
أكد نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح ، أن بعد هذا الليل 
املظلم فجراً وإرشاقة مرتقبة، فقدر شعبنا 
اليمني عرب تاريخه الطويل أن ينترص يف كل 
جوالت الرصاع مع خصومه من االنقالبيني 
واملتآمرين وحملة املشاريع الصغرية، ويف 
تاريخ الحركة الوطنية املعارصة ما يجعلنا 
نوقن أن فجر اليمن أصبح قريبا بإذن الله 
ولن تستطيع أي قوة متآمرة أن تنال من 

هويته أو وحدته وشموخه.
جاء ذلــك يف برقية رفعها نائب رئيس 
الجمهورية، أمــس الخميس، إىل فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهوريــة القائد األعىل للقوات 

املســلحة هنأه فيها وجماهري الشعب 
اليمني وأبطال الجيش بمناســبة العيد 
الوطني الـ 30 للوحدة اليمنية املباركة، 

وحلول عيد الفطر املبارك.
وقال نائب الرئيس : "إننا ونحن نشهد 
هاتني املناسبتني، الوطنية والدينية يف ظل 
ما تشهده بالدنا وأمتنا من أزمات أمنية 
وإنسانية غري مســبوقة، ال نملك إال أن 
نترضع إىل املوىل عز وجل بأن يخرج شعبنا 
وأمتنا من هذه األزمات، ونعرب عن احرتامنا 
وتقديرنا الكبري لشعبنا العظيم الصابر عىل 
ما يعانيه من محن وحروب، وهو يقف منذ 

ست سنوات بصمود ورباطة 
جأش بوجــه أخطر هجمة 

قال رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك: " إن تزامــن ذكرى إعادة 
تحقيق الوحــدة اليمنية مع تحرير 
العاصمة املؤقتة عدن من مليشــيا 
الحوثي االنقالبية، يذكرنا من جديد 
بالعدو املشرتك ومرشوعه العنرصي 
الدخيل الذي يهــدد عروبة وكينونة 
ووجود اليمن، ويجعل الحاجة أكثر 
من أي وقت مىض برضورة االلتفاف 
حول قيادة فخامة رئيس الجمهورية 
الســتعادة الدولة وإنهاء املرشوع 
االنقالبي الحوثي، والتوجه لبناء اليمن 
االتحادي الجديد القائم عىل التوزيع 
العادل للثروة والســلطة وتصحيح 

مظالم وأخطاء املايض".

جاء ذلك يف برقيــة تهنئة رفعها 
رئيس مجلس النواب، أمس الخميس، 
إىل فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بمناسبة احتفاالت 
شعبنا بالذكرى الـ30 إلعادة تحقيق 
الوحــدة اليمنية املباركــة يف الثاني 
والعرشين من مايو 1990م، والذكرى 
الخامســة لتحرير العاصمة املؤقتة 
عدن من مليشيا الحوثي االنقالبية، 
وقرب حلول عيد الفطر املبارك. كما 
قدم الدكتور معني عبدامللك، التهاني 
ألبطال الجيــش الوطنــي واألمن 
واملقاومــة الشــعبية املرابطني يف 

امليادين. 

قال وزير اإلعالم معمر اإلرياني: " إن الوحدة اليمنية 
ليست منجزاً يمنياً فحسب فهي خطوة يف طريق الوحدة 
العربية الشــاملة.. ونقطة ضوء يف ظل واقع عربي 
مرتد خالل العقود األخرية، وإذا كان البعض يتحدث 
عن أخطاء أو مظالم شابت مسرية الوحدة اليمنية، أو 
يرفع مطالب مرشوعة فإن حلها ال يكمن بالنكوص عن 
منجز 22 مايو والعودة إىل عهود التشطري واالقتتال بني 

شطري اليمن أو داخل كل شطر عىل حدة".
وأكد وزير اإلعالم يف ترصيح خاص لـ"26سبتمرب" 
أن أهمية وعظمة الوحدة اليمنية، تكمن يف أنها اعظم 
انجاز يف تاريخ اليمنيني، وجاءت تتويجا لنضاالت أبناء 
شعبنا يف شمال الوطن ضد الحكم اإلمامي الكهنوتي 

البائد وجنوبه ضد االستعمار الربيطاني.
وأوضح قائالً: "القضية الجنوبية كانت 

أكد وزير الشباب والرياضة األستاذ نائف البكري، 
أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يف 22/ مايو/ 1990م 
يعد واحداً من أهم االنجازات الوطنية يف تاريخ اليمن 
املعارص، وتتويجاً للتضحيــات الكبرية التي قدمها 
شــهداء ثورتي 26 ســبتمرب1962م  و14اكتوبر 
1963م املجيدتني ، والذين وضعــوا إعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية ضمن أهداف الثورة اليمنية ضد النظام 
اإلمامي الكهنوتي املتخلف يف شمال الوطن واالستعمار 

الربيطاني البغيض يف جنوب يمننا الغايل".
وأوضح وزير الشباب والرياضة، يف ترصيح خاص 
لـ"26ســبتمرب" بأن وحدة اليمن ستبقى شمعة 
مضيئة يف تاريخ شعبنا اليمني العظيم، وستظل كذلك 

رغم ما حدث من ممارسات خاطئة لقوى 
االستبداد والظلم والتخلف التي اختطفت 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد بن عيل املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامة، قائد العمليات املشــرتكة 
الفريق الركن صغري بن عزيز، أن املؤسســة العسكرية 
الوطنية ستبقى صمام أمان الوطن تحرس أرضه وتحمي 
سالمته وسيادته، وستظل تقف إىل جانب خيارات شعبنا 
تذود عن كرامته وتحفظ مكتسباته، وستظل الدرع املتني 
أمام املخططات التآمرية ومشاريع الفوىض والتخريب 
واإلرهاب والتطرف وحاجز الردع يف وجه محاوالت التشويه 
والتشويش عىل املعركة الوطنية وصد أي مخططات لخلق 

الفوىض وزعزعة أمن واستقرار اليمن واملنطقة.
جاء ذلك يف برقية تهنئة رفعها وزير الدفاع ورئيس 
األركان، أمس الخميــس، إىل فخامة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد 

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أن اتفاق الرياض ما يزال 
حتى اللحظة خياراً متاحاً وممكناً ومخرجاً 
حقيقياً من األحداث الراهنة، داعياً ما يسمى 
باملجلــس االنتقــايل إىل "أن يجنحوا للحق 
وأن يتنازلوا عن العنــاد وأن يرتاجعوا عن 
اإلجراءات التي أعلنوها ويتوقفوا عن السطو 
عىل مؤسســات الدولة وانتهاك حقوق أبناء 
محافظة عدن ولحج والضالع، ووقف عمليات 
النهب ملــوارد الدولة وحمــات االعتقاالت 
التعسفية واستهداف الجيش وأن يكونوا عند 

مستوى األحداث".
وقال الرئيس هادي يف كلمته بمناســبة 
العيد الوطني الـ30 لقيــام الجمهورية 
اليمنيــة: إن "الوحــدة اليمنية تعرضت 

لاســتغال خال الـ30عاماً املاضية من 
قبل البعض ولابتزاز من البعض ولاعتداء 
من البعض اآلخر، بعضهم حول الوحدة إىل 
مكاســب خاصة مألها باألنانية واإلقصاء 
والتهميش وسوء استغال الثروة والسلطة، 
والبعــض اآلخر صنع مــن الوقوف ضد 
الوحدة قضية لابتــزاز وادعاء البطوالت 
الزائفة مدفوعاً بالذاتية حيناً وباالستجابة 
للمشاريع الخارجية حينا آخر، فيما رأى 
آخرون يف الوحــدة الوطنية خطراً حقيقياً 
عىل مشاريعهم الضيقة وأفكارهم السالية 
ومشاريعهم الصغرية ليعلنوا عملياً تقسيم 
الباد عرب مصادرتهم للدولة والهجوم عىل 

املدن واستباحة الدماء".
وأضاف أن "هــذا التشــويه املقصود 

والتخــادم املتبادل بني املشــاريع الضيقة 
انعكس سلبا عىل حياة املواطنني ومعيشتهم، 
فالوحدة يف األســاس مفهوم يجب أن يخلق 
القوة ويعزز صابــة املجتمع ويقوي قدرة 
الدولة لتصنع الرفاه والخري والســعادة ال 
أن تتحول لتجلب الرصاع والحرب والشقاء 

والبؤس والحرمان".
وأكد فخامته أن اإلعان عن الوحدة لم يكن 
سوى تجسيد لحقيقة راسخة يف التاريخ تشري 
إىل أننا شــعب واحد منذ األزل ثقافة وهوية 
ولغة وتاريخا وجغرافيا، ورغم فرتات التشظي 
واالنقسامات والرصاعات يف تاريخ اليمن، إال 
أن الشعب بقي واحدا وعظيما وسيبقى دائما 

وأبدا يف ظل دولته االتحادية العادلة.

في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بذكرى الوحدة اليمنية وعيد الفطررئيس الوزراء: مليشيا احلوثي ومرشوعها العنرصي مها العدو املشرتك الذي هيدد عروبة ووجود اليمن

 وزير الدفاع ورئيس األركان: املؤسسة العسكرية ستبقى صامم أمان الوطن 

:» وزير الشباب والرياضة لـ »

نحتفل بذكرى الوحدة بالتزامن مع انتصارات اجليش 
الوطني يف خمتلف اجلبهات 

...صـ  2

:» وزيــــر اإلعـــــــالم لـ »

االلتفاف حول القيادة السياسية والعسكرية هو طريقنا 
للخالص من املليشيات

قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني: "إن الوحدة 
اليمنية تمثل أعظم منجز لشعبنا اليمني واملنطقة العربية يف القرن 
العرشين، وتشكل تحوالً تاريخياً يف حياة شعبنا بعد معاناة طويلة 
وُجروح غائرة خلفها التشــطري والرصاع عىل السلطة، ودموية 
االنقالبات، وجموح األيديولوجيات وحالة االستقطاب الدويل ورصاع 

املصالح.
وأضاف "لقد أتت الثاني والعرشون مــن مايو 1990م بآفاقه 
الرحبة الواســعة ومرشوعه الوطني والسيايس واإلنساني منقذاً 
لشعب أبياً صاحب حضارة وتأريخ ورفع رآياته خفاقة يف كل األرجاء 
وتتعاظم منجزاته ويحقق معدالت عالية يف التنمية والتطور والحرية 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
جاء ذلــك يف برقية تهنئة رفعها رئيس مجلــس النواب، أمس 
الخميس، إىل فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 

رئيــس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، 

نص الخطاب صـ 3

:» لـ »

الوحدة ثابت وطني
تتزامن مناســبات الذكرى الـ30 للوحدة اليمنية 
مع الذكرى الخامسة لتحرير مدينة التعايش والسام 
العاصمة املؤقتة عدن ومعهما حلول عيد الفطر املبارك 
يف إشــارات تؤكد بأن عقبات السام والوئام ال محالة 
زائلة بفعل يقظة شــعبنا ونضاله وتضحيات جيشه 
البطل ومقاومته الباسلة التي تشــهدها كل جبهات 
املواجهة مع املرشوع السايل الخبيث الذي تحمله مليشيا 

العمالة واالرتزاق املليشيا الحوثية املدعومة من إيران.
لقد شكل الـ22 من مايو 90م نقطة الضوء الوحيدة 
يف سماء الوطن العربي امللبد بغيوم الفرقة والشتات، بل 
وشكل منجزاً عروبياً وحيداً بعث يف الوجدان العربي أما 
بعودة األمة إىل مجدها ونصاعة تاريخها الذي سطرته 

األمة بأحرف من نور.
لقد ولد الـ22 من مايو 1990م من رحم نضاالت 
شعب آمن أن الوحدة قدره الذي ال غنى عنه حتى يف فرتة 
التشطري املرير، وأدرك يقينا أن الوحدة أساس نهوضه 
وتقدمه وأمنه واســتقراره، وهو إيمان يدفع به اليوم 
ملواجهة كل املشــاريع الصغرية التي تستهدف الوطن 

ووحدته وعقيدته وسامة أراضيه.
مفهوم الـ22 من مايو لدى شعبنا وجيشنا الوطني 
املغوار مفهوم قوة وعــزة وكرامة وإباء وحرية وخري 
وسام يتصادم وبقوة مع مفهوم أولئك الذين اعتربوا 
الوحدة سبيا لاستحواذ عىل السلطة والثروة، وحني 
أدركوا أنهم غــري قادرين عىل ذلك انتهجوا ســبيل 
االنقابات بطابعيها السايل واملناطقي والتي لم تثمر 
سوى حروب مدمرة يحاولون من خالها تحقيق أطماع 
خارجية تستهدف الجغرافيا والثروة وثقافة وعقيدة 

وتاريخ شعب يمثل أصل األمة ومنبتها األول.
يف كلمته بمناســبة هذه الذكرى الخالدة أكد فخامة 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة أن كل تلك 
املشاريع الصغرية ستهزم، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وهو تأكيد يســتند إىل تاريخ عريق ومعطيات واقع 
شــعب متشــبع بثقافة الوحدة ورفض كل مشاريع 
الشتات والتمزق، وهو اليوم يدافع عنها بإرادة صلبة 
وإرصار عىل تحقيق النرص الذي تلوح بشائره يف األفق، 
مؤكداً أن ال عودة إىل املايض بشقيه السايل الكهنوتي أو 
التشطريي الجهوي اللذين قدم شعبنا عىل مذبح االنعتاق 

منهما خرية أبنائه ورجاالته امليامني.
ستنتهي الحرب املدمرة التي أشــعلتها مليشيات 
العمالة واالرتزاق وجعلت منها مرشوعا اســتثماريا 
يدر عليها املليارات القادمة من خارج الحدود أو تلك 
التي يتم نهبها مــن بنوك الدولة، أو تلك املختطفة من 
أقوات املواطنني القابعني تحت سيطرتها وستهزم تلك 
العصابات رش هزيمة، ذلك ألننا ومن خلفنا شــعبنا 
العظيم مصممون عىل القيام بواجبنا كسلطة وجيش يف 
الحفاظ عىل وحدة الوطن وسيادته ونظامه الجمهوري 

االتحادي مهما كان حجم التضحيات.

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

إعــالن الوحدة لم يكن ســوى 
تجســيداً لحقيقة راســخة يف 
التاريخ تشري اىل أننا شعب واحد 
منذ األزل ثقافــة وهوية ولغة 

وتاريخاً وجغرافيا.

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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في خطاب وجهه للشعب بمناسبة العيد الوطني الـ30 للوحدة المجيدة

رئيس اجلمهورية: الوحدة اليمنية مثلت نقطة مضيئة يف السامء العربية امللبدة بالوهن والضعف واالنقسام
اليمن االتحادي هو الطريق اآلمن لشعبنا أمام كل الفئات التي تتضخم ذواتها على حساب معاناة شعبنا

جيشنا الوطني يقوم بمسؤولياته ويدافع عن مكتسبات الشعب أمام العابثين والطامعين والمرتزقة شماال وجنوبا
اتفاق الرياض ما يزال خيارا متاحا 
الراهنة لألحداث  حقيقيا  ومخرجا 

والــمــقــامــريــن  ــتــخــلــف،  وال الــكــهــنــوت  عــلــى  سننتصر 
االنقالب وهزيمة  الدولة  باستعادة  التقسيم،  ودعــاة 

...صـ  2...صـ  2

الربكاين: الوحدة اليمنية أعظم منجز لشعبنا اليمني واملنطقة العربية يف القرن العرشيننائب الرئيس: فجر اليمن أصبح قريبا ولن تستطيع أي قوة متآمرة أن تنال من هويته ووحدته

في أول حـــوار صــحفي له
 :» رئيس هيئة األركان العامة لـ »

أبــــطال جيــشنا الـــوطني أبــــطال جيــشنا الـــوطني 
يف كل ايف كل اجلبهات جلبهات 

عىل موعـــد عىل موعـــد 
مع النــرصمع النــرص

99--88 احلوارصـ ...
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...صـ  2 ...صـ  2

لن نسمح ألحد بجر البالد نحو مشاريع التقسيم والتجزئة والفوضى واإلرهاب



الــعـدد »١٩٢٩« الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١هـ 
المـــوافــق ٢٢ مايـــــو ٢٠٢٠م عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ30 للوحدة اليمنية املباركة  1990

تتمات األولى..تتمات األولى..

إعالن قضائي
تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية طالب التنفيذ/ وجدان أحمد حمد سالم بطلب تنفيذ 
أمر األداء الصادر ضد املنفذ ضده/ مستور قايد عبده قايد بمبلغ األمر ستمائة ألف ريال 
فعىل املنفذ ضده الحضور إىل املحكمة خالل املدة القانونية مالم ستتخذ املحكمة اإلجراءات 

القانونية يف مواجهته.

إعــالن قضائي
تعلن نيابة مــرور محافظة مأرب عن وفاة 
الشــخص املبينة صورته أدناه نتيجة حادث 
مروري يف مفرق السد بمدينة مأرب، فعىل من 
له معرفة بهذا الشخص الحضور إىل مقر النيابة 
وذلك الستكمال إجراءات القضية رقم 20 لسنة 

2020م. غ.ج.

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
26newspaper@26sepnews.net

�سكرتريا التحرير: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املقــطري حممــد احلــريبي�سعـــيد الــ�ســوفـي
اأحــمــد عــفـيـف

تتمات 22

اعالن فقدان
يعلن األخ معاذ علي علي عبدالرحمن احلميدي عن فقدان بطاقته العسكرية برقم: 

)633466( فعلى من وجدها إيصالها إلى أقرب مركز شرطة.

اعــــــالن

وبهذه املناسبة الوطنية اخلالدة أتقدم وبهذه املناسبة الوطنية اخلالدة أتقدم 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسيةبأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية

 ممثــلة بفخـــامة  املـشـير الركـــن/ ممثــلة بفخـــامة  املـشـير الركـــن/

 عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية  القائد األعلى للقوات املسلحة

داعيــًا اهلل أن تعــود هــذه املناســبة وقــد حتقــق لشــعبنا مــا يصبــو إليــه  مــن أمــن 
واســتقرار ورفــاه وحريــة فـــي ظــل املشــروع الوطنــي لليمــن االحتــادي اجلديــد

السلطة احمللية مبحافظة رمية عنهم:
اللواء/ محمد علي صالح الحوري

محافظ احملافظة رئيس املجلس احمللي

الـالـ٢٢٢٢ من مايو  من مايو ١٩٩٠١٩٩٠
ــز عنوان اليمن الكبيرعنوان اليمن الكبير ــة تع ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب وزارة الش ــن مكت يعل

ــاع  ــد االجتم ــم عق ــق 15/ 5/ 2020م ت ــة املواف ــوم الجمع ــه يف ي بأن
والعســل  البــن  ملنتجــي  التنمويــة  األنبــوة  لجمعيــة  )العــام( 

ــه: ــم في ــذي ت ــرضوات وال والخ
أ-مناقشة التقارير املالية واإلدارية واملصادقة عليها.

ب -انتخاب هيئة إدارية للجمعية.
ج -انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.

وقد فاز بعضويتها كل من التالية أسماؤهم:

أوالً: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:

االختصاصاالســــمم

رئيساعبدالحكيم مقبل إسماعيل النابهي1

أميناً عاماًعمار عبدالعزيز عبدالله مقبل2

مسؤوالً مالياًمنري عبدالويل حمود سعيد3

عضواًجميل مهيوب سيف مفلح4

ًفؤاد سيف عيل سيف5 عضوا

عضواًمحمد عبدالعليم حمود سعيد6

عضواًمحمد طاهر عبدامللك7

ًفاتن عبدالرحمن سيف مفلح8 عضوا

عضواًعدنان عبدالحميد سعيد9

عضواً احتياطيامحمد عبدالحبيب مهيوب سيف10

عضواً احتياطياعبدالجبار محمد سيف11

ثانيا: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاصاالســـــم م

رئيسابرهان أحمد محمد عقالن1

نائبا للرئيسعارف مهيوب سيف مفلح2

ًعبدالحفيظ احمد عبدالله3 مقررا

نائب الرئيس
انقالبية إمامية حاقدة وما نتج عنها من تداعيات وبروز ملشــاريع 
مشــبوهة يف بعض مناطق البالد، ثم أتت األزمة اإلنسانية التي يمر بها 
العالم منذ ظهور وباء كورونا لتضيف عىل أبناء شعبنا مزيدا من األعباء 
والتبعات يف ظل ظروف صحية ومجتمعية معقدة تضاعف من هذه املعاناة

وأضاف: يطيب يل أن أرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني واألمنيات 
والتربيكات تزامناً مع املناســبتني العظيمتني التي تشــهدها بالدنا 
وأمتنا، الذكرى الثالثون للوحدة اليمنية املباركة التي تحققت يف الثاني 
والعرشين من مايو 1990م، ومناسبة عيد الفطر املبارك، سائالً الله 
أن يعيدها عليكم وعىل كل أبناء شعبنا اليمني وأنتم بموفور الصحة 
والعافية وقد تحقق لشــعبنا ما يصبو إليه من خري وفرج وسعادة 

وازدهار وصالح لألحوال.
إننا إذ نعيش مع شــعبنا مشــكالته وندرك أوجاعه وصربه الفريد، 
لندعو كل الضمائر ونســتنهض كل القيم والخصال الحميدة يف نفوس 
اليمنيني للتضامن والوقوف مع بعضهم تجاه هذا الوضع املأساوي بالغ 
الخطورة، كما نجدها فرصة لحث كل األجهزة الحكومية والسلطات املحلية 
واملؤسسات وفروعها لبذل أقىص طاقتها يف سبيل التخفيف عن املواطنني.

وسيذكر التاريخ أن العصابات االنقالبية التي استولت عىل املؤسسات 
العامــة وتولت بقوة الســالح أمر املواطنــني يف العاصمة وعدد من 
املحافظات فنهبت حقوقهم وأوقفت رواتبهم وأوقفت عليهم الخدمات 
الرضورية، ولم تقم بأدنى واجب يف درء خطر الوباء املتفيش واكتفت 
بالتفرغ للحروب ضد بقية الشعب ونهب حقوقه، هي عصابات ستلعنها 
األجيال وكل من فرض نفســه عائقاً بني الشعب وحقوقه وصحته 

واستقراره.
وإن هذه املليشيات بممارســاتها وإدارتها الالمسؤولة تجاه هذه 
الكارثة أعادت إىل األذهان ما حفظه التاريــخ ووعته ذاكرة األجيال 
اليمانية من إجرام أسالفهم السالليني من األئمة، الذين شهدت أغلب 
فرتات تواجدهم يف حياة شعبنا انتشار األوبئة واملجاعات والكوارث، 
حتى أصبح اسم اإلمامة يف الذاكرة الشعبية مقرتناً بالطاعون والفناء 

كصنوان ال يفرتقان.
فخامة األخ الرئيس

إننا إذ نعيش الذكرى الثالثني للوحدة اليمنيــة املباركة، يف ظل ما 
تشهده البالد من مخططات ومؤامرات تستهدف بنية اليمن ووحدته 
طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، نتذكرها كحدث وحلم يماني ناضلت من 
أجله الحركة الوطنية شماالً وجنوباً، قبل أن تكون بعض املمارسات 
ندبات شوهت وجهها املرشق، ثم جاءت جحافل االنقالب لتصيب وحدتنا 
االجتماعية والسياسية بطعنات غائرة ذلك ألن اإلمامة العنرصية ال يشء 
يقلقها كوحدة الشعب ووعيه وتماسكه حول مرشوع وطني جامع، 
وإننا اليوم نرى يف مرشوع اليمن االتحادي الذي توافقت عليه القوى 
السياسية يف مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخرجاً مالئماً للحفاظ عىل 

مصالح الشعب وتطلعات كل أبنائه.
فخامة األخ رئيس الجمهورية:

بحلول املناسبتني العظيمتني ننتهز الفرصة لتهنئة أبناء شعبنا اليمني 
الصابر رجاالً ونساًء ويف مقدمتهم رجال وأبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية يف كل الجبهات ممن يرسمون بدمائهم وتضحياتهم رغم املخاطر 

والصعاب مستقبلنا املنشود سائلني الله لهم النرص والسداد.
كما ال يفوتنا أن نتوجه بالتحية والشكر والتقدير لألشقاء األوفياء يف 
اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك/ سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده صاحب السمو امللكي األمري/ محمد 

الرياض، والجهود التي يقوم بها أشقاء ِكرام يعملون كل ما بوسعهم 
لنرصة الشعب اليمني واستعادة مكانته ودوره بني األمم وتجاوز كل 

املحن. حفظ الله اليمن ووحدته.

رئيس الوزراء
وقال: "يف هذه املناسبات العظيمة نجد أنه من دواعي الفخر واالعتزاز 
أن نهنئ رجال الجيش الوطني واألمن وأشقاءهم من رجال املقاومة 
الشعبية الذين يرابطون يف كل جبل وواد من أجل الدفاع عن حلم اليمنيني 
يف حياة حرة كريمة ومن أجل بنــاء دولة يعيش يف ظلها كل اليمنيني 

كرماء أحرار يحميهم القانون".
رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، برقية تهنئة إىل 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بمناسبة احتفاالت شــعبنا بالذكرى الـ30 إلعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية املباركة يف الثاني والعرشين من مايو 1990م، 
والذكرى الخامسة لتحرير العاصمة املؤقتة عدن من مليشيا الحوثي 

االنقالبية، وقرب حلول عيد الفطر املبارك.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقية باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة 
عن أسمى آيات التهاني والتربيكات لفخامة رئيس الجمهورية ومن 
خالله إىل جميع أبناء الشعب اليمني األبي والصامد يف الداخل والخارج 
بهذه املناســبات العظيمة املتزامنة، والتي تأتي يف ظروف استثنائية 
تتطلب املزيد من االلتفاف حول القيادة الرشعية لتجاوزها.. مشــريا 
إىل أن الحكومة وتحت قيادة فخامــة رئيس الجمهورية تعمل بجهد 
استثنائي عىل تخفيف االزمات واملعاناة املركبة التي يواجهها املواطنون، 
وآخرها تفيش وباء كورونا والحميات واألوبئة األخرى، رغم كل العراقيل 
والتحديات يف ضوء املستجدات األخرية. كما هنأ رئيس الوزراء قيادة 
دول تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وأفراد وضباط قوات التحالف الذين شاركوا منذ اللحظة األوىل وال يزالون 
هذه امللحمة التاريخية العظيمة استشعاراً منهم لواجب اإلخاء ودواعي 
الجرية والرشاكة وهبوا بكل ما أوتوا من قوة لدفع هذا الخطر الوجودي 

عن اليمن واملنطقة العربية.
واختتم رئيس الوزراء برقيته بالتهنئــة الصادقة لفخامة رئيس 
الجمهورية وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم يف الداخل والخارج، بمناسبة 
ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وتحرير العاصمة املؤقتة عدن وقرب 
حلول عيد الفطر املبارك، ســائال الله العيل القدير أن يرحم شهداءنا 
األبرار، ويشفي جرحانا، وأن يعيد علينا هذه املناسبات وقد تحقق كل 

ما نصبو إليه من استقرار وأمن وازدهار.

وزير الدفاع ورئيس االركان
االعىل للقوات املسلحة، بمناسبة احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ30 
إلعادة تحقيق الوحدة اليمنيــة املباركة يف الثاني والعرشين من مايو 

1990م.
وقاال: "يطيب لنا باسم كافة منتسبي القوات املسلحة، قادة وضباطاً 
وصفاً وجنوداً، أن نرفع إىل فخامتكم أســمى آيات التهاني والتربيكات 
بمناسبة حلول الذكرى الـ30 للوحدة اليمنية املباركة والتي تتزامن مع 
حلول عيد الفطر املبارك، متمنني لفخامتكم التوفيق والســداد يف املهام 
الوطنية امللقاة عىل عاتقكم واملسؤوليات الجسيمة التي تتحملونها يف 
مرحلة معقدة محفوفة باملخاطر والتحديــات وما تبذلونه من جهود 
وتضحيات يف سبيل قيادة سفينة الوطن الغايل واالنتقال به إىل غد مرشق 
ومستقبل واعد بثقة شعبية جامعة ودعم إقليمي ودويل منقطع النظري". 
وأضافا "تحل علينا هاتان املناسبتان الغاليتان وشعبنا اليمني العظيم 
يكتب فصوال جديدة من تاريخ الوطــن ويخوض معركته املصريية 
يف ســبيل اســتعادة دولته ورشعيته وأرضه وكرامته ودحر املليشيا 
االنقالبية املدعومة من إيران الحاملة بالعودة إىل املايض اإلمامي البائد 

واالستبدادي".
وأردفت "كما تحل علينا هاتان املناسبتان العظيمتان وأبطال قواتنا 
املسلحة يخوضون معارك الفداء والكرامة ويسطرون مالحم البطولة 
والتضحية الوطنية يف مختلف املناطــق والجبهات دفاعا عن الثورة 

بن سلمان بن عبد العزيز، عىل ما يقدمونه من جهود ومواقف أصيلة 
وكبرية، مؤكدين أن نجدتهم واســتجابتهم لليمن الذي يمر بأصعب 

مرحلة، ستقابلها األجيال اليمنية بالوفاء والعرفان.
نكرر لفخامتكم التهنئة بهاتني املناســبتني الوطنيــة والدينية 
العظيمتني سائلني املوىل جل وعال لكم موفور الصحة والسالمة ولشعبنا 

العظيم األمن والسالم والتقدم واالزدهار.
الخلود للشهداء األبرار.. الشفاء للجرحى.. الحرية لألرسى واملختطفني.

البركاني: وحدة اليمن
بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية )22 مايو(، وحلول 

عيد الفطر املبارك.
وقال رئيس مجلس النواب يف برقيته إىل فخامة رئيس الجمهورية: 
" يف هذه اللحظات العصيبة من تاريخ شعبنا ويف وقٍت صعب وظروف 
خطرية تعمل أدوات الرش من املليشــيا االنقالبية الحوثية يف الشمال 
إىل جانب مليشــيا املجلس االنتقايل يف الجنوب عىل تفتيت النســيج 
االجتماعي وتمزيق اللحمة الوطنية والقضاء عىل الجمهورية والوحدة 
والديمقراطية، بما يحدثانه عىل األرض وعىل العقول واملبادئ واملذاهب 
والدين السِمح، أو بما يصدرانه من مراسيم سيادية هي من اختصاص 
املؤسسات الدستورية وعىل رأسها مؤسسة الرئاسة، وما يشكله ذلك 
من خطر عىل النظام العام والسلم واملمارسات واألمن والسكينة العامة، 
والسيادة الوطنية متزامناً مع الكوارث الوبائية والصحية التي ألقَت بكل 
آثارها السلبية ورضبت أطنابها يف أرجاء وطننا وعىل رأسها الجائحة 
الخطرية "كورونا" والحميات املصاحبة لها، ورغم ما يعانيه أبناء شعبنا 

اليمني جراء األمراض وعبث املليشيات وترصفاتها الرعناء ".
وأضاف: "يحل علينا العيد الثالثون للوحدة اليمنية املباركة يف الثاني 
والعرشين من مايو1990م متزامناً مع عيد الفطر املبارك لهذا العام، 
أعادهما الله عىل شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه". وهنا يا فخامة 
الرئيس يطيب يل أصالة عن نفيس ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس 
النواب أن نهنئكم وشعبنا اليمني األبي بهاتني املناسبتني العظيمتني 
متمنني لكم ولشعبنا اليمني دوام الرفعة والعزة والتوفيق. كما نبتهل اىل 
الله العيل القدير أن يحفظ شعبنا من سوء املحن واألوبئة التي تعصف 
بالبرشية يف هذا الزمن االستثنائياً ونشد عىل أيديكم يف الجهد والوقت 
واملتابعة التي تمضون بها يف ســبيل الخروج من هذه املغارة املظلمة 
والتخفيف عىل املواطنني من وطأة األوبئة التي تحارص سكان بعض 
املدن وبالذات مدينة عدن املنكوبة التي ُتداِهم األوبئة سكانها من كل 

جانب حيث تفتك بهم الحميات القاتلة وفريوس "كورونا".
ال ريب يف أنهــا أيام مظلمة وأوقات عصيبــة عصفت بالبالد منذ 
اجتاحت املليشــيا االنقالبية الحوثية عاصمــة الجمهورية اليمنية 
"صنعاء" وانقلبت عىل الرشعية الدستورية واستولت عىل السلطة بقوة 
السالح، لكننا نثق بقدرتكم وقدرة شعبنا وقواه الحية عىل املزيد من 
الجهد وبتعاون األشقاء يف دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية من أجل الخروج اآلمن من قلب العاصفة والعودة إىل الحياة 
اآلمنة املستقرة بما يحفظ النظام الجمهوري والديمقراطي والوحدة 
اليمنية حية نابضة ومزدهرة، وهزيمة املليشــيات االنقالبية وعودة 
الدولة الرشعية عىل كامل األرض اليمنية الطيبة. متمنني أن ُينفذ اتفاق 
الرياض بشكل عاجل وتعود املليشيات االنتقالية عن غيها ويتمتع أهلنا 
يف املحافظات الجنوبية الرشقية بنعمة األمن والسالم واالستقرار وعودة 
السكينة العامة والنشاط االقتصادي واالجتماعي والسيايس والثقايف إىل 
ما كان عليه قبل الخطوات االنتحارية التي أقدم عليها املجلس االنتقايل 
والتــي ال تتفق مع إرادة اليمنيني وال وثائقهم السياســية وال اتفاق 

والجمهورية والوحدة تحت قيادة ورعاية فخامتكم ومتابعتكم الحثيثة 
وإرشافكم املبارش عىل ســري معركة التحرير ومعارك البناء والتعمري 
وإعادة تطبيع األوضاع يف املناطق التي تم تحريرها ورفع الظلم وتخفيف 
املعاناة التي فرضتها املليشيا االنقالبية اإلرهابية عىل شعبنا الصامد 

الصابر".
وتابعا: "إننا وباسم القوات املسلحة نجدد لفخامتكم ولشعبنا اليمني 
العظيم التزامنا بالعهد لتنفيذ املهام يف أي زمان ومكان، واستعدادنا 
الدائم ملواصلة النضال وبذل املزيد من التضحيات الستكمال تحرير كل 
شــرب من الوطن وتحقيق كامل األهداف املرسومة وامليض قدما نحو 
تلبية تطلعات شعبنا يف استعادة دولته ورشعيته ومواجهة املشاريع 
التدمريية التخريبية التي تسعى للعبث بوحدة وهوية الوطن وسيادته 
وسالمته، وتستهدف عرقلة عملية االنتقال لدولة اليمن االتحادي التي 

تضمن العدالة واملساواة والرشاكة يف السلطة والثروة".
وأكدا أن "املؤسسة العسكرية الوطنية بفضل دعمكم ورعايتكم باتت 
أكثر قوة وقدرة وأكثر تدريبا وتأهيال يف ظل استمرار جهود إعادة بناء 
مؤسستنا العسكرية وفق أسس وطنية وعلمية بعيدا عن املحسوبية 
والجهوية واملناطقية والوالءات الضيقة، بما يضمن إتاحة فرص القيادة 

لجميع أبناء الوطن دون استثناء وفق معايري الكفاءة والتكافؤ".
وتابعا: "كما يطيب لنا أن نجدد التعبري عن شكرنا وتقديرنا لألشقاء 
يف دول التحالف العربــي الداعمة للرشعية بقيــادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عىل مواقفهم األخوية املساندة لشعبنا يف استعادة 
دولته ومؤسســاته الرشعية وقطع دابر خطر املليشيات االنقالبية 
اإلرهابية والقوى الداعمة لها، مقدرين جهودهم وتضحياتهم املبذولة 
إلسناد العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال قواتنا املسلحة ضد 

املليشيا االنقالبية املدعومة من إيران".

وزير اإلعالم
أحد املحاور الرئيســية ملؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد 
بمشــاركة الحراك الجنوبــي إىل جانب كافة املكونات السياســية 
واالجتماعية يف اليمن، وحظيت بنقاش مســتفيض يف فريق القضية 
الجنوبية"، مضيفاً: "وقد خرج املؤتمر بحلول عادلة للقضية الجنوبية 
وكافة املشــاكل اليمنية بإقرار مرشوع الدولة االتحادية الذي يمكن 
كل إقليم من إدارة شؤونه ويضمن مبدأ الرشاكة السياسية واملواطنة 

املتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة".
وأضاف: "بعــد مؤتمر الحوار الوطني واالتفــاق عىل الحل األمثل 
للقضايا الوطنية جميعها، أتى انقالب املليشيا الحوثية املدعومة من 
إيران والذي لم يكن يستهدف السيطرة عىل الدولة ومؤسساتها فقطـ، 
بل االلتفاف عىل اإلجماع الوطني املتمثــل بمخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ومسودة الدستور التي تضع اليمنيني عىل أعتاب مرحلة 

جديدة من الوفاق السيايس والوطني".
وعن ظروف املرحلة الراهنة والتحديات التي تقف عائقاً أمام تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني وتحاول االساءة للوحدة الوطنية قال اإلرياني: 
"ال شــك أن األحداث األخرية التي شهدتها بالدنا وعىل رأسها تصعيد 
املليشيا الحوثية لوترية اســتهدافها للمناطق املحررة يف محافظات 
صنعاء، مأرب، الجوف، البيضاء، ورفضها لدعوات وقف إطالق النار، 
واعالن ما يسمى باملجلس االنتقايل ما اسماه "اإلدارة الذاتية للمحافظات 
الجنوبية"، تفرض جملة من التحديات التي تهدد اليمن أرضاً وإنساناً".
وأكد وزير اإلعالم بأت: "هذه األحــداث تؤكد أن ال طريق لليمنيني 
للخالص ســوى االلتفاف حول الرشعية الدستورية ممثلة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، واالصطفاف خلف 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف معركة استعادة الدولة وإسقاط 
االنقالب الحوثي املدعوم من إيران وتنفيــذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل الذي يلبي تطلعات كل املواطنني".
واختتم وزيــر اإلعالم ترصيحه لـ"26ســبتمرب" بدعوة املكونات 
السياسية والوطنية وكافة أبناء الشعب اليمني إلدراك طبيعة املخاطر 
والتحديات التي تواجه البلد وتغليب املصلحة الوطنية عىل ما عداها، 

وعدم االرتهان خلف اجندات خارجية ال تريد الخري باليمن واليمنيني.



