأربعة آخرين 

من محافظة عمران.
وبحسب رواية مقربني فقد قام الحوثيون 
باستدراج الشيخ الوروري، من منزله الكائن 
بإحدى قرى مديريــة قفلة عذر بعمران إىل 
مكان خارج القرية، وهناك قاموا بتصفيته 
ورميه جثة هامدة عىل قارعة الطريق، ولم 
يعرف أحد عنه شــيًئا إال صباح اليوم التايل 
حينما ُوجــد مقتوالً وقد نهبت ســيارته، 
وجنبيته، ومسدسه الشــخيص، وتلفونه 

والنقود التي كانت معه.
وجاءت تصفية الشــيخ الوروري، وفقاً 
لرواية املقربني، عىل خلفية قيامه بالتوسط 
يف قضية أحد أبناء منطقته، األمر الذي أغضب 
املليشــيا الحوثية ودفعها لتصفيته ليكون 
عربة لكل من يحاول التعاطف مع أي شخص 

تعتقله أو تقرر استهدافه.

ويعد الوروري، أحــد الوجاهات القبلية 
البارزة الذين أعلنوا والءهم للمليشيا الحوثية 
منذ وقت مبكر، وقاتل إىل جانبها يف حروب 
صعدة الست ضد الدولة بني عامي )2004م 
- 2009م(، وشــارك فعلياً يف الهجوم عىل 
اللواء 310 وقائده العميد حميد القشيبي يف 
يوليو 2014م، كما شارك معها يف العديد من 

الجبهات يف الجوف ومأرب والحديدة.

الغدر القاتل
وتنوعــت طــرق الحوثيــني يف تصفية 
حلفائهــم، إال أن أبرزها هو القتل بطريقة 
غادرة ومهينة بغرض بث الرعب يف أوساط 
السكان والشيوخ اآلخرين املوالني لها، وهو 
املصري الذي القاه الشــيخ محمد املطري، 
املكني "أبو رساج"، أحد مشايخ بني مطر 

غرب صنعاء.
فبينما كان الشــيخ محمد املطري، يوم 
14 يوليو 2019، يف منزله بصنعاء، قدم إليه 
أحد مشــايخ محافظة صعدة يكنى “أبو 
الزهراء“ أحد املقربني من زعيم املليشــيا 
عبدامللك الحوثي، وحينها اشــتبكا باأليدي، 
قبل أن يتدخل املرافق الشــخيص للقيادي 
"أبو الزهراء" ويطلق عىل "املطري" واباًل من 
الرصاص ويرديه قتياًل، وفقاً ملصادر محلية. 
ويعد الشيخ املطري، ممن قاتلوا إىل جانب 
املليشــيا الحوثية أثناء اقتحامها العاصمة 
صنعاء أواخر 2014، ليصبح أحد قياداتها 
البارزيــن بعــد أن كلّفتــه بالعمل ضمن 

استخباراتها.
ومنتصف يوليو 2019، قتل الشيخ جالل 
محســن منصور- أحد املوالني للمليشيا- 
وأصيب آخــرون من مســلحي الحوثي يف 

محافظــة إب، نتيجة خالفــات بينه وبني 
قيادات حوثية قدمت من محافظة صعدة، 

ممن يسمون أنفسهم باملرشفني األمنيني.

القتل بالوكالة
ورغم العدد الكبري من جرائم القتل التي 
ارتكبتها مليشيا الحوثي بمناطق سيطرتها 
خالل 2019، إال أن أغربها هو التخلص من 
شيخ قبيل بشيخ قبيل آخر، وهو ما حدث لكل 
من الشيخ محمد الشتوي والشيخ مجاهد 
قشرية نهاية يوليو 2019 بعد افتعال مشاكل 
بينهما قادت لقيام قشــرية بقتل الشتوي، 
لتصبح جريمة قتل الشتوي ذريعة للتخلص 

من الشيخ قشرية.
والشيخ "محمد الشتوي" هو أحد وجهاء 
مديرية سفيان بمحافظة عمران، ومن أبرز 
املوالني للمليشــيا الحوثية، يف حني ينتمي 
الشــيخ "مجاهد قايد قشــرية الغويل" إىل 
مديرية القفلة بــذات املحافظة، وهو أحد 

الوجاهات القبلية املتحالفة مع الحوثيني.
ويف ذات األحداث التي اندلعت عىل خلفية 
هذه القضية قتل شــقيق الشــيخ محمد 
الشتوي، ويدعى هادي الشــتوي، وثالثة 
آخرين خالل الحملة التي قادتها املليشــيا 
لتصفية الشيخ مجاهد قشرية، وجميع هؤالء 
الضحايا هم ممن ساندوا املليشيا الحوثية 
إلسقاط عمران، وإسقاط العاصمة صنعاء، 
وشــاركوا يف إجهاض انتفاضة 2 ديسمرب 
2017 التي انتهت بتصفية الرئيس السابق 

"عيل عبدالله صالح" عىل يد الحوثيني.
ولــم تتوقف املليشــيا الحوثية عند قتل 
"قشرية" بل أقدمت عىل سحله بعد مقتله 
والتمثيل بجثتــه يف مديرية ريدة، والتنكيل 

بعدد من أفراد أرسته، وتفجري منزله، وإمعاناً 
يف اإلهانــة واإلذالل تعّمدت توثيق وتصوير 
عملية التمثيل والســحل وتوجيه الشتائم 
للجثة، وترديد الرصخــة الطائفية، قبل أن 
تنرش املقاطع املسجلة، عىل مواقع التواصل 
االجتماعي باعتبارها انتصاراً كبرياً يوجب 

االحتفال.

خيانة التضحيات
ومطلع ســبتمرب 2019، أقدمت مليشيا 
الحوثي عىل تصفية الشيخ أحمد الشعميل، 
أحد مشــايخ مديرية ســفيان بمحافظة 
عمران، أثنــاء تناوله وجبة الغداء يف مطعم 
أمام ملعب الثورة بصنعاء، ويعد من القيادات 
القبلية املوالية للحوثيني وضحى باثنني من 

أوالده الذين قاتلوا إىل جانب الحوثيني.
ورغم تمكن أهايل املجني عليه من تحديد 
هوية مرتكبي جريمة القتل من خالل كامريا 
أحد املحالت القريبة مــن املطعم الذي كان 
يتناول الغداء فيه، إال أن مليشــيا الحوثي 
رفضت مالحقــة الضالعــني يف الجريمة، 

وتسرت عليهم وفق املصادر.
ومنتصف أكتوبر 2019، أقدم أحد عنارص 
املليشيا الحوثية عىل إعدام الشيخ طفيان عيل 
طفيان، أحد مشايخ مديرية رشس بمحافظة 

حّجة، وأمني عام مجلسها املحيل.
ويعد الشيخ طفيان، أحد مشايخ مديرية 
رشس الداعمني ملليشيا الحوثي وعمل عىل 
تحشــيد أبناء املديرية إىل جبهــات القتال 
الحوثية، قبل أن يستدرجه مسلح حوثي من 
ذات املنطقة إىل خارج املنزل ويبارش إطالق 
الرصاص عليه ويرديه قتيــاًل بالقرب من 

منزله وأمام أهله وأبنائه.

ويوم الســبت 5 أكتوبر 2019، داهمت 
عنارص حوثية مسلّحة عىل متن أطقم قرية 
املعزية بمنطقة العود بمحافظة إب، وقامت 
باعتقال الشيخ أحمد مصلح الحرضمي )55 
عاماً(، واقتادته بالقوة عىل متن أحد األطقم 

إىل خارج املنطقة.
وطبقاً لشــهادات األهــايل، حينها، فإن 
املسلحني الحوثيني أقدموا عىل تصفية الشيخ 
"الحرضمي" عىل متن الطقم فور مغادرتهم 
القرية، رغم أن الذريعة التــي داهموا بها 
القرية هو زعم ســماعهم إطالق نار بأحد 

األعراس فيها.

اختطاف واقتحام
ومنذ مطلــع 2019، أقدمت املليشــيا 
عىل اختطــاف العديد من الرمــوز القبلية 
والوجاهات االجتماعيــة ومنهم اللواء عيل 
الضبيبي - أحد شــيوخ محافظة ريمة -  
والشيخ محمد حسني الضبياني - أحد مشايخ 
ذمار -  والشيخ حميد أحمد أمني الشهاري 
- أحد وجاهات محافظة إب - والشيخ مختار 
القشيبي  - شيخ مشايخ بالد الروس واألمني 
العام لحزب العمل اليمني - والشيخ عيل بن 
عيل القوزي - محافــظ الحديدة املعني من 
قبلهم - والذي أصدرت بحّقه حكًما باإلعدام 
بتهمة "الخيانة"، وهي تهمة تقوم بتلفيقها 

البتزاز وإذالل أي شخص يخالفها.
كما شــهد العام 2019، قيام املليشــيا 
باقتحــام العديــد مــن منازل املشــايخ 
والوجاهات االجتماعية، ومنها اقتحام منزل 
الشيخ املتحوث محمد عيل الحرضمي - أحد 
مشايخ مديرية سنحان بصنعاء - بتاريخ 
27  يوليــو 2019، وكذا اقتحام منزل عضو 
مجلس النواب اليمني املتحوث ووزير املالية 

يف حكومة االنقالب عبده برش.
 كما قامت بتفجري منازل العديد من شيوخ 
القبائل يف مناطق ســيطرتها ومنها منزل 
الشيخ القبيل عيل فرحان الجلحوي، ومنزل 
الشيخ عيل أحمد صالح املقديش، بمحافظة 
ذمار، وهو والد وزير الدفاع اليمني الفريق 
الركن محمد عيل املقديش، ومنزل القيادي 

الحوثي مجاهد قشرية بعد قتله.
ويعيش املشــايخ والوجاهات املجتمعية 
والقيادات العســكرية واملدنيــة البارزة يف 
مناطق ســيطرة املليشــيا الحوثية وضعاً 
أشــبه ما يكون بـ"اإلقامة الجربية" جراء 
حملــة اإلرهاب واالبتــزاز التــي تنّفذها 
بحّقهم، ويخشون باستمرار انتقامها منهم 
باختطافهم وتعذيبهــم أو قتلهم بتهمها 
الجاهزة "الخيانة" و"العمالة" والتي عادة ما 
تلّفقها لكل من ال يروق لها قبل أن تبطش به.

تصفية 22 شيخًا قبليًا واقتحام منازل 

مليشيا احلـوثي ُتكافئ مـشـايخ القبائل الذين 
مهـدوا هلا الطريق بالقتل والتصفية  

مشايخ مأرب يؤكدون موقفهم الثابت إىل جانب الدولة والرشعية والقوات املسلحة

  الوكيل القبلي: سنستعيد الجوف قريبًا وال خوف على مأرب ولن نتراجع عن مواقفنا الثابتة مهما كانت الظروف
  المدير بن زبع: المليشيا تبيع الوهم ورغوان بيد أبنائها وستظل قلعة من قالع الجمهورية

  الشيخ نمران: النصر حليف الشعب اليمني وسنمضي على درب القردعي والشدادي
  القيادي الحنيشي: قيادة وأبطال الجيش يقومون بالواجب وفق الخطط المرسومة والمعنويات عالية
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اذاعات محدودة.. غياب الدعم وقلة اإلمكانات

اإلذاعات املحلية ودورها الكبري يف مساندة أبطال اجليش الوطني ورفع معنوياهتم

اتهم وتضليلهم للمجتمع األوروبي.. أوقف نفسه ليكون جندي الحقيقة وممثال لها فسخر جهده ووقته ونبرى للحوثيين في كل محفل مفندا أكاذيبهم وفاضحًا ادعاء

زيد الشليف.. سفري اليمن لفضح مليشيا احلوثي يف املحافل الدولية

البداية كانت من إذاعة مأرب املحلية 
التي يؤكد مدير اإلذاعة - عيل الحواني، 
أنهم يف اإلذاعــة   خصصوا كل الربامج 
الثقافيــة واالجتماعية والسياســية 
لتصبــح كلها برامــج تعبوييه تدعم 
الجيش يف معاركه التي يشنها عىل تلك 
املليشيات الباغية واملتمردة عىل الوطن".

 ويضيف يف حديثه لـ “26 سبتمرب": 
خصصنا أكثر مــن %50 من خارطتنا 
الربامجية دعمــاً للوطن ولجيشــه 
الشجاع". الفتاً أن اإلذاعة   خصصت كل 
برامجها اإلذاعية املبارشة وغري املبارشة 
لتصبح برامج توجيه معنوي للجيش 
الوطني البطل، حتى الربامج الرفيهية 
التي كانت مخصصة الستقبال تهاني 
االفراح واملناسبات حولناها إىل برامج 
يقدم من خاللها املتصل تهانيه للجيش 
ويهدي لهم ما يراه من االغاني والزوامل 

الوطنية الحماسية".
وأكد الحواني عىل الــدور الكبري الذي 
يجب أن تقوم به وسائل اإلعالم الحكومية 
والخاصــة ومنها اإلذاعات يف مســاندة 
القوات املســلحة ". معتــرباً أن اإلذاعة   
اصبحت الوسيلة االكثر متابعة من قبل 
الجمهور كونها تسري معه يف كل مكان يف 
البيت والسيارة، والهاتف، وكذا يف الجبهة 
ويف كل مكان، إضافًة إىل أن املذياع سهل 
ورخيص الثمن، وبإمكان كل شــخص 

الحصول عليه بسهولة ويرس".
واضاف:" دور اإلذاعات أصبح مهما 
جداً يف توصيل الخرب الصادق واألغنية 
الوطنيــة الهادفــة والزامل الحمايس 
والربامج التوعوية يف الجبهات التي يصل 
اليها البث االذاعي؛ حيث يعتمد املقاتلون 
من أبطال القوات املسلحة عىل املذياع 
يف الحصول عىل األخبار واالســتماع إىل 
الربامج التعوبية التي تستهدفهم بدرجة 

أساسية". 
وقال مدير عام اذاعة مأرب: "تلقينا 
الكثري من االتصاالت والرســائل التي 
وصلتنا من املقاتلني يف الجبهات تشيد 
بدور اإلذاعة   يف رفع الحماس، من خالل 
األغاني الوطنية واألناشــيد والزوامل 

الحماسية". 
 ويؤكــد مديــر اذاعة مــأرب عيل 
الحوانــي، أنه:" البــد أن نلفت انتباه 
الحكومة الرشعية ممثلة بوزير االعالم 
إىل رضورة أن تــويل الحكومة اهتماماً 
كبرياً بوســائل االعالم ومنها اإلذاعات 
الرســمية، فالحوثي ولألســف يدرك 
أهمية ودور اإلعالم، ولذلك نجده يجيد 
الفربكات وينرش الشــائعات املضللة 
معتمداً عىل االذاعات أكثر من الوسائل 

االعالمية األخرى؛ ألنه يدرك أهميتها، 
فلديه أكثر مــن خمس وعرشين إذاعة 
عامة وخاصة، وكلها سخرها لخدمة 

مرشوعه التخريبي العدواني". 
يؤكد مدير عام إذاعة صعدة عيل أحمد 
قيل، أن لدى اإلذاعة   خارطة برامجية 
متكاملة تشمل جميع املواضيع التي تهم 
املواطن يف املناطق املستهدفة، ومن ضمن 
تلك الربامج ما يتعلق بالجانب العسكري، 
حيث يجــري التواصل املســتمر مع 
املختصني يف املراكز االعالمية للمحاور 
واملعسكرات وضباط التوجيه املعنوي يف 
ألوية الجيش املرابطة يف محافظة صعدة 
للحصول عىل املعلومة ونقل رســائل 
الجيش إىل املواطنني ومتابعة سري املعارك 

يف الجبهات ومستجدات األحداث".
وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" 
أنهم يف اإلذاعة   خصصوا الجانب األهم 
من نــرشات األخبار لتغطيــة األخبار 
العسكرية، كما اعتمدوا يف برنامجهم 
التي يتصدر برامج اإلذاعة   وهو الفرة 
املفتوحة عىل مداخالت هاتفية مبارشة  
مع األبطال يف األلويــة واملحاور التي 
تناضــل عــىل أرض محافظة صعدة، 

اضافًة إىل مشاركات ألبطال من جبهات 
اخرى،باإلضافة إىل بث الزوامل واألشعار 
الحماسية والوطنية يف أوقات متفرقة 

من ساعات البث اليومي".
وأكد أن اإلذاعة   تســعى مستقبالً 
لتخصيص برنامج مســتقل وموسع 
يعده ويقدمه عسكريون نظراً ألهمية 
املوضوع ومراعاًة للخربة العسكرية لدى 
أبطال الجيش بحكم التخصص". داعياً 
يف الوقت ذاته املسؤولني ومن يهمه األمر 
ملوافاتهم بأسماء وأرقام املعنيني وتحديد 

ما يتم مناقشته وعرضه".
وأشار قيل إىل األهمية الكبرية لوسائل 
اإلعالم يف الحرب الراهنة ضد مليشــيا 
الكهنوت الحوثية اإلرهابية، حيث يشكل 
نســبة كبرية من املعركة من التأثري". 
الفتاً إىل أن تأثري االذاعات عىل مجريات 
األحداث لسهولة وصول الصوت الذي 

يقابله صعوبة وصول الفيديو".
وقال مديــر إذاعة صعــدة:" يناط 
باإلذاعات واجب اسناد القوات املسلحة 
بالتغطيات املستمرة، وبث كل ما يرفع 
الروح املعنوية للجنود ملا يرتب عىل ذلك 
من إقدام وتحقيق للنرص". مضيفاً:" 

كما أن رفع الــروح املعنوية مهم جداً 
حتى بالنســبة للمواطن الذي ينتظر 
بفارغ الصرب وصول الجيش واالنعتاق 
من قبضة املليشيا الكهنوتية الحوثية".

ولفت مدير إذاعــة صعدة أن واجب 
اإلذاعات يتلخص يف الدعم املعنوي ونقل 
األحداث للمتلقي أوالً بأول وبمصداقية 
ومهنية وحرفية إىل جانــب التثقيف 
والتوعيــة وتنوير املجتمــع بما فيه 
املنتســبني للجيش، وال ننىس موضوع 
الرفيه لتخفيــف الضغط النفيس عىل 
األبطال يف اوقات أخذ اسراحة محارب، 
وهذا ما نعمل جاهدين إلنجازه عرب أثري 

إذاعة صعدة إف إم".
 واختتم مدير اذاعة صعدة عيل قيل 
حديثه بقوله:" ليس بخاٍف عىل الجميع 
أن هناك قصوراً يف إدارة املعركة إعالمياً 
نظراً لظروف الحرب أمنياً وسياســياً 
وحتى يف الجوانــب املادية واالمكانات 
وصعوبات وصول البث االذاعي بحكم 
الجغرافيا والتضاريس، وكذلك صعوبة 
وجود واســتمرار التغطية لالتصاالت 
واإلنرنت، ولكن رغم ذلك نسعى جاهدين 
بإمكاناتنا املتواضعة لتجاوز الصعوبات 

وايصال الرسالة االعالمية وإسناد إخوتنا 
يف الجيش الذين يقدمون التضحيات يف 
سبيل الدفاع عن الجمهورية والكرامة 

والوطن العظيم املعطاء".
مدير إذاعة االتحادية إف إم- محمد 
الجماعي يؤكد أنــه ال يمكن أن تخلو 
دورة برامجيــة لإلذاعة من إســناد 
للرشعية والقوات املسلحة". موضحاً:” 
منذ تأسيس االتحادية خلفا لـ “صوت 
الوطن" اختط فريــق االتحادية خطاً 
مهنياً يعتمد عىل اســتخدام القوالب 
الصحفية يف إعداد وإنتاج املادة االذاعية، 
بعيدا عن األســاليب الشعبوية يف إثارة 
وتهييج املســتمعني وقتياً، وبعيدا عن 
تســطيح القضايا وإلصاق كل رذيلة 
بالطرف اآلخر، مهما كان موقفنا منه 
ومستوى عدائنا ملا يقوم به من فضائع".

