
أكد وزير الخارجية محمد الحرضمي، 
أن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل 
ما يلزم للحفاظ عىل الدولة ومؤسساتها 
وسالمة املواطنني.. مشرياً إىل أن مسؤولية 
الجيش الوطني هــي الدفاع عن الوطن 
وحماية أمنه وسالمة أراضيه والتصدي 
لكل تمرد مســلح وما يرتتب عليه من 
تقويض ملؤسســات الدولة وسلطتها 

الرشعية.
وقال وزيــر الخارجية: "إن الحكومة 
حاولت مرارا التعاطي بإيجابية مع كل 
جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقوبل ذلك 
بتعنت مستمر من قبل املجلس االنتقايل 
وإرصار غري مربر عىل االستمرار يف تمرده 
املسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة 
بما يف ذلك تعطيل عمــل الفرق التابعة 
لوزارة الصحة املعنية بالتصدي لجائحة 

كورونا يف عدن".
وأضاف يف ترصيــح صحفي نرشته 
وكالة )سبا(: "لم يكتف املجلس االنتقايل 

برفض االســتجابة لدعوات الحكومة 
والتحالف ومجلس األمن واملجتمع الدويل 
برضورة الرتاجــع عن خطوته املتهورة 
فيما اسماه )اإلدارة الذاتية للجنوب(، بل 
أيضا استمر يف زعزعة األمن واالستقرار 
يف محافظة أرخبيل سقطرى، ومؤخرا يف 
محافظة أبني بقيامه بالتحشيد العسكري 

املستفز".

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة 
بتنفيــذ اتفاق الريــاض كونه خارطة 
الطريق اآلمنة.. مؤكــداً أن الرتاجع عن 
التمرد ســيحفظ الدماء، وعىل املجلس 
االنتقايل أن ينصاع وينفذ اســتحقاقات 
اتفاق الرياض ويرتاجــع عن إعالن ما 
أسماه )اإلدارة الذاتية(، ما لم فسيتحمل 
املسؤولية عن كل ما سيرتتب عىل استمرار 

تمرده.  
إىل ذلك، بحــث وزير الخارجية محمد 
الحرضمي، الثالثاء، مع سفري جمهورية 
الصني الشــعبية لدى بالدنا كانغ يونغ، 
ســبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
املتميزة بني البلدين الصديقني يف مختلف 
املجاالت، وأهمية التعاون وتنسيق املواقف 
يف املحافــل الدوليــة إزاء القضايا ذات 

االهتمام املشرتك.
واستعرض الوزير الحرضمي، الجهود 

األمميــة لعملية الســالم 
وتطورات األوضاع يف بالدنا 

دعا رئيس مجلــس النواب 
ســلطان الربكاني، مركز امللك 
سلمان اىل تكثيف تدخله إلنقاذ 
الوضع الصحــي يف العاصمة 
املؤقتة عدن والتي تعددت فيها 
الجوائح واألوبئة والحميات يف 
ظل هذه الظروف االستثنائية 
التــي تمر بها بالدنا وشــحة 
االمكانيات التــي يعاني منها 
القطاع الصحي يف اليمن بشكل 

عام.

جاء ذلــك أثنــاء اجرائه، 
أمس االربعاء، اتصاال هاتفيا، 
باملستشــار يف الديوان امللكي 
العام ملركز  السعودي املرشف 
امللك ســلمان لألعمال اإلغاثية 
واإلنســانية الدكتورعبداللــه 

الربيعة.
وعرب رئيس مجلس النواب، 
عن تقديــر مجلــس النواب 

لتدخــالت املركز يف 
اليمن والذي كان له 

قال رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك: "إن املفتاح 
الحقيقــي والوحيــد إلحالل 
السالم يف اليمن، هو استعادة 
الدولــة ومؤسســاتها تحت 
مظلة الرشعيــة وإنهاء تمرد 
املليشيات املســلحة تحت أي 
غطاء كانــت".. مؤكــداً أن 
االرصار عىل رفــض الدعوات 
الدولية للرتاجع عن ما يسمى 
إعالن االدارة الذاتية، والتصعيد 

املستمر يحتم عىل الدولة اتخاذ 
إجراءات رادعة.

وجــدد الدكتــور معــني 
عبدامللــك، التــزام الحكومة 
الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض 
بشكل كامل والذي استوعب 
املصالح املرشوعــة للجميع 
رضورية  اصالحات  وتضمن 
تضمن توحيــد كافة القوى 
والجهود داخل بنيــة الدولة 
وتحت لوائها.. مشــريا إىل ان 

وبتوجيهات  الوطني  الجيش 
من فخامة رئيس الجمهورية 
القائد االعىل للقوات املسلحة، 
سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ 
عــىل الدولة ومؤسســاتها 
وحماية مصالــح املواطنني 
وامنهم واستقرارهم.. مشددا 
عــىل رضورة تراجع املجلس 
االنتقايل عن تمرده والتصعيد 

والعودة  املرفوض 
لتنفيذ استحقاقات 

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، أمس األربعاء، 
محافــظ حرضمــوت قائــد املنطقة 
العســكرية الثانية اللــواء الركن فرج 
البحســني بتعزيز اليقظة ورفع الوعي 
الذي تتمتع به عىل الــدوام، محافظة 
السالم وإقليم النهضة والبناء واالستقرار 
والتعايش والوئام حرضموت املحافظة 

واإلقليم.
وشــدد فخامة الرئيس خالل اتصال 
هاتفي أجراه باملحافظ البحسني، عىل 
أهمية التكامل والتنســيق بني مختلف 
األجهزة األمنية والعسكرية بما يهدف إىل 
تحقيق األمن واالستقرار الذي تنعم به 
املحافظة ومتابعة ورصد العنارص املارقة 
التي تحاول عبثاً زعزعة أمن واستقرار 

حرضموت والوطن عموًما. 
وأشــاد فخامة الرئيس يف هذا الصدد 
بالكلمــة التوجيهية للواء البحســني 
واملوجهة إىل أبنــاء حرضموت يف تعزيز 

وحدتهــم وتعضيــد تكاتفهــم خلف 
مؤسسات الدولة والجمهورية ورشعيتها 
والتحذير والرفض ألي أعمال أو تشكيالت 
عســكرية خــارج املؤسســة األمنية 
والعسكرية الرســمية.. مؤكًدا بأن ذلك 
ال يخدم حرضموت وأبناءها وال يخدم 
املصالح العليا للوطن، وأمن واستقرار 
حرضمــوت، الفتــا إىل ان الجمهورية 
والدولة االتحادية ســتنترص واملشاريع 

الصغرية مصريها الفشل والزوال.  
وشــدد عىل أهمية تعزيــز اليقظة 
العســكرية لقطــع دابــر التطــرف 
واإلرهاب وأي اعمال خارجة عن الدولة 

ومؤسساتها. 
من جانبه وضع املحافظ البحســني 
فخامة الرئيس أمام مستجدات األوضاع 
يف املحافظة عىل مختلف الصعد ومنها 
ما يتصل بالجوانــب األمنية والتنموية 
واالستقرار والوعي املجتمعي الذي تتمتع 

به حرضموت وأبناؤها. 

وأكد البحسني أن حرضموت لن تكون 
إالّ تحت رايــة ومظلة الرشعية ملا عرف 
عنها وأبناؤها من وعــي ومدنية وأنها 
لتنشد السالم واالستقرار وبناء حارض 
ومســتقبل األجيال القادمــة.. مثمناً 
جهود فخامة الرئيس ومتابعته املستمرة 
ألوضاع البلد وإيالئه االهتمام بحرضموت 

واحتياجاتها.
ويف السياق، أكد محافظ حرضموت 
رئيــس اللجنــة األمنيــة باملحافظة 
قائد املنطقة العســكرية الثانية اللواء 
الركن فــرج ســاملني البحســني، يف 
كلمة موجهة لعموم أبنــاء املحافظة، 
أن أبنــاء حرضمــوت جميعهم إخوة 
بمختلف انتماءاتهم، مشرياً اىل أنه منذ 
تحرير ســاحل حرضمــوت يف 24 من 
إبريل 2016م انتهجت قيادة الســلطة 
املحليــة والعســكرية باملحافظة نهج 

بناء املؤسســات العسكرية 
واألمنية واملدنية، وتم قطع 

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، بالجهود املبذولة 
يف محافظة شبوة، وتكاتف أبنائها بما فيه 
خدمة واستقرار ورخاء املحافظة، منوهاً 
إىل اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية وتقديره للدور 
املحوري للمحافظة وتالحم واصطفاف 

أبنائها.
جاء ذلك أثناء إجرائه، أول أمس الثالثاء، 
اتصاالً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة 
محمد بن عديــو، لالطمئنان عىل أحوال 

املواطنني خالل شهر رمضان املبارك.
واستمع نائب الرئيس خالل االتصال إىل 
املستجدات املختلفة وسري أداء املؤسسات 
واملكاتب التنفيذية واإلجراءات االحرتازية 

ملواجهة مخاطر تفيش فريوس 
كورونا املستجد.

أكد الناطق الرسمي للقوات 
املســلحة العميد الركن عبده 
مجيل، أن قيــادة وزارة الدفاع 
ورئاســة هيئة األركان العامة 
تلقت بالغات من قيادة محور 
أبني تشــري إىل وجود تحشيد 
ملليشيات تابعة ملا يسمى املجلس 

االنتقايل يف زنجبار وقرية الشيخ 
سالم ومنطقة الطرية.

وأشار العميد مجيل يف ترصيح 
لـ)ســبتمرب نت( إىل أن هناك 
اســتفزازات من تلك املليشيا 

لقــوات الجيــش 
منطقة  يف  الوطني 

ناطــق الجيش: 

مليشيا االنتقايل تقوم باالعتداءات 
واالستفزازات لوحدات اجليش يف أبني 

اإلرياين: تصعيد االنتقايل انقالب مكتمل األركان عىل الدولة واتفاق الرياض  

أعلنت اللجنة الوطنيــة العليا ملواجهة وباء كورونا، 
أمس األربعاء، تسجيل)5( حاالت جديدة مؤكدة بينها 
حالتا وفاة، ليصل عدد اإلصابات املؤكدة بفريوس كورونا 
املستجد يف بالدنا إىل )70( حالة إصابة، مؤكدة بفريوس 

كورونا بينها )12( حالة وفاة، وحالة تعاٍف واحدة.
ويف نفس السياق أكد وزير الصحة العامة والسكان، 
الدكتور نارص باعوم، عىل أهمية الوعي املجتمعي كعامل 
أســايس، يف الوقاية من األوبئة والفريوسات، وااللتزام 
باإلجراءات االحرتازية التي اتخذتها الحكومة ومنها عدم 
االختالط وااللتزام بالحجر املنزيل، مشددا عىل رضورة 
قيام السلطات املحلية يف املحافظات بمكافحة البعوض 
ومسببات الفريوسات واألوبئة، وتنفيذ مشاريع وبرامج 

اإلصحاح البيئي.
وثمن الجهود االســتثنائية التي تقــوم بها الكوادر 
الصحيــة يف املحافظــات ومراكــز العــزل الصحي 
واملستشــفيات، ودورهم املهم يف ظــل الظروف التي 
فرضتها املرحلة جراء تفيش وباء كورونا، مشددا عىل 
رضورة التزام كافة األطباء املمرضني والفنيني وأطباء 

كليات الطب وطلبة الدراسات الطبية العليا 
بمساندة الجهود الحكومية والقطاع الصحي 

قال قائد محور البيضاء العميد الركن عبد الرب 
األصبحي: "إن قوات الجيش الوطني املرابطة يف 
املرسح العملياتي ملحور البيضاء وجهت رضبات 
موجعة ومؤملة ملليشــيات الحوثــي اإلرهابية 
املدعومة من إيران، خالل املواجهات التي دارت 

خالل أيام األسبوع الجاري.
وأوضح قائد محور البيضاء يف ترصيح خاص 
لـ"26 سبتمرب" أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا 
يومي السبت واالثنني املاضني من كرس هجومني 
عنيفني ملليشيا الحوثي وزحف برشي كبري وبعدة 
انساق وكثافة نارية عالية عىل امتداد جبهة قانية.
وأضاف العميد األصبحي: "قيادة املليشــيا 
حشدت مجاميع برشية كبرية مدربة تدريبا عاليا 
استقدمتهم من صعدة وعمران وحجة وذمار من 

أجل اسقاط جبهة قانية، لكن أحالمها تبخرت 
وتحطمت عىل صخــرة الصمود ألبطال الجيش 
الوطنــي الذين تمكنوا مــن التصدي لهجمات 
وزحوفات املليشيا الحوثية وقضوا عىل أنساقها 
البرشية واحداً تلو اآلخر، وبكل شجاعة واستبسال 
خاضوا معها معارك رشســة ولساعات طويلة 
وبإســناد من طريان التحالف العربي الذي نفذ 
أكثر من عرشين طلعة جوية خالل األســبوع 
وجه رضبات ناجحة وموجعة وقاصمة للمليشيا 

الحوثية املتمردة.
وأشار إىل أن املليشــيا تلقت صفعة كبرية لم 
تتوقعها بعد تصدي ابطال الجيش لزحفها بكل 
شجاعة وثبات وكرس األنساق الهجومية والتي 

تجاوزت سبعة أنساق متتالية.

قال وزير اإلعالم معمر اإلرياني: "إن التصعيد 
املتواصل من طرف ما يســمى باملجلس االنتقايل 
وصوالً إلعالن "االدارة الذاتيــة" انقالب مكتمل 
االركان عــىل الدولة واتفاق الريــاض والقرارات 

الدولية ذات الصلة باألزمة اليمنية". 
وأوضــح لوكالة )ســبأ(، أن الحكومة قدمت 
التنازالت تلو األخرى للمجلــس االنتقايل وصوال 

لتوقيع اتفاق الرياض، وتعاطت بمسئولية وحرص 
مع االتفاق بهــدف تجنيب العاصمة املؤقتة عدن 
وأهلها أي مواجهات وحقن الدماء وإنجاح جهود 
األشقاء يف السعودية لرأب الصدع وتوحيد الجهود 

ملواجهة مليشيا الحوثي املدعومة من إيران.
وأشار اإلرياني إىل  أن االنتقايل تعاطى مع هذه 
التنازالت باستخفاف واعتربها مؤرش ضعف ومىض 

دون اكرتاث بتعقيدات املشهد السيايس والعسكري 
واالنساني يف تنفيذ خطوات احادية الجانب لم تبدأ 
بإعالن حالة الطوارئ يف مدينة عدن وما ســمي 
باإلدارة الذاتيــة للمحافظــات الجنوبية ونهب 

إيراداتها وتصعيد األوضاع يف محافظة سقطرى.
وأضاف "أن التصعيد لم يستهدف وجود الحكومة 

وجهودها لتطبيع األوضاع باملناطق 

:» قائـد مـحـور البيـــضاء لـ»

قوات اجليش وجهت رضبات موجعة ملليشيا احلوثي وحصدت رؤوس قياداهتا يف جبهة قانية

:» لـ »

مـشـروع ال أكـثر
تمســك اليمنيني بمــروع الدولــة يف نظامها 
الجمهوري وصيغتها االتحادية مبدأ ثابت تقف خلفه 
إرادة صلبة ال تقبل االنكسار واللني واملساومة، وهو 
ما يجب أن يعيه العالم أجمع وذوو املشاريع الصغرية 
واملصالح الضيقة الخادمــة ألجندة الخارج وأطماع 
املرتبصني، وما هذه التضحيات التي يقدمها اليمنيون 
يف ميادين الرف والقتال إال رســالة تأكيد ملبدئهم 
هذا، وملن لم يفهم هذه الرسالة حتى اللحظة عليه أن 
يدرك اآلن أن اليمن أرضا وإنسانا تلفظ كل املشاريع 
الصغرية والدخيلة وإن تكالبت عليها القوى وأثقلت 

كاهلها التضحيات.
القيادة السياســية للبالد ممثلة بفخامة املشــري 
الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، وضعت عىل عاتقها مسؤولية 
االنتقال باليمن إىل نظام الحكم االتحادي الذي ارتضاه 
اليمنيون كافة يف مؤتمر الحوار الوطني الشــامل، 
ووجدوا فيه ضالتهم املنشودة للخروج بحلول جذرية 
وحقيقية ملشكالت البالد العالقة واملعقدة منذ عقود 
باعتباره نظاما مدنيا عادال يمنح املجتمعات املحلية 
مساحة واســعة إلدارة وتنظيم شؤونهم االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والتنموية  كما يمنحهم أولوية 
اســتحقاق الحصول عىل الفرص واالنتفاع باملوارد 
املحلية وفقا لقيم الحكم الرشيد ومبادئ الديمقراطية 
االجتماعية، وألن هذا الخيار يمثل إرادة اليمنيني ويلبى 
تطلعاتهم فهو الخيار األوحد الذي ال يمكن القفز عليه 
بأي حال مهما بلغت التضحيات وطال الزمن، وليعلم 
كل من يحاول القفز عليه متناسيا تضحيات اليمنيني 
خالل السنوات املاضية، بأنه يقفز إىل الهاوية ليس إال، 
فالله ال يصلح عمل املفسدين والعاقبة إلرادة الشعب 
ومصلحة الجميع وستظل البالد محمية بإرادة أبنائها 
األحرار الرفاء وبقواتها املسلحة التي نذرت نفسها 
لحماية مصالح الشعب ومواجهة املشاريع الصغرية 

بصيغها املختلفة.
شارفت الحرب يف اليمن عىل عامها السادس وقواتنا 
املســلحة تقدم التضحيات تلو التضحيات يف مالحم 
بطولية ضد مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 
والتزال  إرادتها فوالذية وستظل حتى يتحقق النرص 
الشامل واملؤزر نرصا يفيض إىل تحرير كامل األرض 
واستعادة كافة مؤسسات الدولة، وهي اآلن أكثر قدرة 
وأشد بأسا ويف أتم اســتعدادها وجاهزيتها ملواجهة 
املشاريع الصغرية واملليشــيا املتمردة والتنظيمات 
اإلرهابية التي تحاول العمل عىل تقويض مؤسسات 
الدولة وحرف مســار املعركة الوطنية  ضد مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، وتشكل تهديدا عىل  
األمن واالستقرار املحيل والعربي والدويل، وستتحقق 
عىل يد قواتنا املسلحة كل ما يتطلع إليه الشعب اليمني 

شاء من شاء وأبى من أبى.

تالحم وإسناد شعبي للجيش يف معركة اخلالص من املليشيات االنقالبية
التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا 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

التحديــات كبرية ولكن اإلرصار 
والتحــدي وعزائــم الرجــال 
املخلصني ووحــدة الصف ونبذ 
واالختالفــات  االنقســامات 

سيمكننا من تجاوزها.

من أقوال فخامة الرئيس
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رئيس اجلمهورية يوجه البحسني بتعزيز اليقظة العسكرية ورفع الوعي الذي يتمتع به أبناء حرضموت
البحسني: حضرموت لن تكون إال تحت مظلة الشرعية وترفض أي قوة خارج مؤسسات الدولة
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أكد أن على االنتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وإال سيتحمل مسؤولية استمرار تمرده

احلرضمي: مسؤولية اجليش الوطني هي الدفاع عن الوطن ومحاية أمنه وسالمة أراضيه
اللجنة العليا للطوارئ سجلت )70( حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها )12( حالة وفاة

وزير الصحة: الوضع خطر واملرحلة تقتيض تكاتف جهود اجلميع ملواجهة كورونا

رئيس الوزراء: احلل الوحيد إلحالل السالم يف اليمن هو استعادة الدولة ومؤسساهتا وإهناء مترد املليشيا املسلحة الربكاين يدعو مركز امللك سلامن لتكثيف تدخالته إلنقاذ الوضع الصحي يف عدن 

في اتصال هاتفي بالمحافظ بن عديو

نائب الرئيس يشيد بتكاتف أبناء شبوة 
خلدمة واستقرار ورخاء املحافظة

... تفاصيل صـ 7

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2...صـ  2

...صـ  2



الــعـدد »١٩٢٨« الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ - المـــوافــق ١٤ مايـــــو ٢٠٢٠م

أقرت وزارة الرتبية والتعليم، أمس األربعاء، 
إنهاء العام الدرايس للصفوف من الســابع 
وحتى ثاني ثانوي، وإعفاءهم من اختبارات 
الفصل الثاني للعــام الدرايس 2020-2019، 
بناء عىل قرار اللجنة العليا للطوارئ ِبشــأن 

إجراءات انهاء العام الدرايس.
أكد بالغ نرشته وكالة )سبأ( أن الوزارة أقرت 
احتساب نتائج الطلبة يف الفصل الدرايس األول 

ورضبها يف اثنني.
وأكد القرار عــىل االلتزام بموعد اختبارات 
الثانوية العامة بقســميها العلمي واألدبي 

بتاريخ 6/28/ 2020.
وأوضحت الوزارة انها اتخذت هذا القرار، 
وفقا ملا تقتضيه الظروف الحالية، بسبب تفيش 
فريوس كورونا يف اليمن، ومراعاة ملا يعيشه 

الطالب من قلق حيال مستقبلهم التعليمي.

أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــل، الثالثاء، الخطــة الوطنية 
الخاصة باملرأة اليمنية والخاصة بتنفيذ 
قرار مجلس األمن الدويل رقم: 1325 
"املرأة األمن والســالم" بالنسختني 

العربية واإلنجليزية.
وقالــت الــوزارة يف بيــان نرشته 
وكالة)سبأ( نســخة منه: "إن إطالق 
هذه الخطة يأتي حرصاً من الحكومة 
عىل االهتمام باملرأة والنهوض بواقعها، 
وإيمانا بدورها يف إحداث التغيري ومنع 
النزاعات ودورهــا يف بناء املجتمعات 

عىل أسس املساواة والعدالة االجتماعية 
تحقيق الكرامة اإلنسانية".

وأضاف البيــان "إن الخطة تمثل 
مرشوعاً مهماً لحماية املرأة وتعزيز 
مكانتها ودورها عــرب اتخاذ تدابري 
عملية وبرامج ومشاريع لحمايتها 
ومناهضة العنف األرسي وإيصالها 
إىل مراكز صنع القــرار، وأن تكون 
احتياجاتها جزءا أساسيا يف خطط 

التنمية املستقبلية".
وأكد البيان، أن خطة العمل تأتي من 
منطلق التزام الحكومة اليمنية باملواثيق 

والقوانني الدولية وبحماية النساء أثناء 
النزاعات وتعزيز مشاركتها يف مسارات 
بناء السالم، وتستجيب للقرار األممي 
حول املرأة "األمن والســالم" وكافة 
املواثيق الدوليــة التي صادقت عليها 
بالدنا ال سيما القانون الدويل اإلنساني 
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وغريها 

من االتفاقيات والقوانني الدولية. 
ودعا البيان، كافة املانحني والرشكاء 
الدوليني من منظمات أممية ودولية 
ومحلية إىل دعم هذه الخطة ليتسنى 
تنفيذها وتحقيق األهداف التي وضعت 
من أجلها الخطة للنهوض بواقع املرأة 

اليمنية.   

دشن محافظ شبوة محمد صالح 
بن عديو، مساء الثالثاء، املرحلة األوىل 
من مرشوع إنارة الشوارع الداخلية 

ملدينة عتق بتكلفة 453 ألف دوالر.
وخالل التدشني نوه محافظ شبوة، 
بأهمية هذا املرشوع.. مشيدا بنظام 
تشغيلها بأحدث نظم االنارة املوفرة 
للطاقة.. مؤكــداً مواصلة العمل يف 
أعمال التحسني ملا تبقى من شوارع 

املدينة ورصفها وإنارتها.
 وأوضح مدير الرشكــة املنفذة 
للمرشوع هادي قباش، أن املرشوع 
يتضمن تركيب 171 عمود بالشوارع 
والحديقة املركزية، إضافة اىل صيانة 
99 عمود إنارة، وتأسيس وتركيب 

منظومة كابالت وأسالك ومحوالت 
كهربائيــة جديــدة ومتكاملة بعد 
تعرضها لعملية نهــب بعد انقالب 
مليشــيا الحوثي االنقالبية يف العام 

2015م.
ويف سياق أخر وقع محافظ شبوة 
محمد صالح بن عديو، عقدين إلنشاء 
مرشوعني يف مجال الطاقة الكهربائية 
بمحافظة شبوة. حيث شمل العقد 
األول مرشوع ربط كهرباء من ذهباء 
اىل مفرق مبلقة مديريات )بيحان - 
عني - عســيالن(  بإنشاء خطوط 
ضغط عايل بطــول 40k.m وبقوة 

.33k.v
كما شــمل العقد الثاني مرشوع 

كهرباء مرخة العلياء املرحلة األوىل 
)الهجر- العاقر( بإنشــاء خطوط 
ضغط عايل بطــول 24k.m وبقوة 

.11k.v
وأكد املحافظ خــالل التوقيع أن 
السلطة املحلية تويل مجال الطاقة 
الكهربائية اهتماماً كبرياً.. مشيدا 
بسعي السلطة املحلية إليصال التيار 
الكهربائي لجميع مناطق املحافظة.
وشــملت العقــود املوقعة مع 
رشكة األخوة للهندسة واإلنشاءات 
املحدودة االلتزام بكافة الدراســات 
واملعايري واملواصفات الفنية املقدمة 
لتلك املشاريع وااللتزام باملدة الزمنية 

املحددة لتنفيذها.

إعـــــــالن
 فــقـدان

   يعلــن األخ محمد 
مقبــح  صالــح 
عــن  القطيبــي 
بطاقــة  فقــدان 
صادرة  شــخصية 
برقم  صنعــاء  من 
 ،)٠٠١١٠٠٩٨١٢٤(
وجدها  مــن  فعىل 
أقرب  إىل  إيصالهــا 

مركز رشطة.

إعـالن 
قضائي

محكمة  إلى  تقدم 
االبتدائية  مــأرب 
التنفيذ/  طــالــب 
وجــــــــدان أحــمــد 
محمد سالم بطلب 
األداء  أمــر  تنفيذ 
الصادر ضد املنفذ 
عليه/ مستور قايد 
مببلغ  قايد  عبده 
األمر ستمائة ألف 
ريــال، فعلى املنفذ 
ضــده احلضور إلى 
ــال  ــة خـ ــمـ ــكـ احملـ
املــــدة الــقــانــونــيــة 
ــم ســتــتــخــذ  ــ ــال ــ م
احملكمة اإلجراءات 
ــة فـي  ــي ــون ــان ــق ال

مواجهته.

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
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تتمات األولى..تتمات األولى..

وزارة الرتبية تقر إعفاء طلبة الصف السابع 
حتى الثاين الثانوي من االمتحانات  

وزارة الشؤون االجتامعية تطلق اخلطة الوطنية اخلاصة باملرأة »األمن والسالم« 

حمافظ شبوة يدشن املرحلة األوىل من مرشوع إنارة مدينة عتق

رئيس الجمهورية
شــوط كبري يف هذا االتجاه، وذلك خدمــًة  للوطن ويف 
اتجاه وضع اللبنات األوىل لبناء دولة املؤسسات والنظام، 
وواجهنا صعوبات كبرية يف بداية املشــوار حيث ظهرت 
مجاميع وأشخاص حاولوا تكوين قوى عسكرية خارج 
إطار املؤسسات الرسمية، لكننا واجهنا ذلك بقوة وأفشلناه. 
وأضاف املحافظ "اليوم نشاهد بعض اإلخوة يقعون 
يف نفس الخطأ لذلك أؤكد أن يف حرضموت قوة عسكرية 
وأمنية واحدة وأن أي مظاهر لقوة عسكرية خارج هذه 
املؤسســات غري مقبول، وأن القوة العسكرية واألمنية 
باملحافظة تأتمر بأمر قائــد واحد ورئيس واحد للجنة 

األمنية باملحافظة.
وحــذر املحافــظ القائمني عىل أي عمل عســكري 
خارج املؤسسات الرسمية بأن ذلك ال يخدم حرضموت 
وال يخدم املصالح العليا للوطن، مشــرياً اىل أنه أصدر 
التوجيهات الالزمة لألجهزة العســكرية واألمنية بأن 
تمنع أي تجمعــات ألي عمل من هذا النوع، وســيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونيــة بحق من يعمل خارج هذه 
املؤسسات، داعياً املواطنني بأن يقفوا صفاً واحداً حتى 

ال نعرّض حرضموت والوطن ملتاهات جديدة".

نائب الرئيس يشيد
من جانبه قدم محافظ املحافظة تقريراً موجزاً عن 
األوضاع يف املحافظة واإلجــراءات االحرتازية التي من 
شأنها ضمان صحة وسالمة املواطنني ودرء أي مخاطر 
صحية، معــرباً عن تقديره الهتمــام ومتابعة القيادة 

السياسية.

البركاني يدعو
الدور البــارز يف تنفيذ عديد من املشــاريع اإلغاثية 
والتخفيف من وطأة املعاناة التي يمر بها الشعب اليمني 
والتي تسببت بها مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 

ايران.
وأشار رئيس مجلس النواب اىل أن هذه املواقف ليست 
بغريبة عىل اململكة بقيادة امللك ســلمان بن عبد العزيز 
وويل عهده األمري محمد بن ســلمان والذين يجسدون 
بشكل مستمر كل معاني وقيم األخوة والتعاون اإلنساني 
املخلص ويقفون مع الشعب اليمني يف مختلف املجاالت. 
من جانبه أكد الدكتور الربيعة أن املركز سيعمل عىل 
مضاعفة جهوده وتدخالته يف مختلف املجاالت اإلنسانية 
واالغاثية يف اليمن وخصوصا فيما يتعلق بإنقاذ الوضع 
الصحي يف العاصمة املؤقتة عدن وسيعطي أولوية عاجلة 
ملشاريع االستجابة الطارئة وتسخري االمكانيات املتاحة 

للتخفيف من معاناة سكان محافظة عدن. 
ويف سياق آخر كلف رئيس مجلس النواب كل من رئيس 
لجنة الصحة والسكان يف املجلس الدكتور نجيب غانم 
ومقرر اللجنة الدكتور سمري خريي رضا وعضو اللجنة 
الدكتور محمد ثابت العسيل بمتابعة تطورات األوضاع 
الصحية يف عــدن وبقية املحافظــات وتزويد املجلس 
بكافة البيانات واملعلومات واملقرتحات من أجل القيام 
بالواجبات املطلوبة والتنســيق مــع الحكومة ووزارة 
الصحة واملنظمات الدولية وكافة الجهات ذات العالقة 
لتخفيف املعاناة عن أبناء اليمن وإنقاذ الوضع الصحي 

ووضع الحلول واملعالجات العاجلة.

رئيس الوزراء
اتفاق الرياض كمنظومة متكاملــة دون انتقاء او 

اجتزاء.

وأضاف: "أن تــرصف الحكومة بحكمة وعقالنية ال 
يعني الضعف، ولكــن ينطلق من الحرص عىل مصلحة 
املواطنني وااللتفات ملعاناتهم، وليس اضافة املزيد من 
املعاناة كما يسعى لذلك املغامرون والعابثون، ويف نفس 
الوقت ال يمكن السماح باالنتقاص من دور مؤسسات 
الدولة او انتزاع صالحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل 

بحزم ولن تتهاون مع ذلك".
جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، بســفراء الدول 
الخمس دائمة العضوية لدى مجلس األمن، واستعرض 
معهم مستجدات األوضاع عىل الساحة الوطنية يف ضوء 
التطورات االخرية، واملواقــف األممية والدولية الداعمة 
للحكومة الرشعية، والجهود املبذولة إلحالل السالم من 

أجل توحيد الجهود ملواجهة جائحة كورونا.
وتطرق اللقاء إىل االجماع األممــي والدويل الرافض 
لإلعالن االنقالبي ملا ســمي "االدارة الذاتية للجنوب"، 
وما ترتب عىل ذلك من تقويض عمل مؤسسات الدولة 
يف العاصمة املؤقتة عدن والجهود الداعمة لتنفيذ اتفاق 
الرياض، ومناقشة الجهود الحكومية املبذولة ملواجهة 
جائحة كورونا، واستمرار مليشــيا الحوثي االنقالبية 
يف عدم التعاطي الجاد واملسؤول مع الهدنة املعلنة من 

تحالف دعم الرشعية استجابة للدعوات األممية.
وتطرق رئيس الوزراء إىل تداعيات األحداث بعد اعالن 
املجلس االنتقايل ما اسماه "اإلدارة الذاتية للجنوب"، يف 
خطوة انقالبية تقوض اتفاق الرياض وجهود االشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية لتنفيذه، والكارثة التي 
تواجهها مدينة عدن جراء انتشار وباء كورونا والحميات 
االخرى مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب 
املوارد العامة، وتحويلها لحسابات خاصة.. الفتا إىل ان 
الحكومة تواجه تحديات وعراقيل ألداء دورها والقيام 
بمسؤولياتها تجاه املواطنني يف عدن التي اعلنتها مدينة 
موبوءة جراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وهو ما ينذر 
بكارثة وخيمة ال يمكن تفاديها إذا ما استمر الوضع عىل 
هذا الحال مع انتشار األوبئة وتداعيات ظهور فريوس 

كورونا وانهيار البنى التحتية.
وتناول اللقاء الرتتيبات الجارية لعقد مؤتمر املانحني 
لليمن 2020 الذي دعت اليه اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، والدور املعول عىل الدول االعضاء يف مجلس 
األمن ورشكاء اليمن يف انجاح املؤتمر وتقديم االســناد 
االنساني والدعم الالزم للشعب اليمني بما يتوازى مع 
التحديات املركبة واملضاعفة التــي افرزتها التداعيات 

االخرية.
وثمن رئيس الوزراء الدور الذي يقوم به األشــقاء يف 
اململكة العربية الســعودية الحتواء تداعيات التصعيد 
االخري للمجلس االنتقايل واملوقف الدويل املساند والقوي 
يف هذا الجانب.. مشــيدا بدعوة اململكــة لعقد مؤتمر 
املانحني لليمن 2020 والذي يعد التزاما قويا عىل وقوفها 
مع الشعب اليمني يف مختلف الظروف واألحوال.. وقال 
" نأمل أن ينعقد املؤتمر وقد عادت األمور إىل مســارها 
الصحيح ونعــول كثريا عىل رشكاء اليمــن من الدول 
واملنظمات املانحة يف االســهام الفاعل بإنجاح املؤتمر 

وانقاذ العمليات اإلنسانية املهددة بالتوقف يف اليمن".
وأشار رئيس الوزراء إىل استجابة الحكومة وتحالف 
دعم الرشعية للدعوات األممية والدولية وإعالن الهدنة 
من طرف واحد لتوحيــد الجهود ملواجهة وباء كورونا، 
والتعنت الذي تبديه مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري 
املستمر يف مختلف الجبهات، اضافة إىل الخطر الذي يمثله 

انتشار الوباء يف مناطقها والتكتم عليه وعرقلة جهود 
الحكومة واملنظمات الدولية يف احتوائه.

وجدد الدكتور معني عبدامللك، التأكيد عىل أن الحكومة 
وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة 
عىل انجاح جهود املبعوث األممي إىل اليمن، واهمية الدور 
املعول عىل الدول دائمة العضوية يف الضغط عىل مليشيات 
الحوثي وداعميها لوقف العبث واملقامرة بأرواح ودماء 
اليمنيني.. الفتا إىل منعها املستمر عىل مرأى ومسمع من 
املجتمع الدويل وصول فريق الصيانة التابع لألمم املتحدة 
إىل خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية 

كربى ستمتد آثارها إىل املنطقة والعالم.
بدورهم عرب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية يف 
مجلس األمن، عن تقديرهم الكبري لدولة رئيس الوزراء 
عىل احاطتهم بصورة شاملة عن الوضع يف اليمن عىل 
ضوء التطورات األخرية، بما يساعدهم عىل تقديم الدعم 
واإلسناد الالزم للحكومة للقيام بواجباتها ومهامها.. 
مؤكدين دعم بلدانهم لجهود املبعوث األممي الستئناف 
مســار الحل الســيايس وإعالن تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن اســتمرار وقف اطالق النار، ورضورة تفاعل 
الحوثيني بشــكل ايجابي مع هذه الجهود.. منوهني يف 
ذات الوقت بالتعاطي االيجابي للحكومة يف دعم خطة 

املبعوث األممي.
وجدد الســفراء التأكيد عــىل رضورة تنفيذ اتفاق 
الرياض باعتباره املخرج االمثــل الذي يراعي مصالح 
الجميع، وأهمية تراجع املجلس االنتقايل الجنوبي عن 
الخطــوات االحادية التي اتخذها.. مشــريين إىل دعم 
بلدانهم لجهود الحكومة للتعامل مع الوضع االنساني 

ومساعيها للحد من تفيش وباء كورونا.

الحضرمي: مسؤولية
بما يف ذلك تداعيات استمرار املجلس االنتقايل يف تمرده 
وعدم التزامــه بتنفيذ اتفاق الريــاض.. مؤكداً التزام 
الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خطوة مهمة لطي 
صفحة أحداث أغسطس املؤسفة ورضورة ملحة للملمة 
الجهود ملواجهة املرشوع الحوثــي اإليراني يف اليمن.. 
مشدداً يف نفس الوقت عىل حق الحكومة وجيشها الوطني 

يف الحفاظ عىل الدولة ومؤسساتها وسالمة مواطنيها.
وثمــن الحرضمي دعم الصــني للحكومة الرشعية 
ولجهود املبعوث االممي اىل اليمن مارتن غريفيث.. مؤكداً 
موقف بالدنا الثابت والداعم لسياسة الصني الواحدة وأن 

تايوان جزء ال يتجزأ من األرايض الصينية.
من جهته، أكد الســفري الصيني موقف بالده الثابت 
والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسالمة أراضية.. مجدداً 
الدعوة لرضورة اإلرساع يف تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد 

الجهود يف املرحلة الراهنة ملكافحة جائحة كورونا.  

وزير الصحة
يف العمل عىل مجابهة فريوس كورونا ويف ظل تفيش 

عدد من األوبئة.
ولفت وزيــر الصحة اىل أن املرحلــة تقتيض تكاتف 
الجهود يف القيام بمهام اســتثنائية وإضافية، وسيتم 
محاســبة كل املقرصين عن أداء واجبهم الذي تتطلبه 
املرحلة والحاجة امللحة يف هذه الظروف، مشرياً إىل انه 
قد تم اتخاذ إجراءات لتصحيح بعض االختالالت تجاه 

بعض املخالفني.
وأكد أن الوزارة ومكاتبهــا يف املحافظات تتابع عن 
كثب املقرصين، وســيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق 

املتقاعسني عن أداء مهامهم.

وأهاب الدكتور باعوم برضورة التزام السلطات املحلية 
يف املحافظات باإلجراءات االحرتازية الرضورية التي تحد 
من تفيش الوباء، الفتاً إىل ظهور بعض اإلصابات املؤكدة 
بالفريوس يف بعض املحافظات، وأن اإلجراءات االحرتازية 
التزال غري مطبقة بالشكل املطلوب، وهو ما يستدعي من 
السلطات املحلية تنفيذ رقابة شديدة عىل مستوى تنفيذ 
اإلجراءات االحرتازية، مع السماح بحركة مرور شاحنات 

نقل البضائع وفرق األعمال اإلنسانية.
وشدد وزير الصحة، عىل رضورة تسخري كافة املوارد 
يف املحافظات لدعم القطاع الصحي، ومشاريع وبرامج 

اإلصحاح البيئي للحد من انتشار األوبئة والحميات.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتوزيع ما لديها من األدوية 
واملستلزمات الطبية ووسائل الحماية والوقاية للعاملني يف 
القطاع الصحي، وتتابع الحكومة بالتنسيق مع املانحني 
أي دعم لتتمكن من إيصاله إىل املحافظات ومراكز الحجر 

الصحي واملستشفيات يف كافة املحافظات.