الــعـدد »١٩٢٩« الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١هـ 
عـــــدد خــاص مبناسبة الذكــري الـ30 للوحدة اليمنية املباركة  1990المـــوافــق ٢٢ مايـــــو ٢٠٢٠م

33 خطاب

في خطاب وجهه للشعب بمناسبة العيد الوطني الـ3٠ للوحدة المجيدة
رئيــــس الجــمــهــوريــــــة:

رهاننا عىل شعبنا كبري وسنهزم كل من حياول املساس بوطننا وبثقافتنا وتارخينا وجغرافيتنا وطموح شعبنا
لن نسمح ألحد بجر البالد نحو مشاريع التقسيم والتجزئة والفوضى والعنف واإلرهاب
اتفاق الرياض ما يزال خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا لألحداث الراهنة

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عىل أن اتفاق الرياض 
ما يزال حتى اللحظة خياراً متاحاً وممكناً ومخرجاً حقيقياً لألحداث الرهنة، داعياً ما 
يسمى باملجلس االنتقايل إىل "أن يجنحوا للحق وأن يتنازلوا عن العناد، وأن يرتاجعوا عن 
اإلجراءات التي أعلنوها، ويتوقفوا عن السطو عىل مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق أبناء 
محافظة عدن ولحج والضالع ووقف عمليات النهب ملوارد الدولة، وحمالت االعتقاالت 

التعسفية، واستهداف الجيش وأن يكونوا عند مستوى األحداث".
وقال الرئيس هادي يف كلمته بمناسبة العيد الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية 
أن: "الوحدة اليمنية تعرضت لالســتغالل خالل الـ30عاماً املاضية من قبل البعض، 
ولالبتزاز من البعض، ولالعتداء من البعض اآلخر، بعضهم حول الوحدة ملكاسب خاصة 
مألها باألنانية واإلقصاء والتهميش وسوء استغالل الثروة والسلطة، والبعض اآلخر 
صنع من الوقوف ضد الوحدة قضية لالبتزاز وادعاء البطوالت الزائفة مدفوعاً بالذاتية 
حيناً وباالستجابة للمشاريع الخارجية حينا آخر، فيما رأى آخرون يف الوحدة الوطنية 
خطراً حقيقياً عىل مشاريعهم الضيقة وأفكارهم الساللية ومشاريعهم الصغرية ليعلنوا 

عملياً تقسيم البالد عرب مصادرتهم للدولة والهجوم عىل املدن واستباحة الدماء".
وأضاف أن "هذا التشويه املقصود والتخادم املتبادل بني املشاريع الضيقة انعكس سلبا 
عىل املواطنني، فالوحدة يف األساس مفهوم يجب أن يخلق القوة ويعزز صالبة املجتمع 
ويقوي قدرة الدولة لتصنع الرفاه والخري والسعادة، ال أن تتحول لتجلب الرصاع والحرب 

والشقاء والبؤس والحرمان".
وأكد فخامته أن اإلعالن عن الوحدة لم يكن سوى تجسيد لحقيقة راسخة يف التاريخ 
تشري إىل شــعب واحد منذ األزل ثقافة وهوية ولغة وتاريخا وجغرافيا ورغم فرتات 
التشظي واالنقسامات والرصاعات يف تاريخ اليمن إال أن الشعب بقي واحدا وعظيما 

وسيبقى دائما وأبدا يف ظل دولته االتحادية العادلة.
وفيما ييل نص الكلمة:

  جيشنا الوطني يقوم بمسئولياته 
ويدافع عن مكتسبات الشعب وسيظل 

الحصن الحصين في وجه الطامعين 
 وجنوبًا

ً
والعابثين شماال

  نقول لكل المأزومين والحالمين بعودة 
الماضي بصراعاته ودمويته وفوضويته: إن 

شعبنا اليوم قد شب عن الطوق
  المليشيا ترفض السالم وتصر 

على الحرب وتعتبرها مشروعا 
استثماريا يعود عليها باألرباح 

واألرصدة والمنافع الخاصة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني القائل ]واعتصموا بحبل الله جميعا 
وال تفرقوا[

والصالة والســالم عىل نبي الرحمة والتآخــي وعىل آله 
وأصحابه الكرام.

السالم عىل أبناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه.
السالم عىل األبطال املرابطني يف كل جبهات الصمود والنضال 
دفاعاً عن مرشوعية الدولة وسيادتها وحق الشعب اليمني يف 

بناء مستقبله العادل ودولته االتحادية الوحدوية..
أيها الشعب اليمني العظيم..

كل عام وأنتم بخري، مرة بمناسبة الذكرى الثالثني إلعادة 
إعالن الوحدة اليمنية ومرة ثانية بمناسبة قدوم عيد الفطر 
املبارك، ونسأل الله العيل القدير أن تعود علينا وعليكم وعىل 

األمة جميعا هذه الذكرى بالخري واليمن والربكات.
اليوم تمر علينا الذكرى الثالثون مليالد الجمهورية اليمنية 
وإعادة إعالن الوحدة اليمنية املباركة، حيث كانت تمثل الحدث 
األبرز واملنجز العظيم عىل املستوى الوطني والعربي، بل مثلت 
نقطة مضيئة يف الســماء العربية امللبدة بالوهن والضعف 

واالنقسام.
لم يكن اإلعالن عن الوحدة سوى تجسيد لحقيقة راسخة 
يف التاريخ، تشري إىل شعب واحد منذ األزل ثقافة وهوية ولغة 
وتاريخا وجغرافيا، فلقد عاش شــعبنا اليمني كشعب واحد 
طوال فرتات التاريخ حتى يف فرتات التشــظي واالنقسامات 
والرصاعات، بقي هذا الشعب واحدا وعظيما وسيبقى دائما 

وأبدأ يف ظل دولته االتحادية العادلة.
ثالثون عاما تعرضت فيها الوحدة لالستغالل من البعض 
ولالبتزاز من البعض ولالعتداء من البعض اآلخر، بعضهم حول 
الوحدة ملكاسب خاصة مألها باألنانية واإلقصاء والتهميش 
وسوء استغالل الثروة والســلطة، والبعض اآلخر صنع من 
الوقوف ضد الوحدة قضية لالبتزاز وادعاء البطوالت الزائفة، 
مدفوعاً بالذاتية حيناً وباالستجابة للمشاريع الخارجية حيناً 
آخر، فيما رأى آخرون يف الوحدة الوطنية خطرا حقيقيا عىل 
مشاريعهم الضيقة وأفكارهم الساللية ومشاريعهم الصغرية 
ليعلنوا عمليا تقسيم البالد عرب مصادرتهم للدولة والهجوم عىل 

املدن واستباحة الدماء.
هذا التشــويه املقصود والتخادم املتبادل بني املشــاريع 
الضيقة انعكس ســلبا عىل املواطنني، فالوحدة يف األساس 
مفهوم يجب أن يخلق القوة ويعزز صالبة املجتمع ويقوي 
قدرة الدولة لتصنع الرفاه والخري والسعادة ال أن تتحول لتجلب 

الرصاع والحرب والشقاء والبؤس والحرمان.
بني هؤالء وأولئك كان الشعب اليمني يعاني ويالت الحرمان 
والرصاعات والحروب، وتعرضت وحدته الوطنية للمخاطر 
وتهشم نسيجه االجتماعي بفعل الرضبات املستمرة داخليا 
وخارجيا، ولكن شعبنا الكريم واألصيل واملناضل ظل محتفظا 
بحقيقته كشــعب واحد، وحضارة واحدة، وتاريخ مشرتك، 
وقرر يف لحظة واحدة أن يواجــه الجميع وينترص لقضيته 
الوطنية ويحتفظ بأصالته كشعب مجيد، ولد مجيدا منذ األزل 

وسيعيش مجيدا حتى األبد.
أيها الشعب اليمني الكريم:

ثالثون عاما كانت كافية لكي نصحح املســار املنحرف 
ونضع النقاط عىل الحروف ونعيد للجســد اليمني عافيته، 
ولهذا تعاظم أمل اليمنيني جميعهم عندما انعقد مؤتمر الحوار 
الوطني، فهو مؤتمر يهدف لتصحيح املسارات كلها، ويحافظ 
عىل املكتسبات جميعها، ويضع العناوين الصحيحة ملرحلة 
قادمة، تؤمن لليمنيني الحياة الكريمة، وتؤسس لهم الدولة 
املسئولة والحكم الرشيد والجيش املخلص لوطنه، دولة تقوم 
بحماية الشعب وحراسة مكتســباته، كما تفعل كل الدول 

املحرتمة يف هذا العالم.
اجتمع اليمنيون بمختلــف فئاتهم ومكوناتهم يف صورة 
كانت مثال العالم، رمزا للحكمة اليمنية وانعكاسا لحضارة 
اليمنيني التي تعانق الســماء وتــرضب يف أعماق التاريخ 
ليخرجوا بمرشوع اليمن االتحادي الجديد، غري أنه ومثل كل 
محاوالت الرشد عرب التاريخ، ينربي دائما أصحاب املصالح 
األنانية، واألهواء الذاتية، واملشاريع التدمريية ملحاولة نسف 
اإلنجاز، وعرقلة املسار، وخلق أجواء الحرب التي يعيشون يف 

مستنقعاتها.
إن اليمن االتحادي، كعنوان ظاهر ملخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني وعالمة بارزة عىل الرشد والحكمة اليمانية، هو الطريق 
اآلمن لشعبنا العظيم أمام كل هذه الفئات التي تتضخم ذواتها 
عىل حساب معاناة شعبنا، وسيظل شعبنا وفيا لليمن الكبري 
عىل أساس من العدل واملساواة والحرية والكرامة، تحت سقف 
النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والحرية والديموقراطية.

أيها اليمنيون العظام:
إننا اليوم نناضل جميعا من أجل بلدنا، نتعثر ونكبو ونستعيد 
ذواتنا ونقاوم، وسنهزم جميعا كل من يحاول املساس بوطننا 
وبثقافتنا وتاريخنا وجغرافيتنا وطموح شعبنا، ولن نسمح ألحد 
- مهما ظن يف نفسه القدرة وتوهم يف شعبنا الضعف - من جر 
البالد نحو مشاريع التقسيم والتجزئة والفوىض والعنف واإلرهاب 

سواء كانت هذه الدعوات واملحاوالت داخلية أو خارجية.
أيها الشعب اليمني الكريم:

إننا نبذل كل ما نستطيع من جهد الستعادة الدولة، وإنهاء 
االنقالب بكافة أشكاله، والتمرد بكل صوره يف شمال الوطن 
وجنوبه، وتلك مســئوليتنا أمام شعبنا وأمام الله والتاريخ، 
وندرك تماما أنه عمل كبري وشــاق خاصة يف ظل التحديات 
الكبرية التي تواجه شــعبنا، فهناك تحديات كثرية وعراقيل 
واسعة توضع أمام مسار استعادة الدولة ولكننا مصممون 
عىل القيام بواجبنا يف الحفاظ عىل وحدة البالد واستقاللها 

وسيادة وسالمة أراضيها واستعادة الدولة ومؤسساتها.
أيها الشعب اليمني الكريم:

لقد تعاملنا بكل إيجابية مع كل دعوات الســالم وكافة 
املبادرات اإلنسانية التي تطلق من كل الجهات.

جاءت جائحة كورونا، وتداعى العالم كله للبحث عن فرص 
السالم، وتقدم األمني العام لألمم املتحدة بمبادرة لوقف إطالق 
النار التي أعلنا مبارشة موافقتنــا عليها، ثم تقدم املبعوث 
الخاص بمبادرة إلعالن وقف إطــالق النار وفتح الطرقات 
واملطارات وتعاملنا معها بكل مسئولية وبكل جدية، وأعلن 
تحالف دعم الرشعية مبادرته من جانب واحد لوقف إطالق 
النار، وأعلنا أننا معها، ولم نرتك فرصة للسالم وال للتخفيف 

عن شعبنا إال وكنا معها وسباقني إليها.

وبدال من التعامل بمسئولية مع كل هذه الدعوات ذهبت 
املليشيا تهاجم يف كل الجبهات يف نهم والجوف ومأرب والبيضاء 
والضالع وتعز وأوحت لحلفائها القدامى لزعزعة االستقرار يف 
أماكن أخرى، وتنكروا لالتفاقات املؤقتة التي رعاها املبعوث 
ومكتبه بخصوص إيرادات الحديدة التي ضمنتها األمم املتحدة 
لتغطي املرتبات ليقوموا بنهبها والترصف فيها بعد أن كانوا 

قد عرقلوا اتفاق الحديدة.
كما هي عادة العقول الصغرية التي ال تأبه بحياة الشعب 
ومعاناته كيف ال ووالؤهم وقرارهم مرتهن ألســيادهم يف 
طهران و الضاحية الجنوبية، فهموا كل مبادراتنا أنها حالة 
من الضعف، بدال من كونها حالــة من التعبري الصادق عن 

مسئوليتنا األخالقية والدستورية تجاه شعبنا ومعاناته.
أيها الشعب اليمني الكريم

إننــي أخاطبكم ومن خاللكم أخاطــب كل أحرار العالم 
ألضعكم أمام الصورة الحقيقة لهذه امليلشيات التي ترفض 
السالم وترص عىل الحرب، وتعترب الحرب مرشوعا استثماريا 

يعود عليها بالعوائد واألرصدة واملنافع الخاصة.
عليهم أن يدركوا أن الشعوب دائما تنترص، وأن اللصوص 
ال يرسقون من حياة الشعوب سوى بعض السكينة لبعض 
الوقت، ثم تعود الشــعوب لتقهر قاهريها وتهزم اللصوص 
وداعميهم اإلقليميني، فاليمن وشــعبها أكــرب وأقوى من 

مؤامرتهم.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم

مر حتى اللحظة ما يزيد عن سبعة أشهر ونصف منذ وقع 
اتفاق الرياض الذي جاء بعد التمرد عىل الدولة، وجاء بعد أن 
بذلت جهود وطنية وإقليمية كبرية هدفنا من خاللها لرأب 
الصدع، ونزع فتيل الحرب لنتفق عىل املســتقبل عىل أساس 
من الرشاكة القائمة عىل الدولة الواحدة، لنجمع الجهد ونلم 
الشمل، ونتجه نحو البناء من جهة واستكمال التحرير من 
جهة أخرى، تلك الجهود التي قادتها اململكة العربية السعودية 

الشقيقة وقيادتها الرشيدة.
غري أن هناك من ال يريد لهذا الشعب أن يستقر، وال لهذه 
السفينة أن ترسو إىل بر األمان، فإذا بهم بدالً من تثمني الجهود 
واحرتام إرادة الناس، وتقدير جهود األشقاء يف اململكة العربية 

السعودية واألصدقاء يف املجتمع الدويل ذهبوا يف طريق الغواية، 
وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة لالتفاق، 
ومحاوالت متكررة للسطو عىل الدولة ومؤسساتها وإعاقتها 
عن القيام بمهامها، ومنع تنفيذ اتفاق الرياض وصوال إىل ما 
سمي بإعالن اإلدارة الذاتية والبدء بمهاجمة الجيش الوطني 

يف أكثر من محافظة.
لقد رفض اليمنيــون جميعا هذه الخطــوات املتهورة، 
ورفضه اإلقليم ورفضه املجتمع الــدويل ألنه لن يرىض أحد 
بهذه املمارسات التي تسعى لتقسيم البالد واغتصاب السلطة 

واستعادة دورة العنف والفوىض.
إننا ما نزال ندعو إىل الرشــد ونجنح للسالم وحقن الدماء، 
ونؤكد عىل أن اتفاق الرياض ما يزال حتى اللحظة خيارا متاحا 
وممكنا ومخرجا حقيقيا لهذه األحــداث، وأن عليهم فقط 
أن يجنحوا للحق، وأن يتنازلوا عــن العناد، وأن يرتاجعوا عن 
اإلجراءات التي أعلنوها، ويتوقفوا عن السطو عىل مؤسسات 
الدولة وانتهاك حقوق أبناء محافظــة عدن ولحج والضالع 
ووقف عمليات النهب ملوارد الدولة وحمالت االعتقاالت التعسفية 
واستهداف الجيش، وأن يكونوا عند مستوى األحداث، فالبالد لم 
تعد تحتمل والدماء ليست ماء حتى نستبيحها بهذه الطريقة 
التي ال يقرها قانون وال دين وال عرف والوضع اإلنســاني ال 
يحتمل املقامرة واملكابرة والعناد، فمصلحة أبناء شعبنا تقتيض 

تحكيم العقل والعودة إىل جادة الصواب. 
أيها الشعب اليمني الكريم:

إننا نتابع عن كثب األوضاع الكارثية التي يسببها انتشار 
الوباء يف كل محافظات الجمهورية ولقد عملنا عىل تشكيل 
لجنة طوارئ ملواجهة هذه املخاطر، وكنا قد وافقنا عىل تشكيل 
لجنة مشرتكة ملواجهة الوباء عىل املستوى الوطني كاماًل من 
أجل مصالح شعبنا والحفاظ عىل الصحة العامة، غري أن كل 
املبادرات كما أسلفت لكم، تذهب أدراج الرياح بفعل األنانية 

والالمسوؤلية وعدم االكرتاث.
ندرك كارثيــة الوضع وكرب التحــدي، ونطلب من جميع 
املواطنني التعامل بكل جدية ومسئولية أمام مخاطر الوباء 
فهذا الوباء يمكن هزيمته من خالل الوعي بمخاطره، وااللتزام 
بالتعليمــات التي تصدرها الجهــات املختصة عرب النظافة 

والتباعد االجتماعــي وغريها من النصائــح التي يصدرها 
املختصون، ولقد وجهنا الحكومة للقيام بكل جهدها ملواجهة 
الجائحة، وندعو الجميع لتسهيل عمل الجهات املختصة وعدم 

عرقلتها أو تسييسها.
ندرك أن هناك تقصريا يجب تالفيه، وتحديات يجب تخطيها، 
وعراقيل نسعى لتجاوزها، وسنكون بجانب أبنائنا بكل ما نقدر 
ونملك وندعو كل أبنائنا إىل االلتحام والتوحد ورص الصفوف 

ملواجهة الكارثة والخطر.
إن كوارث السيول قد سببت ثقال عظيما عىل أبناء شعبنا 
وبخاصة يف العاصمة املؤقتة عدن التي انترشت فيها األوبئة 
بسبب كوارث السيول، ونحن نتابع الحكومة لتتجاوز كافة 
العراقيل املفروضة أمامها والوصــول للناس بكافة الطرق 
لتقديم الخدمات ومواجهة الكوارث، وســنعمل بكل جهدنا 
ملواجهة هذه التحديات واملخاطر وسنتابع التداعيات أوال بأول 
بقدر ما نملك من أمكانيات، ونحن نراهن يف املقدمة عىل وعي 
أبناء شعبنا وحرصهم عىل الحفاظ عىل أنفسهم ومساعدة 

مؤسسات الدولة يف القيام بمهامها.
كما أننا ندعو املجتمع الدويل واملنظمات املختصة والدول 
املانحة ملســاعدة الشــعب اليمني، والعمل عىل تجاوز هذه 
املخاطر ومساعدة الحكومة يف إنقاذ الناس ومواجهة املخاطر.

وبهذا الصدد فإنني أحيي كل الجهود املبذولة من األصدقاء 
واألشــقاء والطواقم التي تقوم بواجبهــا يف هذه الظروف 
الصعبة، وأخص بالذكر والشكر والثناء والتقدير األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية، ونخص اإلخوة يف مركز امللك سلمان 
والربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذين يخوضون معنا 
مواجهة كل هذه التحديات بصرب وعزيمة يســتحق اإلشادة 

والشكر والعرفان ونطلب املزيد من الدعم واالهتمام.
يا أبناء شعبنا الكريم

وبالرغم من أن العيد والذكرى تأتيان وســط هذا الخضم 
من التحديات السياســية والعسكرية واألمنية واالقتصادية 
والكوارث البيئية ومخاطر الوباء، وهي فوق احتمال أي شعب، 
وفوق قدرة أي حكومة، إال أننا نثق بأن شعبنا العظيم قادر عىل 
الحد من كل ذلك بالتوحد والتالحم والتعاون، وسيصنع النرص 
يف النهاية كما صنعه يف نفس هذه األيام من العام 2015م، يف 
عملية تحرير محافظة عدن التي تتزامن ذكراها بالعيد الخالد 

واملجيد إلعالن الوحدة اليمنية.
ومن هنا نقول لــكل املأزومني والحاملــني بعودة املايض 
برصاعاته ودمويته وفوضويته، إن شعبنا اليوم قد شب عن 
الطوق، وإن الجيل القــادم الذي علمته التجارب وعايش كل 
هذه األحداث وتخرج من مدرسة الزمن القايس واملؤلم، لم يعد 
ممكنا خداعه، ولهذا فإن رهاننا عىل شعبنا كبري، أكرب من كل 
الواهمني وأوهامهم، وأعظم من كل الحاقدين وأموالهم، وأقوى 

من كل املحاربني و أسلحتهم. 
أيها الشعب اليمني العظيم.

إنني من خاللكم أحيي أبطالنا يف كل جبهات القتال، فجيشنا 
الوطني يقوم بمسئولياته ويدافع عن مكتسبات الشعب التي 
تتمثل يف الجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية والعيش 
الكريم ، وهو يفعل ذلك شماال وجنوبا ، وسيظل جيشنا البطل 
ومقاومتنا الباسلة الحصن الحصني الذي يقف لكل العابثني 

والطامعني واملرتزقة والجبناء باملرصاد.
سننترص عىل الكهنوت والتخلف، وسننترص عىل املقامرين 
ودعاة التقســيم، وســننترص عىل الوباء بالوعي والتالحم 
االجتماعي والرتاحم والتعاون واإلخاء والتسامح، وسننترص 
عىل كل ذلك باســتعادة الدولة، وهزيمة االنقالب، واستعادة 

مؤسسات الدولة عىل كل ذرات الرتاب الوطني.
لدينا إخوة كرام يف اململكة العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده األمني 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جسدوا معنى األخوة يف أحلك 
الظروف واملنعطفات فكانوا نعم النصري، ونعم السند، ونعم 

العون، فلهم كل الشكر والتقدير والعرفان.
الرحمة للشهداء األبطال امليامني.

الشفاء للجرحى واملصابني واملرىض.
الحرية لألرسى واملعتقلني واملخطوفني.

الخلود لهذا الشعب اليمني العظيم.
وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخري.

  إعالن الوحدة لم يكن سوى تجسيد لحقيقة راسخة في التاريخ تشير إلى شعب واحد منذ األزل
  البعض رأى في الوحدة خطرا حقيقيا على مشــاريعهم الضيقة وأفكارهم الســاللية ليعلنوا عمليا 

تقسيم البالد عبر مصادرتهم للدولة والهجوم على المدن واستباحة الدماء
 اليمن االتحادي هو الطريق اآلمن لشعبنا العظيم أمام كل هذه الفئات التي تتضخم ذواتها على حساب معاناته

 على االنتقالي أن يتراجع عن اإلجراءات التي أعلنها ويتوقف عن السطو على مؤسسات 
الدولة ومـــــواردهــــا وإســــتهداف الجــــيش وانتهاك حـــقوق أبـــناء الشعب

 اليــمـن وشـعبها أكــــبر وأقـــوى مـن كل الـمـؤامــرات
 نبذل كل ما نستطيع من جهد الستعادة الدولة وإنهاء االنقالب والتمرد بكل صوره في شمال الوطن وجنوبه

  نــدرك كارثيــة الوضع وكبر التحدي، وندعو الجميع للتعامل بجدية ومســؤولية أمام 
مخاطر وباء كورونا وقد وجهنا الحكومة بالقيام بدورها لمواجهته
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متابعات44

  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، 

   تقرير/ صالح سيف
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
أن الحكومة ال يمكن ان تسمح تحت أي ظرف أو 
مسمى باالنتقاص من سلطات مؤسسات الدولة 
أو منازعتها لصالحياتها وعرقلة مهامها والقيام 

بواجباتها تجاه املواطنني ومعاناتهم.
جاء ذلك أثناء االجتماع االفرتايض عرب االتصال 
املرئي عن ُبعد، ملجلس الوزراء، برئاســة رئيس 
املجلس الدكتور معني عبدامللك، ملناقشــة مجمل 
التطورات واألوضاع عىل الساحة الوطنية يف ضوء 
املســتجدات األخرية، والجهود املطلوبة للتعامل 
العقالني والحكيم معها بما يحافظ عىل تماسك 
الدولة والحكومة الرشعيــة وتفويت أي فرصة 
عىل الساعني لتقويض األمن واالستقرار وحرف 
البوصلة عن املعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية ومرشوعها العنرصي 

والدخيل.

اتفاق الرياض منظومة متكاملة
وتــدارس املجلــس باســتفاضة األوضاع 
اإلنسانية والصحية خاصة يف العاصمة املؤقتة 
عــدن، والتدابري املمكن اتخاذهــا والتخفيف 
من معاناة املواطنني، رغم اســتمرار العراقيل 
واملعوقات التي يفتعلها املجلس االنتقايل الجنوبي 
منذ إعالنه االنقالبي املسمى "اإلدارة الذاتية"، 
وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وعدم االكرتاث 

بما يعانيه املواطنون يف عدن.
وقدم رئيس الوزراء، يف مستهل االجتماع إيجازا 
شامال ألعضاء املجلس حول املوقف من التطورات 
األخرية والتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي رئيــس الجمهورية 
للتعامل معها، إضافة إىل التنسيق املستمر مع 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية واملجتمع 
الدويل والدول دائمــة العضوية يف مجلس األمن 
لدعم جهود الحكومة يف إحالل السالم والعودة 
إىل تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات 
الدولة.. مشريا إىل أن موقف الحكومة واضح فيما 
يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة 
والرتاجع فورا عــن الخطوات األحادية من قبل 
املجلس االنتقايل وما أسماه إعالن اإلدارة الذاتية 
والذهاب إىل التصعيد العسكري، دون استشعار 
حجم املسؤولية يف هذا الظرف االستثنائي وإدراك 

الكارثة املحدقة بعدن وأبنائها.
ووقف مجلس الوزراء، أمام تداعيات الوضع يف 
عدن وأبني جرّاء ممارسات املجلس االنتقايل التي 

أدت إىل استمرار الوضع الكارثي الراهن.
وأكد املجلس، أن االنتقايل يتحمل مســؤوليته 
ما لم يرجع إىل جادة الصواب ويرتاجع عن إعالنه 
االنقالبــي الذي يقوض اتفــاق الرياض، ويهدد 
مؤسســات الدولة، ويفاقم معاناة املواطنني .. 
محذرا مــن التبعات الخطرية ملنــع قوات خفر 
الســواحل من القيام بمهامها من قبل املجلس 
االنتقايل عقب إعالنه ما سمي بـ "اإلدارة الذاتية".. 
وتأثريات ذلك عىل توسع األنشطة اإلرهابية وتهريب 
األسلحة اإليرانية ملليشيا الحوثي االنقالبية، وتفاقم 
التهديــدات التي تواجه حركة التجــارة العاملية 
وخطوط املالحة الدولية يف خليــج عدن والبحر 

األحمر.

استنكر تعنت االنتقالي
واستنكر مجلس الوزراء بشدة تعنت املجلس 
االنتقايل وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الرشعية، 
وإرصاره عىل استمرار منع قوات خفر السواحل 
من القيام بمهامها واستمرار عملها ملنع التهديدات 
البحرية وأنشطة التهريب.. محمال املجلس االنتقايل 
املســؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة 
الرشعية يف تثبيت األمن واالستقرار بمحافظة عدن 

والسواحل الجنوبية.
وأكد أن استمرار منع قوات خفر السواحل من 
القيام بأداء مهامها يف مكافحة األنشطة اإلرهابية 
وتهريب املخدرات واألسلحة اإليرانية يؤثر سلبا عىل 

تأمني حركة السفن.
وأشــاد مجلس الوزراء، بما تضمنته اإلحاطة 
األخرية للمبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث، 
وبيان مجلس األمن الــدويل الداعم لتنفيذ اتفاق 
الرياض وتكرار دعوته ملليشيا الحوثي لالستجابة 
للهدنة املعلنة من تحالف دعم الرشعية، عىل طريق 
التوصــل إىل وقف دائم إلطالق النار واســتئناف 

العملية السياسية املتعثرة.

تعطيل مؤسسات الدولة
وأحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا 
للطوارئ الدكتور سالم الخنبيش، ووزير الصحة 
العامة والســكان الدكتور نارص باعوم، املجلس 
بمســتجدات الوضع الوبائي لفــريوس كورونا 
ومدى تنفيذ اإلجــراءات الحكوميــة، والعوائق 
القائمة يف العاصمة املؤقتة عدن عىل ضوء تعطيل 
عمل مؤسسات الدولة من قبل املجلس االنتقايل.. 
مشريين إىل الوضع الكارثي القائم يف عدن عىل ضوء 
الترصفات غري املسؤولة والعراقيل من قبل املجلس 
االنتقايل وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة والسيطرة 
عليها. كما تطرقا إىل موضوع العالقني اليمنيني يف 
الخارج، والخطط التنفيذية املعدة للتعامل معهم، 
والتي ســيتم عرضها عىل اللجنة العليا للطوارئ 
ملناقشتها والرفع بها إىل املجلس إلقرارها والبدء 

فورا بتنفيذها.
جدد مجلــس الوزراء، توجيه نداء اســتغاثة 
للمنظمات األمميــة والدولية ملســاندة جهود 
الحكومة يف مواجهة األوبئــة ومجابهة فريوس 
كورونا بمحافظة عدن وبقية املحافظات ودعم 
املستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيد من 
برامج مشاريع االصحاح البيئي.. مؤكدا عىل ما 
جاء يف املؤتمر الصحفــي لوزيري اإلدارة املحلية 

والصحة العامة والسكان حول الوضع اإلنساني 
والصحي، واألولويــات املطلوبة للتعامل معها يف 

مختلف مناطق اليمن دون استثناء.
كما قدم وزير التخطيط والتعاون الدويل، تقريراً 
حول الجهود املســتمرة لحشد املوارد من رشكاء 
اليمن من املنظمات والدول املانحة للمســاعدة 
يف مواجهة جائحة كورونــا، وما تم إنجازه بهذا 
الخصوص.. وبارك املجلس هذه الجهود وشــدد 
عىل تكثيفها ومتابعة ما تقوم به املنظمات األممية 

والدولية املعنية يف هذا الجانب.
ووقف املجلس أمام التحضريات الجارية لعقد 
مؤتمر املانحني لليمن 2020م، مطلع يونيو القادم 
والذي دعت إليه اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وبمشاركة األمم املتحدة، وكلف الوزارات والجهات 
املختصة بإعداد التقارير والخطط بشكل منهجي 
وتفصييل لعرضها عىل املؤتمر لحشد التمويالت 
لدعم الجهود اإلنسانية.. منوها بمبادرة األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية للدعوة لهذا املؤتمر 
ودورها الريادي عىل املســتوى اإلنساني يف دعم 

الشعب اليمني يف مختلف الظروف واألحوال.

الجيش يتصدى للمليشيا
وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن صغري بن 
عزيز، تقريرا ملجلس الوزراء حول الوضع امليداني يف 
عدد من الجبهات يف ظل استمرار التصعيد العسكري 
ملليشيا الحوثي االنقالبية وعدم استجابتها للهدنة 
املعلنة مــن تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة.. مؤكدين تصدي أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
للهجمات الحوثية وإفشالها، والسيطرة عىل عدد من 
املواقع التي كانت تسيطر عليها خاصة يف جبهات نهم 

ورصواح والجوف والبيضاء والضالع وتعز.
وثمن املجلــس عاليا التضحيــات العظيمة 
والجســيمة للجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجــال القبائل يف مختلف املواقــع والجبهات، 
وإفشالها لكل خطط التصعيد العسكرية الحوثية 
التي ترفض كل الدعوات والنداءات األممية والدولية 
لوقف إطالق النار وتوحيد الجهود ملواجهة وباء 
كورونا.. مؤكدا دعم الحكومــة الكامل للجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية بكل اإلمكانات املتاحة 
للقيام بــدوره ومهامه من أجــل حماية الوطن 
واملواطنني والحفاظ عىل النظام الجمهوري ووحدة 

األرايض اليمنية.

توجيه نداء استغاثة
إىل ذلــك، وجهــت الحكومة، نداء اســتغاثة 
للمنظمات األممية والدولية ملساندة جهود الحكومة 
اليمنيــة يف مواجهة األوبئــة ومجابهة فريوس 
كورونا بمحافظة عدن وبقية املحافظات ودعم 
املستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيد من 

برامج مشاريع االصحاح البيئي.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي عقده وزيرا اإلدارة املحلية 
عبدالرقيب فتح، والصحة العامة والســكان الدكتور 
نارص باعوم، بمقر السفارة اليمنية يف الرياض، لعرض 

مستجدات األوضاع اإلنسانية يف اليمن.
وأشار فتح إىل أن الحكومة اليمنية، ومنذ بداية 
تفيش جائحة كورونا تعاملت بمسؤولية وشفافية، 
وشكلت لجنة عليا للطوارئ ولجاناً فرعية لها عىل 
مستوى املحافظات واملديريات، وتعلن باستمرار 
عن كافة الحاالت التي يتم تســجيلها عرب لجنة 
الطوارئ، وسخرت كافة الجهود ملجابهة هذا الوباء، 
وســتبذل كافة الجهود وفقاً اإلمكانات املتاحة 
وبالتنســيق مع املانحني واملنظمات يف مواجهة 

األوبئة والحميات يف عدن وكافة املحافظات.
وأوضح الوزير فتح، أنه ومن قبل انتشار الوباء 
قام مركز امللك ســلمان لالغاثــة بتقديم الدعم 
وإرسال مستلزمات ووسائل طبية ووقائية ملجابهة 
فريوس كورونا، وتعهدت اململكة بمبلغ 25 مليون 
دوالر ملجابهة الجائحة، وإعالن املركز تخصيص 
3.5 مليون دوالر كدعم عاجل وتوفري مستلزمات 

طبية للقطاع الصحة يف اليمن.
وأشار إىل أنه تم استالم الدفعة االوىل من املساعدات 
املقدمة من املركز يف حرضموت وتم توزيعها عىل 
املحافظات، باإلضافة إىل تنفيذ الربنامج السعودي 
إلعادة إعمار اليمن عدداً من مشــاريع االصحاح 
البيئي يف عدد من املحافظات وبالذات عدن واإلسهام 

يف التخفيف من آثار السيول.

إخفاء المليشيا لعدد اإلصابات
واستنكر وزير اإلدارة املحلية، تعتيم مليشيا 
الحوثي االنقالبيــة، عىل عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا يف املناطق الخاضعة لسيطرتها ..مشرياً 
إىل أن هذا التعتيم قد يقود الجميع إىل كارثة كبرية 
ال ٌتحمد عقباها، داعيــا املجتمع الدويل للضغط 
عىل مليشيا الحوثي لإلفصاح عن أعداد اإلصابات 
قبــل أن تصبح الكارثة الوبائيــة أكرب ويصعب 

مواجهتها.
وأضاف أن " التقارير امليدانية ًتشري إىل أن حاالت 
اإلصابة بوباء كورونا يف مناطق سيطرة الحوثيني 
كبــرية، وأن إخفاء هذه املعلومــات غري مقبول 
إطالقاً، وعىل منظمة الصحــة العاملية، أن تعلن 
عما لديها من معلومات بشأن الحاالت املؤكدة يف 
مناطق سيطرة الحوثيني، كون القبول بهذا الوضع 
هو تماهي مع حالة االنكار التي تتعمدها مليشيا 
الحوثي من أجل استمرار حروبها، وبهذا ستكون 

هي مشاركة للمليشيا يف هذه الجريمة".
وندد فتح، بالعوائــق والعراقيل التي تفرضها 
مليشيا الحوثي االنقالبية، عىل املنظمات األممية 
والدولية وتجري العمل اإلنســاني لصالح املجهود 
الحربي، وهو ما استدعى عدد من املنظمات إليقاف 
أعمالها أو تقليل التدخالت اإلنسانية يف املحافظات 
غري املحررة، مشــريا إىل أن املتــرضر األكرب من 
هذه االجراءات هم املواطنون، وأن املليشيا بهذه 
االجراءات ال تراعي أي اعتبارات إنســانية بحق 

الشعب اليمني.

احتياجات القطاع الصحي
من جانبه، قال وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور نارص باعوم: "إن أولوياتنا خالل املرحلة 
القادمة والتي نطلب من املجتمع الدويل املساندة 
العاجلة لتنفيذها دعم القطاع الصحي باملستلزمات 
الرضورية مــع أدوات الحماية للعاملني ملواجهة 
فريوس كورونا، وتوفري أجهزة التنفس والدعم املايل 
للعاملني الصحيني، وأجهزة بي يس آر مع وحدة 
بيولوجية متكاملة، ومحاليلها، وأجهزة املســح 
األنفي البلعومي مــع امليديا ألخذ العينات، ودعم 
القطاع الصحي بمستشــفيات ميدانية وكوادر 
صحية متخصصة، وأرسة العناية املركزة املتكاملة، 
لدعم الفئات األكثر ضعفاً، واستمرار عمليات توفري 
الســلل الغذائية، ودعم جهود اإلصحاح البيئي يف 

مختلف املحافظات.
وأوضح باعوم أن الحكومة خصصت منذ مارس 
ما يقارب 6 مليار ريال يمني كموازنة إضافية لدعم 
القطاع الصحي، وســتعمل جاهدة لتوفري موارد 
إضافية، وتم افتتاح وتجهيز 27 مركز حجر صحي 
يف كافة املحافظات املحــررة، وتركيب كامريات 
حرارية يف املنافذ الجويــة والربية، وتوفري أدوات 

الفحص الرسيع، كما أقرت جدول الحوافز وبدل 
املخاطر الذي رفعته وزارة الصحة العامة والسكان 
للعاملني يف مواجهة وباء كورونا املستجد، وأعفت 
ما يتم استرياده من مستلزمات طبية وأدوية من 
الرسوم الرضيبية والجمركية، كما تتواصل مع 
مختلف املانحني لتوفري دعم رسيع وعاجل لليمن 
ملواجهة الوباء. وشدد عىل أهمية تكاتف وتعاون 
كافة فئات الشعب مع السلطات املحلية والحكومة، 
وأخذ االحتياطات واإلجراءات االحرتازية لتجنب 

اإلصابة بالوباء.