 وأضاف الجماعي:" منذ تدشني اسم 
اإلذاعة   وبــدء الرويج لها وملنصاتها 
عىل مواقع التواصل قبل نحو ١٠ أشهر، 
كانت مخرجات الحوار الوطني هي التي 
تنظم أثريها اإلذاعي، واملخرجات هي 
إحدى أهم أعمدة مســتقبلنا االتحادي 
الذي يقاتل الجيش ألجلها يف الجبهات 

والثغور".
وأكد:" برامجنا املجتمعية والدينية 
والسياسية كلها تصب يف تغذية أهداف 
الجيش مــن أجل القضــاء عىل تمرد 

املليشيا الحوثية".
وأشــار مدير إذاعة اإلتحادية إف إم 
أنهم أوفدوا عدداً من إعالميي االتحادية 
للمرابطة يف "هالل الثغور" مع أبطال 
الجيش يف ســبع جبهات عىل مستوى 
ربــوع الوطن، وأفطــروا عىل "مدفع 
رمضــان" يف أكثر مــن ثالثني موقعا 

وجبهة".
وأضاف:" ويف برنامج "الدم الغايل" 
وثقنا كربياء وشموخ و٣٠ جريحا، و٣٠ 
معركة، و٣٠ قصة، و٣٠ موقعا الفتاً أن 
تلك كانت مؤرشات البداية فقط، أما خط 
السري فقد تنوع بحيث لم تبق فكرة أو 
برنامج من إنتاجنا إال وكان يشــري إىل 
هدف مــن األهداف النبيلة لجيشــنا، 
مثل "راس براس" دراما ساخرة، وقد 
احتل صدارة الربامج االذاعية الهادفة، 
"حياة مواطن" درامــا اجتماعية، و 
"سوالف شعبية" حكايا سياسية من 
وحي الواقع، مســابقاتنا الرمضانية 

وحواراتنا املبــارشة وباقاتنا العيدية 
وفراتنا املفتوحة، صباحاتنا ومساءاتنا، 
إقتصاد، سياسة، أدب، تاريخ، صحافة، 
كلها ذهبت يف ذلك االتجاه الذي يؤمن به 
كل مواطن يمني: إسناد الجيش لهزيمة 
التمرد، ودعم الرشعية حتى استعادة 

الدولة".
وتحدث محمد الجماعي عن خارطة 
اإلذاعة   الحالية والتــي منها ملحمة 
"جناية الحوثي عــىل اقتصاد اليمن" 
جهد تحقيقي شمل أربع سنوات )٢٠١٤ 

.)٢٠١٥ -
 وأشار إىل سعي اإلذاعة   إلنتاج اهم 
الكتب واملراجع تحت عنوان "اليمن تحت 
حكم اإلمام أحمد"، للدكتور احمد عبيد 
بن دغر، وكذا برنامج "الوثيقة" قراءات 
يف مخرجات الحوار الوطني، و"خيوط 

الظالم".
إذاعــة وطنــي إف إم التي تبث من 
محافظة تعز تم تأسيســها كتوجيه 
معنوي داعماً للقوات املسلحة يف معركته 

الوطنية ضد مليشيا الحوثي.
وحسب مدير إدارة الربامج يف اذاعة 
وطني إف إم- عبد العليم الحاج فان كل 
برامج اإلذاعة   يتم وضعها عىل اساس 
التوجيه املعنوي، ويتم االرشاف عليها 

مبارشًة من قبل التوجيه املعنوي.
وأشــار يف حديثه ل 26 سبتمرب أن 
لديهــم برامج يوميــة يف ذات االتجاه 
منها )حماة الجمهورية، وشاهد عيان 
مختص بكشــف انتهــاكات وجرائم 
املليشــيا، وبرنامج نافذة الصحافة، 
وبرنامج أضواء وظــالل وغريها من 
الربامج املبارشة واملسجلة والتحليلية 
واإلخبارية التي تصب يف مساندة القوات 

املسلحة ".
 وانتقد الحاج مــا وصفه بالقصور 
من قبل وزارة اإلعالم يف دعم اإلذاعات 
املحلية مقارنًة بالدعم املهول الذي تقدمه 

املليشيا إلذاعاتها املختلفة".
وأكد عىل الدور املحوري الذي ينبغي 
أن تقوم به اإلذاعات يف مساندة القوات 
املسلحة، وكشف جرائم املليشيا املتمردة، 
وتوعية الناس بخطورة فکرها الساليل 
العنرصي الطائفي". معترباً أن اإلذاعات 
خاصة واإلعالم عامًة ال تقل أهمية يف 
معرکة الکرامة عن البندقية، فكالهما 
صنوان ال يفرقان يف معركة وجودية مع 
عصابة مارقة ال تؤمن باآلخر وال تعرف 
بحرية الکلمة! مؤكداً هنا تقع علی عاتق 
اإلذاعة   مســؤولية وطنية يف مواجهة 
الفکر الحوثي، وحشد الرأي العام املحيل 

والخارجي ضده ورصد جرائمه".

لم يدخر الشــليف جهدا ملواجهة الفكر الحوثي من 
خاللها ووجدها فرصة كبرية تمكنه من كشــف الزيف 
وإفحام املدافعني عن الفكر الحوثي وتحطيم آمال الواهمني 
بتشجيع كبري من شهيد الجمهورية اللواء حميد القشيبي. 
يقول: "منذ ٢٠١٠ دخلت مواقع التواصل وبدأت بالنرش 
ضد الفكر الحوثي حينها دفعني الشهيد القشيبي للكتابة 
بكالم ما أزال أتذكره اىل اليوم حيث كان يتلقى العالج وكنت 
أقول له: خالص ارتاح، فقال: "عاد انا أريد أن أرجع ألطلع 
جبال مران بركبتي هاتني، قلت له: الحرب خلصت يا فندم! 
- وكانت حينها قــد انتهت الحرب التي دارت بني الحوثيني 
والدولة-  قال: يــا زيد الحرب مع هؤالء لن تنتهي، فإما أن 
نقيض عليهم أو نكون عبيدا لهم، ألنهم ال يمكن أن يتعايشوا 
معنا وال يقبلوا بنا وأنت والشباب أمثالك البد أن تواجهوهم".
من حينها أدرك زيد حجم الخطر وتأكد أن الشــهيد 
القشيبي قد اتخذ قراره باستمرار مواجهة الحوثي، لذلك 
هانت عليه التضحية، ألنه يعلم ثمن الحياة تحت حكم 

الحوثي.

إنشاء تكتل
كغريه من الغيورين عىل الوطن فقد عزم -ُبعيد اســتيالء 
الحوثيني عىل صنعاء- عىل زيادة وتكثيف جهوده فتوجه للعمل 
عىل تنظيم فعاليات، ووقفات، وندوات تكشف للعالم ما يرتكبه 
الحوثيون من جرائم، وكان أول عمل له بعد االنقالب أن تواصل 

بمجموعة من النشطاء من مختلف دول أوروبا والتقى بهم يف 
جنيف وأسسوا تكتال أسموه" يمنيون ضد االنقالب- أوروبا"، 
ثم التقوا بوزير الخارجية وقتئذ رياض ياسني واللواء امليرسي 
ومعني عبدامللــك وجباري ومجيل والذين بدورهم أشــادوا 
بالخطوة ثم انطلقوا ورتبوا عدة فعاليات يف مختلف دول أوروبا 
مثل هولندا وسويرسا واملانيا، يؤكد زيد أنهم كانوا يتنقلون عىل 
متن سيارات أكثر من ١٠٠٠ كليومر من أجل توفري املصاريف 
بســبب ضعف االمكانيات بل كانت معدومة، ورغم ذلك لم 
يوقفهم وأحيانا كانوا يصلون من سفر، وينتقلون لسفر آخر 
ومن فعالية إىل أخرى وأحيانا كانوا يضطرون للرجوع بنفس 
اليوم بعد الفعالية رغم التعب نتيجة لعدم وجود إمكانية لدفع 

تكاليف املبيت.

مواقف
جنيف شهدت أول فعالية له لكشف زيف الحوثيني ثم يف 
هولندا أمام محكمة العدل ثم يف املانيا مع زمالئه فعاليات 

متعددة وقفات، وندوات، ومعارض صور.
٣مواقف حصلت له مع الحوثيني يف فعاليات نظموها 
شكلت حضورا الفتا، أوىل تلك املواقف كانت ملنظمة العفو 
يف هولندا حني أقاموا فعاليــة تضامنية مع اليمن وأتوا 
بناشطة حوثية تكلمت عن دور التحالف ولم تذكر الحوثي، 
يقول زيد: "فطلبنا الكلمة ورفضوا ثم انسحبنا من الوقفة 
وخرجنا حينها كرب األمر عليهــم فلحقوا بنا مطالبني 

بعودتنا وإعطائنا فرصة للتكلم  فتكلمت يف دقيقتني عن 
حرب الحوثي عىل اليمنيني واحتالل املدن، وتفجري املنازل، 

وقتل االبرياء قبل أن يتدخل التحالف".
ويواصل: "ثانــي تلك املواقــف كان يف وقفة نظمها 
الحوثيون بالتعاون مع جمعية الصداقة االملانية اليمنية 
كانت مسرية من بوابة برلني اىل أمام السفارة السعودية، 
فطلبت أن أتكلم وكانــوا رافضني وأرصيت عليهم حتى 
أخذت امليكرفون وتكلمت عن شعار املوت الحوثي، وقلت: 
كيف ملؤسسة تحرم نفسها أن تقيم فعالية مع جماعة 
تدعو للموت؟! ثم ذكــرت جرائم الحوثي فأحدثو ضجة 

وحاولوا مقاطعتي لكني واصلت".
ويضيف زيد: "آخر تلك املواقف كانت يف مؤتمر نظمه 
الحوثيون يف برلني، حــرضت وكان الحضور مزيجا بني 
حوثي  وأملــان دعوهم للمؤتمر، وأول مــا دخلت الباب 
ارتبكوا، وما إن بدأت برفع يدي طالبا الحديث حتى قاموا 
من  أماكنهم متحركني يف جميع أرجاء القاعة يف ترصف 
همجي، ولكني بقيت محتفظا بالهــدوء وبعد أن تكلم 
ضيف أملاني ذهبت اليه ألوضح لــه أن ما ورد يف كالمه 
يثري السخرية وباالخص وصفه للرئيس عبدربه منصور 
بالرئيس السابق، وأثناء نقايش مع الرجل أتوا للمقاطعة، 
واالســتفزاز، ثم طلبت من أحدهم أن يرجم شعارهم 

للضيوف األملان وهم يحكمون من يقف ضد السالم".
بحسب الشليف كان يف املؤتمر ساعة مخصصة للنقاش 

لكنهم ألغوها، وأنا طالبت بالحديث حتى سمحوا يل، وكانوا 
يريدون أن أتكلم بدون ميكرفون بحجة أن الكابل قصري! 
فقلت: ال مشكلة سأصعد عىل املنصة فصعدت وتكلمت 
عن جرائم الحوثي وكعادتهم يف املغالطة أحدثوا ضجة  إال 
أن بعض األملان أبدوا إعجابهم بما طرحت ثم قام املرشف 
بتكليف أحد الحارضين باإلجابة عىل تساؤالتي رغم وجود 
سبعة ضيوف يف املنصة أتوا بهم من أمريكا، وسويرسا، 
ودول أخرى إال أنه لم يحرمهم ويعطيهم فرصة للرد، ثم 

ارتبكوا وانتهى املؤتمر بضجة.

بإمكانيات ذاتية
يؤكد الشليف أنه تلقى تهديدات من قبل الحوثيني لكنه 
لم يلق لها باال وحني لم تنفع تهديداتهم عرضوا عليه العمل 
معهم عن طريق قيادات  كانت تربطني بهم عالقات قبل 

أن يسريوا يف طريق الحوثي.
من يتابع جهوده يعتقد أن دعما كبريا يتلقاه ملواصلة 
جهوده، لكنه يؤكد أنــه ال يتلقى دعما  من طرف ال من 

حكومة وال من شخصية.
يقول: "أتحرك بإمكانياتي الشخصية ورفضت دعماً من 
دولة شقيقة حفاظا عىل نفيس وموقفي من االنحراف؛ 
ألن من يعطيك سينتظر منك موقفا يوما ما، ولست من 

بائعي املواقف".
ويضيف: "أتحرك بجهود ذاتيــة وأحيانا دينا ليكون 

ضمريي مطمئنا، ألن الوطن يســتحق التضحيات وما 
نقدمه ال يشء أمام ما يقدمه أبطال الجيش من بطوالت 

وتضحيات بالدم والروح".
ترتيب فعاليات مختلفة من وقفات وندوات وتظاهرات 
ومعارض صور ومشاركة يف فعاليات تنظمها منظمات 

أوروبية، جهود يقوم بها الشليف وزمالؤه.

توضيحات لها صداها
ما يقوم به الشليف يأتي يف ســياق كشف الحقيقة 

ودحض األباطيل.
يؤكد زيد أن توضيحاته لها صداها وتالقي ترحيبا يف 
كل مكان، ويف كل فعالية تنظمهــا أي منظمة يحرص 
عىل الحضور واملشاركة كضيف متحدث أو حارض يضع 
مداخلة لتصحيح أي معلومة مغلوطة حتى صار البعض 
يستغرب كيف تحصل الوقت الكايف للحضور يف كل فعالية.
جهوده املتواصلة قادته إىل وضــع تصورات ووضع 
مقرحــات ملواجهة الحوثيني أوروبيــا يقول: "وضعنا 
تصورات ومقرحات عن طريق عالقاتي الشخصية مع 
وزراء أو مسؤولني بعضهم تفاعل إيجابيا لكن حتى اآلن 

لم يتم التجاوب معها".
من املعلوم أن املجتمع األوروبي يعترب نفسه املدافع األول 
عن حقوق اإلنسان ورائدها لذا تصغي آذانهم لالنتهاكات.
وحســب زيد فإن انتهاكات حقوق املــرأة والطفل 
والتعذيب وضحايا الحرب لها األولوية يف قائمة االهتمامات 

اإلنسانية لدى حقوقيي أوروبا.
يشري زيد إىل أن العمل الحقوقي والسيايس يف أوروبا مهم جدا 
خاصة والبلد تتخذ القرارات عن طريق مراكز دراسات، واملراكز 
تعتمد عىل ما تسمع وعىل الدراسات التي تجريها وعىل العالقات 

الشخصية مع أبناء البلد، لذلك فهو تحرك مهم جدا.

جهود مثمرة وإمكانيات غير متوفرة
يؤكد الشليف أن ثمار جهوده وزمالئه يف فضح جرائم 
الحوثي ملموسة وإيجابية، وإن لم تكن بالشكل املطلوب، 
ويعزو ذلك إىل شــح االمكانيات التــي منعته من إقامة 

فعاليات كافية، ورغم ذلك هنالك أثر ملموس.
ويضيف: "لدينا مؤسسات تعمل ضد مليشيا الحوثي 

لكن عملها ضعيف بسبب ضعف االمكانات".

رسالة للطلبة والجاليات
عن دور الطلبة والجاليات اليمنية يف الخارج ملواجهة 
مليشيا الحوثي وكشف وتعرية جرائمها، يوجه زيد رسالة 
لكل اليمنيني يف الخارج بأن أقل واجب يقومون به أمام 
وطن ينتهك ومواطنني يعذبون يف الســجون ومنازل تم 
تفجريها وجرائم يومية بحق أبناء الشعب؛ فإن أضعف 

وأقل ما نقدمه لهم هو أن نعرّف العالم بما يقومون به.

تلعب اإلذاعات دوراً مهماً يف املعركة الوطنية التي 
يخوضها ابطال الجيش الوطني ضد مليشيا التمرد 
الحوثية يف مختلف جبهات الجمهورية، فهي تحرك 
الوجدان وتلهب املشاعر القتالية وترفع املعنويات 
لدى األبطال من خــالل ما تبثه من مواد وبرامج 
مختلفة ســواء كان ذلك عرب االناشيد واالغاني 
الوطنية، او الزوامل الحماســية، وكذا املوجهات 

واملحارضات العسكرية.
ورغم أهمية هذه الوســيلة االعالمية يف الوقت 
الراهن، اال انها لم تأخذ حقها من االهتمام والدعم 
من قبل القيادة السياسية والعسكرية، ففي حني 
عدد االذاعات املؤيدة للرشعية ال تتجاوز اصبع اليد، 
باملقابل تمتلك املليشيا الحوثية اكثر من 25 إذاعًة 
عامة وخاصة، وتنفق عليها مئات املاليني، االمر 
الذي جعلها تغيــب الوعي لدى املواطن من خالل 

برامجها املسمومة وموادها املضللة.
"26سبتمرب" تواصلت بعدد من االذاعات التابعة 
واملؤيدة للرشعية يف مختلف مناطق الجمهورية، 
لالطالع عىل دورها الفعال يف مســاندة الجيش 

الوطني.

  تقرير/ جبر صبر

يف معركة كشف الحقيقة وتصحيح ما علق باألذهان 
مغلوطا يحتاج املقاتل فيها إىل التسلح بالهمة والعزم 
واستشعار املسؤولية الوطنية ثالثية توافرت يف الناشط 
زيد عيل الشليف، الذي أفحم الحوثيني وفضحهم يف كل 

فعالياتهم التي ينظمونها يف الخارج.
يف حديثه لـ26 ســبتمرب تدرك كيــف تنامى لديه 
الشعور الوطني برضورة مجابهة املرشوع الحوثي، 
وظل يكرب معه حتى أصبح نقطة ضوء لكل مقاومي 
الحوثيني فكرا وميدانا وكابوســا عىل مضليل الرأي 
األوروبي ومزيفي الحقائق ومحريف الواقع ناشــطي 

املليشيا يف أوروبا.

  قاسم الجبري
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  سعيد الصوفي
تتميز العالقات اليمنية السعودية بعمق 
تاريخها حيــث يرتبط البلدان والشــعبان 
اليمني والســعودي بعالقات أخوية فريدة، 
وتجمعهما روابــط اجتماعية وهدف واحد 
ومصري مشــرك، وهذا ما يتجىل من خالل 
املواقف التاريخية واإلنسانية للمملكة السيما 
املوقف الداعم واملساند لليمن يف مواجهة تمرد 
املليشيا الحوثية عىل الحكومة الرشعية، من 
خالل عاصفة الحزم وقيادتها لدول التحالف 
العربي الداعم للرشعية يف اليمن وما تقدمه 
من جهود انسانية إلغاثة اليمنيني عرب مركز 
امللك سلمان، إىل جانب دعم التنمية وإعادة 
اإلعمار يف املحافظات مــن خالل الربنامج 

السعودي للتنمية وإعادة اإلعمار يف اليمن.
يف هــذا االســتطالع يتحدث عــدد من 
الشخصيات السياسية واإلعالمية يف البلدين 
لـ" 26ســبتمرب" عن العالقات األخوية بني 

الشعبني والبلدين الشقيقني. 