ناطق الجيش
شــقرة، بإطالق قذائف الهاون عىل مواقع الجيش 
الوطني يف منطقتي الكاليس وشقرة.. الفتاً اىل أن الوحدات 
العسكرية اضطرت إىل الرد عىل تلك االستفزازات والنريان، 

والدخول يف االشتباك مع املليشيا.
وأكد العميد مجيل أن مليشيات االنتقايل مستمرة يف 
استفزازاتها واعتداءاتها حتى ساعة هذا الترصيح، وأن 

قوات الجيش تتعامل مع مصادر النريان.

اإلرياني: تصعيد االنتقالي
املحررة، بــل اســتهدف كينونة الدولة والنســيج 
االجتماعي، وجهود االشقاء يف اململكة العربية السعودية 

إلعادة األمن واالستقرار لليمن".
وأكد أن تحركات االنتقايل قادت اىل تعقيد املشهد وارباك 
جهود الحكومة والتحالف بقيادة الســعودية وقدمت 
خدمات مجانيــة لم تكن تحلم بها املليشــيا الحوثية 
ومن خلفها إيران، ومثل طعنة غادرة للجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية التي تخوض مواجهات مفتوحة 
وحاســمة مع املليشــيا يف جبهات "مأرب، والجوف، 

والبيضاء".
ولفت االرياني اىل  أن حرص الحكومة عىل تنفيذ اتفاق 
الرياض لن يحول دون التزامها بأداء مسئولياتها الوطنية 
والتاريخية يف حماية أمن واستقرار اليمن وسالمة ووحدة 
اراضيه والتصدي للمشاريع االنقالبية والفوضوية التي 
تحاول تمزيــق البلد واعادته عقــودا للوراء وتكريس 

السيطرة االيرانية لألرضار بأمن واستقرار املنطقة.

مــشـروع ال أكـــثر
أمام كافة القوى التي التزال متمســكة بمصالحها 
الضيقة ومصالح أجندة داعميها املرتبصني باستقرار 
اليمن فرصــة تاريخية للتخيل عــن أجندتهم وتغليب 
مصلحة وطنهم والخضوع ملرجعيات الحل الســيايس 
والسلمي ممثلة باملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الوطني وقرارات مجلس األمن واتفاق الرياض قبل أن 
تلحق بهم الهزيمة العسكرية من قبل أبطالنا املخلصني 
لقضايا وطنهم ومصلحة بالدهم وتطلعات شــعبهم، 
فقد حان الوقت للبدء بإحالل التعايف والتوجه نحو البناء 
والتنمية وإصالح ما أفسدته املليشيات املسلحة خصوصا 
يف الظرف الراهن الذي تفشــت فيه األوبئة واألمراض 
وتضاعفت بســببها معاناة الناس وآالمهم بشكل غري 

مسبوق، وهو ما سيتم العمل عليه بالسلم أو الحرب.

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعــز بأنــه ويف 
ــام  ــاع الع ــد االجتم ــذ عق ــم تنفي ــق ١3/ 5/ ٢٠٢٠م ت ــس املواف ــوم الخمي ي
لجمعيــة مســتفيدي مــرشوع ميــاه األرشوح جبــل حبــيش والــذي تــم فيــه:

- مناقشة التقارير املالية واإلدارية واملصادقة عليها.
- انتخاب هيئة إدارية للجمعية

- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش
وقد فاز بعضويتها كل من التالية أسمائهم:

أواًل: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:
رئيسا صابر سعيد إسماعيل عبد املجيد  

جهاد سيف قاسم                   أمينا عاما
عبد العزيز سنان أحمد                  م/ صيانة

م/ اجتماعي احتياط محمد سعيد محمد عثمان   
عضو احتياط خالد مدهش حسن   
عضو احتياط محمد هائل نعمان عبد الله      

ثانيا: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش:
حسن ذياب أحمد                  رئيسا

نائبا للرئيس نبيل مدهش سيف   
ً مقررا رائد عبد الله سعيد   

اعــــــالن
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أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهة 
وباء كورونــا العاصمة املؤقتــة عدن مدينة 
موبــوءة، وذلك يف ضوء التقريــر املرفوع من 
نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم 
الخنبيش حول ارتفاع عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بفريوس كورونا يف مدينة عــدن إىل 35 حالة 
إصابة بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفيش عدد من 
االمراض والحميات بسبب االمطار والسيول التي 

رضبت املحافظة مؤخراً.
وناشدت اللجنة العليا للطوارئ، يف اجتماعها 
املرئي عن بعد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبد امللك، االثنني، املجتمع الدويل 
واملانحني واملنظمات الدولية املعنية تقديم الدعم 
للقطاع الصحي يف املدينة بما يسهم يف احتواء 

انتشار الوباء وغريه من الحميات واألمراض.
وأقرت اللجنة تكليــف وكيل محافظة عدن 
محمد نرص الشــاذيل بتشــكيل لجنة طوارئ 
برئاســته للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قرار 
بإيقاف حركة النقــل الجماعي من محافظة 
عدن إىل بقية املحافظات األخرى، مع السماح 

باستمرار حركة النقل التجاري.
وشــددت، عىل أن الوضع اإلداري والسيايس 
يف املدينة يعرقل أي جهود تبذل ملواجهة الوباء، 
ودعت اىل رضورة تصحيح الوضع حتى تستطيع 
املؤسسات املعنية من القيام بمهامها، خاصة 
وان التدخالت يف عمل املؤسســات الرســمية 
واختالل وضع الســلطة واألجهــزة األمنية 
والعســكرية جراء ممارسات املجلس االنتقايل 

التي تقود املدينة اىل كارثة صحية.
واستمعت من وزير الصحة العامة والسكان 
عن عمل القطاع الصحي ملواجهة الوباء، وأشادت 
اللجنــة بجهود العاملــني يف القطاع الصحي، 
وأكدت عىل اســتمرار توفــري أدوات الحماية 
والوقاية لكافة العاملني يف الصفوف األمامية من 
فرق ترصد وبائي وأطباء وممرضني وعاملني يف 
املستشفيات، كما اعتمدت املقرتح املرفوع من 
وزير الصحة العامة والسكان بجدول الحوافز 
وبدل املخاطر للمتطوعني واألطباء واملمرضني 
العاملني يف املستشفيات، وكلفت وزارة الصحة 
بوضع آليات صارمة فيما يتعلق بتواجد العاملني 

يف القطاع الصحي يف أماكن عملهم.
كما اطلعت اللجنة مــن وكيل وزارة الصحة 
الدكتور عيل الوليدي عىل توزيع املواد واألجهزة 
الطبية واألدويــة، واالحتياج العــام يف كافة 
املحافظات، وشــددت عىل رضورة توفري حد 
كاٍف من املستلزمات الطبية وتعزيز دور فرق 
الرتصد الوبائي بما يمكنهــا من التعامل مع 

الوباء واحتواء انتشاره.
ودعت اللجنة املواطنني إىل أخذ الحيطة والحذر 
والتزام إجراءات الســالمة وإرشادات التوعية 

الصحية وعدم التهاون يف ذلــك مع ظل تزايد 
حاالت اإلصابة بالوباء لحماية أنفسهم واملجتمع 
يف كافة مناطق الجمهورية، وأن التهاون يف ذلك 
سيعود بنتائج وخيمة وسيسهم يف ارتفاع حاالت 
اإلصابة، وشددت عىل السلطات املحلية اتخاذ 
تدابري مشددة بمنع التجمعات وتطبيق إجراءات 

تضمن سالمة املواطنني.
كمــا ناقشــت اللجنة الوضــع الصحي يف 
مناطق ســيطرة االنقالبيني، وأدانت استمرار 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف التعتيم عىل االنباء، 
وتعريض املواطنني للخطر، واستهتارها بأرواح 
الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية البتزاز 
املجتمع الدويل، وهو مــا حذا بمنظمة الصحة 
العامة إىل إعالن إيقاف عملها يف مناطق سيطرة 

الحوثيني.
كما استمعت اللجنة اىل تقرير من األمني العام 

ملجلس الوزراء عن سري عملية دخول العالقني 
يف منفذ الوديعة والرتتيبات الوقائية واالحرتازية 
التي تــم تجهيزيها، حيث أشــار األمني العام 
ملجلس الوزراء بأنه دخل عــرب منفذ الوديعة 
يوم أمس عــدد 450 مواطنا من العالقني، وتم 
توفري فرق أمنية وصحية، وتسكينهم يف فندق 
خاص وتوفــري التغذية الالزمة لهم خالل فرتة 
العزل الصحي، ويجري حاليا الرتتيب الستقبال 
ما تبقى من العالقني وفقا للكشوفات املرفوعة 
من القنصلية العامة يف جدة خالل األيام القادمة.
كما ناقشت اللجنة وضع العالقني إجماالً يف 
مختلف الدول، وأكدت عىل العمل لحل مشكلتهم 
خالل الفرتة القادمة وفقا إلجراءات احرتازية 

ووقائية تضمن سالمتهم.
واســتمعت اللجنة إىل تقريــر وزير الرتبية 
والتعليم، والتعليم العايل عن مقرتحاتهم بشأن 

العملية التعليمية للطالب، وأقرت مقرتح وزير 
الرتبية والتعليم فيما يخص تقييم نتائج الطالب 
يف فصول النقل، ووجهــت وزير التعليم العايل 
ووزير الرتبية والتعليم بالرفع بخطة للتعامل 
مع طالب الشهادة الثانوية وأيضا طالب املرحلة 

الجامعية.
واستمعت اللجنة من وزير اإلعالم عن جهود 
التوعية يف مختلف وســائل االعالم، وناقشت 

الخطة املقدمة من الوزارة يف هذا الشأن.

نداء استغاثة إنساني
ويف نفس الســياق، وجهــت وزارة حقوق 
اإلنسان نداء استغاثة إنســاني عاجل إلنقاذ 
املواطنني من تفيش فــريوس كورونا يف عدن 

وبقية محافظات الجمهورية.
وقالت وزارة حقوق اإلنسان يف بيان وزعته 

عىل وســائل اإلعالم حصلت "26سبتمرب" عىل 
نسخه منه: إنها تتابع بقلق شديد تفيش وباء 
كوفيد١٩ يف محافظــة عدن وبقية محافظات 
الجمهورية، وأن التقارير الطبية األولية تشري 
اىل تويف وإصابة العرشات من املواطنني يف ظل 
تصدع النظــام الصحي يف البلد جــراء التمرد 
الحوثي عىل الرشعية الدســتورية واستمرار 
الحرب وشــح االمكانيــات ومحدودية غرف 
الطوارئ وأجهزة التنفس، وانخفاض االستجابة 
املجتمعيــة إلجراءات الحجر الصحي بســبب 
الظروف املعيشية الصعبة التي يكابدونها عىل 
كافة األصعدة، األمر الذي ينذر بكارثة وبائية قد 
تتجاوز مثيالتها يف دول عدة أصابها الفريوس.

وأكد البيان، أن الصور األولية التي طالعتها 
الــوزارة ملواطنــني مصابني بالفــريوس ال 
يتلقون رعاية طبية كافية بســبب عدم وجود 
مستشــفيات مجهزة ومخصصة الستقبالهم 
مفزع وخطري، وعليه فــإن الوزارة توجه نداء 
استغاثة إنسانية لكافة الدول واملنظمات الدولية 
ومنظمة الصحة العاملية، ومركز امللك سلمان 
والهالل األحمر اإلماراتي وهيئة اإلغاثة الكويتية 
وبقية املؤسسات الدولية للتحرك العاجل إلنقاذ 
املواطنني عرب حزمة من التدابري التي من شأنها 
توفري الرعاية الطبية للمصابني والفحص املبكر 
عىل نطاق واســع وتزويــد العاملني بالقطاع 
الصحي بأدوات الوقاية ومد املستشفيات باملواد 
الطبية وأجهزة التنفــس لتتمكن من مواجهة 
الوباء وإنقاذ حياة النــاس، كما تدعو الوزارة 
مالئكة الرحمة العاملني يف القطاعات الصحية 
الحكومية والخاصة للتحيل باملسؤولية واملزيد 
من التفاني والتضحية من مواقعهم املتقدمة 
اذ أن أمال الشعب معلقة عىل ما سيقومون به 
من أدوار بطولية، وتدعو املواطنني اىل االلتزام 
بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة 
واللجنة العليا للطوارئ لحماية أنفسهم والحد 

من انتشار الوباء عىل نطاق واسع.

المليشيا تصفي المصابين
إىل ذلك أتهم وزير حقوق اإلنســان الدكتور 
محمد عســكر، مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
بتصفية املصابني بفريوس كورونا يف الحديدة 

وعدد من املحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقال الوزير عســكر، يف ترصيح لصحيفة 
"عكاظ": " لدينا معلومات مؤكدة بأن مليشيا 
الحوثي املتمردة، تقوم بعمليات قتل خارج نطاق 
القانون للمصابــني بالوباء يف الحديدة وبعض 

املناطق األخرى الخاضعة لسيطرتها".
وأكد وزير حقوق اإلنسان، أن عدم شفافية 
املليشــيا وتقديمها للتقارير بأعداد املصابني 
جريمة ضد اإلنســانية ترتكبهــا يف مناطق 

سيطرتها.

أكد وزيــر التخطيط والتعــاون الدويل 
الدكتور نجيب العوج، عــىل رسعة تدخل 
منظمة الصحــة العاملية وإرســال املواد 
واملســتلزمات واألجهزة الطبية إىل جميع 
املناطق املتأثرة بالجائحة وأهمها مدينة عدن 
وبشكل عاجل نظرا للحالة االستثنائية التي 

تعيشها املدينة. 
جاء ذلك خالل مباحثــات أجراها وزير 
التخطيط، االثنني، عرب االتصال املرئي، مع 
ممثل منظمة الصحــة العاملية لدى اليمن 
الدكتــور الطاف موســاني، وناقش معه، 
تطوير خطط االســتجابة وحشــد املوارد 
وتغطية احتياجات النظام الصحي ملواجهة 
جائحة فــريوس كورونا. وجــرى التطرق 
ملســاعي منظمة الصحــة العاملية لجعل 

احتياجات اليمن عىل رأس قائمة التدخالت 
للمنظمة من خالل توفري الدعم عرب صندوق 
االستجابة اإلنســاني التابع لألمم املتحدة 
وأيضا تحديد االحتياجات الخاصة باليمن عرب 
املكتب الرئيس للمنظمة يف جنيف وتقديمها 

لجميع املانحني عىل املستوى الدويل.
كما تم مناقشة توسيع وتطوير الخطة 
الحالية لالنتقال من مرحلة اإلعداد اىل مرحلة 
االستجابة الكاملة الحتواء الجائحة والعمل 
املشــرتك إلعداد جميع االحتياجات الالزمة 

لذلك عرب وزارة الصحة العامة والسكان.  
وناقشا عرب االتصال مقرتح انشاء غرفة 
طوارئ للجمهورية اليمنية إلدارة وتوزيع 
املــؤن والتوريدات املختلفة مــن املنظمة 
وتســهيل وصولها وتنسيق ســبل احتواء 

الجائحة.
من جانبه أوضح ممثل منظمة الصحة 
العاملية أن املنظمة تسعى لتغطية العجز يف 
احتياجات النظام الصحي رغم الصعوبات 
الكبرية التي تواجهها املنظمة يف حشد املوارد 
املالية وإدارة عملياتها عىل األرض. وأشار 
إىل وصول طائــرة محملة بـ ١٤ آالف عينة 
فحص و ١١٠٠ محلــول اختبارات خاصة 
بفريوس كورونا ستوزع عىل جميع أنحاء 

الجمهورية.
ولفــت املســؤول األممــي اىل أن هناك 
مقرتحات تركز عىل أن تعمل املنظمة عىل 
إعداد رؤية ويف إمكانية ارسال سفن مجهزة 
بمستشفيات لدعم جهود مواجهة الجائحة 

وتعزيز عجز االحتياجات يف عدن واملكال.

قال وزير اإلدارة املحليــة رئيس اللجنة 
العليا لإلغاثة، عبد الرقيب فتح: "إن الحكومة 
اليمنية وبتوجيهات من القيادة السياسية 
تدعم وتشجع كافة الجهود الرامية إىل حشد 
الجهود لتمويل الربامج اإلغاثية والتنموية يف 
اليمن".. مجدداً التزام الحكومة بتقديم كل 
الدعم واملساندة للمانحني واملنظمات اإلغاثية 
األممية واالقليمية والدولية يف تنفيذ برامجها 
ومشــاريعها اإلغاثيــة والتنموية الرامية 

لتحسني الوضع االنساني.
ورحب الوزير فتح بإعالن اململكة العربية 
الســعودية رعاية وتنظيم مؤتمر املانحني 
لليمــن 2020م بتاريخ 2 يونيــو القادم، 

بمشاركة األمم املتحدة.
وأوضح يف ترصيح نرشته وكالة)سبأ(، أن 
املؤتمر سيسهم بشكل كبري يف حشد التمويل 
لدعم الربامج اإلغاثية واإلنسانية والتنموية 
يف كافة املحافظات اليمنية".. داعياً املجتمع 
الدويل واملانحني إىل االسهام الفاعل يف تمويل 

برامج االستجابة االنسانية يف بالدنا.
وأشــاد وزير اإلدارة املحليــة بمبادرة 
اململكــة العربيــة الســعودية يف رعايتها 
لهذا املؤتمر املهم.. مؤكــداً أن ذلك امتداداً 

للمواقف اإلنســانية للمملكة العربية تجاه 
اليمن واليمنيني، حيــث تعد اململكة الداعم 
األول واألسايس لليمن وأكرب املمولني لخطط 
االستجابة اإلنسانية وتعد الهيئات اإلغاثية 
يف اململكة ممثلة بمركز امللك سلمان لإلغاثة 
والربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
رشكاء أساسيني للحكومة اليمنية يف تنفيذ 

الربامج اإلغاثية والتنموية يف بالدنا.
ودعا فتح املنظمات األمميــة والدولية 
واإلقليمية إىل املســاهمة الفاعلة يف تنفيذ 
الربامج االغاثية، واالستفادة من الدعم املقدم 
يف تنفيذ برنامج ذات أثر وواقع ملموس يف 

كافة املحافظات اليمنية.  
وأعلنت اململكة العربية السعودية تنظيم 
مؤتمر املانحني لليمن 2020م، يف شهر يونيو 

املقبل، بمشاركة األمم املتحدة.
وسيعقد املؤتمر يف الثاني من يونيو املقبل، 
افرتاضياً برئاسة اململكة العربية السعودية، 
وذلك بتوجيهات من خادم الحرمني الرشيفني 
امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود وويل 
العهــد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع صاحب الســمو امللكي األمري محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
ودعت اململكة العربية السعودية، الدول 
املانحة باملبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح 
هذا املؤتمر اإلنســاني الكبري بالوقوف مع 
اليمن وشعبه الكريم. ويأتي تنظيم مؤتمر 
املانحني لليمن 2020م، تأكيداً للدور الريادي 
للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع 

املعاناة اإلنسانية عن الشعب اليمني.

وزير التخطيط يطالب منظمة الصحة العاملية برسعة التدخل وإرسال 
املواد واألجهزة الطبية إىل مدينة عدن ملواجهة جائحة كورونا  

بعد إعالن السعودية استضافة مؤتمر المانحين لليمن في يونيو المقبل 

الوزير فتح يدعو املجتمع الدويل واملانحني إىل اإلسهام الفاعل 
يف متويل برامج االستجابة اإلنسانية يف بالدنا
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  أكدت أن ممارسات المجلس االنتقالي تعرقل الجهود المبذولة لمواجهة الوباء وتقود مدينة عدن الى كارثة صحية
 أدانت استمرار مليشيا الحوثي في التعتيم عن حاالت اإلصابة وتعريض حياة المواطنين للخطر 

  وزير حقوق اإلنسان: مليشيا الحوثي تقوم بتصفية المصابين بوباء كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها

في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء

موبوءة مدينة  عدن  تعلن  للطوارئ  العليا  اللجنة 
ناشدت المجتمع الدولي دعم القطاع الصحي الحتواء انتشار وباء كورونا والحميات األخرى
اعتمدت جدول الحوافز وبدل المخاطر للمتطوعين واألطباء والممرضين العاملين في المستشفيات
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  تقرير خاص 
يخوض أبطال الجيش يف املنطقة العسكرية السابعة معارك متواصلة مع مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 

من ايران، ويكبدونها خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
وبمعنويات عالية وصمود أسطوري يواصل األبطال مسنودين برجال القبائل ومقاتالت التحالف العربي، 

اللجنة العليا للطوارئ: عراقيل ما يسمى بالمجلس االنتقالي تقود المدينة إلى كارثة صحية

األوبئة حتصد أرواح أكثر من 500 شخص خالل أيام يف عدن 

اقتحام المؤسسات ونهب اإليرادات وعرقلة جهود الجهات المختصة

مترد االنتقايل يف عدن يؤدي إىل تدمري احلياة االقتصادية وتدهور األوضاع اإلنسانية
وزارة المالية: ما يسمى باالنتقالي استولى على نحو مليار ريال من إيرادات الدولة في عدن

    خاص

تجاوز عدد الوفيات يف العاصمة املؤقتة عدن أكثر من 400 
حالة خالل عرشة أيام فقط )من األول حتى العارش من الشهر 
الجاري(، وفقا لتقارير وإحصائيات رسمية أرجعت أسباب 
الوفاة إىل وباء كورونا والحميات املنترشة يف املدينة منذ بضعة 

أسابيع، وهي )حمى الضنك واملالريا واملكرفس(.

تدهور الوضع اإلنساني
ويكشف الرقم عن تدهور مخيف يف الوضع اإلنساني 
ومعاناة املواطنني يف عدن، يف ظل التمرد الذي قامت به 
مليشيا ما يعرف باملجلس االنتقايل وتفرض سيطرتها عىل 
املدينة منذ أغسطس املايض، وفوق ذلك أعلنت املليشيا 
أواخر الشــهر املايض حالة الطوارئ وتنفيذ ما تصفها 
بـ)اإلدارة الذاتية(، وهو ما يعني إعالنها مواصلة التمرد 
والبحث عن صيغة تربر لها تدمري العاصمة املؤقتة ونهب 
مواردها وإغالق املرافق الخدمية واملنشآت الحكومية 
وتعذيب املواطنني بحرمانهم من الخدمات األساسية كاملاء 
والكهرباء والصحة وغريها، وتقييد حركتهم كما تفعل 

مليشيا االنقالب الحوثي يف مناطق سيطرتها.

محاولة هروب
وبحسب تقرير أمريكي نرشه معهد )ذي ميدل است(، 
فإن اعالن التمرد الجديد من قبل االنتقايل محاولة للهروب 
من األزمات املتصاعــدة يف العاصمة املؤقتة عدن، التي 

تسببت بارتفاع وترية السخط الشعبي ضد االنتقايل.
وأشار التقرير إىل أن االنتقايل يواجه معارضة واسعة 
سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل، وأن تحركاته تتسبب 

يف تقويض السلم األهيل يف املناطق املحررة.

إعالن غير قانوني
يذكر أن إعــالن حالة الطوارئ من قبل ما يســمى 
باملجلس االنتقايل يعتربه الخرباء واملختصون غري قانوني 
ألن الدستور اليمني يقرص يف املادة )121( حق إعالن حالة 

الطوارئ عىل رئيس الجمهورية فقط.
وبحسب التقرير األمريكي فإن إعالن االنتقايل يمثل 
استمرارا للتمرد املسلح الذي قامت به املجموعة نفسها 
يف أغسطس من العام املايض 2019، ويتعارض اإلعالن 
مع اتفاق الرياض املوقع يف نوفمرب املايض بني الحكومة 
الرشعية واملجلس االنتقايل، وهذا –وفقا للتقرير- يخاطر 

بتصعيد إضايف للنزاع يف اليمن.

تدمير االقتصاد ونهب اإليرادات
أدت ترصفات املليشيا التابعة لالنتقايل التي أعقبت 
إعالنه حالة الطــوارئ واإلدارة الذاتية إىل تدمري الحياة 
االقتصادية يف عدن واملناطق املجاورة، خاصة بعد قيامها 
باقتحام ومهاجمة عدد من املؤسسات الحكومية واالعتداء 
عىل املوظفني وأفراد الحراسة يف تلك املنشآت فضال عن 
مبارشة نهب اإليرادات بعدما أقدمت املليشيا عىل نهب أكثر 
من 600 مليون من موارد ميناء عدن، لذلك توقف العمل يف 
غالبية املرافق واملنشآت العامة والخاصة خشية التعرض 
للممارسات التي تقوم بها مليشيا االنتقايل وأعمال االبتزاز 
والتدخل يف شؤونها تحت الفتة الطوارئ واإلدارة الذاتية.

تعطيل ونهب
وتمارس مليشيا املجلس االنتقايل كافة األعمال الخارجة 
عن القانون مستغلة غياب املؤسسات الحكومية لتعترب 
نفسها بديال عن الجهات املختصة، وهو ما أدى إىل تعطيل 
الحركة العامة يف العاصمــة املؤقتة عدن واملحافظات 
القريبة ومنها الحركة االقتصادية، خاصة بعد التضييق 

عىل الحركة العامة وتقييد حريات املواطنني.
وشملت تلك املمارســات نهب موارد الدولة واقتحام 
وزارات ومؤسسات الدولة والتدخل يف عملها والسيطرة 
عليها من قبل مجاميع مسلحة تتبع االنتقايل، بحسب ما 

تدارسه االجتماع األخري ملجلس الوزراء.
ومن جهتها قالت وزارة املالية إن ما يسمى باالنتقايل 
استوىل عىل نحو مليار ريال من إيرادات الدولة يف عدن عقب 

إجباره جمارك ميناء عدن عىل تحويل اإليرادات إىل حسابه 
يف البنك األهيل بعدن.

ومنذ أعلنت املليشيا حالة الطوارئ قامت بتعطيل كل 
مرافق الخدمات واملنشئات الحكومية والقطاع الخاص 
تحت مربرات وأعذار واهية، حيث أصدرت عددا من القرارات 
التي كشفت عن طيش ورعونة القائمني عليها، مثل قرار 
منع إبحار التاج الخاص بمحافظة شبوة حيث يتم هناك 
شحن النفط الخام، الذي قوبل برفض واستنكار واسعني 
ليس يف كونه يســتهدف محافظة شبوة وأبناءها ولكنه 
ييسء ملؤسسات الدولة يف عدن ويف مقدمتها موانئ عدن 
ومصايف عدن ألنه لم يسبق القيام بمثل هذه الترصفات 

الطائشة.

نتائج كارثية
تواصلت أعمال التمرد من قبــل املجلس االنتقايل يف 
العاصمة املؤقتة عدن، وأخــذت النتائج الكارثية لتلك 
األعمال تتوسع لتطال عدن بجميع مرافقها ومؤسساتها 

ويف املقدمة منها املرافق واملنشآت الصحية.
وبارش االنتقايل عرب عدد مــن عنارصه ومجاميعه 

املسلحة التدخل يف عمل املرافق الصحية واملنشآت الطبية 
العامة والخاصة ما أدى إىل تعطيل بعضها وإجبار بعضها 
اآلخر عىل اإلغالق جراء املمارســات العدوانية من قبل 

االنتقايل وممثليه.

التسبب في انتشار كورونا
ومن كوارث التدخل يف عمل املنشــآت الصحية الذي 
تقوم به مليشيا االنتقايل، ما كشف عنه نائب مدير مكتب 
الصحة الدكتور/ محمد ربيد يف ترصيح صحفي الخميس 
املايض، اتهم من خالله القيادي يف املجلس االنتقايل عبد 

النارص الوايل بالتسبب يف انتشار وباء كورونا يف عدن.

وقال الدكتور ربيد: "إن االجراءات والتدخالت التي قام 
بها الوايل تسببت يف تعطيل نشاط املحجر الصحي وكافة 
أنشطة مكتب الصحة الهادفة ملواجهة تفيش كورونا، 
وتسببت عرقلة الوايل يف إفشال كل جهود مواجهة الوباء".

تعطيل المؤسسات الخدمية
وما فعلته عنارص االنتقايل يف املرافق الصحية فعلته يف 

بقية املرافق من تدخل يف شؤون املرافق والجهات املختصة 
وعرقلة جهودها وإعاقة نشاطها، وبالتايل أدى ذلك إىل 
تعطيل عمل املؤسسات الخدمية يف مختلف املجاالت ويف 

مقدمتها الجوانب الخدمية األساسية.
ونجم عن تلك الترصفات إفشال كل الجهود التي كانت 
تقوم بها مؤسســات الدولة يف العاصمة املؤقتة، لتزيد 
معاناة املواطنني بالتزامن مع ما شهدته عدن من أرضار 
جراء ســيول األمطار وما تبعها من انهيارات عرشات 
املنازل وإغالق الشــوارع واألحياء بعدما تكدست مياه 

األمطار دون أن يتم القيام بشفطها.
ومع أن املؤسسة العامة للمياه والرصف الصحي قامت 
منذ البداية بدورها يف شفط املياه وإصالح األعطاب يف 
شــبكات املياه وشــبكات الرصف الصحي يف مختلف 
مديريات وأحياء عدن إال أن تلك الجهود وجهت بالعرقلة 
من قبل االنتقايل الذي وجد يف املوضوع فرصة للمزايدة 
والتقاط الصور وإصدار القرارات التعســفية واتخاذ 
اإلجراءات التي لم يسفر عنها سوى مضاعفة املعاناة 
وارتفاع حاالت اإلصابة والوفاة بعدد من األمراض واألوبئة 

التي انترشت يف عدن ومنها كورونا وحمى الضنك وغريها.

تقييد الحركة وتكميم األفواه 
ومــع أن األوضاع ازدادت ســوءا يف األيــام األخرية 
بالعاصمة املؤقتة عدن ويف ظل سيطرة مليشيا االنتقايل 
إال أنها لم تكتف بذلك بل أصدرت قــراراً جديداً ال يقل 
حماقة عن باقي قراراتها الطائشة، وهو القرار الذي يمنع 
الحديث عن أوضاع عدن الصحية والخدمية وما وصلت 

إليه من انهيار مخيف.
وينص قرار االنتقايل عىل أن أي تناول لألوضاع يف عدن 
يحمل صاحبه غرامة ماليــة قدرها مليون ريال يمني 
وسجن ستة أشهر، وقوبل هذا القرار باستهجان املواطنني 
يف عدن وكافة األوساط اإلعالمية والحقوقية ألنه يعني 
بكل وضوح تكميم األفواه ومنع حرية الرأي والتعبري التي 

كفلتها الترشيعات والقوانني.
ويكشــف القرار عن مساع نحو االســتبداد وعودة 
بائسة لزمن الصوت الواحد والرأي الواحد، كما يكشف 
القرار أيضا عن اعرتاف االنتقايل بما وصلت إليه األوضاع 

اإلنسانية والصحية يف العاصمة املؤقتة عدن.

اعتداءات واعتقاالت
وفوق ذلك هاجمت قوات االنتقايل فعالية احتجاجية 
ألبناء عدن الذين خرجوا مساء السبت املايض يف مديرية 
صرية يف مسرية احتجاجية تندد بتدهور األوضاع وانهيار 
الخدمات وتردي الصحة مما زاد يف أعداد الوفيات وحاالت 

اإلصابة بأمراض مختلفة.
وسارعت مجاميع مسلحة تتبع االنتقايل ملنع املحتجني 
من إقامة فعاليتهم وبارشت االعتقاالت التعسفية بحقهم 
وقامت بمالحقة املواطنني يف شوارع كريرت وبينهم مرىض 
ونساء، وأطلقت عليهم التهديدات والشتائم يف ترصفات 
ال تمت بأي صلة للتعامل بمسؤولية وحكمة بل كانت 
الترصفات الهوجاء هي ردة الفعل التي قابل بها االنتقايل 
حركة احتجاج عادية دعت إليها الرضورة للتعبري عن 
حالة عدن وأبنائها بعدما تجمعت عليهم أرضار السيول 
ومخاطر األمراض املختلفة وسيطرة مجاميع مسلحة 
تسعى لفرض سلطتها بالقوة مستخدمة القمع والتهديد 
واملالحقات واالعتقــاالت ناهيك عن اقتحام ومهاجمة 
املؤسسات الحكومية ونهب املوارد وتعطيل عمل املنشآت 
وإفشال كل الجهود الرامية لتخفيف املعاناة والحد من 

انتشار األمراض واألوبئة.

   مديــر مكتب الصحة في عدن اتهم القيادي االنتقالي عبد الناصر الوالي 
بالتسبب في انتشار وباء كورونا في عدن

   تجــاوز عــدد الوفيــات أكثــر مــن ٥٠٠ حالة خالل عشــرة أيــام فقط
   مليشــيا االنتقالــي نهبــت أكثر مــن 600 مليون من مــوارد ميناء عدن

   ينــص قــرار االنتقالي على أن أي تناول لألوضــاع في عدن يحمل صاحبه 
غرامة مالية قدرها مليون ريال يمني وسجن ستة أشهر

   عدن  خاص 

تواصل األوبئة واألمراض املتفشية يف العاصمة املؤقتة عدن، حصد 
أرواح املئات من املواطنني، يف ظل أوضاع صحية مرتدية، تزامًنا مع 
إعالن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهة وباء كورونا الحكومية، 

عدن مدينة موبوءة.
ومنذ األول من شهر مايو الجاري وحتى يوم أمس األول الثالثاء، 
املوافق 12 مايو، بلغ أعداد الوفيات يف عدن أكثر من 503 حالة وفاة، 
موزعة عىل جميع مديريات العاصمــة املؤقتة، وفًقا إلحصائيات 
يومية لناشــطني وصحفيني يف عدن وإحصائيات أخرى يقدمها 
رئيس مصلحة األحوال املدنية يف عدن، اللواء سند جميل، جراء انتشار 
الحمّيات املختلفة كحمى الضنك واملالريا وحمى  الشــيكونغونيا، 
املعروفة محلًيا باسم "املكرفس"، نالت منها مديريتي صرية ودار 

سعد، النصيب األكرب من أعداد الوفيات خالل الفرتة األخرية.
ولم يتمكن القطاع الصحي يف عدن من التعامل بالشكل املطلوب 
مع الحاالت املصابة بهذه الحميات، بسبب األعراض الجديدة التي 
طرأت عىل كثري من املرىض، كضيق التنفس قبل أن تتطور حالة الكثري 
من املصابني لتصل إىل التهاب رئوي حاد، عىل غري عادة األعراض التي 
تصاحب مثل هذه الحميات، ما خلق مخاوف كبرية يف املرافق الصحية 

من هذه األعراض التي تتشابه مع أعراض اإلصابة بوباء كورونا.
وكان مدير مكتب الصحــة يف العاصمة املؤقتة عدن، الدكتور 
جمال خدابخش، قال يف وقت ســابق لـ"26 سبتمرب"، إن هذه 

األعراض الجديدة املرتبطة بالجهاز التنفيس واملصاحبة للحميات 
املنترشة يف عدن، استدعت قيام مكتب الصحة بالبحث حولها، "ألن 
حمى الضنك وأنواعها، وخاصة الناقل لها، لديه خاصية للتحول 
من وضع إىل وضع آخر جينًيا، للحفاظ عىل نفسه بعد أن يتعرض 
لعملية الرش الضبابي املستمر وغري املدروس، ولذلك تظهر بعض 

العالمات غري املعتادة له".
وأكد خدابخش، أن الفرتة من يناير وحتى منتصف إبريل املايض 
من العام الجاري، شــهدت وفاة 50 حالة مصابة بحمى الضنك يف 
محافظة عدن، إال أن حاالت الوفيات تصاعدت خالل الفرتة األخرية 

بشكل مخيف.
وفيما يخص اإلصابات املؤكدة بفريوس كورونا املستجد )كوفيد – 
19(، بلغ عدد الحاالت املصابة يف عدن 39 حالة، بينها 4 حاالت وفاة، 
حتى يوم أمس األول الثالثاء، وفًقا ملا أعلنته اللجنة الوطنية العليا 
ملواجهة وباء كورونا، لتصبح عدد حاالت اإلصابة املؤكدة يف اليمن، 

65 حالة، بينها 10 وفيات، وتعايف حالة واحدة فقط.
وأعلنت اللجنة الوطنية العليا، االثنني املايض، عدن مدينة موبوءة، 
وفًقا للتقارير املرفوعة من نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة، سالم 
الخنبيش، وتفيش عدد من األمراض والحميات بسبب األمطار والسيول 

التي رضبت املحافظة مؤخراً.
واتخذت اللجنة الوطنية، قرارا بإيقاف حركة النقل الجماعي من 
محافظة عدن إىل بقية املحافظات األخرى، مع السماح باستمرار 

حركة النقل التجاري.

وقالت اللجنة الحكومية، إن الوضع اإلداري والسيايس يف املدينة 
يعرقل أي جهود تبذل ملواجهــة الوباء. ودعت اىل رضورة تصحيح 
الوضع حتى تستطيع املؤسســات املعنية القيام بمهامها، خاصة 
وان التدخالت يف عمل املؤسسات الرسمية واختالل وضع السلطة 
واألجهزة األمنية والعسكرية جراء ممارسات املجلس االنتقايل التي 

تقود املدينة إىل كارثة صحية.
وَتسلَّمت املنظمة الدولية أطباء بال حدود، الخميس، إدارة مركز 
عالج فريوس كورونا، يف مستشفى األمل، الكائن يف مديرية الربيقة 

غربي العاصمة املؤقتة عدن.
وقالت منظمة أطباء بال حدود، يف سلسلة تغريدات، عىل حسابها 
الرســمي يف تويرت، إنها َتســلَّمت إدارة املركز، "بعد مناقشات مع 

السلطات املحلية".
وأضافت، "تظل السلطات الصحية املحلية، مسؤولة عن استجابة  
كوفيد١٩ الشــاملة، يف عدن، بما يف ذلك الفحوصات، وإدارة فرق 

االستجابة الرسيعة".
وتابعت: "يعمل فريقنا من املوظفني اليمنيني والدوليني، عىل توفري 
أفضل رعاية ممكنة للمرىض يف املستشفى. وأكدت السلطات، إصابة 

16 حالة بـكوفيد19، يف عدن، مات ثالثة منهم".
وقالت: "نحن ســعيدين بالعمل يف رشاكة وثيقة مع السلطات، 

بشأن استجابتهم لـكوفيد19".
 وتدير أطباء بال حدود، املستشفى الجراحي يف عدن منذ عام 2012، 

وتواصل تقديم الرعاية هناك عىل الرغم من تفيش فريوس كورونا.
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يؤكد أبطــال القوات املســلحة واملقاومة 
الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل املساندة 
للجيش الوطني يف مختلــف جبهات وميادين 
القتال بمحافظة الجوف التزامهم بتوجيهات 
فخامة رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه 
منصور هادي القائد األعىل للقوات املســلحة، 
ويثبتون قدرتهــم القتالية والعســكرية يف 
كيفية إدارة املعركة رغم االعتداءات الهمجية 
والخروقات املســتمرة التي تقوم بها املليشيا 

االنقالبية عىل مواقعهم يف محور الجوف.
يف الجانــب اآلخر تربهن مليشــيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران عــدم التزامها 
بالهدنة املعلنــة، وقابلتهــا بالرفض املطلق 
وقامت بشن هجمات عديدة، عىل مواقع الجيش 
الوطني يف محور الجوف، وإرســال تعزيزات 
عســكرية متواصلة، وقيامها بقصف منازل 
املواطنــني اآلمنني يف منطقــة اليتمة، ووادي 
املهاشمة بمديرية خب الشعف، وواصلت تلك 
العصابة اإلجرامية الدفع بتعزيزات عسكرية، 
وبرشية وآليات وعربــات قتالية إىل مختلف 

الجبهات يف  محافظة الجوف.