عدن بحاجة لخبراء تشخيص
ويف نفس الســياق، أكد وزيــر الصحة العامة 
والسكان الدكتور نارص باعوم، االثنني، أن الحكومة 
اليمنية تبذل كافة الجهود واإلمكانات املتاحة ملجابهة 
وباء فريوس كورونا واألوبئة والفريوسات اآلخرى.. 
داعياً املجتمع الدويل واملانحني واملنظمات األممية 
والدولية إىل مساندة جهود الحكومة اليمنية يف هذا 

املجال وحشد الدعم للربامج الصحية يف بالدنا.
جاء ذلك أثناء مشاركته، عرب شبكات االتصال 
املرئي، يف اجتماع أعمــال الدورة الـ 73 للجمعية 
العامــة ملنظمة الصحــة العامليــة، والذي عقد 
بمشاركة عدد من زعماء دول العالم، واألمني العام 
ملنظمة األمم املتحدة أنطونيو غوترييش، واملدير 
العام ملنظمة الصحة العامليــة الدكتور تيدروس 

أدهانوم غيربيسوس.
وطالب الوزير باعوم، منظمة الصحة العاملية، 
بإرسال خرباء إىل العاصمة املؤقتة عدن، لتشخيص 
الوضع الوبائي الحاصل يف املدينة نظراً لوجود كثري 
من األوبئة والحميات التي انترشت مؤخراً جراء 
األمطار والسيول التي شهدتها عدن.. مجدداً التزام 
الحكومة بتقديم كل الدعم واملســاندة للمانحني 
واملنظمات األممية والدولية، لالستمرار يف تنفيذ 
برامجها ومشــاريعها يف اليمن، ومساندة جهود 

الحكومة اليمنية.
وأكد باعوم، أن منظمة الصحة العاملية رشيك 
رئييس للحكومــة اليمنية من خــالل برامجها 
ومشاريعها التي يتم تنفيذها يف كافة املحافظات 
اليمنية.. موضحاً أن كافة الجهود الرامية إىل دعم 
اليمن يف مجابهة وباء كورونا واألوبئة محل تقدير 

وترحيب من الحكومة والشعب اليمني. 

إمكانيات محدودة لفحص كورونا
وكانت منظمة أطباء بال حدود، قد قالت يف تقرير 
لها مطلع األسبوع: "إن إمكانيات إجراء فحوصات 

كشف كوفيد 19 يف اليمن محدودة للغاية".
وأضافت املنظمة: "من املستحيل معرفة املدى 
الكامل النتشار فريوس كورونا يف البالد، نظرًا ألن 
القدرة عىل إجــراء فحوصات الفريوس محدودة 

للغاية".
وحول تزايد عدد الوفيات يف عدن قالت: "ما نراه 
يف عدن هو أن بعض األشخاص يأتون إىل املستشفى 

بشكل متأخر، ما يجعل عالجهم أكثر صعوبة".
وكانت الحكومــة اليمنية أعلنت عن 85 حالة 
إصابة بالفريوس، وتويف من بني هؤالء 12 شخصاً.
ولفتت املنظمة إىل أنها تدير مركز عالج كوفيد 
19 يف مستشفى األمل بعدن منذ السابع من مايو/

أيار الجاري.
وقالــت: "لدينا فريق مــن املوظفني املحليني 
والدوليني يعملون عىل مدار الساعة يف املستشفى 

لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرىض املصابني".
ويف الســياق، أعلنت لجنة الطوارئ ملواجهة 
فريوس كورونا باليمن، مســاء الثالثاء، تسجيل 
37 إصابة مؤكدة بفريوس كورونا، بينها 3 وفيات.

وقالت اللجنة يف تغريدات عرب حســابها عىل 
تويرت: إنها "سجلت )19( حالة يف محافظة عدن، 
و2 يف محافظة الضالع، وحالة واحدة يف محافظة 
أبني )جنــوب(، و9 حاالت بمحافظة حرضموت 
بينهــا حالة واحدة وفــاة )رشق(، و5 حاالت يف 
محافظة تعز بينها حالتي وفاة )جنوبي غرب(، 
وحالة بمحافظة مأرب )شمال رشق(". وتعد هذه 
أعىل حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبالد 
مطلع أبريل املايض. كما أعلنت اللجنة تســجيل 
خمس وفيات لحاالت إصابة مسجلة سابقاً؛ أربعة 
منها يف محافظة حرضموت، وحالة يف محافظة 
لحج. وسجلت اللجنة أربع حاالت شفاء، 2 يف تعز، 

و2 يف حرضموت.
وبذلك يصل إجمايل اإلصابات يف املناطق املحررة 
إىل 167 حالة بينها 28 حالة وفاة، و 5 حاالت تعايف.

إعادة العالقني من الخارج
ويف الســياق، اعتمدت اللجنة الوطنية العليا 
للطــوارئ ملواجهة وبــاء كورونا املســتجد يف 
اجتماعها، الثالثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، الربوتوكول الخاص بتنظيم إعادة 
العالقــني اليمنيني من الخــارج، وفق الضوابط 
واإلجراءات الصحية واالحرتازيــة املتوافقة مع 

املعايري الدولية يف هذا الجانب.
ويتضمن الربوتوكول املعتمد، املعايري الخاصة 
بإعادة العالقني وطرق ونظام إعادتهم من خالل 
اللجنة بالتنسيق مع السفارات اليمنية، والسلطات 
املعنية يف الدول الشقيقة والصديقة، وبما يتسق مع 
اإلجراءات الصحية واالحرتازية الخاصة بإحكام 

الدخول عرب املنافذ الربية والبحرية والجوية.
كما يتضمن الربوتوكول ضوابط اســتقبال 
العالقني، والتأكد من سالمتهم إما عرب الفحص 
بجهاز البي يس آر لدى السلطات الصحية يف الدول 
القادمني منها، وإخضاعهــم للحجر املنزيل، أو 
إجراء الفحوصات بذات اآللية يف منافذ الوصول 
وإخضاعهم للحجــر الصحي للمــدة الزمنية 
املعتمدة وفــق املعايري العامليــة.. موضحا أن 
العالقني هم الذين ذهبوا للخارج بشكل عارض 
ومؤقت للعــالج أو الســياحة أو مهمات عمل، 
ووجدوا أنفسهم عالقني بعد انتهاء الغرض الذي 

ذهبوا من أجله يف الخارج.
وشددت اللجنة عىل الوزارات والجهات املختصة 
ويف مقدمتها وزارات الخارجية والنقل والصحة 
العامة والسكان تكثيف الجهود لتطبيق الربوتوكول 
الخاص بإعادة العالقني اليمنيني من الخارج، وإيالء 
اهتمام خاص بهؤالء املواطنــني الذين تقطعت 
بهم السبل جراء هذه الجائحة العاملية.. وأشادت 
بالتعاون الذي تبديه ســلطات الدول الشــقيقة 

والصديقة للتعاون يف هذا الجانب.
وأكدت اللجنة استعدادها الكامل لتنظيم إعادة 
العالقني اليمنيني مــن الخارج عرب جميع املنافذ 
بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي 
االنقالبية، والتنســيق مع األمــم املتحدة وكل 
املنظمات والجهات املختصة يف هذا الجانب.. مشرية 
إىل أن هذا املوضوع اإلنساني يتطلب تضافر جميع 
الجهود لتخفيــف املعاناة عىل املواطنني اليمنيني 
العالقني يف الخارج جراء جائحة كورونا والترسيع 

بإعادتهم إىل أرض الوطن.
وتطرق االجتماع إىل تقرير نائب رئيس الوزراء 
رئيــس اللجنة الدكتور ســالم الخنبيش، ووزير 
الصحة العامة والســكان الدكتور نارص باعوم، 
حول مستجدات الوضع الوبائي لفريوس كورونا 
يف مختلف املحافظات، واستمرار مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف التكتم عىل حاالت اإلصابات والوفيات 

يف مناطق سيطرتها وتأثري ذلك عىل تقييم خطورة 
الوضع والكارثة املحدقة جراء ذلك.. الفتني إىل ما 
تبذله الحكومة من جهود يف العاصمة املؤقتة عدن 
الحتواء تداعيات تفيش وبــاء كورونا والحميات 
األخرى رغم الصعوبات والعوائق بسبب تعطيل 

عمل مؤسسات الدولة من قبل املجلس االنتقايل.
وأدانت اللجنة العليا للطوارئ بأشــد العبارات 
االعتداء الغاشم الذي تعرضت له املتحدث الرسمي 
للجنة الدكتورة إرشاق السباعي، أثناء تأدية عملها 
وواجباتها يف االطالع عىل الوضع الصحي ما أدى 

إىل إصابتها.
ونوهت اللجنة بالجهود املبذولة من قبل العاملني 
الصحيني يف مختلف املستشــفيات واملراكز، وما 
يبذلونه من جهود اســتثنائية يف هذه الظروف.. 
موجهة التحية والتقدير لهم، والتأكيد أن الحكومة 
ستعمل بكل قدرتها عىل توفري مستلزمات الوقاية 

واعتماد الحوافز املتناسبة مع جهودهم..

األوبئة والحميات تضرب عدن
تعيش محافظة عدن كارثة إنسانية وصحية 
نتيجة تأثر املدينة باملنخفض الجوي وتعرضها 
ألمطار غزيرة وســيول جارفة أغرقت شوارع 
املدينة منتصف إبريل املايض، وتســببت بكارثة 
بيئيــة وصحية نتيجــة تراكم ميــاه األمطار 
واختالطها بمياه الــرصف الصحي) املجاري( 
وألحقت أرضاراً كبرية بالخدمات العامة ومنازل 
املواطنني،  حيث عطلت قدرات السلطة املحلية 
واملكاتب الخدمية يف التعامل مع كارثة السيول 
وشفطها من الشوارع العامة واألحياء السكنية،  
إضافة ايل اعاقة ما يســمى باملجلس االنتقايل 
لعودة الحكومة وتعنته يف امليض قدماً يف "اإلدارة 
الذاتية" ورفضها لكل الدعوات الدولية واإلقليمية 
والحكوميــة واملحلية بالرتاجــع عن خطواته 
التصعيدية تمرده عىل الحكومة الرشعية ورفضه 
لتنفيذ، اتفاق الرياض وارصاره عىل تمرده املسلح 
وسيطرته عىل مؤسسات الدولة واملوارد الحكومية 
وتدخله يف شــؤون وصالحيات السلطة املحلية 
والسلطات الصحية يف املحافظة،  وإعاقة جهودها 
يف شفط مياه األمطار من شوارع وأحياء املدينة، 
األمر الذي أدى إىل مضاعفة الكارثة اإلنسانية يف 
مدينة عدن وانتشار البعوض واألوبئة والحميات 
األخرى مثل ) املالريا، وحمى الضنك واملكرفس(  
إضافة ايل انتشار وتفيش وباء كورونا ما أدى إىل 
ارتفاع نسبة اإلصابات وحاالت الوباء يف أوساط 
مواطني عدن،  يف ظل انهيار شــبه تام للقطاع 
الصحي وعجز عن استقبال التعامل مع الكارثة 
الصحية وتشخيص األوبئة بشكل دقيق وإنقاذ 
حياة املصابني وصلت أعداد الوفيات بالحميات 
واألوبئة التي اجتاحت املدينة إىل)1115( حالة وفاة 
شهدتها مدينة عدن منذ 1 / مايو حتى /19مايو 
2020م نتيجة اإلصابة باألوبئة والحميات إضافة 
إىل فريوس كورونا وفقاً إلحصائية يومية صادرة 
عن رئيس مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني 
بعدن اللواء ســند جميل الذي يصدر إحصائية 
يومية لعدد الوفيــات اليومية بناًء عىل تصاريح 

الدفن الصادرة عن املصلحة.

االنتقالي يمنع نشر أعداد الوفيات
إىل ذلك علمت "26سبتمرب" عن قيام ما يسمى 
)لجنة اإلدارة الذاتيــة للجنوب( التابعة للمجلس 
االنتقايل الجنوبي، بمنع اللواء سند جميل رئيس 
مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني بعدن، ، من 

نرش إحصائية الوفيات اليومية، يوم الثالثاء.
أكدت مصادر يف مصلحــة األحوال املدنية 
بعدن لـ"26ســبتمرب" أن رئيس ما يسمى 
باإلدارة الذاتية أحمد بن بريك هدد اللواء سند 
جميل باســتخدام القوة يف حال استمراره  يف 
نرش حصيلة الوفيــات اليومية الذين ترصف 
لهم تصاريح دفن من األحوال املدنية واعترب ما 
يسمى باملجلس االنتقايل أن نرش عدد الوفيات 
اليومية يقلق السكينة العامة ويحبط معنويات 
املليشيات التابعة له. ويؤكد االنتقايل يف إرصاره 
عىل نفس النهج الذي سارت عليه مليشيات 
الحوثي يف التكتم وإخفاء األرقام واملعلومات 
الحقيقية لعدد اإلصابات بفريوس كورونا يف 

املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويأتي تهديد االنتقايل للواء سند جميل بعد 
عدة أيام من قيام مليشيات االنتقايل باالعتداء 
عىل وكيلة وزارة الصحة واملتحدث الرسمي 
للجنة العليا للطــوارئ ملواجهة وباء كورونا 

األحد املايض.

 حــذر من التبعــات الخطيرة لمنع االنتقالي قوات خفر الســواحل من القيام بمهامها وتأثير ذلك علــى األمن اإلقليمي والدولي
  وزير الدفاع ورئيس األركان يؤكدان تصدي أبطال الجيش للهجمات الحوثية والسيطرة على عدد من المواقع

 باعوم يطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال خبراء إلى مدينة عدن لتشخيص الوضع الوبائي والحميات التي انتشرت مؤخرًا جراء السيول 
 فتح يدعو المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي لإلفصاح عن أعداد اإلصابات بكورونا قبل أن تستفحل الكارثة ويصعب مواجهتها
  ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في المحافظات المحررة إلى 167 حالة بينها 28 حالة وفاة وتعافي ٥ حاالت

وقف أمام تداعيات األوضاع في عدن وأبين جراء ممارسات االنتقالي وتأثيرها السلبي على الوضع الكارثي في عدن

جملس الوزراء يؤكد دعمه للقوات املسلحة يف محاية الوطن واحلفاظ عىل نظامه اجلمهوري ووحدة أراضيه
جــدد توجيه نداء اســتغاثة للمنظمات األممية والدولية لمســاندة جهود الحكومة في مواجهــة األوبئة وفيروس كورونا

أكــد موقــف الحكومة الثابــت والواضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفــاق الرياض كمنظومة متكاملة مطالبــًا االنتقالي بالتراجع الفوري عــن الخطوات األحادية 
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فخامة المشير الركن/ 

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

يطيب لي باسمي ونيابة عن موظفي شركتي صـافـر ومصــافـي مـأرب
أن أبعــث لفخامتكم وإلى كافة أبناء الشــعب اليمني أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناســبة الذكرى الـــ)٣٠( لقيام اجلمهورية 

اليمنية وحتقيق الوحدة املباركة ٢٢مايو ١٩٩٠م.
وإننــا بهذه املناســبة العظيمــة نؤكد لفخامتكم أن شــركتي 
صافر ومصافـــي مــأرب بكافة منتســبيها وموظفيها يعملون 
بــكل طاقاتهم حتت قيادتكم احلكيمــة وتنفيذًا لتوجيهات 
اخلدمــات  مــن  املواطنــن  احتياجــات  بتوفيــر  فخامتكــم 

األساسية ورفد االقتصاد الوطني .
ســائلن اهلل العلــي القديــر أن يعيد هذه املناســبة العظيمة 
علــى فخامتكم وقد جتــاوز وطننا احلبيــب املرحلة الصعبة 
التي مير بهــا نتيجة االنقالب احلوثي املشــؤوم على الدولة 
والشــرعية الدســتورية ومخرجات احلوار الوطني الشامل، 
وحتقق لشــعبنا بقيادتكم الرشــيدة ما يصبــو ويتطلع إليه 
من األمن واالستقرار والنماء واالزدهار يف ظل دولة احتادية 

قائمة على الدميقراطية والعدل واملساواة واحلكم الرشيد.

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج 

واملشغل لقطاع 18 واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود 
الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن.
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أكد أن كل مشاريع الفوضى والخراب لن تصمد أمام مشروع اليمن االتحادي الجديد
:» « وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني لـ

نطالب باســتعادة الثقة بالدولة وأحقيتها يف بسط نفوذها وســيادة القانون وااللتفاف حول خمرجات احلوار الوطني
رفع وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار 
الوطني يارس الرعيني أســمى آيات التهاني 
والتربيكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية املشــري الركن/ عبدربه 
منصور هادي وإىل كافة أبناء الشعب اليمني 

بالذكرى الثالثني للوحدة اليمنية.
وقــال الرعينــي يف ترصيــح خــاص 
لـ"26ســبتمرب": "الوحــدة اليمنية جاءت 
لتحقــق أحالم ماليــني اليمنيــني يف كافة 
املحافظات، وكانت أبرز أهداف ثورتي سبتمرب 
وأكتوبر".. مضيفاً: "لقد كانت الوحدة اليمنية 
املباركة بمثابة اإلعالن الكبري لرفض مشاريع 
اإلمامة واالســتعمار التي تماألت لعقود من 

الزمن عىل تشطري اليمن وتقسيمه".
وأوضح الرعيني:"أن يكون اليمن موحداً 
هذه هي الحالة الطبيعية التي يثبتها التاريخ 

والجغرافيــا والتالحــم االجتماعي والديني 
والثقايف ووحدة اللغة ورشاكة املوارد الطبيعية، 
اليمن بوديانها وجبالهــا املرتابطة بمياهها 
وشواطئها بتنوع ثرواتها الزراعية ومناخها 
الواحد ال يمكــن إال أن يكون يمناً واحداً كما 

أرادة التاريخ منذ األزل".
وأكد وزير الدولة قائالً: "لم يكن من املمكن 
التفكري بعودة التشطري حتى عادت مشاريع 
اإلمامة القادمة من مران وبعض املشــاريع 
التي تحن للمســتعمر الخارجي وتتفق عىل 
تقســيم اليمن لنهب ثرواته وحكمه بالنظم 
الرجعية والشــمولية، هذه املشاريع لألسف 
تعرقل استقرار اليمن وتكلف الوطن رضيبة 
باهظة عىل مستوى اإلنسان والثروات، لكنها 
مشــاريع مكتوب عليها الفناء ألنها قادمة 
من خارج عقيدة املجتمــع اليمني وثقافته 

وتاريخه، والشعب اليمني اليوم أصبح أكثر 
معرفة وقدرة عىل رفض مشاريع املايض".

وأضاف: "التفاف الشــعب حول مرشوع 
الدولــة االتحادية الذي حمــل لواءه فخامة 
رئيس الجمهورية هو أوضح دليل عىل عزم 
الشــعب عىل تصحيح أخطاء السياســات 
الســابقة والتوجه لبناء يمن جديد، وأقول 
هنا: إن مرشوع الدولة االتحادية هو االختبار 
الحقيقي للنخب السياسية اليمنية ونجاحها 
مرهون بنجاح هذا املــرشوع، فال يمكن أن 
يكون يمناً موحداً بصيغة الوحدة االندماجية 
ونظام الحكم املركزي، كما أن التشطري هو 
هروب نحو الفوىض ولــن تبقى اليمن بعده 

دولتني بل دويالت".
وشــدد الوزير الرعيني عىل أن: "مرشوع 
الدولة االتحادية هو املسار اآلمن واألفضل لكل 

اليمنيني، ورشاكة الثروة والسلطة هي الضمان 
لحفظ خصوصيات املجتمعات املحلية اليمنية، 
ومشــاركة الجميع يف مســتويات السلطة 
املختلفة يف إطار الهوية الوطنية الجامعة".. 
مضيفاً: "مازلنا نؤكد عىل رضورة استكمال 
املرحلة االنتقالية والرشوع بتنفيذ مخرجات 
الحوار، وكل مشــاريع الفوىض والخراب لن 
تصمد أمام مرشوع اليمن االتحادي الجديد".

واختتــم وزير الدولة لشــؤون مخرجات 
الحوار الوطني ترصيحــه بالقول: "كل ما 
نطلبه اليوم هو اســتعادة الثقــة بالدولة، 
وأحقيتها يف بسط نفوذها وسيادة القانون، 
وااللتفاف حول مخرجــات الحوار الوطني 
والــرشوع بخارطة تنفيذيــة لتطبيق هذه 
املخرجات عىل مستوى مؤسســات الدولة 

وأقاليمها".

عرب عضو مجلس الشــورى وعضو رئاســة 
الهيئــة الوطنية للرقابة عــىل تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني الشامل، صالح باتيس عن تهانيه 
وتربيكاته للقيادة الرشعية ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن/ عبدربه منصور هادي 
والحكومة وقادة وأفراد الجيــش الوطني وكل 
القوى الوطنية والسياسية والشخصيات اليمنية 
املؤيدة للرشعية وكل أبناء الشعب اليمني يف الداخل 
والخارج بالذكرى الثالثني للوحدة اليمنية 22من 

مايو 1990م.
وقال باتيس يف ترصيح خاص لـ"26سبتمرب": 
"هــذا املنجز العظيم وهذا املكتســب الوطني 
الكبري، ناضل من أجله اليمنيون جنوباً وشماالً 
ورشقاً وغرباً، ومنذ طرد االستعمار الربيطاني 
يف ثورة 14اكتوبر يف الشــطر الجنوبي للوطن 
وتحقق االســتقالل يف 30نوفمــرب 1967م، 
وإسقاط اإلمامة والكهنوت اإلمامي يف الشمال 
يف ثورة 26سبتمرب يف الجزء الشمايل من الوطن 
وأحرار الشــطرين ومناضلو الثورتني سبتمرب 
وأكتوبر يحملون هذا الهــم وهذا الهدف وهذا 
الطموح وهذا الحلــم كأحد أهم أهداف هاتني 
الثورتني املجيدتني وقدم مــن أجله اليمنيون 
األحرار والثــوار األوائل الدماء الزكية  واألرواح 
الطاهرة والتضحيات الكبرية حتى إعادة تحقيق 

الوحدة اليمنية املباركة".
وأضاف باتيس: "كل أبناء الشــعب اليمني يف 
الجنوب والشــمال والرشق والغرب وكل أحرار 
العالم من األشقاء واألصدقاء فرحوا بهذا املنجز 
العظيم الذي تحقق يف 22من مايو 90", مشرياً إىل 
أن "وجود انحرافات يف إدارة هذا املرشوع الوطني 
الكبري تســببت بوجود خلل يف العدالة وخلل يف 

الرشاكة أحدثت فتن مختلفة منها حرب صيف 
94 إال أن الشــعب اليمني ظل محافظا عىل هذا 
املنجز وأسقط كل من حاول اإلساءة إليه وكل من 
انحرف عن مسار الوحدة اليمنية املباركة أسقطهم 

الشعب جنوبا وشمال ورشقا وغربا".
وأوضح باتيس أن "الشعب اليمني لم ولن يرتك 
أي يد عابثة تريد أن تــيسء إىل الوحدة والثوابت 
واملكتســبات الوطنية".. معتــرباً هذه "الثالثة 
املرتكزات مهمة جدا بالنســبة للشعب اليمني 
ولن يسمح بالعبث بها وال إسقاطها وال انحراف 

مسارها وال اإلساءة إليها".
وأشــار إىل أنه "بعد تحليل األخطاء والوقوف 
عليها وتحليل هذه االنحرافات التي حدثت طيلة 
53 عاماً السابقة وصل اليمنيون إىل محطة مهمة 

جداً يف تاريخ النضال اليمني وهي مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل الذي وضعت فيه كل امللفات عىل 
طاولة الحوار وشــارك كل أبناء الشعب اليمني 
ومكوناته السياســية وأحزابه وقــواه الوطنية 
يف مؤتمر الحــوار الوطني للوصــول إىل صيغة 
حقيقية عادلة لبناء دولة يمنية واحدة عىل أسس 
ديمقراطية وعىل أسس العدالة والرشاكة الحقيقية 

يف السلطة والثروة والحكم الرشيد".
وأوضح أن "مؤتمر الحوار أقر أن تكون الدولة 
الصحيحة واليمن الواحد الصحيح والوحدة اليمنية 
الحقيقية العادلة التي يتساوى فيها اليمنيون يف 
الحقوق والواجبات ويتساوون يف الرشاكة والعدالة 
هي الدولة االتحادية املكونة من ستة أقاليم والتي 
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي حينها قراراً 

جمهوريا بها".
وأكد باتيس أن "الشعب اليمني سيستعيد جميع 
محافظاته ومدنه املحتلة من املليشيات وستعود 
الرشعية والقيادة السياســية وتستكمل تطبيق 
مخرجات الحوار الوطني الشــامل واالنتقال إىل 
الدولة االتحادية التي حلم بها ثوار أكتوبر وسبتمرب 
وفرباير وكل األحرار يف اليمن عىل امتداد تاريخهم 

النضايل الطويل".
وذكر باتيس أنه بعد تطبيق مخرجات الحوار 
الوطني الشامل ســيصبح لكل مكون وحزب أو 
من يحمل مرشوعاً وطنيــاً الحق يف عرضه عىل 
الشعب وفق األطر الديمقراطية كون عهد التمرد 
واالنقالبات انتهى إىل األبد ومــن أراد الحكم فال 
خيار له اال الصندوق وصوت الشــعب".. داعياً 
جميع القوى إىل احرتام خيار الشــعب واالبتعاد 
عن الرصاعات والتمردات التي ال تنتج إال مزيداً 

من الدمار والخراب.

أكد وزير الشباب والرياضة األستاذ نائف البكري، 
أن إعادة تحقيق الوحــدة اليمنية يف 22/ مايو/ 
1990م يعد واحداً مــن أهم االنجازات الوطنية يف 
تاريخ اليمن املعارص ، وتتويجاً للتضحيات الكبرية 
التي قدمها شــهداء ثورتي 26 ســبتمرب1962م  
و14اكتوبر 1963م املجيدتني ، والذين وضعوا إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية ضمن أهداف الثورة اليمنية 
ضد النظام اإلمامي الكهنوتي املتخلف يف شــمال 
الوطن واالستعمار الربيطاني البغيض يف جنوب 

يمننا الغايل".
وأوضح وزير الشــباب والرياضة، يف ترصيح 
خاص لـ"26ســبتمرب" بأن وحدة اليمن ستبقى 
شمعة مضيئة يف تاريخ شــعبنا اليمني العظيم، 
وستظل كذلك رغم ما حدث من ممارسات خاطئة 
لقوى االستبداد والظلم والتخلف التي اختطفت هذا 
البلد وصــادرت معانيه العظيمة لصالح مرشوع 
استبدادي عائيل ضيق، والذي اغتال حلم بناء دولة 
الوحدة الوطنية العادلة يف نفوس أبناء املحافظات 
الجنوبية، بعد أن استباح الجنوب ومارس سياسة 

اإلقصاء والتهميش ضد أبنائه.   
وأضاف "إننا نحتفل اليوم يف هذه الذكرى الغالية 
عىل قلوبنا، والتي تأتي متزامنــة مع انتصارات 
الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية يف مختلف 
الجبهات، ويف كل أرجاء اليمن ونحن اليوم نقف صفاً 
واحداً خلف قيادتنا الرشعية يف وجه مليشيا الحوثي 
املتمردة التي تريد أن تعيد اإلمامة بلباسها الجديد، 
كما نواجه أيضاً أيادي عابثة تريد أن تعبث بأمن 
واستقرار اليمن، وتريد أن تعبث بأمن واستقرار 
املحافظــات الجنوبية وبث مشــاعر الكراهية 
والعنرصية والفرقة وتمزيق النسيج االجتماعي ".

 وقال الوزير البكري، : " إن احتفالنا اليوم بهذه 
املناســبة الوطنية لها دالالت كبرية، يوم أن توحد 
أبناء اليمن الواحــد، وُرفع علم الوحدة اليمنية يف 
مدينة عدن التي احتضنت قيادات ومناضيل ثورة 
26ســبتمرب و14أكتوبر املجيدتني، خالل عقدي 
األربعينات والخمسينيات من القرن املايض، والتي 

كانت الوحدة اليمنية أحد أهداف الثورة اليمينة". 
وأضاف "لذلك أدعو جميع أبناء الشعب اليمني 
إىل االصطفاف والتوحد وتذكــر مآثر وتضحيات 
آبائهم من ثوار سبتمرب وأكتوبر والتمسك بوحدة 
تراب اليمن والدفاع عن كل شــرب من أرض اليمن 
الحبيب، وعن تطلعاتنا جميعاً، وأن يجددوا العهد 
يف هذه الذكرى العظيمة بدمائهم من أجل مرشوع 

اليمن الكبري، وهو مرشوع اســتعادة مؤسسات 
الدولة يف كل ربوع اليمن واستعادة األمن واالستقرار 
والتنمية، مرشوع عودة كل أبناء اليمن اىل الداخل 

لبناء الدولة االتحادية". 
ودعا وزير الشباب والرياضة، جميع ابناء اليمن 
يف الداخل والخــارج إىل الوقوف صفاً واحداً خلف 
أبطال القوات املســلحة واألمن الذين يسطرون 
بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة أروع البطوالت 
وأغــىل التضحيات ضد املــرشوع الحوثي الذراع 
االيراني يف اليمن، وأن يقفوا أيضاً أمام كل مشاريع 
التجزئة ومشاريع التفرقه والعنرصية والجهوية 

البغيضة. 
وأكد البكري، أن كل شباب وشابات اليمن يف كل 
ربوع اليمن، من رياضيني وكشافة ومنشدين ويف 
مختلف القطاعات الشبابية يجسدون اليوم والءهم 
لليمن الكبري وللرئيس الرشعي املشري الركن عبدربه 
منصور رئيس الجمهوريــة القائد األعىل للقوات 
املســلحة، ويبعثون عرب صحيفة "26سبتمرب" 
أســمى آيات التهاني والتقدير والعرفان ألبطال 
القوات املسلحة واألمن املرابطني يف جبهات القتال 

والعزة والكرامة.
ويف ختام ترصيحه قــال الوزير نائف البكري: 
ونحن نحتفل بهذه املناســبة الوطنية العظيمة 
يجب أن ال ننىس أن ندعو لشهدائنا األبرار، وأن نبعث 
بأسمى آيات الحب والتقدير وأسمى آيات االمتنان 
اىل أمهات الشهداء والجرحى الذين سطروا مالحم 
من االنتصارات يف كل الجبهات، وال ننىس أن ندعو 
لشهدائنا السابقني الذين كان لهم الفضل يف تفجري 
ثورتي 26سبتمرب و14أكتوبر والدفاع عنها يف كل 

املنعطفات التاريخية التي مرت بها اليمن.

أكد وكيــل أول محافظة أبني نائب 
محافظ املحافظة الشيخ وليد بن نارص 
الفضيل أن مــرشوع الدولة االتحادية 
من ســتة أقاليم وضع مداميك للدولة 
املؤسســية ونظــام الحكم الرشــيد 
والتوزيع العادل للثروة والســلطة بني 

الستة األقاليم.
وأضاف الفضيل: "وهذا هو املرشوع 
الوطني الــذي رفضــه االقصائيون 
يف الشــمال والجنــوب وان اختلفت 
مشاريعهم اال انها تتفق عىل التفرد يف 
الحكم وإقصــاء اآلخرين وهذا ال ولن 
يكــون ويقاتل اليمنيــون يف مختلف 
الجبهات من صعدة وحتى أبني من أجل 

إنهاء هذه املشاريع".
وأشــار الوكيل الفضيل يف ترصيح 
لـ"26ســبتمرب": أن الذكرى الثالثني 
للوحدة اليمنية تأتي والبلد تشهد أزمة 
مركبة بفعل انقالب صنعاء من جهة 
وتمرد مليشــيا املجلــس االنتقايل يف 
العاصمة املؤقتة عدن من جهة أخرى 
وهو ما بات ُيهدد وحدة البالد ويفرض 
عىل القيادة الرشعية مسؤولية كبرية 
وتاريخية للتعامل مع مجريات األحداث 
للحفاظ عىل الرتبــة اليمنية الواحدة 
واملكاسب الوطنية التي ناضل ألجلها 

اليمنيون لعقود.
الفتــاً إىل أن الوحــدة اليمنية التي 
تحققت يف 22 مايو 1990 شابها الكثري 
من األخطاء بفعل ســوء إدارة النظام 
السابق وهي أخطاء يتحملها أصحابها 
وال يتحملها مرشوع الوحدة الذي حمل 

لواءه الوطنيون من الجنوب والشمال.
وأوضح وكيــل أول محافظة أبني 
أن االنتصار عىل مرشوع التقســيم 
وُمريدي إفشــال مــرشوع الدولة 

االتحادية ووأدها لن يكون اال بتوحيد 
جهود الرشفاء واالبتعاد عن املهاترات 
التي ُتفرق بدال من أن تجمع، والوقوف 
خلف القيادة السياســية الرشعية 
ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن/ 
عبدربه منصور هــادي القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
ويف نهايــة حديثه هنــأ وكيل أول 
محافظة أبني نائب محافظ املحافظة 
الشيخ وليد بن نارص الفضيل القيادة 
السياســية الرشعية ممثلة بفخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور 
هادي القائد األعىل للقوات املســلحة 
واألمن بمناســبة الذكــرى الثالثني 
للوحدة اليمنية التــي تحققت يف 22 

مايو 1990م.

:» « وكيل أول محافظة أبين لـ

الدولة االحتادية مرشوع لتثبيت مداميك 
الدولة املؤسسية ونظام احلكم الرشيد قال الرئيس التنفيذي ألحزاب التحالف الوطني املؤيد 

للرشعية عدنان العديني: "إن إعالن الوحدة اليمنية يف 
22/ مايو/ 1990م ، كان تتويجاً لنضاالت الشعب اليمني 
وقواه الوطنية أكثر منه نجاح للنظامني الذين كانا أبرز 

معيقني لها". 
وأوضــح عدنــان العديني يف ترصيــح خاص لـ" 
26سبتمرب" لقد أنجز الشعب وعده يف 22/مايو 1990م 
لكن النظامني فشال يف بناء دولة الوحدة التي ناضل ألجلها 
الشعب وكل املرارات التي نعيشها اليوم سببها ذلك الفشل 

يف صياغة النظام الوحدوي.
وأكد العديني، أن الشعب اليمني يعود مجدداً ليكافح 
مخلفات االستبداد واالستحواذ من أجل صياغة نظام 
سيايس يعكس تطلعات الشعب اليمني ويكرس مركزية 

االحتكار للقرار والتي عانى منها شــماالً وجنوبا قبل 
1990م وبعده .

وأضاف "لقد كنا شعبا موحدا وال فضل لألنظمة يف 
ذلك وكل النضاالت يف بناء دولة تكرس االحتكار للسلطة 
والثروة وتعيد توزيعهما عىل كامل جهات اليمن" مشرياً 
إىل أن كل ما يجري يف البلد اليوم ناتج عن غياب الدولة 
التي تضمن للناس حقوقهــم وتعمل عىل خدمتهم ال 
استخدامهم، ولذلك يحتاج اليمنيون لدولة من نوع آخر 
غري تلك التي عرفوها قبل 1990م وبعده، دولة ال تظهر 

بالقدر التي تغيب الشعب.
وأوضح أننا بحاجة لدولة ترعى عملية تداول السلطة 
وتوزيع الثروة والكل فيها متساوون وتمنع تسلط أي 

جهة وتمنع استخدام القوة يف التنافس السيايس.

:» « الرئيس التنفيذي ألحزاب التحالف الوطني لـ

 اليمنيون يقاومون خملفات االستبداد واالستحواذ من أجل صياغة نظام سيايس يلبي تطلعاهتم 

:» « باتيــــس لـ

الشعب اليمني لن يسمح بالعبث بوحدته ومكتسباته وثوابته الوطنية
:» « وزير الشباب والرياضة لـ

نحتفل بذكرى الوحدة بالتزامن مع انتصارات اجليش الوطني يف خمتلف اجلبهات 

مدير دائرة شؤون األفراد بوزارة الدفاع:

اليمن االحتادي هو األساس املتني والضامن لبناء الدولة 
دائرة  مديــر  اعتــرب 
شؤون األفراد واالحتياط 
العام بوزارة الدفاع العميد 
الركــن الخــرض صالح 
الدولة  مــرشوع  مزمرب 
االتحاديــة الذي خرج به 
مؤتمر الحــوار الوطني 
الشامل هو األساس املتني 
والضمان الحقيقي لبناء 
دولة اليمن الجديد املبني 

عىل ستة أقاليم.
وقــال العميد الخرض 
ترصيــح  يف  مزمــرب 

لـ"26سبتمرب" إن "فخامة الرئيس القائد املشري الركن عبدربه 
منصور هادي املعرتف به دوليــًا وإقليمياً ومحلياً يجاهد منذ 
تسلمه كريس رئاسة الجمهورية منتخباً من قبل الشعب اليمني، 
وإجماع دويل وإقليمي يجاهد طوال السنوات املاضية لتثبيت هذا 

املرشوع لشكل الدولة اليمنية القادمة.
الفتاً إىل أن املليشيا االنقالبية الحوثية املدعومة من إيران التي 
انقلبت عىل القيادة الرشعية وأعلنت الحرب عىل الشــعب لن 
تستطيع إجهاض هذا املرشوع الوطني العظيم، وستسقط بإرادة 
الشعب وقواه الوطنية وبدعم األشقاء يف قيادة التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة".
مؤكداً عىل "رضورة االلتفاف حــول قيادة الوطن الرشعية 
ممثلة بفخامة الرئيس القائد املشري الركن عبدربه منصور هادي 

لالنتصار عىل هذه املليشيا االنقالبية الحوثية اذناب إيران".
وعن العيد الوطني الـ30 لتحقيق الوحدة اليمنية يف 22مايو 
90م أوضح العميد الخرض أن "الوحــدة اليمنية كانت الهدف 
السامي لليمنيني التواقني إىل قوة اليمن ومستقبله، لكن تعرض 
هذا املرشوع العظيــم ملؤامرات كبرية يعرفها الجميع، وأرى أن 
مرشوع األقاليم الستة لشكل الدولة الجديدة هو املخرج الوحيد 
الذي يعرب عن تطلعات وآمال اإلنسان اليمني، ويقطع الطريق 

أمام محاوالت إعادة تمزيق الوطن ونسيجه االجتماعي".
وعرب العميد الخرض يف ختام ترصيحه لـ"26ســبتمرب" عن 
ثقته يف حسم املعركة الوطنية لشعبنا واستعادة الدولة بكامل 
مؤسساتها الوطنية وإعادة األمن واالستقرار والسكينة العامة 
وإعادة إعمار مادمرته الحروب، واستقالل الثروات الكبرية التي 
تمتلكها بالدنا لتنمية وتوفري الخدمات الرضورية للمواطنني يف 

عموم اليمن الكبري بإذن الله تعاىل".