مواجهة المشروع االيراني
بداية يتحــدث د. أحمد عطيــة - وزير 
األوقاف واالرشاد، عن هذه العالقات األخوية 
وقال: إن اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز وويل عهده األمني ســمو األمري 
محمــد بن ســلمان، تنطلــق يف التعاطي 
مع القضايــا اليمنية مــن منظور أخوي 
صادق يحافظ عىل استقرار اليمن وسالمة 
أراضيه ويرفض ما يهدد أمنه واســتقراره 
وآخرها انقالب مليشــيا الحوثي املدعومة 
من إيران.. وأوضح الوزير، أن هذه املواقف 
األخوية للمملكة تجســد ما يجمع البلدين 
الشقيقني من أوارص املحبة واإلخاء واملصري 
املشرك والعقيدة والجوار والرحم والنسب، 
كلها جعلت اململكة تقــف معنا يف مواجهة 
املرشوع اإليراني الذي يهدف إىل زعزعة األمن 

واالستقرار يف اليمن واملنطقة.
وأضاف القايض عطية يف ترصيح خاص 
لـ"26ســبمترب": ال شــك أن للســعودية 
الكثري من املواقف الصادقة مع اليمن يف كل 
املنعطفات التاريخية والتي آخرها عاصفة 
الحزم وإعادة األمــل للقضاء عىل االنقالب 
الحوثي وتحرير كامل الراب اليمني وعودة 
مؤسســات الدولة ودعم الرشعية بقيادة 
فخامة رئيــس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي، وإنهــاء التمرد الذي يهــدد اليمن 
واملنطقة برمتها.. وكذا وقوفها مع الشعب 
من خــالل الدعم اإلغاثي واإلنســاني عرب 
برنامج إعمار اليمن ومركز امللك ســلمان 
والعسكري واللوجستي واالقتصادي وإعادة 

اإلعمار.
وثمن وزير األوقاف تلك املواقف الصادقة، 
وقال: إنها ستظل حارضة يف ذاكرة األجيال، 
وهو ليس بغريب عىل مملكة الخري والعطاء.

عالقات أخوية وروابط مشتركة
ويــرى د. محمد مارم، ســفري اليمن يف 
جمهوريــة مــرص، أن العالقــات اليمنية 
السعودية تختلف عن أي عالقات بني بلدين 
وشعبني، فاليمن والسعودية لطاملا ارتبطا 
ثقافًيا واجتماعياً بروابط يندر وجودها بني 
بقية البلدان، ويكفي اإلشــارة إىل أن ١٥٠٠ 
كيلو مر ِمن الحدود املشــركة، وما ترتب 
عىل ذلك من عالقــات اجتماعية بني أبناء 
القبائل عىل جانبي الحدود، يشــكل واحدة 
من أهم مظاهر الرابط الثقايف واالجتماعي 

بني الشعبني.
مؤكدا أن اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة كانت خالل العقود الستة املاضية 
أحد أهم الداعمني لبالدنا، وقد تجىل ذلك من 
خالل الدعم املســتمر لالقتصاد والتنمية 
يف املجاالت الصحيــة والتعليمية والبنى 

التحتية.
وقــال الســفري مــارم يف حديث خاص 
لـ"26ســبتمرب": إن أعظم تجسيد ملتانة 
العالقات بني البلدين والشعبني الشقيقني قد 
تجىل يف استجابة اململكة السعودية بقيادة 
خادم الخرمني الرشيفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز للنــداء الذي وجهه أخوه فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي ملواجهة انقالب 
املليشيا الحوثية املدعومة من إيران، وقيادة 
التحالف العربي الداعم للرشعية الدستورية 
يف مواجهة االنقالب ودحره من معظم مناطق 

البالد.
وأضاف السفري مارم، لقد استمرت اململكة 
من خالل قيادتهــا عاصفة الحزم واألمل يف 
دعم الحكومة الرشعيــة لتطبيع الحياة يف 
املناطق املحررة ودعــم العملة املحلية من 
خالل الوديعة السعودية، وتمويل املشتقات 
النفطية الالزمة لتشغيل الكهرباء، كما مثلت 
عمليات مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية واحدة من أهم عمليات تحسني 
الوضع اإلنســاني وإنهاء معاناة الشــعب 
اليمني التي نتجت عن االنقالب.. مشــريا 
إىل أن العالقات اليمنية الســعودية بقيادة 
فخامة الرئيس هادي وأخيه خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ستظل 
تمثل نموذًجا لعالقات اإلخاء وحسن الجوار 

والعيش املشرك.

عالقات متينة

ويشــري اإلعالمي 
فيصــل  الدكتــور 
ان  إىل  الحذيفــي، 
رة  وزا ريــر  تقا
تؤكــد  التخطيــط 
ان اململكــة العربية 
الســعودية األوىل يف 
للشعب  الدعم  نسبة 
ذلك  أكان  اليمنــي, 
يف مؤتمــرات أقيمت 
للمانحــني أو مــن 
املبارش  الدعم  خالل 
للمشــاريع بدءا من 
السالم  مستشــفى 
قبلها  ومــا  بصعدة 
بمشــاريع  وانتهاء 
اإلعمــار يف عــدن, 
مركز  انشئ  وعندما 
لإلغاثة  سلمان  امللك 
واألعمال اإلنســانية 
كان هدفه األســاس 
اليمــن, والتقاريــر 
يخص  فيما  األممية 
اإلغاثة العاجلة، تقول 
إن اململكــة تحملت 
 75% مــا نســبته 
من تكلفة مشــاريع 

االستجابة يف اليمن.
الحذيفي  وقــال 
لـ"26سبتمرب": نحن 
قدر بعــض، فعالقة 
الجــوار ووشــائج 
يف  حــارضة  األخوة 
كل منعطــف تمر به 
ولهذا  بلدينا,  من  أيا 
بأننا  مؤمــن  فإني 
ســنأخذ بيد بعضنا 
للخــروج مــن هذه 
املحنــة وننترص عىل 
كل قــوى الرش التي 
حني  يف  علينا  تغلبت 

غفلة من الزمن.

عالقة أخوية وجوار
يقــول  فيمــا 
السعودي  اإلعالمي 
مانــع  عــوض 
نــي  لقحطا ا
إن  لـ"26سبتمرب": 
حريصة  السعودية 
اليمن  استقرار  عىل 
وتريد كل خري للشعب 
اليمنــي.. مؤكدا أن 
وحــدة اليمن مهمة 
للســعودية ووقوف 
اململكة مع الرشعية 
اليمنية؛ ألنها تخىش 
أن تنفلــت األمور يف 
اليمــن وتصبح مثل 
بعض الدول العربية 
التي تتمني شعوبها 
االســتقرار.. وأشار 

إىل أن عالقــه اململكة 
باليمن عالقه جوار وأخوة واستقرار ومن 
مصلحة دول الخليج أن تكون اليمن يف حالة 
اســتقرار، ولذلك دخول التحالف العربي 
إىل اليمن هو منع ايران ومليشــياتها من 
بث الرعب ونــرش الفكر الحوثي الطائفي 

يف اليمن وإقامة الحــوزات املذهبية يف بلد 
العروبة، لذلك البــد أن يتكاتف أبناء اليمن 
كافة من أحــزاب وتنظيمات سياســية 
ومكونات وطنية ومشايخ القبائل إىل جانب 
قيادتهم الرشعية والحكومة وتوحيد الصف 
ومواجهة املليشيا الحوثية وتحرير ما تبقى 

من األرايض اليمنية الواقعة تحت سيطرة 
املليشيا الحوثية التي تحاول بيع اليمن إىل 

إيران.

نسيج اجتماعي واحد
يتحدث عيل بن محمد الرباعي - صحفي 
بجريدة عكاظ لـ"26سبتمرب" عن العالقات 

بني الشــعبني، بالقول: 
"لربما وبحكــم تاريخ 
منتصــف  ميــالدي 
الســتينيات امليالديــة 
أكون من املحظوظني يف 
القومي  الوعي باملعطى 

والعروبي.
وأضاف الرباعي: كان 
الشقيق اليمني جزءاً من 
مكونات اإلنتاج اليومي 
عىل مســتوى الزراعة 
والرعي والسقي وحفر 
اآلبــار والبناء بالحجر، 
وعندما كانوا يحرضون 
املناســبات االجتماعية 
الرفد يف  كانوا يقدمون 
الزواج مثل ما نفعل يف 
القــرى والقبائل، كما 
أنهم يشاركون يف الحفلة 
الفلكلوريــة وبحكــم 
القرية  مجتمع  انفتاح 
اليمني  الشــقيق  كان 
ينظر إىل املــرأة كأخت 
أو بنت أو زوجة أخيه، 
فال غــدر وال خيانة وال 

اسرابة.
 ومىض يقول: يف ذلك 
الزمن لــم يكن متداوالً 
)األجنبي(  مصطلــح 
ليلة وداع اإلخوة  كانت 
اليمنيني عامرة بالعشاء 
والحكايــات  الدســم 
الرسديــة املاتعة والتي 
يغلبنــا النــوم فنرقد 
الطعام..  تنــاول  قبل 
واألجمل منها لدينا كان 
يوم عودتهم من اليمن 
البن الخوالني  يحملون 
والزبيــب الرازقي الذي 
ننال منــه قبضة وأكثر 
وتقــام الوليمة فرحة 
بالعائد وكأنه أحد أفراد 

العائلة.
ويضيف الرباعي: كل 
أشعرتنا  املعطيات  هذه 
أننا شــعب واحد بحكم 
املشــركة  القواســم 
والعــادات والتقاليد ما 
اليمني  أن  فينا  رســخ 
امتــداد  والســعودي 
التاريخ  وأن  لبعضهما، 
والجغرافيــا ال يمكــن 
لحقتها  وإن  تغيريهــا 
بعض أوضار السياسة، 
ثابت  اإلنســان  لكــن 
والسياسة متغرية، ولذا 
لم تتغري مشاعرنا تجاه 
الُخربة الــذي كان جزءاً 
من حياتنــا االجتماعية 
يف  حــارضاً  واســتمر 

الذاكرة وسيظل.

روابط مشتركة ومواقف 
تاريخية

يشــري عبدالعزيز بن عطــاف _رئيس 
الجالية اليمنيــة يف صامطة، إىل أن الحديث 
عن العالقــات اليمنيــة الســعودية هو 

ارتباط متجذر يف عمــق التاريخ والعالقات 
االجتماعية، وملا يجمع البلدين والشــعبني 
الشقيقني من الروابط املشــركة يف الدين 

واللغة والهدف الواحد واملصري املشرك.
وقال ابــن عطــاف يف حديــث خاص 
لـ"26ســبمترب": إن اليمن والســعودية 
صنوان ال يمكن لهمــا ان يفرقا أو يبتعدا 
عن بعضهما مهمــا كانت الظروف، ومهما 
حاول العدو الربص بالبلديــن، فالروابط 
التي تجمعهما كبرية وعميقة عمق التاريخ، 
وأضاف: ســيظل اليمنيون سندا ألشقائهم 
يف اململكة وكما هو حال الســعوديون اليوم 
بمواقفهم التاريخية داعمني ومســاندين 
ومنارصين لليمن واليمنيــني يف ظروفهم 
الحالية والحرب التي يخوضونها ضد املليشيا 
الحوثية املدعومة من إيران والتي تستهدف 
زعزعة أمن واستقرار اليمن واململكة، فكانت 
يقظة القيادة السعودية واستشعارها للخطر 
املحدق باليمن واألمة حني أعلنت وقوفها إىل 
جانب الشعب اليمني، وكان ذلك املوقف من 
خالل عاصفة الحزم، ضد االنقالب واملرشوع 
اإليرانــي واألطماع التوســعية يف منطقتنا 

العربية.
وأشــار بن عطاف إىل ان عاصفة الحزم 
بقيادة امللك سلمان ملك الحزم والعزم جاءت 
انطالقا من املوقف العروبي واألخوي لوقف 
هذا املد وإحباط املرشوع الفاريس الذي تنفذ 

أجندته يف اليمن تلك املليشيا الحوثية.
وقال عبدالعزيز بن عطاف: إن هذه املواقف 
ليســت بغريبة عىل اليمنيني، فاألشقاء يف 
اململكة العربية الســعودية حكومة وقيادة 
وشــعبا هم دائما أقرب الناس إىل اليمنيني 
وحارضين يف كل موقف إىل جانب اشقائهم يف 
اليمن، يلبون النداء لنرصة اخوانهم يف اليمن 
فتجدهم داعمني ومنارصين مقدمني الواجب 
ناجدين ومغيثني ومنارصين، وهذه املواقف 
تنطلق من روابط األخــوة والدين واملصري 

املشرك.

وأضــاف رئيــس الجاليــة اليمنية يف 
صامطة إن اليمنيني اليوم يكنون ألشقائهم 
الســعوديني كل الحب واملودة واإلخاء، إزاء 
تلك املواقف العروبية واألخوية والتاريخية 
تلــك املواقف العظيمــة واملرشفة للمملكة 
بقيادة امللك ســلمان بــن عبدالعزيز وويل 
عهده وخلفهم الشــعب السعودي الشقيق، 
تلك املواقف تجسدت فيها كل معاني األخوة 
والعروبة والدين والروابط االجتماعية يف دعم 
اليمن واليمنيني، وستظل حارضة يف وجدان 
الشعب اليمني وخالدة يف ذاكرتهم التاريخية 
ومدونة يف التاريخ تحكي لألجيال تلك املواقف 

األخوية.

مواقف إنسانية
ويرى محمــد املقرمــي – رئيس مركز 
االعالم اإلنســاني، أن املواقف اإلنســانية 
النبيلة للســعودية تجاه اليمن ترجم مدى 
متانًة الروابط األخوية بني البدلني الجارين؛ 
حيث تجاوز الدعم اإلنســاني من اململكة 
العربية السعودية لليمن 16 مليار دوالر منها 
ملياران و394 مليونا و628 ألف دوالر قدمت 
عرب مركز امللك ســلمان لإلغاثة من خالل 
371 مرشوعاً إنسانياً متنوعاً، بالتعاون مع 
80 رشيكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، معتمدة 
عىل معايري اإلنسانية وعدم التحيز والتقيد 
بالقانون الدويل اإلنســاني، و3 مليار دوالر 
ُقدمت كودائع للبنك املركزي اليمني، جاءت 
األوىل يف 2014 بمقدار مليار دوالر ثم تلتها 
الوديعة الثانيــة يف 2018م بمقدار 2 مليار 
دوالر، إلنعاش االقتصــاد اليمني والحفاظ 
عىل العملة اليمنية من التدهور املتسارع أمام 
العمالت األجنبية جراء الحرب التي سببتها 

املليشيا الحوثية.
وأشــار املقرمي يف حديث خاص لـ"26 
ســبمترب": إىل أن املشــاريع اإلنسانية يف 
مجال األمن الغذائي واألمن الصحي وإيواء 
النازحــني ومكافحــة األوبئة ومشــاريع 
تنموية جاءت عرب الرشيك الدويل يف التنفيذ 
منظمات األمم املتحدة لتصل لكافة املدنيني 
املترضرين يف مختلــف املحافظات اليمنية، 
وعرب املنظمــات اليمنية املحليــة والدعم 
املبارش للحكومة الرشعية والنازحني الذين 
غادروا وطنهم فاّرين من جحيم املليشــيا، 
كما عالجت أكثر مــن 14 ألف جريح يمني 
من مختلف املحافظات اليمنية عرب التعاقد 
مع مستشــفيات خاصــة يف اليمن، ودعم 
املستشــفيات الحكومية وإخالء الجرحى 
للخارج لتلقي العالج وفتح مستشــفياتها 
للجرحى القادمني مــن محافظات مأرب 
وصعدة والجــوف ومختلــف املحافظات 

اليمنية.
ويأتي برنامج مســام كواحــد من أهم 
املشاريع اإلنســانية التي نفذها مركز امللك 
ســلمان لإلغاثــة واالعمال اإلنســانية يف 
اليمن - بحسب حديثه - حيث تم نزع أكثر 
من 134.259 لغم زرعتها املليشــيا بشكل 
عشوائي يف املدن التي اندحرت منها لتحصد 
أرواح املدنيني، وتتواصــل البعثات الطبيعة 
من اململكة إىل اليمن يف مجال جراحات القلب 
والقسطرة لألطفال والكبار وإجراء العمليات 

الجراحية املعقدة يف مختلف املجاالت.

عالقات تاريخية متجذرة ومواقف أخوية معمدة بالدعم والدم والتعاون.. 

اليمن -السعودية.. عمق الروابط املشرتكة وواحدية املصري 
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لمواجهة المشروع اإليراني الهادف إلى زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة 

 الســفير مارم: أعظم تجســيد لمتانة العالقات بين البلدين تجلى باســتجابة 
المملكة لنداء األخوة في مواجهة انقالب المليشيا الحوثية 

 د. الحذيفي: عالقة الجوار ووشائج األخوة حاضرة في كل منعطف تمر به البلدان

 اإلعالمــي الســعودي عوض القحطاني: عالقه المملكــة باليمن عالقه جوار وأخوة ومن 
مصلحة دول الخليج ان تكون اليمن في حالة استقرار

 الصحفي السعودي محمد الرباعي: الشقيق اليمني جــــزء من مكـــونات اإلنتاج اليومــي 
في المملكة وفرحتنا بالعائد من اليمن إلى السعودية كأنه أحد أفراد العائلة

 بن عطاف: السعوديون هم أقرب الناس إلينا وتجدهم حاضرين في كل موقف إلى جانب أشقائهم اليمنيين
 الروابط األخوية بين البلدين

ً
 المقرمي: المواقف اإلنسانية النبيلة للسعودية تجاه اليمن تترجم مدى متانة
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أهم مضامين القرار الجديد لمجلس األمن.. التمديد لفريق الخبراء واستمرار العقوبات

االلتزام بوحدة اليمن ومواجهة التحديات السياسية وهتديدات األسلحة وعقبات املليشيا احلوثية

جريمة ضد اإلنسانية وقتل مرتين..

احلوثيون.. يبيعون أعضاء قتالهم وجرحاهم

  فؤاد مسعد

اعتمد مجلس األمن الدويل مؤخرا قراراً جديداً بشأن 
اليمن، يحمل الرقم 2511 وتضمن عددا من القضايا 
املهمة، وفيما ييل أبرز ما تضمنــه القرار الذي قوبل 
بتأييد 13 دولة مــن أعضاء مجلس األمن وامتناع كل 

من روسيا والصني.

التزام بوحدة اليمن وسيادته
أكد القرار عــىل االلتزام القوي بوحــدة اليمن 
وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية، وأعرب يف عن 
القلق من التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية 
واإلنسانية املستمرة يف اليمن، بما يف ذلك أعمال العنف 
وحاالت االختفاء القرسي املســتمرة، والتهديدات 
الناشــئة عن النقل غري املرشوع لألســلحة وعن 
تكديسها وإساءة اســتعمالها بما يؤدي إىل زعزعة 
االستقرار، وجاء التأكيد الذي تصدر مضامني القرار 
معربا عن موقف املجتمع الدويل رافضا كل ما يهدد 
ســيادة اليمن ووحدته واستقالله يف ظل التحديات 
واملخاطر التي تواجه اليمن ويف املقدمة منها خطر 
املليشيا املتمردة الحوثية املدعومة من إيران، ليس 
لتهديد اليمن وسيادته فحسب، ولكن الخطر اإليراني 
عرب أذرعها املســلحة يف دول عدة من دول املنطقة 
يستهدف األمن القومي واإلقليمي، وكذلك األمن الدويل 

والسالم العاملي.