رباط وجهاد
عمليات محور الجــوف العميد/ محمود 
جراد الــذي التقيناه يف مقدمــة الصفوف 
األمامية بجبهة الوجف رشقي محور الجوف 
تحدث عن فضل الرباط والجهاد يف جبهات 
وميادين الرشف خالل شهر رمضان الفضيل 
والذي يرتجمه أبطال القوات املسلحة ومعهم 
رجال القبائل املســاندة للجيش الوطني يف 
ميدان العزة والكرامة خالل شــهر رمضان 
املبارك، وقال لـ"26سبتمرب": "شهر رمضان 
املبارك يعترب شهر التضحية والفداء، شهر 
االنتصارات والبطوالت، والجهاد يف سبيل الله 
والوطن وقضيتنــا العادلة التي خرجنا من 
أجلها، واملتمثلة يف تحرير كامل تراب الوطن 
من قبضة مليشيا الحوثي واالنقالب اإلمامية 

البغيضة".

النصر حليفنا بإذن الله
وأضاف العميد/ جراد "نحن نعيش هذه 
األيام والليايل املباركة من هذا الشهر املبارك 
شهر االنتصارات والبطوالت، والجود والكرم 
نؤكد لقيادتنا السياســية والعسكرية أننا 
ثابتــون، ومســتمرون يف مواقعنا رغم أن 
املليشــيا اإلرهابية لم تلتــزم بوقف إطالق 
النــار، وال بالهدنة التي أعلنهــا التحالف 
العربي واألمني العام لألمم املتحدة، ولكنها 
تدفع الثمن باهظا كل يــوم أمام رضبات 
أبطال الجيش الوطني الذين يردون عىل تلك 
الخروقات واالعتداءات املتواصلة بالطريقة 

املناسبة".
ويضيف عمليات محــور الجوف: "كما 
ترون بأم أعينكم أبطالنا يسطرون مالحم 
بطولية كبــرية خالل أيــام وليايل رمضان 
الكريم، بكل شجاعة وبسالة وإقدام ويقفون 
عىل مســافة قريبة من النرص املبني الذي 
ينتظره أبناء الشعب اليمني بفارغ الصرب".

بطوالت وتضحيات
مؤكداً: "واثقــون بربنا ومتوكلون عليه، 
وبقيادتنا السياسية والعسكرية، وأبطالنا 
البواسل يف امليدان وتضحياتهم وانتصاراتهم 
التي تتواىل كل يوم يف مختلف جبهات وميادين 
القتال، يقابلها خسائر تلو الخسائر وهزائم 
ساحقة تتكبدها املليشيا االنقالبية يف عدتها 

وعتادها العسكرية".
واختتم عمليات محــور الجوف حديثه 
بالقول: "املليشــيا االنقالبيــة ال تعرتف ال 
بالهدن وال بالعهود واملواثيــق، وليس لها 
مبدأ أو ضمري إنســاني وأخالقي، وال تؤمن 
بالتعايش وال بالسالم وشعارها كما يسمعها 
العالم كله دائما هو املوت ولكننا نقول لها: 
املوت الذي تنادي به ستحصده وستتجرعه 
هي قبل غريهــا يف األيام القليلة القادمة إن 

شاء الله".

عزم وثبات
تمكنت القوات املسلحة يف جبهة الوجف 
ذات األهمية االســرتاتيجية رشقي محور 
الجوف، من إفشال محاولة تسلل للمليشيا 
االنقالبية منتصف األسبوع وكبدتها خسائر 

برشية ومادية كبرية يف العتاد واألرواح".
إفشال محاولة تسلل للمليشيا

ويف جبهة املهاشــمة التابعة ملديرية خب 
الشــعف، أفشــلت قوات الجيش الوطني 
محاوالت تسلل للمليشــيا يف ذات الجبهة، 
وكبدتها خســائر برشية ومادية كبرية يف 
العتــاد واألرواح، مخلفــة العديد من قتىل 
وجرحى عنارص تلك العصابة اإلجرامية التي 

تقود عنارصها إىل محارق املوت.

استمرار تصعيدها الميداني
إىل ذلك تواصل مليشــيا املــوت والدمار 
واالجــرام الحوثية خرقهــا للهدنة املعلنة 
التي أعلنها التحالــف العربي واألمني العام 
لألمم املتحدة، وتدفع تلك املليشــيا اإلمامية 
ثمــن عنجهيتها وغطرســتها وإرصارها 

املســتمر عىل تصعيدها القتايل يف مختلف 
جبهات القتال بمحافظــة الجوف، وتقوم 
بدفع مجاميع مــن عنارصها التي تقودها 
إىل محارق املوت، بشكل يومي، ولم تقترص 
الخسائر عىل من يتم التغرير بهم، بل أصبحت 
صحراء ورمال وجبال ووديان الجوف مقربة 
للمليشيا االنقالبية وقيادتها التي تخرسها 

كل يوم.

تاريخ ناصع بالتضحيات
إذا ما تصفحنــا كتب التاريــخ القديم 
والحديث نجد أن فضــل الجهاد والتضحية 
والرباط يف شــهر رمضان الفضيل يرتبط 
بانتصار املظلوم عىل الظالم، وانتصار الحق 

عىل الباطل.
ونحن ننتقل من مرتس إىل آخر يف هذه الليايل 
األخرية من شــهر رمضان املبارك يف جبهات 
وميادين القتال التابعة ملحور الجوف، ونعيش 
هذه األجواء الرمضانية والروحانية واإليمانية 
مــع األبطال البواســل شــهر االنتصارات 
والبطوالت والتضحيات بنكهة خاصة يعيشها 
أبطال القوات املســلحة واملقاومة الشعبية 
الباســلة ومعهم رجال القبائل املســاندة 
للجيش الوطني املرابطون يف ميادين الرشف 
والبطولة، وهم يقارعون اإلمامة والســاللة 
البغيضة مليشيا الحوثي االنقالبية، يعيشون 
أجواء رمضانيــة وروحانية وأصابعهم عىل 
الزناد، ويســتمتعون بروحانية هذا الشهر 
الفضيل بسعادة غامرة وكبرية ال تجدها مع 
أحد سواهم، مفضلني متارسهم األمامية عىل 
البقاء يف منازلهم التي تحولت إىل واحة غناء 
يف جبهات العزة والكرامة، واملرابطة يف الثغور 

واملواقع األمامية.

ضربات موجعة
قائد اللواء 155 العميد/ حميد العكيمي، 

أكد أن "مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 
إيران تلقت هزائم كبرية وقاسية ورضبات 
موجعة خالل الفرتة املاضية من قبل أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة 
ومعهم رجــال القبائل املســاندة للجيش 
الوطني يف محور الجوف أثنــاء محاولتها 
الفاشلة للتسلل رشقي مديرية خب الشعف 

بمحافظة الجوف".

خسائر بشرية ومادية
وقال العميد العكيمي: "املليشيا االنقالبية 
تكبدت أثناء تلك املحاولة الفاشــلة خسائر 
برشية ومادية كبرية خــالل األيام املاضية 
يف جبهات وادي املهاشمة، والوجف، وكافة 
الجبهات الواقعة رشق محور الجوف، مع كل 
خرق أو محاولة تسلل تقوم بها تلك العصابة 

املارقة".
وأوضح قائد اللواء 155 أن العرشات من 
عنارص املليشيا املتمردة املدعومة إيرانيا ما 

تزال جثثهم مرمية يف صحراء ورمال وجبال 
ووديــان مديرية خب الشــعف بمحافظة 
الجوف بعد خسائرهم الكبرية التي تلقوها 
خالل األيام املاضية سواء خسائر برشية يف 

األرواح، أو يف املعدات واآلليات القتالية.
ولفت إىل أن مليشيا الحوثي االنقالبية لم 
تلتزم بالهدنة كعادتها منذ اللحظات األوىل، 
فيمــا يحتفظ الجيش الوطنــي واملقاومة 

الشعبية الباسلة بحق الرد.
مؤكداً أن "الجيش الوطني أوقف عملياته 
العســكرية، يف اليوم الذي تــم اعالن وقف 
إطالق النار فيه من قبل األمني العام لألمم 
املتحدة وقيادة التحالف العربي، عىل الرغم 
من إنطالق العمليات العســكرية وتحقيق 
تقدم كبري رشق مديرية الحزم وكان التوقف 
احرتاماً للهدنة وتنفيــذاً لتوجيهات رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة 

املشري الركن عبد ربه منصور هادي".

ملتزمون بالهدنة
وبنّي العميد العكيمــي أن التزام الجيش 
الوطني بالهدنة "يكشف الفرق بني املليشيا 
والدولة التي يسعى رجالها وابطالها الرشفاء 
من منتســبي الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشعبية، والقيادة السياسية إىل تحقيق أمن 

واستقرار الوطن بشكل عام".
وأشار إىل أن: "املليشيا االنقالبية حاولت 
أكثر من مرة استعادة املواقع التي خرستها يف 
الهجوم األخري للجيش بجبهة وادي املهاشمة 

لكن هجماتها تنتهي بالفشل دائماً".
مضيفــا: "الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية الباســلة يؤديان مهمة وطنية 
مقدسة ال تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب 
الوطن، وأهداف الثورة والجمهورية والثوابت 
الوطنية، وســيظل الدرع الواقي والحصن 

األمني لليمن االتحــادي الذي تتكرس وتنهد 
عليه كل املؤامرات الخبيثــة الداخلية منها 

والخارجية".

كذب المليشيا وإشاعاتها
العقيد/ أحمد الفيشــاني أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية الذي التقيناه يف إحدى 
املواقع العســكرية بمديرية خب الشعف يف 
محافظة الجوف من جانبه دعا أبناء الشعب 
اليمنــي إىل عدم االنجرار وراء الشــائعات 
الكاذبة التي تروج لها اآللة اإلعالمية التابعة 
ملليشيا الحوثي االنقالبية، ومن يتعاون معها 
يف محاولة يائسة منها للنيل من تقدم وثبات 
أبطال القوات املســلحة واملقاومة الشعبية 
الباســلة ومعهم رجال القبائل املســاندة 
للجيــش الوطني التي  تحقــق انتصارات 
وتقدمات ميدانية واسعة سواء هنا يف مديرية 
خب الشعف بمحافظة الجوف أو يف مختلف 

جبهات وميادين الرشف والبطولة.
وأكد العقيد الفيشاني أن جبهات الرشف 
والبطولة يف محور الجوف تشــهد كل يوم 
املزيد من التقدم امليداني عىل مختلف املواقع 
وجبهات القتال، يف ظل املساندة الكبرية التي 
ُتوليها القيادة السياسية والعسكرية ألبطال 

الجيش الوطني.
وقال: "إن منتســبي الجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباسلة التي هبت ملساندة 
الجيش الوطني يف هذه املرحلة، لم يعد يهمهم 
الوضع يف محافظــة الجوف أو يف محافظة 
مأرب وحسب، فهو مستقر ومبرش بالخري إن 
شاء الله، بل همهم الكبري ينصب عىل التفكري 
يف اســتعادة صنعاء كعاصمة للجمهورية 
اليمنية، وعــودة اليمن منبــع العروبة إىل 
حاضنته العربية، وتصفية وطنهم من وكالء 
وعمالء فارس، الذين يريدون االنتقام لقاسم 
سليماني يف رمال وصحراء الجوف، وجبال 

نهم ورصواح".

محمية بأبطالها
وأكد العقيد أحمد الفيشاني، أن جبهات 
وميادين القتال ستظل كما عهدتها القيادة 
السياسية والعسكرية والحكومة، وتحالف 
دعم الرشعية والشــعب اليمنــي محمية 
بأبطالهــا الرشفاء ورجالهــا امليامني من 
الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة والعيون 

الساهرة من رجال األمن املتواجدون فيها.

دور بارز للمقاومة والقبائل
وأضاف الفيشاني إن "أبناء قبائل الجوف 
ومأرب هبوا هبة واحدة ملساندة الجيش يف 
جبهات الجوف املختلفــة، ومحور الجوف 
الذي تم تحرير أجزاء واســعة منه يف وادي 

املهاشمة".

إسناد كبير لطيران التحالف
وأشاد العقيد الفيشاني بالدعم واملساندة 
الكبــرية للتحالف العربي الــذي يهدف إىل 
االنتصار للرشعية يف اليمــن والجيش عىل 
خالف ما يروج له البعض من اختالل العالقة 

بني الرشعية والتحالف.
مضيفاً: "ها هي رضبات التحالف اليوم 
موجودة ومساندة لنا كما ترونها وتسمعونها 
اآلن، إخوة نتكاتف ونتعاضد من أجل هدف 
سام؛ هدف عربي؛ هدف أخوي نحو استعادة 
اليمن، والرشعية الدســتورية ومؤسساتها 
املختلفة، رغــم االعتــداءات والخروقات 
املســتمرة التي تقوم بها املليشيا االنقالبية 
للهدنة املعلنة من قبل األمــني العام لألمم 

املتحدة وقيادة التحالف العربي".
ودعــا العقيــد الفيشــاني الصحفيني 
واإلعالميني وناشــطي وســائل التواصل 
االجتماعي ممــن انجروا وراء شــائعات 
مليشيا الحوثي االنقالبية إىل عدم تصديق تلك 
الشائعات واألراجيف، استقاء املعلومات عرب 
أطرها الرسمية بالصوت والصورة من الواقع 
امليداني، ال عرب ما يســمعونه من إشاعات 
املغرضني واملرتبصــني، الذين يخدمون تلك 
املليشــيا االنقالبية من خالل االنجرار وراء 

إشاعاتها الكاذبة.

55 عسكرية

هاهي ليايل وأيام شهر رمضان املبارك األخرية تودعنا 
بخرياتها وروحانيتها اإليمانية وأبطال القوات املسلحة 
واملقاومة الشعبية الباســلة ومعهم رجال القبائل 
املساندة للجيش الوطني مرابطني يف املواقع والخطوط 
األمامية، يف مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة 
الجــوف، وأعينهم ترنو نحو عاصمــة املحافظة 
لتحريرها وبقية املحافظــات واملناطق الخاضعة 

لسيطرة مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامية.
ويســطر أبطالنا البواســل أروع معاني الصرب 
واالخالص والتضحية والفداء بصمود فذ ال ينكرس، 
وعزيمة صلبة ال تلني ومعنويــات عالية ال تعرف 

الضعف والوهن.

   رفيق محمد

محمد الشيباني
إعالن بيان ما يسمى باملجلس االنتقايل الجنوبي 
عن اإلدارة أو الحكم الذاتي وحالة الطوارئ املعلنة 
قبل أيام إنما يعد ذلــك هروبا إىل األمام وينم عن 
سلوك غري مســؤول من اتفاقية الرياض، والتي 
تنص يف محتواها عىل حلول حقيقية لألزمة.. بما 
يف ذلك عودة الحكومة الرشعية الستئناف عملها 
وتطبيع األوضاع إىل ســابق عهدها يف العاصمة 
املؤقتة عدن.. وقد تحققت لالنتقايل حقوق ما كان 
يحلم بها يف إطار مبدأ الرشاكة الوطنية.. وحقنا 
للدم والنفس، وبما يلبــي اإلجماع الوطني بعدم 

الخروج عن الثوابت الوطنيــة التي نصت عليها 
اتفاقية ودستور دولة الوحدة 1990م.. والتي تم 
االستفتاء عليها وقبلها الشــعب اليمني قاطبة 

باألغلبية املطلقة.
ويناء عليــه فقد جاءت اتفاقيــة الرياض التي 
صاغتها ورعتها اململكة العربية السعودية، وفقا ملا 
تقتضيه املصلحة العامة، وبما يجسد بنية وتماسك 
الوحدة اليمنية، والتي اكتسبت تأييداً إقليما ودوليا 

منقطع النظري.
ها هو اليوم املجلس االنتقايل يتحكم بمصري شعب 
الجنوب عامة دون وجه حق أو تفويض منه.. بينما 
أغفل أن مبدأ حق تقرير مصري الشــعوب للشعوب 

ذاتها تقرره وفق مزاجها السيايس ووفق ما يحدده 
صندوق االســتفتاء ليس إال.. بمنــأى من التعبئة 

الفوضوية والتمرد املسلح.
إن الدالئل واملؤرشات من إعالن الحكم الذاتي يف هذا 
الظرف العصيب تدع مجاال للشك من أنها ستفيض إىل 
نتائج وعواقب وخيمة حتميا، فاملقدمات املهووسة 
والغري املوضوعية ستؤدي قطعا إىل نتائج خاطئة.. 

بل إىل كوارث ال تحمد خواتمها.
الشك أن منطق اإلعالن أتى لينحو منحى انفصاليا 
بامتياز وقــد ورد ذلك رصاحة عىل لســان الدائرة 
اإلعالمية للمجلس بالقول: "يحق للمجلس االنتقايل 
االنفصال الحقا إذا ما شاء"، أي: بمعنى فك أوارص 

االرتباط بالوحدة اليمنية.
ليعلم أولئك شذاذ اآلفاق الذين يتباكون ويزايدون 
عىل القضية الجنوبية أن ملف هذا املحور قد أشبع 
نقاشا وأمعن إنصافا إبان عقد مؤتمر الحوار الوطني 
نهاية 2013م. وقد تم التوقيع واملصادقة عليها من 
قبل ممثلني جنوبيني حينها.. وبما يتسم وتصحيح 
مسار الوحدة.. وتجاوز أخطاء املايض وآثار حرب 

صيف 94م.
إن الوطن اليمنــي اليوم يمر بمنعطفات خطرية 
وجســيمة، وتحديات جمة تســتدعي من اإلخوة 
يف االنتقايل إعادة النظــر يف إعالنهم غري املدروس. 
كما يقتيض من جميع القوى الشــعبية واألطياف 

السياســية االنضواء تحت لواء الحكومة الرشعية 
بما فيهم املجلــس االنتقايل. بأن يكون الجميع عند 
مستوى التحدي القائم، وليكن أهم التحديات القادمة 
استعادة الدولة ومؤسســاتها من ربقة االنقالبيني 

الحوثيني.
بمــا يف ذلك التصــدي األصعب ملعركــة جائحة 
كورونا.. الوباء القاتــل، وكذا تمكني الحكومة من 
ممارسة مهامها اإلصالحية والخدماتية وبما يلبي 

مطالب وأهداف الشعب اليمني عموما.
وليكن شعارنا: يكفينا رصاعات ودماء.. يكفينا 
تشظيا وانقساماً للوطن.. إىل متى؟! للوطن الحب 

والسالم.

إعالن االنتقايل.. ومآالتـه اخلطرية

أفشلوا محاوالت المليشيا التسللية، وكبدوها خسائر فادحة..

أبطال اجليش الوطني يف حمور اجلوف.. رمضان عزم وثبات
عمليات محور الجوف: عازمون على بتر أذرع إيران في اليمن، وتحرير كامل تراب الوطن

قائــد اللــواء 155: ملتزمــون بالهدنــة، ونمتلــك حــق الــرد
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   تقرير/ أحمد الحرازي 

لألســبوع الرابع عىل التــوايل تواصل 
مليشــيا الحوثي املدعومة إيرانيا خرق 
الهدنة التــي أعلنها التحالــف العربي 
والحكومة اليمنية والتي جاءت بناًء عىل 
الدعوات املتكررة مــن قبل األمم املتحدة 
للتفرغ ملواجهة جائحة فريوس كورونا 

املستجد)كوفيد_19(.
وأكد التحالف العربي أن إجمايل خروقات 
مليشيا الحوثي لهدنة وقف اطالق النار 
منذ بداية رسيانها بلغت )3051( خرقا 
تنوعت بني األعمال العســكرية العدائية 
واستخدام األســلحة الخفيفة والثقيلة 
والصورايخ البالستية، واستهداف املدن 

واملناطق املأهولة بالسكان املدنيني.
ورغم تلك الخروقات املســتمرة اال ان 
التحالف والجيش الوطني ملتزمان بوقف 
إطالق النار ودعم جهود املبعوث األممي 
الخاص مع االحتفاظ بحق الرد املرشوع 

لحاالت الدفاع عن النفس يف الجبهات.

حشد وتجنيد متواصل
وذكــر مصــدر محــيل يف صنعــاء 
لـ"26ســبتمرب"- رفض الكشــف عن 
اســمه لدواع أمنية- أن مليشيا الحوثي 
تقوم بحملة تجنيــد إجبارية بالعاصمة 
صنعاء رغم اســتمرار الهدنة اإلنسانية 
والتي دخلت حيز التنفيذ يف التاســع من 
أبريل املايض وتم تمديدها ملدة شهر إضايف.
واشــار املصدر اىل أن مليشيا الحوثي 
قامت بنرش دوريات حوثية يف كافة أحياء 
العاصمة صنعاء ووزعت استمارات عىل 
عقال الحارات والزمتهم برضورة تجنيد 
4مدنيني مــن كل حي كمــا اختطفت 
العرشات من الشباب الذين رفض أهاليهم 

الزج بهم يف معاركها الخارسة.

استغالل الهدنة اإلنسانية
وأضاف أن الجماعة تســتغل الهدنة 
التي يلتزم بها التحالف والجيش الوطني 
بإعــادة تموضعها يف جبهــات القتال 
وكذلك التجنيد اإلجباري من أجل تعويض 
الخسائر البرشية الكبرية التي تعرضت لها 
يف محافظات الجــوف ومأرب والبيضاء 

وجبهات أخرى.

تصعيد مستمر
الحكومة اليمنية من جانبها أوضحت 
أن الهدنة قوبلت باستهتار واستهزاء من 
قبل املليشيا الحوثية التي ال تراعي مصالح 

اليمنيني.
وكشــفت يف ترصيحات ســابقة ان 
املليشــيا ال زالت تصعد يف عدة جبهات 
مطالبة املبعوث األممي بالتحرك العاجل 
مؤكدة بأنها لن تقبــل أن تكون الهدنة 
فرصة إلعادة ترتيب الوضع العســكري 

للحوثيني.

الدفاع عن النفس
واوضح العميــد/ أمني جعيش رئيس 
اركان اللواء 17 مشــاة لـ"26سبتمرب" 
أن املليشيا املتمردة املدعومة من ايران لم 
تلتزم بوقف اطالق النار والتزال مستمرة 
يف  خروقاتها وتســتهدف جميع مواقع 
الجيش الوطني يف محور تعز بكافة أنواع 
االسلحة الثقيلة واملتوسطة وتزرع األلغام 

عىل امتداد جبهات القتال.
وأكد جعيش أن الجيش الوطني ملتزم 

بوقف إطــالق النار تنفيــذاَ لتوجيهات 
وأوامر رئيس الجمهوريــة مضيفاً: لن 
يقف الجيش مكتوف األيدي، وسريد بقوة، 
ألن حق الدفاع مرشوع يف جميع الرشائع 
الســماوية، وكذلك القوانــني واملواثيق 
واملعاهــدات الدولية، ألن هذه املليشــيا 
مســتمرة بخروقاتها حتى يومنا هذا، 
وال تراعى عهداَ وال ميثاق كما عهدناها 

سابقاَ.
العميــد قحطــان الرشعبــي قائد 
الكتيبة الرابعة يف اللواء 63 مشــاة قال 
لـ"26ســبتمرب": "مليشــيا الحوثــي 
اإلرهابيــة املدعومة من إيــران ما زالت 
تصعد من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف 

إطالق النار يف اليمن". مضيفاً: "املليشيا 
اســتغلت الهدنة املعلن عنهــا يف حفر 
الخنادق وزرع األلغــام وقصف مواقع 

الجيش ومنازل املواطنني".
وواصل العميــد قحطان حديثه قائالً: 
"مليشيا الحوثي تستغل الهدنة يف ترتيب 
صفــوف مقاتليها املنهــارة وال تنوي 
الجنوح اىل الســالم وخروقاتها للهدنة 
وقصف املدنيني ومواقع الجيش بشــكل 

مستمر أكرب شاهد عىل ذلك".
وعن موقف الجيش من هذا التصعيد 
الحوثي أكد العميد قحطان لـ"26سبتمرب" 
بالقول: "الجيــش الوطني ملتزم بوقف 
إطالق النار وهــذا ال يعني عدم التصدي 

للمليشــيا يف محاولتها استعادة مواقع 
خرستها سابقاً، ومهما استخدمت مليشيا 
الحوثي حيل الخداع واملكر عىل املجتمع 
الدويل لكنها غري نافعة وترســم صورة 
أخرى لعصابة فاشلة وعاجزة ونهايتها 
ســتكون قريبا بإذن الله وبعزائم أبطال 

الجيش الوطني املخلصني".

قصف مناطق سكنية
من جانبه قال قائــد جبهة الضباب، 
العقيد فؤاد حســان لـ"26ســبتمرب": 
"منذ اللحظــات األوىل إلعــالن الهدنة، 
تهربت املليشيا الحوثية من تنفيذها، رغم 
الدعوات األمميــة املتكررة فهي تمارس 
نشــاطها املعهود بهمجية كبرية جداَ، 
وتقوم بشن هجمات عىل مواقع الجيش 
الوطني يف كل جبهات تعــز والجبهات 

األخرى بكل املحافظات".
وأضاف حسان: "املليشــيا لم تكتِف 
باســتهداف مواقع الجيش، بل قصفت 
أيضاً املناطق اآلهلة بالســكان، مخلفة 

أرضاراً مادية وبرشية".

نقض العهود
وتابع حسان حديثه لـ"26سبتمرب" 
قائالً: "ندرك تمامــاً أن هذه العصابة ال 
عهد لها، وال التزام باملواثيق، وبالتايل أي 
هدنة تستفيد منها إلعادة ترتيب أوراقها 
يف الجبهــات وإن األمــم املتحدة تغض 
الطرف عنها، وكأنها الداعمة لها يف قتل 

املدنيني واألبرياء خاصة".

ردود أفعال واسعة
وتأتي خطوة إعــالن التحالف العربي 
والحكومة اليمنية للهدنــة، بعد تفيش 
فريوس كورونا، يف معظــم دول العالم، 
تمهيداَ ملجابهة هــذا الوباء الذي انترش 
ببعض املحافظات اليمنية حرصاً منهما 

عىل حياة اليمنيني.
والقى هذا اإلعالن ردود أفعال، وترحيباَ 
عىل الصعيد العربي والدويل، عىل أمل أن 
تسهم هذه الهدنة يف حلحلة سياسية، إال 
أن املليشــيا الحوثية رفضت التعامل مع 
هذه املبادرة اإلنسانية وواصلت خروقاتها 

املستمرة يف كافة الجبهات.

أشــاد وكيل أول محافظة 
تعز الدكتور عبدالقوي املخاليف 
بدور وبســالة أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية 
يف عمليــة التصدي املســتمر 
للمليشيات الحوثية اإلجرامية 
وإفشال كل املغامرات اليائسة 
للمليشيا، رغم إدراكها بفشل 
تلــك املحاوالت أمــام صمود 
أبطال الجيــش الوطني الذين 
ُيفشلون مخططاتها اإلجرامية 

يف مختلف الجبهات.
جاء ذلك يف زيارة ميدانية تفقد 
خاللها مواقــع أبطال الجيش 
يف الخطوط األماميــة للجبهة 

الشمالية يف املحافظة.
وأكد املخــاليف أن املعركة ضد 
املليشــيا الحوثية والقضاء عىل 
مرشوعها العنرصي هي معركة 
كل اليمنيني مــن أجل حارض 
ومســتقبل الوطــن واجياله 
القادمــة، داعيــاً الجميع اىل 
رفع اليقظة مــن أجل الحفاظ 
عــىل خيــارات ومكتســبات 
وتلبية تطلعات أبناء املحافظة 
اســتعادة  يف  ومرشوعهــا 
أمن واســتقرار وبنــاء الدولة 

ومستقبلها مهما بلغ الثمن.
واستمع وكيل أول املحافظة 
خالل زيارته من قادة الجبهات 

اىل عدد من املشاكل والصعوبات 
التي تعيق عملية التقدم، الذين 
أكدوا التزامهــم بالعهد للوطن 
والشعب بامليض نحو استكمال 
املعركة املصريية وبذل املزيد من 
التضحيات الغالية حتى تحقيق 
كامل األهداف املنشــودة ورفع 
الظلم واملعانــاة التي فرضتها 
املليشــيا اإلرهابية عىل الشعب 

اليمني.
رافقــه يف الزيــارة رئيــس 
شعبة االستخبارات العسكرية 
باملحافظة العميد عبده البحريي، 
والعميد جمال الشمريي رئيس 

املركز التدريبي باملحور.

بتوجيهات مــن وزير الدفاع 
ورئيس هيئــة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة عقدت 
اللجنة الفنيــة بدائرة الخدمات 
الطبية العســكرية اجتماعها 
الدوري برئاسة العميد الدكتور/ 
محمد عيــى نائب مدير دائرة 
الخدمــات الطبية العســكرية 
وذلك ملناقشة املستجدات الطارئة 
واإلجــراءات االحرتازية املتخذة 
ملواجهة فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد19-(.
 وناقشت اللجنة يف االجتماع 
بحضور الدكتور عبدامللك الزبريي 
مســاعد مدير الدائرة، والعميد 
أحمد دهمس مدير املستشفى 
العســكري بمــأرب والعقيد 

الدكتــور عبدالحكيم الرشعبي 
مدير مديرية الشؤون اللوجستية 
واملقدم محمد الشغدري رئيس 
شــعبة الطب الوقائي بالدائرة، 
استعدادات الدائرة واملستشفيات 
العسكرية واملستشفيات امليدانية 
وجاهزيــة لجان االســتجابة 
الطارئة وإحتياجاتها من األدوية 
واملستلزمات الطبية والتي تعاني 

من شحة اإلمكانيات.
ودعت اللجنة الفنية بالدائرة 
يف االجتمــاع لجنــة الطوارئ 
العليــا يف الحكومــة وقيادة 
الدولية  التحالف واملنظمــات 
لدعم املستشــفيات العسكرية 
وامليدانيــة واملراكــز والنقاط 
الطبيــة بمختلــف الوحدات 

العســكرية ومراكــز التدريب 
باإلمكانات الرضورية والعاجلة 
ملواجهة فريوس كورونا الذي ال 

يستثني أحداً.
إىل ذلك اســتعرضت اللجنة 
يف  العــزل  جاهزيــة غــرف 
املستشفيات العسكرية وامليدانية 
وتفعيل فريق االستجابة الطارئة 
والرتصد الوبائي بمختلف الشعب 
الطبيــة باملناطق العســكرية 
التخــاذ اإلجــراءات الوقائية 
للحفاظ عىل منتســبي قواتنا 
املســلحة والتعامل مع الحاالت 
املشــتبهة وعزلها وإبالغ غرفة 
عمليات الطوارئ العليا بمكاتب 
الصحة بمختلف املحافظات ليتم 

نقلها إىل أقرب محجر صحي.

أعلن مرشوع مركز امللك 
ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية لنــزع األلغام 
"مســام " يف بالدنا انتزاع 
1,022 لغماً خالل األسبوع 
األول من شهر مايو الجاري، 
الحوثية  املليشــيا  زرعتها 

املدعومة ايرانياً.
واوضح املركز يف بيان له، 
أنه انتــزع 13 لغماً مضادة 
لألفراد، و146 لغماً مضادة 
للدبابات و811 ذخرية غري 
منفجرة، و52 عبوة ناسفة..
واشــار اىل ان إجمــايل 
ما جرى نزعه منــذ بداية 
املرشوع حتى اآلن 164,205 
ألغام زرعتها املليشيا الحوثية 

اإلرهابية يف األرايض واملدارس 
والبيوت وبطرق عشــوائية 
وتمويهية وبأشكال وألوان 
مختلفة  وطــرق  وأحجام 
راح ضحيتها عدد كبري من 
األطفال والنساء وكبار السن 
ســواء باملوت أو اإلصابات 

الخطرية أو برت لألعضاء.
الجدير ذكره أن مرشوع 
مســام يعمل عــىل تطهري 
األرايض من األلغام األرضية 
والذخائــر غــري املنفجرة، 
وتدريب كوادر وطنية يمنية 
عىل نزع األلغام، ووضع آلية 
تساعد اليمنيني عىل امتالك 
خــربات مســتدامة يف هذا 

املجال.

نظم اللواء 203 مشــاة ميكا 
املرابط بجبهــة رصواح، غربي 
محافظة مأرب، أمسية رمضانية 
ثقافية وشــعرية تحت شعار 
»رمضان شهر االنتصار« بحضور 
قيادة اللواء والســلطة املحلية 
بمحافظة مأرب وشــخصيات 
سياســية واجتماعية وتربوية 
وضباط وصف ضباط وجنود من 

منتسبي اللواء.
يف األمســية الرمضانية التي 
أقيمت برعاية قائد اللواء العميد/ 
محمــد عبدالعزيز العســودي، 
ألقيت كلمة من قبل أركان حرب 
اللواء عبدالكريم الصيح، رحب 

فيها بضيوف األمسية الرمضانية 
التــي تأتــي امتــدادا للربامج 

واالنشــطة والثقافية والتي تم 
األعداد لها من قبل شعبة التوجيه 

املعنوي.
وأشــاد الصيــح بتضحيات 
أبناء القوات املسلحة يف مواجهة 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران ومن ضمنها التضحيات 

الكبرية ألبناء هذا اللواء.
وأكد أركان حرب اللواء 203 أن 
تلك التضحيات ستبقى خالدة يف 

ذاكرة كل اليمنيني.
وتضمنت األمسية الرمضانية 
عروضــا وفقــرات تمثيليــة 
لفرقة منتدى فناني وشــعراء 
اليمن، وتقديم أناشيد وقصائد 
وأشعاراً وطنية نالت استحسان 

الحارضين.

تحت شعار »رمضان شهر االنتصار«انتزاع أكثر من 1000 لغم زرعتها املليشيا احلوثية خالل أسبوع

أمسية رمضانية نضمها اللواء 203 مشاة ميكا يف رصواح

خالل تفقده للمرابطين في الخطوط األمامية في الجبهة الشمالية في تعز

املخاليف: املعركة ضد املليشيا احلوثية ومرشوعها العنرصي 
هي معركة كل اليمنيني من أجل حارض ومستقبل الوطن

اللجنة الفنية بدائرة اخلدمات الطبية العسكرية
تناقش اإلجراءات االحرتازية ملواجهة»كورونا«

واصلت التمرد على الدعوات األممية وخرق الهدنة اإلنسانية 
التي أعلنها التحالف والشرعية لمجابهة كورونا

أكثر من ثالثة آالف خرق للهدنة
منذ بدء رسياهنا 

      العميد جعيــش: ملتزمون بوقف إطالق 
النار تنفيــذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
ولــن يقــف الجيــش مكتــوف االيــدي أمــام 

خروقات الحوثي
    العميد الشــرعبي: المليشــيا اســتغلت 
الهدنة في حفر الخنادق وزرع األلغام وقصف 

مواقع الجيش ومنازل المواطنين.
      العقيــد حســان: ال عهــد للمليشــيا وال 
التزام بالمواثيق، وهي تســتفيد من الهدنة 

إلعادة ترتيب أوراقها في الجبهات



77الــعـدد »١٩٢٨« الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ - المـــوافــق ١٤ مايـــــو ٢٠٢٠م عسكرية 

يف الوقت الذي تواصل فيه القوات املسلحة 
ورجال القبائل املساندة للجيش الوطني 
التزامهــم بتوجيهــات فخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي وقف 
إطالق النار استجابة لدعوة األمني العام 
لألمم املتحدة ملواجهة تبعات انتشــار 
فريوس كورونا املستجد "كوفيد - 19"، 
تستمر مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامية 
اعتداءاتها الهمجية واستهدافها ملواقع 
الجيش الوطني يف جبهة رصواح غرب 
محافظة مــأرب، وتعنتها  الخرتاق تلك 
الهدنة املعلنة من قبل التحالف العربي، 

والحكومة الرعية.

  رفيق السامعي

قائد جبهة رصواح العميد الركــن/ أحمد أبو أصبع 
أكد أن أبطال القوات املسلحة وبإسناد املقاومة الشعبية 
الباســلة ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش الوطني 
تمكنوا مطلع األسبوع من تحرير واستعادة تبة املهتدي 
يف جبهة رصواح وصوالً إىل املواقع العسكرية القريبة من 
تبة الشائف ذات األهمية االسرتاتيجية التي يستعد أبطالنا 
البواسل لتحريرها وبقية املواقع العسكرية يف األيام القليلة 

القادمة إن شاء الله.

انهيار كبير للمليشيا
وأضاف العميد أبو أصبــع أن انهياراً كبرياً يف صفوف 
املليشــيا االنقالبية، نتيجة ســقوط قياداتها امليدانية 
والعسكرية، مع استمرار توغل القوات املسلحة واملقاومة 
الشــعبية الباســلة نحو خطوط اإلمداد الرئيسية لتلك 
العصابة املارقة التي تقود عنارصها ومقاتليها إىل محارق 

املوت.
وكشف قائد جبهة رصواح عن مجزرة كبرية تلقتها املليشيا 
االنقالبية إثر عملية مباغتة للجيش الوطني ورجال القبائل 
أحبطت هجوما للمليشــيا املدعومة إيرانيا جنوب رصواح 
وأسفرت عن القضاء عىل ما يسمى بقائد القوات الخاصة اللواء 
محمد الحمراني املقرب من زعيم مليشيا الحوثي االنقالبية مع 
عدد من القيادات امليدانية التابعة لها، التي كانت تستعد منذ 

ثالثة أشهر لاللتفاف عىل جبهة رصواح.
وأشــار العميد أبو أصبع إىل أن قوات الجيش الوطني 
تمكنت من القبض عىل عرشات األرسى من عنارص مليشيا 
الحوثي االنقالبية بينهم قيادات ميدانية كبرية إىل جانب 

ما يســمى بقائد القوات الخاصة الحوثية اللواء محمد 
الحمراني.

رصد ومباغتة
وأكد قائد جبهة رصواح: "أن العملية العسكرية تمت 
بعد رصد دقيق طيلة الفرتة املاضية وتم من خاللها مباغتة 
العدو عند بدء انطالقته يف هجوم فاشل من قبل عصابة 
الحوثي االنقالبية أكد عدم التزامها بوقف إطالق النار الذي 

دعا إليه املبعوث األممي إىل اليمن".
وأضاف أن "الهجــوم املخطط له من قبل املليشــيا 
االنقالبية كان املسار األسايس وورقة القوة الوهمية التي 
كانت تعتمد عليها املليشيا اإلمامية لتحقيق أي اخرتاق 
نحو مأرب، وفشلت كل محاوالتها عىل أيدي أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل 
املساندة للجيش الوطني الذين هبوا من كل مكان للتصدي 

لتلك العصابة اإلجرامية".