السفير د. محمد علي مارم 
لقد كانت الوحدة اليمنية وســتظل عالمة 

فاصلة يف تاريخ الشعب اليمني واملنطقة العربية 
وترجمة لنضاالت أجيال من أبناء أمتنا اليمنية 

العظيمة.
وشــكلت الوحدة بالتأكيد تجربة مهمة عىل 
طريق الوحدة العربية الشاملة التي نحن اليوم 
يف أمس الحاجة لها نتيجة التهديدات التي تتعرض 
لها أمتنا العربية من املشــاريع اإلقليمية التي 

ترتبص بمنطقتنا وشعوبنا.
وســتظل مهما كانت الظــروف والتحديات 
الشعلة املضيئة واملتوهجة يف طريق تحقيق الحلم 
العربي الكبري خاصة وأنها كانت نتيجة منطقية 
ونهاية عادلة لنضال وتطلعات وتضحيات كافة 
القوى اليمنية الرشيفة عىل طول الساحة اليمنية 
وعرضها وستظل صامدة يف وجه كل املمارسات 

السلبية والسياسات الخاطئة التي أساءت كثريًا 
إىل هذا املنجز التاريخي املهــم وذلك ببناء دولة 
يمنية اتحادية متطورة يسودها النظام والقانون 
واملواطنة املتساوية.. دولة يعيش يف ظلها املواطن 
اليمني من أقىص الوطن إىل أقصــاه حراً عزيزا 

وموفور الكرامة.
ويف الذكرى الثالثني لتحقيق الوحدة اليمنية 
املباركة، ويف ظل الظروف التي تعيشــها بالدنا 
نتيجة املشاريع التمزيقية الصغرية التي تحاول 
العودة بعجلة التاريخ إىل الوراء، فإننا عىل ثقة 
ويقني بأنه وبفضــل القيادة الوطنية املخلصة 
لفخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي والتي 
تخوض منذ ســنوات معركة شاقة ومصريية 
ومعها كافــة الرشفاء واملخلصــني من أبناء 
هذا الوطن العظيم يف ســبيل التصدي لعدوان 
العصابات االنقالبية التي أفرطت يف اســتباحة 
مقدرات وطننا وشعبنا اليمني، وفرطت يف حارض 
أبنائه ومستقبل أجياله دون أي اكرتاث أو تجاوب 

حقيقي مع جهود ومســاعي السالم املستمرة 
إليقاف ثقافة الحرب واالقتتال املعززة بأساطري 
وأفكار املليشــيا الحوثية العنرصية والساللية 
املذهبية التي اختارت يف القرن الواحد والعرشين 
أن تقف عىل الجانب اآلخر من التاريخ، وال بد أن 
تندثر عىل أيدي اليمنيني األُباِة الذين لن يصربوا 

عىل الظلم والضيم.

* سفري بادنا لدى جمهورية مرص العربية

يف العيد الـ)30( للوحدة
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   عارف الواقدي 

أبطال الجيش الوطني، حماة الديار، الذين يستبسلون بالتصدي للعصابات الحوثية اإلرهابية 
بإرادتهم الصلبة، وعزيمتهم القوية العامرة بحب الوطن، إنهم األبطال الذين رفضوا دنس املليشيا 

املتمردة وفضلوا ميادين العزة والكرامة يف الدفاع عن الوطن، وقدموا أجسادهم فداء لهذا البلد.

البداية كانت مع قائد املنطقة العسكرية 
الثالثة اللواء الركن/ محمد الحبييش حيث 
قال: "تأتي هذه املناســبة الوطنية الغالية 
عىل قلوبنا جميعاً، التي توحد فيها الشعب 
اليمني شماله مع جنوبه، بعد أن ظل أبناء 
الشعب اليمني لعقود من الزمن يتجرعون 
مرارة الذل والقهر والحرمان، وما رافق تلك 
الحقبة الزمنية من ارهاصات جمة كللت يف 
نهاية املطاف بتحقيق الحلم الكبري الذي كان 
ينتظره اليمنيون يف جنوب اليمن وشماله، 

واملتمثل بالوحدة اليمنية املباركة".
وأضاف اللواء الحبييش:" إن أهمية وعظمة 
الوحدة اليمنية املباركــة تكمن اليوم يف لم 
شتات أبناء الشعب اليمني، وتوحدهم نحو 
قضيتهم العادلة املتمثلة يف الدفاع عن أهداف 
الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية التي 
سنضحي يف سبيلها بالغايل والنفيس، والتي 
يحاول البعض اليوم لألسف الشديد أن ينال 
منها، من خالل األعمال الغادرة والجبانة التي 

تستهدف رضب النسيج االجتماعي".

مشروع الدولة االتحادية
وفيما يتعلق بمــرشوع الدولة االتحادية 
التي أقرتهــا مخرجات الحــوار الوطني، 
وتوافقــت عليهــا كل القــوى واملكونات 
السياسية وقدمت حلوالً عادلة وشاملة لكل 
القضايا الوطنية وخاصة القضية الجنوبية، 
يؤكد قائــد املنطقة العســكرية الثالثة أن 
"أبطال القوات املسلحة بإخالصهم وثباتهم 
وعزيمتهــم وإيمانهم بقضيتهــم العادلة 
املتمثلة يف تحرير كامل تراب الوطن واستعادة 
مؤسســات الدولة املخطوفــة من قبضة 
مليشيا التمرد واالنقالب الكهنوتية، يسعون 
إىل تحقيق مرشوع الدولة االتحادية العادلة 
التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وتوافقت عليها كل القوى السياسية، والتي 
تضمنت حالً شامالً لكل القضايا الوطنية يف 

شمال اليمن وجنوبه".

ستفشل كل المؤامرات
وعن املرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن، 
وكيف يمكن للشعب اليمني بمختلف مكوناته 
السياسية واملدنية استعادة مؤسسات الدولة 
من قبضة املليشيا وإجهاض املؤامرات التي 
تستهدف وحدته الوطنية وتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني، يضيف اللواء الحبييش قائالً: 
"رغم ما تمــر به اليمن اليــوم من مرحلة 
مفصلية ومحاوالت لزعزة األمن واالستقرار 
املحيل واإلقليمي والــدويل وتتمثل بانقالب 
حوثي غاشم وتمرد ملليشيا االنتقايل يف عدن 
هدفهما النيل واالستيالء عىل خريات ومقدرات 
البالد وثرواته الحيوية، وسواحله ذات األهمية 
االسرتاتيجية عاملياً، إال أن تلك املحاوالت حتماً 
ستنتهي، وســتندحر إىل مزبلة التاريخ، ويف 
القريب العاجل إن شــاء الله بفضل صمود 
واستبسال أبطالنا البواسل الذين يسطرون 

بعزيمتهم وإخالصهم أروع املالحم البطولية 
يف مختلف جبهات وميادين الرشف والبطولة".

لن نفرط في الوحدة الوطنية
ويضيف قائد املنطقة العســكرية الثالثة 
نقول للشعب اليمني يف هذه املناسبة العظيمة 
ثقوا أن أبطال القوات املســلحة لن يفرطوا 
بالوحدة اليمنية املباركة، ومبادئها الحميدة، 
مهما كانت التضحيــات واملعوقات التي ال 
تخفى عىل أحد اليوم، وهي واضحة للعيان، 

ومكشوفة يف وضح النهار".

سياج الوطن
وأشــار اللواء الحبييش إىل أن "املؤسسة 
الدفاعية واألمنية هي الســياج املتني الذي 
تتحطــم عليــه كل املؤامــرات الخارجية 
والداخلية التي تســعى اليــوم بكل قوة إىل 
تفتيت املنطقة واليمن عىل وجه الخصوص، 
من خالل زرع بذور الفتنة، ودعم املليشــيا 

االنقالبية يف شمال اليمن وجنوبه".

حلمنا الكبير
من جانبه أوضح قائد اللواء 107 مشــاة 

العميد الركن/ خالد يسلم أن الوحدة اليمنية 
املباركة يف ذكراها الـ30 تمثل حجر الزاوية، 
التي يجب علينا جميعاً كقادة عسكريني أن 
نتمسك بها، ألنها كانت بمثابة الحلم الكبري 
الذي كان ينتظره ماليني اليمنيني يف شــمال 

الوطن وجنوبه، وتحقق يف العام 1990م".
وعن مرشوع الدولة االتحادية يؤكد العميد 
يسلم لـ"26ســبتمرب" قائالً: "باعتقادي أن 
الوحدة اليمنية املباركــة إذا ما أعدنا جميعاً 
النظر والتفحص يف أهدافها املنشودة والسامية 
التي قامت من أجلها، سنجد أنها ذاتها األهداف 

التي يحققها مرشوع الدولة االتحادية الهادف 
إىل تحقيق كل املطالب املرشوعــة والعادلة 

للشعب اليمني".
ويضيف قائد اللواء 107 مشــاة: "نبعث 
برسالة إىل أبناء الشعب اليمني بهذه املناسبة 
الوطنية الغالية عىل قلوبنا ونقول لهم:" ثقوا 
أن الوحدة اليمنية ســتظل شامخة كشموخ 
جبال عيبان وشمسان، وال يمكن أن ينال منها 
العابثون والطامعون بأفعالهم القبيحة، ونؤكد 
للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة 
املشري الركن/ عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، أن 
منتسبي الجيش الوطني لن يفرطوا بالوحدة 
اليمنية وأهدافها الســامية، وسيظلون عند 

مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم".

جمعتنا ولملمت جراحنا
أركان حرب قوات الرشطة العســكرية يف 
وزارة الدفاع، العميد الركن/ سيف الزعزعي 
تحدث عن أهمية وعظمــة الوحدة اليمنية 
املباركة بالقول: "يكفــي أن الوحدة اليمنية 
املباركة ســتجمعنا يف صيغتهــا االتحادية 
الجديدة، التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشــامل التي توافقت عليها القوى 
السياسية، فال يمكن أن نرىض بغري وطن واحد 
موحد ونرفض كل مشــاريع التقسيم سواء 
الجغرايف أو املناطقي أو املذهبي أو الطائفي 
الكهنوتي ما دامت الدماء ترسي يف عروقنا".

واضاف العميد الزعزعي: "نرفض االستسالم 
والخضوع لألمر الواقع يف شمال اليمن وجنوبه، 
فما بعد سقوط الجمهورية والوحدة سوى البؤس 
واأللم، وهذا لن نسمح به كقادة عسكريني مهما 

حاولت املليشيا االنقالبية وداعموها".
وأوضح أركان قوات الرشطة العسكرية أن 
"الدمار والخراب الذي خلفته مليشــيا التمرد 
واالنقــالب الكهنوتية والحــزن واأللم، يتولد 
منه األمل يف بقاء اليمن موحداً تحت ظل دولة 
اتحادية وجمهورية خالدة، تحمي كافة املصالح 
والحقوق، وتصون األرض واإلنسان، فتلك قضية 
يراها شعبنا اليمني أمراً واقعاً يرقى إىل معنى 
الوجود الذي يربهنه بتضحياتهم أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة الشــعبية الباسلة ومعهم 
رجال القبائل املساندة للجيش الوطني يف مختلف 

جبهات وميادين الرشف والبطولة".

هنأ أركان حرب املنطقة العسكرية 
األوىل قائد اللواء 135 مشــاة العميد 
ركــن يحيى أبــو عوجــاء القيادة 
السياسية والعسكرية العليا ممثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 
منصور هــادي القائد األعىل للقوات 
املسلحة واألمن ونائبه الفريق الركن 
عيل محســن صالح بمناسبة حلول 
الذكرى الثالثني لعيد الوحدة اليمنية 

التي تحققت يف 22 مايو 1990م.
كما وهنــأ العميد أبــو عوجاء 
باسمه وباسم كافة منتسبي املنطقة 
العسكرية األوىل ابناء حرضموت يف 
الوادي والصحراء والســاحل بهذه 
املناسبة الوطنية العظيمة التي تأتي 
يف ظل ظروف اســتثنائية تعيشها 
البالد جراء انقالب مليشيا الحوثي يف 
صنعاء وتمرد مليشيا املجلس االنتقايل 

يف العاصمة املؤقتة عدن.
وأشــار أركان حــرب املنطقــة 
العســكرية األوىل قائــد اللواء 135 
مشاة العميد ركن يحيى أبو عوجاء يف 

ترصيحه لـ"26سبتمرب" إىل الفشل 
املحتوم ملشاريع التقسيم والتفتيت 
التي تتعارض مع مــرشوع الدولة 
االتحادية العادلة التي ينشدها الشعب 
اليمني للخروج بالبلد من النفق املظلم 
وتحت قيادة الرئيس املشــري الركن 

عبدربه منصور هادي.
الفتاً إىل أن ُدعاة التقسيم والترشذم 
إنما ينفذون أجندة خارجية مشبوهة 
وال تهمهم سوى مصالحهم الشخصية 
عىل حساب الوطن والشعب وهذا ما ال 

يمكن السماح به.
وأوضــح العميد ركــن يحيى أبو 
عوجاء أن مرشوع الدولة االتحادية من 
ستة أقاليم سيحافظ عىل وحدة البالد 
وتماسكها ويضمن التوزيع العادل 
للثروة والسلطة وعدم تكدسها يف فئة 
أو جماعة دون أخرى من الشعب وهو 

مكتسب وطني ال يمكن للشعب وال 
لقواته املسلحة التفريط به.

مؤكداً أن القوات املسلحة ستظل 
صمام أمان استقرار البالد ووحدتها 
وستفشل كل املشاريع التي تستهدف 
املكاسب الوطنية والنسيج املجتمعي 
ولن تألوا جهداً يف القضاء عىل مشاريع 
االنقالبات والتمرد والعصابات التي 
باتت نهايتها قريبة وبسواعد رجال 

القوات املسلحة.
وجدد العميد ابو عوجاء التأكيد عىل 
الجاهزية القتالية واملعنوية للمنطقة 
العسكرية األوىل واستعدادها لتنفيذ أي 
مهام تسند إليها من القيادة السياسية 
والعســكرية العليا إىل جانب املهام 
التي تنفذها املنطقة يف الوقت الراهن 
من تأمني للمناطق الواقعة يف نطاق 

عملياتها.

  أدهم فهد
رفع قائد محور أبني قائد اللواء 39 مدرع 
قائد معركة الســهم الذهبي )التي انتهت 
بتحرير عدن من الحوثيني يف 2015( العميد 
ركن عبدالله الصبيحي برقية تهنئة لفخامة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة 
واألمن ونائبه الفريق الركن عيل محســن 
صالح بمناسبة حلول الذكرى الثالثني لتحقيق 
الوحدة بني شطري الوطن التي كانت يف 22  
مايو من العام 1990م، وهي املناسبة التي 
تتزامن  مع حلول ذكرى تحرير عدن يف 27 

رمضان، ودحر مليشيا الحوثيني االنقالبية.
وقال العميد عبدالله الصبيحي يف حديثه 

لـ"26 سبتمرب": "تمر علينا هذه املناسبة ونحن نواجه مشاريع 
التقسيم التي تستهدف وحدة البالد واستقرارها وتسعى إلفشال 
مرشوع الدولة االتحادية التي ينشدها الشعب اليمني تحت قيادة 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن شاب نظام الوحدة 

االندماجية أخطاء بفعل سوء إدارة النظام السابق".
وأضاف العميد الركن الصبيحي: "أن هذه املناســبة تأتي 
ومحور أبني قيادة وضباطاً وصف ضبــاط وأفراداً يواصلون 
العمليات العسكرية ومواجهة قوى التمرد واالنقالب، كما وأن 
هناك انقالباً آخر ملليشــيا الحوثيني يف صنعاء، ويتم التعامل 

معهم يف جبهات أخرى من رجال القوات 
املسلحة الدرع الحصني للدولة ومؤسساتها 

واملكاسب الوطنية".
مؤكداً إحراز قــوات الجيش الوطني 
بمحافظة أبني انتصارات ميدانية ساحقة 
عىل مليشيا املجلس االنتقايل التي ليس لها 
وقيادتها ســوى خيارين اثنني إما تنفيذ 
اتفاق الرياض سلمياً واالنصياع لرشعية 
الرئيــس عبدربه منصور هــادي، وإال 
فالجيش الوطني عازٌم ويعمل عىل إنهاء 
تمرد االنتقايل بطريقتــه الخاصة ووفق 
توجيهات القيادة السياســية الرشعية 
ممثلــة بفخامة الرئيس املشــري الركن 

عبدربه منصور هادي.
وترحم العميد الصبيحي عىل أرواح شهداء 
القوات املسلحة الذين يخوضون معارك الرشف والبطولة ومواجهة 
عصابات التمرد ومليشيا االنقالب التي مهما اختلفت أفكارها أال 

أنها تتفق عىل جعل البلد يف نفق مظلم.
واختتم قائد محور أبني قائد اللــواء 39 مدرع العميد ركن عبدالله 
الصبيحي ترصيحه لـ"26ســبتمرب" بالقول: "نجدد العهد لقيادتنا 
السياسية والعســكرية ممثلة بفخامة الرئيس املشري الركن عبدربه 
منصور هادي ولجميع أبناء محافظتنا خاصة والشعب اليمني عامة 

بأننا سنكون عند مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا.

  تعز: هشام المحيا 
قال رئيس أركان حرب محور تعز العميد 
الركــن عبدالعزيز املجيــدي: إن املعركة 
القائمة يف محافظة أبني هي معركة تثبيت 

الوحدة وصوالً إىل الدولة االتحادية
وأوضــح املجيــدي يف حــوار مــع 
"26ســبتمرب" ينرش الحقا أن "دعوات 
االنتقايل لالنفصال هــي ضمن مؤامرة 
تحاك ضد الوحدة اليمنية"... مؤكداً أن "كل 
املؤامرات ضد اليمن وجمهوريته ووحدته 

ستبوء بالفشل الذريع".
وأشــار املجيدي إىل أن "إعالن االنتقايل 
اإلدارة الذاتية هي بمثابة انتحار وأن هذه 
الخطوة تعد آخر أوراقــه بعد أن أحرقوا 

أنفسهم وأوراقهم منذ البداية".

وأضاف: "ال خوف عىل الوحدة اليمنية، 
فالشعب هو من ســيحمي مكتسباته 

ووحدته".
ولفت املجيدي إىل أن "الجيش الوطني 
قادر عىل حسم املعركة يف عدن خالل وقت 
قصري، إال أنه يضع يف الحسبان األوضاع 
اإلنسانية للمواطن البسيط يف عدن ومدى 
تأثري ذلك عليه، مضيفاً: "عىل االنتقايل أن 
ينفذ اتفاق الرياض أو سيكون أمام خيار 
مواجهة الجيش الوطني الذي لن يتساهل 
مع كل ما يهدد الوطن والوحدة ويعرقل 

املعركة الرئيسية ضد املليشيا الحوثية".
هذا، وتحدث رئيس أركان محور تعز 
يف الحوار الذي ســينرش يف العدد القادم 
عن عدة قضايا مهمة أبرزها معركة تعز 
ضد الحوثيني وقضية الجرحى واملنضمني 
وجنود جبهة الشــقب ودور الجيش يف 

مواجهة وباء كورونا.

أكد قائد محور البيضــاء العميد الركن عبد الرب 
األصبحي أن الوحدة اليمنيــة كانت وما تزال  حلم  
اليمنيني الكبري وهي إحدى أهــداف الثورة اليمنية 
املباركــة الذي أعيد تحقيقه قبــل ثالثني عاما من 
اليوم وهو مكسب وطني عظيم  شــاء الله لنا أن 
نتوحد ونلتئم  فســنته يف الكون الوحدة وقال تعاىل 
)واعتصموا بحبل الله جميعــاً وال تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعــداء فألف بني قلوبكم 

فأصبحتم بنعمته إخوناً( صدق الله العظيم.
وأضاف بالقول: "صحيح أن هناك اعوجاجاً حدث 
ما بعد الوحدة عىل الصعيد السيايس واإلداري نتج عن 
ذلك مظلومية البعض من إقصاء وتهميش البعض 
اآلخر، ولكن ذلك ليس بســبب الوحدة وإنما بسبب 
ممارسات، وأخطاء بعض األشخاص وعانى منها 

اليمنيني يف الجنوب والشمال".
واردف العميد األصبحي: "رغم ذلك لكن اليمنيني 
قد التأموا مرة اخرى بــكل مكوناتهم وتوجهاتهم 

وأشــكالهم وألوانهــم وذلك يف 
املؤتمر التاريخي مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل الذي ضمن لنا 
بمخرجاته استحقاقات وطنية   
انتظرها أبناء الشــعب اليمني 
طويال، تمثلت تلــك املخرجات 
الحديثة  اليمنية  الدولة  بإقامة 
بنظامهــا االتحــادي الفدرايل  
نظام األقاليم ذلك النظام العادل 
يف شكله ومضمونه يتشارك فيه 
أبناء الوطن يف السلطة والثروة  

دونما انتقاص أو محسوبية".
وأشــار إىل أنه "ومن منطلق 
املصلحة الوطنية يجب عىل كل 

يمني أن يــدرك بأن الوحدة نعمــة كبرية يجب أن 
نتمســك بها ونحافظ عىل وحدتنا الوطنية؛ ألنه ال 
حل وال مخرج لنا إال بتحقيق وتطبيق ما أجمع عليه 

اليمنيون وهو إقامة نظام الحكم 
االتحادي املكون من األقاليم تحت 
رايــة الوحدة اليمنيــة والوطن 
اليمني الواحد والكبري الذي يتسع 

للجميع".
واختتــم العميــد الركــن 
يحــه  ترص ألصبحــي  ا
لـ"26سبتمرب" بالقول: "نحن 
بدورنا نؤكد مضينا واستمرارنا  
يف الحفــاظ عىل مكتســبات 
الشعب اليمني العظيم والدفاع 
عن وحدة أراضيه التي ســكب 
الطاهرة  دماءهــم  اليمنيون 
لتحقيقها والعمل عىل تحقيق 
ما أجمع عليه اليمنيون يف إقامة دولتهم العادلة 
دولة نظام اتحادي تحتوي الجميع وهذا عهدنا 

لله ثم لشعبنا وأمتنا وقيادتنا".

أركان حــرب المنطقة العسكرية األولى:

القوات املسلحة ستظل صامم أمان لوحدة وأمن واستقرار البالد
قــائــــد محـــور أبـــين:

أمام االنتقايل خيار واحد: إما تنفيذ اتفاق الرياض أو إهناء التمرد بالقوة

رئيـــس أركان محـــور تعــــز:

هناك مؤامرات كبرية ضد الوحدة والشعب والقوات املسلحة ستتكفل بإفشاهلا

قـــائـــد محــــور الــبيــضـــاء:

نجدد العهد بامليض قدماً يف احلفاظ عىل مكتسبات الشعب اليمني والدفاع عن وحدة أراضيه

قالوا: إنها مشروع وطني خالص ال يمكن التفريط به وإن مشروع الدولة االتحادية ضرورة إلنهاء إشكاالت الماضي

:» « قـــــادة عـــســــكريـــــون لـ

الوحدة.. اإلنجاز الذي لن يتنازل عنه اليمنيون
تهــل علينا الذكرى الـــ 30 إلعادة 
تحقيــق الوحدة اليمنيــة يف 22مايو 
املجيــد 1990م، وأبطــال القــوات 
املســلحة يخوضون معــارك تحرير 
مؤسســاته  واســتعادة  الوطــن 
املخطوفة، ويدافعون عن أهداف الثورة 
والجمهورية والثوابــت الوطنية ضد 
مليشــيا اإلمامة الحوثية، وما يسمى 
باملجلس االنتقايل ومليشــياته التي 
انقلبت عىل اتفــاق الرياض، ومنعت 
عودة الحكومــة إىل العاصمة املؤقتة 

عدن ألداء مهامها وواجبها الوطني.
"26سبتمرب" واكبت هذه املناسبة 

الوطنية فإىل التفاصيل:

      قائد المنطقة الثالثة: محاوالت التشطير ستتحطم بإرادة قيادتنا السياسية وعزيمة الجيش الوطني
      قائد اللواء 107 مشاة: الوحدة إنجازنا الكبير الذي تحقق في عام 1990م

        أركان حرب الشرطة العسكرية: متمسكون بالوحدة اليمنية ولن نفرط فيها
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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 

* تحتفل بادنا اليوم بالذكرى الثاثني إلعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية يف 22/مايو/1990م حدثنا عن هذه 

املناسبة الوطنية الغالية؟ 

_ ال شــك أن الوحــدة اليمنية هــي من أعظم 
اإلنجازات التي تحققــت لليمن يف العرص الحديث 
يف ) /22مايو/ 1990م( بعد ثورتي "26سبتمرب" 
و"14أكتوبر" ولها مكانة عظيمة وكبرية وغالية 
يف نفوس أبناء اليمن جميعاً كونها أغلقت تاريخ 
مظلمــاً ومثقالً بالرصاعات والحــروب والتمزق 
واالنقســامات، وطوت صفحة الحكم الشــمويل 
واالستبدادي وغياب الحرية والديمقراطية وفتحت 
تاريخاً جديداً أدرك فيه كل يمني حر معنى الحرية 
والعيش بكرامة والتطلــع إىل حياة أفضل، ورغم 
التحديات والصعوبات التــي رافقت قيام الوحدة 
اليمنية إال أن زخم الوحدة اليمنية ظل قويا وصامداً، 
مكن الدولة مــن تحقيق الكثري مــن اإلنجازات 
االقتصادية والتنموية والسياســية، كما مكنها 
من تجاوز الكثري من املعوقات والعثرات املختلفة. 
واليوم نرى أن الضمري الوحدوي هو الضمري الذي 
يقاوم كل أعداء اليمن وأعــداء وحدته واملتمثل يف 
مليشــيا الحوثي الكهنوتية ومن يقف خلفها يف 

الداخل والخارج.

* تأتي هذه املناســبة الوطنية واليمن يمر بمرحلة 
استثنائية حرجة )انقاب مليشاوي طائفي يف صنعاء، 
وتمرد مليشاوي قروي يف عدن( إضافة إيل مؤامرات 
إقليمية ودولية تســتهدف النيــل من الوحدة 
اليمنية.. كيف يمكن للشعب اليمني بمختلف 
قواه ومكوناته السياسية استعادة مؤسسات 
الدولة من قبضة املليشيا وإجهاض املؤامرات 

التي تستهدف الوحدة اليمنية ؟

_ يجب علينا كشعب وكنخب سياسية وثقافية 
وفكرية التشــبث بالثوابت الوطنيــة، والتوحد 
واالصطفاف خلف قيادتنا الرشعية، ودعم الجيش 
الوطني يف معركته الوطنية ضد املليشيا الكهنوتية 
الحوثية، واملليشــيا األخرى، فجيشنا الوطني هو 
صمام أمان الوطن، ويجب عىل كل القوى السياسية 
ترك الخالفــات الجانبية واملكايدات السياســية 
والرتكيز عىل عدونا الرئييس وهو الحوثي، وبالقضاء 
عىل الحوثي ومرشوعه الكهنوتي العنرصي سوف 
تنتهي كل املشاكل، فاالنقالب الحوثي عىل السلطة 
الرشعية هــو أم املصائب والكــوارث التي حلت 

باليمن. 

أما قضية الوحــدة اليمنية فقد تم حســمها 
يف أدبيات قيــادات الثورة اليمنية )26ســبتمرب 
و14أكتوبر(، فالوحدة وجدت لتبقى، والشــعب 
اليمني سيحافظ عىل وحدته بكل ما يستطيع سواء 
بشكلها الحايل أو بالشكل الذي اتفق عليه اليمنيون 
يف مؤتمر الحوار الوطني )اليمن االتحادي(، وكما 
ذكرت لك أن الوحدة اليمنية محمية بشعبها اليمني 
الحر وليســت كما يتصور البعــض أنها محمية 
بنخبتها السياســية، فهؤالء زائلون وســيبقى 
الشــعب اليمني وبالتايل ال خوف عىل الوحدة وكل 
هذه النتوءات ســوف تنتهي وتــزول مهما بلغت 

انتفاشاتها.

وبما أن شــعبنا اليمني العظيــم هو صاحب 
الســلطة ومصدرها فهو القــادر دون غريه عىل 
اسرتداد مؤسسات الدولة الواقعة اليوم تحت وطأة 
مليشيا الكهنوت الحوثي وهو اليوم يخوض هذه 
املواجهة واملعركة الوطنية بكل قوة وإرصار ومن 

ورائه اإلخوة األشقاء يف قيادة تحالف دعم الرشعية 
وعىل رأسها اململكة العربية السعودية ممثلة بخادم 
الحرمني الرشيفني جاللة امللك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه الله وسمو ويل عهده األمري محمد بن سلمان.

* يف هذه املناســبة الوطنية ما هي رسالتك للقوى 
السياسية اليمنية وألبناء املحافظات الجنوبية خاصة؟

_ أنا ال أقبل هذه املفردات التشطريية شمال أو 
جنوب، أنا أؤمن باليمن الواحد والجمهورية اليمنية 
أو اليمن االتحادي الجديد، نحن شعب واحد موحد 
منذ األزل وســنظل كذلك رغم كل من يســعى إىل 
تمزيق اليمن ســواء من الداخل أو الخارج، ولذلك 
أقول: "إن أي يمني أو عربي يســعى إىل اإلرضار 
بالوحدة اليمنية فهذا مشكوك يف يمنيته وعروبيته".

رسالتي إىل السياسيني: الشعب اليمني سيتغلب 
عىل السياســة املوتورة التي تســعى إىل اإلرضار 
بالوحدة اليمنية، ألن الشعب اليمني موحد بالقلوب، 
وموحد يف الجغرافيا والهوية والدين واللغة والتاريخ 

وال يستطيع أي شخص اإلرضار بالوحدة اليمنية ألن 
الشعب اليمني هو حارسها، وليس السياسيني، وال 
أصحاب املصالح الشخصية وال العمالء واملنتفعني، 
فالشعب اليمني هو حارس الوحدة والحريص عليها 

ألنها تالمس مصالحه مبارشة ولن يفرط فيها.

ورســالتي إىل الشــعب اليمني، الشعب الحر 
واملناضــل والصابر: حافظ عــىل وحدتك، عض 
عليها بالنواجذ، فالسياسيون واملناصب السياسية 
وغريها.. ستذهب وسيبقى اليمن موحداً، والشعب 
واحداً، ألن الشــعب اليمني هو من يملك القرار يف 
وحدته وهو من يملك القرار يف من يحكمه، الشعب 
هو مالك السلطة وهو الذي يمنحها ملن يريد، وهو 

الحريص عىل وحدته وأمنه واستقراره.

* كيف تنظرون يف قيادة الجيش الوطني إىل تصعيد 
ما يســمى باملجلس االنتقايل وإعانه اإلدارة الذاتية 
للمحافظات الجنوبية ورفضه تنفيذ اتفاق الرياض؟

_ نحن يف الجيش الوطني نستمد توجيهاتنا من 

فخامة رئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي القائد األعىل للقوات املسلحة، وهو 
الحريص عىل أمن واســتقرار اليمن، وما يوجهنا 
أو يأمرنا به يف هذا الشأن سننفذه حرفياً، نحن يف 
القوات املسلحة نثق يف قيادتنا ونعرف أنها حريصة 
عىل أمن واستقرار اليمن وسيادته ووجدته بشكلها 

االتحادي الجديد.

* قبل عدة أيام قام ما يسمى باملجلس االنتقايل بمنع 
وإعاقة قوات خفر السواحل اليمنية يف عدن من القيام 
بدورها ومهامها، حدثنا عن تداعيات وتأثري ذلك عىل 
عمليات تهريب األســلحة اإليرانية ملليشيا الحوثي 
املتمردة وعىل أمن املاحــة البحرية يف خليج عدن 

ومضيق باب املندب؟

_ لألسف الشديد فإن عمليات التهريب مازالت 
مســتمرة ومتاحة للمليشــيا الحوثية اإلرهابية 
واملليشيا األخرى، ألن هناك عوائق يف نفوذ سلطة 
الجيــش والدفاع الســاحيل والوحــدات األمنية 
الساحلية، ولكن ستعمل وزارة الدفاع يف املستقبل 
وفقاً لتوجيهات فخامــة األخ رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، عىل بسط النفوذ عىل 
كل املوانئ واملنافذ البحرية، وسد كل الثغرات يف املياه 
اإلقليمية اليمنية ملنع أي تهريب وبالتعاون الجاد 
من إخواننا يف التحالف العربــي الحريصني دائماً 
عىل أمن واستقرار اليمن.. ويف هذه املناسبة أوجه 
شــكري وتقديري إىل التحالف العربي وعىل رأسه 
اململكة العربية السعودية وخادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلمان بن عدالعزيز حفظه الله، وويل عهده 
األمني محمد بن ســلمان عىل كل ما يقدمونه من 
دعم سخي للجيش وللدولة اليمنية من أجل بسط 
نفوذ الدولة وتحرير ما تبقى من األرض واجتثاث 
الكهنوت الحوثي وتحقيق األمن واالستقرار يف اليمن 

بشكل عام.

* ما هو ردكم عىل اتهامات قيادات ما يسمى باملجلس 
االنتقايل املوجهة لقوات الجيــش الوطني واتهامه 

باإلرهاب والتبعية لإلخوان املسلمني؟

_ أوال: كل مريض وكل حاقد عىل الشعب اليمني 
ال بد أن يوجه سهامه إىل الجيش الوطني، الجيش 
هو العمود الفقري للدولة، والجيش هو األساس 
يف بناء الدولة وحماية مؤسســاتها وسيادتها ويف 
تحقيق األمن واالســتقرار، ولذلك فكل مريض له 
أهداف ومصالح خاصة ويسعى لإلرضار باليمن، 
ال بد أن يوجه ســهامه الستهداف الجيش، فنحن 

أكد أن الوحــــدة اليمنية من أعظم اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات التي تحققت لليمن في العصر الحديث
:» « رئيس هـــيئة األركان العـامــــة قائـــــد العمليات المـشتركـــــــــــــــــــــــــــة الفريق الركن صغير بن عـزيز في حوار لـ

شعبنا هو صاحب السلطة ومصدرها وهو القادر عىل استعادة مؤسسات الدولـــــــــــــة من قبضة املليشيا احلوثية وخيوض اليوم معركته الوطنية بكل قوة وإرصار
أبـطال جيشنا الوطني يف كل اجلبهات عىل موعد مع الـــــنـرص كونـهم حيــملون مشـروع حياة لكل أبناء اليمن

قال رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري حمود بن عزيز إن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

من أعظم اإلنجازات التي تحققت لليمن يف العرص الحديث بعد ثورتي »26سبتمرب«  و»14أكتوبر« ولها مكانة عظيمة وكبرية 

يف نفوس أبناء اليمن جميعاً كونها أغلقت تاريخاً مظلماً ومثقالً بالرصاعات والحروب والتمزق واالنقسامات.

وأضاف: "إن الوحدة طوت صفحة الحكم الشمويل واالستبدادي وغياب الحرية والديمقراطية وفتحت تاريخاً جديداً أدرك 

فيه كل يمني حر معنى الحرية والعيش بكرامة والتطلع إىل حياة أفضل".

وأوضح الفريق الركن صغري عزيز يف حوار مع »26سبتمرب« أن الشعب اليمني هو صاحب السلطة ومصدرها وهو 

القادر عىل استعادة مؤسسات الدولة من قبضة املليشيا الحوثية، ويخوض اليوم معركته الوطنية بكل قوة وإرصار، 

مشرياً إىل أن الضمري الوحدوي اليوم يقاوم كل أعداء اليمن وأعداء وحدته ممثلة يف مليشيا الحوثي الكهنوتية 

ومن يقف خلفها يف الداخل والخارج.

وقال الفريق صغري بن عزيز: "نحن يف القوات املسلحة نثق يف قيادتنا الرشعية وننفذ توجيهاتها وندرك 

حرصها عىل سيادة ووحدة اليمن وأمنه واستقراره".

ووجه ابن عزيز رســالة إىل أبطال الجيــش الوطني يف كل الجبهــات وامليادين القتالية عرب 

»26سبتمرب« قائالً: »أنتم عىل موعد مع النرص ألنكم تحملون مرشوع الحياة لكل أبناء اليمن«.. 