تقارير الخبراء
مدد واليــة فريق الخرباء، وطلــب موافاة املجلس 
بتقرير عن أي مســتجدات يف موعد أقصاه 28 يوليو 
القادم، وتقرير نهائي يف موعــد أقصاه 28 يناير من 
العام القادم. وتأتي أهمية التمديد يف ضوء ما كشف 
عنه التقرير األخري الصادر عن الفريق نفســه، وهو 
التقرير الذي ســلط الضوء عىل ترصفات املليشــيا 
االنقالبية يف صنعاء وممارساتها اإلجرامية، مستعرضاً 
ما قامت وتقوم به من ترصفات إجرامية شملت تجنيد 
األطفال وتهريب األسلحة وممارسة االختطافات بحق 
األبرياء واستخدام العنف يف إجبار املواطنني عىل الزج 
بأنفســهم وأطفالهم يف أتون الحرب، وتناول التقرير 
املمارسات الحوثية يف نهب األموال العامة واالستيالء 
عىل املمتلكات العامة والخاصة، عرب شبكات غسيل 
أموال وتهريب يقف عىل رأسها زعيم العصابة املتمردة 
عبد امللك الحوثي، مستخدما أسماء غريه لكي يتفادى 
عقوبات مجلس األمن املفروضة عليه بموجب قرارات 
سابقة أصدرها املجلس يف العامني 2014 و 2015 وجدد 

التأكيد عليها يف قرارات وبيانات الحقة.

أسلحة إيرانية
يف السياق نفســه طلب مجلس األمن  أن يتضمن 

تقرير فريق الخرباء معلومات بشأن "املكونات املتاحة 
تجاريا التي استخدمها أفراد أو كيانات حددتهم اللجنة 
لتجميع الطائرات املســرية من دون طيار واألجهزة 
املتفجرة اليدوية الصنع املنقولــة بحرا وغريها من 
منظومات األسلحة"، كاشــفا بذلك عن خطورة ما 
تقدم عليه املليشــيا املتمردة بدعم إيراني مكشوف، 
يشمل تزويد املليشيا الحوثية بالطائرات املسرية وكذلك 
األجهزة املتفجرة، وغريها من منظومات األســلحة 
التي ثبت ضلوع طهران يف التهريب املســتمر، ويمثل 
ذلك انتهاكا صارخا للقوانني واالتفاقيات واملعاهدات 
الدولية، ومالم تكون مواجهة مجلس األمن حاسمة يف 
هذا امللف؛ فإن املليشيا وإيران لن يوقفا ارتكاب املزيد 
من الجرائم التي تلحق األرضار باألمن املحيل واإلقليمي 

والدويل، وستؤدي هذه االنتهاكات والجرائم إىل سقوط 
املزيد من الضحايا سواء أكان ذلك يف الداخل اليمني أو يف 
دول الجوار ويف املقدمة منها اململكة العربية السعودية 
جارة اليمن الكربى التي تقود التحالف العربي لدعم 
الرشعية اليمنية يف مواجهة املرشوع اإليراني وأذرعه 

اإلرهابية كجماعة التمرد واالنقالب الحوثية.

تجنيد األطفال والعنف الجنسي
يؤكد القرار عىل أن استخدام العنف الجنيس أو تجنيد 
األطفال يف النزاعات املسلحة تشكل انتهاكا للقانون 
الدويل، ويمكن أن تشكل عمال خاضعا للجزاءات يتمثل 
يف املشــاركة يف أعمال تهدد السالم أو األمن يف اليمن. 
وهــذه الفقرات التي ينص عليهــا القرار تأخذ بعني 
االعتبار جزءا مما جاء يف تقرير الخرباء الذي كشف- 

كما سبقت اإلشارة جانبا مما تقوم به مليشيا التمرد  
الحوثي من ترصفات همجية تتضمن تجنيد األطفال، 
بما يمثله ذلك من انتهاك للقوانني الدولية؛ وعليه يجب 
أن يواجه بالحزم والعقوبات الرادعة، سيما بعدما ثبت 
أن ما يصدر عن املليشيا الحوثية يف هذا الجانب ليست 
ترصفات فردية وحاالت خاصة ولكنها توجهات عامة 
وممنهجة يف سلوك املليشيا اإلرهابية وقياداتها اإليرانية 
الساعية لتمدير اليمن وتفخيخ املنطقة العربية باملزيد 
من جماعات العنف واإلجرام عىل شــاكلة العصابات 

الحوثية سيئة الصيت والسمعة.  

تمديد والية "الخبراء"
يقر تمديد والية عمل فريق الخرباء يف اليمن لغاية 
28 آذار/ مارس 2021، وما سبق يؤكد الحاجة إىل 

كشف املزيد من الجرائم الحوثية ورضورة مواجهة 
تلك الجرائم بإجراءات حازمة وحاسمة توقف عبث 
املليشيا وتضع حدا إلجرامها املتواصل بحق الشعب 
اليمني، وتلك مهمة مجلس األمــن الدويل خاصة 
بعدما وقف عىل ممارســاتها التي أســفرت عن 
قتل آالف اليمنيــني وترشيد مئات اآلالف يف الداخل 
والخارج، فضال عــن آالف املختطفني واملخفيني 
قرسيا وأضعافهم جرحى ومصابني ومعوقني بفعل 
آلة الحرب الحوثية وداعميها اإليرانيني منذ انقالبها 

املشؤوم يف سبتمرب 2014.

تنفيذ نظام الجزاءات
يف ضوء اآلثار التي ترتبت عىل االنقالب عىل العملية 
السياسية لالنتقال السلمي وفقا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية املزمنــة، وما أدى إليه ذلك االنقالب 
من تعطيل للعملية السياسية وتدمري للحياة العامة 
ونشوب الحروب املستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، 
يالحظ القرار األهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات 

املفروض عمال بالقرارين 2140 و2216.

إدانة عرقلة المليشيا للفريق
أعرب عن جزعه إزاء العقبات التي فرضها الحوثيون 
عىل عمــل فريق الخــرباء وإمكانيــة وصوله أثناء 
اضطالعه بواليته األخــرية. وكذلك األخري يف عمليات 
املعونة يف املناطق التي يســيطر عليهــا الحوثيون، 
والعقبات والقيود املفروضة التــي ال مربر لها، عىل 

إيصال السلع الحيوية إىل السكان املدنيني.

تأكيد مرجعيات الحل الثالثة
مع أنه يترصف بموجب الفصل السابع من ميثاق 
األمم املتحدة، فإنه يؤكد عــىل الحاجة لتنفيذ عملية 
االنتقال السيايس بشــكل كامل، تمشيا مع املبادرة 
الخليجية وآلية تنفيذها ووفقا لقراراته السابقة ذات 
الصلة، مع مراعاة تطلعات الشــعب اليمني، ويف هذا 
إشارة واضحة إىل أنه ال يمكن تجاوز مرجعيات السالم 
الوطني التي تستند عليها الرشعية اليمنية، وتعتربها 
املرجعية األساسية ألي عملية سياسية توقف بموجبها 
الحرب وتعمل عىل تطبيــع األوضاع بعيدا عن الحرب 
وويالتها ومآسيها، كما ال يمكن التسليم بما استقرت 
عليه أحالم املليشــيا املتمــردة  الخارجة عن النظام 
والقانون، يف أن الوضع قد تجاوز تلك املرجعيات الثالث، 
وأن املليشيا قد صارت جزءا من الواقع، فالحقيقة التي 
يدركها املجتمع الــدويل ومجلس األمن واألمم املتحدة 
ويؤكدها القرار الجديد ملجلس األمن، مفادها العمل 
عىل تنفيــذ عملية االنتقال الســيايس، نتائج مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل، وفقا للمبــادرة الخليجية 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ويف مقدمتها القرار 
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بعد التغرير بهم وزجهم يف معــارك خارسة تنتهي 
بمقتلهم أو جرحهم تقوم مليشيا الحوثي املتمردة، بنهب 
أعضاء قتالها وجرحاها يف سلوك ينم عن انعدام قيمة 
اإلنسان لديها ونكران صنيعهم معها بالقتال يف صفها.

منظمات وناشــطون وثقوا حاالت من هكذا مأساة 
واستمعوا لشهادات آهايل الضحايا يف فعل الالإنساني 

وجريمة ضد اإلنسانية.
الناشطة الحقوقية سمرية عبدالله الحوري رئيسة 
مفوضية يمانيات، اعتقلتها مليشيا الحوثي يف 27 يوليو 
2019 بســبب توثيقها عمليات االتجار بأعضاء البرش 
التي يمارسونها بحق جثث قتالهم، وبعد اإلفراج عنها 
تحدثت عن جرائم املليشيا يف هذا الجانب مؤكدة أن لديها 

وثائق وشهادات ألرس الضحايا.

ضحايا بالمئات
املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش ذكرت هي 
األخرى يف إحــدى بياناتها أن املعلومــات األولية التي 
حصلت عليها املنظمة تشري إىل أن ضحايا هذه العمليات 
يصل إىل املئات، وأن معظم الجرحى يتم اإلجهاز عليهم 
والتخلــص منهم للحصول عىل أعضائهم مســتغلني 

إصاباتهم يف جبهات القتال.

شهادات األهالي
ســمرية  عبدالله أكدت أنها التقت شــخصياً بأرس 
الضحايا وروت أرسة كيف أصيب ابنها يف قدمه ثم نقل 

إىل املستشفى ليخرج منه جثة هامدة!
وأضافت: يمنع الحوثيون األرس من فتح التوابيت 
التي تحمل فيها الجثــث إال أن بعض األرس تفاجأت 
عندما فتحت التابوت بأن جثة امليت بال أحشاء، وأن 
محتويات البطن، والصدر، وغريها من األعضاء غري 

موجودة".
الحوري كشفت أن أهايل القتىل كانوا يلجأون لها 
لفضح رسقة أعضــاء أبنائهم القتىل، وقالت : رووا 
يل أنهم كانوا يتسلمون جثث قتىل الحرب الحوثيني 
ملفوفة، وعنــد الدفن يكتشــفون اختفاء أعضاء 
من الجثة، مشــرية إىل أنها وثقت حالة لجثة شاب 
كتب يف تقرير الوفاة أنه قيض جراء إصابته ببر يف 
القدم اليرسى إال أن شقيقه اكتشف عند دفنه رسقة 

أعضائه.

بإشراف أطباء أجانب
وأكدت املنظمة أنها وثقت عدداً مــن الحاالت التي 
تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكاً سافراً لإلنسانية 

وحسب املنظمة فإنها تتحفظ عن ذكرها.
مندوبو املنظمة التقوا مع ضحايا من مناطق الحيمة 

وبني مطر وعمران وإب وآنس وحجة.
املنظمة أكدت أن املعلومات األولية التي وصلتها تفيد 
بتعرض املصابني والجرحى الحوثيني للتصفية بعد رسقة 

أعضائهم وأنسجتهم يف مستشفيات يف صنعاء.
املنظمة أشارت إىل أنه ومن خالل تتبعها لهذه القضية 
تبني أن هناك ثالثة مستشفيات تقوم بهذه الجريمة يف 
صنعاء بإرشاف أطباء يمنيني وأجانب وبدعم وحماية 
من قيادات نافذة يف مليشــيا الحوثي، وقالت املنظمة: 
إنها تتحفظ عىل أسماء الضحايا، وأسماء شبكة رسقة 
األعضاء البرشية واالتجار بها ومســؤولني نافذين يف 
مليشــيا الحوثي، مطالبة بتحقيق دويل محايد يف هذه 
الجريمــة الخطرية والعمل عىل إيقــاف هذا التوحش 

واإلجرام بحق الجرحى.

إغالق مكتب المنظمة
ردا عىل فضح املنظمة لجرائم الحوثيني أقدمت مليشيا 
الحوثي عــىل إغالق مكتب املنظمــة اليمنية ملكافحة 
االتجار بالبرش يف العاصمة صنعاء التي فضحت تورط 

املليشيا يف جرائم التجارة باألعضاء البرشية.
وقال رئيس املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش: 
إن مليشــيا الحوثي أصدرت قراراً بإغــالق  مكتبھم 

بصنعاء، وتقوم بمالحقة كافة العاملین باملنظمة.
وأكد نبيل فاضل أنه يملك وثائــق وأدلة عىل جرائم 
مليشــيا الحوثي وبيعها ورسقتها األعضاء البرشية،  
داعيا املنظمات الحقوقية واإلنسانية املحلية والدولية 
كافة إىل التضامن معهم ومع ضحايا مليشــيا الحوثي 
محمالً املليشيا الحوثي املسؤولية إذا تعرض هو شخصياً 

أو أرسته، أو أحد العاملني يف املنظمة إىل مكروه.

جماعة منظمة
قيادات نافذة يف مليشيا الحوثي يف صنعاء متورطة يف 
رسقة أعضاء برشية من جرحى الحوثيني يف اليمن حسب 
املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش، وقالت املنظمة 
غري الحكومية : إنها تابعت بقلق بالغ املمارسات غري 
اإلنسانية واالنتهاكات الجسيمة التي تطال األبرياء يف 
صنعاء وعدد من مناطق سلطات األمر الواقع يف إشارة 

إىل سلطة الحوثيني يف صنعاء.
رئيس املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش كشف 
عن طرق متاجرة الحوثيــني بأعضاء جرحاهم، وأكد 
فاضل أن املليشيا تسلم الجثث لذويها رشيطة دفنها دون 
فتح التوابيت لكن بعــد معاينة تأكدت خياطة بعضها 

بشكل كامل بعد انتزاع األعضاء منها.
حســب بيان املنظمة فإنها تلقت معلومات خطرية 
وصادمة عن قيــام جماعات منظمة تابعة ملليشــيا 
الحوثيني بعمليات رسقة أعضاء برشية وأنســجة من 

جرحى املليشيا.
املنظمة أكدت أن لديها أسماء لقيادات حوثية نافذة 
قدمت الدعم والحماية لعمليات صادمة تمت فيها رسقة 
أعضاء وأنسجة برشية من جرحى الحوثيني يف الحرب، 
مشرية إىل أن هذه القيادات ضالعة يف تشكيل عصابات 

للمتاجرة باألعضاء البرشية.

مصادر تمويل
موضوع تجارة األعضاء البرشية لجرحى الحوثيني يف 
الحرب أصبح شائعاً حسب نبيل فاضل، مؤكداً أن لدى 
املنظمة عددا كبريا من الشــهادات املوثقة واإلثباتات، 
مضيفا أن الحوثيني تعاقدوا مع تاجر السترياد محافظ 

لنقل األعضاء البرشية إىل الخارج.
نبيل عبدالحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق اإلنسان 
أكد أن قيادات حوثية عىل عالقــة بعصابات متاجرة 
باألعضاء البرشية، وأن الحوثيني يعدون ذلك نوعاً من 

مصادر التمويل.
جماعة الحوثي لم يصــدر عنها أي رد حول ما جاء 
يف بيان املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبرش، يؤكد 
محللون أن عدم الرد يأتي يف سياق تهدئة الجريمة، إذ 
بردها ســيتعرف أكرب قدر ممكن من الشعب، وهو ما 
يثري غضب الشعب تجاه املليشيا التي تعددت جرائمها 

وتوسعت ولم تبق جريمة إال وارتكبتها.

جرائم ضد اإلنسانية
تحقيق دويل محايد يف هذه القضية الخطرية البد منه 
إليقاف هذا التوحش واإلجرام بحق القتىل والجرحى الذين 
يفرض أن يالقوا عنايــة صحية وفق املبادئ واألخالق 
الطبية واإلنسانية، واملواثيق واألعراف اإلنسانية وكذا 
محاكمة املتورطني يف هذه الجريمة.. الحوثيون رفضوا 
التجاوب مع املناشــدات للتحقيق يف الجرائم املرتكبة، 

والتي تصل إىل مستوى جرائم ضد اإلنسانية.
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تقارير دولية هتريب إيران األسلحة للمتمردين احلوثيني

صواريخ إيرانية متطورة يف يد مليشيا احلوثي
يف تقرير كتبه الصحفي جوناثان ليســوار 
ونرشه موقع عرب نيوز، لندن، أورد التقرير ما 
قاله مسؤولون عسكريون أمريكيون إن أجزاء 
من صواريخ كروز اإليرانية املضبوطة عىل متن 
قارب يف بحر العرب تضاهي تلك املستخدمة يف 

الهجوم عىل منشآت أرامكو السعودية.
وأكد التقرير أن املعدات وشحنة من األسلحة 
املتطورة تم االستيالء عليها عندما كانت تعرب 
عىل مركب رشاعي يف نوفمرب/ ترشين الثاني، 
يف طريقها ملليشيا الحوثي يف اليمن، ومرة أخرى 
داهمت البحرية األمريكية هذا الشهر مركًبا آخر 

يحمل أسلحة مماثلة.
وبحسب التقرير، قدم الكابتن بيل أوربان من 
القيادة املركزية األمريكية، املسؤولة عن القوات 
األمريكية يف الرشق األوسط، -وخالل إحاطته 
األخرية - رشحاً تفصيليــًا ملختلف الصواريخ 

وغريها من العتاد املكتشف عىل القاربني.
هذه النتائج- كما أوضح التقرير- هي األحدث 
يف مجموعة واسعة من األدلة التي تبني أن إيران 
بشكل متزايد تزود مليشــيا الحوثي بأسلحة 
متطورة يف انتهاك سافر لحظر األسلحة الذي 
تفرضه األمم املتحدة، كمــا أنها توضح مدى 
استخدام األســلحة اإليرانية ملهاجمة اململكة 

العربية السعودية ودول أخرى يف املنطقة.
وقال أوربان إن األسلحة التي عثر عليها عىل 
متن املركب الرشاعي يف نوفمرب كانت عبارة عن 
صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ أرض جو 
متقدمة "358" ومكونات تستخدم يف صواريخ 

كروز الربية والبحرية وطائرات بدون طيار.
وأضاف "يشمل ذلك مكونات صاروخ كروز 
أريض" 351 "يطابق الصواريخ التي استخدمتها 
إيران ملهاجمة مصايف أرامكو يف اململكة العربية 

السعودية يف سبتمرب املايض".
وكما جاء يف التقرير، تعتقد الواليات املتحدة 

أن الهجمات عىل مصنع بقيق وحقل خريص 
النفطي تم إطالقها من إيران بدالً من اليمن، عىل 
عكس مزاعم مليشيا الحوثي أنها شنت الهجوم.
ورفضــت األمم املتحــدة واململكة العربية 
الســعودية املزاعم التي تتحدث من أن غارة 
صاروخية بدون طيار وصواريخ كروز جاءت 
من اليمن يف الجنوب رضبت األهداف يف اململكة 

من الشمال.
الهجمات التي نفت إيران تنفيذها، قطعت 
مؤقتًا أكثر من خمسة باملائة من إمدادات النفط 

العاملية.

كما تضمنت صواريــخ أرض جو التي تم 
االســتيالء عليها يف غارة نوفمرب التي نفذتها 
املدمرة األمريكية فورست شــريمان، روابط 
وأدلة لهجمات أرامكو. حيث احتوت األسلحة 
عىل مكونات عاليــة التقنية تطابقت مع تلك 
املوجودة يف الطائرات بدون طيار املستخدمة يف 

مهاجمة املنشآت.
بحسب التقرير، توصلت البحوث املستقلة 
ألسلحة الرصاع إىل نتائج مماثلة يف تقرير ُنرش 
يوم األربعاء قبل املايض وربط الطائرات بدون 
طيار املســتخدمة يف هجوم أرامكو بطائرات 

بدون طيار تستخدمها مليشيا الحوثيني يف اليمن 
وطائرات بدون طيار إيرانية عثر عليها يف العراق 

وأفغانستان.
وقال أوربان إن السفينة الرشاعية الثانية التي 
اعرضتها السفينة الحربية األمريكية نورماندي 
يف 9 فرباير / شباط، كانت تخبئ عىل متنها 150 
صاروًخا من طراز ديالف، وهي نســخ إيرانية 
من صواريخ موجهة للدبابات، تعود يف األصل 
من الكورنيت الرويس. كما تم العثور عىل ثالثة 

صواريخ أخرى من طراز "358" أرض - جو.
كما أورد التقرير ما كشفه مسؤول عسكري أمريكي 
أن السالح اإليراني الجديد املهرب ملليشيا الحوثي يف اليمن 
مصمم لتجنب األنظمة الدفاعيــة األمريكية ويمكنه 

إسقاط طائرات الهليكوبر العسكرية.
 ملدة خمس ســنوات عىل األقل تقوم إيران 
بتهريب األسلحة إىل مليشــيا الحوثي منذ أن 
بدأ التحالف العربي، الذي يضم اململكة العربية 
السعودية، عملية لدعم الحكومة اليمنية املعرف 
بها دولياً بعد أن استولت املليشيا عىل العاصمة 

صنعاء.
ويؤكد التقرير إن عمليــة التهريب املتزايد 
لألسلحة املتطورة إىل مليشيا الحوثي يف اليمن 
سيزيد من املخاوف من قيام إيران بإذكاء الرصاع 
بينما تحاول األمم املتحدة التوسط لحل سيايس.

يقول  أوربان: "من أين أتت هذه األسلحة أو 
إىل أين كانت ذاهبة"، بالنسبة للمجتمع الدويل، 
فإن إمداد الحوثيني باألسلحة اإليرانية قد أدى 
يف كثري من األحيــان إىل ترسب الرصاع اليمني 

خارج حدوده.
ويؤكد أوربان "بالنسبة للشعب اليمني، فإن 
التهريب واإلمداد املتواصل باألسلحة اإليرانية 
للحوثيني قــد أدى إىل إطالة أمد الرصاع، وأرجأ 

حالً سياسيا وزاد من معاناة الشعب اليمني".

نيويورك  صحيفة  كشــفت   
تايمز األمريكيــة يف تقرير لها يف 
19 من فربايــر، أن جهاز صغري 
داخل الطائرات بدون طيار التي 
اســتهدفت قلب صناعة النفط 
الســعودية يف خريــص وبقيق 
وزعمت مليشــيا الحوثي تبنيها 
للرضبــة تم اســتخراجه أيضا 
من مكونــات يف طائرات إيرانية 

أسقطت يف أفغانستان والعراق.
قالت رشكــة أبحاث النزاعات 
املســلحة يف تقرير صــدر يوم 
األربعــاء قبل املــايض إن هذه 
الجريوســكوبات لم يتم العثور 
عليها إال داخل طائرات بدون طيار 

صنعتها إيران.
يأتي ذلك بعــد تقرير صدر 
مؤخرًا مــن األمم املتحدة يقول 
إن خرباءها رأوا جريوســكوبا 
مشابًها من طائرة بدون طيار 
الجيش  إيرانية حصل عليهــا 
أفغانســتان،  يف  األمريكــي 
باإلضافة إىل شــحنات يف البحر 

العربي متجهة إىل اليمن.
يربــط هذا االكتشــاف إيران 
بهجــوم أدى إىل خفــض إنتاج 
اململكة العربية الســعودية من 
النفط لفــرة قصرية وشــهد 
ارتفاع أسعار الطاقة إىل مستوى 
غري مرئي منذ حرب الخليج عام 
1991، كما يربط إيران بتسليح 
الحرب  الحوثيــني يف  املتمردين 
األهلية الطويلة يف اليمن، وتنفي 
إيــران أنها كانت لهــا يد يف هذا 
الهجوم لكنها عززت بشكل متزايد 
نفوذهــا مه الحوثيني وشــنت 
باليستيا عىل  هجوما صاروخيا 
القوات األمريكية يف العراق بعد أن 

قتلت غارة جوية أمريكية بطائرة 
أمريكية لواء إيراني بارز يف بغداد 

الشهر املايض.
يقول يونان ليــف الباحث يف 
مركز أبحاث الرصاع والتســلح 
حول العالم: "هذا الجريوسكوب.. 
رأيناه ملرات كافية يف املواد املصنعة 
يف إيران، ونقول بثقة أن وجوده 
يف طائرات الحوثيني يشري إىل أن 

املادة تم توريدها من إيران".
وفًقا للتقارير الجريوســكوب 
هو جهاز يســاعد عــىل توجيه 
طائرة بدون طيار أو صاروخ إىل 
هدفه، ال تحمل الجريوسكوبات 
املعنية اســم الرشكــة املصنعة 
وتأتي يف نســختني عــىل األقل 
 ،V10 و V9 مصنفتني عــىل أنها
وتظهر األرقام التسلسلية املكونة 
من أربعة أرقام أيًضا متسلسلة، 
مما يشري إىل أن الرشكة املصنعة 
نفســها قد بنيت كل تلك التي تم 

العثور عليها.
وقال باحثون يف سالح الرصاع 
إن طائــرة بــدون طيــار من 
طراز الحوثــي قاصف 1 تحمل 
جريوسكوب V10، وهو "مطابق" 
لتلك املوجودة يف طائرة أبابيل 3 

بدون طيار إيرانية الصنع. 
تتطابق صور الجريوسكوبات 
مع تلك املوجودة يف تقرير أبحاث 
تســليح النزاعات، يمكن رؤية 
جريوسكوب مشابه داخل صاروخ 
كروز صادرته البحرية األمريكية 
يف غــارة يف نوفمرب عــىل قارب 
شحن مركب رشاعي تقليدي يف 
بحر العرب، كما صادرت محطة 
كمبيوتر مع الصواريخ، التي من 
املحتمل أن تستخدم مع األسلحة، 

تستخدم أحرف فاريس عىل لوحة 
مفاتيحها.

لطاملا قالــت الواليات املتحدة 
والتحالف الذي تقوده السعودية 
إن إيران تزود الحوثيني باألسلحة، 
بدءاً من البنــادق الهجومية إىل 
الصواريخ الباليستية التي تطلق 

عىل اململكة.
إيران، بدورها، نفت منذ فرة 
طويلة تســليح الحوثيني، لكن 
هذا الحجاب رفع ببطء بعد غارة 
جوية نفذتها طائرة بدون طيار يف 
يناير / كانون الثاني، واستهداف 
وقتل الجنرال يف الحرس الثوري 
اإليراني قاسم ســليماني، الذي 
ينشط يف سوريا واليمن وغريها 

من البلدان.
كما قال املحللون يف الســابق، 
كان تســليح إيــران الغامض 
للجماعــات املســلحة يعطيها 
إنكاراً معقوالً وقدرة عىل رضب 
املعارضني دون لوم مبارش، يف حني 
أن املواجهة األوسع مع الواليات 
املتحدة منذ انســحاب الرئيس 
دونالد ترامب من الصفقة النووية 
اإليرانية مع القوى العاملية شهدت 
مطالبة طهران العسكرية بشن 
هجمات، إال أن مزاعم أخرى قد 
تأتي من متشددين متحالفني مع 

طهران.
وقال ليف إن هذا يجعل تعقب 
األســلحة مهًما، كما ذكر تقرير 
أبحــاث الرصاع حول التســلح 
أن بعض املكونات املســتخدمة 
يف طائــرات بدون طيــار التي 
يســتخدمها الحوثيون شوهدت 
يف متفجرات محلية الصنع عثر 

عليها أيًضا يف دولة البحرين.

زعمت مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 
إيران يف 15 فرباير أنها أسقطت طائرة مقاتلة 
من طراز تورنادو تابعة للسعودية، وقال الناطق 
باسم الحوثيني: إن الطائرة سقطت يف محافظة 
الجوف يف شمال اليمن بسبب "صاروخ أرض - 

جو متقدم".
يف وقت الحق، أصدرت وكالة األنباء السعودية 
بياًنا رســمًيا للتحالف يقول فيــه أن طائرة 
تورنادو التابعة للقوات الجوية امللكية السعودية 
"تحطمت" أثناء دعمها للقــوات الحكومية 
اليمنية، وصف بعض املحللني السياسيني قدرة 
الحوثيني بأنها تطور "مهم للغاية"، مدعني أن 

هذه القدرة الجديدة "ربما تكون لعبة تغيري".
منذ عام 2017 ، أظهرت مليشــيا الحوثي 
زيادة كبرية يف القدرات العســكرية من خالل 
صواريخها الباليســتية القادرة عىل الســفر 
ملســافة تزيد عن 800 ميل قبــل أن تصل إىل 
هدفها، وتحمل طائراتها اآلن حموالت متفجرة، 
ولديها ألغام بحرية متطورة ملنع الســفر عرب 
مضيق باب املنــدب القريب، وربما يكون لدى 
املليشيا اآلن وعرب الدعم والتهريب اإليراني نظام 
"متقدم"، وبطاريات صواريخ جو قادرة عىل 

إسقاط الطائرات.
هذا يثري أسئلة: من أين تأتي هذه التطورات 
التقنية؟ كيف يمكن ملليشــيا يرفضها املجتمع 
والعالم تتكون من رعاة وحرفيني بسيطني أن 

تمتلك مثل هذه املعدات العسكرية املتقدمة؟
بالتأكيد تأتي القوة العسكرية ملليشيا الحوثي 

من مصدر أسايس واحد: جمهورية إيران.
يف عام 2017، أخرب مســؤول إيراني لم تذكر 
اسمه رويرز أن فيلق الحرس الثوري اإليراني عقد 
اجتماًعا ملناقشة سبل "تمكني" مليشيا الحوثي، 
ويف االجتماع، وافق الحرس الثوري اإليراني "عىل 
زيادة مقدار املساعدة، من خالل التدريب وتهريب 

األسلحة وتقديم الدعم املايل".
عقوبات األمم املتحدة تمنع إيران من تصدير 
املعدات العسكرية عالنية إىل الحوثيني، وقد أجرب 
هذا إيران عىل تهريب املعدات واألسلحة بشكل 
غري قانوني، مما يجعل عملية الشحن تستغرق 

وقًتا أطول.
يف 13 أغسطس 2019، ذكرت صحيفة الرشق 
األوســط الســعودية ومقرها لندن، أن إيران 
استدعت الحوثي محمد عبد السالم إىل طهران 
حيث تم تكليف الحوثيني بمهمة إرهابية جديدة 
يف البحر األحمر، وبعــد االجتماع يف طهران بني 
قادة الحرس الثوري اإليراني وعبدالسالم، هدد 
املتمردون الحوثيون باستخدام نظام دفاع جوي 

إيراني جديد.

 قد يكون ســقوط طائرة 
سعودية هذا الشــهر نتيجة 
لنظام الدفــاع الجوي اإليراني 

املتطور املمنوح للحوثيني.
ليست كل الشحنات اإليرانية 
املهربة تصل إىل املليشيا الحوثية، 
لكن عدة شحنات من األسلحة 
تم اعراضها وهي يف طريقها 
إىل اليمــن يف بحر العرب بينها 
منصات إطالق صواريخ موجهة 
مضادة للدبابات وذخائر وبنادق 

وقاذفات صواريخ.
أثناء قيامهــا بمهام أمنية 
بحرية يف بحر العرب يف 9 فرباير، 
ضبطت الســفينة األمريكية 
رشاعية  ســفينة  نورماندي 
تقليدية مجهولة الجنســية، 
وبعد التفتيش عثر عىل مخبأ 
كبري لألسلحة اإليرانية املتجهة 

إىل الحوثيني.
وفًقا للبيان الرسمي الصادر 

عن القيادة املركزية للواليات املتحدة يف 13 فرباير، 
فإن "األسلحة التي تم االستيالء عليها تشمل 150 
صاروًخا مضاًدا للدبابات، وثالثة صواريخ أرض 
- جو إيرانية، ومنظومات أسلحة تصوير حراري 
إيرانية، ومكونات طائرات مسرية وذخائر وقطع 

من األسلحة املتقدمة ".
وأوضحــت القيادة املركزيــة األمريكية أن 
"العديد من أنظمة األسلحة هذه متطابقة" مع 
تلك التي تم االســتيالء عليها يف ظروف مماثلة 
يف 25 نوفمرب 2019، عندما صادرت الســفينة 
فورست شــريمان األمريكية سفينة تحمل 21 
صاروًخا مضاًدا للدبابات وخمســة صواريخ 
أرض شبه مجمعة بالكامل" وصواريخ جوية، 
وبحسب القيادة املركزية األمريكية "تم تحديد 
أن هذه األسلحة من أصل إيراني وتم تقييمها عىل 

أنها موجهة للحوثيني يف اليمن".
يف 19 فرباير / شــباط أخرب النقيب البحري 
األمريكي ويليام أوربان املراســلني "إذا كانت 
األســلحة قد صنعت يف إيران، فقد جاءت من 
إيران.. ويتم تهريبهــا بطريقة، غري مرشوعة 
لغرض ما، وهذا الغرض هو منح املســاعدات 
املميتة ملليشيا للحوثيني، عرب الوكالء اإليرانيني."

وأكد أوربان إن ما حصل هذا الشهر "يتناسب 
مع نمط تاريخي ثابت" لعمليات نقل األسلحة 

اإليرانية إىل املتمردين الحوثيني".
وفًقا لصحيفة جورنال وول سريت األمريكية، 
يقول مسؤولو الدفاع األمريكيون: إن متمردي 

الحوثيني يتلقون "دعًما إيرانيًا كبريًا يشمل أنظمة 
مختلفة من األسلحة املتطورة".

يف 25 يناير 2019 ، ذكر تقرير لألمم املتحدة إىل 
مجلس األمن أنه "يف أغسطس 2018، تم االستيالء 
عىل شحنة كبرية من بنادق هجومية بواسطة 
سفينة حربية تابعة للواليات املتحدة األمريكية 
من قارب يتجه نحو الساحل الجنوبي لليمن"، 
عىل األرجــح من ايران، كما ذكــر تقرير األمم 
املتحدة أن عدًدا قليــاًل من الرشكات التي كانت 
تعمل كواجهة أمامية إليران "للتربع" بالوقود 

للمتمردين الحوثيني.
وعن "نقل التكنولوجيا اإليرانية إىل مليشيا 
الحوثي يف اليمن"، قال مركز أبحاث التسلح 
والنزاعات حول العالــم يف مارس 2017: أن 
"إيران تواصل تقديم قدرات عسكرية معززة 
ملليشيا الحوثي". وخلص التقرير إىل أن طائرات 
بدون طيار التي تمتلكها مليشيا الحوثي "يتم 
استريادها، وليست مصممة أو يتم تصنيعها يف 
اليمن"، "وينتج هذا النوع من الطائرات رشكة 
صناعة طائرات إيرانية تسيطر عليها الدولة".

يسلط تقرير يس إي آر الصادر يف فرباير 2020 
الضوء عىل أوجه التشــابه بني ســالح مليشيا 
الحوثي وقطع غيــار الصواريــخ والطائرات 
اإليرانية، يف "تطوير الطائرات بدون طيار التي 
تستخدمها مليشيا الحوثي يف اليمن"، وجد ال يس 
إي آر أنه بينما كان الحوثيون يعتمدون يف السابق 
عىل استرياد طائرات بدون طيار من إيران، إال أنهم 
بدأوا مؤخرًا يف تركيب طائرات هجينة خاصة بهم.

وألن إطــارات الطائرات بــدون طيار كبرية 
وشــكلها واضح، فهي أكثر عرضة لالكتشاف، 
ومن أجل التغلب عىل هــذه الصعوبة، يواصل 
الحوثيون" االعتماد عىل تهريب املكونات األصغر 
التي يتطور تصميمها وبنائها بشكل متزايد"، 
وهكذا قام فريق مــن الخرباء اإليرانيني بتعليم 
أفراد من مليشيا الحوثي كيفية تجميع األجزاء 

وتصنيع هياكل الطائرات.
كما وجد تقرير يس إي آر أن بعض األجزاء التي 
عثر عليها يف الطائرات املسرية التي تستخدمها 
مليشــيا الحوثي "متطابقة تمامــا" مع تلك 

املوجودة يف الطائرات والصواريخ اإليرانية.
 كما، وجد املحللون إن مثل هذ االســتخدام 
 W3 تمتلكه بعض رشكات مماثلة مثل محركات
يف أملانيا، ومحركات الكربون تيلستون يف إيرلندا، 
ومحركات هيتك الكورية، وأكمام وير للتقلص 

الحراري، وملصقات التحكم بالجودة.
ووجدوا أيًضا أن طائرات بدون طيار من طراز 
قاصف 1 الحوثية تستخدم جريوسكوًبا رأسًيا 
طراز V10 كانت أرقامه التسلسلية "قريبة من 
جريوسكوب مماثل موجود يف أبابيل 3- اإليراني 
الصنع"، ويبــدو أن جريوســكوب V10 "من 
نفس النوع - ولكن ليس بنفــس النموذج" - 
كجريوسكوب V9 تم استعادته من حطام هجوم 
14 سبتمرب 2019 عىل منشــأة أرامكو لتكرير 

النفط يف بقيق باململكة العربية السعودية.
وذكر التقريــر أنه وفًقا لخــرباء الطائرات 
بدون طيار بالتكنولوجيا، "لم تتم مالحظة هذه 

الجريوســكوبات الرأسية يف 
الطائرات بدون طيار غري تلك 

التي صنعتها إيران".
ال يمكن أليــة دولة أخرى 
أن تكون مسؤولة عن هجوم 
بقيق، وال يمكــن ألخرى أن 
القوة  تكون وراء تصاعــد 
العسكرية للمليشيا الحوثية 
ســوى إيران، رأس األفعى 

اإلرهابية.
بسبب معتقداته الشيعية 
اإلثني عرشية، يعتقد نظام 
املــاليل يف إيران أنــه يمكنه 
اإلرساع يف بســط نفــوذه 
وتأثريه عــن طريق الفوىض 
والدمار، ويفعل نظام املاليل 
ذلك من خالل عدة وسائل، يف 
املقام األول عن طريق تصدير 
اإلرهاب، والدعم غري املحدود 
للمليشيات واألذرع التابعة له 
يف املنطقة مثل مليشيا الحوثي. 
ترشف اليمن عىل باب املنــدب، الذي تصفه 
املصلحة الوطنية بأهم ممرات الشحن يف العالم، 
وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية، يف العام 
2016، ما يقرب من 4.8 مليون برميل من النفط 
الخام واملنتجات البرولية األخرى مرت عرب هذا 
املضيق يوميا، فيما أبحرت أكثر من نصف تلك 
التجارة شمااًل يف البحر األبيض املتوسط   باتجاه 

أوروبا وأمريكا الشمالية.
إذا كانت إيران تهدد خط الشحن، عىل سبيل 
املثال يتعني عىل السفن التجارية إعادة التوجيه 
حول الطرف الجنوبــي ألفريقيا، هذا التأخري 
سيزيد من وقت اإلبحار من الخليج العربي إىل 
روتردام بهولندا، بنسبة 78 يف املائة، ستتضاعف 
ثالثة أضعاف وقت اإلبحار من الخليج العربي 
إىل إيطاليا التي استوردت 19.7يف املائة يف العام 
2016، من نفطها الخام من العراق. وستؤدي 
هذه التأخريات إىل رفع األسعار وتقييد العرض، 
مســببة مشــاكل خطرية لالقتصاد العاملي، 

وخاصة أوروبا.
تســبب هجوم بقيق يف ارتفاع أسعار النفط 
عىل الفور بنسبة 20 يف املائة، وهي أكرب قفزة يف 
28 عاًما، أطلق عليها بلومربج "أسوأ اضطراب 
مفاجئ منفرد عىل اإلطالق"، وكان هذا مرفق 
واحد فقط، ما يعنــي أن الرضر الذي يمكن أن 
تسببه إيران بإغالق ممر الشحن بالكامل، مثل 
باب املندب، هو رضر كبري أسوأ بكثري مما يمكن 

أن يتصوره العالم.

هذا هو السبب وراء دعم إيران املستمر ملليشيا 
الحوثي، من خالل تجنيدها وتسليحها وتزويدها 
بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ البالســتية 
وطائرات بدون طيــار واأللغام البحرية، وبهذا 
تكتسب إيران ببطء القدرة عىل تهديد باب املندب.
هذا هو االتجاه الــذي اتبعته مجلة ترامبت 
لســنوات، يف قضية املجلة يف أبريل 2015، كتب 
رئيس التحرير جريالد فلوري،" انقالب مليشيا 
الحوثي يف اليمن يثبت أن إيران تنفذ اسراتيجية 
جريئة للسيطرة عىل املمر البحري الحيوي من 
املحيط الهندي إىل البحر األبيض املتوســط، لذا 
نحتاج ملعرفة خطورة هــذا الوضع الجديد يف 

اليمن"!
 يف نبوءة دانيال، هــذه النبوءة التي نعيش يف 
ما تتنبأه اآلن، تقول: "مع اقراب وقت النهاية.. 
قبل املجيء الثاني للســيد املســيح، ُيتوقع أن 
يرتفع خطر منظمة إسالمية متطرفة من األمم 
يف الرشق األوســط وأفريقيا، بقيادة جمهورية 
إيران، حيث ســيكون لديها سياسة خارجية 
مشددة للغاية ألنها تدعم اإلرهاب وتستميت يف 
امتالك وتطوير القنبلة النووية، وتوضح النبوءة 
أن إيران ستتحكم فعلًيا يف خط الشحن البحري 

يف البحر األحمر.
ويف مســاعي إيران للســيطرة عىل منطقة 
الرشق األوسط، يتابع السيد فلوري: "اآلن بعد 
أن أصبحت إيران تســيطر عىل اليمن، يمكنها 
فعلًيا إغالق أو فتح هذا الحنفية عىل نفط الرشق 

األوسط املتجه إىل أوروبا."
يف جيبوتــي - الدولة الصغــرية عىل بعد 18 
ميالً فقط من مضيق باب املندب اليمن - تمتلك 
عدة دول مختلفة، مثل الصني وفرنسا واليابان 
والواليات املتحدة، قواعد عسكرية لحماية ممر 
الشحن هذا، ومع ذلك، يقول الكتاب املقدس: أن 
إيران ستحصل عىل شكل من أشكال السيطرة 
عىل البحر األحمر، وعندما يحدث ذلك، ســرد 

أوروبا بقوة.
تراقب أوروبا التهديد اإليراني، لذا بدأت يف اتخاذ 
خطوات فعلية لحماية سفنها التجارية، يف 30 
يناير من هذا العام، بدأت أول فرقاطة فرنسية 
بدوريــات يف الخليج العربــي كجزء من مهمة 
بحرية جديدة معادية إليران، بدعم من بلجيكا 
والدنمارك وفرنســا وأملانيا واليونان وإيطاليا 

وهولندا والربتغال.
بحســب دانيــال, أوروبا وإيران يف مســار 
تصادمي، وقريباً، سوف تصطدم هاتان القوتان 
يف حرب عاملية مرعبة، ويف النهاية ستنتهي حرب 

إيران.

أجهزة ومكونات إيرانية

قال فريق خرباء األمم املتحدة املختص باليمن: إن استمرار 
إيران يف إمداد وتهريب األسلحة والصواريخ إىل املتمردين الحوثيني 
يف اليمن, بعضها أجزاء متطورة للطائرات بدون طيار واألسلحة، 

هو انتهاك محتمل لحظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة.
ورفع الخرباء يف تقرير إىل مجلس األمن يوم الجمعة أن الطريق 
الرئييس للتهريب لكل من أجزاء الطائرات بدون طيار املتوفرة 
تجاريا "يبدو أنه يمتد برا من عمان والساحل الجنوبي لليمن، 
عرب األرايض التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، نحو صنعاء، 

عاصمة اليمن، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي".
وقالت اللجنة إن ضبط ســفينة رشاعية يف بحر العرب يوم 
25 نوفمرب تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشري إىل أن النقل 
البحري "مســتمر يف لعب دور" يف االنتهاكات املحتملة لحظر 

األسلحة.
وأضافت اللجنة "إن املتمردين الحوثيني مستمرون يف ممارسة 
الحرب االقتصادية، ويستخدمون األدوات املالية كأسلحة لتجنيد 
معاريض األموال أو املواد"، مؤكدة أن "سلوك املتمردين الحوثيني 

يف الربح وكسب األموال من النزاع مستوطن".

يف الشــمال الخاضع لســيطرة الحوثيني، قال الخرباء: إن 
املتمردين واصلوا تعزيز ســيطرتهم السياسية والعسكرية، 
باستخدام "أجهزة االستخبارات املنترشة" وقمعهم بوحشية 

املعارضة واملعارضة السياسية".
وقالت اللجنة: إنها حددت شــبكة تستهدف النساء الالتي 
يعارضن الحوثيني، بما يف ذلك من خالل استخدام العنف الجنيس، 
وأضافت اللجنة إنها وثقت 11 حالة توقيف للنساء تم احتجازهن 
ورضبهن أو تعذيبهن جنسياً "بسبب انتماءاتهن السياسية أو 
مشاركتهن يف أنشطة سياسية أو احتجاجات عامة ضد مليشيا 

الحوثي".
وقالت اللجنة:" هؤالء النساء تعرضن للتهديد بتهمة الدعارة 

أو الجريمة املنظمة إذا استمرن يف أنشطة ضد الحوثيني".
خالل معظم العام 2019، قالــت اللجنة: واصل الحوثيون 
هجماتهم الجويــة املكثفة عىل اململكة العربية الســعودية 
باســتخدام نظامني جديدين من األســلحة - نوع جديد من 
الطائرات بدون طيار بتصميم دلتا ونموذج صاروخي بري جديد.

وقال الخرباء: إنهم حققوا يف الهجوم الكبري الذي وقع يف 14 

سبتمرب عىل منشآت نفط أرامكو السعودية يف خريص وبقيق ، 
حيث توجد مصانع للمملكة لتكرير النفط، وقد سببت الهجمات 
بواســطة الطائرات بدون طيار والصواريخ يف قطع إمدادات 

الطاقة العاملية وخفضت إنتاج النفط السعودي إىل النصف.
فيما أعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات، إال أن 
اللجنة قالت: إنها وجدت أنه "عىل الرغم من مزاعم الحوثيني يف 
ذلك، إال أن الحقيقة عكس ذلك، فمن غري املرجح أن تكون مليشيا 
الحوثي مسؤولة عن الهجوم، حيث أن النطاق املقدر ألنظمة 
األسلحة املستخدمة ال يسمح باإلطالق من األرايض التي تسيطر 

عليها مليشيات الحوثي".
وتؤكد الواليات املتحدة أن إيران كانت مسؤولة عن هجمات 
أرامكو. إال أن طهران وصفت ما أكدته الواليات املتحدة بادعاءات 

"األكاذيب القصوى".
وقالت اللجنة: إنها ال تعتقد أن األســلحة املعقدة نســبًيا 
املستخدمة يف تلك الهجمات "تم تطويرها وتصنيعها يف اليمن، 
مما يعني ضمناً أنه قد تم اســتريادها يف انتهاك واضح لحظر 

األسلحة املستهدف".

خراء األمم املتحدة: احلوثيون هتريب أسلحة » حرب اقتصادية« وعنف جنيس
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ويف ظل هذا الوضع املأساوي لسنوات الحرب التي 
أشعلتها مليشــيا التمرد الحوثية املدعومة من إيران، 
فإن املرأة اليمنية ال تزال تدفع ثمن فاتورة الحرب للعام 
السادس عىل التوايل، يف كافة مناطق سيطرة االنقالب، 
التي جندتها واعتــدت عليها، واختطفتها من منزلها 

ومن بني أطفالها.
فإن لم تكن املــرأة يف أقل األحيــان هي الضحية 
املبارشة، فإنها يف مناطق سيطرة التمرد أصبحت أرملة 
أو ثكىل فقدت أحد أبنائها، أو زوجها، أو فقدت عملها 
ومصدر دخلها، وضاقت الحياة املعيشية بها وبأرستها، 
ودفعتها األزمات التي تستغلها قيادات املليشيا الحوثية 
يف اإلثراء وجمع األموال، للخــروج والبحث عن مادة 

الغاز املنزيل واملساعدات اإلنسانية.

استنكار
ومع تزايد االنتهاكات املستمرة بحق املرأة اليمنية، 
عربت العديد من املنظمات األوروبية املتحالفة من أجل 
السالم وتحالف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف الـ 
من29 فرباير املنرصم عن اســتنكارها ملا تتعرض له 
املرأة من انتهاك، وذلك خالل وقفة تضامنية احتجاجية 
حول انتهاكات مليشــيا الحوثي املتمردة ضد النساء 

واألطفال، نظمتها يف جنيف.
وهدفت الوقفة إىل إيصال صوت النســاء وتوضيح 
الواقع الذي تعيشــه تلك النساء وما يتعرضن له من 
انتهاكات وجرائم وممارسات من قبل مليشيا الحوثي 
االنقالبية، باإلضافة إىل حث املجتمع الدويل والفاعلني يف 
مجال حقوق اإلنسان للتدخل إليقاف تلك االنتهاكات.

وتضمنت الوقفة مجموعة مــن الكلمات ألقتها العديد من 
النساء والناشــطات اليمنيات استعرضت شــهادات حية ملا 
تتعرض له النساء يف سجون مليشيا الحوثي االنقالبية، إضافة 
إىل مقارنة وضع النساء يف عهد اإلمامة وعهد الحوثيني وما عانته 

وتعانيه وأوجه التطابق يف ظل حكم الجهتني.
وأكدت الوقفة عديد توصيات تعلقت بحماية النساء 
ودعوة إىل تحرك املجتمع الدويل وكرس الصمت، إضافة 
إىل تشــديدها عىل أهمية توثيق ورصــد تلك الجرائم 
واملمارسات وأنها ال تسقط بالتقادم وبالتايل واملطالبة 

بمحاسبة مرتكبي االنتهاكات.

انتهاكات يومية
وتمارس املليشيا اإلجرامية املدعومة من إيران جرائم 
بشعة وانتهاكات يومية بحق آالف النساء يف مناطق 
ســيطرتها، تتنوع بني اعتداء واغتصاب وقتل مئات 
الفتيات واخفائهن، واختطافهن بصورة تعســفية 

وإيداعهن معتقالت للمليشيا دون معرفة مصريهن.
وشملت حاالت االنتهاكات التي تعرضت لها املرأة 

اليمنية، خالل فرة الحرب الراهنة، من قبل املليشــيا 
املتمردة حاالت عنف وتحرش لفظي وجنيس وانتهاكات 
جسدية وصلت حد االغتصاب والقتل، وحاالت زواج 
قارصات، باإلضافة إىل حــاالت إصابات واحتجازغري 
قانونية والحرمان من التظاهر والوقفات االحتجاجية 
وإعاقة املرأة من الحصول عــىل حقوقها يف التعليم 

والرعاية الصحية.
كما تعددت جرائم املليشــيا اإلجرامية بحق املرأة 
اليمنية بــني القتل خــارج القانــون واالختطاف 
واالغتصاب واإلخفاء القرسي يف سابقة لم يشهدها 

التاريخ اليمني عىل مر التأريخ.
وتعيش النساء يف مناطق سيطرة املليشيا املتمردة 

واقعاً مظلماً تجسده مئات القصص تحاكي 
حال الظلم واالضطهاد الذي 

تعيشــه املرأة اليمنية 
يف ظل ســلطة مليشيا 

من  تجــردت  اجرامية 
النخــوة واألخالقيــات 

وتعــدت عــىل الرشائع 
واألعــراف باالعتداء عىل 

النساء والتي تزايدت يف اآلونة 
األخرية، ووصــل بها األمر 

إىل تجنيد نساء تحت مسمى 
"الزينبيات" مهمتهن االعتداء 

والقمع املتواصل للنساء.

أرقام وإحصائيات
ويف السياق قال التحالف اليمني 

لرصد انتهاكات حقوق اإلنســان 
"رصد": أن عدد النساء املختطفات 

رصد واملختفيات واملعذبات الذي استطاع  تحالف 
الوصول إليهن بلغ )303( نساء يف مختلف املحافظات 
اليمنية، خالل الفرة من سبتمرب 2014 وحتى مايو 

2019م.
وأوضح "رصد" يف تقرير أصدره مؤخراً، بمناسبة 
اليوم العاملي للقضاء عــىل العنف ضد املرأة أن فريق 
الرصد وثــق منذ العام 2014 قيام مليشــيا الحوثي 
املتمــردة باختطاف العديد من النســاء اليمنيات يف 
العاصمة صنعاء وعــدد من املحافظــات اليمنية، 
وتعرضت العديد من النساء العامالت يف املجال اإلنساني 

واإلعالمي والحقوقي لالختطاف.
وأشــار إىل أن عدد النســاء املختطفات التي قام 
بتوثيقها تحالف رصد لنفس الفرة بلغ )220( امرأة، 
بينهن )87( ناشطة سياسية، و)30( طالبة، و)10( 

نســاء من أقلية الطائفة 
البهائية، و)6( ناشطات 
حقوقيــات، وإعالميتني، 
نســب  أعىل  وســجلت 
االختطــاف يف صنعاء؛ إْذ 
بلغ عــدد الضحايا فيها 

)204( نساء.
ولفت التقريــر إىل أن 

املرأة اليمنية لم تســلم من االنتهاكات الشنيعة التي 
تعرض لها الرجال يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، 

قامت  املليشيا باختطاف وتعذيب )87( حيث 
امرأة للفرة من بداية 2018 وحتى 
مايو 2019، كما قتلت وتسببت 
بمقتل )199( امرأة، خالل الفرة 

نفسها.

انتهاكات صارخة 
أكد أن أســوأ مــا أفرزته 
الحرب الحوثية عىل النساء 
هو إحساســهن بالخوف 
باألمان،  وعدم شعورهن 
فالخوف عــىل حياتهن 
وأطفالهــن وأزواجهن 
وأهاليهن من تداعيات 
الحــرب وتأثرياتهــا 
واالعتداء  اليوميــة، 
عىل الحياة والسالمة 
الجسدية عناء يومي ومأساة 

إنسانية تتجرعها املرأة يف اليمن كل يوم.
وليست هذه األرقام إال جانباً من الصورة القاتمة 
والحالة املأساوية التي تعيشها املرأة اليمنية يف املناطق 
الواقعة تحت سيطرة املليشيا الحوثية املدعومة إيرانيا 
طوال ست سنوات منذ التمرد الحوثي املليشاوي، تزداد 
معها االنتهاكات الصارخة بحق النســاء التي لم يتم 
توثيقها أو لم يتم اإلبالغ عنها خوفاً من بطش املليشيا 

الكهنوتية.
وتذكر تقارير حقوقية محلية أن مليشــيا الحوثي 
اإلجراميــة ارتكبت منذ ســبتمرب 2013 حتى مايو 
2019م أكثــر من 2504 حالة انتهاك بحق النســاء 
يف املناطــق الخاضعة لســيطرتها تنوعت بني القتل 
واالختطاف واإلخفاء القرسي، فيما منظمة "رايتس 
رادار" لحقوق اإلنسان يف العالم العربي )غري حكومية 
مقرها هولندا(، ذكرت يف تقرير سابق لها أنها رصدت 
أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبتها املليشيا املتمردة 

ضد املرأة اليمنية منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 
2017م، موزعــة بني حاالت قتــل وإصابة واعتداء 

جسدي، وحاالت عنف وغريها.

معاناة وتعذيب
وقامت مليشــيا الحوثي املتمــردة املدعومة من 
إيران، عىل مدار السنوات املاضية، بممارسة صنوف 
من التعذيب واالختطاف واإلخفــاء القرسي للكثري 
من النساء يف مناطق سيطرتها وأودعتهن يف عدد من 
املعتقالت والســجون وبعض املباني التي حولتها إىل 
سجون وحشية يف العاصمة صنعاء، ُتمارس فيها أبشع 
صنوف التعذيب – وصفتها املنظمة اليمنية ملكافحة 
االتجار بالبرش – بأّنها تفوق جرائم التعذيب التي يف 

سجن أبو غريب بالعراق، وسجن جوانتانامو.

اختطافات مستمرة
وتواصل سلطات املليشيا التمرد املتمردة – بحسب 
ما ذكرت املنظمة – انتهاكاتها املروعة والجســيمة 
بحق النساء املختطفات واملخفيات قرسا يف سجونها 
ومعتقالتها مع اســتمرار هذه املمارسات القمعية 
لتطال نساء وفتيات جدد تضاف إىل قائمة الضحايا مع 
استمرار املليشيا االجرامية بعمليات االختطاف للنساء 
والفتيات بمربرات واهية وبأسلوب همجي غري مسبوق 
يرضب عرض الحائط بكل القوانني املحلية واملواثيق 
الدولية وعادات وتقاليد وأخالق املجتمع اليمني التي 
تحرم املرأة وتحقر وتزدري كل من يحاول املســاس 

بها واالعتداء عليها.

شهادات مروعة
وذكرت املنظمة أنها رصدت الكثري من الشــهادات 
املروعة حول مــا تتعرض له النســاء املحتجزات يف 
أقبية الســجون والزنازين التابعة للمليشيا الحوثية 
الكهنوتية، حذرت معها من دخول هذه املشكلة فصال 
جديدا وملا له من تداعيات ونتائــج خطرية ومركبة 

ومدمرة تطال النساء الضحايا وأرسهن.
وبحســب املنظمة فإن النســاء الضحايا يف أقبية 
السجون الرسية التابعة لقيادات معروفة يف مليشيا 
الحوثي املتمردة يعانني ظروفاً سيئة ومأساوية جراء 

االعتداءات الجسدية والجنســية عليهن، الفتة إىل أن 
بعض الضحايا التي وثقتها دخلن يف حاالت نفســية 
سيئة جراء التعذيب املمنهج واملتعمد إلذالل وامتهان 
الضحايا من النســاء وتدمري نفســياتهن، فضال أن 
عددا من محاوالت انتحار الضحايا يف تلك الســجون 
تم توثيقها، إضافة إىل أن بعض املعتقالت واملخفيات 
قرسا تعرضن لإلصابة بعاهات وإعاقات جسدية جراء 
التعذيب الوحيش الذي مورس عليهن دون رحمة من 

قبل املليشيا اإلجرامية.
ووفقا للمنظمة فإن مليشــيا الحوثي املتمردة حولت 
فلل وبدرومات بعض املباني يف العاصمة صنعاء الخاضعة 
لسيطرتها إىل سجون وحشية للنساء تفوق عملية التعذيب 
فيها الذي تتعرض له النساء ما حدث يف سجن أبو غريب 
بالعراق وســجن جوانتانامو، مؤكدة انها حصلت عىل 
شــهادات مروعة ومقززة حول ما تعرضت وتتعرض له 
النســاء املحتجزات يف أقبية الســجون والزنازين يف تلك 
املباني، و تؤكد أن القائمني عىل تلك الجرائم البشعة تجردوا 
من إنســانيتهم وادميتهم،  بل ويتلذذون – بحســب ما 
وصفت – بما يمارسونه من اجرام وايذاء لنساء ضعيفات 
الحول لهن وال قوة سوى الرصاخ وتوسل الجالدين الذين 

نزعت من قلوبهم الرحمة.
ويذكر فريق الخرباء البارزون الدوليون املعنيون يف 
اليمن يف أخر تقرير له أنــه رصد حاالت عنف جنيس 
يف معتقالت مليشيا الحوثي املتمردة بحق املختطفني 
خالل الفرة من 2016 حتى 2019م، الفتا إىل أن من 
بني 12 حالة انتهاك جنيس توجد خمس نساء وصبي 

تعرضوا لالنتهاك ذاته.
وتقوم مليشيا الحوثي املتمردة يف مناطق سيطرتها 
عرب فرقتها النســائية املعروفة بمسمى "الزينبيات" 
بعمليات مداهمــة واعتقاالت للنســاء املعارضات 
للمليشــيا بعد تلفيق التهم الكيدية لهن، الفتا تقرير 
الخرباء الدوليني إىل أن املليشيا قامت خالل السنوات 
املاضية بحملة اعتقاالت واختطافات واســعة طالت 
نســاء بتهم »الدعارة«، مشرية إىل أن املليشيا إضافة 
إىل ذلك شــنت حمالت تشهري بحق عرشات النسوة يف 

مناطق سيطرتها.

303 نساء تعرضن لالختطاف واإلخفاء القسري
من قبل المليشيا منذ 2014 

في حين يحتفي العالـم بيومها العالمي

املرأة اليمنية تبحث عن فرصة للنجاة من إجرام احلوثيني

تتعرض املرأة اليمنية منذ انقالب مليشيا التمرد والتمرد الحوثية املدعومة من إيران يف العام 2014م ألبشع أنواع 
االنتهاكات واملعاناة والتنكيل املمنهج من قبل املليشيا التي لم تراع حرمة املرأة دينيا وأخالقيا وعرفا.

بهذه االنتهاكات الجســيمة التي تعرضت لها املرأة وال زالت تتعرض لها من قبل مليشيا التمرد املفلسة أخالقياً– 
كما تشهد ترصفاتها وانتهاكاتها املستمرة بحق النساء – رصن النساء أكثر ضحايا الحرب جسدياً ونفسياً ومعنوياً.

  عارف الواقدي

واإلخفاء القسري  بين القتل واالختطاف انتهاك بحق النساء ما  أكثر من 2500 حالة 

مليشيا الحوثي تداهم محالت تجارية في صنعاء إلجبارهم على دفع جبايات جديدة

 جتار صنعاء يشكون من احلمالت املتكررة للمليشيا والتي تسببت بإفالس بعضهم
    خاص:

بعد تلقيها خســائر فادحة يف جبهات القتال، 
صعدت مليشيا الحوثي من حمالتها ضد التجار 
والباعة يف العاصمــة صنعاء وبقيــة املناطق 
الخاضعة لسيطرتها إلجبارهم عىل دفع اتاوات 

جديدة دعماً ملا يسمى باملجهود الحربي.
وبالتزامن مع املعارك العسكرية التي تشهدها 
جبهات الجوف عاودت املليشيا مداهمتها لعدد من 
املحال التجارية يف عدة شوارع وأسواق بالعاصمة 
أبرزها  )التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، 
والرقاص، وباب اليمن( وألزمتهم بدفع مبالغ تبدأ 

بـ 3آالف وحتي 50الف ريال.
"26سبتمرب" استطلعت آراء عدد من التجار يف 
العاصمة صنعاء الذين طلبوا عدم االفصاح عن 
أسمائهم، وأكدوا يف مجمل ترصيحاتهم أن املليشيا 
تمارس بحقهم أبشع صور االنتهاك وتقوم بفرض 
مبالغ غري قانونية عليهم كمــا قامت باعتقال 
العرشات من مالك املحال الصغرية والكبرية ممن 
رفضوا االســتجابة لدعواتها وأغلقت محالتهم 
ولم تسمح بفتحها إال بعد دفع املبالغ املفروضة 

عليهم.
يقول التاجر )ص.م( لـ"26سبتمرب" أن عملية 
املداهمات التي تستهدفهم يف الشهر الواحد تصل 
إىل أكثر من ثالث مــرات، وبات الكثري من التجار 
غري قادرين عىل دفع تلك املبالغ خصوصا مع حالة 

الكساد التي تشهدها األسواق. 
وأضاف: "ليس من العدل أن ترى هذه العصابة 
كل محل تجاري مفتوحا وتنقض عليه املرة تلو 

األخرى إلجباره عىل دفع مبالغ مالية".

صراع من أجل البقاء
فيما كشــف تاجر آخر رفض الكشــف عن 
اســمه لدواع أمنية أن املسلحني الحوثيني نفذوا 
مطلع األسبوع الجاري حمالت ابتزاز ومداهمة 
تحت قوة السالح والتهديد وقاموا بتحديد املبالغ 
بحســب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل 

محل تجاري.
وأردف قائالً: "لم تعد محالتنا مجدية كما كان 
يف السابق قبل انقالبها وبتنا اليوم نصارع من أجل 
البقاء ومن أجل الحصول عىل لقمة عيش رشيفة 
لنا وألوالدنا، ومــن يبلغها و لم نعد قادرين حتى 
عىل االلتزام بأدنى واجباتنــا... فما بالكم بدفع 
إتاوات وجبايات غري رسمية وبصورة شبه يومية 
وأسبوعية وشهرية.. متسائالً: من أين لنا دفع كل 

هذا؟".
إرهاب من نوع آخر

وأوضح التاجر )ق.خ( يف حديثه لـ"26سبتمرب" 
أن املرشفني الحوثيني يمارسون إرهاباً من نوع 
آخر عىل املحالت التجارية يف عدد من األســواق 
البتزاز أصحابها، وتجميع إيرادات بعدة مربرات 
يكون ضحيتهــا دائما التاجر األمــر الذي دفع 
بالعديد من التجار إىل مغادرة مناطق ســيطرة 

املتمرد الحوثي واالستقرار يف مناطق آمنة.
 وتساءل التاجر ملاذا تسعى مليشيا الحوثي بكل 
قوتها إىل افالس اليمنيني بعدما نهبت كل مقدرات 
البلد بينما قياداتها ومرشفيها تتوسع تجاراتهم 
ويقومون بتشــييد املزيد من الفلل الضخمة يف 
صنعاء وغريها بعدما كانوا يف السابق ال يمتلكون 

شيئاً؟.
من جانب آخر شــدد تجــار يف العاصمة عىل 
رفضهم لإلجــراءات التعســفية الحوثية التي 
تستغلهم بشكل مستمر حتى أوصلتهم إىل حال 
يرثى لها، مؤكدين أن هذه القرارات غري قانونية، 

وهي بوادر تشري إىل حالة من الغضب الواسع يف 
أوساط التجار ضد الجماعة الكهنوتية.

وعلق تاجر مالبس يعمل يف سوق شميلة -رفض 
الكشف عن اسمه- " أن الحوثيني أكلوا األخرض 
واليابس؛ والبــد من ثورة ولو راحــت دماؤنا.. 

تعبنا".
ليس التجــار وحدهم من تــرضروا من هذه 
اإلجراءات املليشاوية بل وصل اثرها إىل املواطنني 
الذين تضاعفت معاناتهم بعد ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية، خصوصاً يف ظل انعدام األعمال وامتناع 
الجماعة عن دفع مرتبات املوظفني للسنة الثالثة 

عىل التوايل.
ســكان محليون أفادوا للصحيفة أن عدداً من 
املحالت بصنعاء أُغلِقت أبوابها فور معرفة مالكها 

بنزول حمالت جباية ونهب حوثية جديدة.
ورفض قطاع واســع من تجار ومالك محال 
تجارية وأنشطة اقتصادية صغرية يف صنعاء دفع 
إتاوات مالية جديــدة حاولت الجماعة من جديد 

فرضها عليهم.
ويقدر خرباء اقتصاديــون أن حجم اإلتاوات 
والجبايات التي تجمعها املليشيا الحوثية شهرياً 
من التجار ومالك العقارات وغريهم تصل إىل نحو 

30 مليار ريال.
ويرى الخرباء أن املليشيا تتبع منذ بداية تمردها 
سياسة تطفيش ممنهجة للسيطرة عىل النشاط 
االقتصادي وتمكني أذرعها التجارية واالقتصادية 
يف صنعاء من خالل مواصلة تضييق الخناق عىل 
ما تبقى من التجار واملستثمرين وإحالل آخرين، 

مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للساللة الحوثية.
وخالل الفــرة املاضية، ضاعفت املليشــيا، 
اإلتاوات والجبايات املفروضة عىل السكان والتجار 
بمناطق سيطرتها، وسّنت ترشيعات غري دستورية 
رفعت بموجبها الرســوم الرضيبية والجمركية 
و»الزكوية«؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية 

وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومرشفيها.



اإلعــالم معمر  دعا وزير 
االمريكي  الربملــان  اإلرياني 
إىل تصنيف املليشــيا الحوثية 
باعتبارها  إرهابية  كمنظمة 
احد اخطــر أذرع ايــران يف 
املنطقة، معددا جرائمها التي 
توزعت بني قتــل واختطاف 
اليمنيني  ملاليــني  وترشيــد 
واستهداف دول الجوار وزراعة 
ونرش األلغام البحرية واطالق 
الــزوارق املفخخــة لتهديد 

خطوط املالحة الدولية. 

 وأكد وزير اإلعالم يف سلسلة 
تغريدات عىل توير: محورية 
الدور الذي لعبته إدارة البيت 
االبيض يف تحجيم الطموحات 
التوســعية إليران يف الرشق 
االوســط ولجم مليشــياتها 
الطائفية والحد من مخاطرها 
االرهابية، مشددا عىل أهمية 
مواصلة الضغط الســيايس 
واالقتصادي عىل نظام طهران 
للحفاظ عىل أمن واســتقرار 

دول املنطقة والعالم. 

 وأشــاد الوزيــر االرياني 
بتعقيب عضــو الكونجرس 
االمريكي آدم دانييل كينزينجر 
يف جلســة اســتماع لوزير 
الخارجية األمريكي الســيد 
مايك بومبيو يف لجنة الشؤون 
بالكونجــرس  الخارجيــة 
األمريكي، مشريا إىل أنه وضع 
النقاط عىل الحروف وفند الدور 
اإليراني التخريبي يف املنطقة 
ودعمها للمليشيات الطائفية يف 
العراق وسوريا ولبنان و اليمن.

المكال/خاص
ترأس املدير التنفيذي للمهرجان الوطني 
للمرسح املدير العــام ملكتب وزارة الثقافة 
ســاحل حرضموت أ/ ماهــر عوض بن 
صالح اجتماعا للجنة التحضريية الفرعية 
للمهرجان مســاء االثنني حيــث، كرس 
االجتماع ملناقشــة التحضــريات العامة 
للمهرجان يف دورته الثانية الذي ستحتضنه 
مدينة املكال للفرة  مــن الـ 15 وحتى الـ 
22 من مارس  الجاري بالتعاون بني وزارة 
الثقافة يف الجمهورية اليمنية والهيئة العربية 
للمرسح، وأكد املديــر التنفيذي للمهرجان 

املدير العام ملكتب وزارة الثقافة ســاحل 
حرضموت أهمية هذا الحدث واإلعداد الجيد 
له كونه يعد حدثا وطنياً مهما تستضيفه 
املحافظة ألول مــرة، باإلضافة إىل قيام كل 
عضو يف اللجنة بتنفيذ املهام واالختصاصات 
املؤكلة له والعمل بروح الفريق الواحد ملا من 
شانه إنجاح املهرجان وتقديم حرضموت 
وحارضتهــا مدينة املــكال بالصورة التي 
تليق بها أمام الضيوف والِفرق املشاركة يف 
املهرجان، والتأكيد للجميع أن حرضموت 
بكل حوارضها جديرة باستضافة مهرجانات 

وطنية وعربية بهذا املستوى.

أكد محافظ محافظة أرخبيل ســقطرى 
األســتاذ رمزي أحمد ســعيد محروس، عىل 
رضورة التالحم والتعاضد األخوي والتمســك 
بالرشعية اليمنية املعرف بها دولياً ملا يحفظ 

أمن واستقرار املحافظة.
جاء ذلــك يف كلمته التي ألقاهــا يف لقائه 
بعدد من القيادات املدنية والعسكرية واألمنية 

واملشايخ والشخصيات االجتماعية.
وقال محــروس: "نحن هدفنــا مصلحة 
ســقطرى ولن نســمح ألحد أن يلعب بأمنها 

وسنكون مع أبنائها ومهما ندفع من ثمن البد 
أن تبقى سقطرى آمنة كما ورثناها أباً عن جد".
مشيداً بدور ســواعي الخري وعىل رأسهم 
الســلطان عبدالله بن عيىس آل عفرار رئيس 
املجلس العام ألبناء محافظتي املهرة وسقطرى 
وقائد قوات التحالف باملحافظة العميد بحري 
ركــن عبدالرحمن الحجي والســلطة املحلية 
والقيــادات األمنية والعســكرية باملحافظة، 
التي سعت جاهدًة لتجنيب سقطرى الشتات 

والتفرقة بني أبنائها.

كما أشار املحافظ "محروس" إىل أن هناك 
جلسات تعقد ملعالجة األوضاع التي تشهدها 
املحافظة بناًء عىل توجيهات القيادة السياسية 
ممثلًة بفخامة املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة اليمنية، الذي يويل 
املحافظة جل اهتمامه مــن خالل توجيهاته 

املتكررة برفع احتياجات أبناء املحافظة.
وتأتي عودة املحافظ "محروس" للجزيرة بعد 
رحلة عالجية ورسمية قضاها خارج البالد منذ 

بداية شهر يناير واستغرقت شهرين.

اإلرياين يدعو الكونجرس لتصنيف احلوثيني منظمة إرهابية

تشكيل جلنة ملعاجلة األثر التحضري ملهــرجان الـمسـرح يف املكال
البيئي لترسب النفط بمنطقتي 

غرير وهلية يف شبوة
وجــه محافظ شــبوة محمد بن 
عديو، بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة 
األثر البيئي لترسيب كميات من النفط 
يف منطقتي غريــر بمديرية الروضة 

ولهية بمديرية حبان.
وشدد املحافظ عىل رسعة إجراء 
عمليــة املســح الشــاملة ملنطقة 
الترسيــب، وتقييــم األثــر البيئي 
ألرضارها ووضع التصورات املناسبة 

ملعالجته.
ودعا املحافظ وزارة النفط والرشكة 
اليمنية لالستثمارات النفطية املالكة 
لخط أنبوب نقــل النفط من حقول 
عياذ إىل ميناء تصديره بالنشيمة، إىل 
رضورة إعــادة تأهيله، الخط املمتد 
ألكثر من 200 كيلومر، لضمان عدم 

حدوث أي ترسيبات مستقبال.

حديث األسبوعحديث األسبوع

   رفيق السامعي
أحيت وزارة الدفاع وقيــادة املنطقة 
العسكرية الثالثة يف محافظة مأرب مطلع 
األسبوع فعالية أربعينية الشهيد العميد 
الركن/ زيد الشومي قائد اللواء 203 أركان 
حــرب جبهة رصواح الذي استشــهد يف 
ميدان الرشف والبطولة وهو يؤدي واجبه 
الوطني يف الخطــوط واملواقع األمامية 

بجبهة رصواح غرب محافظة مأرب.
تمتع الشهيد العميد الشومي يف حياته 
العســكرية بالشــجاعة واالقدام الفذ، 
وسجل موقفه الواضح يف سجل املؤسسة 
العســكرية والدفاعيــة وهــو يخوض 
معارك التحرير كواحد من أبرز ضباطها 
الذين أسهموا يف مواجهة مليشيا التمرد 

واالنقالب اإلمامية.
من خالل املالحم البطولية التي خاضها 
يف مختلف جبهــات وميادين القتال خلد 
الشهيد العميد زيد الشومي اسمه يف سجل 
األبطال البواسل الذين أرصوا عىل مواجهة 
الطغيان والتمرد الحوثي ليستشهد مقبالً 
غري مدبر يف معركة الكرامة واســتعادة 

مؤسسات الدولة.
يف فعالية أربعينية الشهيد العميد زيد 
الشــومي التي حرضها عــدد من قادة 
املناطق واأللوية واملحاور العســكرية، 
وزمالء، وذوي ومحبو الشهيد؛ أكد قائد 
محور الحديدة اللواء الركن/عمر سجاف 
أن الشهيد العميد زيد الشومي قائد اللواء 
203 الذي كان يعمــل مديراً ملكتبي أثناء 
قيادتي للمنطقة العســكرية الخامسة، 
حيث كان شهيدا يميش عىل األرض، ويف 
أكثر من مرة كان يحدثني أن الدنيا تعترب 

من آخر اهتمامه.
ويضيف اللواء ســجاف "أن الشهيد 
الشــومي كان مثاالً لألخــالق النبيلة، 

واالستقامة الحسنة".

تمتع بالشجاعة واإلقدام
وأوضــح أن الشــهيد كان يتمتــع 
بالشجاعة واالقدام الفذ الذي يشهد عىل 
إقدامه وبسالته وصوالته الخالدة ميدان 
الــرشف والبطولة يف مختلــف جبهات 

وميادين القتال التي ســطر فيها أروع 
املالحم البطولية العظيمة.

وكيل محافظة حجة األســتاذ محمد 
حسن يعقوب من جانبه قال:" يف الوقت 
الذي يســطر فيه أبطال القوات املسلحة 
مالحم بطولية خالدة يف التضحية والفداء 
يف مختلــف الجبهات دفاعــاً عن اليمن 
أرضا وانسانا، ويذودون عن حماه وعن 
أرضه ويقفون سدا منيعاً أمام تغول املد 
الفاريس يف املنطقة، وينســفون خططه 
وأوهامه، ويبددون خزعبالته وأحالمه، 
ويمرغون أنف أذنابه يف الوحل، نحيي هنا 
ذكرى مرور أربعني يوماً من استشــهاد 
فارس من فرسان الجمهورية، وقائد من 
قيادات الوطن العسكرية، وبطل من أبطال 
امليادين، العميد البطل الشهيد القائد زيد 

الشومي رحمه الله.

تركوا لنا لواء الكرامة
وأضاف وكيل محافظة حجة "أن ما 
يجب أن ندركه جميعاً مدنيني وعسكريني 

أن الشهيد العميد زيد الشومي وقوافل من 
الشهداء ممن سبقوه عرفوا أو لم يعرفوا، 
ذكرت سريهم ومناقبهم أو لم تذكر، قد 
بذلوا أرواحهم وحياتهم يف هذه املعركة، 
وتركوا لنا لــواء الكرامة معمدا بدمائهم 
الطاهرة والزكية، وحملونا أمانة كبرية، 
أمانة األجيال اليمنيــة املتطلعة للحرية 
والكرامــة، أمانة حماية مســتقبلهم 
ومواصلة املعركة حتى تحرير كل شــرب 
يف أرض اليمن، وهذه املسؤولية ال يعفى 
منها أحد عىل اإلطالق، ومــا كان لنا أن 
نتباطأ عنها ألننا نعــد ذلك خيانة لدماء 
وأرواح شهدائنا األبرار، وأن إحياء ذكرى 
استشهادهم ســتكون يف ذلك اليوم الذي 
تستعاد فيه الدولة، وتتخلص فيه اليمن 

كلها من أسوأ مليشيا عىل مر التاريخ".

ماضون بعزم وإصرار
وقال يعقوب: "ليعلم الجميع أن أبناء 
اليمن األحرار ماضــون بعزم وإرصار يف 
هذه املعركة، وأنهم سند لجيشهم الوطني 

بكل ما يملكون، وأنه لن يثنينا عن طريقنا 
أي عوائق، ولن يقف أمام عزمنا عدو عميل 
وال خائن ذليل، وأن اليمنيني لن يساوموا 
عىل كرامتهم فعهودهم  قد سبقت الحدث 

وسيطوعون األحداث لعهودهم".

عطاء كبير قدمه الشهيد
من جانبه تحــدث العميد الركن/ يحيى 
أبو أصبع قائد اللواء 62 قائد جبهة رصواح 
قائالً: "نقف اليوم أمام ذكرى رحيل بطل من 
أبطالنا العظمــاء الذي وهب حياته وروحه 
الطاهرة لله والوطن وقضيته العادلة املتمثلة 
يف تحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا 

املوت والدمار واإلجرام الحوثية".
مؤكداً أن العطاء الكبــري الذي قدمه 
الشهيد الشومي ال يمكن أن ينساه أبطال 
القوات املســلحة، وسيظل نرباسا يشعل 

لهيب جبهات وميادين القتال.

لن تذهب دماء الشهداء هدرًا
وأضاف العميد أبو أصبع: "باسم قيادة 
جبهة رصواح قادة وضباطاً وصفاً وجنوداً 

نقدم أحر التعازي لذوي الشهيد البطل زيد 
الشومي الذي استشهد وهو يؤدي مهامه 
وواجبه الديني والوطنــي والقومي من 
أجل االرتقاء بهذه األمة اليمنية العريقة، 
ونقول لهم: إن دماء الشهداء هي الشهب 
التي تنري لألبناء واألجيال التي لم تولد بعد 

طريق الحياة والحرية".

ماضون على خطى الشهيد
وقال العميد أبو أصبع: "سنميض عىل 
خطى القائد الشهيد العميد زيد الشومي، 
ونكمل دربه حتى اســتعادة كامل تراب 
الوطــن، وتطهريها مــن رجس طهران 
وعمالئها املتمردين الحوثيني، وسنجعل 
من روح الشهيد وأرواح شهدائنا األبرار من 
أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
الباسلة مشعل نور ييضء سماء الوطن".

نشعر بالفخر واالعتزاز
النقيب أسامة الشــومي ابن الشهيد 
العميد زيد الشومي من جانبه قال: "إننا 
ونحن نعيش لحظات هذه الفعالية لنشعر 
بالفخر واالعتزاز باألدوار البطولية التي 
مثلها والدنا الشــهيد يف مســرية حياته 
ونضاله املتواصل، ونعــد تلك البطوالت 
األســطورية بمثابة املحفز لنا بمواصلة 
الدرب الذي انتهجه والطريق الذي سلكه".
مضيفاً: "لقــد كان والدي رحمه الله 
يمثل مرشوع شهادة وهو عىل قيد الحياة، 
حيث تجســدت فيه كل خصال الشهيد، 
من تضحية وثبات، وصرب واقدام، وتفان 
يف أعماله وتنفيــذ املهام املوكلة إليه بكل 

صدق وعزيمة وإخالص".
وقال النقيب أســامة الشومي: "لقد 
تعلمت مــن والدي الشــهيد العميد زيد 
الشــومي رحمه اللــه يف أكثر من مهمة 
وموقف حسن القيادة ونبل األخالق وصدق 
القول وإتقان العمل ورجاحة العقل، وبعد 
النظر ونضج الــرأي، ويف كل أحواله كان 
يحمل هم الوطن ويقدمه عىل كل همومه 
ومصالحه الشخصية والعائلية، ويعترب أن 
أي قائد سيايس أو عسكري ال يشاطره هذا 
الهم ال يليق بــه أن يتقلد منصباً أو يتبوأ 
مكانة؛ فالوطــن أوىل باالهتمام وتغليب 

املصلحة".

وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة تحييان أربعينية الشهيد العميد زيد الشومي

قائد حمور احلديدة: الشهيد الشومي كان مثاالً للشجاعة واالستبسال
:» زمــالء الشـهـيد لـ»

كان الشهيد الشومي يتمتع بالشجاعة واإلقدام الفذ
اجلوف، مأرب، شبوة.. 

ثالثية التاريخ املبتدأ واخلتام  
يف هذه اللحظات الحرجة التي توغل فيها الجراحات العميقة واآلالم 
املوجعة بجسد الوطن املثقل بالدموع والدماء تسيطر عىل كل وجداني 
وذاتي ثقة بحجم األرض والســماء وبعمق البحار وبسعة األفالك 
وبعظمة اليمن أن بلدا فيه أحفاد ســبأ العظماء القاطنني الصحراء 
املمتدة من الجوف إىل مأرب إىل سواحل شبوة يدافعون عن كرامة وعزة 
وشموخ اليمن؛ فإن النرص قادم ال محالة، وإن حركة التاريخ يف صعود 
ودورة النهوض الحضاري قد شارفت عىل استكمال دورتها الزمنية 

الكاملة، وأن بعثا حضاريا ودورا رياديا ينتظر اليمن. 
مركزه ومنطلقه ومحوره هنا من أرض املجد الســبئي ومنبع 
اإلشعاع الكوني ومركز التاريخ املرشق  ومحور الحضارة العمالق 
من مأرب والجوف وشبوة املبتدأ والختام ثالثية املجد وهرم الصعود، 

فنار السري نحو الحرية.  
نحن يف قمة اليقــني مما نقول، نملك من الشــواهد والحقائق 
واملسلمات ما يعزز إيماننا املطلق بهذا العمق الوطني الحيوي واإلرث 
التاريخي العظيم، وعىل ســبيل املثال ال الحرص نورد بعض هذه 

االستدالالت عىل قدر ما تسمح به املساحة التحريرية: 
أوالً: املوروث الحضاري الباذخ الثراء.

يف هذا الهالل الخصب شهدت الدنيا واحدة من أعظم حضارات 
األرض وعىل رمالها الطاهرة سطر اإلنسان اليمني أروع إبداعات 
التاريخ وامتد نفوذ معني وسبأ وقتبان وحمري يف قرى ظاهرة حتى 
تخوم الشام وشواطئ املتوسط، وشيدت عىل هذه األرض مداميك 

واحدة من أعرق الحضارات نظاما وعمرانا وثقافة وإبداعاً.  
هــذا اإلرث الحضاري هو أحد روافع القضيــة الوطنية اليوم، 
واهم عنارص الثقة بقدرة أبناء سبأ األرض واإلنسان عىل دحر فلول 

الكهنوت وإعادة رسم املنحنى الحضاري الصاعد لليمن السعيد. 
ثانيا: العمق النضايل الوطني املتواصل. 

لم يكــن النضال املتعاقــب لألجيال اليمنية طــارئ عىل قبائل 
ومكونات ثالثية الفداء ضد أساطني اإلمامة وأدعيا الكهنوت وقطعان 
املستعمرين، كال فإن دعوات الحرية وفقه النضال ومسرية الكرامة 
الوطنية وأناشيد املجد التليد والفداء العاطر هنا منشؤها، وعىل هذا 
الثراء مرسحها وبهذه األرض متنهــا ومن منبع هذه الرتبة معلميها 
لذلك ال غرو وال اندهاش إن وجدت أجداث ســبأ كلها قبوراً للشهداء 
وأن أرساً بكامل رجاالتها هم قد ودعوا الدنيا من بوابة العزة والكرامة 
والصمود دفاعا عن أوطانهم ومقدساتهم، وأن من تبقى منهم قد نذروا 
أرواحهم الطاهرة من أجل اليمن الحر األبي، لذلك يستحيل أن يبقى 
عىل هذه األرض الطاهرة مقام ملستبد ظالم أو متورد مدلس أو عدو 
ناكث؛ ألنها األرض التي ترمي الخبث كما ترمي البحار جيف املوات. 

ثالثا: األنا الجماعية املتجذرة يف املجتمع. 
عملت اإلمامة الكهنوتية جاهدة عىل تقسيم اليمن عىل أساس طبقي 
وفرز طائفي وتميز ساليل من أجل إضعاف املجتمع واالستفراد به 
مكونا تلو آخر، وقضمه عىل أجزاء ليسهل هضمه وابتالعه، لكن هذا 
العمالق الصحراوي استعىص عىل الذوبان وتحطمت عند صالبته 
املتينة كل حيل املستكربين وجهود الطغاة املتعاقبني بفعل اللحمة 
املجتمعية واألنا الجماعية والشــعور املرتسخ يف انصهار الفرد يف 
مصلحة املجموع وتوحد املجتمع يف كتلــة قوية وقبضة حديدية 

تسحق كل معتد وتحطم كل باغ وتقهر كل جربوت. 
رابعا: املوقع الجغرايف املتميز يف القلب من اليمن. 

الجغرافيا الحاكمة واحدة من أهم عوامل القوة االســرتاتيجية 
للدول واملجتمعات، وعادة ما تكون محور االرتكاز للبناء الحضاري 

والتفوق النوعي.
وهو ما توفره الرئة الصحراوية املمتدة من تخوم الشمال للحدود 
مع اململكة وحتى شواطئ شبوة والتي تتوسط قلب اليمن وخارصة 
السعيدة لتشكل هذه الجغرافيا أرضاً وإنسانا وإرثا نضاليا واسطة 
العقد اليماني ودرة التاج السبئي وحاضنة كل اليمن شماله وجنوبه 
رشقه وغربه واألقرب زمنا ومسافة إىل كل أجزائه واوصله وهو ما 
يشكل قاسماً مشرتكاً ورابطاً شــديد القوة والصالبة لكل أضالع 

الوطن اليمني الكبري. 
 خامسا: تمركز الثقل االقتصادي وتجمع الكتلة البرشية الصلبة.

لن نخوض كثريا يف هــذه الجزئية وخصوصا تمركز الثروة، ألنها 
أضحت من حقائق االقتصاد ومسلمات التكنولوجيا، إال أن من عجائب 
ما أتت به األقدار كنتائج للجائحة الحوثية يف ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م أنها 
أعادت توزيع السكان، ورمت بخرية رجاالت اليمن وشباب السعيدة إىل 

هذه البقعة املباركة من األرض الطيبة لحكمة يعلمها الله. 
وختاما فبكل تلك العوامل ومعطيات أخرى قد يكون أغفلها القلم. 
فإن نهضة اليمن وعزته واستعادة دوره الحضاري تحتاج إىل 
تسليم راية القيادة ومنصة الحكم لعظماء األرض السبئية الطيبة، 
ليعود لليمن ثقلــه اإلقليمي وتأثريه العاملــي بحكم عوامل القوة 
االسرتاتيجية التي يملكها، وإعادة دفة القيادة ملن خربتهم االرض 
أويل قوة وبأس شديد، من شــيدوا معالم الحضارة يف غابر الزمن 

وبنوا األرض التي لم يخلق مثلها يف البالد.
 حفظ الله اليمن وأدام عزه ورفعته وسؤدده ومجده.

العميد/ علي محمود يامن
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عىل شبكات التواصل 

د.  ناجي جميل

حارضة التاريخ تُســّطر تاريخــاً لألجيال، 
تتدارس نتوءه يف قاموس ُخلود الحضارات التليدة، 
ذات تسلســل ُمذهل يف تتابعه بعمود الجغرافيا 
التاريخية للحضارات املتعاقبة، من حقبة ما قبل 
التاريخ وحتى جغرافيــة الحارضة ذات التميز 

البهي بني حضارات السعيدة والعالم القديم.
فعند وصول أخف موجات الصوت ألحد األقيال 
بأن هنالك ملحمة بطولية يسطرها أبطال الجيش 
لم تُنقش باللغة األمهرية وال بخط املسند ولكنها 
تنقش حروفاً نّصها بدمائهم الطاهرة الزكيّة يف 
القمم النائفة لجبال نهم وهيالن ومأثر براقش، 
يبادر أحد األقيال ليعلن النكف السبئي يف وادي 
سبأ ووادي مراد والخارد من أجل الوطن، فتتحرك 
القبيلة ُممثلة بمشــايخها وأفرادها ووجهائها، 

تتحرك برموزها ورمزيتها سلطاناً أمينا.
فعندما يسطع كاشف النريان من خلف كثبان 
الرمال متدلياً أعمدة عرش امللكة بلقيس، معتلياً 
مأثر سد كرب آل وتر العظيم ومأثر معني وحصون 
القرادعة، عندها تتداعى األقيال بعدتها وعتادها، 
لتجمع جيوشاً جرارة، بكامل أسلحتها، وتتوجه 

صوب ميدان املعارك أرساباً كالجراد املهاجرة.
ليسجلوا مشاركتهم يف وقائع معركة الوطن 
الكبري ضد كهنوت اإلمامة والرجعية بكل مساوئها، 
معركة التمهيد للمعركة الفاصلة، جنباً إىل جنب 

قواتنا املسلحة. 
فتحط الجموع الغفرية الزائدة عن احتياجات 
املعركــة يف مطارح نخال والســحيل والجوبة، 
يُعّززون الجبهات امللتهبة، فتخط بنادقهم وهج 

التاريخ يف أرض املعركة.
معركــة الكرامة والعــزة والحرية والرشف 
والبطولة، معركة الخالص الوطني من جرثومة 

خبيثة سطت عىل الدولة بكل مؤسساتها.
فمعركة اليوم عقيدتهــا جمهورية خالصة، 
جنودها إحدى ثمارها فكراً ومضموناً، بُعثوا يف 
تصدعات أرضية لحضارتي معني وسباء، ترشبت 
مبادئ القردعي وعــي عبداملغني والزبريي بعد 
تحللها من رفاتهم وامتزاجها بطينة وديان رحبة 

وبرط ورصواح. 
حيث خططت بواقي مخلفات اإلمامة لدفن قالع 
الجمهورية الحصينة تحت الكثبان الزاحفة بمأرب 
والجوف، والتنكيل برفات مؤسيس الجمهورية 
الشهداء التي طالتهم يد الخيانة اإلمامية الشيخ 
عي نارص القردعي  وأبو األحرار الزبريي وقائد 
الضباط األحرار عي عبداملغني، كي تشفي غليلها 
ثــأراً إلمامتهم البائدة، لم يكن بحســبانهم أن 

الجمهورية أصبحت عقيدة راســخة متكلسة يف 
قلب كل يمني، يسكبون دماءهم لتحيا الجمهورية 
وتتعاىف من ما أصابها من جرثومة اإلمامة، وهبوها 
أعضاءهم لريفعوا علمها مرفرفاً يف القمم الشاهقة. 
فلما بدأت زحوف اإلماميني انفجرت فوهات 
الرباكــني الخامدة فتطايرت حممهــا وقنابلها 
ودخانها حتى تلبدت سماؤها بمقذوفات الرباكني 
وُحجبــت الرؤية كلياً، فصهــرت الالفا كل من 
يف طريقها وتحجرت جثــث اإلماميني يف األودية 
واملنعطفات، فانكــرسوا مخلفني جثثا متعفنة، 
ملقاة يف الفيايف والقفار، تنهشها السباع والكالب، 
فال يهتمون إال بجثث ذات جينــات معينة، أما 
الباقون فيعطون أرُسهم صناديق فارغة ممنوع 

فتحها عند الدفن ال يعلمون ماذا يدفنون.
فأحفاد القردعي ورموز مــن طالئع الثوار 
أوقدوا شموع الحرية ليلة السابع عرش من فرباير 
الذي يصادف ذكرى إطالق القردعي لرصاصة 
الجمهورية التي أّسست الجمهورية األوىل وقضت 

عىل امللكية حينما قال القردعي
 يا بندقي قويل لهم جمهورية 

هذا الصنم يسقط وذا شعبي معي
يسعى إىل دولة نظام دستورية

مل القيود والظلم والحكم الدعي
ماهمني من بعد قتله مرصعي

أهم يشء تحيا اليمن جمهورية
 والتــي عــاودت امللكية للحكــم بعد ذلك 
بأسبوعني، لكنها عادت بجسم سقيم خائر القوى 
مرتهل، فكان سقوطاً مدوياً وإىل األبد، تكلل بثورة 
سبتمربية مجيدة يف ســتينات القرن املنرصم، 
أستمرت يف نضالها املسلح سبع سنوات، تأمرت 
عليها قوى الداخل والخارج حتى ُحورص رموزها 
ســبعني يوماً وسط مدينة ســام وأشتد عليهم 
الخناق من كل الجبــال املطلة عليهم، لكنهم لم 
ينكرسوا ولم تخور قواهم فكانت عزائمهم تعانق 
الثريا، واستمروا قائمني كنقم وعيبان يُناطحون 
صخورها فاهتزت أوتادها لينهمر من اعتلوها يف 
دمائهم املترسبة  يتدحرجون يف مجاري السيول 
واألودية يُجرفون إىل مقربة التاريخ، فانهزموا رش 
هزيمة، مهما حاول أحفادهم للسطو عىل الحكم 
وإعادة اإلمامة فلن يهنأوا ساعة واحدة، فأركان 
الجمهورية ثابتة، وبنيانهــا عامر، الجمهورية 
تجري يف شعريات دم الشعب اليمني العظيم لن 
يطالها عميل إيران بسوء، ولن تدنسها مليشيات 
كهنة العرص الحديــث، نموت لتحيا الجمهورية 

اليمنية، ستحيا الجمهورية رغم أنف الحاقدين.

إشــراقــة 
التاريخ السبئي 

حمروس: مهام ندفع الثمن البد أن تبقى سقطرى آمنة كام ورثناها أباً عن جد