حق الرد
وأشار أبو أصبع إىل أن "العملية العسكرية أتت يف إطار 
حق الدفاع املرشوع ومنع الهجوم املتواصل الذي تقوم به 
املليشيا االنقالبية، واستغاللها اللتزام قوات الجيش الوطني 
بالهدنة املعلنة من قبل التحالف العربي، واملبعوث األممي 

إىل اليمن".

إباء وشموخ
العميد/ فهد العرادة أحد القيادات امليدانية والعسكرية 
املتواجدة يف الخطوط واملواقع األمامية بجبهة رصواح، 
تحدث قائالً: "بداية نرحب بكم يف تبة املهتدي االسرتاتيجية 
التي تم تحريرها واستعادتها بالكامل مطلع األسبوع من 

قبضة املليشيا االنقالبية التي كانت تتمركز فيها خالل 
الفرتة املاضية، ونرد عىل مزاعم تلك املليشــيا اإليرانية، 
واخرتاقاتها املســتمرة للهدنة املعلنة من قبل التحالف 
العربي، ونقول للمرجفني: أننا متواجدون كما ترون يف 
متارسنا ومواقعنا، وأن تلك املليشــيا الكهنوتية تكذب 
كما تتنفس، وال تلتزم بأي مواثيق أو عهود، وكالمها عار 
عن الصحة وهي تزعم وتكذب أنها وصلت إىل مشــارف 
معسكر كوفل، ووصلت إىل مشارف مأرب، والواقع الذي 
أنتم متواجدون فيه اآلن يف قمم جبال رصواح، وتبة املهتدي 
االسرتاتيجية التي تم تحريرها  خري شاهد عىل كذب تلك 

املليشيا الكهنوتية".

عزائم وهامات ال تلين
وأضاف العميد العرادة: "ليعلم املواطن اليمني، ولتعلم 
الحكومة الرشعية والقيادة العســكرية أنه ما يزال هنا 
أبطال مقاتلون وثابتون كثبوت هذه الجبال الســامقة، 
وسنظل ثابتني وصامدين ولن نتزحزح قيد أنملة، هاماتنا 
وعزائمنا ال تلني مهما حاولت مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثية أن تبث إشاعاتها الكاذبة يف وسائلها اإلعالمية، 

وتضليل الرأي العام".
وأوضح العميــد العرادة أن جبــال رصواح ووديانها 
وسهولها ستكون بمثابة املقربة التي تلتهم تلك املليشيا 
االنقالبية اإلجرامية مع عنارصها التي تقودها إىل محارق 

املوت.

استعادة تبة المهتدي االستراتيجية
من جانبه أوضح العقيد عــيل الدمايس توجيه جبهة 
رصواح أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من اســتعادة 

مواقع جديدة واسرتاتيجية حاولت املليشيا التمركز فيها 
خالل الفرتة املاضية قائالً: "نرحب بطاقم صحفية"26 
سبتمرب" الناطقة باسم الجيش الوطني التي ترافقنا دوما 
يف مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، وتنقل للمتابع 
والقارئ سري املعارك البطولية التي يحققها أبطال الجيش 

الوطني".
وفيما يتعلق بسري املعارك التي دارت مطلع األسبوع 
يف جبهة رصواح  رداً عىل خرق املليشيا االنقالبية للهدنة 
التي أعلنها التحالف العربي، قال العقيد/ قاسم الدمايس: 
"تمكن أبطال القوات املســلحة ومعهــم رجال القبائل 
املســاندة للجيش الوطني بعد معارك عنيفة ورشســة 
خاضوها ضد املليشيا االنقالبية يف هذه املواقع واملتارس 
التي تتواجدون فيها، من دحر تلك املليشــيا االنقالبية 
والتقدم بخطى ثابتة إىل تبة املهتدي، وهذه التباب الجبلية 
التي ترونها أمامكم، بعد أن منيت املليشيا بخسائر كبرية 
يف األرواح والعتاد باإلضافة إىل اغتنام عدد كبري من اآلليات 

واألسلحة  التي كانت بحوزة املليشيا اإليرانية".
وأوضح العقيــد الدمايس أن يف هــذه القمم واملواقع 
األمامية بجبهة رصواح يوجد فيها جبال فوق الجبال قد 
نذروا حياتهم وأرواحهم ودماءهم وباعوها لله ثم للوطن 
وهم يذودون عن كرامة اليمن واليمنيني وأهداف ومبادئ 

الثورة والوحدة والجمهورية.
وأكد قائــالً: "كما ترون هذه املواقــع واملتارس التي 
تتواجدون فيها اآلن تم تطهريها واستعادتها من قبضة 
مليشيا الحوثي اإليرانية، بعد أن قامت تلك املليشيا بدفع 
مجاميع مسلحة من عنارصها وحاولت التسلل إىل مواقعنا 
لكن أبطال الجيش الوطني كانوا لهم باملرصاد بعد عملية 

رصد ومتابعة تحرك تلك املليشــيا الكهنوتية أوقعت يف 
صفوفها خســائر فادحة وكبرية، مخلفة وراءها جثث 
قتالها وعنارصها يف جبال رصواح بعــد أن قادتهم إىل 

محرقة املوت".

ملحمة بطولية
وعن سري املعركة التي دارت يف تبة املهتدي االسرتاتيجية 
يصف العقيد الدمايس تلك املعركة باالسطورية من خالل 
حديثه لـ"26سبتمرب" وأضاف: "يف الفرتة األخرية استمرت 
املليشيا اإليرانية بالحشد والتجهيز ملقاتليها وهي تحاول 
الوصول إىل مواقعنا، وأثناء محاولة تقدم املليشيا الكهنوتية 
بأعريتها ومدافعها وكثافة النريان التي تقدمت بها باتجاه 
مواقعنا األمامية، إال أنها منيت بخسائر كبرية وأصبحت 
جثثها متناثرة يف هذه املواقع واملتارس التي ترونها اآلن 

أمام أعينكم".
ويضيف الدمايس: "رغم فارق االمكانيات بيننا وبني 
العدو الحمد لله لم يوجد يف صفوفنا أي خسارة بعكس 
تلك املليشيا االنقالبية التي منيت بهزيمة قاسية وولت تجر 

وراءها أذيال الخزي والعار والهزيمة".
مؤكداً أن معنويات أبطال قواتنا الباســلة تعانق قمم 
جبال هيالن االسرتاتيجية غربا ورشقا رغم أزيز الرصاص، 
ومحاولة العدو بدفع أعداد كبرية إال أن معنوياتنا عالية، 
وسنستبســل ونذود عن قضيتنا وأهدافنا مهما كانت 

الظروف واملعوقات.
موضحا أن املليشيا االنقالبية أصبحت تعيش لحظاتها 
األخرية اليوم، وهي تحاول بني الفينــة واألخرى بدفع 
تعزيزات من مقاتليها إال أن كل تلك الجموع التي تقوم بها 

تعود جثثا هامدة، متناثرة يف الجبال والسهول والوديان.

أكد قائد محور البيضاء العميــد الركن عبد الرب 
األصبحي أن قوات الجيش الوطني املرابطة يف املرسح 
العملياتي ملحور البيضاء لقنت مليشــيات الحوثي 
اإلرهابية دروساً قاسية ورضبات موجعة ومؤملة خالل 

املواجهات التي دارت خالل أيام األسبوع الجاري.
وقال قائد املحور يف ترصيح لـ"26سبتمرب": "قواتنا 
الباســلة يف جبهة قانيه تمكنت من تلقني املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية املدعومة من ايران عدة دروس خالل 
أيام األسبوع أمام أعتى الزحوفات وقف ابطال الجيش 
الوطني سداً منيعاً وسياجاً فوالذياً يصعب تجاوزه".

وأوضح األصبحي يف ســياق ترصيحه أن مليشيا 
الحوثي شــنت هجوماً عنيفاً، الســبت، عىل امتداد 

الجبهة يف جبهة قانية واستمر الهجوم لساعات.
مبيناً أن الهجوم جاء بعد أن حشدت قيادة مليشيا 
الحوثي مجاميع كبرية استقدمتهم من صعدة وعمران 
وحجة واب وذمار وزجت بهم يف معركة كانوا يهدفون 

منها السيطرة عىل مواقع الجيش يف جبهة قانية".
وأكد العميد األصبحي بالقول: "لكن أمام بســالة 
وصالبة رجال الجيش تبخرت أحالم املليشيا وعادوا 

يجرون أذيال الهزيمة".
وأضاف: "يف يوم االثنني شــنت املليشــيا الحوثية 
هجوما وزحفا كبريا عىل مواقعنــا وبكثافة نريانية 
وبرشية مدربة تدريبا عاليا بهدف إســقاط الجبهة 
مستخدمة اثناء هجومها ضخ ترسيبات إعالمية عرب 
مطابخها وأبواقها بشكل كبري أخبارا تدعي سيطرتها 

عىل جبهة قانية ودخولها إىل سوق املدينة".
وبني األصبحي قائــاًل: "لكننــا وأبطالنا امليامني 
وبصمود وثبات الجبال الروايس وفضل من الله كرسنا 
أعتى واظلم عدوان شنته املليشيا اإلرهابية، وكل ذلك 
يحدث دون ان نعلم بما يشــاع اال بعد النرص وانتهاء 
املعركة التي استمرت حتى ساعات الصباح يف اليوم 

التايل".
وحول خسائر وهزائم املليشيا يف هذه املعركة أكد 
قائالً: "لقد مني العدو يف هذه املعركة بخسائر كبرية 
وتلقى صفعة لم يتوقعهــا حيث تم التصدي لزحفه 
بكل يقني وايمان وثبات وكرس ابطال الجيش األنساق 
الهجومية للمليشــيا التي تجاوزت ســبعة أنساق 

متتالية".

الفتا إىل أن "الخسائر البرشية للمليشيا كانت مكلفة 
وثمينة حيث دفع مرشفو املليشــيا فاتورة ذلك من 
دمهم ورؤوسهم التي تدحرجت بفعل رضبات ابطال 

الجيش الوطني البواسل".
مشرياً إىل أن "املليشيا خرست أكثر من 45عنرصاً 
يف الهجوم بينهم قيادات كبرية كالوشــيل والكبيس 
واملروعي وغريهم كثر اضافة اىل جرح الكثري بينهم 

قيادات أيضاً".
ويف سياق ترصيحه شكر قائد محور البيضاء قوات 
تحالف دعم الرشعية عىل الدور الفاعل واملساند ألبطال 
الجيش يف معركتهم ضد مليشــيات الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران بالقول: "كان لصقور الجو العربي 
حضور وتواجد قوي وفعال حيث قام الطريان الحربي 
بتنفيذ أكثر من عرشين طلعة جوية خالل األسبوع 
وكانت رضبات ناجحة وموجعة وقاصمة للمليشيا، 
فشكراً ثم شكراً ألشــقاء الدم والروح مملكة الخري 

والعطاء الشقيقة اململكة العربية السعودية".
ووجه قائد املحور ثالث رسائل يف سياق ترصيحه 
بالقول: "من هنا من أرض الرباط والجهاد من جبهات 
العزة والكرامة أوجه رســالتي إىل من بقي من أبناء 
البيضاء يف صفوف هذه املليشــيا اإلرهابية أن من 
يقف يف صف الجيش الوطني هم نحن اخوتكم وبني 
جلدتكم نحن من رشدتهم من بيوتهم عصابة الحوثي؛ 
نحن من اعتد علينا وقتل أهلنا وأخوتنا؛ نحن نسعى 
استعادة حقنا ودولتنا املسلوبة واملغتصبة فال تكونوا 
أداة لتنفيذ مشاريع البغي واالجرام، عودوا إىل صفكم 
الوطني ولكم منا العهد واالمان مالم تتلطخ ايديكم 

بدماء اخوتكم".
وأضــاف: "ايضاً أوجه رســالتي ملليشــيا الردة 
واإلرهاب عهداً علينا أننا سنظل ندافع عن أعراضنا 
وأرضنا ووطننا حتى النرص او النرص بإذن الله وال 
مجال لكم إال أن تخضعوا للســالم أو تموتوا تحت 

رحمة أسلحتنا".
واختتم ترصيحه قائال: "أقول لقيادتنا العسكرية 
والسياسية: نعاهدكم أننا ســنظل أوفياء لقضيتنا 
ووطننا وأمتنا وسنذود عن حياض الوطن حتى النرص 

أو أن نلقى الله شهداء وهذا الفخر بذاته".

ردًا على استمرار خرق الهدنة، الجيش والمقاومة يحررون تبة المهتدي في صرواح

قائد جبهة رصواح: ملتزمون بحق الرد، رغم اعتداء مليشيا احلوثية االنقالبية
العميد العرادة: هاماتنا وعزائمنا كجبال صرواح الشامخة

:» « قــائــــد محــور الـبيــضــاء لـ

سنظل أوفياء لوطننا وأمتنا وسنذود عن حياض الوطن حتى النرص
    بصمود وثبات كســرنا أعتى وأظلم عدوان شــنته المليشيا اإلرهابية

    أمام بسالة وصالبة أبطالنا المرابطين تبخرت أحالم المليشيا 
وعادوا يجرون أذيال الهزيمة



الــعـدد »١٩٢٨« الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ - المـــوافــق ١٤ مايـــــو ٢٠٢٠م تغطية88

للقبيلة اليمنية دور بــارز قديماً وحديثاً يف الحفاظ عىل 
النظام الجمهوري ومقارعة اإلمامة وفلولها، ويف هذه الحرب 
سجلت تاريخاً مرشفاً يف مقاومة املليشيا املتمردة من خالل 
الدفع بخرية أبنائها إىل مواجهة املليشيا والقيام بمهام إمداد 
قوات الجيش باملؤن وتســيري قوافل الغذاء وتقديم الدعم 
املعنوي والرباط إىل جانب الجيش يف كل املواقع والجبهات، 
لتأتي هذه املطارح استكماالً لدور القبيلة الفاعل يف نرصة 
القضايا الوطنية ومالحقة عنارص املليشــيا املتمردة حتى 
تحرير كامل األرض واســتعادة مؤسسات الدولة، يف قيمة 
نضالية كبرية تضطلع بهــا القبيلة اليمنية يدفعها إىل ذلك 
حب الوطن واإليمان برضورة حمايته من املشاريع الدخيلة 

ًوالهدامة والحرص عىل حماية املكتسبات الوطنية.
الوطن أوال

يف املطارح القبلية يحتشد أبناء القبيلة يف مكان عام يعلنون 
فيه وقوفهم عسكرياً إىل جانب قوات الجيش مجددين تأكيد 
والئهم للقيادة السياسية الرشعية للبالد، وفيها تطغى اللغة 
والتوجهات الوطنية الخالصة لكافة رجال القبيلة ليصبح 
املعيار الوحيد هو الوطن، بعيداً عــن اعتبارات االنتماءات 
السياسية والحزبية والتوجهات واملعتقدات واألفكار التي 
يحملها األشــخاص، فالجميع يف املطــارح يحملون رؤية 
واحدة وهماً مشرتكاً يتجاوز تناقضات الواقع وإشكالياته 
وتعقيداته املختلفة بهدف التفرغ الكامل وتوجيه كل الطاقات 
والقدرات والجهود نحو مواجهة التهديدات املحدقة بالبالد 
ومواصلة السري يف دحر املليشيات االنقالبية املتمردة وصوال 
إىل استعادة الدولة ومؤسساتها، كهدف وحيد يتم الرتكيز عليه 

وترك االنشغال بغريه.
وبهذه القيــم الوطنية الخالصة التــي تتبناها مطارح 
القبيلة تتوحد الجهود والقلوب واألهداف لرفع صوت الوطن 
عاليا فوق كل األصوات تحت راية الجمهورية وهوما يفوت 
الفرص عىل املرتبصني واملنافقني ممن يبثون سمومهم بإذكاء 
رصاعات جانبية وهامشية من أجل تشتيت الجهود، ويعمل 
أيضا عىل تحقيق النرص العاجل بأقل الجهود والخســائر 

وأقرص الطرق.

مطارح قبلية
أشهرت عديد قبائل يمنية، خالل اليومني املاضيني، مطارح 
إسناد قبلية ملساندة قوات الجيش الوطني يف مواجهة مليشيا 
التمرد واالنقالب الحوثية املدعومة من إيران، واجتثاثها من 

البالد.
قبائل العديد مــن املحافظات اليمنية 
املتواجدة يف محافظة مأرب، أعلنت الحشد 
العسكري أو ما يســمى بالعرف القبيل 
)الّنكف(، وذلك إلســناد قــوات الجيش 
الوطنــي، يف مواجهة مليشــيا الحوثي 
املتمردة، التي تمردت عىل الحكومة وشنت 
حرباً دامية ال زالت تدور رحاها منذ ست 

سنوات.
عىل مدى السنوات املاضية من الحرب 
العنيفة التي تشهدها البالد، تمكنت قوات 
الجيش الوطني بمساندة تلك القبائل التي 
جددت اليوم موقفها املساند للرشعية، من 
قلب موازين املعركة، وإحداث تحول مهم 
يف مسار املواجهات لصالح الرشعية يف عدد 

من الجبهات واملواقع االسرتاتيجية.

تالحم شعبي
رحب وزير اإلعالم معمــر اإلرياني 
بإنشــاء مطارح قبلية إلسناد الجيش 

الوطني بمأرب، وقال يف ترصيحــات نرشها عىل منصات 
التواصل االجتماعي إن "اآلالف من مشــايخ وقبائل وأبناء 
محافظات صنعاء، إب، عمران، حجة، ريمة املتواجدين يف 
محافظة مأرب، التحقوا بمطارح نصبت يف املحافظة لدعم 
وإسناد الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف مختلف جبهات 
القتال يف معركة اســتعادة الدولة واسقاط انقالب املليشيا 

الحوثية املدعومة من إيران".
مضيفاً "ارتبطت فكرة املطارح بلحظات املقاومة األوىل 
وتشكل النواة املسلحة الشعبية، حيث أسست قبائل مأرب 
ما عرفت بمطارح نخال والسحيل نهاية العام 2014م وكانت 
بداية تأسيس املقاومة الشعبية والكفاح املسلح لصد عدوان 
املليشيا الحوثية وكان لها األثر الكبري يف إلحاق هزيمة ماحقة 

بها إبان محاوالتها اجتياح مأرب".
واعترب االرياني هذه املطارح مواقف وطنية شجاعة مشيدا 
باستمرار الزخم الشــعبي عرب توافد اآلالف من أبناء هذه 
املحافظات إىل هذه املطارح تأكيدا للدعم واإلسناد الشعبي 
للحكومة الرشعية وقوات الجيــش، وحجم التالحم القبيل 

والشعبي مع الجيش يف مواجهة مرتزقة إيران.

دور عريق 
وللقبائل اليمنية -بحسب ما يرى مراقبون- دور عريق 
يف النضال ضد اإلمامة الحوثية، إذ يخلد لها التأريخ يف أنصع 
صفحاته ســجالً حافالً بالنضال والحروب التي خاضتها 
إىل جانب الوطن، لعل أبرزها معركتها ضد مليشيا الحوثي 
املتمردة منذ اليوم األول لالنقالب يف سبتمرب/ أيلول من العام 

2014م. 
ويرى كثريون، أن القبيلة اليمنية بوحدة صفها قد تغري 
معادلة املعركة وتكرس املليشيا الحوثية وان مساندتها للجيش 
لها أثر كبري يف تغيري مسار املعركة وإنهاء االنقالب املتمرد 

الحوثي املدعوم من إيران.

امتداد للمواقف الثابتة
يف حشــد قبيل كبري حرضه اآلالف من أبناء محافظة إب 
أعلن عن إشهار الهيئة الشــعبية إلسناد الجيش الوطني، 

وتدشني مطارح محافظة إب يف مأرب.
وأوضح الشيخ عبد الحكيم املرادي-رئيس الهيئة الشعبية 
إلسناد الجيش الوطني ان "إشهار الهيئة وتدشني املطارح 
يأتي استجابة لنداء النفري العام لفخامة رئيس الجمهورية 
املشري الركن عبد ربه منصور هادي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة 

السياسية وتوجيهات محافظ املحافظة- 
رئيس املجلس املحيل اللواء الركن عبد الوهاب 
الوائيل وذلك إلسناد ودعم الجيش الوطني".
وأكد الشــيخ املرادي أن "هذه املطارح 
هي امتداد للمواقف الثابتة ألبناء محافظة 
إب ووقوفها الدائم واملستمر يف صف الوطن 
والدفاع عن نظامــه الجمهوري ووحدته 
الوطنية ورشعيته السياسية" مستدالً بما 
قدمته محافظة إب من تضحيات من خرية 
رجاالتها يف معارك اليمن السابقة والالحقة.
ويف الحشــد القبيل يف مطارح إب القى 
الشيخ حمود الربح كلمة األحزاب ومنظمات 
املجتمع املدني يف املحافظة مؤكدا فيها عىل 
"وحدة الصف وتالحم املواقف يف إســناد 
الجيش الوطنــي يف معركته املصريية ضد 

مليشيا الحوثي".
كما ألقى الشــيخ حســن بدير كلمة 
الشخصيات االجتماعية والوجهاء، واألستاذ 
رشاد عطا كلمة النقابات واالتحادات، أجمعا 
فيها عىل أن املرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة أبناء املجتمع 
وإسنادهم للجيش الوطني يف معركة الوطن والجمهورية ضد 

مليشيا اإلمامة والطائفية.
وأصدرت الجموع بياناً أعلنت فيــه "الجاهزية العالية 
ألبناء إب واستعدادهم التام للذهاب لجبهات القتال مساندة 
لقوات الجيش التي تؤدي واجبها الوطني والدستوري يف دحر 
التمرد الحوثي، واستعادة كافة محافظات الجمهورية وفرض 

سلطة الدولة عىل كل تراب الوطن".
وجاء يف البيان: "احتشد أبناء املحافظة يف هذه الساحة 
املباركة التي اتخذوها مطرحاً ومنطلقا، وتعاهدوا عىل جمع 
الكلمة وتوحيد الجهود الشــعبية إلسناد الرشعية اليمنية 
وجيشها الوطني يف اســتعادة الدولة بجميع مؤسساتها، 
وحماية كافة املدن املحررة وعىل رأســها محافظة مأرب، 
وتحرير ما تبقى من املحافظات اليمنية وصوال إىل العاصمة 

صنعاء".
وأكد البيان "وقوف كافة أبناء املحافظة وسلطتها املحلية 
ومقاومتها الشعبية وكافة قبائلها ورشائحها االجتماعية 
ومكوناتها السياسية ودعمها ومساندتها للقيادة السياسية".

موقف ثابت
ويف حشد قبيل مماثل ألبناء قبائل محافظة ريمة، دشنت 
الهيئة الشعبية إلسناد الجيش، السبت املايض، يف محافظة 

مأرب، مطارح أبناء قبائل ريمة.
ويف التدشني الذي حرضه اآلالف من أبناء املحافظة، أكد 
محافظ محافظة ريمة اللواء محمد عيل صالح الحوري أن 
هذه املطارح هي امتداد للمواقف الثابتة ألبناء محافظة ريمة 
وانحيازها الدائم لقضايا الوطن املصريية والدفاع عن النظام 
الجمهوري والوحدة الوطنية والرشعية الدستورية.. مشيداً 
بما قدمته محافظة ريمة من تضحيات من خرية رجاالتها 

نتيجة ملواقفها الوطنية.
كما أكد املحافظ الحوري عىل وحدة الصف وتالحم املواقف 
يف إســناد الجيش الوطني يف معركته املصريية ضد مليشيا 

الحوثي املتمردة املدعومة إيرانياً.
وأعلن املحتشــدون يف بيانهم الختامي الــذي تاله قائد 
املقاومة الشــعبية بمحافظة ريمة الشــيخ مهدي صالح 
الذارعي عن "جهوزيتهم العالية واالســتعداد التام للذهاب 
لجبهات القتال ملساندة الجيش الوطني يف دحر االنقالبيني، 
واستعادة كافة محافظات الجمهورية وفرض سلطة الدولة 

عىل كل تراب الوطن".
وأكد البيان وقوف كافة أبناء محافظة ريمة وســلطتها 
املحلية ومقاومتها الشــعبية وكافــة قبائلها ورشائحها 
االجتماعية ومكوناتها السياســية ودعمها ومســاندتها 
للقيادة السياســية ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 

املسلحة.

مواجهة الطائفية
سجلت محافظة حجة وأبناؤها االحرار مواقف نضالية 
طويلة خالل السنوات املاضية يف مواجهة مليشيا الحوثي 
املتمردة، أســهمت يف الحيلولة دون امتداد فكرها الطائفي 
منذ وقت مبكر، فقد شــهدت املحافظة مواجهات مسلحة 
مع املليشيا يف 2011م املعروفة بحرب حجور االوىل، انتهت 
بإفشال محاوالت املليشيا يف مد نفوذها وبسط سيطرتها عىل 
املديريات الشمالية لحجة وخاصة املحاذية لصعدة واملمتدة 

اىل البحر األحمر غرباً.
لم يتوقف نضال ابناء حجة واحرارها الرشفاء ضد املليشيا 
عند هذه املرحلة بل استمر ســواء قبل انقالب الحوثيني او 
بعده، رغم حجم التضحيات التي قدمها مواطنوها، وعىل مر 
السنوات الخمس املاضية من املواجهات مع املليشيا كان ألبناء 
حجة دور بارز يف ميادين القتال بمختلف الجبهات، وصوال 
اىل تدشني ابنائها هذا االسبوع للمطارح الخاصة بقبائلها يف 

مأرب والذي رعته الهيئة الشعبية إلسناد الجيش الوطني.

محطة نضال
وخالل تدشــني املطارح أكد أبناء محافظة حجة أهمية 
استمرار عمليات الدعم الشعبي للجيش يف املعركة الوطنية 
ضد مليشــيات الحوثي املتمردة، وعودة مؤسسات الدولة 
للقيادة الرشعية وبسط نفوذها يف مختلف املحافظات تحقيقا 
لطموحات الشعب يف األمن واالستقرار والتنمية، بمشاركة 
واسعة من املشايخ والوجهاء والقيادات املدنية، الفتني اىل ان 
املطارح بمثابة محطة من محطات النضال ضد رشذمة إيران 

يف اليمن حتى تطهري الوطن من دنس مليشيا الحوثي.

تلبية نداء الوطن 
رئيس الهيئة الشعبية إلســناد الجيش الوطني يف حجة 
ووكيل املحافظة/ محمد يعقوب، قال خالل تدشني املطارح: 
"إن هذا االحتشاد القبيل يأتي استجابة وتلبية لنداء الوطن 
وقياما بمسؤولية الدفاع عنه إىل جانب أبطال الجيش الوطني 
الذين يخوضون املعارك للحفاظ عىل مرشوع الدولة اليمنية 

التي تصون الحقوق وتحفظ للشعب كرامته". 
ودعا يعقوب إىل حشد كافة الجهود نحو معركة وطنية 
خالصة، مشيدا بتضحيات أبناء املحافظة وثباتهم وصمودهم 

يف مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي املتمردة.

التفاف حول الشرعية
يف مطارح حجة وخالل الكلمــات التي ألقاها عيل حزام 
الطمرية، والشــيخ ناجي زيلع، ومدير عام كرش زيد ُعمري، 
أشارت يف مجملها إىل وقوف أبناء محافظة حجة إىل جانب 

يف يوم الثامن عر من سبتمرب عام 2014م، وعىل وقع 
تهاوي مؤسسات الدولة بيد املليشــيا االنقالبية املتمردة، 
خرج أبناء القبائل يف محافظة مأرب لتأسيس مطارح نخال 
والسحيل التي شكلت النواة األوىل ملقاومة التمرد واستعادة 
مؤسســات الدولة، وقد خرجت القبائــل كافتها بأموالها 
وأبنائها وعدتها وعتادها وســالحها األمر الذي مكنها من 
مقارعة هذا التمرد وتحطيم أحالمه يف السيطرة عىل كامل 
األرايض اليمنية ودحر عنــارصه من املحافظة لتنحرص يف 
إطار جغرايف محدود، وهو ما سمح بإعادة تشكيل وتنظيم 
مؤسســات الدولة مجددا بزمن قيايس بما فيها املؤسسة 

العسكرية واملؤسسة األمنية.
واستطاعت فكرة املطارح املاربية أن تحدث فارقا كبريا يف 
مسار املعركة وتنظيم شؤونها وتوحيد كافة الجهود ألجلها، 
كما شكلت إلهاما كبريا لكثري من أبناء القبائل يف املحافظات 
األخرى فها هي قبائل اليمن تستلهم مجددا فكرة املطارح 
لتقوم بتدشينها يف محافظة مأرب تأكيدا لوالئها ووقوفها إىل 
جانب القيادة السياسية وأبطال القوات املسلحة يف معركة 

اليمن املصريية ضد املليشيا املتمردة.

   تغطية خاصة

      اإلريانــي: المطارح مواقف وطنية شــجاعة تؤكد 
حجم التالحم القبلي والشعبي مع القوات المسلحة

    مراقبون: وحدة صف القبيلة اليمنية ستغير 
معادلة المعركة وتكسر المليشيا الحوثية

    الشيخ المرادي: إشهار الهيئة وتدشين المطارح 
استجابة لنداء رئيس الجمهورية بالنفير العام

نظم اللواء 203 مشاة ميكا املرابط بجبهة رصواح، 
غربي محافظة مأرب، أمسية رمضانية ثقافية وشعرية 
بحضور قيادة اللواء والسلطة املحلية بمحافظة مأرب 
وشخصيات سياســية واجتماعية وتربوية وضباط 

عززت من دور أبناء القبائل اليمنية في مــــــــــــــــــــــــــواجهة االنقالب واستكمال معركة التحرير

املطارح القبلية.. تالحم شــــعبي إلســناد أبطال اجليش
صنعاء، إب، حجة، عمران، ريمة والمحويت تعلن جاهـزيتــــــــــــــــها العـالية لخوض معارك استعادة الدولة ومؤسساتها
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الرشعية ممثلة بفخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، الفتني إىل أن احتشادهم ما هو إال تأكيد 
الستمرارية موقفهم الداعم واملســاند ألبطال الجيش عىل 
طريق تحرير الوطن من املليشيا املتمردة التي عبثت بمقدرات 

الشعب وأمنه واستقراره.

على العهد ماضون 
أكدت املشاركات التي تخللت فعالية مطارح قبائل حجة 
من قصائد شعرية ومداخالت عىل مواصلة أبناء محافظة 
حجة ملشوار النضال يف ســبيل استعادة الجمهورية من يد 
املليشيا اإلمامية الحوثية، مســتذكرين ما عانوه من ظلم 
وتسلط للمليشيا التي جاءت تحمل مرشوع املوت والدمار، 
مشريين اىل انهم لن يسمحوا لهذه املشاريع الهدامة ان تفرض 

عىل اليمن مهما كانت التضحيات.
وشهدت مطارح قبائل حجة يف مأرب حشداً كبرياً وواسعاً 
ألبناء املحافظة عكس حجم االستجابة الشعبية مع قضية 
الوطن العادلة وأبرزت مدى استشــعار ابنــاء املحافظة 
باملسؤولية الوطنية امللقاة عىل عاتقهم وعاتق كل يمني حر 
يف مواجهة كافة التحديات ويف مقدمتها استعادة مؤسسات 
الدولة من قبضة امليليشيات وبسط نفوذ الرشعية بقيادة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه 
الفريق الركن عيل محســن االحمر، عىل كافة املحافظات، 
ليسود العدل واالستقرار وتعود التنمية وينعم ابناء الشعب 

بخريات وطنهم.

إسناد للجيش
يف الذكرى السادسة الستشــهاد العميد حميد القشيبي 
احتشــد اآلالف من أبناء محافظة عمران يف مأرب لتدشني 
مطارح املحافظة واالنضمام لكتائب إسناد الجيش الوطني 
وتقديم كافة أنواع الدعم الشعبي للمعركة الوطنية املقّدسة 

ضد مليشيات الحوثي االنقالبية.
وأعلن املحتشدون يف فعالية تدشني املطارح عن جاهزيتهم 
العالية واستعدادهم للتوجه إىل جبهات القتال، واملشاركة 
بفاعلية يف تحرير الوطن من املليشــيا الحوثية الكهنوتية، 
مؤكدين عىل أهمية النفري العام يف هذه املرحلة الفاصلة التي 
تستدعي تظافر كل الجهود واالصطفاف مع الجيش ورص 
الصفوف لتحرير اليمن واستعادة الدولة والرشعية وحماية 

املكتسبات الوطنية.
وقال وكيل اول محافظة عمران الشــيخ خالد بدرالدين: 
"إن اجتماعنا اليوم لدعم جبهات النضال انما هو دليل عىل 
الوفاء من أبناء محافظة عمران األبية التي تقدم التضحيات 
تلو التضحيات عرب اآلالف مــن األفراد والضباط املنضمني 
ضمن الجيش الوطني دفاعاً عن اليمن والجمهورية والحرية 

والديمقراطية"
وأكد الشــيخ خالد بدرالدين، يف كلمته أمام الحشود، أن 
"الحفاظ عىل املناطق املحررة ويف مقدمتها محافظة مأرب 
الجمهورية والصمود وكل املحافظات من االنقالب الحوثي 
والدفاع عنها هو واجــب ديني ووطني وأخالقي، وإننا نثق 
بأن تمثل محافظة عمران رأس الحربة يف الدفاع عن املناطق 
املحررة ومحافظة مأرب وتحرير ما تبقى من مناطق اليمن 

وصوالً إىل العاصمة صنعاء إن شاء الله تعاىل".
ويف كلمته أمــام الجموع قال اللــواء الركن عيل حميد 
القشيبي: "إن املرحلة التي نمر بها مرحلة مفصلية يف تاريخ 
شــعبنا ما يتطلب منا جميعاً أن نعد لها كل ما نســتطيع 

تجهيزه من الرجال املقاتلني والعتاد والعدة".
وأكدت كلمة اللواء القشيبي، عىل أن املرحلة التي نمر بها، 
مرحلة مفصلية يف تاريخ شعبنا، مما يتطلب منا جميعاً أن 
نعد لها كل ما نستطيع تجهيزه من الرجال املقاتلني والعتاد 
والعدة، مشيدا بأبناء محافظة عمران، مؤكداً بأنهم "كان وال 
يزال لهم قصب السبق يف ميادين الرشف والبطولة والتضحية 
واالستبسال يف كل مراحل مقاومة الفكر اإلمامي الكهنوتي 

بعيدا عن أي مكاسب شخصية أو قبلية أو حزبية".
وألقيت خــالل الفعالية العديد مــن الكلمات والقصائد 
الشــعرية املعربة عن املناســبة أكدوا فيها مواصلة أبناء 
محافظة عمران ملشوار النضال يف الصف الجمهوري الذي بدأه 
الشهيد القشيبي ورفاقه وأن التضحية التي قدمها ويقدمها 
أبناء املحافظة يف سبيل استعادة الجمهورية ستتوج بالنرص 

عىل املرشوع اإلمامي الكهنوتي.

معركة مصيرية
يف األول من شهر مايو/ آيار، الجاري، احتشد اآلالف من 
أبناء محافظة صنعاء، يف محافظة مأرب، لتدشني مطارح 
قبائل املحافظة واالنضمام لكتائب إسناد الجيش الوطني 
وتقديم كافة أنواع الدعم الشــعبي، يف فعالية أعلن خاللها 
املحتشدون عن جاهزيتهم العالية واستعدادهم للتوجه إىل 
جبهات القتال، واملشاركة مع أبطال الجيش يف القتال ضد 

مليشيا الحوثي املتمردة الكهنوتية.
قبائل صنعاء، خالل تدشني مطارحها أكدت عىل أهمية 
النفري العام يف هذه املرحلة الفاصلة التي تســتدعي تظافر 
كل الجهود واالصطفاف مع الجيش ورص الصفوف لتحرير 
اليمن واستعادة الدولة والرشعية وحماية القضايا املشرتكة.

عضو مجلس النواب، قائد املقاومة الشــعبية، باملحافظة 
الشيخ منصور بن عيل الحنق قال: "إن الهدف من املطارح هو 
مواصلة مشوار الدعم واالسناد من أبناء املحافظة بمديرياتها 
الـ12 وتعزيز روح املقاومة والحشد باملال والرجال ملواجهة 
االنقالب الغاشم".. مضيفاً: "إن الصف الجمهوري بمحافظة 
صنعاء، بجميع أطيافه السياسية يعمل وبقوة منذ بدء مشوار 
املقاومة عىل اسناد الجيش الوطني ودعمه يف مختلف النواحي".  
وتابع: "املحافظة احتشدت بشبابها ورجالها ووعيها العايل، 
وعي من يدرك أنه مقدم عىل معركة مصريية يكون فيها أو ال 
يكون، وتداعى أبناء املحافظة من كافة األطياف للنفري العام 
عىل عجل لاللتفاف حول الدولة والجيش وقاموا بتأسيس هذه 

املطارح".
يف السياق، عقدت قبائل صنعاء، لقاء موسعا بحضور أكثر 
من 1000 مقاتل من أبناء املحافظة، تلبية لدعوة فخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، املشري ركن عبدربه 
منصور هادي، إىل رسعة مساندة الجيش الوطني، أكد خالله 
الحارضون اســتعدادهم التام ملساندة قوات الجيش الوطني 
يف معركة اليمن مع مليشــيا الحوثي االنقالبية حتى اسقاط 
االنقالب املدعوم إيرانياً، واســتعادة كافة مؤسسات الدولة، 

وعودة النظام والحياة اآلمنة إىل كل شرب من أرايض الوطن.
ويف اللقاء املوسع لقبائل املحافظة الذي عقد يف محافظة 
مأرب، أشــاد وكيل محافظة صنعاء الشــيخ عادل حمود 
الصربي، بالدور اإليجابي واملرشف لقبائل املحافظة وتلبيتهم 
لدعوة لقائهم املوســع للوقوف عىل التحديات التي تواجه 
الوطن بشــكل عام، ودحر االنقالب الحوثي اإليراني إىل غري 
رجعة، واالنتصار إلرادة الشــعب وعزته وكرامته، مرحبا 
تلبية قبائل صنعاء لواجب الدفاع عن الوطن والدين والعرض 
ومســاندة الجيش وانهاء التمرد واالنقالب والقضاء عىل 

مرشوع إيران باملنطقة.
وأوضح ان دور القبيلة يجب ان يكون حارضا يف مجابهة 
املليشــيا الحوثية الكهنوتية التي عبثت بمقدرات الوطن، 

وأدخلته يف أتون الحروب واالقتتال ودمرت كل ما هو جميل 
يف هذا الوطن، مردفا "نتطلع اليوم لهبة شعبية لجميع قبائل 
اليمن، وكافة رشائح املجتمع لنرصة الرشعية وإنهاء التمرد 
واالنقالب ومساندة الجيش وتحرير ما تبقى من املحافظات 

التي تقع تحت سيطرة املليشيا الحوثية اإليرانية".