فإىل كما كما تحدث بن عزيز عن الكثري من القضايا الوطنية.. تفاصيل الحوار:

   حــاوره/ صــالح سـيـف

 بالصراعات وطوت صفحة الحكم الشــمولي 
ً
    الوحــدة اليمنية أغلقــت تاريخًا مظلمًا مثقال

واالستبدادي وفتحت تاريخًا جديدًا أدرك فيه كل يمني حر معنى الحرية
  الضميــر الوحــدوي يقاوم اليــوم كل أعداء اليمــن ووحدته ممثلة في مليشــيا الحوثي 

الكهنوتية ومن يقف خلفها في الداخل والخارج
    أي يمني أو عربي يسعى إلى اإلضرار بالوحدة اليمنية مشكوك في يمنيته وعروبيته

  نحــن في القوات المســلحة نثق بقيادتنا الشــرعية وننفــذ توجيهاتها وندرك 
حرصها على سيادة ووحدة اليمن وأمنه واستقراره

  عمليات التهريب ما زالت مســتمرة لمليشــيا الحوثي والمليشيا األخرى ووزارة الدفاع ستبسط 
نفوذها على كل المنافذ البحرية لسد ثغرات التهريب

  كل مريــض وحاقــد علــى الشــعب اليمني ويســعى لإلضــرار باليمن يوجه ســهامه 
الستهداف الجيش الوطني ألنه العمود الفقري للدولة
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نملك جيشــاً وطنياً مناضــالً ومكافحاً ومقاتالً 
ويسعى لتحقيق األمن واالستقرار لليمن منذ أكثر 
من 6 سنوات وهو يقاتل ويناضل من أجل استعادة 
مؤسسات الدولة، والقضاء عىل املليشيا الحوثية 
الذراع اإليراني يف اليمن، وتحرير كل شرب من أرض 
اليمن من املليشيا وبسط نفوذ وسلطة الدولة يف كل 
ربوع اليمن، و قدم من أجل ذلك اآلالف من الشهداء 
والجرحى، وسيميض يف معركة استعادة الدولة رغم 
أنف كل من يريد أن يعرقل مسريته يف تحقيق األمن 

واالستقرار لليمن.

ثانيا: األحزاب السياسية موجودة عىل الساحة 
وال أحد يستطيع إنكار وجودها، وكل حزب سيايس 
يســتطيع أن يقدم دعماً للجيش يف مسريته ويف 
نضاله وكفاحه من أجل إجتثاث الكهنوت الحوثي، 
يا مرحبا به، هذا نداء موجه لكل األحزاب ســواء 
حزب اإلصالح أو املؤتمر أو االشرتاكي أو النارصي 
وكل األحزاب السياسية الوطنية مع اعتذاري لعدم 
ذكر جميع األحزاب، نحن بلد ديمقراطي، نظامه 
الســيايس ديمقراطي تعددي.. واألحزاب تتنافس 
عىل تقديم أفضل املشاريع من أجل خدمة الوطن. 
ولذلك ال نعيب عىل أي حزب يقدم العون واملساعدة 
للجيش من أجل تحقيق أهدافه املرجوة يف تحقيق 
األمن واالستقرار لليمن يف ظل الدستور والقانون 

وسلطة الدولة الرشعية املنتخبة من الشعب.

* ماذا عن خروقات املليشيا للهدنة املعلنة من قبل 
الحكومة والتحالف العربي خاصة مع قرب انتهاء 

فرتة الهدنة ؟

_ نحن منذ اللحظة األوىل لصدور توجيهات األخ 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، 
وتوصيات اإلخوة يف التحالف عىل االلتزام بالهدنة، 
التزمنا بوقف إطــالق النار منذ اليوم األول للهدنة 
ومازلنا ملتزمني.. إال أن مليشيا الحوثي املتمردة، 
مستمرة بخروقاتها اليومية للهدنة، التي وصلت 
إىل آاللف الخروقات، ومئات الخروقات اليومية التي 
ترتكبها املليشيا الحوثية يف كل الجبهات وامليادين، 
ونحن مازلنا مستمرين يف االلتزام بالهدنة، ولكن 
من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ومواقع قواتنا وأن 
نمنع أي اخرتاقات لجبهات الجيش الوطني. وهذا 
ما نحن عليه وسنستمر يف االلتزام بالهدنة، ولكننا 
ســنقف مدافعني ضد أي اخــرتاق، ونحن نعرف 
املليشيا الحوثية منذ البداية بأنها ال تلتزم بعهد وال 
بهدنة وال بصلح ولن تلتزم هذه املليشيا الكهنوتية 
الحوثية إال بالقوة لفرض سلطة الدستور والقانون.

* ما أهمية االنتصارات التي حققتها قوات الجيش 
الوطني خال األيام املاضية يف جبهات نهم ورصواح 
والبيضاء رداً عىل خروقات مليشيا الحوثي املتمردة؟ 

_ نحن هدفنا صنعاء وبقية محافظات الجمهورية 
التي تقع تحت وطأة املليشيا الكهنوتية الحوثية، 
وما قام به الجيش خالل فــرتة الهدنة هو عبارة 
عن صد هجوم للمليشيا الحوثية واسرتجاع بعض 
املواقع التي اعترب الجيش أن هناك هدنة وسيطرت 
عليها املليشيا الحوثية وتم استعادتها وهي بالنسبة 
للجيش الوطني مواقع مهمة واسرتاتيجية ونحن 
ماضون يف دحر املليشيا وموعدنا صنعاء بإذن الله.

* ماذا عن اتفاق الســويد ورفض وتعنت مليشيا 
الحوثي يف تنفيذه؟ وهل ســيبقى التزام الحكومة 

وقوات الجيش الوطني إىل ما ال نهاية بهذا االتفاق؟

لم تلتزم املليشيا الحوثية الكهنوتية بأي اتفاق 
أو صلح منــذ أول يوم، والتــزم الجيش الوطني، 
ألنه جيش دولة يلتــزم بالنظام والقانون وملتزم 
بالقانون الدويل اإلنســاني وكل املواثيق والقوانني 
الدولية، أما مليشــيا ال تلتزم بذلك ولكن الجيش 
الوطني لهم باملرصاد، وسوف يقوم بمهامه يف دحر 
وهزيمة املليشيا الكهنوتية واستعادة مؤسسات 
الدولة املختطفة وبسط نفوذ الدولة عىل كل شرب 

من تراب الوطن بإذن الله تعاىل.

* إىل أين وصلت جهود دمج وتوحيد وحدات الجيش 
يف الساحل الغربي خاصة وأن هناك إجراءات كانت 
قد بدأت بعمليات الرتقيم والبصمة لقوات العمالقة 

واملقاومة التهامية؟

_ من يشــكك يف وحدة الجيش فهو عىل خطأ، 
الجيش موحد سواًء يف الساحل الغربي أو يف بقية 
املناطق واملحاور القتالية، الجيش له هدف واحد، 
وبالتايل عندما يكون الهدف واحداً وموحداً فلن تقف 

يف طريقه أي معوقات أخرى، وسيميض لتحرير ما 
تبقى من األرض واملناطق والوصول إىل العاصمة 
صنعاء، وســيمهد الطريق أمام القيادة الرشعية 
والقوى السياسية الســتكمال العملية السياسية 
وامليض قدماً يف بناء الدولة االتحادية التي تم التوافق 
عليها يف مؤتمر الحــوار الوطني، وأي معيقات أو 
مشاريع أخرى ســتندثر وتتالىش أمام املرشوع 
الوطنــي الجامع مع مرور الوقــت ومع تحقيق 

االنتصارات الكبرية يف كل الجبهات.

*حدثنا عن تنظيم الهيكل البرشي للجيش واستكمال 
بنائه املؤسيس؟

_ ال زال الهيكل يدرس يف لجنة مختصة، وسيتم 
اإلعالن عنه فور اعتمــاده من قبل فخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة املشري 

الركن عبدربه منصور هادي.

*ماذا عن توجهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان العامة يف عمليات التدريب والتأهيل؟

_ هناك إدارات وهيئات مختصة بالتدريب التأهيل 
وتقدم برامج وخططاً مدروســة يتم تنفيذها يف 
مراكز التدريب والتأهيل يف كل املحافظات املعتمدة 
فيها مراكز تدريب، وهناك تعاون كبري وجاد من 
قبل األشــقاء واألصدقاء يف تأهيل الجيش وتنمية 

قدراته وفق خطط علمية مدروسة.

* ماذا عن رصف وانتظام رواتب الجيش الوطني؟ 
وهل هناك إجراءات وخطوات عملية يف هذا االتجاه؟

_ الحكومة جادة يف انتظام رصف املرتبات، وهناك 
أشياء ملموسة تم تنفيذها، واآلن هناك لجان تنظم 
عملية رصف املرتبات، وســتنتظم عملية رصفها 
شهريا، ألن الحكومة لديها توجه جاد يف هذا األمر، 
ونحن عىل أمل أن يتم ذلك خالل هذا العام بشكل 

مستمر ومنتظم بإذن الله.

* ماذا عن قضية ترقيم الشــهداء والجرحى وتعثر 
معالجة الجرحى وحصولهم عــىل الرعاية الطبية 

الكاملة؟
_ قيــادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة االركان 
العامة وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة والحكومة ماضية 
بجدية يف معالجة كل إشكاليات الشهداء وانتظام 
رصف مرتباتهــم ومســتحقاتهم كاملة، هذه 
أمانة يف أعناقنا لن نفرط يف مســتحقات الشهداء 
والجرحى، وسنعمل لهم حسب ما هو مخطط له 
وفق توجيهات القيادة العليا حاالت خاصة وعمالً 
خاصاً يضمن لهم حقوقهم كاملة بدون انتقاص.

* كيف تنظرون لالتفاف الشــعبي والقبيل خلف 
قوات الجيش الوطني وإنشاء القبائل يف املحافظات 
الخاضعة لسيطرة املليشــيا الحوثية للمطارح يف 
محافظة مأرب وتشــكيلها لهيئات اإلسناد والدعم 
الشعبي للجيش؟ وما هي رسالتكم ملشايخ القبائل 

يف املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا؟ 

_ التفــاف املواطنــني حول الجيــش الوطني 

واضح جداً، سواء من هم يف املناطق املحررة أو يف 
املناطق التي تحت ســيطرة املليشيا الحوثية، من 
هم يف املناطق املحررة هــم اآلن إىل جانب الجيش 
يقاتلون بأسلحتهم الشخصية وعتادهم الخاص 
وســيارتهم الخاصة، ويقدمون العون واملساعدة 
وكذلك كل املجتمــع يتعاون مــع الجيش، وكل 
املنظمــات الجماهريية والشــعبية تقدم العون 
واملساعدة للجيش وتساهم معه بكل ما تستطيع، 
ويــزورن الجبهات ويقدمــون الهدايا لألبطال يف 
كل الجبهات وميادين الرشف والبطولة، والقبائل 
تقدم أسلحتها الشــخصية وعتادها للمساهمة 
مع الجيش يف املعركة الوطنية، معركة اســتعادة 
مؤسسات الدولة والقضاء عىل الكهنوت الحوثي، 
وهذا دليل عىل الوعي الوطني الكبري الذي يمتلكه 
الشعب اليمني وإدراكه لخطورة املرشوع العنرصي 
الحوثي املستورد من إيران والذي يسعى إىل فرضه 
عىل الشعب اليمني بقوة السالح وتقسيم املجتمع 
عىل أساس طبقي سادة وعبيد، وهذا ما ال يمكن 
للشــعب اليمني الكريم القبول بــه ولذلك رفضه 

ويقاومه منذ ست سنوات .

ولكن يبقى معنا املغرر بهم والذين يرو أن املليشيا 
الحوثية تلزمهم بالقوة عــىل مجاراتها، وهؤالء 
عىل خطأ ويجب أن يفهموا ويعلموا بأن املليشــيا 
الحوثية مهما كانت سطوتها فهي تحمل مرشوع 
املوت، وتسعى إىل تدمري اليمن، ويجب عىل الجميع 
االلتفاف حول الحكومة الرشعية والجيش الوطني 

من أجل الخالص من املليشيا الكهنوتية الحوثية، 
ألن الحق سيبقى، "فأما الزبد فيذهب جفاًء و أما ما 
ينفع الناس فيمكث يف األرض". واملليشيا الحوثية 
ومرشوعها زبد سيذهب جفاًء بإذن الله، وسيبقى 
ما ينفع الناس، ستبقى الحكومة الرشعية املنتخبة 
من الشــعب والتي لم تغتصب السلطة باملدفعية 
والبندقية، وإنما أتت عــرب صناديق االقرتاع وهذا 
دربنا وخيارنا ســوف نميض فيه وهو أن الشعب 

مالك السلطة ومصدرها.

* كيف تقيمون دعم التحالف العربي لقوات الجيش 
الوطني مادياً ولوجستياً ؟

_ نقدم الشــكر والتقدير والعرفــان لكل دول 
التحالف العربي وعىل رأســها اململكــة العربية 
الســعودية الذين قدموا الغايل والرخيص من أجل 
تحقيق األمن واالســتقرار يف اليمن، ومن يعتقد 
أن هناك أهدافاً أخرى للتحالف غري تحقيق األمن 
واالستقرار يف اليمن فهو غلطان، فاململكة العربية 
السعودية بالتحديد مصلحتها أمن واستقرار اليمن 
والحفاظ عىل وحدته. ولذلك فنجدتهم لليمن وتقديم 
الدعم واملساعدة هو من أجل أمن واستقرار اليمن، 
ألن أمن واستقرار اليمن، هو تأمني لألمن القومي 
للمملكة العربية السعودية، وأمن واستقرار اليمني 
هو تأمني لألمن القومي لليمن. نحن نشكر ونقدر 
للمملكة العربية السعودية ولكل التحالف العربي 
عىل ما يقدمونه من دعم سخي للعمليات العسكرية 
املستمرة وخاصة صقور الجو من اململكة العربية 
السعودية الذين يقدمون اإلسناد الجوي املبارش يف 
كل الجبهات والذي ساعد الجيش عىل تحقيق الكثري 

من االنتصارات.

* هل لديكم رسالة تحبون توجيهها إىل قوات الجيش 
الوطني عرب صحيفة "26سبتمرب"؟

_ رسالتي إىل كل أبطال الجيش الوطني واملقاتلني 
الشجعان يف كل الجبهات وميادين الرشف والبطولة: 
أنتم مصدر فخرنا وعزتنا وبأسنا.. أنتم أمل الشعب 
اليمني الذي ينظــر إليكم وإىل ما تســطرونه من 
تضحيــات يف ميادين الــرشف والبطولة بكل فخر 
واعتزاز، وألن كل فئات الشعب اليمني العزيز تقف 
خلفكم وتســاندكم فأنتم عىل موعــد مع النرص، 
وسننترص بإذن الله، ألننا نحمل مرشوع الحياة لكل 
أبناء اليمن حتى ألولئك املغــرر بهم الذين يقاتلون 
مع املليشيا الكهنوتية الحوثية، ومن يحمل مرشوع 
الحياة هو املنترص مهمــا كانت العوائق، ومرشوع 
املوت والدمار الحوثي سيندثر وينتهي بإذن الله تعاىل. 

رسالتي إىل كل أبناء الشعب اليمني: الحفاظ عىل 
وحدة وأمن واســتقرار اليمن مسؤوليتنا جميعا، 
وليســت مســؤولية رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي حفظه اللــه، وال نائبه، وال رئيس 
مجلس النــواب والحكومة.. األمن واالســتقرار 
والحفاظ عليهما هو يف الوقوف ضد مليشيا الحوثي 
أو أي مليشيا أخرى تريد اإلرضار باليمن مسؤوليتنا 
جميعاً، اليمن بلدنا ويجــب علينا املحافظة عليه 
وأن نبذل كل الغايل والرخيص من أجل الحفاظ عىل 

وحدة وأمن واستقرار اليمن.

أكد أن الوحــــدة اليمنية من أعظم اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات التي تحققت لليمن في العصر الحديث
:» « رئيس هـــيئة األركان العـامــــة قائـــــد العمليات المـشتركـــــــــــــــــــــــــــة الفريق الركن صغير بن عـزيز في حوار لـ

شعبنا هو صاحب السلطة ومصدرها وهو القادر عىل استعادة مؤسسات الدولـــــــــــــة من قبضة املليشيا احلوثية وخيوض اليوم معركته الوطنية بكل قوة وإرصار
أبـطال جيشنا الوطني يف كل اجلبهات عىل موعد مع الـــــنـرص كونـهم حيــملون مشـروع حياة لكل أبناء اليمن

  نحن بلد ديمقراطي واألحزاب السياســية موجودة وأي حزب سياسي يستطيع تقديم 
الدعم للجيش في معركة اجتثاث مليشيا الحوثي يا مرحبا به

  أي مشــاريع صغيرة ســتندثر وتتالشــى أمام المشــروع الوطني الجامع مع مرور 
الوقت وتحقيق االنتصارات الكبيرة في كل الجبهات

  التزمنا بالهدنة منذ اللحظة األولى إلعالنها لكن مليشيا الحوثي لم تلتزم بها وترتكب يوميًا مئات الخروقات
  هدفنا تحرير صنعاء وكل المحافظات الواقعة تحت وطأة المليشيا الحوثية اإلرهابية

  ُمخطئ من يشــكك فــي وحدة الجيش، فالجيــش موحد في كل المناطــق والمحاور 
العسكرية وله هدف واحد وهو استعادة مؤسسات الدولة

  مــن يعتقــد أن هنــاك أهدافًا أخرى للتحالف غير تحقيق األمن واالســتقرار لليمــن فهو ُمخطئ ودعم 
المملكة العربية السعودية لليمن هو ضمان ألمن لليمن والمملكة

  نشكر المملكة العربية السعودية والتحالف العربي على ما يقدمونه من دعم سخي للعمليات العسكرية 
وخاصة صقور الجو في المملكة الذين ساعدوا الجيش على تحقيق الكثير من االنتصارات
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كتب: بالل الطيب
جذبت ثورة »23 يوليو 1952م« املرصية األحرار إليها من 
كل البقاع، وكان ألثري إذاعة »صوت العرب« عظيم األثر يف 
إنعاش الروح القومية، ألهبت شعاراتها حماس الجماهري، 
لتتجسد عىل وقعها واحدية النضال اليمني، وتركز العمل عىل 
»التحرر من االحتالل الربيطاني، واالستبداد اإلمامي، وتحقيق 

الوحدة اليمنية«.

شعب واحد
ويف »نوفمرب 1955م« تشكلت يف عدن »الجبهة الوطنية 
املتحدة«، وذلك من عدٍد من الهيئــات التعاونية والنقابية، 
والنوادي الرياضية املوجودة يف ذات املدينة، بما يف ذلك »االتحاد 
اليمني« الذي لعبت بعض عنــارصه املثقفة أدواراً بارزة يف 
عملية خلق تلك الجبهة، أمثال: محمد عبده نعمان الحكيمي، 
وعبدالرزاق باذيب، وكانت تدعو -كما أشار برنامجها- إىل 
تحقيق وحدة اليمن عىل أســاس شعبي، بحيث تتخذ شكل 

جمهورية ديمقراطية ُمستقلة.
وعىل ذات املنوال دعا »املؤتمر العمايل« الذي تشــكل إثر 
ارضابات »مــارس 1957م« إىل تحقيق الوحدة اليمنية عىل 
أنقاض االستعمار والرجعية اليمنية، وكامتداد لذلك املؤتمر 
أتى »حزب الشعب االشــرتاكي« برئاسة عبدالله عبداملجيد 
األصنج، وأشار هو اآلخر يف برنامجه إىل أنَّه يسعى إىل إقامة 
حكم جمهوري ديمقراطي شعبي بعد التحرر من االستعمار 

واإلمامة واإلقطاع.
حددت - تبعاً لذلك - ثورة ســبتمرب منــذ اللحظة األوىل 
النطالقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة ال تعرتف 
علن صبيحة  ـُ بالحدود الشطرية، وعربت عن خطها الوطني امل
الـ »26 سبتمرب 1962م«، كما جاء ضمن أهدافها الستة، أو 
يف بيانها إىل الشعب اليمني، عىل اعتبار أنَّه »شعب واحد يؤمن 

بالله، وبأنه جزء من األمة العربية«.
عرب الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، 
ويف شوارع عدن خرجت الجماهري ُمحتفية، وبدأت طالئع 
ـــتطوعني تتجه شماالً، ليقوموا - وقبل أن ينتهي ذلك  ـُ املـ
العام - بإعادة تنظيم أنفســهم يف إطار سيايس ُيمثل أبناء 
الجنوب أمام القيادة الشمالية، وسموا تنظيمهم بـ »هيئة 
حتل«، وقد كان نشاطهم بسبب  ـُ تحرير الجنوب اليمني امل

عدم رضا املرصيني محدود.

جبهة موحدة    
ــوجهة ضد الجمهورية  ـُ بازدياد العمليات العسكرية امل
الوليدة، بدأ املرصيون يفكرون جدياً يف إيجاد إطار سيايس 
يلم شتات الجنوبيني املتواجدين يف الشمال، يستطيعون من 
خالله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد االحتالل، 
استغل »القوميون العرب« ذلك بصورة ذكية؛ وبدأت الحركة 
التي كان يقودها يف الجنوب فيصل عبداللطيف الشعبي، ويف 
الشــمال مالك اإلرياني تروج ألفكار الكفاح املسلح، وتعد 
العدة إلنشاء تنظيم ُمنبثق عن الحركة األم، وأجرت اتصاالتها 
مع قياداتها يف الخارج لالتصال بالزعيم جمال عبدالنارص 

للحصول منه عىل الضوء األخرض.
 جاء الضوء األخرض، وتوجه قحطان محمد الشعبي من 
القاهرة إىل صنعاء، وتّم تعيينه مستشــاراً للرئيس عبدالله 
السالل لشــؤون الجنوب بدرجة وزير، وقد استطاع األخري 
خالل فرتة وجيزة أن ينال ثقــة الجنوبيني، عقدوا أكثر من 
اجتماع، وكان أهمها ذلك الذي عقد بدار السعادة »24 فرباير 

1963م«، وحرضه أكثر من »100« ثائر جنوبي.
من هؤالء جميعاً تشــكلت النــواة األوىل لحركة التحرر 
الجنوبية، اتفقوا عىل توحيد جميع القوى الوطنية يف إطار 
جبهة ُموحدة، واســتقر الرأي عىل تسميتها باسم »جبهة 

ــحتل«، وبرز عىل صدر ميثاقها  ـُ تحرير الجنوب اليمني امل
شعار »من أجل التحرر والوحدة والعدالة االجتماعية«.

وهكذا وكما بدأ أحرار الشــمال نضالهــم من عدن، بدأ 
أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء، تحت شعار »االستقالل 
والوحدة«، آمن الغالبية بالوحدة حد التعصب، وحني دعا عبد 
الرحمن البيضاني لقيام »دولة شافعية« من عدن ُمنتصف 
ذات العام، ُرمي باألحذية من قبل أبنــاء الجنوب التواقني 
لحظتها للوحدة مع الشــمال، وهو أمر نفاه »البيضاني« 

فيما بعد وبشدة.  

ساعة الصفر
حني زارت لجنة تقيص الحقائق املنبثقة عن لجنة تصفية 
االســتعمار باألمم املتحدة صنعــاء »29 مايو 1963م«، 
نظم الجنوبيون مسرية حاشــدة تحركت من العريض إىل 
دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وســلموها ُمذكرة ترشح 
أوضاعهم تحت حكم االحتالل، وحددوا مطالبهم باالستقالل.
توجهت املظاهــرة بعد ذلك إىل منزل الرئيس الســالل، 
وســلموه نســخة من تلك املذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح 
املسلح، وفتح مكتب للجبهة، وتعيني قحطان الشعبي رئيساً 
ملصلحة أبناء الجنوب حتى تكون له صفة رسمية وصالحيات 
قانونية، وقد لبى السالل مطالبهم، إال أن فتح املكتب رفض 

من قبل بعض القوى.
ويف »5 يونيو 1963م« صــدر بيان جنوبي تاريخي، وتّم 
توزيعه يف صنعاء باســم قطاعي القبائل والجيش، تضمن 
تصميم قطاع القبائل عىل الدخول يف املعركة يف جبهة موحدة 
مع كل الطالئع والقوى الوطنيــة املؤمنة بالتحرر الكامل، 
ورفض أسلوب املساومة وأنصاف الحلول، وكان من ضمن 

املوقعني عليه الثائر راجح بن غالب لبوزة.
ويف منتصف ذات الشهر عقد يف منزل القايض عبدالرحمن 
اإلرياني اجتماع ضم عدداً من الشــخصيات الوطنية، وقد 
شــدد الشــماليون فيه عىل رضورة فتــح جبهة يف عمق 
األرايض الجنوبية من أجل تخفيف الضغط عىل الثورة، وافق 
الجنوبيون عىل ذلك، وعقدوا يف اليوم التايل اجتماعاً قرروا فيه 
تشكيل لجنة اتصال مهمتها اإلعداد والتهيئة للثورة، مكوَّنة 
من »12« شخصاً، ســتة ممثلني لحركة القوميني العرب، 

وستة ممثلني لتشكيل القبائل. 
غالبية البيانات التــي صدرت حينها عــن التنظيمات 
السياسية الجنوبية كانت تعترب اليمن إقليماً واحداً، شماالً 
ــوحد، وقد كانت تلك  ـُ وجنوباً، وجزءاً من الوطن العربي امل
الشــعارات تؤذي اإلنجليز وحكومتهــم االتحادية، أصدر 
األخريون يف ذات الشهر قانون صارماً موجهاً لدعاتها، جاء 
نصه: »من يوافق أو يدفع اآلخريــن إىل التفكري بأن اتحاد 
الجنوب العربي يعترب جزءاً من دولة أخرى، يتعرض لعقوبة 
السجن ملدة ال تزيد عن سبع سنوات، أو لغرامة ال تزيد عن 

خمسمائة جنيه اسرتليني«. 

بيان مارس
يف األســبوع األول من »يوليــو 1963م«، عقد يف قرية 
»حارات« ناحية »األعبوس - تعز« اجتماع تشاوري لعدد من 
أعضاء »حركة القوميني العرب«، حرضه: قحطان الشعبي، 
وفيصل عبد اللطيف، وسلطان أحمد عمر، وعيل السالمي، 
وطه مقبل، وســالم زين، وآخرون، وتــم فيه االتفاق عىل 
توسيع دائرة التحالفات الجنوبية عىل قاعدة الكفاح املسلح، 

وإضافة كلمة )القومية( السم الجبهة.

وذكر ســلطان أحمد عمر - أحد أولئــك املجتمعني - يف 
ُمقابلة صحفية، أنَّ قيــادة الحركة اتخذت يف ذلك االجتماع 
عدة خطوات حاسمة، أهمها اإلعداد للثورة، واختيار جبال 
ردفان لتفجريها، ألسباب - عدها - اسرتاتيجية، وهذا يعني 

أن ساعة الصفر ُحددت ُمسبقاً، ومن جبال األعبوس.
توجه بعد ذلك عدد من الثــوار الجنوبيني إىل مدينة تعز، 
وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع املخابرات املرصية لإلعداد 
للثورة، وفتحوا مكتباً لها، ونرشوا »امليثاق القومي« و»بيان 
مارس« كما أقر، ولم يغري فيه سوى اسم جبهة التحرير إىل 
»الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل«، وتم إعادة 
نرشهما يف صحيفة الثورة التي كانت تصدر من ذات املدينة.

تبعاً لذلك، عقد يف مدينة تعز اجتماع كبري ضم غالبية ثوار 
الجنوب الفاعلني »19 أغسطس 1963م«، أخذت الجبهة فيه 
تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها سبعة 
تنظيمات رسية، وهــي: »حركة القوميني العرب، والجبهة 
النارصية يف الجنوب املحتل، واملنظمة الثورية لجنوب اليمن 
املحتل، والجبهة الوطنية، والتشكيل الرسي للضباط والجنود 
واألحرار، وجبهة اإلصالح اليافعية«، وقد التحقت بها ثالثة 
تنظيمات أخرى، وهي: »منظمة الطالئــع الثورية بعدن، 
ومنظمة شباب املهرة، واملنظمة الثورية لشباب جنوب اليمن 

املحتل«.
واجهت الجبهة حينها ضغوطات كبرية إلفشالها، وذلك 
من بعض ضباط الجيش يف صنعاء، وشخصيات من حزب 
البعث العربي االشرتاكي، وكان اللواء حسن العمري أبرزهم، 
ـناضل محمد عيل األسودي يف  ـُ وهي حقيقة أكدها أيضاً امل

مذكراته.
ُعقد اجتماع تعز املوسع بالتزامن مع عودة الشيخ راجح 
بن غالب لبــوزة وأصحابه إىل ردفان، وأثناء مرور األخريين 
بمدينة إب التقاهم املقــدم أحمد الكبيس قائد اللواء، والذي 
كانت تربطــه بــ »لبوزة« َعالقات وثيقــة جمعتهم فيها 
أعمالهم القتالية يف جبهة املحابشــة، طلب »الكبيس« منه 
دراســة األجواء يف ردفان للقيام بالثورة، مؤكداً استعداده 

لدعمهم، وتدريب كوادرهم.

صالح الدين
صحيــح أّن يوم »14 أكتوبر 1963م« لــم يكن يوماً قد 
حدد ُمسبقاً بأّنه يوم الثورة، لكن تفجري الثورة كان قد تم 
ـناضل نارص السقاف الذي  ـُ االتفاق عليه، وهذا ما أكده امل
كان حينها نائباً لقحطان الشــعبي، بقوله: »عاد راجح بن 
غالب لبوزة من الجبهة - جبهات الدفاع عن ثورة 26 سبتمرب 
- ومعه مائة مقاتل، وقد سمع بقانون حكومة االتحاد، وبعد 
التشاور مع القيادة والحكومة من شماليني وجنوبيني أعلن 
أّنه سيعود وسيقاوم إذا تطلب األمر ذلك، أخذنا وعد لبوزة 
بعني االعتبار، املهم عاد الرجال إىل ردفان، وطالبوهم بتسليم 

السالح، فرفضوا، فنشب القتال«.     
يف اليــوم الثاني الستشــهاد الثائر لبــوزة »15 أكتوبر 
ـــناضل صالح الغزايل بتحرير رسالة إىل  ـُ 1963م«، قام امل
املقدم أحمد الكبيس، أبلغه فيها نبأ استشــهاد لبوزة، وما 
تعرضت له قبائل ردفان من اعتداء بريطاني غاشم، وطلب 
منه إبالغ قحطان الشعبي وقيادة الجمهورية يف صنعاء بذلك.
إمكانيات ثوار ردفان كانت حينهــا ضئيلة جداً، ولذات 
الســبب توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بليل راجح 
لبوزة إىل إب وتعز ثم صنعاء طلباً للدعم واملســاندة، وكان 
أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائــر وألغام، وقد تم نقلها 
عىل األكتاف إىل مقر قيادتهم، وقد عمل »بليل« بعد عودته 
من الشمال عىل إكمال مهمة أبيه، نجح يف لم شمل القبائل 
ـتصارعة، بمساعدة مائزة من قبل بعض املشايخ، وهكذا  ـُ امل

صار أبناء ردفان يداً واحدة يف مواجهة اإلنجليز وأذنابهم.
زار الرئيس جمال عبد النارص اليمن »23 إبريل 1964م«، 
وألقى من مدينة تعز خطاباً حماسياً، ُعدَّ نقطة تحول فارقة 

يف تاريخ اليمن املعارص، وكان الرشارة التي أشــعلت حرب 
التحرير الشــاملة، انطلقت بموجبه عملية »صالح الدين« 
الذائعة الصيت، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات املدينة 
وقرينتها قعطبة مالذاً آمناً لثوار الجنوب، وكانتا بحق مركز 

دعمهم، ونقطة انطالقهم حتى تحقق االستقالل.

خيار الفيدرالية
يف أول خطاب له بعد أن أصبح رئيساً للجنوب، قال قحطان 
الشعبي من عىل رشفة قرص »الشكر - كريرت« إنَّه ُمستعد 
إلعالن الوحدة »اليوم قبل بكرة«؛ إذا كان األخوة يف الشمال 
عندهم نفس الرغبة واالســتعداد، رد الرئيس عبد الرحمن 
اإلرياني عليه بخطاب عاطفي ُمماثل، عرب فيه عن استعداده 
للتنازل عن الرئاســة، وما عىل »قحطان« إال أن يتوجه إىل 
صنعاء ليتســلم مقاليد الحكم، وبــني الخطاب والخطاب 
املضاد برزت نربة »استعطاف الجماهري« بوترية أشد، وظلت 

بشعاراتها الجديدة ُمستحوذة عىل املشهد.    
انقلب »الرفاق« عىل الرئيس قحطان الشعبي »22 يونيو 
1969م«، وحلَّ سالم ربيع عيل محله، هرب املقصيون الُجدد 
شــماالً، انضموا إىل أقرانهم من أعضاء »جبهة التحرير«، 
ووصل عددهم إجماالً إىل أكثــر من »80,000« نازح، دعوا 
إىل تحقيق الوحدة بالقوة، وهددوا أمن أصدقائهم باألمس، 
وحظوا بدعم كبري من قبل اململكة العربية السعودية، والنظام 
الشمايل الذي خصص لهم »12« مقعداً يف »املجلس الوطني«، 
وكانت منطقتا »الوديعة، والبيضاء« نقطة انطالق عملياتهم 

العسكرية.
ـــتحولون« انتكاسة كربى اعرتضت مسار  ـُ »املشايخ امل
»الجمهورية الســبتمربية«؛ ولوالهم ما استمر مخاضها 
لثمان سنوات، »جمهوريون« يف النهار، »ملكيون« يف الليل، 
وحني افتضح أمرهم قاتلوا يف صف من يدفع أكثر، استدرجت 
القيادة الجنوبية »65« شيخاً منهم لفخ »االرتزاق الجديد«، 
ُجلهم من خوالن، ويف بيحان الحدودية، وعىل مائدة غدائهم 
األخري تمت تصفيتهم جميعــًا »21 فرباير 1972م«، وكان 
من أشهر الضحايا ناجي بن عيل الغادر، الشيخ الذي عاش 

غادراً، ومات مغدوراً به. 
اكتفى الرئيس عبدالرحمن اإلرياني باإلدانة، وألقى خطاباً 
تهديئياً قال فيه: »فليأت األخ ســالم ربيع عيل إىل صنعاء 
رئيساً ملجلسنا الجمهوري، لنكون حكومة واحدة، وليأخذ 
إخواننا يف الجنوب كل ما يشــتهون من مناصب يف حكومة 
الدولة الواحدة، حيث أن املهم أن نصبح دولة واحدة«، ثم عاد 
فاستدرك: »لكنهم يعتذرون عن الوحدة؛ تارة باختالف املنهج 
السيايس واالقتصادي، وتارة لعدم توفر الظروف املوضوعية 

للوحدة، وأحياناً بأن لهم برنامجاً ثورياً خاصاً..«.
أرص غالبية مشايخ »اليمن األعىل« عىل األخذ بالثأر، استغل 
الجنوبيون املقصيون ذلك؛ وأعلنوا بزعامة عبدالقوي مكاوي 
َـّــم  عن تأسيس »الجبهة الوطنية املتحدة«، ككيان موحد ل
شتاتهم »3 ســبتمرب 1972م«، ودعوا بحماس إىل »رسعة 
وحدة الشطرين بالوسائل الســلمية أو الحربية«، لتشتعل 
مطلع الشهر التايل الحرب الشاملة »2 أكتوبر 1972م«، قتل 
فيها كثري من هؤالء املقصيني، وقتل أيضا بعض أفراد القبائل 

الشمالية بنريان صديقة؛ فكان النرص جنوبياً.
استمراراً ملســاعيها يف التهدئة، عملت الجامعة العربية، 
وعدد من الدول العربية - منها الكويت، والجزائر، ومرص، 
وســوريا - عىل رأب الصدع، وجمعت بعــد »26« يوماً من 
اســتعار املواجهات بني رئييس وزراء الشطرين عيل نارص 
محمد، ومحســن العيني؛ فكانت »اتفاقية الوحدة«، التقى 
الرئيسان عبدالرحمن اإلرياني وسالم ربيع عيل أواخر الشهر 
التايل يف ليبيا »26 نوفمرب 1972م«، فكان »بيان طرابلس«، تم 
االتفاق عىل مسمى الدولة، والعاصمة، والعلم، مع التأكيد عىل 
رضورة اإلرساع يف تنفيذ »اتفاقية القاهرة« السابق توقيعها، 

والتي نصت عىل تحقيق الوحدة خالل عام واحد.

سجلت حضورها كقيمة نضالية ألحرار اليمن، وكطريق شاق للعبور صوب المستقبلسجلت حضورها كقيمة نضالية ألحرار اليمن، وكطريق شاق للعبور صوب المستقبل

املؤجل ُحلمنا  املؤجلالوحــدة..  ُحلمنا  الوحــدة.. 

ملف
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أفصحت القــوى القبلية عن معارضتهــا العلنية لتلك 
االتفاقية دون طرح البديل، زادت ضغوطاتها عىل محسن 
العيني؛ فقدم األخري نهاية ذات العام استقالته، حلَّ عبدالله 
الحجرى - أحد امللكيني العائدين - بدالً عنه، فاتجهت األمور 

صوب منحى انفصايل زاد الطني بلة.
لتحريك مياه الوحدة الراكدة؛ قام »ساملني« بزيارته األوىل 
كرئيس جنوبي للشمال، استقبله الرئيس اإلرياني بمنطقة 
الراهدة »10 نوفمرب 1973م«، ودخال سويا مدينة تعز وسط 
ترحيب كبري من قبل األهــايل، وانطلقا يف اليوم التايل صوب 
مدينة الحديدة، وأهم ما ميز لقاءهم الثالث واألخري االتفاق 
عىل إيجاد صيغ ُمشــرتكة عىل الصعيد االقتصادي، وتذليل 
ما قد يعرتض طريق اللجان املشرتكة من مصاعب، وطرح 

»الفيدرالية« كخيار قابل للتطبيق.
حلَّ إبراهيم محمــد الحمدي محل الرئيــس اإلرياني، 
أصدر الرئيس الجديد أمراً عاجالً بوقف الحمالت اإلعالمية 
ضد الجنوب، بادله الرئيس الجنوبي ســالم ربيع عيل ذات 
املوقف؛ فأسســا لعالقة ودية أخذت الطابع الشخيص أكثر 
من الرسمي، التقيا يف مؤتمر القمة العربية الرابع يف الرباط 
ـتمركزة يف  ـُ »أكتوبر 1974م«، واتفقا عىل سحب القوات امل
الحدود الشطرية، وعىل إيقاف الدعم الذي يقدمه النظامان 
للمقصيني الجنوبني يف الشــمال، واملقصيني الشــمالني يف 
ـُسلحة يف »املناطق  الجنوب؛ لتتوقف بفعل ذلك املواجهات امل

الوسطى« لبعض الوقت.
وعن طبيعة تلك العالقة الودية، تحدث »ســاملني« قائالً: 
»ليست العالقة الشخصية إال عامالً مساعداً عىل كل ما حدث 
من إيجابيات يف جو االســتقرار والود بيننا كأخوة، ولكن 
االقتناع الوطني والشعور باملسؤولية الوطنية لدى إبراهيم 
كانت هي األخرى العامل املســاعد عــىل تحقيق ما كان يف 

مصلحة الوطن اليمني عموماً«.
فرد »الحمدي« يف موضع آخر قائالً: »نحن والجنوب شعب 
واحد اســمه اليمن، مهما كانت الجراح أحياناً فاملسؤولية 
تحتم علينــا التغلب عليها من دافــع حرصنا عىل مصالح 
الشعب اليماني الواحد يف شــطري اليمن، وأملنا يف تحقيق 

هذه الوحدة كبري، واملوضوع هو العامل الزمني«. 