هدفنا صنعاء
وجهاء ومشــايخ وأبناء قبائل محافظة املحويت أحيوا 
أمسية رمضانية يف مطارح املحافظة، وذلك يف محافظة مأرب 
التي استضافت مطارح كافة املحافظات، ويف األمسية ألقى 
وكيل أول محافظة املحويت األستاذ أحمد عيل صلح كلمة 
أشاد فيها بوجهاء املحافظة من جميع األحزاب السياسية 
وأدوارهم الوطنية التي سيخلدها التاريخ، ونقل إليهم تحيات 
محافظ املحافظة الدكتور صالح ســميع ونوه إىل أهمية 
التكامل بني السلطة املحلية والوجهاء وحرص املحافظة عىل 

تذليل كل الصعاب التي تواجه املطارح.
وشدد صلح عىل أهمية النفري العام يف هذه املرحلة التي 
تستدعي تظافر كل الجهود واالصطفاف مع الجيش ورص 
الصفوف لتحرير اليمن واستعادة الدولة والرشعية والقضاء 

عىل مرشوع إيران.
وألقى اسماعيل مقبل نائب قائد مقاومة املحويت كلمة 
حيا فيها وجهاء املحافظة واشاد بجهودهم الجبارة يف إسناد 
الجيش الوطني ودعم املطــارح، وحثهم عىل بذل املزيد من 

الجهود بما يحقق النرص عىل املليشيات االنقالبية.
من جهته استعرض الشيخ حميد الرفيق القيادي بمقاومة 
املحويت بطوالت وتضحيات أبناء محافظة املحويت ودورهم 
الوطني يف جبهات القتال، وطالب الوجهاء االلتحام باملطارح 

واإلسهام يف تحقيق أهدافها.
ويف ختام األمســية أعرب الوجهاء عن شكرهم لقيادة 
هيئة اإلسناد وقيادة املطرح ممثلة بالشيخ صالح الخوالني، 
وتعهد وجهاء محافظة املحويت بالعمل الدؤوب لرفد املطارح 
باملقاتلني ليس دفاعا عن مأرب ولكن للزحف نحو العاصمة 
واستعادتها من عصابة االنقالب الحوثية املدعومة من إيران.

ومن الالفت جدا أن مطارح قبائل املحويت تشــهد اقباالً 
كبرياً من جميع رشائح املجتمع وتســتقبل العرشات من 

املقاتلني بشكل يومي.

استمرار الزخم 
يف الوقت الذي دشنت فيه عدد من املحافظات مطارحها 
إلسناد الجيش يف محافظة مأرب، تستعد املحافظات األخرى 
إلعالن مطارحها بعد اســتكمال الرتتيبــات الخاصة بها، 
وشهدت املطارح التي تم تدشينها حتى اآلن زخما كبريا من 
أبناء القبائل واألعيان والشــخصيات االجتماعية والقبلية 
وقيادات املقاومــة يف املحافظات، وقد أشــادت الحكومة 
وقيادات السلطات املحلية بهذا الزخم واإلقبال الكبري من كافة 

أبناء القبائل، وهو مؤرش واضح عىل أن القبيلة اليمنية امتداد 
للدولة وليست ضد لها، فهي من تبادر أوالً لتلبية نداء الوطن 
والذود عن حياضه وحماية املكتسبات الوطنية ورفض القوى 
املتمردة عىل الدولة ومؤسساتها، وقد أثبتت وقائع التاريخ 
قديما وحديثا أن القبيلة كانــت الرشيك الفاعل يف مقارعة 
اإلمامة ومواجهتها واملساند الرئيس بالرجال واملال والسالح 
يف كافة الثورات والحركات النضالية التي شهدتها اليمن يف 

تاريخها الحديث واملعارص.

وحدة الخطاب
بنظرة فاحصة ملحتوى خطاب املطارح سواء مضمون 
الكلمات املوجهة للمشــاركني أو مضمون القصائد وبقية 
الفعاليات، نلحظ وحدة الرسالة واملضمون يف كافة املطارح، 
وهذا يرسي عىل كافة املطارح سواء تلك املطارح التي بدأها 
أبناء مأرب أول مرة يف العام 2014م أو مطارح قبائل مأرب 
التي شهدتها املحافظة مؤخرا أثناء التصعيد العسكري األخري 
ملليشيا التمرد الحوثي يف الجوف ومأرب، أو املطارح الحالية 
التي تدشنها قبائل املحافظات اليمنية يف مأرب، فقد أظهرت 
مضامني الخطاب نزعة وطنية خالصة لكافة أبناء القبائل 
واختفاء كل النزعات األخرى بما فيها املناطقية والحزبية 
واستدعاء املصالح الضيقة وغريها، إىل ذلك أكدت املضامني 
مدى وعي أبناء القبائــل باألخطار املحدقة عىل الوطن وما 
الذي يجــب فعله تجاه هذه األخطــار، وأهمية الوقوف إىل 
جانب القيادة السياسية والحكومة الرشعية يف مواجهة هذه 
األخطار حتى يتحقق للوطن أمنه واستقراره، وقد أكدت هذا 
ما أسلفنا ذكره يف مقدمة هذه التغطية بأن املطارح القبلية 
تذوب فيها كل االعتبارات واالنتماءات والتوجهات ويحرض 
الهم الوطني فقط، ويمكن تلخيص مضامني خطاب املطارح 

القبلية يف اآلتي:
- تجديد الوالء والوفاء والوقوف إىل جانب القيادة السياسية 

والحكومة الرشعية وأبطال الجيش.
- االستعداد والجاهزية الكاملة ملشــاركة أبناء القبائل 
بعدتهم يف الدفاع عن املحافظات املحررة واستكمال تحرير 
األرض واإلنسان يف املناطق التي التزال تحت قبضة مليشيا 

الحوثي املتمردة.
- اإليمان بأهمية استعادة مؤسسات الدولة والعمل عىل 

تفعيلها وتحقيق مبدأ املواطنة املتساوية.
- استعراض املواقف والتضحيات التي قدمتها القبيلة يف 

سبيل الوطن بكل فخر واعتزاز.
- الرفض الواضح والرصيح للمشاريع الدخيلة والصغرية 

وتقديم املصلحة الوطنية.
- الدعوة إىل توحيد الجهود وبذل اإلمكانيات املتاحة ملنارصة 

القضايا الوطنية.
- اإليمان بالدولة االتحادية كصيغة تلبي تطلعات اليمنيني 

ورضورة الوقوف إىل جانب القيادة السياسية حتى يتم تحقيق 
هذا التطلع.

- إسناد الجيش الوطني بكافة املقومات املمكن تقديمها 
لهم.

- تواجد أبناء القبيلة يف كافة املواقع والجبهات التي تتواجد 
فيها قوات الجيش.

- االســتعداد لبذل التضحيات نرصة للقضايا الوطنية 
واملعارك املصريية.

- استشعار مســؤولية املشــاركة يف تحمل الهم العام 
ومواجهة املهددات.

- التجرد لصالح الوطن فقط وترك االهتمام باملكاســب 
الشخصية والخاصة.

- تصفري كافة املشكالت واإلشكاليات والضغائن السابقة 
بني أبناء القبائل لتوحيد الجهود وتوجيهها نحو مقارعة العدو 

الوجودي والتاريخي.
- التأكيد عىل أن هذه املطارح ماهي إال استكمال ملسرية 
النضال التي تقدمها القبيلة يف سبيل تحرير األرض واستعادة 

مؤسسات الدولة.
- االمتثال لكل نــداءات الوطن ويف كل الظروف واألحوال 

وترك الرتاخي.
وهناك العديد مــن املضامني الفرعية التــي قد تندرج 
تحت إحدى املضامني العامة التي تم رسدها، واملتأمل بهذه 
املضامني يلحظ مدى الوعي الكبري ألبنــاء القبائل، ومدى 
رغبتهم يف تحقيق العدالة وقيم الجمهورية ومواجهة املشاريع 
الهدامة والثقافات الدخيلة عىل هذه البالد، ما يجعلنا نجزم 
بأن القبيلة اليمنية امتداد للدولة والنظام الجمهوري، وهي 
من ستكون السند األكرب لفرض هيبة الدولة وتفعيل نظمها 
وأطرها يف حالتي السلم والحرب، وبطبيعة الحال فإن املجتمع 
القبيل يعد جزءا أصيال وكبريا من املجتمع اليمني الذي يعيل 
من شأن املدنية والحكم الرشيد والعدل واملواطنة املتساوية، 
بل وأثبتت األحداث األخرية أن املجتمعات القبلية أكثر تمسكا 
ووعيا بحضور الدولة وســالمة واستقرار الوطن لكن وعيا 
زائفا غرسته األنظمة السابقة كونت قناعات مسبقة عن 
القبيلة بأنها كيان مناهض للدولة ، لتأتي هذه األحداث وتثبت 

عكس ذلك.

رسالة واضحة
بعثت هذه املطارح برسالة قوية مفادها أن الشعب اليمني 
بكافة أطيافه وتشكيالته وانتماءاته ال يقبل بسوى الدولة 
والنظام الجمهوري يف إدارة البالد وتسيري شؤونه، وأنه سيظل 
مدافعا عن هذه القيمة مهما كلف الثمن كقيمة نضالية ال 
تتجزأ وال تقبل املســاومة عليها، وأن املليشــيات املتمردة 
والوافدة إىل هذه البالد الطيبة حاملة معها مشاريع التمزيق 
والتفريق والكهنوت وأجندة األطماع اإلقليمية ال يمكن أن 
تبقى يف هذه البالد مهما امتلكت من سالح وقوة ومال ودعم 
خارجي وإمكانيات فإرادة اليمنيني واحدة وصلبة وفوالذية 

وال يمكن لإلرادات أن تقهر ولو اجتمع كل العالم لقهرها.

صنعاء ال غير
ال تهدف هذه املطارح إىل حماية املحافظات املحررة فقط 
كما يتهيأ للبعض، وإنما تسعى إىل تطهري كافة أرايض الوطن 
من املليشيا املتمردة وعنارص اإلرهاب والتطرف، وتحرير كافة 
املحافظات اليمنية دون استثناء وصوال إىل صنعاء عاصمة 
اليمن، وهو ما أكده كافة الشــخصيات القبلية والقيادات 
املجتمعية خالل حديثهم للمشاركني يف املطارح، بأن الهدف 
الرئيس من إنشاء املطارح تحرير كافة املحافظات التي الزالت 
تحت قبضة املليشيا والتقدم نحو تحرير العاصمة صنعاء 
واستعادة كافة مقدرات ومؤسسات الدولة املنهوبة من قبل 
مليشيا الحوثي املتمردة والتنظيمات اإلرهابية التابعة لها، 
وهو هدف سهل املنال قريب التنفيذ ملن يعرف معنى أن تلتف 
قبائل اليمن وشعبها حول قوات الجيش الستكمال التحرير، 
وليس عنا ببعيد مطارح قبائل مأرب يف العام 2014م التي 
قلبت املعادلة كليا وحطمت أكرب مرشوع إيراني يف اليمن تمثل 
يف مليشيا الحوثي املتمردة التي حاولت التمدد واالنتشار يف 
األرايض اليمنيــة خدمة ألطماع أســيادها يف إيران، حاليا 
وقد اســتلهمت قبائل اليمن فكرة مطارح مأرب ستميض 
باســتكمال ما بدأته قبائل مأرب يف إسناد الجيش الوطني  

حتى تحقيق التطلعات اليمنية الخالصة.

      أبناء إب: تعاهدنا على جمع الكلمة وتوحيد الجهود إلسناد الشرعية وجيشنا الوطني
      أبناء ريمة: جاهزون لإلسهام في دحر االنقالبيين واستعادة ما تبقى من أرض الوطن

      أبناء حجة: االحتشاد القبلي استجابة وتلبية لنداء الوطن وقيامًا بمسؤولية الدفاع عنه
      أبناء عمران: المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود واالصطفاف مع الجيش ورص الصفوف
      أبناء صنعاء: هدفنا من المطارح هو مواصلة مشوار دعم وإسناد الجبهات لمواجهة االنقالب الغاشم
      أبناء المحويت: المطارح ليست دفاعا عن مارب فقط بل لتحرير العاصمة وكل الوطن

عززت من دور أبناء القبائل اليمنية في مــــــــــــــــــــــــــواجهة االنقالب واستكمال معركة التحرير

املطارح القبلية.. تالحم شــــعبي إلســناد أبطال اجليش
صنعاء، إب، حجة، عمران، ريمة والمحويت تعلن جاهـزيتــــــــــــــــها العـالية لخوض معارك استعادة الدولة ومؤسساتها
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في تشييع جنائزي مهيب لجثمان الشهيد البطل العميد الركن أحمد الزيادي في مأرب
المـــشـيــعـــون:

دماء الشهداء لن تزيدنا إال ثباتاً وصموداً يف املعركة حتى استكامل حترير ما تبقى من تراب الوطن

شيعت مدينة مأرب، جثمان الشهيد العميد 
ركن م/ أحمد الزيادي قائد معسكر اللبنات يف 
محافظة الجوف، الذي استشهد يف بداية شهر 
مارس املايض يف مواجهات مع مليشيا الحوثي 
املتمردة، عىل مشارف مدينة الحزم، عاصمة 

املحافظة.
وأدى املشيعون صالة الجنازة عىل جثمان 
الشهيد الزيادي يف مسجد الرضوان وسط مدينة 
مأرب، قبل تشييعه يف موكب جنائزي مهيب 
حرضة أهل وزمالء الشهيد وجموع غفرية من 

املواطنني إىل مقربة الشهداء يف املدينة.
وخالل تشــييع الجنازة أشــاد املشيعون 
بمناقب الشــهيد وشــجاعته وإقدامه التي 
كان يتمتع بها يف جبهات القتال املختلفة، يف 

مقارعة مليشيا الحوثي املتمردة.
وجدد املشيعون العهد عىل مواصلة النضال 
والجهاد والكفاح حتى تحرير ما تبقى من تربة 
الوطن من قبضة املليشــيا املتمردة املدعومة 
من إيران ودحرها إىل األبد، واســتعادة الدولة 

ومؤسساتها املختلفة.
كما أكد املشيعون أن دماء شهداء الجيش 
الوطني لن تزيد املؤسســة العسكرية ومن 
ورائها الشــعب اليمني إال ثباتــاً وصموداً يف 
املعركة، وصالبًة وتمسكاً بمواصلة النضال، 
وتقديم املزيد من التضحيات حتى استكمال 
تحرير كل شــرب مــن الوطن، من املليشــيا 

املتمردة.
يشــار إىل أن العميد الزيــادي أحد الخرباء 
الهندســيني الذيــن تخرجوا مــن الكليات 
العسكرية الروســية يف الهندسة الصاروخية 

يف بداية التســعينيات، وأدى عــدد من املهام 
العسكرية متدرجاً يف مؤسسة الجيش، حيث 
توىل عدداَ من املناصب العســكرية، من بينها 

قائد للكتيبة السادسة يف ألوية الصواريخ.
بعد انقالب املليشيا الحوثية، التحق الشهيد 
الزيادي بالنواة األوىل للجيش الوطني يف مأرب، 
وشارك يف تحرير املحافظة، جنباً إىل جنب مع 
الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي وباقي زمالئه 
من رفاق الســالح، ليتم تعيينــه بعد تحرير 

محافظة الجوف قائداً ملعسكر اللبنات.

سيرة حياة الشهيد
الشــهيد العميد ركن م/ أحمد عيل يحيى 

الزيادي
مواليد عام 1966 محافظــة إب، مديرية 
الســدة، عزلة املرخام، قريــة بيت وحيش، 
متزوج، وله ولدان وبنت من زوجته السابقة، 

وثالثة أبناء من زوجته األخرية.
بدء مسريته الدراســية يف مدرسة صغرية 
يف قريته تســمى "املعالمة"، حيث كان من 
املتفوقني عىل أقرانه يف صفوفه الدراســية، 
باملقابل، كان يعمل أيضاً يف الحقول واألرايض 
الزراعية الخاصــة بعائلته، كونه األبن األكرب 
لعائلة كبرية من أخوة وأخوات، وألن والده كان 
مغرتباً للعمل يف السعودية، جعله ذلك املسؤول 

األول عن عائلته.
 حبُّه للعلم، ورغبته يف اكتساب املعرفة دفعاه 
إىل السفر إىل صنعاء، وااللتحاق بمعهد صنعاء 
العلمي، وهناك أكمــل تعليمه، وحصل عىل 
درجات مرتفعة، أهلته لدخول كلية الطريان 

الحربي، لكنه انتقل بعدها إىل الكلية الحربية.
وبسبب تفوقه يف تحصيله العلمي، استطاع 
الحصول عىل منحة دراسية أواخر الثمانينيات 
إىل االتحاد السوفيتي، عىل رأس مجموعة من 
الطالب اليمنيني الذين أرسلتهم الحكومة آنذاك 
لدراسة هندســة الصواريخ البالستية بعيدة 

املدى.
 نال درجة البكالوريوس يف هندسة الصواريخ 
عام 1993 عاد بعدها إىل اليمن ليلتحق بصفوف 
الجيش اليمني ويقوم بعدة مهام عسكرية، 
حيث كان يف فرتات الحقة من كبار املهندسني 
والخرباء واملرتجمــني، وكان مرجعاً ال غنى 
عنه يف مجاله بالنسبة للجيش اليمني، خاصة 
ضمن التعاون العسكري بني اليمن وروسيا، 
باإلضافة إىل صفقة السالح الشهرية بني اليمن 
وكوريا الشمالية عام 2002، ثم تتالت مهامه 
يف الجيش وترقى يف املناصب العســكرية، إىل 
أن توىل قيادة الكتيبة السادســة يف مجموعة 
الصواريخ يف معســكر عطان التابع للحرس 

الجمهوري إبان النظام السابق.
بعد انقالب املليشــيا الحوثية املتمردة عىل 
الرشعية، عرضت عليه املليشيا الحوثية العمل 
معها يف تركيب وإطالق الصواريخ البالستية 
مقابل اعتمــادات مالية مرتفعــة وترقيات 
يف الجيش، لكن الشــهيد أحمــد الزيادي آثر 
االنحياز للجمهورية والدولة اليمنية والقتال 
يف صفوفها، ويف ســبيل ذلك استطاع اإلفالت 
من قبضتهم يف صنعــاء، وااللتحاق بالنواة 
األوىل للجيش الوطني يف مأرب، ليشارك جنباً 
إىل جانب مع الشهيد اللواء عبدالرب الشدادي 

ورفاق ســالحه األخرين، املؤمنــني بعدالة 
قضيتهم وبمبادئهم التي أقسموا عليها القسم 

العسكري، حاملني أرواحهم عىل أكفهم.
ورغم الحالة املاديــة املتواضعة التي كان 
يعيشها العميد أحمد الزيادي وأرسته يف شقة 
إيجار، إالّ أن الحوثيــني اقتحموا منزله عدة 

مرات، وعبثوا بمحتوياته.
ومع توايل انتصارات الجيش الوطني يف أكثر 
من جبهة، وتحرير محافظــة مأرب وأجزاء 
من محافظة الجوف، استطاع الجيش إعادة 
بناء نفســه، يداً بيد مع أفراد املقاومة يف تلك 
املناطق، ومن لبوا نداء الجمهورية من منتسبي 
الجيش السابق واملقاومة من باقي محافظات 
الجمهورية، ليتم تعيني العميد احمد الزيادي 
يف منصب كبري املعلمني يف معســكر النرص يف 
مأرب، ثم بعد ذلك قائداً ملعسكر اللبنات التابع 

للمنطقة العسكرية السادسة.
اســتمر العميد الزيــادي يف منصبه قائداً 
ملعســكر اللبنات حتى استشهد بتاريخ األول 
من مــارس 2020 يف مواجهات مع الحوثيني 
عىل مشارف مدينة الحزم، عاصمة محافظة 

الجوف.
 كان الشهيد رحمة الله عليه من أشد الناس 
تواضعاً ولــم يكن من الذين يرتــدون البزة 
العسكرية بكثرة، أو ممن يستغلون مناصبهم 
يف الظهور والخروج بمواكب كبرية تحوطها 
الحراسات، وكانت من كلمته )نحن نلبس البزة 
العســكرية للمهمات ولالجتماعات الخاصة 
بالقيادة وليــس للمفاخرة أو اســتعراض 

العضالت عىل عامة الشعب(.

تشــهد لــه "فرضــة نهــم" وجبالهــا الشــامخة بشــموخه 
وشــجاعته الكبــرية التــي أذاقــت املليشــيا الويالت، ويشــهد 
ــال  ــالق االستبس ــه أخ ــبوا من ــن اكتس ــيه الذي ــه مرؤوس ل

وااليمــان بقضيــة وطــن..
ــد  ــة، قائ ــو ذيب ــل  اب ــد الجلي ــد عب ــهيد العقي ــه الش إن
ــن  ــه ميادي ــت ل ــذي وثق ــواء 141وال ــة يف الل ــة الثالث الكتيب
الدفــاع عــن الجمهوريــة رصيــداً كبــرياً يف صفــوف الجيــش 
الوطنــي باعتبــاره مــن أوائــل الضبــاط انخراطــاً يف املعركــة 

ــة. ــة االنقالبي ــة املصرييــة ضــد املليشــيا الحوثي الوطني
ــل  ــاَ يحم ــاَ ووطني ــداَ صادق ــة قائ ــو ذيب ــهيد أب كان الش
ــوف  ــة الصف ــا يف مقدم ــارك دائم ــه املع ــه، ووثقت ــم أمت ه
يقــود زمــام املبــادرة يف الجبهــات بــاذالً روحــه ومضحيــاً 

ــراده. ــل أف ــه قب بنفس
ــل  ــرر قب ــه املتك ــدت حديث ــه أك ــرية عن ــهادات كث ش
ــدل  ــودها الع ــة يس ــة مدني ــاء دول ــن بن ــهاده ع استش
ــهودة  ــأدواره املش ــه ذاك ب ــهيد حديث ــد الش ــاواة، وأك واملس
ــاهم  ــث س ــلمية يف 2011م، حي ــبابية الس ــورة الش يف الث
ــران  ــة عم ــات يف محافظ ــيس االعتصام ــهيد يف تأس الش
مطلــع الثــورة الشــبابية، وكان عضــواَ يف منســقيه الثــورة 
ــذي  ــن ال ــل اليم ــف قبائ ــاَ يف تحال ــواَ مؤسس ــا، وعض فيه
ــل  ــم انتق ــن ث ــه، وم ــية في ــرة السياس ــؤول الدائ كان مس
إىل ســاحة التغيــري بصنعــاء وكان لــه دور كبــري يف اإلعــداد 
للمســريات الســلمية وكل الفعاليــات الســلمية يف الســاحة.
ــة  ــران وكان يف الجميم ــرب عم ــارك  يف ح ــهيد  ش الش
ــد  ــات ض ــاج والعصيم ــروب دم ــارك يف ح ــاش، وش واملحش
الحوثيــني، وبعــد االنقــالب الــذي قامــت بــه املليشــيا انتقــل 
ــي،  ــش الوطن ــيس الجي ــرز مؤس ــن اب ــد م ــرب، إذ يع إىل الع
فبعــد انقــالب املليشــيا عــىل الرشعيــة، بــدأ الشــهيد 
ورفاقــه يف تشــكيل الجيــش الوطنــي وكانــت مهمــة 
ــن  ــي م ــش الوطن ــراد الجي ــتقبال أف ــل يف اس ــهيد تتمث الش
الجيــش الســابق الذيــن رفضــوا االنقــالب أو ممــن التحقــوا 
بالجيــش الوطنــي مــن أبنــاء القبائــل، وقــد تميــز الشــهيد 
بحنكــة يف التعامــل مــع املنضمــني الجــدد إىل الجيــش 
ــرية،  ــة قص ــرتة زمني ــم يف ف ــم وتأهيله ــي وتدريبه الوطن
ــن  ــو م ــواء 141 وه ــيس  الل ــى تأس ــداً حت ــل جاه وعم

ــي. ــش الوطن ــة الجي ــل ألوي أوائ
ــة  ــو ذيب ــل اب ــد عبدالجلي ــهيد العقي ــِف الش ــم يكت ول
ــن  ــذي كان م ــواء ال ــيس الل ــود يف تأس ــن جه ــه م ــا بذل بم
أوائــل ألويــة الجيــش الوطنــي بــل امتــد دوره إىل اإلســهام 
ــه  ــواء 141 كون ــا الل ــي حققه ــارات الت ــة يف االنتص بفاعلي
ــويل  ــهيد دور بط ــد كان للش ــة، فق ــة الثالث ــداَ للكتيب قائ
ــارز يف  ــه دور ب ــك كان ل ــة وكذل ــر الفرض ــة تحري يف معرك
ــة  ــرية يف معرك ــة إىل أداوره الكب ــب، باإلضاف ــة القت معرك

ــح ودوه. ــقاط الصاف ــة يف إس امليمن
استشــهد الشــهيد البطــل العقيــد عبدالجليــل أبــو ذيبــة 
ــمه يف  ــد أس ــد أن خل ــو 2017م، بع ــن يوني ــارش م يف الع
ــة  ــم الزكي ــن رووا بدمائه ــن الذي ــال املتفردي ــخ األبط تاري
تــراب الوطــن ورايــة الجمهوريــة اليمنيــة ومــرشوع 

ــة. ــة االتحادي الدول

الخالدونالخالدون
الشهيد العقيد عبدالجليل أبو ذيبة
قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 141

إعداد/ محمد الحريبي

تعد االنتصارات العسكرية اإلسالمية  للجيوش اإلسالمية  
يف رمضان من أعظم االنتصارات وأهمها ألنها غريت مجري 
التأريخ لصالح املسلمني فتحول عىل إثرها الحال من الخوف 
إىل األمن ومن الدفاع إىل الهجوم ومن القلة إىل الكثرة ومن 
الذلة إىل العزة ومن العزلة إىل االنفتاح عىل عوالم أخرى، ومن 

الضيق إىل السعة.
لهذا فما أحوج األمة اإلسالمية عامة والجيوش وقادتها 
خاصة إىل الوقوف عىل مجمل هذه االنتصارات التي صاغت 
هذه األمة صياغة حقيقية هابها الرشق والغرب، لتستلهم 
من هذه االنتصارات دروســا تربوية قيادية سطرها أولئك 
األبطال بعد عون الله لهم بالدماء والدموع والركوع والسجود 
والخشــوع وبالطاعة والتضحية واإلخــالص واملجاهدة 
واملرابطة واملصابرة، فالحال اليوم أشــبه بالبارحة، ولنئ 
كانت الحاجة للنرص باألمس ماسة وملحة فهي اليوم أكثر 
إلحاحاً خاصة والعالم اإلسالمي اليوم أصبح مطية أعداء 
اإلسالم الذين استحلوا األرض والعرض والثروة واملقدسات 
وما يشاهد عىل أرض فلسطني وغريها من البلدان هو خري 
شاهد عىل هذا املخطط املاكر وال سبيل لنا إليقاف مثل هذه 
املخططات إال باستشعار أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال بما 
صلح به أولها استشعاراً ينقلنا من األقوال إىل األفعال، قدوتنا 
يف هذا القائد األعىل واألول محمد صىل الله عليه وسلم، لنسري 
وفق منهجه عىل خط النرص الذي رسم لنا معامله وجالها لنا 
فصارت واضحة كالشمس يف رابعة السماء )لََقْد َكاَن لَُكْم 
يِف َرُسوِل اللَِّه أُْسوٌَة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيرُْجو اللََّه َوالَْيوَْم اآْلِخَر 

َوَذَكَر اللََّه َكِثرياً()21(األحزاب.
فمعالم النرص التي وضعها لنا رسول الله صيل الله عليه 
وسلم واملؤيدة بوحي من ربه هي بالنسبة لنا بمثابة دروس 
عسكرية وقيادية إن حققناها كان األمل املنشود والنرص 
املوعود، فمن هذه الدروس التي ينبغي للقائد والفرد العمل 

عىل تحقيقها وتمثلها يف الواقع العميل:ـ
الدرس األول: الرتبية عىل اإليمان وغرس عقيدة الجهاد 

وحب التضحية طلبا ملرضاة الله سبحانه
إن إحراز الجيش للنرص يف معركته مع نفسه والشيطان 
وكل الجواذب األرضية من خالل تربيته وفق منهجية إيمانية 
جهادية تحــث صاحبها عىل اإلخالص للــه ودوام اللجوء 
والترضع بني يديه واالنقياد ألوامره يف الرساء والرضاء والثقة 
بمعيته ونرصه الذي وعد فقال وهو أصدق من وعد)َوَكاَن 
ا َعلَْيَنا َنرْصُ الُْمْؤِمِننَي(إضافة إىل ما تضفيه هذه الرتبية  َحقًّ
عىل  صاحبها من صبغة تجعلــه يحب التضحية بالنفس 
والنفيس، ويستلذ املجاهدة للنفس لتتغلب عىل كل العوائق 
التي قد تحول بينها وبني تحقيق النرص، ليتحقق عىل إثرها 
الهداية لالنتصار عىل العدو مصداقا لوعد الله القائل)َوالَِّذيَن 

َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِننَي(.
ولهذا نقــول إن من حقق النــرص يف معركته الداخلية 
مع نفسه وهواه والدنيا الشــيطان كان للنرص عىل العدو 

الخارجي أقرب.
ولنا أن نقف وقفة مع أول انتصار إســالمي رمضاني, 
صنعه ثلة من املؤمنني األوائل الذين ما خرجتهم أكاديميات 
الحروب, إنما ُصنعوا عىل عني الله وتخرجوا من مســجد 
رسول الله الذي تربوا فيه عىل القرآن الذي تمثل به حقيقة 
قائدهم رســول الله, فصاروا ينهلون القرآن تالوة حرفية 
ومعاني إيمانية, حتى صاغهم صياغة لم يعرف لها التأريخ 
مثيالً, فهاهم يف بدر يثبتون نجاحــًا ال مثيل له أمام أول 
اختبار شهد بصدق إيمانهم, يوم أن تمثل فيما أظهروه من 
صدق إخالصهم فقد كان بإمكانهم ترك القتال كونهم لم 
يســتعدوا لها، لكنهم صدقوا حتى قال قائلهم:)يا رسول 
الله امض ملا أمرت به فنحن معــك والله ال نقول لك كما 
قالت بنو إرسائيل ملــوىس: "اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها 
هنا قاعدون"، ولكن: اذهب أنــت وربك فقاتال إنا معكما 
مقاتلون؛ فو الذي بعثك بالحق نبيــا لو رست بنا إىل برك 
الغمــاد لجالدنا معك من دونه حتــى نبلغه(، فكان نتاج 
هذه الرتبية التي ينبغي أن ُتربي عليها جيوشــنا العربية 

واإلسالمية  اليوم, أن أُعلنت حالة االستنفار بني أهل السماء 
لنرصة هذه الفئة القليلة.

سطر هذه الحالة من االستنفار القرآن عند قول الله )إِْذ 
َك إىَِل الَْمآلِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتواْ الَِّذيَن آَمُنواْ َسأُلِْقي  ُيوِحي َربُّ
ُبواْ  ُبواْ َفْوَق األَْعَناِق َوارْضِ يِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُرواْ الرَّْعَب َفارْضِ
ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن( فكان النرص اإللهي بالتأييد املالئكي, ذلك 
أن لإليمان أبلغ األثر يف استجالب التأييد اإللهي, ويف صناعة 
رجال يتقنون فن صناعة املوت ســباقا لجنات ُوعدوا بها, 
فظهر من هذا الصنــف الكثري يوم بدر بالذات لكن أبرزهم 
عمري بن الُحمام الذي أجرب التأريخ أن يتوقف ليسجل رائعته 
بأحرف من نور, وذلك يوم أن ســمع النبي صيل الله عليه 
وسلم يقول: قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض فقال 
عمري يا رسول الله جنة عرضها السموات واألرض  قال نعم 
قال بخ بخ فقال رسول الله صىل الله عليه و سلم ما حملك 
عىل قولك بخ بخ قال ال والله يا رسول الله إال رجاء أن أكون 
من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل 
يأكل منهن، ثم قال لنئ أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها 
لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم 
حتى قتل ريض الله عنه, هكــذا إذن اإليمان يصنع رجاله 
الذين تربوا عليه فحققوه يف أنفســهم وواقعهم, أما حني 
يغيب اإليمان عن ميدان التدريب يف السلم واملعركة يف القتال 
فإن النرص صعب املنال, فِقه هذا جيدا عمر ريض الله عنه 
حيث كان يويص الجند إذا خرجوا للمواجهة بما أوىص به 
سعد بن أبي وقاص يف القادسية قائال له: أما بعد فإني آمرك 
ومن معك من األجناد بتقوى الله عىل كل حال، فإن تقوى 
الله عز وجل أفضل العدة عىل العدو، وأقوى العدة يف الحرب 
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احرتاساً من املعايص منكم 
من عدوكم فإن ذنوب الجيــش أخوف عليهم من عدوهم، 
وإنما ينرص املســلمون بمعصية عدوهم لله، ولوال ذلك لم 
تكن لنا بهم قوة ألن عددنا ليس كعددهم، وال ُعدَّتنا كعدتهم، 

فإذا استوينا يف املعصية كان لهم الفضل علينا يف القوة(.

دروس قيادية من وحي االنتصارات الرمضانيةدروس قيادية من وحي االنتصارات الرمضانية  11--22
نجيب أحمد المظفر
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   حلمي حسن – أدهم فهد

حيــث وصل رفض ما يســمى باملجلس 
االنتقايل أقىص ذروته بإعالن املجلس خالل 
األســابيع القليلة املاضيــة اإلدارة الذاتية 
وحالة الطــوارئ ليكون ذلك اإلجراء بمثابة 
إنهاء ما تبقت من احتمــاالت بإمكانيات 
تنفيذ االتفاق سلمياً ليكون مخرجاً لألزمة 
ويحقق االســتقرار للعاصمة املؤقتة عدن 

وتعود الحكومة الرشعية لتدير البالد منها.

آثار سلبية
ولم تظهر قيــادة ما يســمى باملجلس 
االنتقايل أي بوادر حسن نية يف سبيل تنفيذ 
االتفاق الذي بات يف حكم امليت رسيرياً بعد 
ستة أشهر عىل مرور توقيعه بل انها سخرت 
كل إمكانياتها لعرقلة تنفيذه األمر الذي قد 
يدفع بالخيار العسكري إىل الواجهة والذي 
ســيأتي كردة فعل من الحكومة الرشعية 

بحسب مراقبني.

وبحسب مراقبني فأن محاولة ما يسمى 
باملجلــس االنتقايل الجنوبــي عرقلة تنفيذ 
اتفاق الرياض واستمرار تعنتها سيكون له 
أثر سلبي كبري عىل مرشوع الدولة االتحادية 
بل وعىل مرشوع استعادة الدولة برمتها من 

أيدي مليشيا الحوثي االنقالبية.

جبهة جديدة
مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع 
العميد ركن مســفر الحارثي قال إن "تمرد 
مليشــيا االنتقايل عىل الدولة ومؤسساتها 
يف العاصمة املؤقتة عدن فتح جبهة جديدة 

للرشعية فبعد أن كانت كل الجهود منصبة 
نحو معركة استعادة الدولة وإنهاء مرشوع 
إيران املتمثل بمليشــيا الحوثيني االنقالبية 
باتت الرشعية تواجه يف خط مواٍز ألجل إنهاء 
انقالب االنتقايل يف عدن ألجل عودة مؤسسات 

الدولة لعاصمة البالد املؤقتة".

وأضــاف الحارثــي يف ترصيــح خاص 
لـ"26سبتمرب" أن "مليشــيا الحوثي هي 
املستفيد األكرب من انقالب االنتقايل يف عدن 
فقد خفف عنهم الكثري حتى عىل مســتوى 
الجانب السيايس والدبلومايس، عقب انقالب 
عدن والذي من املرتقب انهاؤه واستعادة عدن 
واالنطالق منها لتحرير باقي تراب اليمن من 

دنس مليشيا طهران.

وأشار الحارثي إىل أن اتفاق الرياض كان 
بمثابة مخرج آمن وخارطة طريق الخروج 
من األزمة التي تســبب بها انقالب االنتقايل 
لكنهم وكعادتهم واصلوا التمرد ولم يجنحوا 
للسلم بل اتخذوا خطوات تصعيدية رافضة 
التفاق الرياض لتضع الرشعية يف موقف ال 
تجد أمامها سوى القوة العسكرية للتنفيذ 
أما التنفيذ الســلمي لالتفاق فقد أفشله ما 

يسمى باملجلس االنتقايل ومليشياته 
بخطواتهم األخرية بإعالن اإلدارة 
الذاتية وكانت بمثابة املسمار األخري 

يف نعش اتفاق الرياض.

ولفت العميد الحارثي إىل حنكة 
وصرب فخامــة رئيس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور هادي 
يف التعامل مع تمرد االنتقايل وذلك 
حقنا للدمــاء وحفاظاً عىل مدينة 
عدن التي عانت وأهلها الكثري لكن 
قيادة ما يسمى باملجلس االنتقايل 
لم تقدر ذلك الصرب وحسبته ضعفاً 
ويريدون جر الرشعية نحو الخيار 
العسكري وهذا ربما ما سيكون وبه 

سيتم إعادة الدولة والحكومة لعدن وإنهاء 
ما تشــهده املدينة من كارثة بفعل سيطرة 

مليشيا االنتقايل عليها.

وأكد بالقول "نحن ال نشــجع عىل إراقة 
الدمــاء ونتمنى أن يجنح االنتقايل للســلم 
وتنفيد اتفاق الرياض ويكفي عدن ما فيها 
من أمراض وكوارث لم يكن االنتقايل عىل قدر 

املسؤولية أمامها".

الحسم العسكري
ويف الســياق قال املحلل العســكري عيل 
الذهب أن ما يســمى باملجلــس االنتقايل 
الجنوبي يحاول من خالل االعالن االلتفاف 
عىل اتفاق الرياض ووضع يده عىل الجهاز 

اإلداري ملحافظة عدن.

وأكد الذهب يف ترصيح لـ"26سبتمرب" أن 
"إعالن االنتقايل هو نســخة مكررة النقالب 

الحوثيني يف 21سبتمرب 2014م حني حاولوا 
فرض مرشفيهم يف الجهــاز اإلداري للدولة 
حيث أن اإلدارة الذاتية التي أعلنها االنتقايل 
نســخة من ذلك باإلرشاف العسكري وهذا 
يعد انقالب مكمل النقالب اغسطس 2019م 
يف محاولة مــن االنتقــايل لتوطيد موقفه 

االنقالبي".

وأوضح الذهب أن تمرد ما يسمى باملجلس 
االنتقايل يدفع بالخيار العسكري إىل الواجهة 

والذي ســيأتي كردة فعل مــن الحكومة 
الرشعيــة مؤكــداً أن "ردة الفعل هذه غري 
معابــة ولن تالم الحكومــة إذا ما اتخذتها 
ألنها صاحبة السلطة الرشعية".. مشريا إىل 
أن "أي تراٍخ يف هذه املسألة قد يدفع ما يسمى 
باملجلس االنتقايل او يغريه بمزيد من التوسع 
يف املحافظات األخرى سواء بعملية االلتفاف 
السيايس املعهودة أو بعملية عسكرية وهو 

أمر مرفوض".

ويرى الذهب أن املحاولة االنقالبية التي تقوم 
بها مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل  ستؤثر 
عىل استعادة الدولة كون مدينة عدن وصنعاء 
لهما وضع خاص يف مرشوع الدولة االتحادية 

ودستورها ويف مرشوع الدولة برمته.