وفد ُموحد
كان تحقيق الوحدة يف عهد الرئيسني »ساملني« و»الحمدي« 
أمراً ممكنا، لكونهمــا يتمتعان بنفس الرؤيــة، والغاية، 
والهدف، وقبل هذا وذاك صدق توجهما، وال أدل من لقائهما 
الودي الثاني بمؤتمر القمة العربي الثامن يف القاهرة »أكتوبر 
1976م«، حيث صوت الرئيس الجنوبي باســم الشطرين 
عىل تجديد فرتة رئاسة محمود رياض كأمني عام للجامعة 

العربية. 
علل الرئيس الجنوبي ترصفه ذاك بأنَّه يعرب عن إيمانه بأنَّ 
اليمن تمثل دولة واحدة يف املؤتمرات وليس دولتني، وهو ما 
أشار له »الحمدي« بقوله: »كان األخ سالم ربيع عيل يف هذا 
املؤتمر يتحدث باســم اليمنيني؛ ذلك ألنه ال يتصور أن تمثل 

اليمن دولتان يف أي مؤتمر، وهذا موقفي وقناعاتي«.
ويف ذات املؤتمر أعلن الرئيسان عن إرسال قوات مشرتكة 
إىل لبنان، ضمن قوات الردع العربية، كما تم االتفاق عىل تمثيل 
اليمن بوفد ُموحد يف املحافل واملؤتمرات الدولية، وعىل أن تتوىل 
سفارة أحد الشطرين ذات املهام يف أي عاصمة ليس لصنعاء 

أو عدن تمثيل دبلومايس فيها. 
أكثر األدبيات التي وثقت لتلك الفرتة أشارت إىل أنَّ الرئيسني 
كانا يســعيان إىل قيام وحدة »فيدرالية« بني الشطرين؛ كونها 
تحظى بالتمهيد الجيد، واإلعداد املســبق، وكرديف لـ »الجبهة 
القومية« - التنظيم الســيايس املوحد قبل تأســيس »الحزب 
االشرتاكي« - يف الجنوب، ســعى »الحمدي« لتأسيس »املؤتمر 
الشعبي العام« كتنظيم جماهريي مماثل يلم فيه فرقاء التيارات 
السياســية الفاعلة يف الشــمال، ويحد فيه من نفوذ املشايخ، 
وبالفعل تم االتفاق عىل ذلك، إال أنَّ عراقيل كثرية اعرتضت ذلك 

املسار، كانت الهيمنة القبلية والتدخالت السعودية أبرزها.
التقى الرئيســان بعد ذلك يف مطــار قعطبة »16 فرباير 
1977م«، لــم يتم الحديــث حينها عن إحيــاء »اتفاقية 
القاهــرة«؛ بل تم االتفاق عىل تشــكيل مجلس يتكون من 
رئييس الشطرين، ومسئويل »الدفاع، واالقتصاد، والتجارة، 
والتخطيط، والخارجية«، وأن يجتمع املجلس مرة كل ستة 
أشــهر بالتناوب بني صنعاء وعدن، لبحث وُمتابعة األعمال 

املشرتكة، واللجان الفنية.
كما تم االتفاق عىل توحيد بعض املناهج الدراسية، وعن 
ذلك قال »الحمدي« يف خطاب ُمتلفز: »وقد خطونا فيما يتعلق 
باملنهج الدرايس خطوة لها أهمية كبرية، فقد تشكلت لجنة 
ُمشــرتكة فألفت كتاب التاريخ اليمني للمدارس اليمنية يف 
الشــطرين، وها هو تحت الطبع، وســيدرس يف هذا العام 

الدرايس«.
زار »ســاملني« صنعاء »13 أغسطس 1977م«، وعن تلك 
الزيارة قال »الحمدي«: »ولقد وصل الرئيس سالم ربيع عيل 
إىل صنعاء أخرياً، حيث التقينا والتقى األخوة جميعاً، وأكدنا 
عىل أن يظل هذا مسلكنا حتى يتم خلق الجو املالئم للدخول 
إىل القضية، وتحقيق النجاح الكامل للوحدة اليمنية« ، وكان 
الرئيس الجنوبي قد أدىل أثناء زيارته تلك بترصيح صحفي 
جاء فيه: »وإن الشطر الجنوبي يف انتظار اليوم الذي سيأتي 
فيه قادة الشطر الشمايل، وهو قريب، لريوا املشاعر الفياضة، 

والشوق الكبري لوحدة الشعب واألرض«.

بيان الكويت
ثالثة من رؤساء اليمن الشباب لقوا حتفهم خالل »255« 
يوماً بصــورة ُمريعة، دفع اليمنيون ثمــن تلك االغتياالت 
منهجة كثرياً، عاشوا تداعياتها يف ذعٍر دائم، وترقب حذر؛  ـُ امل
ـناكفات واالتهامات الشطرية  ـُ وكانت األوضاع - بفعل امل

تبادلة - مهيأة يف أي لحظة لالنفجار. ـُ امل
كي ينتقم من قتلة صديقه الرئيس أحمد الغشمي، طلب 
عيل عبدالله صالح من املشايخ دعمه للوصول إىل السلطة، 
وهو ما كان، وهكذا أصبح »صالح« رئيساً للشمال »17 يوليو 
لتهب  ـُ ــحللون بالتنبؤ بأن الكريس امل ـُ 1978م«، وسارع امل

سيلفظه خالل أسابيع معدودة.
ــلتهب »صالح«، ولــم يبدأ حربه  ـُ لم يلفظ الكريس امل
االنتقامية؛ بل بدأها الجنوبيون، وذلك بعد ثمانية أشــهر 
تحفزة  ـُ وعرشة أيام من توليه الحكم، وسيطرت قواتهم امل
عىل البيضــاء وحريب وقعطبة وغريها مــن القرى واملدن 
ــحللون - مرة  ـُ الشمالية »24 فرباير 1979م«، وسارع امل
أخرى - بالتنبؤ بأن سقوط النظام الشمايل - الغارق حينها 

يف إشكاالت كثرية - صار وشيكاً.
ويف نهاية الشهر التايل التقى الرئيسان عيل عبدالله صالح 
وعبدالفتاح إسماعيل يف الكويت »29 مارس 1979م«، وانتهت 
بلقائهما الحرب، وذلك بعد أن خلفت أكثر من »6,000« بني 
نترص -  ـُ قتيل وجريح، وقد كان األخري - رغم أنَّه الطرف امل
أكثر ُمرونة، خاطب نظرية الشمايل قائالً: »لنتوحد، السلطة 
ليست ُمشكلة، ليكن الوزراء يف صنعاء وزراء، والوزراء يف عدن 

نواباً، وصنعاء العاصمة، وأنت الرئيس«.
أصدر الرئيسان »بيان الكويت«، ومن خالله أعادا إحياء 
»اتفاقية القاهرة« السابق توقيعها، اتفقا عىل وضع برنامج 
زمني لتنفيذها، وأوكل إىل السلطتني إنجاز دستور الوحدة 
خالل أربعة أشــهر، وعىل أن يلتقيا بعد ذلك إلقرار صيغته 
النهائية، وأن يشــكال لجنة وزارية لإلرشاف عىل االستفتاء 
العام عىل مرشوع الدستور، وانتخاب سلطة ترشيعية ُموحدة 
للدولة الجديدة، وذلك خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ 

تشكيل اللجنة.    
يف النصف األخري من العام »1981م«، وبعد أن اصبح عيل 
نارص محمد رئيســاً للجنوب، وقعت أربع اتفاقيات لوقف 
إطالق النار، اثنتان منها خالل شهر واحد، كما تم االنتهاء من 
إعداد دستور الوحدة نهاية ذات العام، ويف »6 مايو 1982م« 
اجتمع »املجلس اليمني« بتعز، وحدد ألول مرة عدم تدخل 
أي من الشطرين يف شئوون الشطر اآلخر، لتتوقف بعد ثالثة 

أشهر املواجهات يف »املناطق الوسطى« بصورة نهائية. 
علق عــىل نارص محمد عــىل تلك الخطــوات بترصيح 
صحفي جاء فيــه: »حققنا نتائج مهمة عىل صعيد اللجان 
الوحدوية إىل الحد الذي استطعنا معه إنجاز مرشوع دستور 
دولة الوحدة، وتأســيس عدد من الرشكات واملؤسســات 
االقتصادية املشــرتكة، ووصل النجاح إىل حد التنســيق يف 
السياسة الخارجية، واملواقف القومية والدولية مثلما حدث 
خالل االجتياح اإلرسائييل لبــريوت، وكما تذكرون تجولت 
وأخي الرئيس عيل عبدالله صالح بطائرة واحدة يف عدد من 
الدول العربية لحشد التضامن العربي خلف املقاومة الوطنية 
اللبنانية - الفلسطينية املشرتكة للعدوان، وقد جنينا الفائدة 
من وراء هذه السياســة، وأهمها تحقيق األمن واالستقرار 

لليمن«.
استمر التقارب بني »صالح« و»نارص«، لينجحا يف إيقاف 
»حرب ثالثة« كانت عىل وشك االندالع؛ إثر اكتشاف النفط عىل 
خطوط التماس، ويف رشق محافظة مأرب تحديداً، التقيا يف 
عدن »31 يناير 1985م«، واتفقا عىل أن تكون تلك املناطق 
من مناطق االستثمار املشرتك للتنقيب عىل الثروات الطبيعية.

لم تأِت نتائج أحــداث »13 يناير 1986« لصالح »نارص«؛ 
فهرب من محافظته أبني شماالً، ومعه اآلالف من منارصيه، 
قدروا بـ »11« لواء عسكرياً، وهم من عرفوا بــ »الُزمرة«، فيما 
حلَّ عيل سالم البيض محله، وحني تأكد لألول تخيل السوفيت 
عنه؛ طالب من »صالح« املساعدة كي يزحفا جنوباً، ويحققا 
الوحدة بالقوة، رفض األخري طلبه، واكتفى بالسماح له بمزاولة 
العمل السيايس تحت مســمى »الحزب االشرتاكي - القيادة 

الرشعية«، وإصدار صحيفة »كفاح شعب«.
بعد عامني من القطيعة، التقى »البيض« و»صالح« يف تعز 
»17 إبريل 1988م«، وكذلك يف صنعاء بداية الشــهر التايل، 
وكلفا سكرتارية »املجلس اليمني« باستئناف مهامها، واتفقا 
عىل السماح للمواطنني اليمنيني بالتنقل بالبطاقة الشخصية، 
وعىل إنشاء مرشوع ُمشرتك للتنقيب عن النفط يف خطوط 
التماس، وهو مرشوع شــمل أرايض جنوبية أكثر من تلك 
الواقعة يف الشمال، وقد كانت األمور حينها مهيأة لالنفجار، 
وساهمت قيادة الشــطرين بإيقاف »حرب شطرية« كانت 

عىل وشك االندالع.
كان عيل ســالم البيض حينها مع خيــار عدم الترسع 
بتحقيق الوحدة حتى تحل األسباب والعراقيل الحائلة - من 
وجهة نظره - دون ذلك، وقال يف مقابلة صحفية مع صحيفة 
»التينا برس« الكوبية، وأعادت صحيفة »الثوري« نرشه، ما 
نصه: »يجب أن ندرك أنَّ شعار الوحدة له قوة وجذب كربى، 
فالكل، الرجعي، والتقدمي، والوطني، والعميل يرفع شعار 
الوحدة، ويريد أن تتحقق.. ولذلك علينا أن ُنكســب الوحدة 
محتواها الوطني والشــعبي، وال يجــب أن نطلق العنان 
للحماس والعواطف بحثاً عن الوحدة الفورية، والوحدة بأي 

ثمن«.
فجأة وبدون ســابق إنذار، ويف العيــد الثاني والعرشين 
لذكرى االســتقالل، وقبل أن يهم الوفد الشمايل املشارك يف 
ذلك االحتفال باملغادرة، غري »البيض« موقفه »30 نوفمرب 
1989م«، وأصبح من دعاة الوحدة االندماجية الفورية، وأرص 
عىل ذلك، يف حني كان »صالح« يفضل التأني والبدء بتجربة 
»فيدرالية« أو »كونفدرالية« تســتمر لعدة ســنوات، وعىل 
أن تدمج وزارات »الدفــاع، والداخلية، والخارجية، والرتبية 
والتعليم، واإلعالم، واألشــغال«، وقد وقعا معاً يف عدن - يف 

مساء ذلك اليوم - عىل »اتفاقية الوحدة«.
حدد ذلك االتفاق بوضوح مرحلة تحقيق الوحدة اليمنية، 
بأن يحيل الرئيســان مرشوع الدستور خالل ستة أشهر إىل 
مجليس الشعب والشورى للموافقة عليه، وفور ذلك يشكل 
رئيسا الشــطرين لجنة ُمشــرتكة ُترشف عىل االستفتاء 

ــوحدة، التي من  ـُ الشعبي، وانتخاب السلطة الترشيعة امل
مهامها انتخاب مجلس الرئاسة الذي يقوم بدوره بتشكيل 

الحكومة واملؤسسات التنفيذية األخرى.

صراع الصبيان
ثمة عوامل كثرية ســاهمت يف التعجيل بإعالن الوحدة 
تفق عليها، وسبق للدكتور  ـُ دة امل ـُ اليمنية بستة أشهر عن امل
عبدالكريم اإلرياني أن كشف - يف حديث صحفي - بأنَّ الحكام 
يف الجنوب سارعوا يف ذلك خشيًة من قيام انقالب عسكري 
مدعوم من الخارج ضدهم، وهو أمر نفاه سالم صالح محمد 
فيما بعد، واسرتسل األخري قائالً: »كنا نخىش من التآمر عىل 
هذا املرشوع الكبري جداً، مثلما حصل من قبل تجاه من فكر 
بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية؛ لــذا فتقديم موعد اإلعالن 
وتحديده بتلــك الطريقة التي لم يعلم بهــا غري القيادتني، 
وبالتحديد الرئيس ونائبه، وقليل جــداً من القيادتني؛ هو 

بسبب هذه املخاوف«. 
وعاد فاســتدرك: »إن ما ينبغي قوله وبصدق أننا حينها 
لم نُك نخىش االنقالب من الجيــش، فالجيش يف الجنوب لم 
يدخل دوامة االنقالبات؛ ألنَّه ُشكل عىل أساس وطني، ولم يكن 
يطمح للسلطة، وما كنا نخشاه هو التآمر من قبل أطراف 
داخلية ليست راضية عن هذا املسار الوحدوي، ولكنها يف ذلك 
الوقت كانت ضعيفة وغري قادرة حتى عىل طرح آرائها أمام 

قوة رياح الوحدة، ومسريتها الظافرة«.
افتقر »رشكاء اإلنجاز« إىل حســن النية، والثقة باآلخر، 
ودخال بعد أشهر عســل َمعدودة يف رصاع ليس »أيدلوجي« 
بقدر ما هو »مصلحي«؛ تاجروا من خالله بأحالم البسطاء 
ومشــاعرهم، وفصلوا الدولة عىل مقاساتهم، وكان همهم 
البقاء عىل رأسها، والتمتع بامتيازاتها، واستقطاب أكرب قدر 
ممكن من األيادي النافذة خارجها، ظلت الوحدة - تبعاً لذلك 
- مرهونة ببقائهم، وظل كل طرف يرتبص باآلخر؛ بدليل عدم 
إدماج الجيشني، أو وضعهما تحت قيادة واحدة، وسعي كل 
فريق إىل تعزيز قدراته العسكرية، وإىل تأمني دعم خارجي له، 
ـُسبق ألي طارئ قد يزيح هذا الطرف  بما يشبه االستعداد امل

أو ذاك، فكان الحال أشبه بـ »رصاع الصبيان«.
ــربر،  ـُ كان »البيض« دائماً ما يلجأ يف لحظة حنقه - امل
والغري ُمربر - إىل اعتــزال الناس، والبقاء يف منزله بصنعاء، 
لتأخذ تلك السياسة الجديدة التي انتهجها منحى تصعيدياً 
آخر، خاصة بعد أن توجه إىل عدن »سبتمرب 1992م«، وآثر 
فيها االستقرار قرابة »40« يوماً، ُملخصاً َمطالبه بـ »الوحدة 
والديموقراطية والحياة«، ال »الوحدة واملوت«، لينهي اعتكافه 

ذاك بلقائه بـ »صالح« يف مدينة الحديدة.
لم يكد ذلك الرصاع يهدأ حتــى انفجر من جديد وبوترية 
أشد، خاصة بعد أحداث الشــغب التي اجتاحت مدينة تعز 
وصنعاء والحديدة »9 – 10 ديسمرب 1992م«، والتي أثبتت 
أنَّ ثمة سخط كامن عىل السلطات الحاكمة، وعىل الرئيس 
تحديداً؛ بسبب الغالء الفاحش، وانهيار العملة الوطنية أمام 
الُعملة الصعبة، سقط خالل تلك األحداث »15« قتيالً، وأكثر 
من »280« جريحاً، وترضرت أمالك كثرية لتجار ومواطنني 

ال ناقة لهم يف ذلك الرصاع أو جمل.
قدم الزعيم الفلسطيني يارس عرفات للوساطة، ولم يصل 
إىل نتيجة، لتخف حدة ذلك الخالف بتوجه »صالح« لتعزية 
»البيض« بوفاة أخته، وكم كان الشيخ سنان أبو لحوم ُمحقاً 
يف توصيفه للرجلني، بأنَّه »ال يعرف أحد عىل أيش يختلفان، 
وعىل أيش يتفقان«، استغل »التجمع اليمني لإلصالح« تلك 
األحداث، وعقد نهاية ذات الشهر مؤتمر »الوحدة والسالم«، 
تأكيداً وإشهاراً لحضوره الجماهريي الذي تنامى خالل فرتة 

وجيزة، واستعداداً لخوض االنتخابات القادمة.
انتهت »الفرتة االنتقالية - االنتقامية« بحدوث االنتخابات 
الترشيعية األوىل لدولة الوحــدة »27 إبريل 1993م«، وهي 
انتخابات وصفتها مجلة »economist« بـ »األكثر ديمقراطية 
يف العالــم العربي«، بلغ الرصاع بعد إعــالن نتيجتها مداه، 
أحس أحد رشكاء اإلنجاز بهزيمة شــبه مدوية أمام خيار 
»الديمقراطية« الذي كان محل رضاه ، لتدخل منظومة الحكم 
مرحلة »ائتالف ثالثي« لم تدم طويالً، برز فيها طرف ثالث 
تقليدي - »اإلصالح« - لم ينضــج بعد، عادت »اإليدلوجيا« 
لتطغى عــىل »املصلحة«، وحــرضت رصاعات املايض غري 

البعيد، وغابت الوحدة التي كانت حتى األمس القريب »َتجُب 
ما قبلها«.

األزمة الثالثة
ـتحدة األمريكية،  ـُ بعد قيامه برحلة عالجية إىل الواليات امل
وزيارتني رسيعتــني إىل كٍل من فرنســا واألردن، عاد عيل 
سالم البيض إىل عدن »19 أغســطس 1993م«، وفيها آثر 
االعتكاف للمرة الثالثة خــالل أقل من عام، وهو االعتكاف 
األطول واألخري، لُيقدم يف ُمنتصف الشــهر التايل مرشوعاً 
إصالحياً من »18« نقطة، تجاوز من خالله الواقع بمسافات 
كبرية، ُملخصاً مطالبه بـ »رفض سياســة الضم واإللحاق 
واإلقصاء«، ُمعلناً بــدء األزمة الحقيقة بني رشكاء الوحدة، 

وهي التي ُعرفت بـ »األزمة الثالثة«.
وهكذا تحول الرصاع - حســب توصيف جار الله عمر - 
إىل رصاع عىل قضايا اليمن، وبناء الدولــة، وليس اختالفاً 
عىل اقتسام الغنيمة، وتوزيع املناصب الوزارية، األمر الذي 
فتح الباب أمام نشوء رشعية جديدة موازية، هي الرشعية 
السياســية والشــعبية التي تنامى دورهــا تدريجياً بما 
يكفي ملنع الطرف اآلخر من اســتخدام الربملان، ليتعزز ذلك 
املوقف بسياســة النفس الطويل، والصرب الجميل من قبل 
قيادات »الحزب االشرتاكي«، وعدم االستجابات العاطفية 

لالستفزازات املتعمدة أو الصدفية.
أصمَّ »صالح« أذنيه عن طبول الحرب مؤقتاً، وقرر أن يناور 
كعادته، انصاع إىل مطالب األغلبية بحل األزمة سلمياً، لتتشكل 
- تبعاً لذلك - لجنة حوار من جميع األطياف، تســلمت جميع 
أوراق القضية، استمر عملها قرابة شهر، وعقدت »11« اجتماعاً، 
وذلك بالتزامن مع حدوث احتكاكات عسكرية بني طريف الرصاع، 
واســتمرار عمليات اغتيال جنوبيني، مثل محاولة اغتيال أوالد 
»البيض« يف عدن، وَمقتل أوالد أخته يف ذات الحادثة؛ األمر الذي 
خدم »الحزب االشرتاكي« يف موقفه، وأدى إىل استدعاء وساطة 
»ُعمانية - أردنية«، وتشــكيل لجنة عســكرية من الطرفني 
بمشاركة الوسيطني، وامللحقني العسكريني األمريكي والفرنيس 

وكان األخري ممثالً لالتحاد األوربي.

اتفاق بال عهد
تبادلة - رغم استمرار الحوار - حارضة  ـُ كانت االتهامات امل
وبقوة، تناولتها وسائل إعالم الطرفني بصورة ُمبالغ فيها، 
تارة اُتهم هذا الفريق باســتخدام خرباء عراقيني، واسترياد 
أسلحة كيماوية، وإجراء تدريبات ُمكثفة لقواته العسكرية 
استعداداً لالنقضاض عىل الجنوب، وتارة اُتهم الفريق اآلخر 
باستقدام خرباء روس، واسترياد أسلحة وطائرات وأدوات 
تجسس اســتعداداً لالنفصال عن الشمال، وغريها الكثري. 
صحيح أنَّ بعضاً من تلــك االتهامات كانت حقيقية، إال أنَّ 
ـضللة ظلت سيدة املوقف، وتاهت الحقيقة بني  ـُ اإلشاعة امل

هذا االتهام وذاك. 
كان »ُحكام صنعاء« ســباقني بالتهدئة اإلعالمية، ظلوا 
يرتقبون عودة عيل ســالم البيض - »االبن الضال« عىل حد 
توصيف أحدهم - للتوقيع عــىل »وثيقة العهد واالتفاق« - 
ُخالصة ما توصلت إليه لجنة الحوار السابق تشكيلها - وحني 
لم يعد؛ ذهبوا إىل األردن، ووقعوا بوجوه واجمة - ذات مساء 
رمضاني - عىل بنودها »20 فرباير 1994م«، بعد تلكؤ شديد 

من قبلهم، وإرصار كبري من قبل »الحزب االشرتاكي«.
تبادل الطرفان أثناء مراسم التوقيع االتهامات، ولم يمد 
»صالح« يده ملصافحة »البيض«، لوال أن امللك حسني بن طالل 
ان بروح مشــحونة،  دفعه خجالً إىل ذلك. غادر الرجالن عمَّ
وعداء أشد، وحقد أعمق، وعادا بعد زيارات محدودة لبعض 

دول الجوار عاد كل رئيس إىل عاصمته.
بحســب ُمقربني منه، فقد تحمس »البيض« لـ »وثيقة 
العهد واالتفاق« أكثر من غريه، واعتربها بمثابة انتصار له؛ 
كونها ارتكزت عىل بعــض النقاط الـ »18« الطموحة التي 
سبق وقدمها، وقال عنها: »الوثيقة تحمل مضامني فيدرالية، 
لكن من موقعي كطرف سار إىل الوحدة االندماجية وتحمس 
لها أكثــر من الرئيس عيل عبدالله، ال أســتطيع أن أتراجع 
عنهــا؛ ألنها صارت ملك الناس، ولم تعــد ملكاً لصانعها.. 
وعىل رغم قناعتي أنَّ الحرب آتية، وســوف تشــن باسم 
الحفاظ عىل الوحدة، فإن الوحدة بالنسبة يل تشكل قضية 

ُمقدسة ال يمكن املساس بها، ومن موقعي كشخص يف قمة 
املسئولية فإني عىل استعداد لالستقالة واالنسحاب؛ رشيطة 
أن نحفظ املرشوع الوحــدوي، ونصونه من عبث العابثني 

ـتسلطني«. ـُ وامل
ـــؤرشات حينها كانت تؤكد أنَّ الحرب قادمة ال  ـُ كل امل
محالة؛ فـ »صالح« لم يكن قادراً عــىل تنفيذ »الوثيقة«؛ 
كونها يف اعتقاده تهــدف إىل تفكيك قواه، وخلق رصاع بينه 
وبني حلفائه، يف حني بدأ »البيض« وقلة من أعضاء »الحزب 
االشرتاكي« يمهدون لالنفصال، بدعم وتحفيز كبريين من 
الخارج؛ بذرائع واهية، منها استحالة التعايش مع القوى 
السياسية يف الشمال, وأنَّ االستمرار يف الوحدة االندماجية 

سيؤدي إىل التخلص منهم نهائياً.
يف شــهادته عىل تلك املرحلة أفاد أنيس حسن يحيى أنَّ 
»البيض« لم ُيحســن الترصف بعد توقيعــه »وثيقة العهد 
واالتفاق«، ُمضيفــاً: »كان يجب أن نتــرصف بذكاء بعد 
ان.. كان يجب إنهاء االعتكاف، وأن نتعامل مع مهماتنا  عمَّ
بمسؤولية.. وكنت أقول لإلخوة أن يطلعوا إىل صنعاء. نحن 
باالعتكاف قدمنا للطرف اآلخر مربراً أن ليشن الحرب علينا«.

ال يمكننا الجــزم أو الخوض يف تفاصيــل مبادئة طريف 
الرصاع، سواًء يف »أبني أو حرف سفيان أو ذمار أو عمران«، 
كونه »ورقة خفية« من مهازل التآمر الســيايس املحفور 
بعناية يف تاريخنا وواقعنا املأزوم، ونتيجة حتمية لفشــل 
الصيغة السياسية الرسية التي صنعت الوحدة املأزق، ومن 
نترص لحظتها  ـُ حقنا أن نتسأل: هل »الحزب االشرتاكي« امل
من خالل »وثيقة العهد واالتفاق« أحمق ليجازف بنسفها، 

ـُستفيد طرف آخر نعرفه جيداً؟!.  أم أنَّ امل

حراك بال بوصلة
كانت حرب »صيف 1994م« بداية مسار اإلعالن عن انتهاء 
الوحدة بمفهومها الطوعي، ونبل أهدافها، حيث دخل اليمن 
- كما أشــار مصطفى النعمان - مرحلة االنفصال النفيس 
بممارســات انتقامية ضد املهزومني، رافقها أداء سيايس 
غري حصيف تجاه رشكاء الوحدة الحقيقيني، لتبدأ بعد ذلك 
سلسلة عقيمة من القرارات االرتجالية التي بدأت باإلقصاء، 
وانتهت بشــعور جنوبي غاضب تزايد إىل أن بلغ حد اعتبار 

األمر احتالالً.
أنتجت تلك الحرب طرفاً سياسياً يريد االنتقام، ويسعى 
للثأر، لتأتي االنتكاســات االقتصادية املُتالحقة وترفع من 
وترية ذلك الشــعور أكثر فأكثر، وأدت يف النهاية إىل اندالع 
مظاهرات الحراك الجنوبي كرد فعل عىل فشل الوحدة املأزق، 

وذلك بعد »17« عاماً من تحقيقها.
تحولت »القضية الجنوبية« بفعل التحركات امليدانية إىل 
مرشوع ُمسيطر، يمسك بزمامه أكثر من طرف - »أصيل«، 
رد، وبفعل  و»تقليدي« - واتجه »الحراك الجنوبي« بشكل ُمطَّ
سياسات النظام الخاطئة نحو التجّذر واالستقواء بالداخل 
والخارج، ووصــل إىل أقىص درجات الخطورة بتجاوزه ذلك 
التأطري املطلبي إىل رفع شعارات انفصالية ذات بعد مناطقي 
مقيت، واســتهداف ُمبارش ومقصــود ملمتلكات مواطنني 
شــماليني، وهكذا صار البعد االنفصايل جلياً تحت مسمى 
»الجنوب العربي«، وهي تسمية إنجليزية رصفة، ولم أجد 
لها حضوراً يف كتاب التاريخ إال يف املراجع التي وثقت للسنوات 

األخرية لالحتالل الربيطاني للجنوب.
ُمقابل تلك النزعة االنفصالية املُتطرفة ظهر من يرى أنَّ 
»القضية الجنوبية« حقيقية غري ُمفتعلة، وأنَّ حلها الجذري 
والرسيع أمر ذو أهمية ملا له من حيوية وطنية تخدم قضية 
الوحدة برمتها، بما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي 
إىل إصالح مسار الوحدة، وإزالة آثار حرب »صيف 1994م«، 
وتقود إىل »االندماج الوطني« يف سياق »املصالحة والتسامح.. 
بآفاق وطنية شاملة«، ويف إطار »مرشوع لإلصالح السيايس 

والوطني الشامل«. 
وبالفعل تمت مناقشة بقاء الوحدة فوق طاولة »مؤتمر 
الحوار الوطني«، عىل اعتبار أنه ليس لديها من خيار سوى 
االستمرار؛ ألنها - عىل حد توصيف غالبية أعضاء ذلك املؤتمر 
- صمام أمان الستقرار اليمن ومحيطها اإلقليمي، واألهم 
أنَّ املتحاورين دعوا إىل محاســبة ناهبــي االرايض العامة 
والخاصة، وإعادتها إىل أصحابها باعتبارهم أفراداً معروفني، 
وسبق لـ »تقرير هالل وبارصة« أن حددهم بـ »16« ُمتنفذا.

 واألكثر أهمية أنَّ دول العالم األساسية اجتمعت حينها - 
ومن النادر أن تجتمع - حول دعم هذا التوجه - وهو نفسه 
اإلجماع الذي أيد وحدة اليمن عام »1990م«، وأيد استمرارها 
خالل عامي »1993 / 1994م« - العتبارات جمة؛ أهمها أنَّ 
أمر الوحدة معقود عىل املصالح العاملية وال يمكن التفريط 
فيها، وألن اليمــن يقع عىل طريق الثروات، فضالً عن كونه 
يتمتع بقدر من الثــروة النفطية والغازيــة، وبالتايل فان 

استقراره عنرص حيوي للغاية، ويهم الجميع.
يف غمرة انشــغال »األطراف املعنيــة« اليمنية بالحوار، 
وصياغة »دســتور اليمن الجديد«، تسلل اإلماميون الجدد، 
وقادوا جحافلهم املُتوحشة للقضاء عىل الجمهورية اليمنية، 
وهي لم تحقق أهدافها املُعلنة بعد، وبدعم كبري من قبل إيران، 
وهو األمر الذي أربك املشهد، وأدخل اليمن واليمنيني يف دوامة 

ُمنهكة لم يخرجوا منها حتى اللحظة.

    الـثـورة اليمنية   ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر التعترف بالحدود الشطرية
      الثــوار في الشــمال والجنــوب.. جبهة كفاح واحــــــدة وأنفــس تواقة للتحرر 

وتحقــيق الوحــدة والعــــدالة إلجـــتماعـيـة
    إرهاصات ومــــراحــل مختلفة مـــرت بها الـوحـدة اليمــنية

ملف
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املهندس / أوس عبدالله العود - وزير النفط واملعادن

اللــــواء / سلطان بن علي العرادة  - محافظ محافظة مأرب 
يســرني باســمي ونيابــة عــن إدارة وموظفــي شــركتي صافــر ومصــايف مــأرب أن أبعث لكــم أســمى آيــات التهانــي والتبريكات
١٩٩٠م. ٢٢مايــو  فـــي  املباركــة  الوحــدة  وحتقيــق  اليمنيــة  اجلمهوريــة  لقيــام  الـــ)٣٠(  الذكــرى  مبناســبة 

سائلن اهلل أن يعيد هذه املناسبة وقد حتقق لشعبنا العظيم انتصاره على املليشيا االنقالبية
 وأن يعيدها عليكم وعلى شعبنا باألمـن واالستقرار والنماء واالزدهار

الـــفــريـــق الركـــن / علي محسن صالح - نائب رئيس اجلمهورية 

دولة رئيس مجلس الوزراء  الدكتور / معين عبدالملك سعيد 
يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصايف مأرب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 

احتفاالت شعبنا بالعيد الوطني الـ)٣٠( للجمهورية اليمنية وإعادة حتقيق الوحدة املباركة فـي ٢٢ من مايو ١٩٩٠م
سائلن اهلل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة الوطنية وقد حقق جيشنا الوطني النصر على املليشيا االنقالبية، لينعم شعبنا 

باألمن واالستقرار والنماء واالزدهار فـي ظل دولة احتادية وفقًا ملا جاء فـي وثيقة مؤمتر احلوار الوطني الشامل

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 واملنتج 

الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 واملنتج 

الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن
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قواتنا املسلحة ومن منطلق واجبها الوطني 
والدستوري ردت عىل تلك الخروقات واالعتداءات 
املتواصلة للمليشيا، حيث أطلقت قيادة املنطقة 
العسكرية الســابعة منتصف األسبوع عملية 
عسكرية واسعة، شــنت خاللها هجوماً شامالً 
عىل مواقع تمركز املتمردين االنقالبيني يف مختلف 
مواقع وجبهات ميرسة جبهة نهم رشق العاصمة 

صنعاء.
العملية العسكرية الخاطفة التي انطلقت وسط 
انكسار وتهاٍو متسارع ملليشيا الحوثي االنقالبية 
حققت أهدافها االسرتاتيجية والعسكرية وفق 
الخطة املرســومة من قيــادة الجيش الوطني 
واملنطقة العسكرية السابعة، واأللوية والوحدات 
العسكرية املشاركة يف هذه العملية وبإسناد من 
تحالف دعم الرشعية بقيــادة اململكة العربية 
الســعودية، أحرزت تقدماً جديداً شمايل رشق 
محافظة صنعاء وجنوبها، وسط خسائر برشية 
ومادية كبرية يف صفوف مليشيا الحوثي االنقالبية.

عملية عسكرية خاطفة
قائد املنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن 
أحمد حسان جربان أوضح أن العملية العسكرية 
جاءت يف إطــار حق الرد عىل تصعيد مليشــيا 
الحوثي االنقالبية، وخروقاتها املتواصلة يف جميع 
الجبهات، والتي لم تلتزم بالهدنة، والتزم بها أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم 
رجال القبائل املساندة للجيش الوطني الفتاً إىل أن 
املليشيا االنقالبية تعيش اليوم لحظاتها األخرية، 
وهي تتهــاوى وتجر عنارصهــا ومقاتليها إىل 

محارق املوت".
وأضاف اللواء جربان: "نفذت وحدات من القوات 
املسلحة ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش 
الوطني عملية عسكرية نوعية وناجحة، رداً عىل 
الخروقات واالعتداءات املتواصلة التي تقوم بها 
املليشيا االنقالبية، وحسب الخطة االسرتاتيجية 
والعســكرية التي أعدتها قيادة الجيش الوطني 
تمكنت خاللها من تحرير عدد من املواقع املهمة 
واالسرتاتيجية يف جبهات وميادين ميرسة جبهة 

نهم رشق العاصمة صنعاء".
وبني اللواء جــربان أن أبطال الجيش الوطني 
تمكنوا من تحرير سلســلة جبال املنامة وبحرة 
االسرتاتيجية رشق العاصمة صنعاء، باإلضافة 
إىل تحرير معظم املواقع العسكرية االسرتاتيجية 

يف جبهة نجد العتق بميرسة جبهة نهم.

جهود كبيرة للفرق الهندسية
وأشــار اللواء جربان إىل أن "الفرق الهندسية 
التابعة لقوات الجيش الوطني تعمل بوترية عالية 
عىل انتزاع األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، يف املواقع العسكرية 
التي خرستها حيث انتزعت ما يقارب 215 لغًما".

خسائر كبيرة في العتاد واألرواح
وحول خسائر مليشيا الحوثية االنقالبية التي 
خرستها يف هذه املعركة، أكد اللواء جربان، أن ما 
ال يقل عن 37 عنرصاً من عنارص مليشيا الحوثي 

االنقالبية لقــوا مرصعهم بنريان أبطال الجيش 
الوطني وغارات مقاتالت التحالف العربي التي 
استهدفت مواقع وتعزيزات تلك املليشيا االنقالبية.
مؤكداً أن مثلهم ُقتلوا خالل اليومني املاضيني 
بــذات الطريقة، ناهيك عن عــدد من الجرحى 
وخســائر مادية آخرى يف املعدات القتالية التي 

تكبدتها تلك العصابة اإلجرامية.

إفشال هجوم للمليشيا
يف ذات السياق أفشلت قوات الجيش الوطني 
منتصف األسبوع، محاولة هجوم فاشلة ملليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران رشقي مديرية 

نهم.
وأشار قائد لواء الحسم العميد عبده الشعوري 
أن مواجهات بني قوات الجيش الوطني ومليشيا 
الحوثي املتمردة اندلعت يف جبهة نجد العتق، عقب 

محاوالت هجومية للمليشيا االنقالبية.
وأوضح العميد الشــعوري أن أبطال الجيش 
الوطني تمكنوا من إفشال الهجوم، وإجبار العدو 
عىل الرتاجع والفرار، بعد تكبيده قتىل وجرحى يف 

صفوفه.
ونوه قائد لواء الحســم إىل أن جثث عنارص 
العدو التزال متناثرة يف منطقة املواجهات. مؤكداً 
أن قوات الجيش الوطنــي ملتزمة بوقف إطالق 
النار، ويف الوقت ذاته تمتلك حق الرد عىل كل تلك 

االعتداءات والخروقات الحوثية.

تحرير مواقع استراتيجية
إىل ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة 
باملقاومة الشعبية منتصف األسبوع، من تحرير 
عددا من املواقع العسكرية االسرتاتيجية يف ميرسة 
مديرية نهم، رداً عىل خروقات واعتداءات مليشيا 
الحوثي االنقالبية وقصفهــا ملنازل املواطنني يف 

املناطق السكنية بمديرية الجدعان غرب مأرب.
وقال العميد خالد األقرع أحد القيادات امليدانية 
والعسكرية املتواجدة يف الخطوط واملواقع األمامية 
بميرسة جبهة نهــم رشق العاصمة صنعاء: إن 
القوات املسلحة مســنودة باملقاومة الشعبية 
الباسلة شــّنت هجوماً نوعياً تمكنت خالله من 
تحرير عدد من املواقع االسرتاتيجية يف جبهة نهم.
وأضاف: "املعارك العســكرية التي دارت بني 
أبطال القوات املســلحة ومعهم رجال القبائل 
املســاندة للجيش الوطني، ومليشــيا التمرد 
واالنقالب الكهنوتية أسفرت عن مقتل عدد من 
عنارص املليشيا االنقالبية وجرح آخرين، إضافة إىل 
تكبيد تلك املليشيا خسائر مادية كبرية يف املعدات، 
واآلليات القتالية، فيما اســتعاد أبطال الجيش 
الوطني كميات كبرية من األســلحة والذخائر 
املتنوعة بينها عربة عسكرية وثالثة أطقم كانت 

بحوزة تلك العصابة اإلجرامية".

وأشار العميد األقرع إىل أن املواقع التي حررتها 
قوات الجيش الوطني منتصف األسبوع، كانت 
تتمركز فيها املليشــيا االنقالبية، ومن خاللها 
تقوم بقصف القرى واألحياء السكنية يف مديرية 
الجدعان غرب محافظة مأرب املحاذية ملديرية 
نهم رشق العاصمة صنعــاء ، مخلفة ضحايا 
كبرية من املدنيني اآلمنــني يف منازلهم وآخرهم 
الشهيدة فاطمة األجدعي التي استهدفتها املليشيا 

اإلجرامية بقذيفة هاون إىل منزلها.
إىل ذلك أكد العقيد أحمد القايض أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف اللــواء 314 املرابط يف 
جبهة نهم" أن "القوات املسلحة تقوم بواجبها 
الوطني والدستوري يف الرد عىل املليشيا االنقالبية 
يف استهدافها ملواقع الجيش الوطني يف جبهات 
مديرية نهم حيث تمكنت قواتنا الباســلة من 
السيطرة الكاملة عىل عدد من املواقع العسكرية 
أبرزها تحرير جبهــة نجد العتق بميرسة جبهة 
نهم، وكذا تحرير سلسلة جبال املنامة وبحرة، ذات 
األهمية االسرتاتيجية، باإلضافة إىل تحرير مواقع 
عســكرية بميرسة جبهة نهم رشقي العاصمة 

صنعاء.

تحرير مواقع استراتيجية
وأضاف العقيد القايض إن قوات الجيش الوطني 
حررت أيضا سلسلة جبال القائد، وسلسلة جبلية 

كبرية يف جبهة نجد العتق بميرسة مديرية نهم 
رشق العاصمة صنعاء.

 مؤكدا أن القوات املسلحة واملقاومة الشعبية 
الباسلة ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش 
الوطني مــا يزالون يف تقــدم ميداني متواصل، 
ويكبدون املليشيا اإلمامية خسائر برشية ومادية 

كبرية يف األرواح والعتاد.

عملية عسكرية واسعة
من جانبه أوضح املقدم محمد األجدعي أحد 
القيادات امليدانية و العسكرية يف جبهة نجد العتق 
بميرسة جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء "إىل إن 
املعارك العســكرية انطلقت ردا عىل الخروقات 
املستمرة التي تقوم بها املليشــيا االنقالبية يف 
جبهــات "صلب" "ونجــد العتق"ضمن خطة 
عسكرية واسعة، ومحكمة أعدتها قيادة القوات 
املسلحة لتحرير محافظة صنعاء بمشاركة ألوية 

عسكرية من املنطقة العسكرية السابعة.
وأكد األجدعي أن قوات الجيش الوطني تمكنت 
من السيطرة الكاملة عىل مواقع عدة يف ميرسة 
جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء كانت تتمركز 
فيها مليشيا الحوثي االنقالبية ومن بينها سلسلة 
جبال املنامة وبحرة االسرتاتيجية، بعد أن استمرت 
فيها املليشيا االنقالبية ملدة أربع سنوات، بينما 
التحمت قوات الجيش الوطني التي هاجمت من 

جبهتي "نجد العتق" و"الجبال القريبة من صلب" 
يف مديرية نهم رشق العاصمة صنعاء"

هدفنا تحرير كل تراب الوطن
وقال القائــد امليداني األجدعــي: "العملية 
العسكرية الواســعة هدفها ليس تحرير بعض 
املواقع العســكرية وحسب، بل الهدف األسايس 
هو تحرير مديرية نهم بالكامل، ومن ثم التوجه 
صــوب العاصمة صنعــاء لتحريرهــا وبقية 
املحافظات واملناطق الخاضعة لســيطرة تلك 

املليشيا اإلجرامية.

تقدم كبير ألبطال الجيش
الرائد عيل الجماعي أحد القيــادات امليدانية 
والعسكرية يف جبهة نجد العتق التابعة ملديرية 
نهم رشقي العاصمة صنعــاء ، أوضح أنه رغم 
الخروقــات املتواصلة التي تقوم بها املليشــيا 
االنقالبية يف محاولة بائسة وفاشلة منها للتقدم 
نحو مواقع الجيش الوطني، تمكنت قوات الجيش 
الوطني من التقدم امليداني والعســكري بشكل 
كبري، والسيطرة عىل عدد من املواقع العسكرية 
ذات األهمية االسرتاتيجية يف ميرسة جبهة نهم 

رشق العاصمة صنعاء.

 روح معنوية عالية
وأشاد الرائد الجماعي بالروح املعنوية العالية 
التي يتمتع بها أبطال القوات املسلحة واملقاومة 
الشعبية ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش 
الوطنــي، وهم يرســمون بإخالصهم وثباتهم 
وعزيمتهم وإيمانهم بقضيتهم العادلة املتمثلة يف 
تحرير كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا التمرد 

واالنقالب اإلمامية.

هزائم ساحقة 
النقيب محمد نجيب أحــد القيادات امليدانية 
والعســكرية يف جبهة نجد العتق بمديرية نهم 
أوضح أن املليشيا االنقالبية منيت بهزائم ساحقة 
عىل أيدي قوات الجيش الوطني البواســل الذين 
ســطروا مالحم بطولية كبرية يف هذه املعركة 
مضيفاً: "الجيش الوطني يتقدم بخطوات ثابتة 
نحو تحقيق األهداف املرسومة للعملية العسكرية 
التي خطط لها مــن قبل قيادة الجيش الوطني، 

وقيادة املنطقة العسكرية السابعة".
وأشــار نجيب: إىل أن جبهــات نهم املختلفة 
أوشكت عىل االلتحام مع بعضها بعد تحرير مواقع 
عسكرية اسرتاتيجية واسعة كانت تحت سيطرة 
تلك العصابــة ، وتم تصفية األلغــام والعبوات 
الناسفة التي زرعتها املليشيا االنقالبية من تلك 

املناطق التي شهدت مواجهات ضارية وعنيفة.

تقدم جديد شرق نهم
إىل ذلك واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة 
باملقاومة الشــعبية الباســلة تقدمها امليداني 
والعســكري يف جبهة نجد العتق بميرسة جبهة 
نهم رشق العاصمة صنعاء، واملواقع العسكرية 

املختلفة يف ذات املديرية.
حيث أكد املقدم عيل الروحاني أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية يف املنطقة العسكرية السابعة 
أن قوات الجيش الوطني أحرزت منتصف األسبوع 
تقدما جديدا رشق مديرية نهم، وتمكنت بعض 
الوحدات من قوات املنطقة العسكرية السابعة 
واملقاومة الشعبية من تحرير سلسلة مواقع أبو 

ربيع االسرتاتيجية ومواقع أخرى مجاورة لها.
وأكد الروحانــي أن قوات الجيش تمكنت بعد 
معارك ضارية وعنيفة خاضهتا ضد املليشــيا 
االنقالبية من اغتنام مدرعة عســكرية، وأربعة 
أطقم عسكرية، باإلضافة إىل مقتل 15 عنرصاً من 
عنارص تلك املليشيا االنقالبية، واغتنمت أسلحة 
خفيفة وثقيلة ومعدات عسكرية تابعة للمليشيا 

كانت يف تلك املواقع التي تم تحريرها.
مضيفاً: "قوات الجيــش الوطني واملقاومة 
الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل املساندة 
للجيش الوطني، ملتزمون بالهدنة املعلنة التي 
أعلنتها القيادة السياسية والعسكرية، لهم حق 
الرد عىل الخروقــات واالعتداءات املتواصلة التي 
تقوم بها املليشيا االنقالبية يف استهدافها املبارش 
والسافر ملواقع الجيش الوطني يف جبهة نهم رشق 

العاصمة صنعاء".

يســطر أبطال الجيش الوطنــي أروع املالحم البطولية 
يف مختلــف ميادين الرشف والبطولــة بانتصارات عظيمة 
يحققونها يف أكثر من جبهة من جبهات الدفاع عن الجمهورية 

واستعادة مؤسسات الدولة.
تأتي هذه االنتصارات وقوات الجيش الوطني ال زالت ملتزمة 
بالهدنة تنفيذاً ألوامر وتوجيهات القائد األعىل للقوات املسلحة 
املشري الركن/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بوقف 
إطالق النار استجابة لدعوة األمني العام لألمم املتحدة ملواجهة 

تبعات انتشار فريوس كورونا املستجد "كوفيد - 19".
ففي جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البالد تمكنت 
قوات الجيش الوطني من كرس هجوم شنته مليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران األربعاء املايض، عىل مواقع قوات الجيش.

مصادر عسكرية ذكرت أن "أبطال الجيش الوطني تمكنوا 
من صد هجوم شنته مليشيا الحوثي يف جبهة قانية".

وأضاف املصدر أن املليشيا تكبدت خسائر كبرية يف العتاد 
واألرواح.

وأشار املصدر إىل أن طريان التحالف العربي دمر تعزيزات 
للمتمردين الحوثيني كانت يف طريقها إىل الجبهة ذاتها.

إىل ذلــك تمكن أبطال الجيش، من صد هجمات ملليشــيا 

الحوثي املتمردة غربي مدينة تعز، جنوب غرب البالد.
مصادر عسكرية ذكرت أن مجاميع من مليشيا الحوثي 
املتمردة، حاولت فجر يوم السبت، التقدم باتجاه مواقع الجيش 

الوطني يف محيط جبل هان بحذران.
وأكد املصدر بقوله: "لكن يقظة أبطال الجيش املرابطة يف 

تلك املواقع رصدوا وأفشلوا محاوالتها".
الفتاً إىل أن قوات الجيش شنت عىل إثر ذلك هجوماً معاكساً، 
تمكنت خالله من تأمني عدد من املناطق التي تنطلق منها تلك 
الهجمات الحوثية.. مؤكداً سقوط عدد من القتىل والجرحى 
يف صفوف املليشيا الحوثية، وتدمري عدد من اآلليات التابعة 

لها خالل املواجهات.
وعقب تلك الهزائم قصفت املليشيا أحياء ومنازل املواطنني يف 
الجبهة الرشقية للمدينة بالصواريخ والقذائف بشكل عشوائي.
ويف شــمال غرب البالد أحبطت قــوات الجيش الوطني، 
الجمعة، هجمات ملليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 

تحديداً يف محافظة حجة.
وبحسب مصادر عسكرية رصدت قوات الجيش الوطني 
محاوالت هجومية للمليشيا الحوثية يف جبهة حرض الحدودية، 
وتمكنت من إفشالها وتكبيد املليشيا خسائر كبرية يف األرواح 

والعتاد.
يف غضون ذلك، قصفت املليشيا الحوثية مواقع تابعة للجيش 
وأحياء ومنازل املدنيني يف محافظات الضالع، ولحج والحديدة 
وعىل إثرها ردت قــوات الجيش عىل تلك االعتداءات الحوثية 

وكبدتها خسائر فادحة.
وبحســب تقارير عديدة تفيد أن املليشيا الحوثية املوالية 
إليران تتكبد هزائم وخسائر كبرية عىل مختلف جبهات القتال، 
وأن مشاهد تشييع ودفن جثامني العرشات من قتالها مؤخراً 
أكرب دليل عىل هزائمها وخسائرها املتواصلة عىل أيدي أبطال 
الجيش الوطني من منطلق حق الــرد املرشوع والدفاع عن 
النفس وعدم التزام مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 
بقرار وقف إطالق النار واستمرارها يف اعتداءاتها وجرائمها 
وخروقاتها التي شملت -حســب تقارير- اعماالً عسكرية 
عدائية، واستخدام األســلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ 
البالستية عىل مدن واحياء ومنازل املدنيني يف مناطق ومدن 

عدة.
وبلغت تلك الخروقات وفق ما أعلنه التحالف العربي لدعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية قبل يومني، 3758 

انتهاكاً حوثياً منذ إعالن هدنة وقف إطالق النار يف اليمن.

ردا علي خروقاتها المستمرة في أكثر من جبهة

أبطال اجليش حيبطون هجامت املليشيا يف البيضاء وحجة وحيررون مواقع جديدة يف تعز

في إطار الرد على الخروقات المستمرة للمليشيا االنقالبية

القوات املسلحة حترر مواقع اسرتاتيجية يف ميرسة جبهة هنم
قائد المنطقة العسكرية السابعة: ماضون في استكمال تحرير ما تبقى من فرضة نهم وكل تراب الوطن

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية 
ممثلة بفخامة املشري الركن عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املســلحة، تواصل القوات املسلحة التزامها 
بالهدنة املعلنة يف يناير املايض، ووقف إطاق 
النار استجابة لدعوة األمني العام لألمم املتحدة 
وقيادة التحالف العربي ملواجهة تبعات انتشار 
فريوس كورونا املستجد، يقابله يف الجانب اآلخر 
استفزازات سافرة من قبل املليشيا االنقابية 
وخروقات متواصلة للهدنة، واستهدافها ملواقع 
الجيش الوطني يف جبهة نهم رشق العاصمة 

صنعاء.

    رفيق السامعي

  العميــد األقــرع: هدفنــا اســتعادة 
الوطن وكل مؤسسات الدولة المخطوفة

  العميد الشعوري: األبطال تمكنوا من إفشال 
هجوم للمليشيا وأجبروها على التراجع والفرار

  أبطال القوات المســلحة: معنوياتنا 
عاليــة، وعازمــون علــى اقتــالع فلول 

المليشيا اإلمامية
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أحمد عفيف
رافقت مرحلة الوحدة اليمنيــة التي ابتدأت يف العام 
1990م جملة مــن األخطاء واالختــالالت التي طالت 
املحافظات الجنوبية وأبناءها من قبل النظام السابق، 
وأدت الرتاكمات الناتجــة عن هذه االختالالت إىل ظهور 
الحراك الجنوبي السلمي مطالبا بحقوق أبناء الجنوب 
وتسوية أوضاعهم، ليلهم هذا الحراك أبناء املحافظات 
الشمالية وســائر املحافظات الجنوبية القيام والتحرك 
بفعل ثوري مســاند لقضايا الجنــوب وقضايا الظلم 
واالســتبداد الذي طال البالد بأكملها، وتمثل هذا الفعل 
بثورة فرباير الشبابية السلمية، ويف هذا داللة واضحة ال 
لبس فيها عربت عىل الهم املشرتك ألبناء الشمال والجنوب 
يف كافة القضايا الوطنيــة واملصريية، وتكللت كل هذه 
الجهود الثورية جنوبا وشماال بمخرجات الحوار الوطني 
الشامل التي جعلت من القضية الجنوبية محورا رئيسيا 
من محاورها وقدمت لهــا املعالجات والحلول الجذرية 
بمشــاركة كافة أطياف ومكونــات وأبناء املحافظات 
الجنوبية، وكلهم أجمع عليها كحلول مالئمة للمظالم 
واالختالالت املرتاكمة التي رافقت سابقا مرحلة الوحدة 
اليمنية، وشملت هذه املعالجات تسوية أوضاع املايض 

وتوفري الضمانات لحلول دائمة.

القضية األولى
وفقا للرتتيب الوارد يف وثيقة مخرجات الحوار وردت 
القضية الجنوبية بالرتتيب األول تلتها بقية القضايا التي 
تناولها مؤتمر الحوار، يف إشارة ألهميتها وأولويتها املطلقة 
عىل ســائر القضايا الوطنية، وألنها القضية األوىل تم 
تشكيل عدد من الفرق املنبثقة من الفريق الرئييس ملناقشة 
وتدارس ما يتعلق بجزئيات القضية وأبعادها والحلول 
والضمانات الخاصة بها، كما درست هذه الفرق جذور 
القضية الجنوبية مــن الجوانب القانونية واالجتماعية 
والثقافية والسياسية والعسكرية كأرضية لبناء الحلول 
املالئمة والصحيحة لكافة جوانب القضية، وهو ما تم 
بالفعل فقد اشتملت التوصيات عىل حلول جذرية أسهمت 
فيها كافة املكونات السياسية واالجتماعية واملدنية، إىل 
ذلك وفرت األمانة العامة للحوار أفضل امليرسين والخرباء 
املحليني والدوليني ملساندة الفريق الرئييس والفرق الفرعية 
يف تنفيذ مهامهم واستكمال أعمالهم بآليات تساعد عىل 
الشمول واالستقصاء وتصميم الحلول بطرق مستجيبة 

لنوعية املشكالت والقضايا وطبيعتها.

دراسة مستوفية
لكي يتم الخــروج برؤى توافقيــة وحلول مرضية 
ومالئمة للقضية الجنوبية بكافة جزئياتها وأبعادها تم 

اتخاذ العديد من اإلجراءات الضامنة لذلك، ولعل أبرزها:
- تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة للقضية الجنوبية: 
فإىل جانب هيئة رئاسة القضية الجنوبية املكونة من 
رئيس وثالثة أعضاء، شكل فريق مكون من ثمانية 
أعضاء إلعداد الخطة التنفيذية للفريق بمســاعدة 
اثنني من امليرسين املتخصصني، وشكلت لجنة رباعية 
ملتابعة تنفيذ خطة العمــل وفقا لإلجراءات والتدابري 
واملعايري املضمنة يف الخطة، كما شكلت لجنة مكونة 
من أربعة مختصني الستخالص املشاركات املجتمعية 
املتعلقة بالقضية الجنوبية، ولجنة أخرى مكونة من 
12 شخصا الســتخالص الرءى املقدمة حول جذور 
ومحتوى القضية الجنوبيــة، وفريق مكون من 40 
عضوا قدموا الرؤية التوافقية حول جذور ومحتوى 
القضية الجنوبية وفقا الستخالص الرءى املقدمة من 

قبل املكونات.
- إتاحة املجال لفريق القضية الجنوبية بعقد لقاءات مع 
املبعوث األممي إىل اليمن وســفراء الدول لدى اليمن، 
وقد عقد الفريق لقاءات مع سفراء بريطانيا وروسيا 
واألردن وباكستان وماليزيا وإندونيسيا، والتقوا بمدير 
عام مكتب مجلس التعاون الخليجي باليمن، كما زارهم 
إىل مواقع عملهم أعضاء هيئة رئاسة املؤتمر واألمني 
العام للمؤتمر، واستمعوا إىل محارضات نفذها عدد من 
الخرباء الدوليني واملحليني وبعض الباحثني يف مواضيع 

ترتبط مبارشة بمهام الفريق.
- فتح مجال املشــاركة وتقديم الرؤى لكافة املكونات 
بما فيها األحزاب والتنظيمات السياسية واملكونات 
الجنوبية املختلفة والحراك السلمي الجنوبي والنساء 
املستقالت والشــباب ومنظمات املجتمع املدني، إىل 
جانب الرؤى املقدمة عرب إطار املشــاركة املجتمعية 
والتي أتاحت لكافة املواطنني تقديم ما يرونه من أفكار 
ورؤى ومقرتحات حول القضية الجنوبية وكلها أخذت 

بعني االعتبار.
وأسهمت هذه اإلجراءات مجتمعة يف تدفق الرؤى حول 
هذه القضية والتي تطابقت أغلبها إىل حد كبري، وأعطت 
صورة شاملة عن القضية الجنوبية مستوعبة التعددية 
السياسية القائمة بالبالد وتوجهاتها الفكرية واملصالح 
التي تمثلها كال منها، وبذلك تكون حلول القضية الجنوبية 
التي اشتملتها املخرجات حلوالً توافقية مجمعاً عليها 
وشاملة، تغلق كل األبواب عىل املزايدين بالقضية الجنوبية 

لخدمة مصالحهم الضيقة.

الجذور والمحتوى
وصوال إىل توصيــف دقيق وتحديــد مفصل لجذور 
ومحتوى القضية الجنوبيــة، وضع فريق العمل أهدافا 
رئيســية عامة خالل الفرتة األوىل من عمله، وبطبيعة 
الحال فإن هذا ينعكس عــىل نوعية الحلول ومالءمتها 
كونها تستند إىل تشخيص دقيق، تمثلت هذه األهداف يف:
- العمل عىل البحث يف جذور ومحتوى القضية الجنوبية.

- الوصول إىل رؤية توافقية حول جذور ومحتوى القضية 
الجنوبية.

- استقراء الرؤى ميدانيا.
- بلورة الرؤية التوافقية للجذور واملحتوى.

- معرفة املوقف املجتمعي.
- استيضاح موقف األطراف الجنوبية يف الخارج.

ويف إطــار هذه األهداف عمــل الفريق عىل محورين 

هما جذور القضية الجنوبية ومحتواها مســتمعا إىل 
الــرؤى املقدمة حول جذور القضيــة الجنوبية، ثم إىل 
الرؤى املتعلقة بمحتوى القضية الجنوبية، وقام بعملية 
استخالص لكافة الرؤى والتوافق عىل رؤية واحدة تمثل 
الفريق، وأسهمت الجهود املبذولة يف إعداد الرؤى والرؤية 
التوافقيــة يف إدخال البعد العلمــي واملعريف يف التحليل 
السيايس ملوضوعات القضية الجنوبية وهو البعد الذي 
ساعد عىل أن تتسم تلك الرؤى إىل حد كبري باملوضوعية 
واالبتعاد عن التمســك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية 

الجانب.

أبعاد القضية 
كافة الرؤى املقدمة لفريق القضية الجنوبية يف مؤتمر 
الحوار تناولت األبعاد السياسية والقانونية والحقوقية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للقضية، واتفقت 
الرؤى جميعها عىل أن إعــالن قيام الوحدة اليمنية يف 
مايــو 1990م مثل تحقيقا آلمــال اليمنيني وتتويجا 
لنضاالتهم، لكن واقع الحرب واملمارســات الخاطئة 
واالقصاءات قد حفزت وجذرت املشاعر الرافضة للواقع 
السائد وصوال إىل انطالق الحراك الشعبي الجنوبي بكافة 
مكوناته كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل 

للقضية الجنوبية.
وقد اســتعرضت وثيقة مخرجات الحــوار الوطني 
كافة األبعاد املتعلقة بالقضيــة الجنوبية بتفاصيلها 
الدقيقة وفقا للرؤى التي تقدمــت بها كافة املكونات، 
موضحة أن الهدف من استعراضها عدم تكراراها مجددا 
وإيجاد الحلول املالئمة لها، ومن الواضح أن كافة األبعاد 
للقضية يمكن أن تندرج ضمن عدم وضوح األســس 
واآلليات السياسية التي قام عليها مرشوع دولة الوحدة 
االندماجية والذي تم بشكل فوري ورسيع وغري علمي 
لم يوضح املالمح املستقبلية، لكن هذه اإلشكالية يكمن 
حلها حاليا بنظام الدولة االتحادية التي تعطي لإلقليم 
صالحيات واسعة يف كافة النواحي بما فيها إدارة املوارد 
والفرص، وتتحــدد فيهــا أدوار وواجبات وصالحيات 
الحكومة املركزية واألقاليم بشكل واضح وبطريقة ال 
تقبل االلتفاف والتأويل واالجتهادات، ويعد هذا النظام 
بحد ذاته ضامناً حقيقياً لحلحة املشكالت االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية والقانونية والسياسية يف عموم 
البالد.

معالجات الماضي
هدفت املعالجات التي قدمتها مخرجات الحوار املتعلقة 
بالقضية الجنوبية إىل إيجاد حل دائم ملشكالت الجنوب يف 
إطار دولة اتحادية تضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، 
أساسها املواطنة املتساوية والحكم الرشيد الذي يكفل 
تنمية مستدامة بكل أوجهها وتعزيز وحماية الحقوق 

والحريات، ولم تقترص هذه املعالجات عىل التأسيس لعهد 
جديد يف محافظات الجنوب بل شملت معالجات لألخطاء 
املاضية التي مورست بحق أبناء الجنوب، ومن أبرز هذه 

املعالجات:
- تشكيل لجنة لحرص وإطالق األرسى ممن تم أرسهم 
عىل ذمة الحراك الســلمي الجنوبي وقد تشكلت هذه 
اللجنة ومارست مهامها قبل أن ينتهي مؤتمر الحوار.
- التأكيد عىل رسعة إنجاز اللجنتني املشكلتني للنظر يف 
قضايا املوظفني املدنيني والعسكريني واألمنيني املبعدين 
قرسا عــن وظائفهم عقب حــرب 94م وتعويضهم 

التعويض املادي العادل.
- الوقف الفوري لرصف األرايض يف محافظة عدن وبقية 

املحافظات الجنوبية.
- معاملة شــهداء وجرحى الحراك الســلمي الجنوبي 

كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة.
- اصدار التوجيهات العاجلــة لوزير املالية بدفع كافة 

املستحقات والتعويضات ملؤسسة األيام.
- إيقاف جميع املناقصات الجديدة املتعلقة بالقطاعات 

النفطية.
- وقف كافــة االمتيازات لــرشكات االصطياد يف املياه 

اإلقليمية الجنوبية.
- استعادة كافة املنشآت النفطية املؤجرة بما فيها منشأة 
حجيف إىل الدولة وإلغــاء كافة العقود االحتكارية يف 
مجال نقل املنتجات واملشــتقات النفطية وإلغاء أي 
عقود مشــابهة وكذلك إيقاف بيع املنشآت واملرافق 

السياحية والعامة.
- مراجعة كل اإلجراءات والرتتيبــات املتعلقة بحماية 
الرشكات للخدمات النفطية والتي تحتوي عىل فرض 

اإلتاوات لصالح قوى متنفذة.
وهناك الكثري مــن املعالجات التي قدمتها املخرجات 
لتسوية أوضاع املايض منها توفري التمويل املايل اللتزامات 
جرب الرضر وإعادة امللكيات املصادرة واستعادة امللكيات 
املنهوبة وتعويض املترضرين وضمان تنفيذ ذلك بشكل 
كامل وفق مبادئ العدالة االنتقالية ومن دون تمييز من 
أجل التأسيس ملستقبل يتجاوز كل مظالم املايض ويحقق 
املصالحة الوطنية، مع العلم بأن هذه املعالجات خاضعة 
لجدول زمني محدد يف إطار متابعة تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني الشامل وخالل فرتة االنتقال ملرحلة الدولة اليمنية 

االتحادية.

معالجات دائمة
كما وضعــت املخرجات معالجــات دائمة للقضية 
الجنوبية، وذلك عرب وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين 
يرســيان وحدة الدولة االتحادية الجديدة وســيادتها 
واستقالليتها وســالمة أراضيها، وبطبيعة الحال فإن 
الدولة االتحادية ســتمثل قطيعة كاملــة مع تاريخ 
الرصاعات والظلم وإساءة استخدام السلطة والتحكم يف 
الثروة، ويوضح نظام الدولة االتحادية تفاصيل الخيارات 
والصالحيات لكل من حكومة اإلقليم واملركز، ولعل من 

أبرز املعالجات الواردة بهذا الصدد:
- يصاغ دستور جديد يقيض أن اإلرادة الشعبية واملساواة 
والتزام أعىل املعايري الدولية لحقوق اإلنســان أساس 
سلطة ورشعية الدولة االتحادية عىل جميع املستويات 
وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية 
والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي 

للسلطة.
- تناط بكل مستوى من مســتويات الحكم السلطات 
واملهام واملسؤوليات بشكل حرصي أو تشاركي لخدمة 
املواطنني بالطريقة األفضل واألقرب، ولدى كل مستوى 
من مستويات الحكم ســلطات وموارد كافية ألداء 
مهامه بفاعلية ويتحمل حصة عادلة من املسؤوليات 

املشرتكة.
- يحدد الدســتور يف الدولة االتحادية توزيع السلطات 
واملسؤوليات بوضوح وال تتدخل السلطة املركزية يف 
صالحيات السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية 
واإلدارية ملستويات الحكم األخرى يف نطاق مسؤولياتها 

الحرصية.
- يكون لكل إقليم دور قيادي يف مجال تنميته االقتصادية 

اإلقليمية ويضمن النظام االتحادي مستوى مقبوال 
لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعا عادال للثروة 

الوطنية.
- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم املركز اإلقليم 
الوالية بسلطة تنفيذية وترشيعية )وتمثيلية يف الوالية( 
وإدارية ومالية مســتقلة يحددها الدستور بما فيها 

سلطة مناسبة لجباية الرضائب.
- املوارد الطبيعية ملك للشــعب يف اليمن، وتكون إدارة 
وتنميــة املوارد الطبيعية منها النفــط والغاز، وبما 
فيها منح عقود االستكشاف والتطوير من مسؤولية 
السلطات يف الواليات املنتجة بالتشارك مع السلطات يف 
اإلقليم والسلطة االتحادية وفق ما ينص عليه قانون 
اتحادي وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود 
الخدمات املحلية من مســؤولية السلطات يف الوالية 

املنتجة بالتنسيق مع اإلقليم.
- يحدد قانــون اتحادي يصاغ بالتشــاور مع األقاليم 
والواليــات معايري ومعادلة لتوزيــع عائدات املوارد 
الطبيعية بما فيها النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة 
لجميع أبناء الشــعب يف اليمن مــع مراعاة حاجات 
الواليات واألقاليم املنتجة بشــكل خاص وتخصيص 

نسبة من العائدات للحكومة االتحادية.
- خالل الدورة االنتخابية األوىل بعد تبني الدستور االتحادي 
يمثل الجنوب بنسبة خمسني باملائة يف كافة الهياكل 
القيادية بالهيئات التنفيذية والترشيعية والقضائية 
بما فيها الجيش واألمن التي يتم التعيني فيها بموجب 
قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء 
ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسني باملائة يف مجلس 

النواب.
- يكون للجنوبيني أولوية يف شــغل الوظائف الشاغرة 
والتأهيل والتدريب يف الخدمة املدنية والقوات املسلحة 

واألمن.
- ملا بعد الدورة االنتخابية األوىل ينص الدستور االتحادي 
عىل آليات تنفيذية وقضائية وبرملانية من أجل حماية 

املصالح الحيوية للجنوب.
ما تم استعراضه من معالجات للقضية الجنوبية يف 
هذا التقرير تعد خطوطا عريضة لكثري من املعالجات 
والحلول الدائمة إلشــكاليات القضية، التي تضمنتها 
املخرجات املتعلقة بالقضية الجنوبية وكذلك املخرجات 
املتعلقة بقضايا أخــرى منها الجيش واألمن والتنمية 
الشاملة واملتكاملة واملســتدامة واستقاللية الهيئات 
وغريها من القضايا التي حرص فريق العمل الخاص 
بها عىل مراعاة قضايا الجنوب يف إطارها، ومجمل هذه 
املعالجات إىل جانــب إعادتها ملكانة وأهمية املحافظة 
وأبنائها واعرتافها بما حصــل لهم من ظلم وإقصاء 
وتهميش من قبــل النظام الســابق، وضعت أرضية 
صلبة إلعادة بناء املؤسســات الجنوبية العســكرية 
واألمنية واملدنية واملنشآت الحيوية، كما أعطت مساحة 
كبرية للخصوصية الثقافية واملجتمعية والحضارية يف 

املحافظات الجنوبية.
بهذا نستطيع أن نجزم بأن مخرجات الحوار الوطني 
الشامل هي الطريق الصحيح إلنصاف القضية الجنوبية 
وحلحلة إشــكاليتها وتســوية االختالالت املتســببة 
برتاكماتهــا وفقا آلليات العدالــة االنتقالية الضامنة 
لتنفيذ كافة الحلول وفقا لخطة واضحة ومزمنة قابلة 
للتحقق واملراقبة والتقييم، ومن املؤكد ان الحلول التي 
يجمع عليهــا أطراف القضية كحلــول توافقية تمثل 
عالجا شافيا وحقيقيا لكافة املشكالت، بخالف الحلول 
املستوردة أو املقدمة من قبل أطراف محددة او محدودة 
يطمع أصحابها بالحصول عىل مصالحهم الشخصية 
أو مصالح أطراف معينة عىل حساب القضية، وكل من 
يدعي اآلن أنه حامل للقضيــة الجنوبية ويريد تجاوز 
مخرجات الحوار الوطني فهو متســلق عىل القضية 
الجنوبيــة ال أكثر، ولن يجد الجنوبيــون حلوال أجدى 
وأفضل لقضيتهم من مخرجات الحوار الوطني الشامل 
التي أجمــع عليها كافة القوى واملكونــات الجنوبية 
حينها كحلول ضامنة لتسوية أوضاع الجنوب والخروج 

بالقضية الجنوبية إىل بر األمان.

درست جذور المشكالت والقضايا ووضعت حزمة من الحلول المنصفة

القضية اجلنوبية يف خمرجات احلوار الوطني
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البداية كانت مع محمد عبدالرحمن الكدهي 
-مدير مديرية صــرب املوادم- احد ثوار فرباير 
الذي اسرتسل يف الحديث بوجه يملؤه الفرح عن 
هذه املناسبة وعظمتها، قائالً: "قيام الوحدة 
اليمنية مناسبة مهمة ملا تمثله من شأن عظيم 
للشعب اليمني العظيم، ففيه انترصت إرادة 
اليمنيني الذين اختاروا الوحدة قدًرا ومصرياً، 
وأبهروا العالم بهذه املعجزة اليمنية الخالصة 
التي وحدت األرض واإلنســان بعد أن عاشت 

اليمن زمناً من التجزئة والشتات والفرقة".

الوحدة وحلم األجيال
وأضاف الكدهي: "الوحدة اليمنية هي الحلم 
العزيز عىل قلب كل يمني واألمل الذي يحلم به 
اليمنيون، والحدث التاريخي الكبري الذي أكد 
عىل واحدية األرض واإلنســان، وعظمة هذا 
اليوم ومكانته لدينا بشمســه الجديد بدولة 
يمنية واحدة وأرض يمنية موحدة وعلم واحد 
شامخ يرفرف عىل كل شرب من أرض الوطن، 
وشعب متحاب وقلوب مملؤة باألمل، وال يشء 
يفرقهم وال عصبية وال قبيلة، وعوامل الوحدة 
والتاريخ واألرض واللغة تعيد جسدهم الواحد 

الكائن بيمن اإليمان والحكمة".

ِنعم الوحدة
كما أضاف: "الحديث عن هذه املناسبة ذو 
شــجن فهو حديث عن إرادة ووحدة وتقارب 
ونضال لسنيني طويلة لكي يتجذر لنا وألجيالنا 
نعم الوحدة ومقوماتها التاريخية والنضالية 
التي ضحــى من اجلها الســابقون وطردوا 
االســتعمار الربيطاني الخارجي من ارضنا 
لنتوحد نحن تحت رايتها "جنوباً وشــماالً" 
باسم اليمن وجمهوريتنا اليمنية بعيداً عن كل 
ما يحاك به من مؤامرات ومخططات تدمري".

يوم خالد في الذاكرة
من جانبه اكد أيمن املخاليف - مدير مكتب 
الشباب بتعز - ان "يوم الثاني والعرشين من 
مايو يحتل مكانة خاصة ومقدسة.. مضيفاً: 
"هذا اليوم يوم خالد يف ذاكرة الشعب اليمني 
بتاريخه وحارضه ومستقبله، وهو اليوم الذي 
أعاد تشكيل الخارطة السياسية للبلد تحت راية 
واحدة، ونشيد وطني موحد يقف له املواطنون 

يف كل ربوع البالد ويرددونه بفخر وانتماء".

وواصل قائالً: "يف تعز ننظر لهذا اليوم بأنه 
اليوم الذي جاء ملبياً إلرادة الشــعب حينها 
ومتوافقاً مع تطلعاته ووثق ارتباطه ببعضه 
ضمن دولة واحدة، وكــون املحافظة تقع يف 
وســط البالد فقد كانت شــاهدة عىل توحد 
اليمنيني وألفتهم مع بعض حتى ما قبل إعالن 

الوحدة".

مضيفــاً: "كان املواطنــون يتوقون لهذه 
اللحظة وهم بالواقع قد جعلوها حقيقة عىل 
أرض الواقع منذ زمن، وظهر ذلك جلياً يف ثورة 
أكتوبر وما قدمته تعز ومحافظات أخرى شمال 
الوطن يف سبيل دعم ومساندة الثورة يف جنوبه 

والتحرر من االحتالل الربيطاني".