وأضاف: "وثيقة مخرجات الحوار الوطني 
الشــامل وضعت لعدن وصنعــاء وضعني 
خاصني وطاملا سيطر االنتقايل عىل عدن فإن 
ذلك سيكون له أثر سلبي عىل مرشوع الدولة 
االتحادية بل ومرشوع استعادة الدولة برمتها 
كون إقليم عدن يشمل أبني والضالع ولحج 
والذي تسيطر مليشيا االنتقايل عىل أجزاء منه 
وبالتايل فمسألة التوافق عىل األقاليم سيتم 
فيها خلط، وهو ما يهدد كيان الدولة ويهدد 

السلطة الرشعية برمتها".

وبرأي الذهب فإن "الحكومة لن تتساهل 
تجاه أعمال االنتقــايل التي تؤثر عىل قضية 
كبرية من مسألة سيادة الدولة كون الدولة 
إذا فقدت جــزءاً من املناطــق فقد أعطت 
فرصة لكيانات أخــرى موازية وعليه يجب 
عىل الحكومة أن تتخــذ كافة اإلجراءات أو 
أفضلها الستعادة هذه املناطق حتى لو كان 

الخيار عسكرياً".

يف الوقت الذي تعيش مدينة عدن 

أسوأ أيامها منذ عقود بسبب تفيش 

األوبئة وتردي الخدمات األساسية 

مما حدا بالحكومــة إىل إعالنها 

مدينة موبوءة وتعيش مثلها كل 

تحاول  الجمهورية،  محافظات 

مليشيات االنتقايل تفجري الوضع 

عســكريا... مراقبون وباحثون 

وناشطون إنسانيون وحقوقيون 

تحدثــوا لـ"26ســبتمرب" عن 

مخاطر ارصار االنتقايل عىل تفجري 

الوضع عســكريا أبرزها وشوك 

حدوث كوارث إنسانية وابرزها 

الكارثة الصحية....  التفاصيل يف 

السطور التالية.

  تعز - استطالع - خاص 
مجدي النقيب عضــو مؤتمر الحوار 
الوطني وأحــد أبناء الجنــوب عرب عن 
االنفالت الذي تعيشــه عدن بعد سيطرة 
االنتقايل فقال: "الوضع يــزداد كارثية 
يف عدن وفــريوس كورونا يفتك بالناس، 
والسلطات املختلفة والجهات املختصة ال 

تفعل شيئاً أو تقوم بدورها".

التهرب من المسؤولية
وأضاف النقيب: "االنتقايل يتهرب من 
املســؤولية وخذل عدن وأهلها يف أحلك 
الظروف وأشــدها فأصحــاب االنتقايل 
منشغلون يف التوريد لحسابهم الخاص 

وال همهم يشء".

النقيب يصور املأساة التي تعيشها عدن 
حالياً ومعاناة الناس يف ظل تفيش فريوس 
كورونا واألوبئة األخــرى قائالً: "حتى 
أسعار القبور ارتفعت يف عدن هذه األيام 
يعني الواحد ما يالقي كمامة وهو بخري، 

وما يالقي مستشــفى أو رعاية صحية 
عندما يمرض، وحتــى بعدما يموت ما 

يالقي قرب".

مأساة كورونا
وعن االنفالت الذي تسبب به االنتقايل 
يقول النقيب: "األسواق والشوارع الزالت 
مزدحمة يف عدن، وســوق القات تحديداً 
الزال مفتوحــاً ويباع فيــه القات بكل 
أريحية, وأيضا الحظر الجزئي لم يطبق، 
ولم تعمل الجهات التي أقرته عىل فرضه أو 
مراقبة تنفيذه، وكل اإلجراءت التي وردت 
يف بياناتهم هي مجرد إجراءات إعالمية 
موجودة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي 

وغري موجودة نهائياً عىل الواقع".

إعاقة الجهود

الناشط الســيايس محمود يارس قال: 
"ال شــك أن األعمال العسكرية يف عدن 
تعيق جهود الرشعية يف مواجهة مليشيا 
الحوثي بحكم أن عــدن تعترب العاصمة 
املوقتة للرشعية وفيها تستقر الحكومة 
وتعقد فيها اجتماعاتها إضافة إىل مجلس 
النواب، كل هــذه عراقيل كبــرية أمام 
الرشعية ولن تســتطيع تخطو خطوات 
ثابتة باتجاه مناطق ســيطرة مليشيا 
الحوثي وتحقق تقدماً ميدانياً عىل االرض 
إال باستقرار عدن والتفاف كل املكونات 
السياسية فيها حول الرشعية ورئاسة 

الجمهورية".

أعمال ال مسؤولة
وأضــاف محمــود: "كل األعمــال 

الالمســؤولة يف عدن والتــي يقوم بها 
املجلس االنتقــايل أو غريه قوضت جهود 
الرشعيــة يف مواجهة مليشــيا الحوثي 
التي تعترب الرابح الوحيد من هذا التشتت 
واالنقسام, فكل تقدم تحرزه املليشيا يف 
مناطق الشــمال أو الرشق كان يف وقت 

مدروس".

ياســني العقالني ناشط إعالمي قال: 
"بكل تأكيــد، الفوىض يف عــدن وبقية 
املحافظــات الجنوبية منــذ مطلع عام 
2016 كانت أحد أبرز األسباب التي أعاقت 
معركة استعادة الدولة من قبضة مليشيا 
الحوثي االنقالبية وساهمت يف إطالة أمد 
الحــرب، ألن ما حــدث كان فتح جبهة 
جديدة للحكومة الرشعية وشتت جهودها 
وأفقدتهــا األرضية الصلبة لرتســيخ 

حضورها وبشكل متعمد مدروس".

العدو المستفيد 
وأضاف العقالني: "أن املستفيدين من 
كل تلك االضطرابات الحاصلة يف عدن هم 
الحوثيون وأصحاب املشاريع الصغرية، 
وداعموهم اإلقليميون، فاليوم نالحظ أنه 
كلما بدأت قوات الجيش الوطني يف إحراز 
انتصارات يف جبهات مــأرب والبيضاء 
والجوف تفتعل معــارك جديدة يف عدن، 
األمر الذي يؤكد وجود تبادل أدوار وتعاون 
بني انقالب صنعاء وانقالب عدن وبشكل 

مكشوف".

أما جمال محمد -أحد سكان عدن- 
فقال: "الوضع الكارثي الذي تعيشــه 
عدن هذه األيام سببه الفوىض واألعمال 

العســكرية وعدم تمكــني الحكومة 
الرشعية من أداء مهامها"... مضيفاً: 
"اآلن عدن يفتك بها فــريوس كورونا 
واألوبئة وتكدس القمامة واملستنقعات يف 
الشوارع تسبب يف انتشار البعوض الناقل 
لألمراض يف املقابــل ال وجود للمجلس 
االنتقايل الذي أعلن االدارة الذاتية وعجز 
عن تقديم الخدمــات للناس األمر الذي 
يجعل الرشعيــة تتعامل مع الوضع يف 
عدن بحساسية دقيقة لتجنب املواجهة 

مع االنتقايل".

ضرورة توحيد الصفوف
جمــال أكــد عــىل "رضورة توحيد 
الصفوف يف هذا الوقت الحساس ملواجهة 
فريوس كورونا وحمايــة املواطنني وال 
وقت لكل هذا العبــث الحاصل يف عدن 
ألن الناس تموت من املرض وتعاني من 
غياب الخدمات وغالء األسعار, وكل الذي 
يهمنا توفري الخدمات وتحسني املعيشة 
وحمايتنا من فريوس كورونا واألوبئة أما 
من يحكم من يسيطر هذا ال يهم املواطن 

املسكني"..

فراغ المؤسسات
الناشــط شــادي املنصوري يقول: 
"أصبحنــا اآلن يف عــدن بال مســؤول 
حقيقــي يتحمل ما يحــدث من كارثة 
إنسانية حقيقية تفتك بحياة املواطنني 
سواء فريوس كورونا أو األوبئة األخرى 
فاملجلس االنتقايل ال يهــم حياة الناس 
وليست من أولوياته, ويف نفس الوقت لم 
يسمح للحكومة الرشعية بأداء واجبها 
ومهامها يف عدن وهذا سبب فراغاً كبرياً 

يف كل مؤسسات الدولة".

وأضــاف املنصــوري: "الخطوة التي 
أقدم عليها االنتقــايل مرفوضة من أبناء 
املحافظات الجنوبية ولها عواقب وخيمة 
ستنعكس ســلباً عىل حياة الناس وأمن 
واستقرار املنطقة, وكما نعلم أن قيادة 
املجلس االنتقايل ليســت مؤهلة إلدارة 
مؤسسة أما إدارة بلد كامل فهذا صعب".. 
مؤكداً: "حالياً نحن نموت والخطر يهددنا 
من كل اتجاه واملجلس االنتقايل أصدر بياناً 
فيه غرامة مالية والسجن ملن يتحدث عن 
االنتقايل أو ينرش أخبار بشــأن كورونا 
معناه قمع من أولها وتغطية عن فشلهم 

وفسادهم".

:» « مراقبون وباحثون وناشطون إنسانيون لـ

 حمــاوالت االنتقــايل تفجري الوضع عســكريا تنذر بكارثة إنســانية

العميد الحارثي: الحوثي هو المستفيد األكبر من انقالب االنتقالي الذي استغل رغبة الحكومة في تجنب الدماء
الذهب: اإلعالن التفاف على اتفاق الرياض ومحاولة لوضع اليد على الجهاز اإلداري لمحافظة عدن

إعالن االنتقايل.. حماولة انقالبية عىل اتفاق الرياض

ستة أشهر مضت منذ أن وقعت قيادة ما يسمى باملجلس 

االنتقايل اتفاق الرياض مع الحكومة الرشعية بحضور فخامة 

رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي وقيادة 

اململكة العربية السعودية راعية االتفاق الذي لم يجد طريقاً 

للتنفيذ يف ظل عرقلة جانب االنتقايل وتعنتهم.

    النقيــب: الوضــع يــزداد كارثية في عدن 
واألوبئــة تفتــك بالمواطنيــن واالنتقالــي ال 

يريد إال نهب اإليرادات
    ياسر: التمرد العسكري في عدن يعيق 
جهود الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي

    العقالني: المســتفيدون من االضطرابات الحاصلة 
في عدن هم الحوثيون وأصحاب المشاريع الصغيرة

    جمــال: الوضــع الكارثي في عدن ســببه 
تمــرد االنتقالــي وعــدم تمكيــن الحكومة 

الشرعية من أداء مهامها
    المنصــوري: المجلــس االنتقالي ال يهم 

حياة الناس وليست من أولوياته
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كانــت املســاعدات األممية عرب 
برنامج الغذاء العاملي توايس الشعب 
الذي يعاني أساسا من مضاعفات 
تأثري انقالب مليشــيا الحوثي عىل 
الدولة، خاصة مع بدء تفيش فريوس 

كورونا..
تلك املواســاة مالبثت أن أصبحت 
كابوسا عىل املستفيدين حني أعلن 
برنامج الغــداء العاملــي تقليص 
مســاعداته إىل النصف يف مناطق 
سيطرة الحوثيني معزياً السبب إىل 
نقص التمويل إذ علــق الداعمون 
مخصصات مســاعداتهم بعد أن 
اتضــح أن الحوثيــني قاموا بنهب 

معظمها!!.
وما كاد يستفيق املواطن املغلوب 
من وقع تقليص املســاعدات حتى 
بدأ خطر فــريوس كوفيد19 يتهدد 

حياتهم هو اآلخر.

  تقرير/ قاسم الجبري
يقول مواطنون إن "تهديد كورونا كان ســيكون 
خفيفا يف حال استمر توزيع األغذية شهريا لكنهم 
وجدوا أنفسهم بني تهديدين أوالهما توفري ما كان 
يعطيهم برنامج الغذاء بالبحث عن العمل لتحصيله 
وثانيهمــا تهديد اإلصابة بفايــروس كورونا الذي 
يتطلب -لتاليف اإلصابة به-  املكوث يف املنازل ما يعني 

أن أزمتني خانقتني تتهددهم وال منقذ".

مخاوف تتزايد

لم يكن ملشــكلة تقليص املســاعدات أن تأتي يف 
توقيت مثل هذا التوقيت الذي يلوح فيه خطر فريوس 
كوفيد19-"، فثمة مخــاوف متزايدة من أن النظام 
الصحي يف اليمن قد يعجز عن التعامل مع تفيش وباء 
الفريوس؛ إذ إن أكثر من نصف مستشــفيات البالد 

وعياداتها الطبية قد ُدمرت خالل الحرب.

مصيبتان
يواجه اليمنيون كارثتني يف آن واحد، هما خفض 
املساعدات اإلنسانية، وفريوس كورونا نتيجة لذلك 
بات الكثريون يخشون عىل مستقبلهم مع إعالن األمم 
املتحدة توقف إمدادات املساعدات إىل النصف، وكذلك 

إعالن اليمن عن حاالت إصابة بفريوس كورونا.

االعتماد على األجر اليومي
يشــري مراقبون أنه من املستحيل عىل الكثري من 
اليمنيني االلتزام بالحجر املنزيل حيث يعتمد غالبيتهم 
عىل األشغال اليومية، واملساعدات الغذائية، بشكل 
أســايس، منوهني إىل أن الوضع يف اليمن سيئ من 
قبل الحرب الدائرة يف البالد منذ العام 2015، ليصبح 
بعده أكثر سوءا وسيصبح أسوأ بسبب إعالن خفض 

املساعدات، واحتمالية تفيش الفريوس.

يقول مواطنــون: "إذا كان لدينــا ما يكفي من 
الطعام؛ فيمكننا البقاء يف املنزل وحماية أنفسنا من 
الوباء، ولكن إذا لم يكن لدينا ما يكفي، فسوف نخرج 

ال محالة للبحث عن الطعام".

ينوه مراقبون إىل أن أحد أكرب املخاوف بشأن تهديد 
الفريوس؛ هو كيفية اســتجابة السكان الضعفاء 
بالفعل يف البالد، والذين يعتمدون فقط عىل مساعدات 

برنامج األغذية العاملي.

يؤكد مواطنون أنهم كانــوا يبحثون عن طريقة 
ملواجهة نقص املســاعدات، كونهم قد ال يجدون ما 
يكفيهم من الغذاء، لكــن مع إعالن وصول فريوس 

كورونا إىل اليمن؛ أصبح األمر صعباً للغاية.

الصحة العالمية تعلق عملها 

في مناطق الحوثيين
يوم األحد املايض علقــت منظمة الصحة العاملية 
نشاط موظفيها يف مراكزها باملناطق التي تسيطر 
عليها مليشيا الحوثي وكل تلك اإلجراءات ستزيد من 
معاناة املواطنني التــي تؤكد ترسيبات أن الفريوس 

متفش بكثرة غري أن مليشيا الحوثي تتكم.

وأخربت منظمة الصحــة العاملية موظفيها يوم 
السبت يف صنعاء وميناء الحديدة عىل البحر األحمر 
ومحافظة صعدة ومحافظة إب بأن "جميع التحركات 
أو االجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفني يف تلك 

املناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر.

وقالــت املنظمة إنها علقت مؤقتــا تحركاتها يف 
مناطق ســيطرة املليشيا بســبب "تهديدات ذات 
مصداقية ومخاطر متوقعة قــد يكون لها أثر عىل 

أمن املوظفني".

الصحة العاملية اتخذت تلك الخطوة ألجل الضغط 
عىل مليشــيا الحوثي ودفعها إىل تحــري قدر أكرب 
من الشــفافية إزاء الحاالت التي ُيشتبه يف إصابتها 

بـفريوس كورونا.

وأبلغت الحكومة اليمنية حتى عن 56 حالة إصابة 
بفريوس كورونا املســتجد وســبع حاالت وفاة يف 
األرايض الخاضعة للرشعية، يف حني لم يعلن الحوثيون 

سوى إصابتني فقط  أحداها حالة وفاة واحدة!!!.

وتابعت املنظمة "نتنافس عىل املوارد واإلمدادات يف 
السوق العاملية، وإدراج بلد ما ضمن األولوية، يرتبط 
أساسا باألرقام املعلن عنها وحاالت اإلصابة املؤكدة".

نهب أكثر من ثلثي المساعدة
يعاني املواطنون يف مناطق سيطرة املليشيا وربما 
يغيب عىل بعضهم أن تقليص املساعدات قد تسبب 

به الحوثيون.

الحكومة الرشعية تحدثت مرارا عن نهب الحوثيني 
لإلغاثة غري أن املنظمات لــم تلتفت لها فقد أكدت 
أن حواىل %65 من املســاعدات اإلنسانية والغذائية 
املوجهة للشــعب اليمني عرب ميناء الحديدة تنهبها 
مليشــيا الحوثي لصالح ما يســمى بـ"املجهود 

الحربي".

 رفض نظام القياسات
يف ديسمرب كانون األول 2018 اكتشفت منظمات 
حدوث تالعب بصورة ممنهجة يف األغذية التي يجري 
توزيعها يف املناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيني 
من خالل رشيك محيل له صلة بالحوثيني عىل إثرها 
قرر برنامج الغذاء العاملي العمل بنظام القياســات 
الحيوية الذي يهدف لتحديد األشخاص األكثر احتياجا 
وهو نظام يتضمن عمل مسح لقزحية العني وأخذ 

بصمات األصابع والوجه.

عــرقلــة
نتيجة ذلك نشــب خالف بني جماعــة الحوثي 
وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة بشأن 
التحكم يف نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق 
من الهويــة يف تقويض واضح مــن قبل املتمردين 
الحوثيني لجهود اإلغاثة وحرمــان املحتاجني من 

املواطنني لتلك املساعدات.

ويف بيان شديد اللهجة عىل غري املعتاد من جانب 
برنامج األغذية العاملي الذي يوزع الطعام عىل ما يزيد 
عىل اثني عرش مليون شخص شهريا يف أنحاء أفقر 

بلد يف شبه الجزيرة العربية قال الربنامج: إنه يدرس 
تعليق تسليم املساعدات بسبب انعدام األمن والتدخل 

يف عمله.

وأضاف الربنامــج أن الحوثيــني يعرقلون بدء 
العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد 

األشخاص األكثر احتياجا.

تقــويـض
برنامج األغذية العاملي من خالل مناقشــات مع 
الحوثيني واصل الضغط لتطبيق نظام التحقق من 
الهوية املعمول به عامليا ملكافحة الفســاد يف توزيع 

املساعدات لكن دون الوصول إىل نتيجة.

إيرفيه فريوسيل املتحدث باســم برنامج الغذاء 
العاملي قال: "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات 

الحيوية من جانب بعــض قياديي جماعة الحوثي 
يقوض عملية أساســية تتيح لهم التحقق بصورة 
مستقلة من أن الغذاء يصل لألشخاص الذين صاروا 

عىل شفا املجاعة".

مجلس جديد
من أجل تحقيق املزيد من السيطرة عىل املعونات 
اإلنسانية شكل الحوثيون مجلسا جديدا يف نوفمرب/

ترشين الثاني 2019 ُعرف باسم "املجلس األعىل إلدارة 
وتنسيق الشؤون اإلنســانية" ليكون بديالً للهيئة 
الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية "النمشا ".

املليشيا فرضت نسبة %2 رضيبة عىل كل وكالة 
عاملة يف مجال املساعدات اإلنسانية من كل مرشوع 
يتــم املوافقة عليه مع أن موظفــي الهيئة التابعة 

للحوثيني كانوا يستلمون رواتب من "األوتشا" مكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خالف املبالغ 

املخصصة لهم أثناء الزيارات امليدانية.

شروط حوثية
االسوشيتد برس ذكرت يف أحد تقريرها أن مليشيا 
التمرد الحوثية فرضت مجموعة من الرشوط ملنح 
حق الوصول إىل املناطق الخاضعة لسيطرتها األمر 

الذي ترفضه وكاالت اإلغاثة.

منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليزا جراندي 
بعثت برسالة اىل  ما يسمى رئيس الوزراء املعني من 
قبل الحوثيني تشتكي من قائمة طويلة من املطالب.

حرب مع المنظمات األممية
حرب شــاملة تخوضها مليشــيا الحوثي ضد 
املنظمات الدولية يف املناطق التي تســيطر عليها، 
وبدأت مبكرة مــع برنامج الغــذاء العاملي والذي 
وصفهم يف أحد بياناته أنهم "يرسقون الطعام من 
أفواه الجائعني"، وتطورت إىل خالفات ظهرت للعلن 
خالل العام املايض مما أجــرب الربنامج عىل إيقاف 

مساعداته ومن ثم استئنافها.

ففي منتصف العام املايض علق الربنامج توزيع 
املساعدات ملدة ثالثة أشهر يف إحدى ضواحي صنعاء، 
قبــل أن يعاود توزيعها بعد التوصــل إىل اتفاق مع 
الحوثيني قــىض بتطبيق نظام البصمة للتحقق من 

املستفيدين من املساعدات.

الحوثيون سعوا إىل إجبار برنامج الغذاء العاملي عىل 
تسليم املساعدات اإلنسانية، "نقود كاش" بدالً من 
املواد الغذائية يف الوقت الذي تطلب املنظمة األممية 
سلســلة من اإلجراءات لضمان عدم نهب ورسقة 
املســاعدات من قبل مليشــيا الحوثي من ضمنها 

البصمة عرب العني )البيومرتي(.

تقليص المساعدات
بســبب مضايقات مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
وعرقلتها للمساعدات أعلن برنامج األغذية العاملي 
التابع لألمم املتحدة أنه اضطر لتخفيض املساعدات 
الغذائية إىل النصف للمستفيدين يف املناطق اليمنية 
التي تسيطر عليها مليشــيا الحوثي املدعومة من 

إيران.

الوكالة األممية أوضحــت يف تدوينة عىل مواقع 
التواصل االجتماعي أنها اتخذت هذا القرار الساري 
عىل الفور ألنها تواجه نقصا حــادا يف التمويل إثر 
العمل يف بيئة بالغــة الصعوبة يف املناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيني.

توقف دعم المانحين
األمم املتحدة قالت إن عددا من املانحني قد أوقف 
مساعداته بسبب مخاوف من أن قوات الحوثيني قد 

عرقلت توزيع بعض شحنات املساعدات.

الواليات املتحدة منذ نهاية مارس 2020 قطعت 
املاليني من املساعدات يف مناطق سيطرة الحوثيني، 
وقال متحدث باسم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية: 
إن واشــنطن بدأت يف خفض مســاعدتها ملناطق 
سيطرة مليشيا الحوثي بسبب التدخل غري املقبول 

من قبل املتمردين الحوثيني املتحالفني مع إيران.

كل المساعدات ستتأثر
ليز غراند أرفع ممثلة لألمم املتحدة يف اليمن قالت 
لبي بي يس: إن "نقص التمويل سيؤثر عىل كل أجزاء 
املساعدات التي تقدمها األمم املتحدة لليمن يف أكرب 
عملية إغاثة إنسانية يف العالم، وسط تصاعد التهديد 

الذي يمثله تفيش وباء فريوس كورونا املستجد".

الوقت ليس مناسبا

سلطانة بيُجم من املجلس النرويجي لالجئني يف 
اليمن قالت: "ليس هذا الوقت املناسب لكي يقطع 
العالم مساعداته عن الناس املحتاجني يف اليمن. هناك 
مشاكل مع الحوثيني، لكن ينبغي عىل العالم أن ُيزيد 
من استجابته ليكون قادرا عىل التعامل مع فريوس 

كورونا املستجد".

وقال متحدث باسم مكتب املساعدات الخارجية 
الربيطانية لبي بي يس إنهم لم يوقفوا الدعم، لكنهم 
"قلقون للغاية من أن تقييدات الحوثيني وتدخلهم 
يف إيصال املساعدات اإلنســانية قد أجربت املانحني 
ووكاالت األمم املتحدة عىل خفض مســاعداتهم يف 

مناطق سيطرة املليشيا".

قليل من التحسن وكثير من الخالف
ليز دوست - كبرية املراســلني الدوليني يف بي بي 
يس قالت إن هــذه األزمة بني وكاالت املســاعدة 
والسلطات الحوثية قد ظلت تتفاقم و"تتقيح" منذ 
عدة أشهر، ولم تفض إال إىل قليل من التحسن وكثري 

من الخالفات.

ولم تظهر مليشيا الحوثي حتى اآلن أية إشارة توحي 
باستعدادهم للسماح بعمل الوكاالت الدولية بنوع من 
االســتقاللية؛ إذ تقول الوكاالت إن املانحني ُيطالبون 

باحرتام املبادئ اإلنسانية األساسية يف العمل.

وضع صعب
محللون توقعوا أن الفرتة املقبلة ستكون صعبة 
للغاية لذا تحتاج السلطات واملنظمات إىل العمل معاً 
ملساعدة املواطنني فالوضع االقتصادي صعب للغاية، 
وال يستطيع الكثري من الناس رشاء الطعام أو املاء أو 
حتى الصابون، وبالتايل فإن املعاناة يف اليمن ستكون 
األسوأ، ففي أوروبا، يقتل الوباء اآلالف رغم األنظمة 
الصحية الجيدة، ويمكن للناس رشاء الطعام والبقاء 
يف املنزل، ولكن يف اليمن ال يستطيع معظم اليمنيني 

تخزين الطعام ملدة أسبوع.

تقرير1212

بينما علقت الصحة العالمية عملها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية

كورونا وتقليص املساعدات.. ثنائيتا خطر هيدد حياة اليمنيني
الصحة العالمية: علقنا العمل بسبب تهديدات ذات مصداقية ومخاطر متوقعة قد يكون لها أثر على أمن الموظفين

- برنامج الغذاء العالمي واصفًا الحوثيين: يسرقون الطعام 
من أفواه الجائعين

- تكتــم الحوثييــن عــن عــدد اإلصابات ورفضهــم اتخاذ 
ات وقائية يهدد ماليين المدنيين إجراء

انقطــاع  بــات مســتحياًل خاصــة مــع  المنزلــي  الحجــر   -
المساعدات الغذائية

- حوالــى 65 % مــن المســاعدات اإلنســانية والغذائيــة تنهبهــا 
»المجهود الحربي«. مليشيا الحوثي لصالح ما يسمى بـ

- المجلس النرويجي لالجئين: ليس هذا الوقت المناسب لكي يقطع 
العالم مساعداته عن الناس المحتاجين في اليمن

- مكتــب المســاعدات الخارجيــة البريطانيــة: قلقــون للغايــة مــن 
تقييدات الحوثيين وتدخلهم في إيصال المساعدات اإلنسانية
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   تقرير / عارف الواقدي 

توّسعت مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 
يف جرائمها ضد املدنيني يف املناطق الخاضعة لسيطرتها، 
عىل النحو الذي يكشف وحشية هذا الفصيل املوايل إليران 
والذي حول حياة اإلنسان يف مناطق سيطرته إىل جحيم، 
ومن تلك املناطق محافظة إب التي نرصد يف هذا التقرير 
بعض ما يتعرض لــه أبناؤها من انتهــاكات وجرائم 

جسيمة ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي.
كغريها من املحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
التمرد واالنقالب الحوثية ترزح محافظة إب، وســط 
البالد، تحت ســلطة االنقالب الحوثي منذ ست سنوات 
من الحرب واالنتهاكات، ويواجه أبناؤها صنوفا شــتى 
من الغطرسة واإلرهاب والتســلط الحوثي، من القتل 
العمد إىل نهب األرايض وجباية األموال وغريها من آالف 

االنتهاكات اليومية.

جبايات حوثية
تحت يافطة الزكاة، وغريها من وســائل عمليات النهب، 
قامت مليشيا الحوثي االنقالبية عىل مدى األيام املاضية بفرض 
ار يف مديريات محافظة إب، اتســعت  إتاوات مالية عىل الُتجَّ
رقعتها مع تفيش وباء كورونا املستجد "كوفيد - 19" الذي 

اتخذته املليشيا الحوثية وسيلة جديدة لعمليات النهب.
ويتعرض تجار إب النتهاكات متواصلة من مليشــيا 
الحوثي االنقالبية، وابتزاز مايل تحت مسميات مختلفة 
دفعت بالبعض منهم لإلفالس، فيما بات كثريون منهم 

عىل وشك اإلفالس.
عدد من التجار يف محافظة إب، شكوا من انتهاكات 
جسيمة تمارسها مليشــيا الحوثي االنقالبية بحقهم، 

منذ حلول شهر رمضان 
املبــارك، الفتــني إىل أن 

القيــادي الحوثي املدعو 
"ماجد التينة" الذي عينته 

املليشيا الحوثية مديراً ملكتب 
الواجبات يف املحافظة، مارس 

انتهــاكات واســعة بحقهم، 
تمثلــت يف اقتحــام محالتهم 

وشــتمهم واالعتداء عىل بعضهم 
وسجن آخرين.

زيادة جنونية
وأوضح التجار يف شكاوى قدموها 

أن القيادي الحوثي املدعو "التينة" رفع 
مبالغ الزكاة عليهــم بمبالغ خيالية هذا 

العام، حيث أضــاف "صفر" عىل مربوط 
العــام املــايض، بزيــادة %1000، بحيث 

أصبح مربوط التاجــر الذي دفع مليون ريال 
العام املايض، مجرباً عىل دفع 10 ماليني ريال هذا العام 

وبالقوة.
وأشار التجار إىل أن املدعو "التينه" الذي جرى تعيينه 
يف إب حديثاً، يستمد قوته من صديقه مدير أمن املحافظة 
حيث عمال معاً يف  القيادي الحوثي "عبدالله الطاووس"ـ 
ذمار قبل تعيينهما يف إب ـ ويقوم باستقدام مسلحني 
إىل محالتهم يجربونهم عىل دفع مبالغ مضاعفة تحت 

مسمى الزكاة.
وأضافوا: "من يرفض يقومون بإيداعه سجناً خاصاً 
يف هيئة الزكاة التي شــكلها الحوثيون لالستحواذ عىل 
أموال الزكاة، كما حدث مع التاجر محمد عيل الصباحي 
الذي أودعته املليشيا أحد سجونها لرفضه دفع ما طلبوه 

منه".
وبحسب التجار فإن مليشيا الحوثي االنقالبية ترفض 
اعتماد أي كشــوفات يدفعها التجار كــزكاة للفقراء 

واملساكني كما جرت عليه العادة من قبل، وفق التجار.
إغالق أبواب املحالت التجارية

وأكدت مصادر محلية يف محافظة إب، أن محالت تجارية 
أغلقت أبوابها احتجاجا عىل جبايات واتاوات حوثية باهظة 
تفرضها املليشــيا االنقالبية، عالوة عىل عمليات االبتزاز 
اليومية والنهب املستمر من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية، 

والتي زادت ذروتها مع شهر رمضان املبارك.
وأوضحت املصادر أن مليشيا الحوثي تفرض جبايات 
كبرية جداً تحت مســمى "الزكاة" يف الوقت الذي تمنع 

التجار من رصفها للفقراء واملعوزين واملحتاجني من أبناء 
املحافظة، وقد أكد العديد من التجار عن مبالغ خيالية 
تطالبهم بها مليشــيا الحوثي وصلت إىل مقاســمتهم 
تجارتهم وأموالهم وتحت مسميات ليس ال أول وال آخر.

جرائم قتل وفوضى عارمة
جرائم قتل يومية تشــهدها املحافظة الخاضعة 
لسيطرة مليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران، ال يكاد يمر يوم واحد -بحســب ما أفادت 
مصادر محلية لـ"26 سبتمرب"- إال وهناك جريمة 
قتل ملواطنني أبرياء برصاص مجاميع مسلحة 
مدعومة من املليشيا الحوثية أو من مسلحي 

املليشيا ذاتها.
وتزايدت عدد العصابات املسلحة املدعومة 
من املليشيا املتمردة الحوثية، يف املحافظة، 
اليشء الذي أدى إىل انتشار واسع لعمليات 
القتل والنهب، وارتفاع معدل الجريمة يف 
مدينة إب، بشــكل مخيف أدى إىل تنامي 

الخوف والهلع يف نفوس األهايل.
اليومان املاضيان، قتل الشاب "فواز حميد" برصاص 
مسلحني وسط مدينة إب، يف ظل فوىض أمنية تشهدها 
املحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي املتمردة، 
تذكر املصادر أن "فواز" الذي يعمل سائقا لدراجة نارية، 
قتل أثناء اشــتباكات اندلعت بني مسلحني بعد تعرضه 

إلطالق نار بشارع األوقاف.
وبحسب املصادر فإن االشتباكات اندلعت بني مسلحني 
من حارتي املغرية، واملركزي القديم، يف شــارع األوقاف، 
بمديرية املشنة، ليسقط الشــاب قتيال حيث كان مارا يف 
الطريق وليس له عالقة بتبادل إطالق النار، مشرية املصادر 
إىل أن هــذه الحادثة جاءت بعد ســاعات من مقتل ثالثة 

مواطنني بحوادث متفرقة بمحافظة إب، التي تشهد فوىض 
وفلتانا أمنيا زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية والنهب 

والسطو عىل ممتلكات املواطنني العامة والخاصة.
وتؤكد املصادر أن املواطــن أحمد محمد عوض قتل 
برصاص مســلح يف مديرية الســدة، الواقعة رشقي 
املحافظة، تزامنا مع مقتل مواطن يدعى "محمد احمد 
عائض الجحجوح" برصاص مســلح يف مديرية حزم 
العدين، غربي املحافظــة، تزامنت الحادثتان مع مقتل 
املواطن "محمد يحيى الرضاب"، برصاص أحد املسلحني 

يف جريمة جنائية يف ريف املحافظة.
وتعترب محافظة إب -وفقــاً لتقارير حقوقية- من 
أكثر املحافظات التي تعاني من إرهاب مليشيا الحوثي 
االنقالبية، الفتة إىل أنه كل ســاعتني ترتكب جريمة أو 
تحدث انتهاكات يف املحافظــة، عالوة عىل ذلك نهب كل 

إيرادات املحافظة من قبل مليشيا الحوثي االرهابية.

األولى في الجرائم
وتعتــرب محافظة إب -بحســب مصــادر حقوقية 
متطابقة- من املحافظات األوىل يف الجرائم واالنتهاكات 
رغم إنه ال يوجد فيها رصاع مســلح أو جبهات حرب، 
تحتل معها املحافظة -وفقاً للمصادر- املرتبة األوىل من 
بني املدن يف عمليات تفجري املنازل واالختطافات واملوت 
تحت التعذيب وعدد مــن الجرائم األخرى التي ارتكبتها 

وترتكبها مليشيا الحوثي االنقالبية.
وتؤكد املصادر أنه تــم تفجري 60 منزال يف املحافظة، 
وهناك 3700 مختطف، تم تســجيل وفاة 14 مختطًفا 
تحت التعذيب، وأن هناك مئات حاالت قتل خارجة عن 
القانون والناتجة عن الفوىض العارمة التي تشــهدها 
املحافظة منذ سيطرة املليشــيا الحوثية عليها يف العام 

2014م.

الناشطة والشاعرة اليمنية برديس السياغي- 
معتلقة أفرج عنها مؤخرا- كشفت تفاصيل بشعة 
النتهاكات وفظائع ترتكب داخل سجون مليشيا 

الحوثي.
تفاصيل قصتها مع املليشيا بدأت قبل سنوات 
حني كانت تتوىل إحدى منظمات اإلغاثة، وتكتب 
قصائد شــعرية، فعقب انقالب الحوثيني، كانت 
تكتب قصائد تندد بسياساتهم، وتنتقدهم داخل 
املجالس واملنتديات التي تشارك فيها، كما كانت 
تجتهد كناشــطة يف توفري املســاعدات اإلغاثية 

واإلنسانية للمترضرين من انقالبهم.
كل تلك األسباب أسهمت يف تعرضها ملضايقات 
ومالحقــات ال داعي لها مليشــيا الحوثي داخل 
مديريتها معني يف العاصمة صنعاء، بحســب ما 

قالت للعربية نت.
وأكدت أنها ظلت تتعرض لتلك املالحقات لعامني 
كاملني، حتى فوجئت برجــال الحوثي يعتقلون 
زوجها ويقتادونه إىل جهة غري معلومة، وأخفوه 

ملدة 8 أشهر دون أن يعلم أحد مكانه!

اقتحام ونهب
الســياغي أشــارت إىل أنها أُبلغت من جانب 
املسؤولني الحوثيني بوفاة زوجها يف مقر احتجازه، 
وتمت صالة الغائب عليه، لذلك كثفت معارضتها 
للحوثي، ونتيجة ذلك زادت املطاردات، ثم اقتحموا 
منزلها ذات يوم ونهبــوا كل محتوياته، مضيفة 
أن األشياء التي لم يســتطيعوا رسقتها ونهبها 

حطموها تاركني املنزل يف حالة يرثى لها.
واصلت الســياغي بعد ذلك، وطيلة 8 أشــهر 
انتقادها للحوثي يف كافة املنتديات، حتى اعتقلوها 
من منزل شقيق زوجها يف 2 أغسطس من العام 

املايض 2019م.
الشاعرة روت تجربتها داخل سجن للمليشيا 
مؤكدة أن الحوثي يستعني بمجموعة من السيدات 
يطلق عليهــن الزينبيات لتعذيــب املختطفات 
اليمنيات، وقص شعرهن، واالعتداء البدني والنفيس 

عليهن.

اتهامات باطلة
تقول الســياغي: إنها اقتيدت إىل سجن يتبع 
الحوثي يف صنعاء، وهناك وجهــوا لها اتهامات 
بتخزين الســالح، وإرهاب الدولة، وطلبوا منها 
تصوير فيديو تعرتف فيه بارتكاب تلك الجرائم، 
وملحاولة ترغيبها وتشــجيعها عىل اإلدالء بتلك 
االعرتافات املصورة، فاجأوها بأن زوجها ما يزال 
عىل قيد الحياة، ورتبــوا لها مكاملة هاتفية معه، 

وتأكدت فعال أن زوجها ما يزال حيا.
بادئ األمر رفضت السياغي تصوير االعرتافات 
وبســبب رفضها هذا، وضعت يف زنزانة انفرادية 
ملدة شهرين ونصف، تعرضت خاللها لشتى أنواع 

التعذيب.

اعترافات باإلكراه
لكنها حني تعرضت لإلغماء أكثر من مرة، بسبب 
قلة الطعام، والتعذيب املســتمر، ولم تعد تقوى 
عىل تحمل ذلك اضطرت مجربة إىل تنفيذ طلبهم، 
وتصوير فيديو باعرتافات ملفقة، مضيفة أنهم 
أطلقوا رساحها يف نوفمــرب املايض، ثم فرت عىل 
الفور إىل مــرص مع زوجها وأوالدهــا هربا من 
بطش الحوثي وأنصــاره، مؤكدة أنها لن تصمت 
عىل تجاوزات الحوثي، وستعرض قضية الفتيات 
املختطفات يف صنعاء اللواتي يتعرضن ألبشــع 

االنتهاكات الجنسية والجسدية والنفسية عىل كافة 
املحافل الدولية.

مياه ملوثة ووجبة واحدة
الشاعرة كشفت أنها تعرضت لوسائل تعذيب 
قاسية داخل السجن، فقد كانوا يرصفون لها وجبة 
طعام واحدة يوميا، تختلف من يوم آلخر، قد تقدم 

صباحاً أو ظهراً أو مساء.
كما أشارت إىل أنه كان يسمح بلرت واحد فقط 
للسجينات، وكن يالحظن رائحة كريهة للمياه، قبل 

أن يكتشفن أنها من مياه الرصف الصحي.