واحدية الهدف والمصير
صهيب الصهيبي باحث ســيايس تحدث 
عن واحدية الهدف واملصري املشرتك بني ابناء 
الشــمال والجنوب فقال: "إن وحدة وتالحم 
شــعبنا اليمني يف جنوب اليمن وشماله له 
تاريخ عريق فقــد ناضل الشــعب اليمني 
سوياً ضد االســتعمار الربيطاني يف الجنوب 
والنظام اإلمامي الســاليل يف الشمال, فكانت 
عدن أهم محطة تاريخيــة للثوار األحرار يف 
ثورة 26ســبتمرب والتي تم التحضري لها من 
جنوب اليمن سوياً جنباً اىل جنب مع اخوانهم 
األبطال من جنوب اليمــن وكذلك تم التنفيذ 
حتى انترصت الثورة وبعد انتصار الثورة كان 
التحضري لثورة 14 اكتوبر لدحر االســتعمار 
الربيطانــي وكانت صنعــاء وتعز محطات 
لألبطال ناضل الثوار من شمال اليمن وجنوبه 

حتى نالت االستقالل عام 67".

وأكد: "لم يكن هنــاك أي تفريق بني أبناء 
الوطن الواحد فقد وصل عبدالفتاح اسماعيل 
وهو من شــمال اليمن اىل رئاسة الجمهورية 
آنذاك كما تقلد الكثري من أبناء الشمال مناصب 
كبرية يف الدولة والحزب االشــرتاكي باملقابل 
انخرط الجنوبيون يف كثري من املواقع واملناصب 

يف الشمال".

واضــاف الصهيبي: "بحســب دســتور 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيبة )جنوب 
اليمن قبل الوحدة( فإن الشعب اليمني شعب 
واحد وهو جزء من األمة العربية والجنســية 
اليمنية واحدة, وتكون اليمن وحدة تاريخية 
واقتصاديــة وجغرافية، وهــذه املادة ناضل 
الشعب اليمني بشطريه للوصول لهذا الهدف 
النبيل وحدة الشــعب اليمني ووحدة أراضيه 
سنني طويلة تخللتها محادثات استمرت من 
72 اىل 89 وتوجت هذه الجهود بالوحدة اليمنية 

املباركة يف 22 مايو 1990م".

الوحدة وعدالة القضية
وعن املجلس االنتقايل ومحاوالتها لتمزيق 
النســيج املجتمعي واإلســاءة للوحدة قال 
الصهيبي: "إن ما يقوم به ما يسمى باملجلس 
االنتقايل املناطقي الذي ال يمثل ســوى منهم 
فيه، من عبث باألمن واالستقرار سُيقابل هذا 
الترصف بالصد من قبل أبناء الجنوب الرشفاء 
وهذا ما نراه اآلن ولن تكــون اليمن إال دولة 

اتحادية".

ويرى الصهيبي إن استمرار الوحدة اليمنية 
وبقاءها من بقاء الرجــال املخلصني لليمن 
وضمان استمرارها هو التوزيع العادل للثروة 
والســلطة وقيام دولة اتحاديــة من أقاليم 

وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

خالصة نضاالت اليمنيين
فؤاد أحمد ناشط مجتمعي وإعالمي قال: 
"شخصياً تعني يل الوحدة خالصة نضاالت أبناء 
الشعب يف الشمال والجنوب، ونقطة بيضاء يف 

تاريخ اليمنيني".

ثــم أردف قائالً: "الوحــدة اليمنية ذكرى 
عظيمة، وحدث كبري صنعه الشعب اليمني، 
وتعتــرب خالصة نضاالت اليمنيــني التواقني 
للحرية والعيش املشرتك، الهاربني من جحيم 
التشطري، وعبث الشــتات، إىل قرار الوحدة، 
وارادة القوة الشعبية، الوحدة لليمنيني مصري 
حتمي عمدته اإلرادة الشعبية التواقة للحياة".

واضــاف: "الوحدة بمفهومها األشــمل 
الذهاب نحو االستقرار، ويمن موحد، والهروب 
من جحيــم الحرب، إىل رحابــة الجمهورية، 
ومرشوع اليمــن الكبري, بعكــس االنتقايل، 
الذي يحمل مرشوع القرية، ويؤسس ملعارك 
الثــارات وحروب املصالح، وعودة مؤســفة 
للضياع، والغرق يف أتون الفوىض، والفشــل، 
وحكم التسلط، والفرد، والتي ثار عليها الشعب 
اليمني سابقاً، ما يحدث حالياً نوع من العبث، 
والعصابات التي تحمل مشاريع ضيقة تتناىف 
مع ما ذهب إليه ثوار 14أكتوبر، و30نوفمرب، 

و26سبتمرب، وما ذهب إليه مناضلو 22مايو، 
حيث كانت أحالمهم مرشوع اليمن الكبري".

ضمان استمرار الوحدة
وعن ضمان اســتمرار الوحدة قال فؤاد: 
"الضامن الستمرار الوحدة اليمنية هو أبناء 
الشعب اليمني شماالً وجنوباً ووعيهم الكبري 
بأهميــة الجمهورية، وأهميــة الوحدة، هم 
الضامن لبقاء مرشوع اليمن الكبري, اضافة إىل 
استعادة الجمهورية، واملسارعة يف بناء الدولة، 
وانهاء االنقالب اإلمامي، والذي يشكل خطراً 
كبرياً عىل وحدة اليمن، وعىل أمنه واستقراره، 
وانهاء كافة مظاهر امللشــنة، والتشكيالت 
العسكرية خارج إطار الرشعية، والذهاب نحو 

األقاليم، مرشوع اليمن االتحادي".

منجز وطني 
ضيف الله الصويف صحفي يقول: "الوحدة 
اليمنية منجز وطني سيايس يحسب لألطراف 
السياسية آنذاك، وكان من املمكن أن تؤسس 
لنظام ديمقراطي قائم عىل التعددية الحزبية، 
يكون فيه تبادل سلمي للسلطة وحّريات من 
كّل نوع، خصوصاً يف مجــال اإلعالم؛ وكان 
استقرار الوضع آنذاك هو حلم كل يمني؛ لكن 
برأيي أن الظروف التــي قامت فيها الوحدة، 
وتسارع األحداث أيضاً كانت بمثابة ارهاصات 
صاحبها نوع من اإلقصاء للطرف املشارك يف 
الوحدة واملتمثل بالحزب االشرتاكي يف الجنوب، 

وحدوث حرب صيف94".

واضــاف: "املجلس االنتقــايل ال يعرب عن 
االنفصال وال يحمل القضية الجنوبية، وحسب 
قراءتنا فإن هؤالء يعملــون بغرض معمعة 
الوضع وارباك املشهد ال أكثر، وقد أكد الكثري 
مــن املطلعني عىل القضيــة الجنوبية أمثال 
الدكتور ياسني سعيد نعمان، والصحفي طاهر 
شمسان، بأن املجلس االنتقايل ال يمثل القضية 

الجنوبية وال يعمل لصالح هذه القضية".

مناسبة عظيمة وإرادة منتصرة
أما حلمي الفقيه -ناشــط حقوقي- ومن 

شــباب فرباير فتحدث عن أهميــة الوحدة 
التي تزامنت ذكراها مع ليايل الشهر الفضيل 
والعرش االواخر.. قائالً: "الوحدة اليمنية هي 
ركيزة أساسية جمعت بني أبناء الوطن الواحد 
وربطت بينهم، بشكل أسايس عىل حّبهم لهذا 

الوطن وانتمائهم له والدفاع عنه".

وأضاف: "مثلت أهمّية الوحدة عىل صعيد 
الفرد واملجتمع يف املساهمة بالنهوض بكافة 
قطاعات الدولة ومهدت الطريق نحو مستقبل 
مرشق لكافة فئات املجتمــع، حيث جعلت 
الفرد يشعر باالنتماء نحو وطنه وأبناء شعبه، 
وتجعله يخلص يف عمله ويطّور نفسه وينهض 
بدولته، كونه اصل األرسة التي نشــأت عىل 
مجموعة من القيم الحميدة، وتكوين الوجدان 
لت معاني  الثقايف والرتبوي لدى الفرد، وشــكّ

االعتزاز والفخار تجاه الوطن".

وثمن الفقيه الدور االسايس للسلطة الرابعة 
"اإلعالم" يف وقــت األزمات يف تحقيق مفهوم 
الوحدة وتكاتف الشــعب حــول حب الوطن 
وسيادة الدولة وحماية مقدساتها، باإلضافة 
إىل توجيه الشباب وتوعيتهم يف هذا الخصوص 
ويكرســها بتعليم قيم الوطنّية واالنتماء يف 
األفراد منذ نعومة أظافرهــم، فتبنيهم عىل 
التشبث بالهوية الوطنية، والوالء للوطن، وتأخذ 
بيدهم لبنائه باملشاركة يف املبادرات املجتمعية 
واملناســبات الوطنية، بما ينّمي هذه القيمة 
ويزرع فيهم الشعور بالفخر واالعتزاز تجاه 

الوطن".

استحقاق وجهود
فيما يرى بالل الحكيمي -طالب جامعي- 
أن بالدنا تعيش استحقاقاً وطنياً، حيث قال: 
"تمر علينا ذكرى عيد الوحدة املجيدة، والوطن 
يعيش تهديداً حقيقياً لهذا االستحقاق الوطني 
الكبري وحدة القلوب قبل األرض، التي ملت شتات 
اليمن والتفرقة يف األرسة الواحدة، وعززت من 
لحمة املصري حيث لم تكن الوحدة وحدة اإلدارة 
السياســية للدولة فقط، فقد كانت تجسيداً 
الجتماع شــطري الوطن، بــكل تجلياتهما 

ومصريهما املشرتك".

ثمرة جهود المخلصين
وأضاف الحكيمي: "الوحدة اليمنية مثلت 
ثمــرة حقيقية لجهود املخلصــني من أبناء 
اليمن وتعبــريا صادقا لطموحات الشــعب 
اليمنى وآماله، وتعــد الوحدة اليمنية الحدث 
االيجابــي الوحيد يف تاريــخ العرب املعارص 
واالنجاز الكبري الذي حققه شــعبنا اليمنى 
ممثالً يف وحدته الخالدة عززه صموده طوال 
ثالثة عقود متكاملة من الزمن رغم ما يحاك 
بالبالد من عواصف واحــداث وحروب، لكن 
دوام الحال من املحال ولم تؤثر عىل سري قافلة 
الوحدة، بل وتجلت الروح الوحدوية بربامجها 
التنموية واالنســانية وأتاحت لليمن توسيع 
رقعتها االقتصادية والسياســية والبرشية 

واالسرتاتيجية بشكل نوعى".

باكورة المنجزات
اما الباحث واالستاذ الرتبوي/ محمد عبد 
امللك الشــجاع، فريى ان عيد الوحدة تجسيد 
لروح الشــهداء، وقال: "يعترب العيد الوطني 
للوحدة اليمنية تجسيداً لروح أولئك االبطال 
الشهداء الذين أرتقى األالف منهم دفاعاً عن 
الوحدة بدمائهم الزكيــة وهم يدافعون عن 
تحقيق الوحدة اليمنية بني الشطرين )الشمايل 
والجنوبي( حتى تحققت عىل أيديهم الوحدة 
الوطنية عام 1990، وتعتــرب بمثابة القلب 
النابض لكل أبناء اليمن وأصبح االحتفال بها 
واجباً وطنياً كل عام ، إىل أن يرث الله األرض 

ومن عليها".

وأضاف: "تعترب الوحدة هي الروح والتنفس 
لكل أبناء الشــعب اليمني ال يمكن أن يعيش 
الشــعب اليمني بدون تنفس )الوحدة( وهي 
الرشيان لكل فرد من أفراد الشــعب اليمني، 
جمعت بني األخ وأخوه واألب وابنه موحدين 
بالكلمة والرؤى، كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضواً تداعى له ســائر الجسد بالسهر 

والحمى".

الرهان على الشعب
وواصل الشجاع حديثُه لـ"26سبتمرب" 

قائالً: "نحن نراهن عىل الشعب اليمني أنه 
شعب واع وأكثر حكمة يف تحكيم العقل ولن 
يسمح ملن يدفعون لشــق الصف والتفرقة 
وبعثرة ما انجزته الوحدة، والشعب اليمني 
قاطباً ســيقف له ســداً منيعاً أمامه بكل 
مخططاته فهو شعب طوق للحرية والنضال 
وســيدافع عن الوحدة واهدافها مهما كلف 
ذلك من ثمــن وتضحيات، ربنا يوحد الصف 
اليمني ووحدتــه اليمنية ويحفظها من كل 
مخططات األعداء واملُتآمرين عليها ويحفظها 

من كل رش، يمن اإليمان والحكمة".

ثمار الوحدة
عبداللــه محمــد- مهنــدس ويعمل يف 
منظمــات املجتمع املدني اشــار إىل نعمة 
وثمرة الوحدة، وقــال: "إن بني جنبات هذا 
الوطن اليمني الكبري من يقدرون هذه النعمة 
ويحاولون الحفاظ عليها ومكتسباتها وهم 
كثري، من كافة رشائح املجتمع، كل يف موقعه 
ومكانته املجتمعية باملقابل ولألسف، هناك 
من ابنــاء هذا الوطن من يســعى لتدمريه 
ونهب ثرواته ملصالح شخصية من أصحاب 
النفوذ واملناصب السياســية وخدمًة ألعداء 
الوطن ممن يريدون نهب ثــروات وموارد 
اليمــن وإضعافهــا سياســياً واقتصادياً 
وثقافياً وأخالقياً وهؤالء لألسف الشديد أعداء 
االنسانية والبرشية واملجتمع وهم من أفسدوا 
يف األرض الفســاد وعاثوا يف األرض الخراب 
ونرشوا ثقافة الحرب والكراهية والطائفية 
يف مجتمعنا اليمني وال يحيق املكر السيئ إال 

بأهله".

حجر صماء
أما اإلعالمي أيوب الراميس، فأشار إىل أن 
"الوحدة محفوظة بحفظ الله وسواعد شباب 
اليمن وأبطاله املخلصني والوطنيني الرشفاء، 
وقال: "يف الوقــت الذي فيه ابنــاء اليمن 
يستقبلون العيد الــ30 لقيام الوحدة اليمنية 
بني شطريه الجنوبي والشمايل لالحتفال به 
باعتباره اليوم الوطني للجمهورية اليمنية 
الذي تحقق به حلم كل أبناء اليمن بالقضاء 
عيل معاناته جراء التشــطري والتفرقة بني 
شــطريه وباعتباره القاعــدة الصلبة التي 
وضعت عليها اللبنات األســاس االوىل لبناء 
مســتقبل مرشق لوطن موحد، ينعم أبنائه 
باألمان واالستقرار، يف حني يتفاجأ أبناء اليمن 
بمن يحاولون اليوم العودة بالوطن اىل مربع 
سنوات التشطري والشــتات متجاهلني تلك 
األرواح الطاهرة والدماء الزكية والتضحيات 
الكبرية التي قدمها أبنائه يف ســبيل ترسيخ 
الوحدة الوطنية عيل كافة أراضيه وتحويلها 
من حلم منشــود إىل واقع يلمسه كل أبناءه 
بالعمل والنهوض نحو بناء الوطن الواحد يف 

كل مجاالت الحياة التنموية".

وأضاف: "الوحــدة اليمنية محفوظة 
بحفظ الله تعاىل، وسواعد شباب الوطن 
وأبطاله املخلصــني والوطنيني الرشفاء، 
وهي الحصن الحصــني واملنيع والحجرة 
الصماء التي تنكرس عليها كل محاوالت 
ومؤامرات الداخل والخــارج التي تحاك 
عىل اليمن، فالوحدة ليســت محصورة 
بملك شخص او جماعة او حزب او تنظيم 
سيايس، بل هي إرادة شعب وملك للشعب 
كله ولن يســمح ألحد بالعــودة بعجلة 
التاريخ إىل الوراء فوحدة األرايض اليمنية 
واســتقرارها مربوط باستقرار املنطقة 

واملياه اإلقليمية الدولية".

عطاء وتضحية
فيما يثمن رياض مهيــوب -عامل حر- 
الوحدة كونها قوة اليمنيني ومصدر الهامهم 
وعزتهم وكرامتهم وال بديل عنها وخيارهم 
األمثل، ويقول: "الوحدة فريضة رشعية أمر 
بها الله سبحانه وتعاىل، فهي أحد ثمار القوة 
والتغلب عىل الضعف والتفرقة ومكسب تم 
تحقيقه بعد بذٍل وعطاء وتضحية كي ينعم 
الجميع بمنجزاتهــا ومميزاتها يف القضاء 
عــىل املناطقية، وصهر الجميــع يف بوتقة 
واحدة وإزالة الحدود السياسية واملناطقية، 
والفــوارق الطبقيــة، بعكــس الفرقــة 

واالنقسام".

وأضاف: "يف ظل الوضع الراهن هناك من 
يعمل عىل تشويه الوحدة، وهو ما دفع كثري 
من ابناء عدن لإليمان بأن الوحدة هي الخيار 
األمثل وال بد أن يستمر عليها اليمنيون، ولن 
تتأثر الوحدة بما يجري، بل هي إعادة اللحمة 
اليمنية وإنجاز عظيم وتمكن الشعب اليمني 
يف استعادة وحدته املنشودة التي ناضل من 
اجل تحقيقها أمداً طويالً وجســد عظمتها 
وأهميتها يف مرشوعهــا ودولتها االتحادية 
واليمنيني بمختلف مكوناتهم، وقد اجمعوا 

عىل ذلك يف مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

    الكدهي: 22 مايـــو الحـدث التــاريخي الكــبير الذي 
أكد على واحدية األرض واإلنسان

    المخالفي: ذكــــــرى الـــــــوحـــــدة يـــــوم خـــــــالد 
في ذاكــرة الــشــعـب

:» « شخصيات اجتماعية وسياسية وباحثون وناشطون لـ

الوحدة .. خالصة نضاالت الشعب ومرحلة فاصلة يف تاريخ اليمن املعارص
المؤامرات والمشاريع الضيقة ستذهب إلى مزبلة التاريخ وستبقى الوحدة شامخة

عرب عدد من الشخصيات االجتماعية 

والسياسية والباحثني والنشطاء اإلعالميني 

والحقوقيني ان الوحدة اليمنية ظلت ردحاً 

من الزمن حلم راود اليمنيني وأمل تمنوا 

أن يروه حقيقة، ويف 22مايو 1990م صار 

هذا الحلم حقيقة بتحقيق هذه الوحدة 

وحدث تاريخي أكــد عىل واحدية األرض 

واإلنسان... مؤكدين لـ"26سبتمرب" أن 

املشاريع الضيقة واملؤامرات التي تحاك 

ضد الوحدة ســتذهب إىل مزابل التاريخ 

وستبقى الوحدة شامخة شموخ الجبال... 

التفاصيل يف السطور التالية:

  استطالع: مجيد الضبابي 
                         مختار الصبري

    فؤاد أحمد: وعـــــــي الشــعب هو الضامــن لبقاء الجمهوريــة والوحدة 
      الصوفي: االنتقــالي ال يــعـــــبر عـــن أحـــالم أبنــــاء الجــنــوب 

    الصهيبي: مشروع اليمن االتحادي جاء تصحيحًا لمسار الوحدة حيث التوزيع العادل للسلطة والثروة 

ملف



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

أعلن وزيــر الصحــة العامة 
والســكان الدكتور نارص باعوم، 
أمس الخميس، استالم 100 رسير 
عناية مركزة مقدمة من منظمة 
الصحة العاملية، وسيتم توزيعها 
عىل املحافظــات ملواجهة جائحة 

كورونا.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالة 
)سبأ( أن الربنامج الوطني لإلمداد 
الدوائي بحرضموت استلم أيضا 
الدفعــة الثانية من املســاعدات 
الصحية الخاصة بمكافحة كورنا 
واملقدمة من مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال االنسانية، وخمس 
شاحنات تحمل مساعدات صحية 
خاصة بمكافحة الوباء من الهالل 
األحمــر اإلماراتي تم تســليمها 
لربنامج اإلمداد الدوائي يف العاصمة 
املؤقتة عدن، وسيتم توزيع كافة 

الدعم عىل جميع املحافظات.
ودعا الدكتور باعوم، املواطنني 
اىل عــدم التجمــع، وااللتــزام 
باإلجراءات االحرتازية، وأخذ كافة 
االحتياطات الالزمة لتجنب اإلصابة 

بالفريوس.

وطالب وزير الصحة، السلطات 
املحليــة يف املحافظات بتشــديد 
الرقابة عــىل تنفيــذ اإلجراءات 
االحرتازية ومدى تنفيذها، وتوعية 
املواطنــني يف املحافظــات بعدم 
التجمعات والخروج لصالة العيد 
وقضاء إجازة العيــد يف الحدائق 

واملنتزهات.
وحذر من انتقال املواطنني من 
املدن إىل األرياف، والذي سيتسبب 
يف مزيد من انتشار الوباء، مالم تقم 
السلطات املحلية باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.
وأوضــح وزيــر الصحــة أن 
الحكومــة تبذل كافــة الجهود 
وتســخر كل اإلمكانات ملجابهة 
وباء كورونا، وتنسق مع املانحني 
الدوليني والرشكاء من املنظمات 
األممية واإلقليمية لتقديم الدعم 
ومساندة الجهود الحكومية يف هذا 

املجال.
وأشاد بجهود املانحني ملساندة 
الحكومة يف مكافحة األوبئة ودعم 
القطاع الصحي يف اليمن، داعياَ إىل 

تقديم مزيد من الدعم.

أكد مستشار وزير الدفاع الفريق الركن بحري عبدالله 
سالم النخعي، أن قوات الجيش ماضية يف طريق عزة اليمن 
ورفعته تحت قيادة فخامة الرئيس هادي وتســري وفق 
توجيهاته الحكيمة الستكمال انجاز عملية التحرير، وهي 
الغاية والرشف التي من أجلها قدم اآلالف من أبناء وطننا 
العزيز أرواحهم رخيصة يف سبيل استعادة دولته الرشعية”. 
جاء ذلك يف تهنئة رفعها مستشار وزير الدفاع، أمس 
الخميس، إىل فخامة املشري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، هنأه فيها 
وأبطال الجيش بمناسبة الذكرى ال 30 للجمهورية اليمنية 
وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية يف ال 22 من مايو 1990م.
وقال الفريق النخعي:" يطيب يل بهذه املناســبة أن 
أرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني والتربيكات بمناسبة 
احتفاالت شعبنا اليمني بالذكرى الـ30 للوحدة اليمنية 
املباركة، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والســعادة 

والتوفيق والنجــاح يف مهامكم الكبرية واملســؤوليات 
الجسيمة التي تقع عىل عاتقكم.

وأشاد الفريق النخعي باألدوار النضالية لفخامة الرئيس 
يف ســبيل تحقيق الوحدة، معارصا ومشاركا يف صناعة 
هذا اليوم العظيم ومن ثم مدافعا عنها، وكان محط ثقة 
واحرتام كل أبناء الوطن، ونال التقديــر إقليمياً ودولياً 
والتأييد لسياسته الحكيمة ورشعيته املكتسبة من شعبنا 

اليمني العظيم.
وأضاف: "وها أنتم اليوم ومعكم كل الخريين من أبناء 
شعبنا تقودون ثورة استثنائية تعززون من خاللها وحدة 
الوطن وفق رؤى ثاقبة من خالل إعادة صياغة الوحدة عىل 
أسس جديدة تعيد توزيع السلطة والثروة وتنهي ثقافة 
االحتكار واالســتئثار واإللحاق واملركزية يف إطار الدولة 
االتحادية العادلة تنفيذاً ملخرجات الحوار الوطني الشامل، 
ويف ســبيل الحفاظ عىل وحدة الشعب ولحمته الوطنية 

واســتعادة دولته من أيدي املليشــيا االنقالبية الحوثية 
املدعومة من ايران التي حاولــت اعادة عجلة التاريخ يف 

اليمن اىل الخلف. 
وقال: "إن مســرية التغيري تميض بقيادتكم لتحقيق 
كل تطلعات شــعبنا وآماله املنشودة الستعادة ما تبقى 
من املحافظات ومؤسسات الدولة وبناء اليمن االتحادي 
الجديد الذي ينعم كل أبنائه باألمن واالستقرار واملواطنة 

املتساوية وسيادة القانون.
وأضاف: "نؤكد لكم أننا سنظل يف ظل قيادتكم الحكيمة 
كما عهدتمونا جنوداً أوفياء لخدمة هذا الوطن وحماية 
ثوابته ومكاســبه ومنجزاته ووحدته وأمنه واستقراره 
وسالمة أراضيه؛ مجددين العهد أننا لن نفرط يف ذرة من 
تراب الوطن ولن نساوم عىل قضاياه املصريية ومصالحه 
العليا، ونحن معكم ضد كل من يحاول املساس بسيادته أو 

ينال من منجزاته أياً كان ويف أي ظرف كان.

بلغ سعر هيكل نظارة صنعها طفل نازح 
بمحافظــة مأرب من بقايــا حديد مرمي يف 
الشــارع مليونني ونصف املليون ريال يمني 
بعد عرضها يف مزاد خريي عرب موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
وعرض الزميل واملصور الصحفي عبدالله 
الجرادي صورة للطفل يف احد مخيمات النزوح 
بمأرب وهو يرتدي النظارة، مبتسما ومالمح 
وجهه تملؤها الثقة واألمل والتطلع، وعرضها يف 

حسابه عىل تويرت يف مزاد علني أسماه )#مزاد_
نظارة_نازح( وعرب املزاد وصلت قيمتها اىل اثنني 
مليون ونصف املليون ريال بما يعادل )3700 
دوالر تقريبا( تقدم بها مدير مرشوع مسام 

لنزع األلغام أسامة القصيبي.
وبحسب الزميل الجرادي، فإن ريع هذا املزاد 
سيذهب إىل الطفل وأرسته، كما سيتم فتح باب 
التربعات لصالح مرشوع كسوة العيد لكافة 

أطفال املخيم

دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، 
أمس الخميس، ومعه نائب وزير الكهرباء 
املهندس عبدالله هاجر، تشغيل املرحلة األوىل 
من املحطة الغازية إلنارة املحافظة بقدرة 55 

ميجاوات.
وأعلن العــرادة عن مرحلة توســيعية 
للمحطة بقدرة 120 ميجاوات إضافية، وذلك 
بالتزامن مع احتفاالت الشعب اليمني بالعيد 
الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية 22 

مايو.
وأوضح املختصون يف املحطة أن دخولها 
الخدمــة ســيتم بالتدريج ابتــداء بـ40 
ميجاوات، وســيتم تغطية مديرية الوادي 
وأرياف مديرية مــأرب، ومديريات مدغل 
ورغوان ومجزر، وسيتم إدخال 15 ميجاوات 
املتبقية لتغطية الدماشقة واملناطق املجاورة 

لها خالل األسابيع القليلة القادمة.
ووجه املحافــظ إدارة الكهرباء برسعة 
إنجاز الربط للمديريات الجنوبية بمرشوع 
الطاقة، وأهاب باملواطنني استشعار أهمية 
هذا املرشوع واملساعدة يف الحفاظ عليه من 
خالل ترشيد استهالك الطاقة، والتعاون مع 

إدارة الكهرباء.

قالت منظمــة اطباء بال حــدود: إن عدد 
الوفيــات الواقعــة يف مركز عــالج مرىض 
كوفيد19- بعدن يعكس وجود كارثة أوســع 

نطاقاً يف املدينة بدأت تتكشف فصولها اآلن.
وأضافت املنظمة يف بياٍن نرشته عىل موقعها 
اإللكرتوني، أن املركز استقبل منذ 30 أبريل إىل 
17مايو 173 مريضاً، لقي 68 منهم حتفهم، 
مشرية إىل أن العديد من املرىض يصلون إىل املركز 
وهم يعانون من متالزمة الضائقة التنفسية 
الحادة، مما يجعل إنقاذ حياتهم مهمًة صعبًة، 

ويشري إىل أن يف منازلهم مصابون آخرون.
وأوضحت أن إحصائيات الدفن الحكومية 
تظهر أن الكثري من الناس يموتون يف منازلهم، 

وتكشف أيضاً أن 80 شخصاً توفوا كل يوم يف 
املدينة خالل األسبوع املايض، بعدما كان املعدل 
املعتاد يف فرتة ما قبل انتشار املرض 10 حاالت 

وفاة يومياً.
وقالت مديرة عمليات أطباء بال حدود 
يف اليمن كارولني ســيغني: "إن ما نراه يف 
مركز العالج الذي ُنديره هو مجرد غيض 
من فيض من حيث عدد األشخاص الذين 
ُيصابون ويموتــون يف املدينة". وتكمل: 
"يلجأ الناس إلينا لُننقذهم بعد فوات األوان، 
ونحن نعلم أن آخريــن ُكثر ال يأتون عىل 
اإلطالق؛ يموتون ببساطة يف املنزل. وهذا 

الوضع يحزن ويؤلم القلب".

وصول معدات طبية جديدة.. وباعوم يشدد 
عىل اإلجراءات االحرتازية ملواجهة كورونا

مستشار وزير الدفاع: قوات اجليش ماضية الستكامل حترير الوطن من املليشيات  

نــازح  طفــل  لنظــارة  خــريي  مــزاد 
تصل لـ 2.5 مليون ريال

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحمافظ مأرب يدشن املرحلة األوىل من تشغيل حمطة مأرب الغازية 

يف الذكرى الـ)30( للوحدة 
ليس هناك ما هو أصعب عىل اإلنسان من مواجهة الحقيقة، 
خاصة وإن بدت له جرداء صادمة كما تتجىل لألسف الشديد يف 
حالنا اليوم يف اليمن، ونحن نستقبل الذكرى الثاثيون لتحقيق 
وحدة الوطن، حيث تُمزق االنقابات والحروب والتطورات بلدنا 
يف عنف دموي شديد يكمل املشهد ويضفي عليه درجة عليا من 

البؤس.
لكنني أرى أنه من رحــم املعاناة واأللم ألم الحروب، والدماء 
والدمار، وألم املرض، والحزن واملوت، يتولد األمل يف بقاء اليمن 
موحداً )دولة اتحادية( وجمهورية، تحمي املصالح والحقوق، 
األرض واإلنسان، فتلك قضية يراها شعبنا اليمني أمراً يرقى إىل 
معنى الوجود ذاته، يف الحارض أو يف املستقبل سيتوقف نجاحنا 
عىل موقفنــا من هذه القضية، إنني أرجــو أن نخرج من عنق 
الزجاجة قريباً، دون أن نخرس أنفســنا كيمن ومجتمع وهوية 

واحدة، وإن بدت للبعض مهمة مستحيلة وبعيدة املنال.
ال شك أن هناك أسباباً وعواماً صنعت هذه املأساة واستدعت 
كل هذا البؤس املعجون بدماء اليمنيني، كما وتثري القلق والخوف 
الشديد، لكن من العقل واملنطق ومصلحة اليمن أن نرتك الحديث 
عنها اليوم، يكفي أن نستمر يف توحيد  كلمتنا عىل رفض تقسيم 
اليمن، وأن نبقى عىل مطلبنا يف اســتعادة الدولة، وأن نرصخ 
ونقاوم ونتمرتس خلف موقف واحد يرفض التقسيم، أو ما يؤدي 
إىل التقسيم وال نقبله، ففيه إذالل لهذا الشعب العظيم، وإهدار 

ملصالحه العليا، واحتقار لألمة.
يكفي أن تجمعنا الوحدة يف صيغتها االتحادية الجديدة فا 
نرىض بغــري وطن موحد كيفما كانت نتيجــة هذه الحرب، أو 
الحروب، نعم يكفي أن نرفض التقسيم اليوم وغداً ونرفضه أبداً، 
فذلك يعني أننا نرفض االستسام والخضوع لألمر الواقع، فما 

بعد سقوط الجمهورية والوحدة سوى بؤس وألم أشد وأنكى.
مرة أخرى سنبقى نخوض ونغرق يف متاهات التعصب املذهبي 
واملناطقي، من حرب ألخرى، ومن انقاب آلخر، تمرد إمامي حوثي 
بدعم إيراني، يؤسس لعبودية جديدة، وتعصب مناطقي، متعدد 
الوجوه واألشــكال، يكرس الفرقة، وإرهاب يقوض االستقرار، 

وصنيع يخدم الحوثيني وإيران.
هناك طريق واحد لنســتعيد حقنا يف البقاء شعباً ومجتمعاً 
وهوية ودولة واحدة، وهو أن نرفض التقسيم، ويف خضم رفضنا 
للتقسيم نفكر ملياً يف خيار البقاء يف دولة اتحادية، فهي مرشوعنا 
جميعا، معظمنا أســهم يف صياغته، بقاء اليمن موحداً كفياً 
بتصحيح االختاالت كلها، بما فيها تلك التي قد تورثنا إياها هذه 

الحروب، وهذه األزمة.

* مستشار رئيس الجمهورية

د. أحمد عبيد بن دغر*

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع الداخلية تدين استهداف 
املتظاهرين يف عدن وتتوعد 

بمالحقة املتورطني
دانت وزارة الداخلية استهداف املتظاهرين 
العزل بمدينة عدن وتوعدت بمالحقة املتورطني 

وتقديمهم للعدالة.
جاء ذلك يف بيان أطلقته الوزارة بخصوص 
وقائع االعتداء تلقت "26سبتمرب" نسخة منه، 
وأكد البيان وقوف الوزارة إىل جانب الضحايا 
وأرسهم، وأن الجناة سينالون جزاءهم الرادع 
عاجال أو آجال كونها جرائم ال تسقط بالتقادم.
وأعربت وزارة الداخلية عن بالغ أسفها ملا 
وصلت إليها األوضاع األمنية والخدمية جراء 
تمرد جماعة االنتقايل وســيطرتها عىل املدن 
ومؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة املؤقتة 
عدن بيد انقالب آخر يف الجنوب يضاف النقالب 
جماعة الحوثي ومكمالً له يف استهداف الدولة 
ومضاعفــة معاناة املواطنــني ومنعهم من 

التعبري عن إرادتهم الحرة.
كما أعلنت أنها ســتقف بكل مقوماتها يف 
مهمة استعادة الدولة وحماية املواطنني ودحر 

االنقالب بنسختيه شماالً وجنوبا.

الساللة واحلياة »عالقة جدلية«
تنعكس فلسفة األشــخاص تجاه الحياة عىل حياتهم وحياة 
غريهم إن كانوا من ذوي األثــر يف حياة اآلخرين, وحينها تظهر 

آثار تلك الفلسفة أمام الناظر دون لبس أو غموض.
إن املتأمل يف حياة الساليني يف اليمن منذ قرون يجد الرفاهية 
ظاهرة يف حياتهم مقارنة بحيــاة اليمنيني, إذ تم تطويع الدين 
للوصول إىل الســلطة والحصول عىل املال واملكانة االجتماعية 
"املقدسة" فظهر الرفاه يف شحوم أعناقهم وُحمرة خدودهم, فإذا 
ما سقطت السلطة من أيديهم فإن الدين الذي سوقوا ملفاهيمه وفقا 

ألهوائهم كفيل بجلب األموال لتحقيق العيش الرغيد.
وبذلك تتضح عاقة الســالة الوثيقة بالحياة ومستلزماتها 
الرتفيهية, وكأن شظف العيش والفاقة التي يتعرض لها البرش ال 

تليق بالسالة "املقدسة".
وهنا يربز أمام القارئ سؤال جدير بااللتفات إليه وفحواه: ما 
التفسري للصوت العايل الذي تردده السالة منذ قرون عن املوت 
وما يوصل إليه من املصطلحات الدالة عىل عمق خافهم مع الحياة.
والحقيقة أن لهم مع املوت عاقة غــري مبارشة.. إذ هي عرب 
وسطاء آخرين من القبائل املخدوعني بالشعارات السالية التي 
تتعاىل بها أصواتهم عن املوت وأهمية االستجابة لداعيه لتحقيق 

الحياة املرتفة للطبقة التي تستحقه من "املطهرين".
ولعل القارئ لتاريخ الســالة مع اليمنيني يجد أن اليمن قد 
فقدت من أبنائها املايني عرب القرون كنتيجة لنحت السالة من 

الجسد اليمني يف عملية إحال عنرصي ليس لها مثيل.
إن عاقة السالة بالحياة تستمد عمقها وحميميتها من موت 
اليمنيني يف عاقة طردية تؤكد متازمتي الحياة للسالة واملوت 

لليمنيني.
والحق أن فهم فلسفة السالة يف التعامل مع اليمنيني أمر يف غاية 
األهمية لتحقيق التعامل األمثل معها كي ال تستمر دورة الرصاع 

عىل حساب الدماء الحمريية الزكية.

أحمد ردمان
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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

أطباء بال حدود: الوضع يف عدن يفطر القلب البقاء هلل
بمناسبة احتفاالت شعبنا اليمني بالذكرى الـ30 للجمهورية اليمنية البقاء هلل

وإعادة تحقيق الوحدة يف الـ22 من مايو املجيد 1990م، وبمناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك يرس دائرة التوجيه املعنوي وهيئة تحرير صحيفة 26 
سبتمرب أن تتقدم بأزكى آيات التهاني والتربيكات للقيادة السياسية 
والعسكرية ممثلة بفخامة املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل كافة أبناء الشعب اليمني 

العظيم وقواته املسلحة الباسلة.
متمنني لقيادتنا السياســية والعســكرية، ولوطننا الحبيب 
استكمال التحرير وانتهاء االنقالب بكل صوره وأشكاله وصوالً إىل 

دولة اتحادية تحتضن الجميع.

ببالغ الحــزن واألىس وبقلوب مؤمنــة بقضاء الله 

وقدره نتقدم بخالص العزاء واملواساة للعميد الركن/ 

عيل محســن الحارثي- نائب مديــر الدائرة 
وذلك بوفاة شقيقته -املغفور لها بإذن الله- أمس الخميس

المــعـــزون:
مدير دائرة التوجيه المعنوي وجميع منتسبيها
وصحيفة »26سبتمبر« وموقعها اإللكتروني

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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