انتهاكات جنسية
حني نقلت إىل سجن مشرتك، اكتشفت فظائع 
أخرى، فقد أخربتها ســجينات ترتاوح أعمارهن 
ما بني 13 إىل 35 عامــا، أنهن تعرضن لالغتصاب 
والنتهاكات جنســية من رجال الحوثي، وأن أحد 
القيادات الذي شغل الحقا منصباً وزارياً فيما يسمى 

)حكومة الحوثيني االنقالبية( اغتصب فتاتني.
وأكدت أن عددا من الفتيــات حاولن االنتحار 
نتيجة املضايقــات والتعذيب، موضحة أن رجال 
الحوثــي أجربوا بعــض الفتيات عــىل تصوير 
فيديوهات جنسية مع بعض أنصارهم واملسؤولني 
التابعني واملوالني لهم، للتخلص منهم فيما بعد من 
جهة، ومن أجل منع هؤالء الفتيات من الكشف عن 
تعرضهن للتعذيب ولالنتهاكات جنسية يف السجون 

من جهة أخرى.
ولفتت برديس إىل أن رجال الحوثي لم يسمحوا 
ألي فتاة بالخروج من السجن أو اإلفراج عنها قبل 
اختفاء آثار التعذيب من جسدها، وهو ما فعلوه 
معها، كما كانــوا يأخذون كل ما يف حوزتهن من 

أوراق ثبوتية، وتهديدهــن عند الخروج واإلفراج 
بتلفيق قضايا دعارة لهن.

صعق بالكهرباء
إىل ذلك، أوضحت أن "الزينبيات" كن يتولني أمر 
رضبها وسكب املياه عليها، وصعقها بالكهرباء 
يف كافة أنحاء جسدها، فضال عن توجيه رضبات 
قوية وشديدة لها يف الساق والفخذ، وكانت يف كل 
مرة تتعرض فيها لتلك الرضبات، تظل أليام تعاني 
آالما مربحة وال تقوى عىل الحركة وأضافت أنها 
كانت تتعرض لتحقيقات مســتمرة ولساعات 

طويلة.

تشكيل جهاز الزينبيات
كل املعتقالت املفرج عنهن من سجون مليشيا 
الحوثي يتكلمن عن الزينبيات ودورهن يف تنفيذ 
االنتهاكات بحق املعتقالت هذا الجهاز الذي وصفه 
أحد التقارير الدولية بجهاز املهام القذرة تشكل 
عقب املواجهات التي شهدتها صنعاء أواخر 2017 
بني الحوثيني والرئيس السابق صالح انتهت بمقتل 
األخري، وكذا ما عرف بـ"ثورة الجياع" حيث كانت 
جامعة صنعاء شاهدة عىل مداهمة عنارص نسائية 
تســتقل أطقما عســكرية للجامعة، وقيامهن 
باالعتداء عىل الطالبات بالعيص وأعقاب البنادق 

والصواعق الكهربائية.
احتياج املليشيا لتحجيم دور املتظاهرات للحد 
من دورهن يف قيادة االحتجاج ملنعهن من النشاط 
يف القضايا السياسية واملتعلقة بحقوق اإلنسان، 
االحتياج قادها إىل انشاء التشكيل الذي تحول إىل 
عصا غليظة وقواد رخيص بيد املليشيا الحوثية 
تتمكن من خالله من اصطياد الناشطات والطالبات 

ونساء خصومهم السياسيني رغبة منها يف إذالل 
الخصوم وإلحاق وصمة عار بهم.

جهاز استخباراتي ذو مهام قذرة
عدد العنارص النســائية املنخرطة يف تشكيل 
الزينبيات ليــس واضحا غري أن تقريراً ســابقاً 
ملنظمة سام للحقوق والحريات كشف أن نحو 4 
آالف عنرصاً من الزينبيات تلقني تدريبات قتالية يف 
صنعاء وبعضهن تم تدريبهن يف لبنان وإيران عىل 

يد خرباء من حزب الله والحرس الثوري اإليراني.
التقرير أشار إىل أن التشكيالت النسائية الحوثية 
تبلغ قرابة عرش فرق تحمل مســميات مختلفة 
كـ"الهيئة النسائية" و"كتائب الزهراء"، وفرقة 

"الوقائيات االستخباراتية".
مليشــيا الحوثيني تســتخدم تلك التشكيالت 
النســائية يف االنتهاكات واالختطافات وعمليات 
االعتقال التعسفي واإلخفاء والتعذيب يف السجون 
وأماكن خاصة، إضافة إىل مشاركتهن يف االعتداءات 
الجنســية عىل املختطفات خاصة من ناشطات 

حزب املؤتمر.
الزينبيات الجناح الناعم واملسلح للجماعة أصبح 
جهازاً استخباراتيا خاصاً باملهمات القذرة وفق 

محققي وخرباء األمم املتحدة املعنيني باليمن.
تقرير منظمة ســام املعنــون بـ"ماذا بقي 
لنا" قال: إن عنارص التشــكيل النسائي الحوثي 
مدربات بدرجة عالية لتنفيذ االقتحامات، واعتقال 
الناشطات من النساء، وفض املظاهرات، والوقفات 
االحتجاجية، باإلضافة إىل مهــام خاصة أخرى 
كالتجســس، واإليقاع بالخصوم، ورصد اآلراء، 
ومالحقة الناشطات يف الجلسات الخاصة، وأماكن 

العمل إضافة إىل أعمــال أخرى متعلقة بالجانب 
الفكري للجماعة كإلقاء محــارضات، وتنظيم 
ندوات يف املناســبات االجتماعية، والنشــاط يف 
وسائل التواصل االجتماعي للرتويج لفكر الجماعة، 

ويرصدن ما ينرش من قبل خصومهن”.

معظمهن من أسر هاشمية
 تقرير الخــرباء املســتقلني التابعني للجنة 
العقوبــات بمجلــس األمن أشــار إىل أن جهازاً 
استخباراتيا نسائياً موجها نحو النساء املسمى 
تشكيل الزينبيات يتألف معظمه من أرس هاشمية.
وأكد فريق الخرباء أنه وثــق "انتهاكات ارتكبتها 
الزينبيات تشمل االعتقال، واالحتجاز التعسفي للنساء، 
والنهب، واالعتداء الجنيس، والرضب والتعذيب، وتيسري 

االغتصاب يف مراكز االحتجاز الرسية".

روايات تتطابق
وكالة اسوشيتدبرس نرشت تحقيقا قبل أيام 
لناجيات تمكن من الفرار من مناطق ســيطرة 
املليشيا رشحن كيف تعرضن للتعذيب الجسدي 
والنفيس وغريها من املمارسات املنافية لإلنسانية!
نشطاء ومحتجزون سابقون تحدثوا يف وقت 
سابق للوكالة عن شبكة من منشئات االحتجاز 
الرسية مؤكدين أن شارع تعز يف صنعاء يضم العديد 

من تلك املنشآت.
تشــري التقديرات إىل أن ما يرتاوح بني 250 - 
350 امرأة محتجزات حاليا داخل محافظة صنعاء 
وحدها وفقا إلفادة العديد من املنظمات الحقوقية 
حيث أوضحت املنظمــة اليمنية ملكافحة االتجار 
بالبرش أن ثمة احتمــاال أن تكون تلك التقديرات 
أقل من العدد الحقيقي وبحسب ائتالف النساء من 

أجل الســالم يف اليمن فإن هناك ما يزيد عن 100 
امرأة محتجزة يف محافظة ذمار والتي تشكل نقطة 
عبور كربى من مناطق الرشعية إىل مناطق سيطرة 

مليشيا الحوثي.

استخدام مواد مخدرة
تقرير حديث ملنظمــة »رايتس رادار« ومقرها 
يف هولندا، أوضح أن ظاهــرة اختطاف الفتيات 
والطالبات والنساء يف العاصمة اليمنية صنعاء ويف 
املناطق التي تقع تحت ســيطرة جماعة الحوثي 

تصاعدت بصورة غري معهودة وغري مسبوقة. 
املنظمة اتهمت قيادات بالجماعة بالتورط يف 
اختطاف بعضهن وقالت إن الحوثيني يستخدمون 
املواد املخدرة يف اختطاف الفتيات اليمنيات، وعن 
دوافع االختطاف أفادت املنظمة بأن بعض الفتيات 
تم اختطافهن للضغط عىل أرُسهن، بينما البعض 
اختطفن ربما لبالغات كاذبــة وكيدية، فيما تم 
اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد 
مشرية إىل أن الفتيات املختطفات ال يعرفن مكان 

احتجازهن وإخفائهن.

جرائم حرب
جرائم االختطاف أثارت قلقــا لدى األرس يف 
صنعاء، وبقية مناطق سيطرة املليشيا الحوثية، 
وأصبحت كابوســا ُمرعبا مع كل حالة اختفاء 
تحدث ويتداول النــاس تفاصيلها املزعجة، يف 
الوقت الذي يتكتم كثري مــن األرس عن اختفاء 
البنات املفاجئ خوفاً من ثقافة املجتمع املحافظ 
الذي ما يزال يرى يف اختطاف الفتيات عارا يالحق 

أهاليهن.
يؤكد محللون أن عمليات االختطاف صارت تتم 
يف وضح النهار ومن أمام منازل الضحايا بدون 
أي خوف أو قلق، وهو ما يعني وجود عصابات 

تمارس جريمة منظمة.
 وزير االعالم معمر االرياني أوضح أن التقرير 
الذي أصدرته وكالة اسوشــيتدبرس االمريكية 
يعيد تسليط األضواء عىل واحدة من أبشع جرائم 
املليشيا الحوثية والتي سبق وأن تم الحديث عنها 
مرارا واملتمثلة باختطاف مئات النساء اليمنيات 
من منازلهن واخفائهن يف معتقالت خاصة بسبب 

آرائهن ونشاطهن السيايس واإلنساني.
االرياني دعا املجتمع الدويل ومنظمات حماية 
املرأة بالتدخل لوقــف هذه االنتهاكات والضغط 
عىل املليشــيا الحوثية إلطالق كافة املختطفات 

من معتقالتها الخاصة.
وطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق 
يف جرائم املعتقالت الخاصة بالنســاء يف مناطق 
سيطرة املليشيا الحوثية وتقديم املتورطني فيها 
للمحاكمة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة 

ضد اإلنسانية.
ما يحدث من قبل مليشيا الحوثي من جرائم 
ضد النساء املختطفات وتحرش وانتهاك لألعراض 
هي جرائــم جنائية تضاف إىل رصيد املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية، التــي يجب عىل جميع أبناء 
اليمن التصدي لها، والســعي إىل القضاء عليها، 

وإعادة الرشعية.
 مكانة املرأة وحصانتها يف املجتمع اليمني أنهن 
محصنات من التفتيش، واالعتقال، واالحتجاز 
حتى مجيء تمرد الحوثي حينها استباح كل يشء 
وتعدى كل الحواجز يف ســلوك ينم عن مرشوع 

دمار وخراب وارتكاب املحرمات.

1313 انتهاكات

يجبرونهن باعترافات ال تمت للواقع بصلة، وال يخرجن إال بعد تنفيذ ما طلب منهن

احلوثيون واختطاف النساء وتعذيبهن.. ميدان آخر إلذالل كرامة اليمنيني
حني تســتعرض ســجالت االنتهاكات للعصابات اإلجرامية، تجد استثناءات 

وحواجز ال تتعداها، لعل أبرزها عدم التعرض للنساء واألطفال لكن ما تقوم به 

املليشيا الحوثية املتمردة قد تعدى كل الحواجز وانتهك كل الحرمات.

تفاصيل مؤملة ملعتقالت رأي ومختطفات تم اإلفراج عنهن يقصصن مأســاة 

حرائر يمنيات يف ســجون املليشيا يتعرضن ألصناف شــتى من التعذيب وما ال 

يستوعبه العقل حني تؤكد املعتقالت أنهن يتعرضن للتحرش الجنيس واالغتصاب 

من قبل عنارص االجرام الحوثية يف ســلوك يؤكد بما ال يدع مجاال للشك غريزة 

العصابة الحوثية وحبها لإلجرام وحقدها الدفني باستباحة وهتك أعراض اليمنيني 

الذين يجعلون للمرأة قدسية ومقاما ال يمكن بحال تجاوزه يفعل الحوثيون ذلك 

لدهس أغىل كرامة يموت ويحيا اإلنسان من أجلها.

  تقرير/ قاسم الجبري

   السياغي: الحوثي يستعين بالزينبيات لتعذيب المختطفات واالعتداء عليهن بدنيًا ونفسيا
   وجبة وحيدة للمعتقلة في اليوم، ولتر ماء ذو رائحة كريهة، تبين أنه من مياه الصرف الصحي

   مختطفات: نتعرض النتهاكات جنسية من قبل قيادات حوثية      عدد من الفتيات حاولن االنتحار نتيجة االغتصاب والتعذيب
   »الهيئة النسائية« و»كتائب الزهراء«، وفرقة »الوقائيات االستخباراتية« تشكيالت نسائية حوثية لقمع واختطاف وتعذيب اليمنيات

التاجر الذي دفع مليون ريال العام الماضي يدفع 10 ماليين ريال هذه السنة تحت قوة السالح

المليشيا الحوثية تفرض زيادة المليشيا الحوثية تفرض زيادة 10001000 % على التجار تحت مسمى الزكاة % على التجار تحت مسمى الزكاة

االنتهاكات احلوثية تطغى عىل حمافظة إباالنتهاكات احلوثية تطغى عىل حمافظة إب
  ارتفــاع معــدل جريمــة القتــل وتزايــد عــدد 

العصابات المسلحة المدعومة من المليشيا المتمردة 
  تفجير 60 منــزال و3700 مختطف توفي 

14 منهم تحت التعذيب
  إحصائيات تعتبرها المحافظة األولى في عمليات 

تفجير المنازل واالختطافات والموت تحت التعذيب
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كتب: بالل الطيب  

بخروج األتراك من اليمن ُمنتصف 
القــرن الحادي عــرش الهجري، 
صار اليمن ِمرياًثا سهاًل لـ»الدولة 
القاسمية«، لتدخل الّزيِدّية -دولًة 
ومذهًبا- َمرحلــة اختبار حقيقي 
يف كيفية تعاملها مع اآلخر، ظلت 
فتاوى الفقهاء حــول ذلك تراوح 
َمكانها، حتى توىل اإلمامة الفقيه 
ـتوكل« إسماعيل  ـُ ـتعصب »امل ـُ امل
بن القاســم بن محمد الذي صنع 
بفتاويه أعــداء وهميني، احتوى 
أقاربه الطامحني، وجيَّش القبائل 
جنوًبا ورشًقا، ُمؤسًسا بذلك أسوأ 
احتالل عرفته تلك املناطق عىل مدى 

تاريخها.

مذلة الخضوع
َخطب السلطان بدر بن عمر الكثريي »صاحب 
ـتوكل« إسماعيل َمطلع العام  ـُ حرضموت« لـ»امل
»1064هـ«، وأشيع حينها أنَّه أصبح »زيدي« 
املذهب، بعد ُمراســالت حدثت بينه وبني اإلمام 
السابق محمد بن القاسم؛ األمر الذي ألب عليه 
كرباء دولته، قبضوا عليه بمساعدة ابن أخيه بدر 
بن عبدالله، زجوا به يف سجن سيئون، ونصبوا 

»ابن عبدالله« سلطاًنا.
ـــتوكل«  ـُ مع مطلع العام التايل حشــد »امل
إســماعيل أكثر من »10,000« مقاتل بقيادة 
ابني أخيه األمري أحمد بن الحسن، واألمري محمد 
بن الحســني، وذلك إلخضاع املناطق الجنوبية 
حتى حرضموت، ُممهًدا لذلك بمراسلة املشايخ 
والســالطني، وحثهم عىل االنضمام إىل دولته 

سلًما.
استعد سالطني ومشايخ الجنوب: عيل الهيثمي، 
وُمنرص بن صالح العولقي، وصالح بن عبد الواحد 
الواحدي، وسالم بن حيدر الفضيل، ومعوضة بن 
عفيف، وعبدالله هرهرة، وبدر بن عبدالله الكثريي 
للمواجهة، وآثر األمري أحمد بن شعفل السكون، 
فيما توىل حليفهم حسني بن أحمد الرصاص »شيخ 
البيضاء« قيادة املقاومة، وتنظيم حشودها التي 

وصلت قرابة »2,000« مقاتل.
خــذل أغلب ســالطني ومشــايخ الجنوب 
»الرصاص«، وتركــوه وحيًدا مع أول مواجهة، 
نجح »القاسميون« يف تطويقه بـ »نجد السلف« 
من أكثر من اتجاه، فما كان منه إال أن قاومهم 
حتى لقي حتفه، مثَّلوا بجثته، ثم حزوا رأسه، 
وأرسلوه هدية للحرضة اإلمامية، حلَّ شقيقه 
صالح مكانه، وقد انحاز األخري بأهله وعشريته 
وأنصاره إىل البيضاء، ُمفسًحا الطريق للعساكر 

الغازية.
اســتقر األمري أحمد بن الحسن بعد انتصاره 
بقلعة البيضاء، وإليه وصل السالطني: ُمنرص 
العولقي، وصالح الواحدي، وســالم الفضيل، 
والشيخ العمودي باذلني الطاعة مقابل األمان، 

ـنترص قال أحد الشعراء مادًحا: ـُ ويف األمري امل
أما تــرى كيف كان األمــر عاقبة 

للُمتقــني وعقبى االشــقياء الندم
وكيــف كان بنجــٍد منظرهــم

رصعى تزورهــم العقبان والرخم
حتى صفت بصفي الدين أرضهم

بأحمــد خــري محمود بــه األمم
البيضــاء طلعته قلعة  وأصبحت 

بيضاء ال يعرتيها البــؤس والنقم
دخل بعد ذلك جميع سالطني ومشايخ الجنوب 
مذلة الخضوع لـ»الدولة القاسمية«، ألغوا الدعاء 
يف الخطبة لـ»الدولة العثمانية«، وسلموا رهائن 
الطاعة، وألزموا بدفع ديات القتىل، وحق فيهم 

املثل القائل: »أكلت يوم أكل الثور األبيض«.
»ُسلطان حرضموت« هو اآلخر أطلق عمه من 
ـتوكل« إسماعيل،  ـُ الحبس، وأعاد الخطبة لـ»امل
فيما وجه األخري بإرسال السلطان املفرج عنه 
إىل ظفار والًيا عليها باسمه، لتتوحد بذلك اليمن 
للمرة الخامســة يف تاريخها، إال أنَّ تلك الوحدة 
تخللها خالل سنواتها األوىل تمرد يف يافع، وثورة 
يف حرضموت، وتقطع يف أحور، وعصيان يف بالد 
الهيثمي والفضيل، وانفصــال يف ظفار، وقبل 
التوسع أكثر يف تناول تاريخ البيضاء يف مقاومة 
التوغالت اإلمامية وجب التذكــري أن البيضاء 
مرتبطة تاريخياً بيافع، وهذا ما ستؤكده أكثر 

السطور التالية.

صاحب المواهب
أثقلــت الجبايات القاصمة كاهــل الرعية، 

وأصابــت العنرصية املقيتــة الجميع بالغبن، 
ولم يكن أمام الرافضني من خيار سوى التمرد 
والثورة، ومن الحجرية انطلقت رشارتها األوىل، 
لتشمل بعد ذلك يافع، وأبني، والعوالق، وحاملني، 
وقد توىل زمــام قيادتها يف الجهــات األخرية 

السلطان صالح بن أحمد هرهرة.
اندلعت تلك الثــورة من أعــايل جبال يافع 
»1093هـ / 1684م«، طرد الثوار عامل »الدولة 
القاسمية« للمرة الثانية، فما كان من »املؤيد« 
محمد بن »املُتوكل« إسماعيل إال أن دعا القبائل 
للجهاد، فيما قال الشاعر أحمد بن أحمد األنيس 

- الشهري بـ »الزنمة« - ُمحرًضا:
لنئ عصفــت ريح النــكال بيافع

فمــا هــي إال عادهــا وثمودها
بني القاسم املنصور عزما عىل العدا

فقد بان للديــن الحنيف جحودها
أيف جانــب اإلنصــاف أن معوضة

تهان به مــن ذي األنــام زيودها
وللمذهــب الزيــدي كل غضنفر

يفــل به عنــد الحــروب عديدها
قــاد القــوات اإلمامية األمري الحســني بن 
»املهدي« أحمد الشــهري بـ »فارق الســيل«، 
ـتوكل«  ـُ وعاونه األمريان عيل والحسني أبناء »امل
إسماعيل، توجهت قوات عرب قعطبه، وأخرى عرب 
»الزهراء - البيضــاء«، ويف األخرية لقي »400« 
ُمقاتل حتفهم، انفجر بهم مخزن البارود، بعد أن 
ـُرتصدين بقطة يف ذيلها نار. أرسل إليهم أحد امل

بحلول العام التــايل دارت معارك كثرية بني 
الجانبني، كان النرص فيها حليــف ثوار يافع 
وحلفائهــم، وفيها قال املُــؤرخ »أبو طالب«: 
»فأثخن الجراح الفيالق، وتكرست الســيوف 
بأيدي الفريقني، وذهبت من النفوس جملة يف 
الطريقني، فهؤالء إىل الجنة مع األبرار، وأولئك يف 
الدرك األسفل من النار، وانجىل األمر عن هزيمة 

أويل الحق«.
بعد هزيمتهم فّر »اإلماميــون« إىل إمامهم 
مرعوبني َمنهوبــني، ُمعزين إياه بقريبه األمري 
أحمد بن محمد بن الحسني الذي قتل يف إحدى 
املعارك، ودفن بسفح جبل الُعر، وهنا أضاف »أبو 
طالب«: »وكان شــهد الحق جمع كثري، كادت 
األفاق تلبس من الحزن له الحداد.. وملا خلصت 
املعركة عىل هذا القارح، وامللم العظيم الفادح، 
انتهب البغاة الثقل، وصارت الجموع إىل اإلمام«.
وهكذا وبعد »28« عاًما من سيطرة »الدولة 
القاســمية« عىل يافع، ثار »اليوافع« وأعلنوا 
استقاللهم »1093هـ / 1684م«، بعد أنَّ نصبوا 
صالح بن أحمد هرهرة سلطاًنا عليهم، بمعاونة 
ورضا السالطني: معوضة بن عفيف، وأحمد بن 
عيل الرصاص، وصالح بــن منصور العولقي، 
واألمري أحمد بن شعفل، أناطوا به جميًعا مهمة 
قيادتهم وإنقاذهم من حكم األئمة، وهو ما كان.
ُمنتصــف العــام »1097هـــ / 1688م«، 
ـــتوكل«  ـُ وبعد وفاة »املؤيــد« محمد بن »امل

إسماعيل، ارتفعت وترية الخالفات »القاسمية 
- القاســمية«، أمراء ُكثر أعلنوا أنفسهم أئمة، 
ليستقر األمر يف النهاية عىل »النارص« محمد بن 
»املهدي« أحمد الذي ُعرف فيما بعد بـ »صاحب 

املواهب«.
كانت يافع همَّ »صاحب املواهب« الشــاغل، 
عزم عىل استعادتها، والتوجه إليها بنفسه، هدأ 
ُمستشاروه من حماســه، فعمل عىل استقدام 
ُمقاتيل »اليمن األعىل«، أغدق عليهم من أموال 
»اليمن األسفل« املنهوبة، وجعل عىل كل قبيلة 
قائًدا منهم وعريف، ثم أرسلهم أواخر ذات العام 
إىل رداع حيث عمه الحسني بن الحسن، استعان 
األخري بهم، ونقض بيعته، وجدد دعوته، وأعلن 

نفسه إماًما.
بعد إخماده لتمرد عمه »الواثق« الحســني، 
انتقل »صاحب املواهب« إىل رداع »1100هـ«، 
ليكــون قريًبا من خطوط التمــاس، أراد هدم 
املدرســة »العامرية« ألنها باعتقاده من مآثر 
الكفار »الطاهريني«، إال أنَّ القايض عيل بن أحمد 
السماوي نجح يف إقناعه بالعدول عن ذلك، ليوجه 
يف العام التايل ُمقاتليه ملحاربة »اليوافع«، وجعل 

عىل ذلك الجيش أحد عبيده.
كثف »اليوافع« من استعداداتهم للُمواجهة، 
تصدوا يف البيضاء للقوات اإلمامية، لتربز يف تلك 
املعركة بطولة امرأة يافعية ُتدعى نور بنت عيل 
العفيف، كانت بمثابة القائد لهم، لينسحبوا بعد 
مقتلها إىل جبل الُعر، وهناك كانت جولة ثانية، 

لم تكن هي األخرى حاسمة.
»ال الُعر باقي فيافع بالوجود«، مقولة يافعية 
تؤكد أهميــة ذلك الجبل االســرتاتيجي، وتبًعا 
لذلك فقد تحصن »اليوافع« يف شواهقه العالية، 
ودافعوا عنه باســتماته؛ ألنَّ ســقوطه يعني 
هزيمتهم، األمر الذي حفز السلطان معوضة بن 
عفيف عىل عدم االستسالم، عاد »القاسميون« 
أدراجهم خائبني، ُمجدديــن نيتهم العودة مرة 

أخرى.
اســتمر »صاحب املواهب« بتوجيه الحمالت 
العسكرية إلخضاع يافع، وأرسل إليها يف منتصف 
العام »1102هـ« حملة عسكرية بقيادة األمري 
عامر بن صالح، ُهزمــت يف منطقة »الخربة«، 
فعززهــا بحملة أخرى بقيادة ولده القاســم، 
صحيح أنَّ األخري حقق انتصاًرا خاطًفا، إال أنَّه 
لم يستطع البقاء، وانسحب كسلفه إىل قعطبة، 
عرف »صاحب املواهب« حينها جيًدا أنَّ »اليوافع« 
موهوبو الجانب، شــديدو املراس، وتبًعا لذلك 
فالحمالت املحدودة لن تجدي معهم نفًعا، خاصة 
وأنَّ تضاريس بالدهم وعرة، وحصونهم منيعة، 
فما كان منه إال أن جيش القبائل الشمالية، وقاد 
»20,000« مقاتل منها جنوًبا، وكانت »جبن« 

مقر إقامته املؤقت.
بعد حروب وخطوب، تداعى ثوار الجنوب من 
كل حدب وصوب للمواجهة، عقدوا اجتماًعا بـ 
»املحجبة« عاصمة السلطان صالح هرهرة، ثم 

شنوا ُهجوًما كاسًحا عىل القوات اإلمامية التي 
تمركزت بـ »الخربة« عىل حدود رداع »ربيع األول 
1103هـ«، هزموهم رشَّ هزيمة، وأجربوهم عىل 

املغادرة.
بنى »صاحــب املواهــب« - يف ذات العام - 
بالقرب من رداع مدينة ملكية أسماها الخرضاء 
»1103هـــ«، وقام فيما بعد بهــدم »1200« 
من منازلها، كما عمل عىل اســتمالة السلطان 
عبدالله بن أحمد الفضيل، والسلطان أحمد بن 
عيل الرصاص إىل صفه، نجح مع األول، وفشل 
مع األخري، ليتوجه فور علمه بوفاة الســلطان 
معوضــة بن عفيف »13 رمضــان 1104هـ« 
بجيشه الجرار إىل »الزهراء - البيضاء«، وكلف 

أخاه املحسن بمصادمة الثوار.
جدد ســالطني الجنوب حينها حلفهم للمرة 
الثانية، اتحــدوا، وتعاهدوا بــأن يدافعوا عن 
مناطقهم، ثم توجهــوا بقواتهم ملالقاة الغزاة، 
هزموهم يف معركة »الدرب« بالقرب من الزهراء، 
ولحقوا بالفارين إىل »نجد السلف«، وهناك كانت 

معركة ثانية، أشد رضاوة.
أجرب الثوار القوات اإلمامية عىل االستسالم، 
أخذوا ما بحوزتهم من ســالح، ثــم أذنوا لهم 
بالرحيل، وحني علموا بوجود »صاحب املواهب« 
محمد عىل مقربــة منهم، طــاردوه إىل »نجد 
الجــاح«، وذكر صاحب »هديــة الزمن« أنَّهم 
حارصوه، وأجربوه هو اآلخر عىل االستســالم، 
وأنَّــه - أي اإلمام - افتدى نفســه منهم بمال 

عظيم.   
ويف العام »1107هـ« أرسل »صاحب املواهب« 
إىل يافع بـ »30,000« مقاتل، ويف أســفل جبل 
الُعر كانت هزيمة ذلك الجيش ماحقة، استوىل 
»اليوافع« عىل أسلحة ومؤن كثرية، ويف »الرجاع 
- لحج« دارت معركة ثانيــة، وكانت الهزيمة 

كالعادة من نصيب القوات الغازية.
ويف بداية العام التايل أرسل »صاحب املواهب« 
جماعة من خلص عســاكره إىل البيضاء، لقوا 
حتفهم جميًعا، فما كان منــه إال أن كلف ابن 
أخيه القاسم بن الحسني باالنتقام، حقق األخري 
انتصاًرا خاطًفا عىل قوات السلطان الرصاص، 
وعاد أدراجه ُمتباهًيا، وذكــر »أبو طالب« أنَّ 
الحمالت العســكرية التي وجهها اإلمام صوب 
يافع تجاوز عددها حتى ذلــك العام الـ»40« 

حملة.
بعد أن استعصت عليه يافع، وقهرت جحافله 
القبليــة والنظامية، لجأ »صاحــب املواهب« 
ـــساملة، يف البدء تزوج من أخت  ـُ إىل سياسة امل
السلطان قحطان معوضة، كما حاول ُمصاهرة 
الســلطان أحمد بن عيل الرصاص، وُمصاهرة 
الســلطان صالح بن منصور العولقي، وعمل 
جاهًدا عىل اسرتضاء سالطني الجنوب باألموال 

والهدايا، إال أنَّ جميع ُمحاوالته باءت بالفشل.
بعد فشــل ُمحاوالته يف اســرتضاء سالطني 
الجنــوب وُمصاهرتهم، عــاد »املهدي« محمد 

إلرســال حمالته العســكرية، جهــز يف العام 
»1113هـ« حملة ُكربى بقيادة ثالثة من األمراء، 
واحدة من جهة بيحان بقيادة يحيى بن عيل بن 
ـتوكل« إسماعيل، وثانية وثالثة من جهة  ـُ »امل
البيضاء بقيادة أبني أخيه إسماعيل، والقاسم 

بن الحسني.
تحقق النــرص يف العام التايل عــىل يد األمري 
القاســم، أقام »املهدي« محمد بمناسبة ذلك 
أعراًسا عظيمة، وحبس فيما بعد األمري املنترص؛ 
خوًفا من تطلعاته، وقد صار األخري - كما سيأتي 
ـتوكل«، وهو املعروف بـ  ـُ - إماًما، وتلقب بـ »امل

»القاسم الرهيب«.
 لم ينكرس »اليوافع« قــط؛ بل صاروا بفعل 
االسلحة واألموال التي غنموها خالل تلك الحروب 
أكثر قوة وفاعلية، وبدأوا يفكرون بالتمدد جنوًبا، 
ســيطروا يف العام »1114هـ« عىل لحج وعدن 
بقيادة الســلطان قحطان بن معوضة، أرسل 
»املهدي« محمد جيًشا كبري إلخراجهم بقيادة 
صنوه األمري املحســن، نجح األخري يف ذلك، ويف 

عدن كانت وفاته.
كما جهز »املهدي« محمد يف ذات العام حملة 
أخرى بقيــادة ولديه إبراهيــم، وعبدالرحمن، 
حوت عدد من العسكر النظاميني، وما أْن وصلوا 
السوادية حتى فاجأهم الثوار بهجوم كاسح، 
وأصلوهم كأس املنون، وعن تلك املعركة قال »أبو 
ا حمى الوطيس، واستظهرت أهل  طالب«: »ولـمَّ
املرشق األباليس، كثر القتل يف الركن اإلمامي«، 

األمر الذي أدى إىل انسحابهم.

عسكر الشامي
اسرتاحة ُمحارب ال أكثر، هكذا كانت الحرب 
العاملية األوىل بالنسبة لإلمام يحيى حميد الدين، 
ليدخل بعد انتهائها يف حروب طويلة مع اليمنيني، 
كان ثمة توجه انجليزي بتسليمه أغلب املحميات 
الجنوبية مع الحصول منه عىل بعض االمتيازات، 
كانت الحديدة حينها تحت سيطرتهم، احتفظوا 
بها ألنفســهم، وســلموا باقي مناطق تهامة 
لألدارسة، ووعدوا »إمام صنعاء« بتسليمها إياه 
إن هو رضخ لرشوطهم، لم يرضخ األخري، وجدد 
العزم عىل احتالل املحميات الجنوبية، فما كان 
منهم - بعد أكثر من عام - إال أن سلموا الحديدة 

لعدوه اللدود محمد اإلدرييس.
مع بداية العام »1921م« نجحت قوات اإلمام 
يحيى يف السيطرة عىل غالبية مناطق البيضاء، 
لتتحقق لهم بعد عامني سيطرته النهائية عليها، 
وذلك بعد أن أرسل اإلمام قواته لذات الغرض؛ بل 
وتجاوزتها وسيطرت عىل أرايض العواذل األبينية، 
فصدرت التعليمات الربيطانية اىل املقيم الجديد 
يف عدن للدخول يف مفاوضات سلمية مع »إمام 
صنعاء«، وأرســلت الهدايا اىل القرص يف صنعاء 
من بينها خيول وعربة فورد، فرد االمام بهدايا 
اىل عدن، وعني القايض عبدالله العريش ممثالً له 

فيها.
أرســل اإلمام يحيى ثالث حمالت عسكرية 
الجتياح البيضاء، وكانت معركة »مشعبة« آخر 
املعارك الفاصلة، قادها من الجانب البيضاني 
الشيخ عيل عبدالرب الحميقاني، ومن الجانب 
اإلمامي القايض محمد عبدالله الشامي، وقد ُعني 
األخري حاكًما عىل املنطقة، وخلد ابن جحاف تلك 

الواقعة بقوله: 
يا درب ذي ناعم ويا حيد الســما

بتخربك كم جت مــن القبلة زيود

خمسه وســبعني ألف ذي عديتنا
من عسكر الشامي توطي يالحيود

فرد الشيخ عيل الحميقاني عليه قائاًل:
الهم انا الشامي وال احسب عسكره

وعادني بايس مــن امزيدي جلود

بدحق بهــا بالشــوك وال بالرثى
الما يبــان اللحم من بــني اللحود

كان خالف »آل الحميقاني« مع السلطان عيل 
بن حسن الرصاص سبًبا يف تلك االنتكاسة، ساند 
األخري القوات اإلمامية لذات السبب، ليدرك خطأه 
بعد ذلك، وانخرط يف املقاومة ضد التواجد اإلمامي 
يف البيضاء والتي استمرت حتى العام »1934م«، 
ولجأ اىل قبائل العوالق إلعانته يف ذلك، أما الشيخ 
عيل الحميقاني فقد طالته األيادي الغادرة وأردته 
شهيًدا وهو بني أهله وعشريته، ليتوىل ولده األكرب 
مندعي قيادة املقاومة، وقد شارك األخري الثائر 
عىل القردعي مهمة اغتيال اإلمام يحيى »فرباير 

1948م«، واسشهد حينها.
وإىل البيضاء أيضاً، وقبل ســبع سنوات من 
»الثورة الدستورية«، قدم الشيخ محمد الدباغ 
من الحجــاز »1941م«، وهو طامح »علوي«، 
اســتغل توايل الهزائم عىل اإلمام يحيى من قبل 
اإلنجليز، وقام بمســاعدة قبائــل يافع بثورة 
سيطر من خاللها عىل عدة مناطق، أرسل »إمام 
صنعاء« بقوة جبارة للقضاء عليه، وحني فشلت 
اســتنجد باإلنجليز، لتخمد تلك الثورة، وعادت 

البيضاء لحكم األئمة حتى العام »1962م«.

للبيضاء تاريخ مشرف في مقاومة التوغالت اإلمامية، ونجحت في كسرها مرات عديدة، فكانت بحق 
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غزوة بدر أول معركة يف اإلسالم بني الحق والباطل؛ لذلك 
سميت يوم الفرقان، وكانت يف شهر رمضان املبارك، فكيف 

حدثت؟ وما أهم نتائجها؟..
تعد غزوة بدر الكربى أول معركة يف اإلسالم قامت بني الحق 
والباطل؛ لذلك ســميت يوم الفرقان، وكانت البداية حينما 
خرج املسلمون للقاء قافلة أبو سفيان ولم يكونوا خارجني 
للقتال، ولكن الله أراد لهم النرصة والعزة لإلسالم واستئصال 
شوكة الكفر، فكم كان عدد املسلمني واملرشكني يف غزوة بدر؟ 
وما هي النعم التي أنعمها الله عىل املسلمني يف تلك الغزوة؟.

عندما هاجر الرسول واملسلمون إىل املدينة رشعوا يف تكوين 
دولتهم الوليدة وســط مخاطر كثرية وتهديدات متواصلة 
من قوى الكفر والطغيــان يف قريش التي ألبت العرب كلهم 
عىل املسلمني يف املدينة، ويف هذه الظروف الخطرية أنزل الله 
تعاىل اإلذن بالقتال للمسلمني إلزاحة الباطل وإقامة شعائر 

اإلسالم.
واتبع الرســول صىل الله عليه وسلم سياسة حكيمة يف 
القتال تقوم أساًسا عىل إضعاف القوة االقتصادية لقريش 
باإلغارة عــىل القوافل التجارية املتجهة للشــام، وبالفعل 
انطلقت رشارة الرسايا برسية سيف البحر يف رمضان 1هـ 
بقيادة حمزة بن عبد املطلب وتوالت الرسايا والتي اشــرتك 
يف بعضها الرسول بنفسه، مثل: األبواء وبواط، حتى كانت 
غزوة ذي العشــرية عندما جاءت األخبار للرسول بأن عريًا 
لقريش يقودها أبو ســفيان بن حرب قد خرجت إىل الشام 
فخرج يطلبها ففاتته إىل الشــام فرجع املدينة وهو ينتظر 

عودتها من الشام ليأخذها..
وكان الرســول صىل الله عليه وسلم يعتمد عىل سياسة 
بث العيون وسالح االستخبارات لنقل األخبار بحركة القوافل 
التجارية وقد نقلت له العيون بأن القافلة راجعة من الشام 
محملة بثروات هائلة تقدر بألف بعري فندب الرسول الناس 
للخروج ألخذ هذه القافلــة فتكون رضبة قاصمة لقريش 
ولم يعزم عىل أحد فاجتمع عنده ثالثمائة وثالثة عرش رجالً 
معظمهم من األنصار، ويقــال: إن هذا العدد هو عدد جند 
طالــوت الذين عربوا معه النهر ولم يرشبــوا منه املذكورة 
قصتهم يف ســورة البقرة، ولم يكن ســوى فارسني الزبري 
واملقداد والباقي مشاة، كل ثالثة يتعاقبون عىل بعري واحد 
وخرجوا وهــم يظنون أنهم ال يلقون حرًبا كبرية وأرســل 

الرسول رجلني من الصحابة يتجسسان له أخبار القافلة.

الخبر يصل إلى قريش
كان أبو ســفيان قائد القافلة يف غايــة الذكاء والحيطة 
والحذر وكان يتحسس األخبار ويسأل من لقي من الركبان 
حتى عرف بخروج الرسول والصحابة ألخذ القافلة فاستأجر 

رجالً اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري وكلفه بالذهاب إىل 
قريش ليستنفرها لنجدتهم، ويف هذا الوقت كانت عاتكة بنت 
عبد املطلب عمة النبي قد رأت رؤيا بهذا املعنى وانترش خربها 
يف قريش وسخر منها الناس، عىل رأسهم أبو جهل لعنه الله، 
ولكن رسعان ما بــان تأويل الرؤيا وعرفت قريش بحقيقة 
الخرب فثاروا جميًعا وأرسعوا لإلعداد لحرب املسلمني، وخرج 
من كل قبائل العرب رجال ســوى قبيلة بني عدي حتى بلغ 
الجيش املكي ألف وثالثمائة ومعهم مائة فارس وســتمائة 
درع، وملا أجمعوا عىل املسري خافوا من غدر قبائل بني بكر 
وكانت بينهما عداوة وحرب، فتبدى لهم إبليس لعنه الله يف 
صورة رساقة بن مالك سيد بني كنانة وقال لهم: "أنا لكم جار 

من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بيشء تكرهونه".

العير تفلت
استخدم أبو سفيان ذكاءه وحذره الشديد حتى استطاع 
أن يعرف موقع جيش املسلمني بـ بدر ويحول هو خط سري 
القافلة نحو الساحل غرًبا تارًكا الطريق الرئييس الذي يمر 
ببدر عىل اليسار، وبهذا نجا بالقافلة وأرسل رسالة للجيش 
املكي بهذا املعنى، فهّم الجيش بالرجوع ولكن فرعون هذه 
األمة أبو جهل صدهم عن ذلك، ولكن قبيلة بني زهرة بقيادة 

األخنس بن رشيق عصوه ورجعوا ولم يشهدوا غزوة بدر.\

المجلس االستشاري
لم يكن يظن املسلمون أن سري الحرب سيتحول من إغارة 
عىل قافلة بحراسة صغرية إىل صدام مع جيش كبري مسلح 
يقدر بثالثة أضعاف جيشهم، فعقد الرسول صىل الله عليه 
وسلم مجلًسا استشــاريًّا مع أصحابه ليعرف استعدادهم 
ملواصلة الحرب املقبلة، وعرض عليهم مســتجدات األمر، 
وشاورهم يف القضية، فقام أبو بكر وعمر واملقداد فتكلموا 
وأحسنوا، وبينوا أنهم ال يتخلفون عن رسول الله صىل الله 
عليه وسلم أبًدا، وال يعصون له أمرًا، فأعاد الرسول صىل الله 

عليه وسلم األمر، وقال: "أشريوا عيّل أيها الناس"..
وكان يريد بذلك األنصار ليتعرف استعدادهم لذلك، فقال 
ســعد بن معاذ: "والله لكأنك تريدنا يا رسول الله!" قال: 
"أجل"، قال: "فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع 
والطاعة؛ فامض يا رسول الله ملا أردت؛ فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوًّا غًدا، وإنا لصرب يف 
الحرب صدق يف اللقاء، ولعل الله يريك منَّا ما تقّر به عينك، 
فرس بنا عىل بركة الله"، فرُسّ الرسول صىل الله عليه وسلم 
بما قاله املهاجرين واألنصار، وقال: "سريوا وأبرشوا؛ فإن 

الله تعاىل قد وعدني إحدى الطائفتني".

قبل غزوة بدر
تحرك الرسول صىل الله عليه وسلم واختار مكاًنا للقتال 
أشار الحباب بن املنذر بتعديله ليسهل عىل املسلمني التحكم يف 
مصدر املياه، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة إال إنها منترشة 

بأسانيد كثرية يف كتب السرية والتاريخ.
الصحابة يأرسون غالمني من جيش قريش، والرسول صىل 
الله عليه وسلم يســتجوبهما ليعرف عدد الجيش ومن عىل 
رأسه فيتضح أن الجيش قرابة األلف، عىل رأسه سادة قريش 

وكربائها.
أرسل الله مطًرا من عنده، فنزل برًدا وسالًما وتثبيًتا عىل 
املســلمني، ووابالً ورجزًا عىل الكافرين، وقد كان الشيطان 
قد أصاب املسلمني أثناء نومهم، فاحتلم منهم الكثري، فنزل 

املطر فطهرهم بذلك.
وعندما نزل املسلمون يف مقرهم اقرتح سعد بن معاذ بناء 
مقر لقيادة النبي صىل الله عليه وسلم استعداًدا للطوارئ؛ 
فبنى املسلمون عريًشا للنبي صىل الله عليه وسلم ودخل معه 
يف العريش لحراسته أبو بكر الصديق لذلك كان عيل بن أبي 
طالب يقول: "أبو بكر أشجع الناس عىل اإلطالق بعد النبي 
صىل الله عليه وسلم"، وأقام سعد بن معاذ كتيبة لحراسة 

العريش مقر القيادة.
قىض الرسول صىل الله عليه وسلم ليلة يف الصالة والدعاء 
والتبتل والترضع لله وقد عبأ جيشه ومىش يف أرض املعركة 
وهو يقول: "هذا مرصع فالن، وهذا مرصع فالن إن شاء الله 

غًدا"، وقد استبرش الناس بالنرص.
أما الجيش املكي فقد وقع يف صفهم انشــقاق بدأ عندما 
طلبوا من عمري بن وهب الجمحي أن يدور دورة حول املعسكر 
اإلسالمي ليقدر تعداده، فدار دورة واسعة أبعد فيها ليتأكد 
من عدم وجود كمائن للجيش اإلسالمي، ثم عاد فقال لهم: 
"عددهم ثالثمائة رجل، ولكني رأيت يا معرش قريش املطايا 
تحمل املنايا، نواضح يثرب تحمــل املوت الناقع، قوم ليس 
معهم منعة وال ملجأ إال ســيوفهم؛ فوالله ما أرى أن ُيقتل 

رجل منهم حتى يقتل رجالً منكم".
وهنا دبَّ الرعب يف قلوب الكافرين وقامت حركة معارضة 
بقيادة حكيم بن حزام الذي أقنع عتبة بن ربيعة أن يتحمل 
دية عمرو بن الحرضمي املقتول يف رسية نخلة رجب 2هـ، 
ولكن فرعون األمة الذي كان يسعى لحتفه بظلفه أفسد هذه 
املعارضة، وأثار حفائــظ عامر بن الحرضمي، فقال: "هذا 
حليفك، أي عتبة، يريد أن يرجع بالنــاس، وقد رأيت ثأرك 
بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك"، فقام عامر وكشف 
عن استه، ورصخ قائالً:"واعمراه واعمراه"، فحمي الناس 

وصعب أمرهم واستوثقوا عىل ما هم عليه من الرش".

اندالع غزوة بدراندالع غزوة بدرغزوة بدر الكبرى... يوم الفرقانغزوة بدر الكبرى... يوم الفرقان
كان أول وقود املعركة  األسود بن عبد األسد املخزومي التي وردت 
بعض اآلثار أنه أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة وكان رجالً 
رشًسا سيئ الخلق أراد أن يرشب من حوض النبي صىل الله عليه 
وســلم فقتله حمزة بن عبد املطلب قبل أن يرشب منه، ثم خرج 
ثالثة من فرسان قريش هم عتبة وولده الوليد وأخوه شيبة وطلبوا 
املبارزة، فخرج ثالثة من األنصار فرفضوهم، وطلبوا مبارزة ثالثة 
من املهاجرين، فأمر النبي صىل الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث 
وحمزة بن عبد املطلب وعيل بن أبي طالب وكانوا أقرب الناس للنبي 

صىل الله عليه وسلم واستطاع املسلمون قتل الكافرين.
استشاط الكافرون غضًبا ملقتل فرسانهم وقادتهم فهجموا عىل 
املسلمني هجمة رجل واحد ودارت رحى حرب طاحنة يف أول صدام 
بني الحق والباطل وبني جند الرحمن بقيادة الرسول صىل الله عليه 
وسلم، وجند الشيطان بقيادة فرعون األمة أبو جهل، والرسول صىل 
الله عليه وســلم قائم يناشد ربه ويترضع ويدعو ويبتهل، وقال: 
"اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم ال تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد 
بعد اليوم"، وبالغ االجتهاد والترضع حتى سقط رداؤه عن منكبيه.
أغفى رســول الله إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه، فقال: "أبرش 
يا أبا بكر، هذا جربيل عىل ثناياه النقــع"، فلقد جاء املدد اإللهي 
ألف من املالئكة يقودهم جربيل، فخرج رسول الله صىل الله عليه 
وسلم من باب العريش وهو يثب يف الدرع ويقول: "سيهزم الجمع 
ويولون الدبر"، ثم أخذ حفنة من الحىص فاســتقبل بها قريًش، 
وقال: "شاهت الوجوه!"، ورمى بها يف وجوههم فما من املرشكني 

من أحد إال أصاب عينيه ومنخريه وفمه.

مواقف خالدة مواقف خالدة 
في غزوة بدرفي غزوة بدر

قام الرسول صىل الله عليه وســلم يحرض املسلمني عىل 
القتال، فقال لهم: "والذي نفيس بيده ال يقاتلنهم اليوم رجل 
فيقتل صابرًا محتسًبا مقبالً غري مدبر إال أدخله الله الجنة، 
قوموا إىل جنة عرضها الســموات واألرض"، فقال عمري بن 
الحمام: "لنئ أنا حييت حتــى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة 
طويلة"، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى ُقتل 

رحمه الله.
سأل عوف بن الحارث رسول الله صىل الله عليه وسلم فقال: 
"يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟"، قال الرسول صىل 
الله عليه وســلم: "غمسه يده يف العدو حارًسا"، فنزع عوف 

درًعا كانت عليه، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل.
جاء غالمان صغريان هما معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء، 
وظال طوال القتال يبحثان عن أبي جهل ألنهما أقســما أن 
يقتاله؛ ألنه سب رســول الله صىل الله عليه وسلم، وبالفعل 
وصال إليه حتى قتاله، وقام ابن مسعود بحز رأسه وحملها 
للنبي صىل الله عليه وسلم الذي قال عندما رآها: "الله أكرب 
والحمد لله الذي صدق وعده ونرص عبده وهزم األحزاب وحده، 

هذا فرعون هذه األمة".
رضب الصحابــة أروع األمثلــة يف االســتعالء بإيمانهم 
وعقيدتهم، وبينوا لنا كيف تكون عقيدة الوالء والرباء، فلقد 
قتل أبو عبيدة بن الجراح أبــاه وقتل عمر بن الخطاب خاله 
وهمَّ أبو بكر أن يقتل ولده عبد الرحمن، وأخذ أبو عزيز أسريًا 
يف املعركة، فأمر أخوه مصعب بن عمري بشــد وثاقه وطلب 

فدية عظيمة فيه.

نهاية نهاية 
غزوة بدرغزوة بدر

استمرت املعركة الهائلة واملالئكة تقتل وتأرس من املرشكني، 
واملســلمون يرضبون أروع األمثلة يف الجهاد يف ســبيل الله 
والدفاع عن دينهم ورســولهم حتى انتهــت املعركة بفوز 
ساحق للمسلمني بسبعني قتيالً وسبعني أسريًا، ومرصع قادة 
الكفر من قريش، وأمر الرسول صىل الله عليه وسلم بطرح 
جيف املرشكني يف قليب خبيث يف بدر، ثم أخذ يكلمهم: "بئس 
العشرية كنتم لنبيكم؛ كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني 
ونرصني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس"، ثم أمر بهم 

فسحبوا إىل قليب من قلب بدر.
ونزل خرب هزيمة املرشكني يف غزوة بدر كالصاعقة عىل أهل 
مكة، حتى إنهم منعوا النياحة عىل القتىل؛ لئال يشــمت بهم 
املسلمون، فحني جاءت البرشى ألهل املدينة فعمتها البهجة 
والرسور، واهتزت أرجاؤها تهليالً وتكبريًا، وكان فتًحا مبيًنا 

ويوًما فرق الله به بني الحق والباطل.
وكانت هذه املوقعة العظيمة يف الســابع عرش من شــهر 

رمضان من العام الثاني للهجرة.

1 - إن النرص يف املعارك ال يكون بكثرة العدد، 
ووفرة السالح، وإنما يكون بقوة الروح 

املعنوية لدى الجيش. 
انظر إىل ما كان يفعله الجيشــان قبل 
بدء القتال، فقد حرص املرشكون قبل بدء 
معركة بدر عىل أن يقيموا ثالثة أيام يرشبون 
فيها الخمور، وتغني لهم القيان، وترضب 
لهم الدفوف، وتشعل عندهم النريان لتسمع 
العرب بما فعلوا فتهابهم، وكانوا يظنون 
ذلك سبيال إىل النرص، بينما كان املسلمون 
قبل بدء املعركة يتجهون إىل الله بقلوبهم، 
يســألونه النرص، ويرجونه الشــهادة، 
ويشــمون روائح الجنة، ويخر الرسول 
ساجدا مبتهال يسأل الله أن ينرص عباده 
املؤمنني، وكانت النتيجة أن انترص األتقياء 

الخاشعون، وانهزم الالهون العابثون.
2 - كانت أوىل املعــارك، وكان النبي صىل 
الله عليه وسلم قد خرج العرتاض قافلة 
قريش يف عودتها من الشــام إىل مكة، 
واعرتاض قافلة قريش ال يدل عىل الرغبة 
يف أخذ األموال وقطــع الطريق، بل كان 
من بواعثه االقتصاص من قريش ألخذ 
أموالها لقاء ما أخذت من أموال املؤمنني 

املهاجرين.
3 - إن شــدة عزائم الجيش واندفاعه يف 
خوض املعركة، وفرحه بلقاء عدوه يزيد 
القائد إقداما يف تنفيــذ خطته، وثقته 

بالنجاح والنرص.
4 - إن عــىل القائد أال يكره جيشــه عىل 
القتال، إذا كانوا غري راغبني ومتحمسني 
حتى يتأكد من رضاهم وتحسسهم، كما 

فعل رسول الله صىل الله عليه وسلم من 
استشارة أصحابه يوم بدر قبل خوض 

املعركة.
5 - إن احتياط الجنود لحياة قائدهم أمر 
تحتمه الرغبة يف نجاح املعركة والدعوة، 
وعىل القائــد ان يقبل ذلك، ألن يف حياته 
حياة للروح املعنوية، ويف فواتها خسارة 

املعركة.
6 - إن اللــه تبارك وتعــاىل يحيط عباده 
املؤمنني الصادقني يف معاركهم بجيش 
من عنده، كما أنــزل املالئكة يوم بدر، 
وأرسل الريح يوم األحزاب. ومادام هؤالء 
املؤمنون يحاربون يف سبيله، فكيف يتخىل 
ا َعلَْيَنا  عنهم وهو الذي قال: }َوَكاَن َحقًّ

َنرْصُ اْلُمؤِْمِننَي{ ]الروم:47[ وقال: }إِنَّ 
اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا{ ]الحج:38[.

7 - ويف قبول الرســول صــىل الله عليه 
وسلم إشارة الحباب بن املنذر بالتحول 
من منزله الذي اختــاره للمعركة يوم 
بــدر، وكذلك يف قبول استشــارته يوم 
خيرب، ما يحطم غــرور الديكتاتوريني 
املتسلطني عىل الشعوب بغري إرادة منها 
وال رىض، هؤالء الذين يزعمون ألنفسهم 
من الفضل يف عقولهــم وبعد النظر يف 
تفكريهم ما يحملهم عىل احتقار إرادة 
الشعب، والتعايل عن استشارة عقالئه 
وحكمائه ومفكرِّيه، إذ كان رسول الله 
صىل الله عليه وسلم الذي علم الله منه 

لَه لحمل أعباء آخر  أكمل الصفات ما أهَّ
رســاالته وأكملها يقبل رأي أصحابه 
الخبريين يف الشــؤون العسكرية، ويف 
طبيعة األرايض التــي تتطلبها طبيعة 
املعركة دون أن يقول لهم: إني رســول 
الله، وحسبي أن آمر بكذا، وأنهى عن كذا، 
إذ قبل منهم مشورتهم، وآراءهم فيما 
لم ينزل عليه وحي، فكيف باملتسلِّطني 
الذين رأينا كثرياً منهــم ال يتفوَّق عىل 
النــاس بعقل وال علــم وال تجربة، بل 
بتسلُّطه عىل وسائل الحكم بعد أن تواتيه 
الظروف يف ذلك؟ كيف بهؤالء الذين هم 
أدنى ثقافة وعلماً وتجربة من كثري ممن 
يحكمونهم، أال يجب عليهم أن يستشريوا 
ذوي اآلراء، ويقبلوا بنصيحة الناصحني 

وحكمة املجربني.
8 - ويف تقدمه الصفوف ومشاركته يف كل 
معركة وخوضه غمارها معهم إال فيما 
يشــري به أصحابه، دليل عىل أن مكان 
القيادة ال يحتله إال الشــجاع املتثبت، 
وأن الجبناء خائري القوى ال يصلحون 
لرئاسة الشعوب، وال لقيادة الجيوش، 
وال لزعامة حــركات اإلصالح ودعوات 
الخري، فشــجاعة القائد بفعله وعمله 
يفيد يف جنوده وأنصاره يف إثارة حماسهم 
واندفاعهــم ما ال يفيــده ألف خطاب 
حمايس يلقونه عىل الجماهري، ومن عادة 
الجنود واألنصار أن يستمدوا قوتهم من 
قوة قائدهم ورائدهم، فإذا جبن يف مواقف 
اللقاء، وضعف يف مواطن الشــدة، أرض 
بالقضية التي يحمل لواءها رضراً بالغاً.

يحررها: بالل حميد

دروس وعبر من غزوة بدردروس وعبر من غزوة بدر



1 - عبد امللك بدر الدين أمير الدين بن حسني احلوثي
2 - محمد علي عبد الكرمي أمير الدين احلوثي
3 - عبد اهلل يحيى احلاكم امللقب أبو علي احلاكم

4 - مـــــهــدي صـــالح املـــشـــاط
5 - عبد اخلالق بدر الدين أمير الدين احلوثي
6 - عبد الكرمي أمــير الدين احلوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح احلـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد اهلل حسني الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي
13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان

14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر
15 - طــه أحــمـد املــتوكل

16 - يحيى بدر الدين أمير الدين احلوثي

17 - محمد عبد الكرمي الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسني حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان املغلس
23 - عبد الكرمي هاشم اخليواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد احلمزي

25 - مبارك املشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف اهلل قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل املداني
30 - حسني عبد اهلل املقبولي

31 - محمود عبد القادر اجلنيد
32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

بعث وزير الخارجية محمد الحرضمي، خطاباً 
إىل مســاعد املدير العام ملنظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة )اليونســكو( حول 
األحداث األخرية التي شهدتها محافظة أرخبيل 
سقطرى والتي تسببت بها املليشيات التابعة ملا 

يسمى املجلس االنتقايل.
وأوضح وزير الخارجيــة يف خطابه، أن تلك 

األعمال التي تقوم بها بعض العنارص التابعة 
للمجلس االنتقايل تهدد بإحداث أرضار بالغة ال 
يمكن تعويضهــا يف هذه الجزيرة التي تعد أحد 
مواقع الرتاث العاملي لليونســكو.. مشــرياً اىل 
الكوارث الطبيعة التي تعرضت لها الجزيرة خالل 
السنوات األخرية بسبب األعاصري والتي نجم عنها 
أرضار برشية ومادية يف البنية التحتية واالقتصاد 

املحيل للسكان وخاصة يف قطاع صيد األسماك. 
ودعا وزير الخارجية، منظمة )اليونسكو( إىل 
إدانة األعمال التخريبية للمليشيات املتمردة التابعة 
للمجلس االنتقايل يف أرخبيل ســقطرى ورسعة 
إرسال لجنة الخرباء التي سبق تشكليها من قبل 
املنظمة يف وقت سابق لالطالع عىل وضع الجزيرة 

وما تتعرض لها من تهديدات طبيعية وبرشية.

قالت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بوزارة الداخلية: "إن األجهزة األمنية يف 
محافظة مأرب ضبطت 223 كيلو من 
مادة الحشيش املخدر يف ثالث عمليات 

تهريب خالل شهر".
وأوضح املقدم أحمد الشــهاري 
مدير إدارة التحقيقات باإلدارة، بأن 
قوات األمن الخاصة ضبطت، الجمعة 
املاضية 100 كليو من مادة الحشيش 
املخدر، يف سيارة ســوناتا، كانت يف 
طريقها إىل مناطق سيطرة مليشيا 

الحوثي.
وأضــاف: "أن املضبوطات كانت 
مخفيــة داخل خزان وقود الســيارة 
وبطريقة محكمة يصعب اكتشافها 
لوال يقظــة وحنكة رجــال األمن".. 
مشيدا باليقظة العالية لألجهزة األمنية، 
ونجاحها يف إحباط عمليات التهريب 

للمخدرات والحشيش.
وأكد املقدم الشــهاري، أن األجهزة 
األمنية ضبطــت يف وقت ســابق يف 

عمليتني منفصلني 123كيلو.
أعلن محافظ محافظة حرضموت 
قائد املنطقة العسكرية الثانية، اللواء 
الركن فرج ساملني البحسني، عن "قرب 
افتتاح املستشفى العسكري، ليكون 
هو املستشفى األول بحرضموت".. 
مشــرياً إىل انتهاء املرحلة األوىل منه، 
والذي يعد لبنه نحو إنشاء مستشفى 
عسكري كبري عىل مستوى حرضموت 

ليستفيد منه كافة املواطنني.
جاء ذلك أثناء زيــارة تفقدية قام 
بها اللواء البحســني، إىل املستشفى 
العســكري يف مدينة املكال، والذي تم 
تجهيزه بصورة عاجلة، ضمن خطة 
الســلطة املحلية باملحافظة وقيادة 
املنطقة العســكرية الثانية ملواجهة 

وباء فايروس كورونا )كوفيد19( الذي 
رضب دول العالم.

وقــال املحافظ البحســني: "إن 
املستشــفى يعد إنجــازاً عظيماً، يف 
حرضموت لخدمة منتسبي املؤسستني 
العسكرية واألمنية وكذلك املواطنني، 
مؤكداً أن املستشفى سُيدعم بأجهزة 
حديثة ومتطورة لُيقدم رعاية طبية 

متقدمة للمرىض".
واطلع البحســني عىل سري العمل 
يف التجهيزات النهائية للمستشــفى 
العسكري يف مرحلته األوىل، حيث تبلغ 
القدرة االستيعابية للمستشفى من 
85 إىل 100 رسير رقود قابلة للزيادة 

املستقبلية.

أكــد تقرير صادر عــن مركز 
املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 
مقتل 22 مدنيا خالل شــهر أبريل 
املــايض، يف محافظــة تعز، جراء 
قصف مليشــيا الحوثي املدعومة 

من إيران.
وأوضــح التقرير، أن مليشــيا 
الحوثي تســببت بمقتل 22 مدنيا 
منهم 7 نساء وطفالن خالل قصفها 
األحياء السكنية بالقذائف املختلفة، 
مرتكبة خاللها مجزرة دموية راح 
ضحيتها 6 نساء وطفلتان وأصيبت 
7 نســاء و5 طفالت ورجل واحد، 

وفقا لوكالة سبأ.
وأضاف: "قتل 5 مدنيني برصاص 
مبارش من قبل مليشيا الحوثي، كما 

قتل قناص تابع للمليشيا 3 مدنيني 
بينهم امرأة وطفل، وقتل عامل يف 
نزع األلغام جراء انفجار لغم زرعته 
مليشيا الحوثي التي أعدمت أيضا 
مدنيني اثنني، وتــويف طفل جراء 

التعذيب من قبل املليشيا.
وأشار التقرير، إىل ارتكاب مليشيا 
الحوثي ملجزرة أخرى، حيث قامت 
بإحــراق منزل مدنــي يف منطقة 
هجدة، مما تســبب بمقتل أربعة 
من أبنائه حرقا.. موضحاً أن فرق 
الرصد وثقت، تدمري منازل وإصابة 
العرشات من املدنيني بينهم نساء 
وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي 

لألحياء السكنية.
وتطــرق التقرير الشــهري إىل 

تكثيف مليشــيا الحوثي قصفها 
بالقذائف املدفعية وقذائف الهاون 
نحو األحيــاء الغربية ومنطقة بري 
باشا وشارع جمال بمديرية القاهرة 
وحي تبة الســالل بمديرية صالة، 
وقصفت مناطق متعددة بمديريتي 

حيفان وصرب املوادم.
وأضاف "أن امليليشيا قامت بمنع 
أكثر من ألفي مسافر من الدخول إىل 
منطقة الحوبان بعد قدومهم من 
مناطق سيطرة الحكومة الرشعية 
يف املدينة، واحتجزت أكثر من 200 
سيارة عىل متنها مسافرون بينهم 
نســاء وأطفال يف طريق مديرية 
سامع ولم تسمح لهم بالدخول إىل 

الحوبان".

طالبــت 150 منظمــة محلية 
وعربية ودوليــة، املنظمات التي 
تدعم حقــوق اإلنســان وحرية 
الصحافة والصحفيني األمم املتحدة 
وحلفاء اليمن باملساعدة يف إنقاذ 
حياة أربعة صحفيني والتي تحاول 

مليشيا الحوثي تصفيتهم.
ومن بــني الصحفيني الســتة 
اآلخرين يف القضية نفســها الذين 
أُمر بإطــالق رساحهم بعد خمس 
سنوات من االحتجاز، لم ُيفرج إال 

عن واحد منهم حتى اآلن.
وقالت املنظمــات يف بيان لها: 
"يجب عــىل )الحوثيــني( إلغاء 
أحكام اإلعدام عىل الفور وإطالق 
رساح جميــع الصحفيني العرشة 

الذين أدينوا النتهاك حقهم يف حرية 
التعبري".

ويف 9 يونيــو/ حزيران 2015، 
اعتقلت مليشــيا الحوثي تسعة 
صحفيــني أثنــاء اســتخدامهم 
لإلنرتنت يف فندق قــرص األحالم 

بصنعاء.
ودعت املنظمات األمم املتحدة، 
وتحديداً فريق األمم املتحدة املعني 
باالحتجاز التعسفي وفريق الخرباء 
البارزين املعنــي باليمن، والدول 
األعضاء يف األمــم املتحدة، بما يف 
ذلك دول مثل اململكة املتحدة وكندا، 
التي تشارك يف رئاسة تحالف حرية 
اإلعالم املكون من 35 دولة، دعتهم 
اىل نقض األحــكام الصادرة بحق 

الصحفيني العرشة، وال سيما أحكام 
التصفية الصادرة بحق الصحفيني 
عبد الخالق أحمد عمــران، أكرم 
صالح الوليدي، الحــارث صالح 
حميد، وتوفيق محمد املنصوري، 

وإطالق رساحهم عىل الفور.
وطالبــت املنظمــات باإلفراج 
الفوري عن الصحفيني، هشــام 
أحمد طرموم، هشــام عبد امللك 
اليوســفي، هيثم عبــد الرحمن 
الشــهاب، عصام أمــني بالغيث، 
وحســن عبد الله عناب، تبعاً ألمر 
املحكمــة باإلفــراج عنهم يف 11 
أبريل/ نيسان 2020 وضمان عدم 
تعرضهم ملزيد من التدابري لتقييد 

عملهم.

احلرضمي يطالب )اليونسكو( بإدانة األعامل احلرضمي يطالب )اليونسكو( بإدانة األعامل 
التخريبية ملليشيا االنتقايل يف سقطرىالتخريبية ملليشيا االنتقايل يف سقطرى

أكثر من 150 منظمة تطالب بإبطال األحكام احلوثية بحق الصحفيني ورسعة اإلفراج عنهمتقرير حقوقي: مليشيا احلوثي تقتل 22 مدنياً يف تعز خالل إبريل املايض

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

احلوثي وتوظيف معركة بدر!
مع كل ذكرى ملعركة بدر الفاصلة يف التاريخ اإلسالمي يستدعي 
الحوثيون تلك املناسبة بإطالق سلسلة من هجمات واسعة، يشنونها 
عىل اليمنيني، مع أنه لو كان ألحد الحق يف استدعاء تلك املعركة العادلة 

لكن ذلك من حق اليمنيني الذين أخرجهم الحوثي من ديارهم. 
معركة بدر كانت بني النبي الكريم وأصحابه الذين طردتهم قريش 
من ديارهم، وصادرت أموالهم يف مكة بحجة أنهم خانوا دينهم، وتركوا 
تقاليد أجدادهم، وتحالفوا مع أعداء قريش من أهل يثرب، وتلك التهم 
هي املعادل املوضوعي للتهم التي يكيلها الحوثيون لخصومهم، الذين 
طردوهم من ديارهم، وقالوا عنهم "خونة األوطان ومرتزقة العدوان".
التشــابه-إن جاز أن يُســتدعى التاريخ-هو بني ظروف الذين 
"أُخرجوا من ديارهــم وأموالهم" يف صنعاء وعمران وصعدة وذمار 
وحجة وريمة وغريها، وظروف أولئك الذين "أُخرجوا من ديارهم" يف 
مكة. فقريش أخرجت املهاجرين من مكة وصادرت أموالهم، واتهمتهم 
بخيانة دين أجدادهم، والحوثيون أخرجوا املهّجرين من أبناء اليمن 
من ديارهم وصادروا أموالهم، واتهموهم بخيانة الوطن والدين، وهنا 
يبدو-لو جوزنا إســقاط التاريخ عىل الحارض-أن الحوثي يتخندق 
رون اليمنيون يف خندق الذين  يف معسكر قريش، فيما يتخندق املهجَّ
هجرتهم قريش قديماً، مع رضورة التأكيد عىل عدم جواز توظيف أٍي 

كان للمشرتكات الدينية يف الرصاعات املعارصة.
إن استدعاء أي طرف ملصطلحات دينية قديمة يف رصاع معارص 
ييسء إىل تلك املصطلحات ويفرغها من مضامينها الســامية، ولكي 
ندرك بشاعة هذا االستدعاء، لنا أن نتصور أن يكون مقاتلو الحوثي 
الذين يجلبهم باملال لقتال إخوتهم يف مأرب وغريها يف منزلة "أهل بدر" 
يف اإلسالم، لنا أن نتصور ذلك، لندرك حجم الجريمة التي يمارسها 
الحوثي يف حق مصطلحات ورموز إسالمية جعلها شعاراً له، وأفرغها 
من مضامينها السامية، ليمألها بمضامني تفوح منها روائح الطائفية 

املذهبية والساللية العنرصية.
إن تســييس الحوثيني للرموز واالصطالحات اإلسالمية ال يتوقف 
عىل "معركة بدر"، ولكن التجريف األكرب، والتشويه األقبح تعرض 
له مصطلح "أهل البيت"، عندمــا زعم الحوثي أنه ممثلهم، وحاول 
أن يلبس عباءتهم، ليمارس تحتها كل أنواع اإلجرام، التي تحفل بها 

تقارير دولية ال تحىص.
ونتيجة لذلك االستهالك البشع ملصطلح "أهل البيت" أصبح هذا 
املصطلح ومضامينه عرضة لهجمات رشسة، وسخريات متوالية من 
قبل بعض خصوم الحوثيني، لسبب بســيط، وهو أن الحوثي غلَّف 
جرائمه، بهذا املصطلح، األمر الذي جعل املعنيني الحقيقيني باملصطلح 
عرضة لالنتهاك املستمر، وبما ال يتســق مع احرتام الرموز الدينية 

والتاريخية.
ولنختم بمثــل آخر، وهو اصطالح "أنصار اللــه"، الذي أطلقه 
الحوثيون عىل عنارص حركتهم. ولكي ندرك حقيقة الجرم الذي جناه 
الحوثي عىل هذا االصطالح، فلنا-كذلك-أن نتصور أولئك الذين يعذِّبون 
السجناء حتى املوت، ويرسقون الطعام من أفواه الجياع، ويكذبون كما 
يتنفسون، لنا أن نتصورهم عىل هيئة حواريي عيىس بن مريم، الذين 
ورد وصفهم بـ"أنصار الله" يف القرآن الكريم، ولنا كذلك أن نرصد 
حجم التجريف الهائل الذي تتعرض له اآلية "يا أيها الذي آمنوا كونوا 
أنصار الله" عندما ترفعها-شعارا لها-جماعة لم تتورع عن ممارسة 

أية وسيلة يف سبيل الوصول إىل أهدافها السياسية.
إن تحويل الرموز الدينية إىل شعارات سياسية أسهم-بشكل كبري-

يف موجة من ردة الفعل العنيف ضد تلك الرموز، بل ويف اتخاذ موقف 
من الدين واملفاهيم الدينية بشكل عام، وهو ما يحتم مراجعة جماعات 
الدين السيايس لتكتيكات توظيف املقدسات يف رصاعاتها السياسية 
يف سبيل الوصول إىل الســلطة والثروة، بعيداً عن املقاصد الحقيقية 
لتلك املقدسات التي أفرغها التوظيف السيايس من مضامينها الروحية 

الخالصة.

محمد جميح 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع وزارة اإلعالم ووكالة )سبأ( ونقابة 
الصحفيني ينعون الزميل طه عبده مكرد

نعت وزارة اإلعالم ووكالة األنباء اليمنية )ســبأ(، ونقابة 
الصحفيــني اليمنيني، الثالثــاء، مديــر إدارة الرصد اإلذاعي 
والتلفزيون بفرع الوكالة يف عدن، الزميل الصحفي طه عبده 
مكرد، الذي وافاه األجل عن عمر ناهز الـ60 عاماً، قىض معظمه 

يف العمل الصحفي واإلعالمي.
وأشاد بيان النعي، بمناقب الفقيد ودماثة أخالقه وإخالصه 
وتفانيه يف أداء املهام املوكلة إليه وإســهامه يف تطوير العمل 
الصحفي يف الوكالة إىل جانب زمالئه من الرعيل األول، إىل جانب 

سجايا النبيلة واإلنسانية تجاه زمالئه.
وأشار البيان، إىل أن العمل الصحفي واإلعالمي خرس برحيل 
الفقيد طه مكرد، واحدا من أبرز كوادره املتميزين الذين كانوا 
يتمتعون بسجايا إنســانية نبيلة. وعرب بيان النعي عن عظيم 
األىس والحــزن لرحيل الفقيد وعن تعازي الــوزارة والوكالة 
والنقابة ألرس وذوي الفقيد بهذا املصاب الجلل.. ســائالً املوىل 
عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة، وأن يسكنه فسيح 

جناته.
والزميل طه عبده مكرد، من مواليد محافظة عدن، متزوج 
ولديه ثالثة من األوالد، ابن وبنتان، التحق بالعمل الصحفي يف 
وكالة األنباء عام 1982م، وتدرج يف املناصب حتى تعني مديراً 

إلدارة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني فيها.

حمروس يؤكد دعمه للضباط اخلرجيني من 
كلية رشطة حرضموت

أمن مأرب يضبط 223 كيلو جراماً من مادة احلشيش 
املخدر أثناء حماولة هتريبه إىل مليشيا احلوثي

البحسني: افتتاح املستشفى العسكري يف املكال بات قريباً

أكد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى األستاذ رمزي محروس، 
دعمه للخريجني من كلية رشطة حرضموت من أبناء سقطرى، 
والعمل عىل تأهيلهم ألداء مهامهم كضباط رشطة بكفاءة واقتدار، 
وليســهموا يف حفظ األمن، ورفد الوحــدات األمنية بالكفاءات 

األكاديمية يف مجال الرشطة.
جاء ذلك خالل لقاء املحافظ محروس، بالضباط الخريجني من 
كلية الرشطة بحرضمــوت، وناقش معهم وضعهم بعد التخرج 
والتنسيق مع الجهات املختصة الســتكمال إجراءات التحاقهم 
بالعمل يف إدارة األمن باملحافظة وخاصة أن املحافظة مازالت وليدة 

وبحاجة إىل ضباط مؤهلني يف مختلف التخصصات األمنية.
حرض اللقاء مدير عام رشطة أرخبيل سقطرى العقيد فائز سالم 
الشطهي ومستشار املحافظ يف الشؤون السياسية واالقتصادية 
أحمد شعبان فرج وقائد القوات الخاصة الرائد سالم سعيد بالجهر.

غازية مأرب تعود إىل اخلدمة بعد توقفها 
أكثر من 5 أعوام

متابعات
أكد مصدر محيل يف محافظة مأرب، أن السلطات املحلية انتهت 
من صيانة وتجهيز محطة مأرب الغازية املتوقفة منذ بدء الحرب.
وأضاف املصدر "أنه من املقرر إدخال املحطة الغازية للخدمة 
بشــكل كامل، اليوم، بقدرة 40 ميجاوات، فيما سيتم توسعتها 

مستقبالً إلدخال 200 ميجاوات يف الخدمة".
وقال املصدر: "أن الفرق الهندسية تقوم حالياً بفحص خطوط 
نقل الطاقة )132K.V( بني صافر ومأرب، استعداداً لتشغيل التيار 

الكهربائي".
 يشــار إىل أن محطة مأرب الغازيــة األوىل هي محطة توليد 
للكهرباء تعمل بالغاز وتقع يف محافظة مأرب، ودخلت الخدمة 
يف عام 2009 وخرجت عن الخدمــة عقب االنقالب الحوثي عىل 

مؤسسات الدولة.
أقيمت املحطة الغازية بمأرب بهــدف تعزيز القدرة التوليدية 
الكهربائية بقدرة إجمالية تصل إىل 341 ميجاوات من أجل القضاء 
عىل العجز الحاصل يف قدرة التوليد لتجهيز الشبكة الوطنية لنقل 
قدرات أعىل من خالل إدخال نظام خطوط النقل »الضغط العايل 
400 كيلو فولت« ملسافات أطول »صافر- بني حشيش وصافر- 
معرب« لزيادة االتزان الكهربائي للمنظومة بهدف االستغالل األمثل 
واالقتصادي ملصادر الغاز املوجود يف اليمن من خالل بناء محطات 
توليد غازية كونها األفضل من الناحية البيئية واألكثر اقتصاداً يف 

توليد الطاقة.

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
26newspaper@26sepnews.net الــعـدد »١٩٢٨« الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ - المـــوافــق ١٤ مايـــــو ٢٠٢٠م

مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحـمـد األشــول
مديــر التحــرير:

عقيد/ عبداحلكيم الشريحي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابطملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

النسـخـة اإلجنليزية للموقع:النسـخـة اإلجنليزية للموقع:

كـــــما ميكنكــم حتميــل تطبيــق »ســبتمبر نــت« علــى اجلــوال مــن متجــر جوجــل بــالي
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تابعوناتابعونا

عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 

تعلن النيابة اجلزائية املتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة اجلزائية فـــي جلســتها املنعقدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على املتهمني التالية أســماؤهم أدناه، احلضور إلى مقر 
احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة فـــي عدن/ خور مكســر، بتاريخ 6/1/ 2020م، املوافق 6/ شــوال/ 1441هـ، للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم مــن النيابة اجلزائية رقم )165( لعام 
2018 ج.ج، ما لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات محاكمة املتهمني الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص املواد )285-288( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )13( لعام 1994م.

وهــــــــــــــــــــــــــم:

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة


