
نعت وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة، الثالثاء، 
املنطقة  عمليــات  رئيــس 
العســكرية الثالثــة العميد 
الركن ناجي عيل حنشل، الذي 
استشهد مع اثنني من أبطال 
القوات املسلحة، وهو يؤدي 
واجبه الوطني والبطويل خالل 
مشــاركته يف قيادة عمليات 
دحر مليشيا الحوثي املتمردة، 

وتحرير ما تبقــى من تراب 
الوطن بمنطقة رصواح غربي 

مأرب.
وقالت وزارة الدفاع ورئاسة 
األركان يف بيان صحفي: "لقد 
خلّد الشــهيد البطل تاريخاً 
ناصعاً من التضحية والنضال 
خالل حياته الحافلة بالعطاء 
الوطنية  واملواقــف  والفداء 
الشجاعة يف مختلف املراحل 

واملنعطفات التاريخية".
وأضــاف البيــان: "كان 
الشهيد واحداً من القادة الذين 
نذروا حياتهم وأنفسهم لخدمة 
الوطن والدفاع عن مكتسبات 
والجمهورية  الثــورة  وقيم 
والثوابت الوطنية، كما كان من 
أوائل الضباط الذين هبوا مبكرا 
إىل ميادين الرشف والتضحية 

لتحريــر الوطن 

قال الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد 
الركن عبده مجيل: إن قوات القوات املسلحة 
مسنودة برجال املقاومة ومقاتالت التحالف 
شنت هجوماً واسعاً عىل مواقع تمركز املليشيا 

يف محافظة الجوف.
 وأضاف" أن قوات الجيش استعادت عدداً 
من املواقع يف جبهات الجدافر واألقشع، مؤكداً 
أن الهجوم أسفر عن سقوط عرشات القتىل 
والجرحى يف صفوف املليشيا الحوثية املتمردة 

املدعومة من إيران.
وأكد العميد الركن عبده مجيل يف ترصيح لـ 
"سبتمرب نت" أن قوات الجيش حررت عدداً 

من املواقع يف منطقتي صلــب ونجد العتق 
بجبهة نهم رشقي محافظة صنعاء، وتمكنت 
من القضاء عىل املليشيا الحوثية التي حاولت 

التسلل إىل بعض املواقع يف الجبهة.
وعن سري املعارك يف جبهة قانية بمحافظة 
البيضاء، أوضح العميد مجيل، أن قوات القوات 
املسلحة مســنودة برجال املقاومة وطريان 
تحالف دعم الرشعية، أحبطت عدة تسلالت 
قامت بها املليشــيا الحوثية يف جبهة قانية، 
مؤكدا أنه تم القضاء عىل مجاميع املليشيا التي 
حاولت التسلل إىل سوق قانية وبعض املواقع 

يف الجبهة.

وأضاف " أن مليشــيا الحوثي االنقالبية 
تكبدت خسائر كبرية يف األرواح والعتاد خالل 
املواجهات، باإلضافة إىل اســتعادة أســلحة 

وذخائر متنوعة من قبضة املليشيا الحوثية.
وقال ناطق الجيــش: "إن أبطال القوات 
املســلحة يف كل الجبهات القتالية يتمتعون 
بالروح املعنوية العالية والثبات والشــجاعة 
والبطولة والحفاظ عىل الجاهزية القتالية، 
ومستمرون يف التقدم وكسب املواقع املهمة 

عىل األرض".
وأشار إىل أن املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
تواصل اســتهداف املدنيني واألعيان املدنية 

املحمية بموجب القانون الدويل اإلنســاني 
يف محافظات مأرب، والبيضــاء، والحديدة، 
بالصواريخ والطائرات املسرية واملقذوفات، 
إىل جانب استهدافها املدن اآلهلة بالسكان يف 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة، مؤكداً 
أن جيشنا الوطني بإسناد من دول التحالف 
العربي ســريد بقوة وحزم عىل تلك األعمال 

اإلرهابية.
ودعا العميد مجيل جميع اليمنيني لالستمرار 
يف االلتفاف حول القوات املسلحة وإسنادها 
ودعمها يف مختلف املناطق والجبهات القتالية، 

الفتــاً إىل أن العدو الحوثي يروج 

أكد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات املشرتكة 
الفريق الركن صغري حمود بن عزيز، أن القوات املسلحة 
سيظل الســد املنيع الذي تتكرس عليه طموحات ماليل 
طهران عرب أدواتها املتمثلة يف مليشيا الحوثي اإلرهابية.. 
مشرياً إىل أن أبطال القوات املسلحة البواسل سيظلون 
جديرين بالثقة التي أوالها لهم الشعب اليمني وقيادته 

الرشعية بالوفاء والوالء للوطن بكل تفان وإخالص.
وأشــاد رئيس هيئــة األركان العامــة، بالبطوالت 
والتضحيــات العظيمة التي يســطرها أبطال الجيش 
البواسل مسنودين برجال املقاومة الشعبية يف مختلف 
جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية املدعومة 
إيرانًيا. جاء ذلك أثناء تفقــده، الثالثاء، ألبطال القوات 

املسلحة يف املواقع األمامية بجبهات محافظة الجوف.
وثمن رئيس هيئة األركان الدعم الكبري الذي يقدمه 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة يف إسناد املعركة الوطنية التي يخوضها الشعب 
اليمني وقواته املسلحة الستكمال تحرير األرايض اليمنية 
واستعادة مؤسســات الدولة من قبضة مليشيا إيران 

الحوثية.   

أدانــت الحكومة اليمنية بأشــد 
العبارات تجــدد الهجمات بالطائرات 
املســرية والصواريخ البالستية عىل 
املدن السعودية من قبل مليشيا الحوثي 

االنقالبية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
راجح بــادي:" إن هــذه الهجمات 
تكشف حقيقة هذه املليشيا اإلرهابية 
ومزاعمها عن الســالم وتضعها عىل 
املحك أمام الــرأي العــام اإلقليمي 

والدويل".
 وأضاف "أن استمرار هذه الهجمات 
وبصورة متكررة ضد األشقاء يف اململكة 
يؤكد حقيقة هذه املليشيا التي باتت 
تعمل كذراع للحرس الثوري اإليراني 

وأداة من أدواته العابثة يف املنطقة".
وأكد بادي، وقوف الحكومة اليمنية، 
بجانب األشــقاء يف اململكة العربية 
السعودية، وتأييدها املطلق لحق اململكة 
يف الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف 
الحوثي اإلرهابــي املدعوم من إيران، 

موضحاً بأن اســتمرار الهجمات ضد 
املدن السعودية يجيل الستار عن نوايا 
هذه املليشــيا االجرامية تجاه جهود 
السالم التي ترعاها األمم املتحدة، وهي 
الجهود التي لم تؤمن بها هذه املليشيا 
يف أي يوم من األيام، ولم تقابلها سوى 
بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم 

بحق املدنيني.

احلكومة تدين هجامت املليشيا احلوثية الصاروخية عىل املدن السعودية 

جــددت اململكــة العربية 
الســعودية، تأكيدهــا عىل 
جهودهــا يف توحيد مكونات 
الشعب اليمني، ورأب الصدع 
ودعم مسريته الستعادة دولته 
وأمنه واســتقراره وسالمة 

ووحدة أراضيه.
جاء ذلــك يف كلمة اململكة 
التي ألقاها نائب املندوب الدائم 
للسعودية لدى األمم املتحدة 
الدكتور خالد منزالوي، أمس 
األربعاء، أمــام مجلس األمن 

الدويل خالل جلسته املنعقدة 
افرتاضياً ملناقشة "الحالة يف 
الرشق األوسط". وفقا لوكالة 

األنباء السعودية "واس".
وقال منزالوي: " استكماالً 
لدور اململكة ودول التحالف يف 
حل النزاع اليمني وجهودهم 
الكبــرية يف تنفيــذ اتفــاق 
الريــاض؛ رحبــت اململكة 
اليمنية  الحكومة  باستجابة 
واملجلس االنتقــايل الجنوبي 
لطلب التحالف بوقف إطالق 

النار الشامل ووقف التصعيد 
وعقد اجتماع باململكة للميض 
يف تنفيــذ االتفــاق من أجل 
عودة األوضــاع إىل طبيعتها 
لتوحيد الشعب اليمني ورأب 
الصدع بــني مكوناته ودعم 
مسريته الستعادة دولته وأمنه 
واســتقراره وسالمة ووحدة 

أراضيه.
وأضاف: " أن تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن اســتجاب 
لدعــوة األمني العــام لألمم 

املتحدة األخرية لوقف إطالق 
النار يف اليمن، وأيدت اململكة 
دعوتــه لوقف إطــالق النار 
العاملي يف ظل جائحة فريوس 
كورونا ودعم جهود مبعوثه 
الخاص يف اليمن من أجل الدفع 

بالعملية السياسية.
وأشار إىل أنه عىل الرغم من 
الجهود الحثيثة، إال أن املليشيا 
الحوثية االنقالبية املدعومة من 
إيران تأبى إال أن تثبت حقيقة 

غري  توجهاتهــا 

رئيس اجلمهورية يعزي بوفاة نجل الوزير 
حممود الصبيحي  والربملاين باعرش

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الثالثاء، 
برقية عزاء ومواساة إىل الوزير األسري البطل اللواء الركن محمود أحمد سالم 
الصبيحي، املعتقل يف زنازين مليشيا الحوثي املتمردة، وإىل أوالده وكافة 
آل الصبيحة بوفاة نجله عبدالويل محمود الصبيحي، ومرافقه محمود عيل 

الداعري إثر حادث مروري مؤسف يف منطقة رأس العارة.
وعرب فخامة الرئيس، عن خالص العزاء واملواساة بهذا املصاب األليم.. 
مبتهالً للموىل عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة واملغفرة، وأن يسكنهما 

فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان.
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أمس 
األربعاء، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الدكتور صالح محمد عبود باعرش، 

عضو مجلس النواب، عضو الربملان العربي واألستاذ يف جامعة عدن.
وأشاد فخامة الرئيس، يف برقية وجهها إىل نجيل الفقيد عيل ومحمد، 
وشقيقه عبدالله، وكافة أفراد أرستهم، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية، 
وما جسده من مثال ونموذج للعطاء والعمل الجاد طوال مشواره األكاديمي 

ومسريته الوطنية يف مجلس النواب.
وعرب فخامة الرئيس عن خالص العزاء واملواســاة بهذا املصاب األليم 
مبتهالً للموىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

أكد مجلــس الــوزراء، أن الصرب 
ومراعاة مصالح الشــعب اليمني ال 
يعني السكوت عن تجاوز الخطوط 
الحمــراء ويف مقدمتها الحفاظ عىل 
النظام الجمهوري ووحدة وســالمة 
األرايض اليمنية وعدم التفريط بأي 
حال من األحوال بالثوابت الوطنية.. 
موضحاً أن الحكومة لم توفر وبتوجيه 
مبارش من فخامة رئيس الجمهورية، 
أي فرصة لتجنب املواجهات والتصعيد 
العســكري يف املناطــق املحــررة، 
وتداعيات كل ما حدث، وكانت حريصة 
وبنوايا جادة عىل تنفيذ كل التزاماتها 
بموجــب اتفاق الريــاض، واحرتام 
الجهود املحمودة التي تبذلها اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خالل االجتماع االستثنائي 
عرب االتصال املرئي، الذي عقده مجلس 
الوزراء، االثنني، برئاسة رئيس املجلس 
الدكتــور معني عبدامللــك، لتدارس 
املستجدات األخرية وخطورتها عىل 
ضوء ما حدث مــن انقالب مكتمل 
األركان يف سقطرى، من قبل املجلس 
االنتقايل اســتمرارا النقالبه يف عدن 
وتصعيده العســكري يف أبني، ضمن 
عرقلتــه املمنهجة لتنفيــذ اتفاق 
الرياض، ونسف الجهود التي يبذلها 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية 
لتوحيــد الجهود ملواجهة مليشــيا 

الحوثي االنقالبية.
وشــدد مجلــس الــوزراء عىل 
محاســبة كل القيادات العسكرية 

والسياســية املتورطة يف دعم أعمال 
التمرد وعنارصه تحت أي غطاء كان 
وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات 
الرشعية.. معربا عن رفضه واستنكاره 
لكل االنتهاكات السافرة بحق املواطنني 
من اعتقاالت وتهجري والتي تمارسها 
املليشيا املسلحة يف سقطرى، وأعمال 
السطو عىل املؤسسات املحلية.. مؤكدا 
أن مرتكبي هذه التجاوزات ســتتم 
محاســبتهم ولن يفلتوا من العقاب 

عاجال او آجال.
وثمــن املجلس املوقــف الرافض 
واملوحــد ألبناء محافظــة أرخبيل 
سقطرى يف رفض التمرد الذي يقوده 
املجلس االنتقــايل، ومن يقف وراءه، 
وإرصاره عىل تحويل هذه املحافظة 

اآلمنة واملدرجة عــىل قائمة الرتاث 
العاملي إىل ساحة للفوىض والعبث.. 
مؤكدا أن الحكومة لن تقبل إطالقا يف 
تحويل سقطرى إىل ساحة للعبث او 

تنفيذ أجندات خارجية.
وأقر املجلس خالل االجتماع عدداً 
من املقرتحات والقــرارات للتعاطي 
مع امللفات والقضايا املستجدة عىل 
مختلف املستويات. كما وجه الجهات 
املعنية بمراجعة عمل بعض املؤسسات 
اإلقليمية واألجنبية العاملة يف اليمن 
تحت غطاء خــريي وتمارس أعمال 
سياسية وتســهم يف تقويض األمن 
واالســتقرار، بما يف ذلك العمل دون 

ترخيص من الجهات املعنية.

قال رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك: "إن اســتهداف مليشيا 
الحوثي للمناطق املدنية الســعودية وتصعيدهم العسكري يف مختلف 
الجبهات هو مؤرش واضح عىل  الهروب من استحقاقات السالم، وتحد 
للجهود األممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني". معربا عن 
تقدير اليمن للواليات املتحدة وموقفهــا الثابت يف دعم الرشعية وأمن 

واستقرار اليمن وسالمة أراضيه.

جاء ذلك أثناء استقباله، الثالثاء، لسفري الواليات املتحدة األمريكية 
لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وبحث معه عدداً من املستجدات عىل ضوء 
التطورات األخرية يف ظل اســتمرار التصعيد العسكري الحوثي وعدم 
اســتجابتها للهدنة املعلنة من الحكومة وتحالف دعم الرشعية، وكذا 
استهدافها للمناطق املدنية يف اململكة العربية السعودية بالطائرة املفخخة 

والصواريخ الباليستية التي اعرتضتها قوات التحالف.

وأحاط رئيس الوزراء، السفري األمريكي، بمجمل التطورات عىل مختلف 
األصعدة بما يف ذلك التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض، والدعوة التي 
أعلنها تحالف دعم الرشعية لوقف التصعيد وعودة األوضاع إىل طبيعتها 

يف سقطرى.
بدوره عرب السفري األمريكي، عن إدانة بالده ملحاولة االستهداف الحوثية 

للمناطق املدنية يف اململكة العربية الســعودية واستمرار 

:» لـ »

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

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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أكد أن الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسالمة أراضيه خطوط حمراء ال يمكن السماح بتجاوزها 

جملس الوزراء يؤكد أن احلكومة لن تقبل بتحويل سقطرى ساحة للعبث والفوضى وتنفيذ أجندات خارجية
أعرب عن رفضه واستنكاره لالنتهاكات السافرة بحق المواطنين التي مارستها مليشيا االنتقالي في سقطرى

الدولة  ملؤسسات  وتقويضها  سقطرى  يف  االنتقايل  مليشيا  مترد  دعم  يف  املتورطة  القيادات  كل  حماسبة  عىل  شدد 

...صـ  2...صـ  2

...صـ  2

كان مثااًل في القيادة والجندية واالنضباط خالل المناصب التي تقلدها

وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثة 

أثناء تفقده أبطال الجيش في جبهات محافظة الجوف 

رئيس هيئة األركان: القوات املسلحة ستظل السد املنيع أمام طموحات إيران وأدواهتا احلوثية

ناطق القوات املسلحة: قوات اجليش حترر عدداً من املواقع يف جبهات اجلوف وهنم وتقيض عىل تسلالت املليشيا يف قانية 

السعودية جتدد تأكيدها عىل دعم اليمن الستعادة دولته وسالمة ووحدة أراضيه 

أثناء استقباله السفير األمريكي لدى اليمن 

رئيس الوزراء: التصعيد العسكري للحوثيني هروب من استحقاقات السالم وحتٍد للجهود األممية 

...صـ  2

...صـ  2

فـجر النـضال
صناعة مستقبل األوطان امللبي لتطلعات وطموحات 
أبنائها مهمة جسيمة ال يخوضها إال العظماء ومن نذروا 
أنفسهم مطلقا لقضايا الوطن واإلنسان، إنها مسؤولية 
عظيمة محفوفة باملخاطر ومقرونة بكثري من العناء 
والتضحيات واملهددات الوجودية التي من شأنها أن 
تخترب معادن الرجال وتبلو أخبارهم وتجيل أدوارهم يف 
نرصة القضية، وهنا عىل وجه التحديد ال مكان يف إطار 
موكب النضال والتضحية يتسع للمنافقني واملرجفني 
واملتساقطني يف الطريق وأصحاب األيادي املرتعشة ومن 

يقدمون رجال ويؤخرون أخرى.
وهم أحــق بها وأهلها تجشــم أبطال القوات 
املسلحة املسؤولية التاريخية يف صناعة مستقبل 
اليمن الجديد بكل أثقالها وآالمها ومراحلها الشاقة 
ماضيون بروح مؤمنة قويــة يف التصدي ألعداء 
التغيري وقوى االرتزاق والعمالة، أشداء عىل أعداء 
الوطن والجمهورية أقوياء العزيمة واإلرادة أمام 

أعنف األعاصري وأشدها فتكا وتهديدا. 
يف خطى الواثق املقدام ويف جبهات النضال والبطولة 
املمتدة من رشق الحزم إىل مفرق الجوف إىل رصواح 
وقانية وســائر ميادين القتال يلقن األبطال عنارص 
املليشيا أقىس دروس املوت والتنكيل هذه الدروس التي 
يتداولها الناجون هربا من املغرر بهم يف صفوف املليشيا 
مؤكدين حجم األهوال ولحظات الجحيم التي واجهتهم 
يف هذه الجبهات هي الحقيقة ال غري فأبطال امليدان ال 
يجيدون التسامح مع العابثني بأمن الوطن واستقراره 

ومكتسباته وثوابته.
ويف رشق صنعاء تميض القوات املســلحة صوب 
العاصمة يف عمليات عسكرية نوعية ومخططة حققت 
أهدافها املرســومة لها باحرتاف عــال، وهي اآلن يف 
استكمال دربها لتحقيق كامل األهداف، هذه الخطوات 
املدروسة لقواتنا املســلحة تميض قدما بالتزامن مع 
خطوات مماثلة ومنسقة تتم يف عمق سيطرة مليشيا 
الحوثي املتمردة ويف عقر تواجدها، وبرضبة مباغتة 
بعيدة عن كل التوقعات واالحتماالت ستكون املليشيا 
قد تهاوت كليا وانفرط عقدها وزال أثرها كرساب بقيعة 

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 
إن بارق النرص يلوح يف األفق مبرشا بإرشاقة اليمن 
الجديد يمنا بهيا يتألأل بأمجاد أبنائه الرشفاء املخلصني، 
وإرشاقة تبدد جذور الظالم والكهنوت وتقتلع مشاريع 
الفوىض والعبث والتمزيق، فها هو فجر النضال بدأ 
يتنفس، وانبلجت أضواؤه عن تباشري استحقاق يمن 
األمجاد لنرص حتمي وشامل بعد أزمان عصيبة من 

نضاالت شعبه وتضحيات أبطاله.

لغة القوة السبيل الوحيد لتحرير الوطن من املليشيات
 املليشــيا ترفض السالم وترص 
عىل الحــرب وتعتربها مرشوعا 
استثماريا يعود عليها باألرباح 

واألرصدة واملنافع الخاصة.

...تفاصيل صـ 3
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الكامل: بدء رصف احلواالت 
النقدية للمستفيدين من الرعاية 

االجتامعية األسبوع القادم
أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، 
عن بدء تنفيذ دورة الرصف الثامنة ملرشوع الحواالت النقدية الطارئ 
ملستفيدي الرعاية االجتماعية السبت القادم 27 يونيو الجاري، عرب 

بنكي األمل للتمويل األصغر وبنك الكريمي للتمويل األصغر.
وقالت الكمال يف ترصيح صحفي: "ســيتم تخصيص الستة األيام 
األوىل من الرصف ابتداء من الســبت املوافق 27 يونيو حتى 3 يوليو 
حرصيا للــرصف اإليصايل إىل 
املنزل للفئــات األكثر ضعفاً 
وضمان إيصال املســتحقات 
إىل منازلهــم، وكذا الرصف يف 

محافظة سقطرى".
وأضافت "أن عملية الرصف 
يف املواقــع الثابتــة واملتنقلة 
لبقيــة املســتفيدين ابتداء 
مــن تاريخ 4 يوليــو وحتى 
استكمال عملية الرصف لكافة 
املستفيدين "..مشرية  إىل أن 
اتخــاذ مثل هــذه اإلجراءات 
تأتي من الحرص عىل تطبيق 
االحرتازات الخاصة بمجابهة 
كورونا وحرصاً عىل ســالمة 

املستفيدين من الفئات األشد ضعفا وكبار السن.
وطالبت الوزيرة الكمال، من السلطات املحلية يف املحافظات بتسيري 
عمل الرشكاء املنفذين ملرشوع دورة الــرصف الثامنة وتذليل كافة 
الصعوبات التي تواجه سري عمل الرصف.. مشددة عىل مكاتب الوزارة 
يف املحافظات التنســيق التام مع الفرق، لضمان استكمال اجراءات 
الرصف ووصولها إىل املستفيدين يف كافة املحافظات واملديريات، والرفع 
بتقارير شاملة إىل الوزارة. وثمنت وزيرة الشؤون االجتماعية، الدور 
الكبري ملنظمة اليونسيف يف جهودها املستمرة لتسهيل عملية الرصف 
يف كافة املحافظات.. مجددًة دعم الوزارة ومســاندتها لهذه الجهود 

وعمل كافة املنظمات املحلية والدولية يف بالدنا.  

نعى مجلس النواب، أمس األربعاء، عضو املجلس عن الدائرة 
154 بحرضموت الدكتور صالح باعرش الذي وافاه األجل عن عمر 
ناهز الـ ٦٨ عاما يف أحد مستشــفيات الرياض بعد معاناة مع 

املرض.
وجاء يف البيان: " لقد خرس مجلس النواب برحيله واحداً من أنبل 
وأصدق رجاله الغيورين عىل مكتسبات الوطن، ومبادئه الثابتة، 
وكان مثاالً للمثابرة والعطاء مــن أجل الوطن ويحظى بتقدير 
ومحبة كل زمالئه يف املجلس، كما خرست لجنة املياه والبيئة يف 
املجلس برحيل الفقيد قامة علمية لها إسهاماتها الفاعلة يف اللجنة 
والعمل الربملاني فضال عن دوره الفاعل يف املحفل العربي من خالل 
عضويته يف الربملاني العربــي، ويف الرصح العلمي بجامعة عدن 
ويف كل مجاالت العلــم واملعرفة". وتقدم املجلس بخالص العزاء 
واملواساة ألرسة الفقيد.. ســائال العيل القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصرب والسلوان.

دعت أحزاب التحالف الوطني للقوى واألحزاب 
السياسية، كافة أبناء البيضاء والشعب اليمني إىل 
الوقوف صًفا واحــًدا إىل جانب إخوانهم من أبناء 
الجيش الوطني يف معركة الدفاع عن الجمهورية 
ومقاومة غطرسة املليشــيا الحوثية وسلوكها 
الهمجي ومحاوالتها كرس إرادة الشــعب اليمني 
املعروف بمواقفه الشجاعة يف الدفاع عن املظلوم 

والذود عن األعراض.
وأكدت األحزاب يف بيان صدر عنها، نرشته )سبأ(، 
وقوفها إىل جانب كافــة أبناء البيضاء الرافضني 
لطغيان مليشيا الحوثي وعدوانها الغاشم، وأشادت 
بموقف قبائل آل عواض وآل حميقان والصومعة 
وذي ناعم ومكرياس والسوادية وغريها من األحرار 
يف كل مديريات املحافظة املعربة عن نبل وأصالة 
اإلنســان اليمني، وتاريخه النضايل يف مواجهة 

طغيان اإلمامة والدفاع عن الجمهورية.
وجددت أحزاب التحالف، إدانتها استمرار مليشيا 
الحوثي االنقالبية يف حربها العداونية بحق اليمنيني، 
وآخرها اجتياح مديرية ردمان بمحافظة البيضاء 
عىل خلفيــة مقتل املواطنة جهــاد األصبحي يف 

منطقة الطفة ظلًما وعدواًنا.
وأضاف البيان: "لقد عمدت مليشــيا اإلجرام 

الحوثية طيلة ســنوات حربها الظاملة وعدوانها 
الغاشم عىل أبناء الشعب اليمني إىل استنفاد كل 
أدوات الغطرسة ووسائل اإلذالل والقمع والرتهيب 
بحــق اليمنيني، ولم تتواَن يومــا يف إثارة الفتنة 

والشقاق بني أبناء الوطن الواحد لضمان سيطرتها 
وتسلطها عىل رقاب اليمنيني، وهي اليوم تسعى 
بكل ما أوتيت من قوة لكرس إرادة أبناء البيضاء 
الذين قدموا طيلة ست سنوات تضحيات جسيمة 

دفاعا عن كرامتهم وأرضهم وجمهوريتهم".
وحّثت أحــزاب التحالف الوطنــي، كل أبناء 
محافظة البيضاء رفد ومســاندة إخوانهم من 
أبناء الجيش يف الدفاع عن الجمهورية والكرامة 
اإلنسانية، مشرية إىل أن استمرار مليشيا الحوثي 
يف مسلسل عدوانها اإلجرامي بحق الشعب اليمني 
يؤكد مجدداً ســلوكها اليومي، عزوفها التام عن 
أي نية لوقف حربها وعدوانها أو جنوحها للسلم 
والســالم، غري مكرتثة لدعوات املجتمع الدويل أو 
مخاطر تفيش وباء كورونا واألوضاع املعيشــية 
الصعبة الناجمــة عن مغامراتهــا وحماقاتها 

وحروبها.
وناشــدت األحزاب الحكومة والجيش الوطني 
واألشقاء يف تحالف دعم الرشعية مساندة ودعم 
صمود أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء البيضاء 
عىل وجه الخصوص، ودعم وتحريك جميع جبهات 
البيضاء ملواجهة الحملة العدوانية التي حشدت 
لها مليشيا الكهنوت اإلمامي بنسختها الحوثية، 
مدفوعة بأحقادها الدفينة ضد رجاالت البيضاء 
ومواقفهم التاريخية العظيمة واملشهودة يف دعم 
واالنخراط يف صفوف حركات التحرر الوطني من 

ربقة اإلمامة ومشاريعها املدمرة.

حّملت الهيئة اإلقليميــة للمحافظة عىل بيئة البحر 
األحمر وخليج عدن، مليشيا الحوثي كامل املسؤولية عن 
أي أرضار قد تتعرض لها البيئة البحرية يف اإلقليم جراء 
حدوث ترسب من ناقلة النفط / خزان )صافر(، وذلك 
لرفضها املستمر السماح بتنفيذ أعمال الصيانة للخزان.
وأوضح أمني عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة، أن 
تعنت مليشيا الحوثي املســتمر، وعدم السماح للفرق 
الفنية األممية بفحص خــزان )صافر(، ومنع اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لصيانة أنظمته الحساسة، قد أدخل 
األزمة يف وضع شديد التعقيد، حيث يصعب توقع ما قد 

يحدث مستقبالً.
وحذر أبو غرارة، من كارثة بيئية قد تنتج بســبب 
حدوث ترسب نفطي من الخزان العائم )صافر( واملوجود 
أمام منصة رأس عيىس إىل الشمال من ميناء الحديدة، 
خصوصاً بعد حدوث تآكل شديد يف هيكل الخزان الذي 
يحتوي عىل أكثر من مليــون برميل من النفط الخام، 
جرّاء منع مليشيا الحوثي الجهات املختصة وفرق األمم 

املتحدة من معاينته وصيانة أنظمة تشغيله.
وبنّي أن استمرار التآكل يف الخزان )صافر(، قد ينتج 
عنه ترسب أكثر من مليــون برميل نفطي، األمر الذي 
سيتسبب يف كارثة بيئية غري مسبوقة..مؤكدا أن وقوع 
مثل هذا الحادث ســيكون له تأثري كبري خصوصاً عىل 
الجزر اليمنية الغنية بتنوعها البيولوجي، والتي ستكون 
هي أكرب املترضرين مثل )جزيرة كمران(، وقد ينتج عنه 
توقف العمل يف مينائي الحديدة والصليف لعدة أشهر، 
إضافة إىل تأثري هذا الحادث عىل بيئية البحر األحمر ككل 

وعىل حركة املالحة الدولية.
ولفت أبو غرارة، إىل أن الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عىل بيئة البحر األحمر وخليج عــدن قد قامت من 
جانبها بالتنسيق املسبق وبعقد االجتماعات الالزمة 
مع الدول األعضاء، وقامت بالتواصل مع املنظمات 
الدوليــة ذات العالقة وبإعداد التصــورات ووضع 
الســيناريوهات املحتملة للتعامل مع هذه املشكلة 

من جانبها البيئي.

أكد مكتب الصحــة العامة والســكان بوادي 
وصحراء حرضموت أن مؤرشات الرتصد تشــري 
إىل انحسار فريوس كورونا، وذلك بفضل التعامل 
السليم من قبل املواطنني مع اإلرشادات والتوجيهات 

الصحية التي انعكست يف تعزيز الجانب الوقائي.
جاء ذلك خالل اجتماع لجنــة الطوارئ، أمس 
األربعاء، ملناقشة تقرير مكتب الصحة حول الوضع 
الوبائي لفريوس كورونا والجهود املبذولة من قبل 
الطواقم الطبية ملواجهة الجائحة وتقديم الخدمات 

الطبية للمصابني.
وخــالل االجتماع الذي رأســه وكيل املحافظة 
املســاعد عبد الهادي التميمي، طالب مدير مكتب 
الصحة الدكتور هاني العمودي برضورة التغلب عىل 

اإلشكاليات التي تواجه عمل بعض املرافق الصحية 
لتمكني الكوادر الطبية من القيام بمهامها والرفع 
باالحتياجات واإلشكاليات إىل قيادة وزارة الصحة 

التخاذ املعالجات املناسبة.
وأكد وكيل املحافظة، عىل التعاطي املسؤول مع 
الجائحة من خالل أخذ اإلجراءات االحرتازية الالزمة 

للوقاية من الفريوس.
وأكدت اللجنة يف االجتمــاع الذي حرضه وكيل 
املحافظة املســاعد محمد الصيعــري، عىل زيادة 
االهتمام ورعاية األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 
والعمل عىل حمايتهم من خالل توعيتهم برضورة 
التقييد باإلجراءات االحرتازية الصادرة عن وزارة 

الصحة، وتجنب التجمعات واالزدحام.

ويف السياق، ناقش وكيل محافظة حرضموت 
املساعد لشــؤون الوادي والصحراء عبد الهادي 
التميمي، مع رئيســة فريــق منظمة أطباء بال 
حدود الهولندية ترييزا بريثولد، مشاريع وتدخالت 
املنظمة املســتقبلية بمديريات وادي وصحراء 

حرضموت.
وأشــار التميمي، إىل ما يعانيه قطاع الصحة يف 
وادي حرضموت والصحراء، يف ظــل األزمة التي 
تشهدها البالد وجائحة كورونا، من  نقص األجهزة 

واملعدات وقلة الكوادر الطبية.
فيما استعرضت رئيسة الفريق، الخدمات التي 
تقدمها املنظمة منذ تواجدها باليمن بالعام 1986م، 
منوها اىل أن منظمة أطباء بال حدود تتميز يف أنها 

تتلقى دعمها من األفــراد، األمر الذي منحها عدم 
تدخل الدول يف شؤونها.   

إىل ذلك تســلم مكتب الصحة العامة والسكان 
بوادي وصحراء حرضموت، أمس األربعاء، تجهيزات 
طبية وأدوية ومعقمات وأدوات حماية وأسطوانات 
أوكســجني، مقدمة مــن وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العاملية ملراكز العــزل بوادي حرضموت، 
وقدمت 200 أسطوانة أوكسجني من السلطة املحلية 
وفاعل خري عرب لجنة التربعات بقيمة 140 ألف ريال 
سعودي. وأشار وكيل محافظة حرضموت املساعد 
عبد الهادي التميمي، اىل أهمية هذه التجهيزات يف 
تحسني الخدمات املقدمة يف مراكز العزل العالجي 

لتعزيز دورها يف مكافحة جائحة كورونا.

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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جملس النواب ينعي عضو 
املجلس الدكتور صالح باعرش  

أحزاب التحالف الوطني تدعو اليمنيني إىل االصطفاف ودعم اجليش يف معركة الدفاع عن اجلمهورية 

اهليئة اإلقليمية حتّمل مجاعة احلوثي مسؤولية أي كارثة بيئية لترسب نفط خزان صافر

مكتب الصحة: تراجع فريوس كورونا بدأ باالنحسار يف وادي وصحراء حرضموت  

رئيس الوزراء: التصعيد
تصعيدها العسكري يف الجبهات وضد املدنيني وعدم 
اســتجابتها للجهود األممية لتحقيق السالم.. منوها 
بموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السالم والتزامها 
بتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذلــه من جهود لتخفيف 

معاناة الشعب اليمني.  

وزارة الدفاع ورئاسة االركان
واستعادة الدولة واملؤسســات الدستورية، ووقفوا 
يف مقدمة الصفوف وشاركوا بشجاعة وثبات يف قيادة 
عمليات دحر املليشــيا االنقالبية يف عــدد من املواقع 

واملناطق".
وأشار البيان، إىل أنه برحيل الشهيد حنشل، خرست 
القوات املســلحة واحداً من أصــدق قاداتها األوفياء 
للقسم، والذين ساهموا يف بناء وتطوير مؤسسة الوطن 
الدفاعية، وكان مثاال يف القيادة والجندية واالنضباط 
خالل املناصب التي تقلدها يف مسريته العسكرية، وسجل 
بطوالت نادرة يف مختلف املعــارك الوطنية ومواجهة 

مشاريع اإلمامة والفوىض والعبث.
وأكد بيــان النعي، عزم القوات املســلحة والتزامها 
بامليض نحو استكمال معركة الكفاح حتى تحرير كل 
تراب الوطن واستعادة دولته وأمنه واستقراره واالنتقال 
لبناء دولته ومستقبله، والسري عىل درب الشهداء األبرار 

حتى تحقيق كامل األهداف املنشودة وحتى يعود اليمن 
سعيدا وســاملا ومزدهرا، ويستعيد مكانته يف محيطه 

العربي واإلقليمي.
وعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان 
العامة، عن الفخر واالعتــزاز بتضحيات قادة وأفراد 
الجيش وإىل جانبهم رجال املقاومة واألشقاء يف قوات 
تحالف دعــم الرشعية، وما يســطرونه من بطوالت 
نادرة ملواجهة املليشيا املتمردة والجماعات اإلرهابية يف 
مختلف املواقع وامليادين عىل امتداد ربوع الوطن الغايل..  
معربة عن صادق التعازي وعظيم املواساة ألرسة وذوي 
الشهداء ولزمالئهم يف القوات املسلحة..سائلة الله العيل 
القدير أن يتغمدهم بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح 

جنانه.

السعودية تؤكد
األخالقية مــن خالل الهجمات اإلرهابية الســافرة 
املستمرة عىل املدنيني واألعيان املدنية يف اململكة التي كان 
آخرها إطالق )8( طائرات بدون طيار )مفخخة(، و ) 3 ( 
صواريخ باليستية الستهداف األعيان املدنية واملدنيني يف 
اململكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساني 
وقواعده العرفية، ورفض جميع املبادرات التي قدمها 

التحالف لوقف إطالق النار وخفض التصعيد.

ودعا الدكتــور منزالوي، مجلــس األمن لالضطالع 
بمســؤولياته والوقوف بحزم من أجــل وقف عدوان 

املليشيا الحوثية اإلرهابية عىل املدنيني واألعيان املدنية 
يف اململكة، من أجل إجبار هذه املليشــيا عىل االنخراط 
بصدق يف جهود خفض التصعيد وعدم عرقلة جهود األمم 
املتحدة الساعية إىل الوصول لحل سيايس للنزاع يف اليمن 
وفقاً للمرجعيات الثالث وتجنيب الشعب اليمني املزيد 

من املعاناة.  

الحكومة تدين
ودعت الحكومة، األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل إدانة 
هذه االعتداءات والجرائم وإجبار املليشيا االنقالبية عىل 
الكف عن استهداف املدن واملجمعات واملنشآت املدنية 

داخل اليمن واململكة العربية السعودية.  

ناطق القوات المسلحة
اإلشــاعات واألخبار الكاذبة واالنتصارات الوهمية 
للتغطيــة عىل هزائمه وانتكاســاته وخســائره 

املستمرة.
وأكد يف ختام ترصيحه لـ "سبتمرب نت" نبرش شعبنا 
اليمني أن القوات املسلحة واملقاومة يسطرون البطوالت 
واالنتصارات العظيمة والتقدمات املستمرة، وأن النرص 
قادم. وأشاد بالدعم اللوجستي واإلسناد الجوي لدول 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.

وزارة األوقاف: قرار السعودية بإقامة حج هذا 
العام يتوافق مع املقاصد العليا للرشيعة اإلسالمية

ثمنت وزارة األوقاف واإلرشــاد بالخطوة التي اتخذتها وزارة الحج 
والعمرة السعودية، املتمثلة يف إقامة حج هذا العام بأعداد "محدودة 
جدا" للراغبني يف أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من املوجودين 
داخل األرايض السعودية، وذلك حرصاً عىل صحة الحجاج وسالمتهم يف 

ظل انتشار فريوس كورونا املستجد.
وقالت وزارة األوقاف واإلرشــاد يف بيان نرشته وكالة )سبأ(: "إن 
اململكة العربية السعودية عرب تاريخها من أيام امللك عبد العزيز حتى 
اليوم وهي تقدم خدمة جليلة لحجاج بيت الله الحرام، من كل أصقاع 
األرض يأتون من ١٨٠ دولــة ال يفرقون بني جنس وال لون وال توجه 
وال مذهب وال أي نــوع من أنواع التمييز، وهذا يــدل عىل أن اململكة 
حريصة، وقد ظلت طوال هذه األشــهر تدرس هذه املسألة حتى رأينا 
اليوم بأم أعيننا هذه الجائحة التي تجتاح العالم". وأضاف البيان: "أن 
اقامة موسم حج هذا العام بشكل مخترص لحجاج الداخل يف اململكة 
وبإجراءات احرتازية هو دليل واضح عىل حرص اململكة عىل ســالمة 
صحة الّناس وحياتهم".. مؤكداً أن هذه الخطوة تتوافق مع املقاصد 
العليا للرشيعة اإلســالمية التى حثت الحفاظ عىل النفس، وحمايتها 

من األخطار واألمراض".
وعرب البيان عن الشــكر والتقدير باسم اليمن ملقام خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده األمني نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ووزارة الحج والعمرة السعودية، عىل الجهود 
املتواصلة يف خدمة الحرمني الرشيفني وحجاج بيت الله الحرام وزوار 

املسجد النبوي الرشيف.   



الــعـدد »١٩٣٤« الخميس ٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٥ يــــونـــــيــو ٢٠٢٠م

رحب بالبيان الصادر عن تحالف دعم الرشعية ودعوته 
لاللتزام باتفاق الرياض وبإعــادة األوضاع إىل طبيعتها 
يف ســقطرى ووقف إطالق النار يف أبني وتجنب التصعيد 

العسكري واإلعالمي
شــدد عىل رضورة تراجع االنتقايل فــورا عن "اإلدارة 
الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل 

عىل تنفيذ اتفاق الرياض
أكد عىل تقديم كل أوجه الدعم واإلسناد للجيش الوطني 
وتقديره للتضحيات الجسيمة التي يقدمها يف الدفاع عن 

النظام الجمهوري والقضاء عىل االنقالب الحوثي 
أشــاد بجهود قوات خفر الســواحل اليمنية وأهمية 
تعزيزها للقيام بواجباتهــا يف حماية املياه اإلقليمية عىل 

الوجه األمثل.
أكد مجلس الوزراء، أن الصرب ومراعاة مصالح الشعب 
اليمني ال يعني الســكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء 
ويف مقدمتهــا الحفاظ عىل النظــام الجمهوري ووحدة 
وســالمة األرايض اليمنية وعدم التفريــط بأي حال من 
األحوال بالثوابت الوطنية.. موضحاً أن الحكومة لم توفر 
وبتوجيه مبارش من فخامة رئيس الجمهورية، أية فرصة 
لتجنب املواجهات والتصعيد العسكري يف املناطق املحررة، 
وتداعيات كل ما حدث، وكانت حريصة وبنوايا جادة عىل 
تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض، واحرتام الجهود 

املحمودة التي تبذلها اململكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك خــالل االجتماع االســتثنائي عرب االتصال 
املرئي، الذي عقده مجلس الوزراء، اإلثنني، برئاسة رئيس 
املجلس الدكتور معني عبدامللك، لتدارس املستجدات األخرية 
وخطورتها عىل ضوء ما حدث من انقالب مكتمل األركان 
يف سقطرى، من قبل املجلس االنتقايل استمرارا النقالبه يف 
عدن وتصعيده العسكري يف أبني، ضمن عرقلته املمنهجة 
لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التي يبذلها األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية لتوحيد الجهود ملواجهة مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
وشدد مجلس الوزراء عىل رضورة محاسبة كل القيادات 
العســكرية والسياســية املتورطة يف دعم أعمال التمرد 
وعنارصه تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة 
والســلطات الرشعية.. معربا عن رفضه واستنكاره لكل 
االنتهاكات السافرة بحق املواطنني من اعتقاالت وتهجري 
التي تمارسها املليشيات املســلحة يف سقطرى، وأعمال 

السطو عىل املؤسســات املحلية.. مؤكدا أن مرتكبي هذه 
التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجال 

او آجال.
وثمن املجلس املوقف الرافض واملوحد ألبناء محافظة 
أرخبيل ســقطرى يف رفض التمرد الــذي يقوده املجلس 
االنتقايل ومن يقــف وراءه، وإرصاره عــىل تحويل هذه 
املحافظة اآلمنة واملدرجة عىل قائمــة الرتاث العاملي إىل 
ساحة للفوىض والعبث.. مؤكدا أن الحكومة لن تقبل إطالقا 
بتحويل سقطرى إىل ساحة للعبث أو ساحة لتنفيذ األجندات 

خارجية.
وأقر املجلس خــالل االجتماع عدداً مــن املقرتحات 
والقرارات للتعاطي مع امللفات والقضايا املســتجدة عىل 
مختلف املستويات. كما وجه الجهات املعنية بمراجعة عمل 
بعض املؤسسات اإلقليمية واألجنبية العاملة يف اليمن تحت 

غطاء خريي وتمارس أعمال 
سياسية وتساهم يف تقويض األمن واالستقرار، بما يف ذلك 

العمل دون ترخيص من الجهات املعنية.
ورحب مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن، ودعوته لاللتزام باتفاق الرياض وبإعادة 
األوضاع إىل طبيعتها يف سقطرى ووقف إطالق النار يف أبني 
وتجنب التصعيد بما يف ذلك التصعيد اإلعالمي.. مؤكدا أن 
ترحيب الحكومة يأتي ضمن تفاعلها اإليجابي واملستمر 
مع جهود األشقاء يف اململكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق 
الرياض، مشددا أن الوقت لم يعد يحتمل املزيد من املماطلة 
والتأخري ويف مقدمتها الرتاجع فورا عما ســمي "اإلدارة 
الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياســية والعسكرية 

للعمل عىل تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل.
وأشــاد املجلس بدور اململكة العربية السعودية كقائد 

لتحالف دعم الرشعية يف دعم اليمن وشــعبها يف مختلف 
الظروف واألحوال وحرصها عىل أمن واســتقرار ووحدة 
اليمن، وعدم القبول بمشاريع التفتيت واألجندات الدخيلة 
عىل املجتمع.. مكررا التقدير ملوقف التحالف املعهود الذي 
جدده يف بيانه األخري، حول دعم الشعب اليمني الستعادة 

دولته وأمنه واستقراره وسالمة ووحدة أراضيه.
واستمع مجلس الوزراء، إىل تقرير وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد عيل املقديش، حول سري مستجدات العمليات 
العسكرية والوضع امليداني يف عدد من جبهات القتال، وما 
يسطره أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإســناد من تحالف دعم الرشعية من بطوالت يف 
مقارعة مليشــيا الحوثي االنقالبية.. مشريا إىل تطورات 
الوضع امليداني يف جبهات البيضاء ونهم والجوف وغريها، يف 
ظل استمرار التصعيد العسكري ملليشيات الحوثي االنقالبية 

ورفضها للهدنة املعلن عنها من قبل الحكومة وتحالف دعم 
الرشعية استجابة للدعوات األممية والدولية.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد عىل تقديم كل أوجه الدعم 
واإلسناد للجيش الوطني وتقديره للتضحيات الجسيمة 
التي يقدمها بإســناد من املقاومة الشعبية والقبائل يف 
الدفاع عن الثــورة والنظام الجمهوري حتى القضاء عىل 
االنقالب الحوثــي ومرشوعه الكهنوتي العنرصي، مثمنا 
الدعم واإلسناد اللوجستي الكبري لتحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، يف معركة اليمن 

املصريية والوجودية حتى استعادة الدولة.
وصادق مجلس الوزراء عىل ميثاق تأسيس مجلس الدول 
العربية واإلفريقية املطلة عىل البحر األحمر وخليج عدن 
والذي جرى توقيعه يف مدينة الرياض يف 6 يناير 2020م، 
بناءا عىل العرض املقدم من وزير الخارجية، ووجه يف هذا 
الخصوص، باستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن 

امليثاق.
ويضم املجلس يف عضويته الــدول العربية واإلفريقية 
املطلة عىل البحر األحمر وخليج عــدن، ويهدف إىل رفع 
مستوى التعاون والتفاهم وتنســيق املواقف السياسية 
بني دول املجلس، وتوثيق التعاون األمني للحد من املخاطر 
التي يتعرض لها البحر األحمر وخليــج عدن، بما يعزز 
أمن وسالمة املالحة الدولية فيها، ومنع كل ما يهددها أو 
يعرضها للخطر والسيما جرائم اإلرهاب وتمويله والقرصنة 
والتهريب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غري الرشعية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الخارجية محمد 
الحرضمي، حول قضية انتهــاك إرترييا للمياه اإلقليمية 
اليمنية واســتمرار احتجاز الصيادين اليمنيني يف ضوء 
األحداث األخرية، ومسالة الصيد التقليدي.. وأكد املجلس 
دعمه للمقرتحات الواردة يف تقرير وزير الخارجية حول هذه 
اإلشكالية والعمل بها..منوها بجهود قوات خفر السواحل 
اليمنية وأهمية تعزيزها للقيام بواجباتها عىل الوجه األمثل.
وجدد مجلس الــوزراء تأييد الحكومــة لترصيحات 
الرئيس املــرصي عبدالفتاح الســييس بخصوص ليبيا، 
وتضامنها الكامل ووقوفها إىل جانب األشقاء يف جمهورية 
مرص العربية يف كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
واستقرارها.. مثمنا الحرص عىل استعادة األمن واالستقرار 
يف ليبيا وحقن دماء شعبها باعتبار ذلك جزء ال يتجزأ من 

أمن واستقرار مرص واألمن القومي العربي.

   تقرير/ صالح الكساع
تشــهد العاصمة صنعاء واملحافظــات الخاضعة 
لسيطرة مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 
أزمة مشتقات نفطية خانقة منذ مطلع يونيو الجاري، 
افتعلتها قيادة املليشــيا إلنعاش الســوق الســوداء 
واملتاجرة السياســية بمعاناة املواطنني أمام املجتمع 
الدويل، وتحتجز مليشيا الحوثي أكثر من 250مقطورة 
محملة باملشتقات النفطية يف املنافذ الجمركية الجديدة 
التي استحدثتها لتحصيل الجمارك والرضائب يف مداخل 
املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعها من 
العبور إىل العاصمة صنعاء، ويأتــي ذلك بعد أيام من 
قيام رشكة النفط الخاضعة املليشــيا الحوثية بمنع 
محطات الوقود الرئيسية يف العاصمة صنعاء من بيع 
املشتقات النفطية )البنزين والديزل(، وقيامها بالحجر 
عىل الكميات املتوفرة يف خزانات الوقود، وقالت: إنها توفر 
مادتي البنزين والديزل من خالل تطبيق نظام الرتقيم 
عىل تموين السيارات يف محطات الوقود, وتؤكد تقارير 
إعالمية إغالق معظم املحطات الرئيســية لبيع الوقود 
يف أمانة العاصمة بعد نفــاذ مادتي "البنزين والديزل" 
باستثناء املحطات اململوكة لقيادات حوثية، والتي تكتظ 
أمامها مئات السيارات واملركبات يف طوابري طويلة من 
أجل التزود بالوقود، وتزامن ذلك مع انتعاش كبري للسوق 
السوداء يف العاصمة صنعاء، حيث وصل سعر البنزين 

عبوة 20 لرتًا إىل20 ألف ريال.

احتجاز ناقالت الوقود
يف السياق، اتهمت اللجنة االقتصادية مليشيا الحوثي 
املتمردة، باحتجاز أكثر من 150 مقطورة وقود ومنعها 
من الدخول إىل املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت اللجنة يف منشور عىل صفحتها يف "فيس بوك" 
رصدته "26ســبتمرب": " إن مليشيا الحوثي ترص عىل 
منع أكثر من ١٥٠ مقطورة وقود من الدخول إىل املناطق 
الخاضعة لسيطرتها، وأنها تقوم بتهديد التجار وإرعاب 
العاملني عــىل القاطرات يف إرصار واضــح للمتاجرة 
السياسية بمعاناة املواطنني، وتعزيز السوق السوداء 

التي يديرونها".

وأضافت اللجنة "أن احتجاز ومنع مليشيا الحوثي 
للناقالت املحملــة بالوقود من املرور يأتي بعد أن بذلت 
الحكومة كل جهودها، وقدمت تسهيالتها لنقل املشتقات 
النفطية مــن املناطق املحــررة إىل املناطق الخاضعة 
لسيطرة املليشيا للتخفيف من معاناة املواطنني والحد 

من نشاط السوق السوداء".
وأكدت أن الوقود الذي تم نقله بواسطة املقطورات 
من املناطق املحررة إىل املناطق الخاضعة للمليشــيا تم 
استرياده بشــكل قانوني إىل املوانئ املحررة ومطابق 
للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص والقرارات 
الحكومية وقوانينها، وأن لديها شــهادات فحص من 
رشكات دولية تؤكد سالمة املواصفات الفنية وقانونية 

مصدرها.
وعلمت "26سبتمرب" من مصادر خاصة أن مليشيا 
الحوثي منعت 60 قاطرة محملة باملشــتقات النفطية 
يف منفذ الجوف، و100 قاطرة يف منفذ عفار بالبيضاء، 
و50 قاطرة يف منفذ الحديدة، و50 قاطرة يف منفذ تعز 
من املرور إىل العاصمة صنعــاء واملحافظات واملناطق 

الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي املتمردة.

استيراد النفط اإليراني
وعن أسباب املنع، أوضح أحد مدراء اإلدارات يف رشكة 
النفط الخاضعة لســيطرة مليشــيا الحوثي بصنعاء 
لـ"26ســبتمرب" فضل عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية 
بأن قيادات مليشيا الحوثي املتمردة قامت بعد انقالبها 
عىل السلطة الرشعية يف 21/ سبتمرب/2014م بتعطيل 
وتجميد نشاط رشكة النفط الحكومية، وأسست رشكات 
نفطية جديدة احتكرت تجارة واســترياد املشــتقات 
النفطية وتســويقها يف الســوق املحليــة يف املناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف: " أن قيادات حوثية تقوم باسترياد مشتقات 
نفطية رديئة ومخالفــة للمواصفات الفنية من إيران 
وبأســعار متدنية، وتقوم بتوزيعها وبيعها يف السوق 
املحلية، وبــدون أي اكرتاث للخســائر التي يتكبدها 
املواطنني اليمنيني املستهلكني لتلك املشتقات اإليرانية 
الرديئة، واألرضار املادية التي تلحق بالسيارات واملركبات 

وباملولدات الكهربائية والزراعية.
وأضاف املصدر: "أن معامل املخترب املركزي يف منشآت 

الحديدة التابعة لرشكة النفط الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الحوثية تعرض خالل السنوات الخمس املاضية للتدمري 
املمنهج من قبل املليشيا االنقالبية التي قامت بإقصاء 
قيادات وكوادر الرشكة والكوادر املتخصصة العاملة يف 
املخترب واستبدلتهم بآخرين غري مؤهلني، وال يملكون 
أي خربات عمل سابقة يف الرقابة والفحص للمشتقات 
النفطية املســتوردة ، من أجل تمكني قيادات الجماعة 
والرشكات النفطية حديثة التأســيس اململوكة لها من 
إدخال املشتقات النفطية الرديئة، والتي يتم استريادها 
من إيران عرب موانئ الشارقة يف دولة اإلمارات، الفتا إىل 
إدخال شحنة الديزل ملوثة عىل السفينة "ناشيناليني" 
بعد ثبوت تلوثهــا وعدم صالحيتها لالســتخدام وتم 

إدخالها وتفريغها بتوجيهات من قيادة املليشيا.
وأكد املصدر أن احتكار قيادات حوثية وتجار مقربني 
من قيادة املليشــيا لتجارة استرياد املشتقات النفطية 
وبيعها يف السوق املحلية يف املناطق الخاضعة لسيطرتها 
يعد سبباً رئيســياً ملنع الحوثيني من مرور مقطورات 
النفط املستورد عرب موانئ املحافظات املحررة إىل املناطق 
الخاضعة لسيطرتها، مشــرياً إىل أن جماعة الحوثي ال 
يمكن أن تســمح ألي جهة بكــرس احتكارها لتجارة 
واسترياد املشــتقات النفطية، إضافة إىل خشيتها من 
دخول مشــتقات نفطية ذات مواصفات فنية وجودة 
عالية وبأسعار مناسبة، وهذا سيشكل رضبة قاصمة 
للسوق السوداء التي تديرها قيادة الجماعة، وسيؤدي إىل 
ركود املشتقات النفطية الرديئة التي تستوردها قيادات 
املليشيا من إيران وتكدسها يف الخزانات، وهو ما ال يمكن 
لجماعة الحوثي االنقالبية أن تسمح به ألنه سيجعلها 
تفقد املوارد املالية التي تمــول مجهودها الحربي ضد 

الشعب اليمني.
وكانت اللجنة االقتصادية، قــد أعلنت مطلع العام 
الجاري عن توقيف اعتماد رشكة وقود لالســتثمارات 
املحدودة مــن قائمة املوردين املعتمدين للمشــتقات 
النفطية وإحالتها للتحقيق، بنــاًء عىل عدم مطابقة 
الرشكــة للمواصفــات الفنية مع شــهادة الفحص 
واملنشأ املقدمة من الرشكة للجنة، كما كشفت اللجنة 
االقتصادية التابعة للحكومة الرشعية أن مليشيا الحوثي 
تحقق أرباحاً وفوائد من تجارة املشتقات النفطية تصل 

إىل %130 من إجمايل قيمة الشحنات املستوردة واملتاجرة 
بها بشكل مبارش. وأكدت اللجنة االقتصادية أن القيمة 
الحقيقية للمشــتقات النفطية تمثل حوايل %44 مما 
يدفعه املواطنون عند رشاء املشــتقات من املليشــيا 
ل أغلب النســبة املتبقية لتقوية  الحوثية، والتي تحصِّ
مراكز نفوذها، وتمويل املجهود الحربي ضد الشــعب 
اليمني، فيما ترفض رصف مرتبات املوظفني يف املناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
 وكان فريق الخرباء التابــع لألمم املتحدة قد أكد يف 
تقاريره املقدمة ملجلس األمن خالل العامني املاضيني أن 
مليشيا الحوثي املتمردة تجني أمواالً طائلة من عائدات 
السوق السوداء، وأن املشــتقات النفطية تشكل "أحد 

املصادر الرئيسية إليراداتها املالية.

مبررات وادعاءات كاذبة
من جهة أخرى تحاول جماعة الحوثي املتمردة تربير 
افتعالها ألزمة املشــتقات النفطية وإنعاشها للسوق 
الســوداء بهدف جني أموال طائلة عىل حســاب قوت 
املواطنني يف مناطق الخضوع باختالق ذرائع ومربرات 
واهية وكاذبة يف محاوالت مفضوحة لتربير منعها ألكثر 
من" 250" مقطورة محملة باملشــتقات النفطية من 
العبور إىل العاصمة صنعاء، وادعائها زوراً وبهتانا بأن 
تلك املقطورات تحمل وقوداً مخالف للمواصفات الفنية 
وغري صالح لالستخدام، لكن ترصيحات قياداتها تكشف 
كذب وزيف تلك اإلدعاءات، فاملتابع الحصيف لترصيحات 
القيادات الحوثية واتهامها للتحالف العربي باحتجاز 
ســفن نفطية ومنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة، 
فمن خالل متابعتنا لترصيحات عمار األرضعي املدير 
التنفيــذي لرشكة النفط اليمنية الخاضعة لســيطرة 
املليشــيا الحوثية واتهامه للتحالف العربي باحتجاز 
سفن النفط وإرسال بعض القاطرات املحملة بالوقود، 
يف إشارة ملقطورات املشــتقات النفطية التي أرسلتها 
الحكومة، وتوحي ترصيحــات القيادي الحوثي عمار 
األرضعي بأن افتعال املليشيا ألزمة املشتقات النفطية 
بهدف املتاجرة السياســية بمعانــاة وآالم املواطنني 
أمام املجتمع الدويل، ونفى املجلس االقتصادي األعىل، 
املزاعم واألكاذيب والتضليل اإلعالمي الذي تمارســه 
مليشيا الحوثي االنقالبية حول أسباب أزمة املشتقات 

النفطية يف العاصمة صنعاء وباقي املحافظات الخاضعة 
لســيطرتها. وقال املجلس ” يف بيــان صادر عنه: "إن 
املليشيا الحوثية االنقالبية مســؤولة عن إعاقة تدفق 
شحنات الوقود والغذاء إىل ميناء الحديدة بعد اتخاذها 
عدة إجراءات معيقة لعملية وصول تلك الشــحنات إىل 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، واتهم مليشيا الحوثي 
املتمــردة بافتعال أزمة مشــتقات نفطية ومضاعفة 
معاناة اليمنيني يف جميع املناطق الخاضعة لسيطرتها، 
بهدف تعزيز تجارتها يف الســوق الســوداء واستغالل 
معاناة املواطنني للمتاجرة بها لدى املنظمات الدولية، 
موضحاً أن منطقة املخطاف ومنطقة رسو السفن يف 
ميناء الحديدة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وليس 
للحكومة الرشعية أو التحالف العربي كما تدعي املليشيا، 
ونفى املجلس االقتصادي األعىل، أن يكون هناك أي تدخل 
من قبل الحكومة الرشعية أو التحالف العربي للسماح 
أو ملنع دخول الشحنات إىل ميناء الحديدة.. الفتا إىل أن 
جميع سفن املشتقات النفطية تخضع فقط إلجراءات 

التفتيش التي تقوم بها األمم املتحدة. 

حرائق تعري المليشيا 
مســاء االثنني املايض التهم حريق هائل، عدداً من 
منازل املواطنني يف حي السنينة يف العاصمة صنعاء بعد 
أن حولت قيادات املليشيا الحوثية منازلها املوجودة 
وسط األحياء الســكنية املزدحمة إىل مخازن لوقود 
السوق السوداء التي تنشــط فيها قيادات املليشيا، 
واشتعل الحريق يف منزل القيادي الحوثي عبدالسالم 
الحاكم الذي حول منزلــه إىل مخزن للوقود، ما أدى 
إىل احرتاق كميات البنزيــن املخزنة، والتهم الحريق 
أكثر من 15منزالً للمواطنني البســطاء بعد أن امتد 
إليها الحريق من منزل القيــادي الحوثي "الحاكم" 
الذي يعمل يف بيع الوقود يف السوق السوداء، يف الوقت 
الذي تشــهد فيه العاصمة صنعــاء أزمة خانقة يف 
املشتقات النفطية، وجاءت حادثة الحريق لتفضح 
وتعري قيادات املليشيا الحوثية واحتكارها للمشتقات 
النفطية وتخزينها يف أحواش وبداريم ومنازل خاصة 
لتتاجر بها يف الســوق الســوداء دون أي اكرتاث أو 
شعور باملسؤولية تجاه معاناة املواطنني التي صنعتها 

مليشيا الحوثي املتمردة.

33 متابعات

  أكــد أن الحكومــة لــن تقبــل بتحويــل 
ســقطرى إلــى ســاحة للعبــث والفوضــى 

وتنفيذ أجندات خارجية
  أشــاد بالموقــف الموحــد ألبناء ســقطرى 
فــي رفــض التمرد الــذي يقــوده المجلس 

االنتقالي ومن يقف وراءه 
  وجه بمراجعة عمل بعض المؤسسات اإلقليمية 
واألجنبية العاملة بدون ترخيص تحت غطاء خيري 

 سياسية مضرة بأمن اليمن
ً
وتمارس أعماال

أكد أن الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسالمة أراضيه خطوط حمراء ال يمكن السماح بتجاوزها 

جملس الوزراء يشــدد عىل حماســبة كل القيادات املتورطة يف دعم مترد مليشــيا االنتقايل يف سقطرى 
أعرب عن رفضه واستنكاره لكل االنتهاكات السافرة بحق المواطنين التي مارستها مليشيات االنتقالي في األرخبيل

تفتعل أزمة مشتقات نفطية إلنعاش السوق السوداء والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي

اللجنة االقتصادية: مليشيا احلوثي متنع أكثر من ١٥٠ قاطرة وقود من الدخول إىل املناطق اخلاضعة لسيطرهتا 
المحلــي الســوق  فــي  ببيعهــا  وتقــوم  إيــران  مــن  رديئــة  نفطيــة  مشــتقات  تســتورد  قيــادات حوثيــة  مصــادر خاصــة: 

مجاعة احلوثي جتني أرباحاً تصل إىل ١3٠% من إمجايل قيمة الشحنات املستوردة وتتاجر هبا بشكل مبارش
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توفيق الحاج
منذ األول من مايو/أيار املايض ومليشيا االنتقايل 
تحاول السيطرة عىل مؤسسات الدولة يف محافظة 
أرخبيل سقطرى واقتحام العاصمة حديبو إال أن 
القوات الحكومية تمكنت من إفشال تلك املحاوالت 

مرتني.
وعقب إعالن مليشيا االنتقايل املتمردة يف 26 أبريل 
/ نيسان املايض، حالة الطوارئ العامة، وتدشني ما 
ســماها "اإلدارة الذاتية للجنوب" تصاعدت حدة 
الرصاع يف سقطرى وشــهدت بني الحني واآلخر، 
محاوالت سيطرة عىل مرافق حيوية ينفذها مسلحو 
وكتائب تابعة للمجلس االنتقايل، إضافة إىل إعالن 
تمرد كتائب عسكرية كانت تابعة للحكومة الرشعية 

وانضمامها إىل مليشيا املجلس االنتقايل الجنوبي.
وبعد أســابيع من مهاجمة مليشــيا االنتقايل 
معسكرات ومؤسســات الدولة اجتاحت مليشيا 
االنتقايل صباح الجمعة6/19 مدينة حديبو عاصمة 
املحافظة بما نهبته من معسكرات الدولة من أسلحة 
وترسانة كبرية، وسيطرت عىل إدارة األمن وإدارة 
املحافظة بقوة السالح، ونرشت الرعب والفوىض 

يف ربوع الجزيرة.

تمرد مرفوض
تمرد مليشيا االنتقايل يف سقطرى قوبل برفض 
مجتمعي وحكومي، حيث رفضت الحكومة التمرد 
والسيطرة عىل مؤسسات الدولة يف جزيرة سقطرى 
بقوة الســالح، مؤكدة بأنها لــن تقبل بأن يكون 
"اتفاق الرياض" ذريعة الســتمرار التمرد املسلح 

من قبل مليشيا ما ُيسمى بـ"املجلس االنتقايل".
جاء ذلك عىل لســان وزيــر الخارجية، محمد 
الحرضمي الذي قال: "ال يمكن أن نقبل بأن يكون 
اتفاق الرياض ذريعة الستمرار التمرد املسلح من 
قبل مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل، أو أن يكون 

أداة ضغط لرشعنة من يرص عىل انقالبه".
وأضاف يف ترصيح مقتضب نرشه حساب وزارة 
الخارجية عىل تويرت إن "اتفاق الرياض جاء إلنهاء 

التمرد، وتوحيد الجهود ملواجهة املرشوع الحوثي 
اإليراني، وليس لرشعنة استمرار التمرد عىل الدولة".
وتابع الحرضمي قائــاًل:" إن التصعيد األخري 
غري املربر يف ســقطرى من قبل مليشيا ما يسمى 
باملجلس االنتقايل سيضاف إىل قائمة انتهاكاته التي 

سيحاسب عليها".
وأكد وزير الخارجية عىل أن "استمرار هذا التمرد 
املسلح دون رادع ســينهي كل ما تبقى من أمل يف 
تنفيذ اتفاق الريــاض الذي جاء يف األصل من أجل 

إنهائه".
أما محافظ محافظة ســقطرى- كربى جزر 
األرخبيل الذي يحمل االســم ذاته ويتكون من 6 
جزر، ويحتل موقعا اسرتاتيجيا يف املحيط الهندي 
قرب خليج عدن- رمزي محروس فقال يف بيان نرشه 
عقب سيطرة املليشيا عىل املحافظة: إن محافظته 
تتعرض لفوىض عارمة تقوم بها مليشيا االنتقايل".

لجنة تقيص
وعىل إثر سيطرة مليشيا املجلس االنتقايل عىل 
مؤسسات الدولة يف سقطرى وبعد تشاور أعضاء 
مجلس النواب أصدر رئيس مجلس النواب الشيخ 
ســلطان الربكاني قرارات بتشكيل لجان تقيص 
الحقائق بشــأن األحداث التي شهدتها محافظة 
أرخبيل ســقطرى وعدداً من املديريات يف بعض 
املحافظات من قبل مليشيا املجلس االنتقايل ومليشيا 
الحوثي، وذلك بناًء عىل مناقشات أعضاء املجلس 
الداعية إىل تقيص الحقائق وفقاً ألحكام املادة )95( 
من الدستور، والفقرة)أ( من املادة )74( من الالئحة 

الداخلية للمجلس.
وتنص القرارات عىل تقيص الحقائق التي حدثت 
خالل األيام املاضية، واملتمثلة باالعتداء عىل املرافق 
واملؤسسات الحكومية يف محافظة سقطرى، وما 
حدث من اســتيالء عليها من قبل املليشيا التابعة 
للمجلس االنتقايل، وممارستها لصالحيات سلطات 
الدولة، وما نتج عن ذلك من آثار خطرية، وتقيص 
الحقائق بشأن سيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية 
عىل مناطــق )حجور – العود-نهــم – الجوف – 
ومديرية ردمان(، وما خلفه ذلك من آثار عىل العملية 

العسكرية ومناطق سيطرة الرشعية.
وقضت القرارات بتشكيل لجنة تقيص الحقائق 
بشأن أحداث محافظة أرخبيل سقطرى مشكلة من 
كل: قاسم محمد الكسادي، ومحمد أحمد الزويدي، 
وصالح ســالم العامري، وأحمد حسن باحويرث، 
ومحمد ثابت العسيل، وصالح عيل فريد الربهمي، 
وعبدالله رشف النعماني، ولجنة تقيص الحقائق 
بشأن سيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية عىل مناطق 
)حجور – العود -نهم – الجوف – ومديرية ردمان( 
مشكلة من كل من: عيل عبد ربه القايض، وهاشم 
عبد الله األحمر، وعيل حســني جيالن، وفؤاد عبيد 
واكد، وعبدالســالم أحمد الدهبيل، ومحمد صالح 
قباطي، وعبد الله محمد املقطري، ومحمد الحاج 

الصالحي، وعيل شائع مثنى.
وتضمنت القرارات اتخاذ اللجان املشكلة كافة 
الوســائل التي تمكنها من أداء مهامها عىل أكمل 
وجه، واالستعانة بمن تراه من أعضاء املجلس، أو 
أي من الفنِيني أو املختصني ورفع تقريرها بصورة 

عاجلة بشأن النتائج التي توصلت إليها.

رفض حزبي وشعبي
بدورها أدانت األحزاب والقوى السياسية قيام 
مليشيا ما يسمى باملجلس االنتقايل بمهاجمة مدينة 
حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، ونرش 
العنف والفوىض وإرهاب أهايل املحافظة املساملة، 

وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السالح.
واعتربت األحزاب يف بيان مشرتك أن تلك األحداث 
تؤكد إرصار ما يســمى باملجلــس االنتقايل عىل 
امليض قدًما يف مسلسل التمرد املسلح عىل الرشعية 

ومحاولة تقويضها.
وحملت األحزاب املوقعة عىل البيان قيادة املجلس 
االنتقايل ومن يقــف وراءه بالدعم املادي واملعنوي 
كامل املســؤولية عن كافة أعمال التمرد األخرية 
يف محافظة أرخبيل ســقطرى التي تضع عراقيل 
جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إىل العراقيل 
الســابقة التي وضعها بإعالنه ما سمي باإلدارة 
الذاتية، وهو ما يؤكد عدم رغبة املجلس االنتقايل يف 
السالم واالستقرار وتخادمه الرصيح مع املرشوع 

الحوثي االنقالبي.
ودعت األحــزاب رئيس الجمهوريــة إىل اتخاذ 
خطوات جادة تعيد األمور إىل نصابها، وتوقف العبث 
الحاصل يف مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى، 
وغريها من املحافظات التي طالها عبث ما يسمى 
باملجلس االنتقايل وتمرده املسلح، استجابة لرغبات 
ومطامع غري مرشوعة يف انتهاك صارخ للسيادة 
الوطنية للجمهورية اليمنية وتمزيق البلد واإلرضار 

بوحدته واستقراره وسالمته اإلقليمية.
كما دعت األشــقاء يف اململكة العربية السعودية 
باعتبارها الراعي التفــاق الرياض وقائدة التحالف 
العربي لدعم الرشعية إىل القيام بمسؤولياتها تجاه 
الخروقات املتكررة التي يقوم بها املجلس االنتقايل، 
وذلك بالوقوف إىل جانب القيادة والحكومة الرشعية 
ومساندتها لعودة مؤسســاتها إىل العاصمة املؤقتة 
عدن، بما يف ذلك مؤسســتي الرئاسة والربملان، وكذا 
اإلرساع يف تسليم مؤسسات الدولة للسلطات املحلية يف 
محافظة أرخبيل سقطرى وكافة املحافظات املحررة.

نص البيان :
تابعت األحزاب والقوى السياسية اليمنية املوقعة 
عىل هذا البيان األحداث املؤســفة التي شــهدتها 
محافظة أرخبيل سقطرى، إثر قيام مليشيات ما 
يسمى باملجلس االنتقايل بمهاجمة مدينة حديبو 
عاصمة املحافظة، ونرش العنف والفوىض وإرهاب 
أهايل املحافظة املساملة، وإسقاط مؤسسات الدولة 
بقوة الســالح، يف إرصار واضح عىل امليض قدًما يف 
مسلسل التمرد املســلح عىل الرشعية ومحاولة 

تقويضها
وإذ تعرب األحزاب والقوى السياسية عن إدانتها 
واستنكارها لتلك األعمال التصعيدية وما سبقها من 
أعمال عنف وترهيب مارستها مليشيات املجلس 
االنتقايل يف عدن بحق املواطنني وصوالً إىل إعالن ما 
يسمى اإلدارة الذاتية، ثم نهب أموال البنك املركزي 
وحرمــان املواطنني من حقهــم يف الحصول عىل 
الخدمات األساسية وعرقلة جهود مؤسسات الدولة 
يف تلبية احتياجات السكان ومواجهة تفيش جائحة 

كورونا وغريه من األوبئة، فإنها تؤكد عىل ما ييل:

أوالً: نحمل قيادة املجلــس االنتقايل ومن يقف 
وراءه بالدعم املادي واملعنوي كامل املسؤولية عن 
كافة أعمال التمرد األخــرية يف محافظة أرخبيل 
سقطرى التي تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق 
الرياض، إضافة إىل العراقيل السابقة التي وضعها 
بإعالنه ما سمي باإلدارة الذاتية، وهو ما يؤكد عدم 
رغبة املجلس االنتقايل يف السالم واالستقرار وتخادمه 

الرصيح مع املرشوع الحوثي االنقالبي.
ثانياً: ندعو رئيس الجمهورية إىل اتخاذ خطوات 
جادة تعيد األمور إىل نصابها، وتوقف العبث الحاصل 
يف مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغريها 
من املحافظات التي طالها عبث ما يسمى باملجلس 
االنتقايل وتمرده املسلح، استجابة لرغبات ومطامع 
غري مرشوعة يف انتهاك صارخ للســيادة الوطنية 
للجمهورية اليمنية وتمزيق البلد واإلرضار بوحدته 
واستقراره وسالمته اإلقليمية، كما ندعو فخامة 
األخ الرئيس إىل توجيه الحكومة للقيام بمسؤولياتها 
الدســتورية والقانونية يف التصدي ألعمال التمرد 
واتخاذ إجراءات وتدابري عملية تبســط سيطرتها 
ونفوذها عىل كامل األرايض اليمنية، ومحاسبة كل 
من يخل بأمن واســتقرار ووحدة اليمن وسالمته 

اإلقليمية.
ثالثاً: ندعو األشقاء يف اململكة العربية السعودية 
باعتبارهــا الراعــي التفــاق الريــاض وقائدة 
التحالف العربي لدعم الرشعية يف اليمن إىل القيام 
بمسؤولياتها تجاه الخروقات املتكررة التي يقوم 
بها املجلس االنتقايل، وذلك بالوقوف إىل جانب القيادة 
والحكومة الرشعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إىل 
العاصمة املؤقتة عدن، بما يف ذلك مؤسستي الرئاسة 
والربملان، وكذا اإلرساع يف تسليم مؤسسات الدولة 
للســلطات املحلية يف محافظة أرخبيل سقطرى 

وكافة املحافظات املحررة.
رابعــاً: إذ ترحب األحزاب والقوى السياســية 
اليمنية باملقرتحات املقدمة مــن اململكة العربية 
السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض واملتضمنة البدء 
بالتنفيذ وفق مصفوفــة مزمنة بإرشاف اململكة 

الراعية والضامنة لتنفيذه، وإذ ترحب بأي جهود 
من شأنها وقف القتال وحقن الدماء، وتوجيه كافة 
الجهود ملواجهة املــرشوع الحوثي العميل إليران، 
فإنها تطالب يف الوقــت ذاته برضورة ردع الطرف 

الذي تكررت منه أعمال التمرد وعرقلة االتفاقات.
خامســاً: إن توقيت التصعيد من قبل املجلس 
االنتقايل يف سقطرى مع صدور املقرتحات السعودية 
لتنفيذ اتفاق الرياض هو محاولة إضافية إلعاقة 
تنفيذ اتفاق الرياض، ورد غري مبارش لرفض تلك 
املقرتحات، كما أن تزامن توقيت ذلك التصعيد مع 
تصاعد األعمال العســكرية للمليشيات االنقالبية 
الحوثية املرتبطة باملــرشوع اإليراني الهادف إىل 
تقويض وحدة البالد وإفشــال جهود تحالف دعم 
الرشعية اليمنية، ليؤكد أن املجلس االنتقايل وداعميه 
هم املســؤولون عن حرف مسار معركة استعادة 
الدولة، وإسقاط املرشوع اإليراني يف اليمن، ومن هذا 
املنطلق تحذر األحزاب والقوى السياسية اليمنية من 
العواقب الوخيمة التي قد ترتتب عىل ذلك التخادم 

عىل أمن واستقرار املنطقة.

صادر عن األحزاب والقوى السياســية اليمنية 
املوقعة أدناه:

تاريخ 20 يونيو 2020م
املؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني لإلصالح
اتحاد الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيري السلمي
حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية
حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي االشرتاكي

حزب البعث العربي االشرتاكي القومي
حزب الشعب الديمقراطي )حشد(

الحزب الجمهوري
حزب جبهة التحرير
التنظيم السبتمربي.

أحزاب وقوى سياسية تدين هجوم االنتقالي على سقطرى

جملس النواب شكل جلنة تقيص حقائق يف أحداث سقطرى وغريها من املحافظات
وزير الخارجية: ال يمكن القبول بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة الستمرار التمرد المسلح من قبل االنتقالي
المحافظ محروس: المحافظة تتعرض لفوضى عارمة تقوم بها مليشيا االنتقالي

   عمر محمد حسن- مياد خان
يف ظل تفيش جائحة كورونا يف املحافظات اليمنية املختلفة 
وخاصة يف العاصمة املؤقتة عدن تسعى الحكومة ممثلة بوزارة 
الصحة العامة والسكان بمعية منظمات دولية يف وأد الجائحة 
من خالل تشــغيل املحاجر الصحية وإقامة محاجر جديدة 
والديمومة عىل رفد القطاع الصحي بلوازم من شأنها وقاية 

السكان من األمراض واألوبئة بما فيها الحميات.
وصاحب عمليات دعم القطاع الصحي توسيع أعداد مناطق 
العزل والذي أوكل تشغيلها ملنظمة بال حدود والذي من شأنه 
محارصة الوباء بالتزامن مع نقص ملحوظ يف أعداد املتوفني إثر 

الحميات التي انحرست بانقضاء شهر مايو املايض.

مساع حكومية
ضمن مساعيها يف مكافحة وباء كورونا وانتشال الوضع 
الصحي باملحافظات املحررة، عمدت وزارة الصحة العامة عىل 
تقديم "650" مليون ريال يمني ملجابهة فريوس كورونا ملكاتب 

الصحة يف املحافظات بما فيها مكتب الصحة بعدن.
وكان الربنامج الوطني لإلمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة 
قد قام بتوفري مستلزمات السالمة والحماية للطواقم الطبية 
والعاملني يف القطاع الصحي يف املحافظات املحررة، باإلضافة إىل 

توفري إسطوانات األوكسجني للمحاجر ومراكز العزل.
وتشــري مدير الربنامج الوطني الدكتورة سعاد امليرسي 
لـ"26سبتبمرب" أن مركز اإلمداد الدوائي قام بتجهيز املحاجر 
الصحية ومراكز العزل يف خمس محافظات محررة من خالل 
مستلزمات السالمة والحماية للطواقم الطبية، باإلضافة إىل 
أجهزة التنفس االصطناعي واألرسة املتنقلة واألدوية واملغذيات 

ومستلزمات التعقيم.
وبخصوص حاجة املستشفيات واملرافق الصحية ألجهزة 
النقل، أضافت: "أرشفنا عىل توزيع ســيارات إسعاف، وكذا 
توزيع 7 عيادات متنقلة للمحافظــات املحررة مقدمة من 
منظمة الصحة العاملية"، مبرشة يف الوقت ذاته بدفعة جديدة 
من الدعم الطبي عىل أن يتم توزيعه ملراكز الرعاية الصحية 

والرتصد الوبائي ومراكز العزل باملحافظات.

احتياج مستمر
هي األخرى، تذهب وكيــل وزارة الصحة العامة الدكتورة 
إرشاق السباعي، إىل أن منظمة أطباء بال حدود التي تقوم بإدارة 
املحاجر ومراكز العزل ما زالت تعمل بالدعم املقدم لها من وزارة 

الصحة عرب الربنامج الوطني لإلمداد الدوائي.
ويف هذا الصدد تذهب الدكتورة إرشاق السباعي وهي الناطق 
باسم اللجنة العليا ملكافحة كورونا يف اليمن إىل أن الوزارة بأمس 
الحاجة لدعم إضايف للتغلب عــىل جائحة كورونا، مضيفة: 
"ناقشنا هذا االحتياج مع فريق الصليب األحمر الدويل والتباحث 
معه حول إنشاء مستشفى ميداني للفرز بسعة سبعني رسيراً 

فيما يجري اختيار املكان إلقامة املرشوع".
وبخصوص األجهزة وحاجة املصابني ألجهزة التنفس، قالت 
د. السباعي لـ"26ســبتبمرب:" إنها طالبت منظمة الصحة 

العاملية القيام بواجبها تجاه املصابني يف اليمن من خالل توفري 
أجهزة التنفس االصطناعي وأجهزة PCR وذلك لسد الشحة 
وردم فجوة الحاجة املاسة لذلك واإلســهام يف القضاء عىل 

الفريوس يف اليمن.

دعم القطاع الخاص
إىل ذلك قدمت مجموعة هائل سعيد أنعم ورشكائه مساعدات 
طبية من خالل توفريهم ألجهزة فحوصات PCR ومستلزمات 
السالمة والحماية املهنية والوقاية باإلضافة إىل أجهزة التنفس 
االصطناعي التي ســتصل يف دفعتها الثانية، _بحسب وزارة 
الصحة_ للمنظمات والجمعيات الخريية واملبادرات اإلنسانية 
ورجال األعمــال دور بارز من خالل دعمهم للقطاع الصحي 

يف اليمن.

أعداد الوفيات مستمر
ومع انحســار أعداد الوفيات بعــدن الناتجة عن أمراض 
"املكرفس، حمى الضنــك، املالريا، والحميات األخرى" خالل 
األسابيع القليلة املاضية إال أن ثمة استمرار وفيات مع رصد 
يومي لعدد املتوفني بسبب اإلصابة بفريوس "كوفيد 19" حيث 
بلغت آخر اإلحصائيات بأعداد اإلصابات ليوم الثالثاء "992 " 

بحسب وزارة الصحة من بينها عدد "61" متوفياً وتعايف "356" 
حالة باملحافظات اليمنية املحررة بما فيها عدن.

مساع أممية
وعىل صعيد زيارة فريق طبي من رشكة "اسبن ميدكل" املزود 
العاملي لحلول الرعاية الصحية الطارئة إىل عدن _وهي الرشكة 
التي تعاقد معها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي_ واملكونة من أطباء 
بجنسيات مختلفة بغية البدء يف التخطيط إلنشاء وحدة طبية 
متكاملة ملجابهة وباء كورونا بسعة "100" رسير، حيث مازال 
الفريق األممي يقوم بعمل زيارات ميدانية وإجراء الدراسات التي 

من شأنها اختيار املكان املناسب إلنشاء املستشفى.
فيما قامت الــوزارة بعقد العديد من اللقاءات مع منظمة 
أطباء بال حدود بشــقيها البلجيكية والفرنســية تمخضت 
جميعها إىل تسليم محجر العزل بمديرية الربيقة ألطباء بال 
حدود الفرنسية ومعزل مستشــفى الجمهورية ألطباء بال 
حدود البلجيكية، عىل أن تتكفل املنظمتني باإلدارة واإلرشاف 
عىل املحاجر ومراكز العزل ملا لهما من خربة يف مواجهة فريوس 

كورونا. 
ومع االرتفاع املتزايد لعدد املصابــني، فإنه ليس بمقدور 

مركز العزل املتمثل بمستشفى األمل بمدينة الربيقة -غرب 
عدن- استيعاب املصابني فيما تم تخصيص "هول" الربيقة 
-الكميتي وهي صالة أعراس- كمركز عزل الستيعاب أكرب قدر 
من املصابني، فيما ترشف منظمة "بال حدود" عىل مركز العزل 
ليتعدى األمر مستشفى الجمهورية العام بواقع ثالثة مراكز 

عزل بمحافظة عدن.
واستقبلت وزارة الصحة ثالث شحنات جوية خاصة بوباء 
كورونا من منظمة الصحة العاملية واليونســيف، فيما سبق 
لرئيس الحكومة اليمنية الدكتور معــني عبد امللك أن ألتقى 
نائب رئيس البنك الدويل لشؤون الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

"فريد بلحاج" األسبوع قبل املايض.
جرى خالل املباحثات، اســتعراض مجاالت التعاون بني 
الحكومة اليمنية والبنك الدويل عىل ضوء املستجدات الراهنة 
وبينها جائحــة كورونا وإعادة ترتيــب األولويات يف تنفيذ 
املشاريع املمولة من البنك الدويل يف مختلف القطاعات لإلسهام 
يف تخفيف األزمة اإلنسانية، والتنسيق املشرتك يف هذا الجانب.

تردي الخدمات
بطبيعة الحال، مثل تفيش فريوس كورونا والحميات األخرى 

يف عدن مطلع الشهر املايض كارثة حقيقية من خالل تسجيل 
أكثر من ’’ألفي‘‘ حالة وفاة يف ظل عدم تمكن املرافق الصحية 

من محارصة األمراض التي تعددت مسمياتها.
ويشتكي املواطنون بعدن من رفض املشايف التعاطي مع 
حالتهم الصحية إذا ما شكى أحدهم من ضيق التنفس، وعىل 
اعتبار أن الربو هو مرض يصاب به الكثري سنوياً ويتساوى مع 
أعراض "كورونا" إال أن املستشفيات ترفض استقبال مثل هذه 
الحاالت _بل_ ويصل الحال باألطباء إىل الفرار من املستشفى 
حيث أغلقت عدد من املستشفيات الخاصة أبوابها منذ مطلع 
مايو املايض كونه ليس بمقدورها مكافحة الوباء واالكتظاظ 

الذي شهدته عدن.
فيما سبق ملنظمة بال حدود البلجيكية أن قدرت عدد الوفيات 
بالوباء "13" حالة يومياً قائلة يف بيانها الذي نرشته مطلع 
الشهر الجاري إنها استقبلت بني الفرتة من 30 أبريل و31مايو 
_نحو شــهر_ 279مريضاً، تويف 143منهم واصفًة الوضع 
الصحي بالكارثي فيما تعمل املنظمة عىل تشغيل مركز األمل 

الخاص بعزل مرىض كورونا.
وتضيف املنظمة "يشهد مركز األمل وفيات تساوي معدل 
وحدات العناية املركزة يف أوروبا والواليات املتحدة، لكن الفرق 
يف عدن هو أن املدينة تفتقر إىل مستشفى مجهز بالشكل الالزم 
وممول تمويالً كامالً، هذا وكانت املنظمة قد حذرت من نفاذ 
السعة الرسيرة لعالج مرىض فريوس كورونا يف عدن جراء زيادة 

عدد حاالت اإلصابة.

جهود لمحاربة كورونا
وعىل صعيد متصل، حمل وزير الصحة العامة والســكان 
الدكتور نارص باعوم مليشيا الحوثي يف صنعاء مسؤوليتها 
عن تفيش وباء كورونا من خالل عدم اإلفصاح عن عدد حاالت 
اإلصابة، مشــدداً عىل وجوب إبقاء قنوات التواصل مفتوحة 
لتبادل املعلومات واالحتياجات ملا فيه املصلحة العامة للجميع.

 جــاء هذا خــالل ترصيح صحفــي للوزيــر تحصلت 
"26سبتمرب" عىل نسخة منه، أكد فيه عىل رضورة التعامل مع 
جائحة كورونا إنسانياً وبمسؤولية كبرية بعيداُ عن االعتبارات 
السياسية، مطالباً املنظمات الدولية القيام بدورها يف حرص 
الحاالت يف مناطق سيطرة املليشــيات وعمل كافة الجهود 

الالزمة ملعالجة املصابني.
 ونتيجة الرتفاع أعداد املصابــني بعدن خاصة واملحافظات 
األخرى عامة، يرجع مصدر طبي بالوزارة لـ"26 سبتمرب" إىل عدم 
االلتزام بأنظمة الوقاية ناهيك عن الحظر، فيما تعكف منظمات 
دولية بمعية الوزارة عىل حشد التوعية ونقلها للرأي العام بهدف 

الحرص عىل البقاء يف املنازل وعدم االختالط خوف اإلصابة.
وكانت السلطات املحلية باملحافظات املحررة ومع تسجيل أوىل 
إصابات الوباء بمحافظة عدن أوقفت الدراسة الجامعية واملدارس 
وأغلقت معها املساجد أبوابها فيما تقول الوزارة: إنها تعمل بمعية 
املنظمات الدولية للقضاء عىل املرض الذي بقي طاغياً بعد انحسار 
الحميات األخرى التي رضبت عدن خالل شهر مايو والتي ُسجلت 
بحسب بيانات رسمية "1864" حالة وفاة كانت بسبب انتشار 

البعوض التي انترشت بفعل سيول 20 إبريل.

تردي الوضع الصحي ضاعف الكارثة رغم المساعي الحكومية والدولية الحتوائه..

كـورونا حياصـر حـياة املواطنني

زار فريق من وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب 
وزارة الصحة بعدن محجر األمل الكميتي هول لالطالع 

عىل سري العمل الصحي يف املحجر.
وخالل الزيارة اســتمع الفريق من القائمني عىل 
املحجر -منظمة أطباء بال حدود الفرنسية- إىل رشح 
حول سري العمل يف املحجر، وكيفية استقبال املرىض 

وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.
 كما قام الفريق بالتجول يف أقسام املحجر واالستماع 

من املرىض حول الرعاية الصحية املقدمة لهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة إرشاق السباعي املتحدث 
الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهة فريوس 
كورونا: إن هدف الزيارة االطــالع عن قرب ألوضاع 
املحجر واالســتماع من الفرق الطيبة التابعة ألطباء 
بال حدود الفرنسية حول عملهم يف املحجر، باإلضافة 
إىل زيارة املرىض واملصابــني واالطالع عن أوضاعهم 

الصحية.
وأضافت السباعي: بأن محجر األمل يقوم بواجبه 
عىل أكمل وجه، وأن الفريــق الطبي يقوم بواجبه يف 

فريق من وزارة الصحة ومكتب الصحة يف عدن يزور حمجر األمل الكميتي هول

معالجة املصابني، وتقديم الرعاية الصحية لهم.
ويعترب محجر األمل الكميتي هول أول محجر صحي 
خصص الستقبال مرىض كورونا يف عدن والذي يعمل 

بطاقة استيعابية 40 رسيراً.
شــارك يف الزيارة الدكتور عبدالنارص النمري مدير 

مكتب الوزير، والدكتور عيل عبدالله صالح مدير مكتب 
الصحة، بعدن، والدكتور عبدالله باغوث مستشار وزير 
الصحة والدكتور خالد زين نائب رئيس اللجنة العلمية 
والدكتور محمد مصطفى مدير صحة األرسة بالوزارة 

وإيمان محرم مديرة الشؤون القانونية يف الوزارة.

فريق من وزارة الصحة ومكتب الصحة يف عدن يزور حمجر األمل الكميتي هول
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  رفيق السامعي
معارك بطولية خالدة يخوضها أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة يف جبهة 
قانية شــمايل محافظة البيضاء، منذ مطلع 
األسبوع بدعم مبارش من طريان التحالف العربي 
الذي يقوم باســتهداف التعزيزات العسكرية 
للمليشيا االنقالبية التي ترسلها إىل جبهة قانية.

يف املعركــة البطولية الكبرية التي يســطر 
حروفها أبطــال وهبوا حياتهــم وأرواحهم 
ودماءهم الزكية والطاهرة لله والوطن وقضيتهم 
العادلة املتمثلة يف تحرير كامل تراب الوطن من 
قبضة مليشيا الحوثي االنقالبية، معركة لم تكن 
محسوبة، غامر فيها الحوثي ومليشياته التي 
يســوقها إىل محارق املوت والهالك، بالحشود 
التي جهزتها تلــك العصابة اإلجرامية للحرب 
عىل مديرية ردمان، وتوجهت بها القتحام قانية 

شمال رشق محافظة البيضاء.

بسالة أبطال الجيش
يقول قائد اللواء 159 العميد ســيف الدين 
الشدادي يف ترصيح لـ"26سبتمرب": "انصدمت 
تلك الحشود الحوثية التي ســاقتها املليشيا 
الســاللية إىل محارق املوت والهالك ببســالة 
أبطال القوات املســلحة واملقاومة الشــعبية 
الباسلة املرابطني يف جبهة قانية شمايل محافظة 
البيضاء، وبشــجاعة رجال القبائل أصحاب 
األرض، وهبة مجموعات كبرية من قبيلتي بني 
عبد ومراد لتفتك بتلك املليشيا الغازية، وتنقض 

عليها فور وصولها إىل أطراف مديرية ردمان 
املحاذية لجبهة قانية".

محرقة المليشيا
ويضيف العميد الشدادي: "تحولت مغامرة 
تلك العصابة اإلجراميــة إىل محرقة كبرية لم 
تكن يف حســبانها، وأنهت حشودها وقواتها 
التي ساقتها كقطيع األغنام، وبعد أن منيت 
بهزيمة ساحقة اضطرت لالنسحاب من أطراف 
قانية بما تبقى من أفرادها وتمركزت يف مديرية 

السوادية".
وأضاف قائــد اللواء 159: "لــم يكن هذا 
النرص مجانياً بكل تأكيــد، بل كان ثمنه ثلة 
من خرية الفرسان وأشجع الرجال من أبطال 
القوات املسلحة، رحمهم الله ورفع مقامهم، 
ونسأله الشفاء للجرحى، ولن ينس الشعب هذه 
البطوالت والتضحيات الجسام التي سطرها 

األبطال البواسل بدمائهم الطاهرة والزكية".

جاهزون الستكمال تحرير البيضاء
من جانبه أوضح العميد ذياب القبيل قائد 
اللواء 143مشاة أن "مليشيا التمرد واالنقالب 

الكهنوتيــة تكّبدت ومنيت بخســائر كبرية 
يف جبهة قانية، وأن أبطال القوات املســلحة 
ومعهم املقاومة الشــعبية الباسلة جاهزون 
ومستعدون للتقّدم نحو مركز محافظة البيضاء 
لتحريره واالنطالق إىل العاصمة صنعاء وبقية 
املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الساللية لتحريرها واستعادة مؤسسات الدولة 

املخطوفة".

وأكد العميد القبيل، أن أبطال القوات املسلحة 
واملقاومــة يف جبهة قانية شــمايل محافظة 
البيضاء، كّبدوا مليشيا الحوثي االنقالبية خسائر 
فادحة وكبرية يف العتاد واألرواح خالل اليومني 

املاضية.

معنويات تعانق السماء
وأضاف العميد القبــيل: "معنويات أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة يف 

أعىل مســتوياتها والعدو منهار ويويل األدبار 
أمام رضبات األبطال البواسل الذين استطاعوا 
استعادة املواقع العســكرية االسرتاتيجية يف 
جبهة قانية، وما يزالون يتقدمون بخطى ثابتة 

نحو مفرق عفار االسرتاتيجي".
وأكد قائد اللواء 143 مشاة، أن أبطال قوات 
الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة مستعدون 
وماضون للتقّدم بخطــى واثقة وثابتة نحو 
استكمال تحرير محافظة البيضاء من مليشيا 

الحوثي الكهنوتية.
 وقال العميد القبيل: "إن شاء الله ستسمعون 
ما يرّسكم، ويرس قيادتنا السياسية والعسكرية 
وكل أبناء الشعب اليمني الصابر خالل الساعات 

واأليام القادمة".

دور فعال لطيران التحالف
وأشــاد قائد اللواء 143مشاة بالدور الكبري 
والفعال لطريان تحالف دعم الرشعية الذي أسهم 
إسهاما كبرياً يف استهداف التعزيزات العسكرية 
للمليشيا االنقالبية، ودك تجمعاتها وآلياتها يف 

جبهة قانية شمايل محافظة البيضاء.

محاولة بائسة
العميد عيل الفرزعي قائد قوات األمن الخاص 
فرع رداع املرابط مع العيون الساهرة من منتسبي 
قوات األمن الخاصة يف جبهة قانية جنباً إىل جنب 
مع إخوانهم من أبطال القوات املسلحة، أوضح أن 
أبطال الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة، ومعهم 
رجال األمن من منتســبي قوات األمن الخاصة 
فرع رداع والبيضاء تمكنوا منتصف األسبوع من 
صد املحاولة البائسة والفاشلة التي حاولت من 
خاللها املليشــيا االنقالبية شن هجوم فاشل يف 
جبهة قانية، لكن األبطال البواسل كّبدوها خسائر 
برشية ومادية كبرية وفادحة يف العتاد واألرواح.

وأضاف العميد الفرزعــي: "تمكنت قوات 
الجيش مســنودة برجال املقاومة الشــعبية 
الباسلة، وطريان تحالف دعم الرشعية، من صد 
الهجوم الفاشل الذي قامت به املليشيا الكهنوتية 
يف جبهة قانية شمايل محافظة البيضاء وأذاقوها 

هزيمة ساحقة".
وقال قائد قوات األمن الخاصة: "إن أبطال 
القوات املسلحة واملقاومة الشعبية الباسلة من 
خالل االســتطالع الذي أجرته بعض الوحدات 
العسكرية، ورصد تحركات املليشيا االنقالبية 
تمكنوا من التصدي للمحاولة االنتحارية التي 
منيت بها بهزيمة ساحقة، بعد أن أذاقها األبطال 

البواسل دروساً قاسية وأليمة".
 ويضيف العميــد الفرزعي: "كل محاوالت 
املليشــيا االنقالبية البائســة باءت بالفشل 
الذريع"، مؤكداً أن األبطال البواســل أصبحوا 
يطاردون يف األثناء عنارص املليشــيا الهاربة 
مــن أرض املعركة باتجاه منطقــة الوهبية، 

والسوادية.
وأشار إىل أن "طريان التحالف العربي استهدف 
بنحو 10 غارات جوية موفقة ودقيقة تعزيزات 
تابعة للمليشيا الحوثية التي كانت يف طريقها إىل 
جبهة قانية شمايل محافظة البيضاء، وأسفرت 
تلك الرضبات الجوية املركــزة عن تدمري تلك 

التعزيزات بالكامل".
وأكد قائد قوات األمن الخاصة أن خســائر 
املليشيا الحوثية املتمردة يف هذه املعركة كبرية 
ات القتالية  جداً، ســواء يف األرواح أو يف املعــدّ

والعسكرية. 
الفتاً إىل أن عرشات الجثث من عنارص مليشيا 
الحوثي االنقالبية التي قادتها إىل محارق املوت 
والهالك ما تزال متناثرة يف جبال ووديان وشعاب 

جبهة قانية شمايل محافظة البيضاء.

  رفـيق مـحمد
جبهة الجدافر رشق مركز محافظة الجوف إحدى جبهات 
وميادين القتال التي يســطر فيها أبطال القوات املســلحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة مالحم بطولية خالدة، ضد اإلمامة 
والساللة الحوثية البغيضة، ويكبدونها خسائر برشية ومادية 

كبرية يف األرواح والعتاد كل يوم.
ففي املتارس واملواقع األمامية بجبهة الجدافر، يؤكد األبطال 
البواسل عزمهم وثباتهم وإخالصهم يف التصدي لتلك العصابة 
اإلجرامية املدعومة إيرانيا والتي أصبحت اليوم تعيش لحظاتها 
األخرية وهي تجر عنارصها وقتالها إىل محارق املوت والهالك.

هذه املعركة البطولية التي يســطر حروفها أبطال القوات 
املسلحة من منتسبي املنطقة العسكرية السادسة بمساندة 
املقاومة الشعبية، وطريان التحالف العربي سيخلدها التاريخ 
يف أنصع صفحاته، ويدونها بأحرف من نور وستدرس لألجيال 

القادمة.

صمام أمان الوطن
قائد املنطقة العسكرية السادســة اللواء الركن/ أمني 
الوائيل أكد أن الجيش سيظل صمام أمان الوطن وحارسه 
األمني بقيادة فخامة املشــري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، ولن يألوا 
جهداً يف مواجهة املشاريع التدمريية التي تقودها املليشيا 

االنقالبية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن واملنطقة.
وجدد اللواء الوائيل العهد يف امليض قدماً نحو تحقيق النرص 
املبني لكافة أبناء الشعب اليمني املتمثل يف تحرير ما تبقى 
من تراب الوطن التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الكهنوت 

الحوثية.
 مشيداً بالبطوالت والتضحيات العظيمة التي يسطرها 
أبطال الجيش من منتســبي املنطقة العسكرية السادسة، 
ورجال املقاومة الشــعبية الباســلة ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبية.
وقال قائد املنطقة العســكرية السادسة إن "اليمنيني 
جميعاً يتوقــون للحرية والتخلص من التســلط والقمع 
والعنرصية الساللية التي تكرســها وتمارسها اليوم تلك 
العصابــة املارقة، ويقفون إىل جانــب الحكومة الرشعية 
الستعادة مؤسســات الدولة املنهوبة وأن استمرار مليشيا 

الحوثــي اإلجرامية يف نهب املواطنني وســن 
قوانني تستفيد منها ســاللة وفئة معينة لن 

تكون إال وباالً عليها".
وأكد اللواء الوائيل قائــاًل: "قوات الجيش 
أصبحت اليوم عىل مشارف مدينة الحزم بعد 
أن حققت تقدماً كبرياً مطلع األسبوع، وتمكنت 
من تحرير عدد من املواقع العســكرية ذات 
األهمية االســرتاتيجية آخرها العرق األسود، 

وسلسلة جبال األقشع".
وأوضح قائد املنطقة العسكرية السادسة 
أن القوات املســلحة تمكنت من اســتعادة 
مدرعات وأطقم عسكرية كانت بحوزة املليشيا 
الســاللية، باإلضافة إىل وقوع العرشات من 
قيادات وعنارص املليشيا الكهنوتية بني قتيل 

وأسري.

قضيتنا العادلة
قائد اللواء التاسع العميد جاد الدقيمي والذي التقيناه يف 
مقدمة الصفوف األمامية بجبهة الجدافر تحدث من جهته 
وقال لـ"26سبتمرب": "يعترب الجهاد والرباط تضحية وفداء، 
وجهاد يف سبيل الله والوطن وقضيتنا العادلة التي خرجنا 
من أجلها، واملتمثلة يف تحرير كامل تراب الوطن من قبضة 

مليشيا الحوثي واالنقالب اإلمامية البغيضة".

مالمح النصر تلوح في األفق
وأكد العميد الدقيمي: "ونحن نعيــش األيام والليايل يف 
الخطوط واملواقع األماميــة بجبهة الجدافر نؤكد لقيادتنا 
السياسية والعسكرية أننا ثابتون، ومستمرون يف مواقعنا، 
ونلقن املليشيا االنقالبية هزائم ساحقة، وهي اليوم تدفع 
الثمن باهظا أمام رضبات أبطــال الجيش الوطني الذين 

يلقنونها دروساً قاسية وأليمة كل يوم".
ويضيف قائد اللواء التاســع: "كما تــرون بأم أعينكم 
أبطالنا البواسل يسطرون مالحم بطولية كبرية، بكل شجاعة 
وبسالة وإقدام ويقفون عىل مسافة قريبة من النرص املبني 

الذي ينتظره أبناء الشعب بفارغ الصرب".
مشــرياً إىل أن "جبهات القتال يف الجــوف ال تهدأ ولها 
مذاق آخر خصوًصا وأن أجر الرباط يف سبيل الله، والوطن 

مضاعف".

تضحية وإخالص
واختتم قائد اللواء التاســع حديثه بالقول: "املليشــيا 
االنقالبية منيت يف املعركة البطوليــة التي خاضها أبطال 
القوات املسلحة مطلع األســبوع بهزيمة نكراء، وحصدت 
جماجم تلك العصابة اإلجرامية من قياداتها امليدانية التي 
ما تزال جثثها متناثرة يف صحراء ورمال ووديان محافظة 
الجوف، ونقول لتلك املليشيا الكهنوتية: املوت الذي تنادي 
به ستحصده وســتتجرعه هي قبل غريها يف األيام القليلة 
القادمة بإذن الله كما حصدتها قيادتها التي أرســلتها إىل 

محارق املوت والهالك".

إفشال محاولة تسلل
ويف جبهة املهاشمة التابعة ملديرية خب الشعف، أفشلت 
قوات الجيش محاوالت تسلل للمليشــيا االنقالبية يف ذات 
الجبهة، وكبدتها خســائر برشية ومادية كبرية يف العتاد 
واألرواح، مخلفة العرشات مــن قتىل وجرحى عنارص تلك 
العصابة اإلجرامية التي تقود عنارصها ومقاتليها إىل محارق 

املوت والهالك.

ضربات موجعة
قائد اللواء 122 العميــد محمد الركن، من جهته أكد أن 

مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران تلقت 
هزائم كبرية وقاســية ورضبات موجعة يف املعركة 
البطوليــة التي خاضهــا أبطال القوات املســلحة 
واملقاومة الشــعبية الباسلة يف جبهة الجدافر رشق 

مركز محافظة الجوف مطلع األسبوع.
وقال العميــد محمد الركن: "مليشــيا الحوثي 
االنقالبية تكبدت يف الهجوم العنيف الذي نفذه األبطال 
البواسل خســائر برشية ومادية كبرية يف جبهات 
الجدافر، وكافة الجبهــات الواقعة رشق محافظة 

الجوف".
وأوضح قائد اللــواء 122 أن العرشات من جثث 
مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومــة إيرانيا ماتزال 
مرمية يف صحاري محافظة الجوف بعد خســائرها 

الكبرية التي تلقتها خالل املعارك األخرية.

محاوالت يائسة للمليشيا
وأشــار العميد محمد الركن إىل إن املليشــيا االنقالبية 
حاولت أكثر من مرة اســتعادة املواقــع التي خرستها يف 
الهجوم األخري بجبهة الجدافر، لكن هجماتها انتهت وباءت 
بالفشل الذريع نتيجة الستبسال وصمود أبطال الجيش، 
مضيفا: "الجيش واملقاومة الشــعبية الباســلة يؤديان 
مهمة وطنية مقدسة ال تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب 
الوطن، وأهداف الثورة والجمهورية واملكتسبات والثوابت 
الوطنية، وسيظل الصخرة الصماء، والحصن األمني لليمن 
االتحادي الذي تتكرس عليه كل املؤامرات الخبيثة الداخلية 

منها والخارجية".

تقدم وثبات
العقيد عمار الصغري قائد فرع الرشطة العســكرية يف 
محافظة ريمة الذي يشارك مع منتسبي الرشطة العسكرية 
إخوانهم يف الجيش معارك التحرير يف إحدى املواقع العسكرية 
بجبهة الجدافر رشق الحزم، من جانبه دعا أبناء الشــعب 
اليمني إىل عدم االنجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تروج 
لها اآللة اإلعالمية التابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية، ومن 
يتعاون معهم يف محاولة بائسة منها للنيل من تقدم وثبات 
أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشــعبية الباسلة التي 
تحقق انتصارات وتقدمات ميدانية كبرية يف مختلف جبهات 

وميادين القتال.
وأكد العقيد الصغري أن جبهات محافظة الجوف شهدت 
منتصف األســبوع تقدماً ميدانياً جديداً يف مختلف املواقع 
العســكرية، أبرزها تحريــر العرق األســود ذي األهمية 
االسرتاتيجية يف ظل املساندة الكبرية واملتواصلة التي ُتوليها 

القيادة السياسية والعسكرية ألبطال الجيش.
وأضاف: "إن منتســبي القوات املسلحة لم يعد يهمهم 
الوضع يف محافظتي الجوف ومأرب وحسب، بل همهم الكبري 
ينصب عىل التفكري يف استعادة صنعاء كعاصمة للجمهورية 
اليمنية، وعودة الرشعية، واليمن منبع العروبة إىل حاضنته 
العربية، وتطهري وطنهم من وكالء وعمالء فارس مليشيا 

الحوثي اإلمامية".

جبهات مشتعلة
وأكد العقيد عمار الصغري، أن جبهات القتال يف محافظة 
الجوف ستظل كما عهدتها القيادة السياسية والعسكرية 
والحكومة، وتحالف دعم الرشعية والشعب اليمني محمية 
بأبطالها الرشفاء ورجالهــا األبطال من الجيش واملقاومة 
الشــعبية، والعيون الســاهرة من رجال األمن املتواجدين 
مع إخوانهم من أبطال القوات املسلحة يف جبهات الرشف 

والبطولة.

دور كبير للمقاومة
وأضاف قائد فرع الرشطة العسكرية بريمة، أن أبناء قبائل 
الجوف ومأرب هبوا هبة واحدة ملساندة الجيش يف جبهات 
الجوف املختلفة، وجبهة الجدافر عىل وجه الخصوص التي 
تم تحرير أجزاء واسعة منها رشق مركز محافظة الجوف".

دور فعال لطيران التحالف
وأشاد العقيد الصغري بالدعم واملساندة الكبرية للتحالف 
العربي الذي يهدف إىل االنتصار للرشعية يف اليمن والجيش 
عىل خالف ما يروج له البعض من ضعفاء النفوس من وجود 

اختالل العالقة بني الرشعية والتحالف.
مضيفــاً: "ها هي رضبــات التحالف اليــوم موجودة 
ومساندة لنا كما ترونها أمامكم وتسمعونها، إخوة نتكاتف 
ونتعاضد من أجل هدف سام -هدف عربي؛ هدف أخوي نحو 
استعادة اليمن، والرشعية الدستورية ومؤسساتها املختلفة، 

من قبضة مليشيا التمرد واالنقالب الكهنوتية".

انتصارات نوعية وتقدم مستمر الستكمال تحرير محافظة البيضاء

القوات املسلحة يف »قانية« تسحق أحالم املليشيا وتعّري إعالمها

فيما حرر الجيش مواقع عسكرية استراتيجية شرق مركز محافظة الجوف

قائد املنطقة العسكرية السادسة: بعد حترير »العرق األسود« القوات املسلحة تطوق مدينة احلزم

  العميــد الشــدادي: أجبرنــا المليشــيا علــى 
االنسحاب إلى السوادية ومستمرون في التقدم
  العميــد القبلــي: المليشــيا الكهنوتيــة 

منيت بهزيمة ساحقة في جبهة قانية
  العميد الفرزعي: جبهة قانية أصبحت 

مقبرة لحشود المليشيا الكهنوتية

العميــد الدقيمي: المليشــيا تدفع الثمن 
باهظــا أمام ضربات أبطــال الجيش الذين 

يلقنونها دروسًا قاسية يوميًا
العميد محمد الركن: ثابتون في جبهات الشرف 

والبطولة، وهدفنا تحرير كامل تراب الوطن
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جيشنا وثنائي 
التفتيت

ثنائي خبيث تسلل إىل اليمن يف مرحلة كانت الجمهورية بأمس 
الحاجة إىل ما هو بالضد من هذا الثنائي، ولذلك كان ال بد أن 
تولد حركة وطنية قوية ولو بأقل اإلمكانيات تتبنى الدفاع عن 
الجمهورية من هذه املشاريع القادمة من غبار التاريخ، فكان 
الجيش الوطني هو حامل راية هذه الحركة، وصاحب الكلمة 

الفصل يف التعامل مع هذا الثنائي البغيض.
إنه ثنائي التفتيت الفكري والتفتيت الجغرايف.

من رحم االســتبداد ولدت مليشيا الحوثي املتمردة، وكانت 
الفوىض املجتمعية والنزوة الفكرية هما أبرز العناوين التي سعت 
مليشيا التمرد إلحيائها وتغذيتها من خالل األموال التي تمكنت 
من السطو عليها ورسقتها من الخزينة العامة للدولة، حيث تنفق 
املليارات من هذه األموال عىل قتل روح التسامح يف املجتمع، وال 
شك أنها حققت الكثري من النجاحات يتضح ذلك جلياً من خالل 
عنارصها الذين تزج بهم إىل محارق املوت، حيث يظهر أن الكثري 
من قتالها أو أغلبهم ينتمون إىل الفئة االكثر عوزاً يف املجتمع وهم 

فئة املزارعني وبسطاء القبائل.
لقد تفننت عصابات املسخ الكهنوتية يف تنفيذ مهمتها بإيعاز 
من نظام ماليل إيران االســتبدادي، وضاعفت من ممارساتها 
املارقة لتوسيع الهوة بني أبناء املجتمع الواحد، أن لم يكن البيت 
الواحد األمر الذي يحتاج إىل بذل الكثري من الجود لرتميم البيت 
اليمني والقضاء عىل آثار العفن الذي ينخر الجسد الواحد جراء 
ما اقرتفته يد االنقالب األسود من جرائم خاصة بحق العقول 
الربيئة، حيث أصبحت عقول الكثري من األطفال مفخخة بأفكار 
املوت والفناء ال تحلم كما يحلم أطفال العالم بمستقبل مزدهر 
وآمن، وإنما كل أحالمهــا كيف تتمزق ذرات يف الهواء، وكيف 
تتطاير أشالء ويستقبلهم حسني السماء، وهذا ما زرعه أعالم 

الهوى يف أدمغتهم الطاهرة الربيئة.
هذا عن تفتيت وتمزيق وتشــويه األفــكار أما عن تفتيت 
الجغرافيا واألرض فقد تلقت جماعة التمرد ما فيه الكفاية من 
األسلحة والعتاد، ناهيك عن ما تم رسقته من معسكرات الدولة 
من معدات وذخائر تكفي لسنوات من الحرب والقتال، وكان أول 
ما رصح به قادة االنقالب هو أنهم عىل استعداد إلعادة التفاوض 
مع فرقاء السياسة يف جنوب الوطن تلميحا منهم الستقطاب 
املطالبني بالتشطري والعودة إىل ما قبل 22 مايو 1990م، ومع 
أن الرفض املجتمعي لفلول االمامة سواء يف شمال الوطن أو يف 
جنوبه كان املوقف الفصل يف املعادلة، إال أن األوضاع القائمة 
خلقت واقعاً آخر، وولدت يف جنوب اليمن جماعة أخرى تطالب 
باالنفصال والتشطري، وتالقت مصالح الجماعتني يف هذا املطلب 
النشاز، حيث وجد فلول اإلمامة ضالتهم وما كانوا يصلون ألجله 
ونجحوا مرة أخرى يف مساعيهم رغم شذوذها إال أنهم قد حصلوا 
عىل ما يمكنه إطالة أمد الحرب ومســاعدتهم يف رصف انتباه 
الجيش الذي يتمركز يف تخوم صنعاء، فكان ما يسمى باملجلس 
االنتقايل هو عامل مســاعد لبقاء مرتزقة إيران ومشاريعهم 

اإلجرامية..
ولكن أين الجيش الوطني؟

سؤال يف ظاهره وجيه إال أنه يحمل يف طياته الكثري من االبتذال 
والرخص.

وسط هذه الهالة اإلعالمية املمولة من إيران أحيانا ومن أموال 
الشعب املغتصبة أحيانا كثرية، يخوض جيشنا الوطني معركته 
املقدسة لحراســة الوطن، واستطاع بإمكانياته املتواضعة أن 
يحجم قوى التمرد والتفتيت، وأن يضع العالم أمام املؤامرات 
واملخاطر التي تحدق باليمن، وطناً وشعباً وحمل راية التحرر 
عن قناعة، وقدم التضحيات تلو التضحيات يف هذا الطريق، وكما 
بدأ جيشنا مشواره سيستمر حتى ينهي هذا املشوار إىل التحرر 

من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما.
الرحمة والخلود لشهدائنا األبرار 

الشفاء لجرحانا األحرار 
الحرية ألرسانا ومعتقلينا 

املجد للوطن اليمني العزيز

يواصل أبطال القوات املسلحة ورجال 
املقاومة معركة تحرير الوطن واستعادة 
مؤسساته من مليشيا الحوثي املتمردة 

املدعومة من إيران يف أكثر من جبهة.
ودارت معارك متواصلــة بني أبطال 
القوات املسلحة ومليشيا الحوثي املتمردة 
من جهة أخرى يف جبهة نهم رشق صنعاء.

وتمكن رجال الجيش واملقاومة وبإسناد 
من طريان التحالف العربي خالل عمليات 
عسكرية نوعية من تكبيد مليشيا الحوثية 

خسائر كبرية يف العتاد واألرواح.

كمين محكم
نفــذ أبطال القوات املســلحة عملية 
عســكرية الجمعة املاضية استهدفت   
مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهة نهم 

رشقي صنعاء.
وأكدت مصادر عســكرية أن أبطال 
القوات املسلحة استدرجوا مجاميع من 
مليشيا الحوثي بعّدتها وأسلحتها إىل كمني 
محكم يف منطقة لكت اللســان بميمنة 
جبهة نهم القريبة مــن مفرق الجوف 
قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع 

االتجاهات.
وأضــاف املصدر: أن أبطــال الجيش 
اشتبكوا مع العنارص الحوثية وأوقعوهم 
ما بني قتيل وجريح وأسري، وتمكنوا من 
استعادة عربات مدّرعة وأطقم وكّميات 

من األسلحة والذخائر املتنوعة.
ويف األثناء استهدفت مدفعية الجيش 
نحو 16 طقماً محّملة بعنارص مسلّحة 

يف سائلة سد املزراة وسد املجاري كانت 
يف طريقها لتعزيــز العنارص املحارصة، 

وتمكنت من تدمريها بالكامل.
اىل ذلك قالــت مصــادر إعالمية إن 
مقاتــالت تحالف دول دعــم الرشعية 
قصفت تعزيــزات للمليشــيا الحوثية 
يف جبهات صلب ونجــد العتق بمديرية 
نهم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتىل 
وجرحى يف صفوف املليشيا وتدمري آليات 

قتالية ومعّدات تابعة لها.

هجوم واسع
إىل ذلك شّنت القوات املسلحة مسنودة 
باملقاومة الشعبية، السبت، هجوماً واسعاً 
عىل مواقع كانت تتمركز فيها مليشــيا 
الحوثي االنقالبيــة يف جبهة نجد العتق 

بمديرية نهم.
وقال مصدر عسكري للمركز االعالمي 
للقوات املسلحة: إن أبطال القوات املسلحة 

واملقاومة خاضوا معارك متواصلة ضد 
املليشيا االنقالبية يومي الجمعة والسبت 
تكبدت فيها األخرية خســائر فادحة يف 

العتاد واألرواح.
وأضاف: بأن الهجوم تزامن مع غارات 
لطريان تحالف دعم الرشعية استهدفت 
تعزيزات ومواقع للمليشــيا الحوثية يف 
منطقة نجد العتق، وأسفرت عن تدمري 

عربة bmb وعدد من اآلليات.

تدّمر مخزن أسلحة
إىل ذلك اســتهدف طريان تحالف دول 
دعم الرشعية، األحد، بعّدة غارات "مخزن 
أســلحة" ومواقع وآليات تابعة ملليشيا 
الحوثي االنقالبية يف منطقة نجد العتق 

باملديرية ذاتها.
وأكد مصدر عسكري للمركز اإلعالمي 
للقوات املسلحة، أن إحدى الغارات أسفرت 
عن تدّمري مخزن أسلحة تابع للمليشيا 
الحوثية يف جبهة "نجد العتق"، فيما دّمرت 
غارات أخرى عربة bmb وعدد من األطقم 

يف محيط الجبهة ذاتها.
ويف سياق العمليات العسكرية لقي ما 
ال يقل عن 23 عنرصاً من مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة مرصعهم وجــرح آخرون، 
االثنني، بنريان أبطال الجيش الوطني يف 
جبهة صلب بمديرية نهم رشقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري: إن أبطال الجيش 
الوطني استدرجوا عنارص املليشيا الحوثية 
إىل كمني محكم يف إحدى شــعاب جبهة 
صلب، وأطبقوا عليهم الحصار من جميع 

االتجاهات وأوقعوهم بني قتيل وجريح.
وأضاف املصــدر: أن املعــارك تزامنت مع 
استهدف طريان تحالف دعم الرشعية بعّدة غارات 
مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية يف 

جبهات صلب ومواقع أخرى يف مديرية نهم.
وأسفرت الغارات عن خسائر برشية 
ومادية يف صفوف املليشيا، ومنها تدمري 
3 آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من 

كانوا عىل متنها.

يخــوض أبطــال القوات املســلحة 
ومعهم رجال القبائل األحرار، وبإسناد 
من التحالف العربــي لدعم الرشعية يف 
اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية، 
مواجهات مستمرة مع مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة مــن إيران يف أكثر من 
جبهة، تتكبــد خاللها األخــرية هزائم 

متواصلة.
وشهدت جبهات عدة يف الجوف وصنعاء 
ومأرب والبيضاء معارك ضارية، أحرز أبطال 
الجيش ورجال القبائــل خاللها تقدمات 
ميدانية مهمة، وســط تقهقر وانكســار 

ملليشيات الحوثي املدعومة من إيران.
فجبهة قانية رشق محافظة البيضاء 
وسط البالد، شهدت معارك ضارية، تمكن 
أبطال الجيش خاللها من إفشال محاولة 
مليشيا الحوثي التسلل إىل مواقع الجيش يف 

الجبهة، بعد تكبيدها خسائر كبرية.
قائد محور البيضــاء العميد الركن عبد 
الرب األصبحي أكد لـ"سبتمرب نت" أن أبطال 
الجيش ورجال القبائل، يسددون رضبات 
ساحقة ملليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 
إيران يف مناطق متفرقة من جبهة قانية"، 
مضيفاً أن املليشيا الحوثية تكبدت عرشات 
القتىل والجرحى بنــريان الجيش، إضافة 

لتدمري معدات وعربات قتالية.
وأوضح العميد األصبحي، أن مليشيا 
الحوثي زجــت بالعديد مــن األطفال 
واملغرر بهم إىل محارق املوت، يف محاولة 
منها لتحقيــق أي تقدم يذكــر لكنها 
باءت بالفشل، كما أنها تغطي جرائمها 
وانتهاكاتهــا للقوانني الدولية من خالل 

الرتويج النتصارات وهمية، 
بغية حشــد أكرب عدد من 

املقاتلني.
وثمن العميد األصبحي 
التحالف  دور مقاتــالت 
العربــي التي شــاركت 
بفعالية، حيث استهدفت 
تعزيزات العــدو الحوثي 
ودمرت معداته وعتاده، يف 
مناطق متفرقة من جبهة 

قانية.
ويف جبهــة نهم رشق 
صنعاء.. أحــرزت قوات 
الجيش مســنودة برجال 
القبائل تقدمــاً جديداً يف 
جبهة صلب، وتمكنت من 
السيطرة عىل مواقع مهمة، 
وأوقعت قتىل وجرحى يف 

صفوف املليشيا.
وقصفت مدفعية الجيش 

مواقع وتعزيزات املليشــيا الحوثية يف 
الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر كبرية يف 

األرواح والعتاد.
ويف محافظــة الجوف أكــد القائم 
بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء الركــن أمني الوائــيل يف ترصيح 
لـ"سبتمربنت" أن قوات الجيش لقنت 
مليشيا الحوثي يف جبهات محور الجوف، 
دروسا قاسية، وكبدتها خسائر كبرية يف 

صفوفها.
وأضاف أن "أبطــال الجيش يقاتلون 
بمعنويات عالية"، مشيداً "بتلك املعنويات 

التي ال تتوفــر يف أي جيــش آخر عىل 
اإلطالق"، مشيداً بدور مقاتالت تحالف 
الرشعية، التي ساندت قوات الجيش يف 
املواجهات، واستهدفت مواقع املتمردين 

وتعزيزاتهم.
ولفت إىل أن قــوات الجيش ماضية يف 
تحرير كل شرب يف البالد، واستعادة الدولة 
من قبضة املليشيا الحوثية املدعومة من 
إيران، مؤكداً أن مصري املليشيات إىل مزبلة 

التاريخ.
إىل ذلك أكدت وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان العامة، أن القوات املسلحة 

عازمة وملتزمة بامليض نحو اســتكمال 
معركة الكفاح حتى تحريــر كل تراب 
الوطن واستعادة دولته وأمنه واستقراره 
واالنتقال لبناء دولته ومستقبله، والسري 
عىل درب الشــهداء األبرار حتى تحقيق 
كامل األهداف املنشودة وحتى يعود اليمن 
سعيدا وساملا ومزدهرا ويستعيد مكانته 

يف محيطه العربي واإلقليمي.
وعرّبت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئــة األركان العامــة يف بيان نعيها 
رئيس عمليات املنطقة الثالثة الشهيد 
اللواء الركن ناجي حنشــل عن الفخر 

واالعتزاز بتضحيات قادة وأفراد الجيش 
وإىل جانبهم رجال املقاومة واألشقاء 
يف قوات تحالف دعــم الرشعية، وما 
يسطرونه من بطوالت نادرة ملواجهة 
املليشيا املتمردة والجماعات اإلرهابية 
يف مختلف املواقع وامليادين عىل امتداد 

ربوع الوطن الغايل.
بدوره أكد مجلس الوزراء يف اجتماعه 
االستثنائي، اإلثنني، عىل تقديم كل أوجه 
الدعم واإلسناد للجيش الوطني وتقديره 
للتضحيات الجسيمة التي يقدمها بإسناد 
من املقاومة الشعبية والقبائل يف الدفاع 
عن الثــورة والنظــام الجمهوري حتى 
القضاء عىل االنقالب الحوثي ومرشوعه 
الكهنوتي العنرصي، مثمنا الدعم واإلسناد 
اللوجستي الكبري لتحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
يف معركة اليمن املصريية والوجودية حتى 

استعادة الدولة.
ويتمتع أبطال القوات املسلحة ورجال 
القبائــل بمعنويات مرتفعــة ويقظة 
وجاهزية قتالية عالية، أفشلت مخططات 
ومحاوالت املليشيا املتمردة، يف إحراز أي 

تقدم يذكر يف مختلف الجبهات.
ويؤكــد أبطــال الجيــش أن مهمة 
الدفاع عــن الوطن والشــعب اليمني 
وأمنه واستقراره والحفاظ عىل وحدته 
ورشعيته، عهد قطعوه عىل أنفســهم، 
مؤكدين بعــزم وإرصار: "لن نعود حتى 
نستكمل تحرير كل شرب من أرض الوطن 

واستعادة الدولة وإنهاء االنقالب".

كبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة

القوات املسلحة حترر مواقع جديدة يف هنم وتكرس هجامت املليشيا

حققوا انتصارات كبيرة وألحقوا هزائم نكراء بمليشيا الحوثي في مختلف الجبهات

أبطال اجليش: لن نعود حتى نستكمل حترير كل شرب من أرض الوطن

علي الربيعي

كقارئ فاحص لتاريخ اإلمامة األســود، وجدت الكثري من 
االستدالالت التي تؤكد أن مايض هؤالء حافل باملبالغات املُقززة، 
ودائماً ما يبالغ مؤرخوهــم يف تضخيم أعداد مقاتيل الطرف 
اآلخر، وأنهم بعرشات اآلالف أو مئات اآلالف، ُمقابل بضع مئات 
من أنصار هذا اإلمام أو ذاك، وأنَّ النرص يف النهاية كان حليف 

األقل عدداً، األكثر إيماناً!!.
ذكر كاتب سرية »الهادي« يحيى بن الحسني، أنَّ األخري ويف 
أكثر من معركة كان معه املئات من أنصاره، وأنَّه انترص بهم 
عىل اآلالف من أعدائه، وقال صاحب »روح الروح« ُمبالغاً إن 
قوات الســلطان عامر بن عبد الوهاب التي اجتاحت صنعاء 
تجاوزت الـ »170,000« ُمقاتل، ويف معركة »نجد السلف - 
البيضاء« بني قوات »املُتوكل« إســماعيل و»شيخ البيضاء« 
حســني الرصاص، ذكر املؤرخ الجرموزي أن قوات األخريين 
بلغت نحو »30,000« ُمقاتل، وهي يف الحقيقة - وكما تشري 

الذاكرة الشفهية - لم تتجاوز الـ »2,000« ُمقاتل.
كان »الهادي« يحيى بن الحسني ُمبالغاً يف اعتداده بنفسه، 
وأفاد »كاتب ســريته« أنَّه وأثناء دخوله مدينة صنعاء، كان 

يف قلة من أنصــاره، وأنَّه حني أحــس برهبتهم من مالقاة 
»القرامطة«، خاطبهم قائالً: »تفزعــون وأنتم ألفا رجل«، 
فقالوا: »إنما نحن ألف رجل«، فقال: »أنتم ألف، وأنا أقوم مقام 

ألف، وأكفي كفايتهم«!!.
وكان »املنصور« عبدالله بن حمزة ُمبالغاً ِبعنرصيته، عمل 
عىل تكريس التعايل الساليل بني أبناء عشريته، أوهمهم أنهم 
األفضل، وما دونهم عبيد واجــٌب ُمخالفتهم، وذكر »كاتب 
سريته« أنَّه أمرهم بحلق رؤوسهم؛ ألنهم - حد وصفه - سلكوا 
مسلك العامة يف تطويل شعورهم، وبلغ من سخريته أن خاطب 
اليمنيني قائالً: »وارضوا بنا أئمة، نرضكم لنا تبعاً«، وزاد عىل 

ذلك ُمستهجناً:
وهل تمت لكم أبداً صالة

إذا ما أنتم لم تذكرونا
وهل تجب الصالة عىل أبيكم

كما تجب الصالة عىل أبينا
ـُطهر رشف الدين ُمبالغاً يف قتله لألرسى،  وكان »النارص« امل
ويف أكثر من موقعة، وذكر املؤرخون أنَّه يف إحدى معاركه مع 

»الحمزات« أمر بحز رأس »600« أسري، وإنَّه يف 
معركة أخرى مع »الطاهريني« أرس »2,300«، 
ثم أمر جنوده بحزَّ رأس »1,000« منهم، حتى 
اغتمرت حوافر بغلته بالدم، ثم أجرب من تبقى 
بحمل الرؤوس الدامية إىل صنعاء، ليأمر فور 

وصوله باحة قرص والده بإلحاقهم بزمالئهم.
وكان »النارص« أحمــد حميد الدين ُمبالغاً 
يف ادعاء االنتصارات الزائفة، وتصوير نفسه 

باملنقذ الذي ال يشق له غبار، ويف إحدى معاركه مع »الزرانيق«، 
قال ُمعتداً بنفسه:     

وملا رأيت الجيش قد فل حده
وقد رجع األعقاب بعد التقدم

ونادى بإسمي املستجري من الردى
إلدراكه والرش يف الناس ينتمي

كررت بطرف يسبق الطرف عدوه
جواداً كريم األصل غري منعم
فجالدت أعداء اإلله بجمعهم

وكانوا أحاطوا كالسوار بمعصمي
ودافعت عن ذاك الرسيع فحزته

وقد كان لألعداء أكرب مغنم

كما بالغ شعراء اإلمامة يف مدح أئمتهم، 
وإضفاء َمسحة مالئكية عليهم، وحني ادعى 
البعض أنَّ »املهدي« أحمد بن الحسني مسح 
بيده عىل رجل ُمقعــد يدعى »التنني«، حتى 
استوى األخري قائما، سارع الشاعر القاسم بن ُهتْيمل بتصوير 
ذلك املشهد األسطوري بأســلوب دعائي رخيص، وخاطب 

ُمعاريض سيده قائالً:
أبعد شهادة التنني يعىص
من الثقلني مأموم إمامه

أتاك كضفدع الغمرات جهراً
فقام كسمهري الخط قامه 

وما عرف املسيح بغري هذا
أمعجزة النبوة يف اإلمامه

تاريخ اإلمــــامــة األســـــود

 بالل الطيب
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من يستذكر اإلرث التاريخي لهذه الساللة ويقرأ 
ماضيها بتمعن،، وســعي أحفادهم إلحياء ذلك 
اإلرث املظلــم ومحاولتهم طمس هوية هذا البلد 
وحضارته وتاريخه العريق، وانتهاك كرامة أبنائه 

واستبداده وسلب حقوقه..

يصل إىل قناعة تامة أننا أمام ساللة عنرصية 
ترى يف نفسها دون غريها أحقية الحكم والتسيد 
والتسلط عىل الشعب، وال تعطي حقاً لآلخرين من 
غري نسلها أن يقاسمها ذلك أو يحصل عىل أبسط 
حقوقه يف العيش والحياة، وأنهم بنظرها مجرد 

عبيد أو تابعني.

وليس أمامنا كيمنيني من خيار سوى مواصلة 
النضال الجمهوري ضد هذه الســاللة، ولكي 
ننتــرص يف معركتنا،، يتوجــب التذكري باإلرث 
التاريخي الخبيث لهذه الجماعة،، وتجديد يقظة 
ووعي الشعب بكوننا أمام معركة وجودية، وال 
مجال سوى االنتصار لكرامتنا ولحريتنا وحقوقنا 

وملرشوع الدولة والجمهورية واليمن االتحادي.

علينا جميعا عدم اإلغفال عن تلك الحقائق التي 
عاشتها اليمن منذ أكثر من ألف عام، وتجرعت 
خاللها الويالت والحروب واملآيس، يف ظل صلف 
وظلم هــذه الجماعة،، وخصوصــا أولئك ممن 

اســتقبلوا بإيجابية طالئــع إنقالبها، ورحبوا 
بخطواتها وحاولوا تبييض صفحتها السوداوية 
القاتمة بنظرة عقيمة وبدوافع سياسية حاقدة.. 
وعىل الذين ما زالوا ضبابيــني يف مواقفهم،، أن 
يستشعروا جلياً مدى خطورة هذه الجماعة التي 

ال ولن تعرتف بأحد يف الوجود غري ساللتها.

لســنا يف جدال ورصاع سيايس، بل يف معركة 
مصريية وجوديــة مع هذه الجماعــة،، لهدم 
معتقداتها وتجفيف منابعها.. وليس من خيار 
أمامنا ســوى النجاح واالنتصار طال الزمن أو 

قرص.

يوماً بعد آخر تتحطم عىل صالبته 

املؤامرات، ويسحق بقبضته اليمنية 

جحافل مليشيا االنقالب والتمرد، 

ويخط بدمه أسطورة امليالد األنصع، 

ليبني يمننا االتحادي الجديد..

إنه الجيش الذي ولد من رحم الجمهورية 
بطالً يتحدث لغة النــرص، صنعته املعارك، 
ودربته امليادين، واكتسب معارفه من تاريخه 
األصيل، فصار الحامي األصدق للجمهورية، 
والرافعــة األوثق ضماناً ملــرشوع الدولة 
االتحادية، والحارس الذي ال يغفل ملكتسبات 

الشعب وثوابته..

مؤسسة أسطورية
تجفل الكلمات حني تذكر القوات املسلحة، 
ويرتجف املداد كلما حاول وصف املؤسسة 
األشد تماسكاً وثباتاً وبطولة، إذ أن امليادين 
وحدها من تعرف حق املعرفة، أي أسطورة 
يحيكها أبطالنا عليها، وكم املعجزات التي 
يجرتحونها كل يوم، وهم يشــقون طريق 

السالم صوب العاصمة املحتلة صنعاء.

يبتكرون التاريخ
هنا عىل قمم قانية، يف صحاري الجوف، 
عىل أطراف الحزم، وفوق جبال نهم، ومختلف 
جبهات الجمهورية، ثمة تاريخ جديد يبتكره 
األبطال.. تاريخ الحرية والثورة والجمهورية، 

وال عزاء للجبناء..

إسناد شعبي
الجيش وهو يخوض معاركه اليوم، ليس 
وحيداً أيضاً، إذ هب أبناء القبائل من مختلف 
مناطقهم إلســناده يف معركة الخالص من 
مخلفات اإلمامة ومليشيات املوت والدمار، 
يف صورة فريدة للتالحم الشعبي واالصطفاف 
الوطني خلف القوات املســلحة ومرشوع 

الدولــة االتحادية العادلة بــكل ما يحمله 
ذلك من معاٍن ال تدل إال عىل عظمة شعبنا 
وبطولته وتمســكه بثوابته ومكتســباته 

الوطنية.

مغنيز.. نسر جمهوري
ثمة صور خالدة، ولقطات لو لم توثقها 
العدسات ملا صدقناها، وتلك التي عايشناها 
ولم تتمكن العدســات من توثيقها أيضاً، 

هي أحداث خيالية ربما، لكن أبطال قواتنا 
املسلحة يحققون الخيال، وما قصة البطل 
طارق مغنيز عنا ببعيد، إذ سطر هذا البطل 
اسمه يف سجل بطوالت الجيش بحرب الخلود..

ووثقت عدسات املصور املبدع فهد العيال 
حدثاً مبهراً وترصفاً شجاعاً ال يقوم به إال 
بطل من أبطال جيشــنا املغوار، إذ شاهد 
الجميع، كيف انقــض البطل مغنيز كنرس 

جامح عىل متارس املليشيا الحوثية، وانتزع 
من بني أيدي عنارصها أســلحتهم، ليعود 
حامالً رشاشــتهم ليقاتلهم بها ويتمكن 

وزمالئه األبطال من دحرهم.

حضور القائد
وكالعادة، كان القائــد حارضاً هذه املرة 
أيضاً، فســارع وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش إىل تكريم البطل طارق 
مغنيــز وترقيته، ليثبت أن قيــادة القوات 
املســلحة قريبة من أبطالها، تشــاركهم 
النرص، وتحتفي بــكل ما يحققوه، وتتابع 
بدقة وترشف باحرتافية عالية عىل ســري 
املعارك خطوة خطوة، وما زياراته املتكررة 

إىل جبهات البطولة إال دليل عىل كل ذلك.

والوزيــر الفريق الركــن املقديش ليس 
وحده أيضاً من سجل حضوره يف سجالت 
الخلود العسكرية، إذ لقادة الجيش جميعهم 
حضورهــم النوعي ومنهــم رئيس هيئة 
األركان العامة الفريــق الركن صغري بن 
عزيز، الذي ال تنقطع زياراته إىل الصفوف 
األمامية للجبهة، يسند األبطال ويرفع من 
عزيمتهم، ويشــد عىل أيديهم، ويعطيهم 

الخطط والتوجيهات.

الميدان ال الفيس بوك
كل هــذه االنتصــارات التــي يحققها 
أبطالنا، لم تلفت أنظار الذباب اإللكرتوني، 
لسبب بســيط أثبته العلم، فالذباب ال يرى 
إال القاذورات، وهكــذا يفعل الغوغائيون، 
منشغلون بالتزييف واملناكفات ورمي التهم 
واختالق التحليالت التــي تناقض الواقع، 
لكن وعىل الرغم من هذا كله إال أن أبطالنا ال 
يكرتثون، يستمرون يف طي الجبال، وسحق 
املليشــيات، وإنجاز وعدهم الصادق ألبناء 
الشعب، وعد استعادة الدولة وتطهري كل شرب 
من تراب الوطن من روث األمامة وألغام املوت 

التي زرعها الكهنوتيون.

فوالذية الجيش 
األسطوري الخالد 

محمد الشيباني 

تعمدت هنا ذكر كلمة )الفوالذ( للكاتب الروائي 
الشهري تولستوي.. يف روايته الشهرية )كيف سقينا 
الفوالذ( والذي يســتعرض يف مضمونها أســلوب 
اإلشــادة والثناء للملحمة البطولية التي خاضها 
الشعب والجيش الرويس العظيم يف صمود أسطوري 
مســتميت كمعدن فوالذي صلب ال تلني له قناة يف 
وجه النازية الهتلريــة، وكذا مقارعة نظام الحكم 
القيرصي اإلقطاعي املستبد وذلك قبل ثورة أكتوبر 

العظمى 1917م.

ويف هذا الصدد تأتي هذه املقدمة كمقارنة موضوعية لنضاالت 
وتضحيات الشعب اليمني بجيشــه الوطني األغر منذ فجر ميالد 

ثورته املجيدة 26سبتمرب62م.

تلك املؤسســة العســكرية الفذة.. التي ترّشبت مبادئ الثورة 
والجمهورية من ينابيع النضال ومنذ الوهلة األوىل لقيام الجمهورية 
لتبقى أيقونة الزمــن الخالد.. حيث تولدت من رحم معاناة الظلم 
والجور اليومية.. إذ كان يزج بعضها يف دسائس ومعارك خارسة.. 
تفيض إىل التشظي والتقزم يف إطار الجيش العائيل األرسي غري أن 
البعض اآلخر استوعب الدرس أخرياً ولكن بعد فوات األوان لينظم 
إىل صف الوطن والثورة خصوصاً بعد أن تخىل رأس النظام السابق 
عن الهدف األسمى واملتضمن بناء جيش وطني قوي يحمي الثورة 
والجمهورية وذلك بتواطئه وتحالفه املشني مع قوى الظالم.. مليشيا 
الحوثي االنقالبية املتمردة بنســختها اإلمامية الجديدة كمرشوع 
ســاليل كهنوتي ظالمي متخلف عفا عليــه الزمن وبصورة فجة 
ومستفزة للمشاعر الوطنية غري متوقعة فاجأت اليمنيني والعالم 

أجمع.

ال شك من أن تلك الخطوة املســتلبة إنما تمثل منتهى االمتهان 
واالرتهان بأسمى معانيه بحق الوطن والوطنيني األحرار والرشفاء 
غري محمودة ومحســوبة النتائج يف رضب هذه املؤسسة الدفاعية 
واألمنية.. أي أن امكاناتها ذهبت أدراج الرياح.. بما معنى أن موارد 
هذه املعســكرات ورصاصاتها التي ُسلمت بدم بارد تحولت بني 
عشية وضحاها بيد هذه العصابات املليشاوية ليغدو الشعب اليمني 
ضحية تلك األلغام والبارود واملتفجر، ومن عرقة وحر ماله لآلسف.

كان الجميع يدرك ضخامة الكارثة القادمة ومآالتها الخطرية.. 
والكل يلهج بالدعاء وأيديهم عىل قلوبهم.. مستشــعرين الوضع 
املأســاوي الداهم امللوث بيد رئيس النظام الســابق ومغامرته 
الحمقى.. الذي ال يختلف تماماً عن نزق وحمق )نريون روما( الذي 

عمد إىل إحراق العاصمة بما فيها دون ذنب يذكر. 

محاوالت بائسة تستهدف النيل من المؤسسة الدفاعية!
لم تنطل عىل وعي الشــعب اليمني تلك املؤامرات التي حيكت 
ودبرت يف ليل وتحديداً تلك القوى العسكرية التي أرسلت لتعزيز 
وإسناد اللواء 310 يف محافظة عمران.. وكيف تم أحتوائها للقضاء 
عىل املعسكر بالكامل، ولتنتهي بمقتل قائد اللواء حميد القشيبي 
رحمه الله، بصورة بشــعة وحاقده ومن ثم نهب كامل سالح 
املعسكر باتجاه صعده وما رافق تلك الفرتة 2013-2014م من 
اغتياالت وتصفيات لقيادات ورموز عسكرية ووطنية كان آخرها 
)مذبحة أبني( والقائمة تطول يف هذا الشأن والذي يعد غيضاً من 
فيض يف رضب هذه املؤسسة العسكرية العمالقة وتفتيت بنيانها.. 
حتى ال تقوم لها قائمة من قبل أولئك الحاقدين املتآمرين ضاربني 
بذلك اسرتاتيجية هيكلة الجيش عرض الحائط كجهد يذكر للقائد 
األعىل للقوات املسحلة الرئيس عبدربه منصور هادي.. بل عملوا 
عىل نسفها من أساسها قبل أن ترى النور وفقاً ملخرجات الحوار 
الوطني الشامل غري أن ذلك اإلجراء األهوج.. لم يثبط جهد رئيس 
الجمهورية ولم يفت يف عضده، ألنه كان يدرك بحســه وحنكه 
وحكمته القيادية حجم املخاطر واملؤامرات القذرة يف تلك الظروف 
العصيبة من تاريخ اليمن املعارص، والتي كانت تدبر وتميض بقوة 
نحو املصري املجهول بهدف التمزيق والهدم واالقصاء واالحتواء 

ليس إال.

الذكرى الخامسة لتأسيس القوات المسلحة
لم تكن تلك الرضبات املوجعة والقاتلة بمنأى عن اســتهداف 
بنية الجيش األساســية.. إذ ُصدت معظمها بصالبة وقوة فوالذية 
ال تلني وال تقهر.. لتبدأ معركة التحدي معركة الجهاد األكرب، وهي 
بذلك تنترص إلرادتها يف جبهة التحدي األعظم يف تأســيس جيش 
جديد ولتبدأ العملية من الصفر.. إنها املعجزة العسكرية التاريخية 
التي ال تضاهى.. كمرشوع وطني أجد يؤسس لقيام دولة اتحادية 
مؤسساتية أمام مشاريع التقزيم األخرى، املشاريع الصغرية والتي 
ذكرها رئيس الجمهورية يف خطاب له موجهاً إىل الشعب بمناسبته 
الذكرى الـ30 لتحقيق الوحدة اليمنية بالقول:" لقد رأى البعض 
يف دولة الوحدة خطراً حقيقياً عىل مشاريعهم الضيقة وأفكارهم 
الساللية ليعلنوا عملياً تقسيم البالد عرب مصادرتهم للدولة والهجوم 
عىل املدن واستباحة الدماء"، ثم عاد ليؤكد من أن اليمن وشعبها 
أكرب وأقوى من كل املؤامرات، وأن اليمن االتحادي هو الطريق اآلمن 

لشعبنا العظيم.

إن القوات املسلحة اليوم تخوض معارك الرشف والكرامة وتسطر 
أروع املالحم البطولية يف كل مواقع النضال وجبهات القتال ذوداً 
عن حياض الوطن واملواطنيني واليوم جري بهذا الشعب أن يمجد 
هذا الجيش األسطوري الخالد.. ألن عظمة هذا الشعب من عظمة 

هذا الجيش الفوالذي األقوى عىل االطالق.

معركتنا التاريخية مع اإلمامة

يخوض وقياداته جنبًا إىل جنب معركة الخالص األخرية

جيشنا على العهد..
محمد الحريبي

راكان الجبيحي

كتابات



الــعـدد »١٩٣٤« الخميس ٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٥ يــــونـــــيــو ٢٠٢٠م

أكد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز أن أبطال 
الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات عالية ويف 
جاهزية قتالية تامة ويواصلون التقّدم بثبات يف 
مختلف جبهات مديرية نهم، ويلقنون مليشيا 
الحوثي املتمردة خسائر تلو الخسائر يف األرواح 

واملعدات.
جاء دلك خالل زيارته، ألبطال الجيش الوطني 
املرابطني يف الخطوط األمامية بجبهات القتال يف 

مديرية نهم رشقي محافظة صنعاء.
واســتمع الفريق بن عزيز، من قائد املنطقة 
العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جربان، إىل 
رشح عن سري العمليات العسكرية واالنتصارات 
التي حققها أبطال الجيش مســنودين برجال 
املقاومة وطريان تحالف دعم الرشعية عىل امتداد 

مرسح العمليات.
وأشــاد الفريق بن عزيز، باالنتصارات التي 

حققها أبطال املنطقة العسكرية السابعة ومعهم 
رجال املقاومة الشعبية خالل اليومني املاضيني، 
مؤكداً أن املليشــيات الكهنوتية ُمنيت بهزيمة 
جديدة عىل األرض تضاف إىل سلســلة هزائمها 

السابقة.
وقال: "ان املليشــيا الكهنوتية العنرصية ال 
يجدي معها الحوار وال تقبل التعايش مع اآلخر، 
فهي ال تفهم إال لغة القّوة وهذا السبيل الوحيد 
الســتكمال تحرير الوطــن وهزيمة املرشوع 
الفاريس التخريبــي يف بالدنا والحفاظ عىل أمن 

واستقرار املنطقة".
مشــيدا يف ســياق ذلك اىل الدعم الكبري الذي 
يقدمــه تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة 
العربية الســعودية ودورهــم الفعال يف تدمري 
مواقع وتجمعات أدوات إيران املتمثلة يف مليشيا 
الحوثي الكهنوتية والتي تهدد أمن واســتقرار 

اليمن واملنطقة.

خالل زيارته ألبطال القوات المسلحة في المواقع األمامية بجبهة نهم

رئيس األركان: املليشيا ال تفهم إال لغة القّوة وهي السبيل الوحيد الستكامل حترير الوطن

تقدم موكب تشييع الشهيد العميد الركن حميد القائفي وعددًا من الشهداء

رئيس األركان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً 
وستكون شعلة تنري درب األبطال

في بياني نعي باستشهاد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة ووفاة رئيس أركان لواء الصقور

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تؤكدان امليض
نحو استكامل حترير كل تراب الوطن 

القوات المسلحة خسرت قائدين من أنجب وأنبل القادة األوفياء الذين 
نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن ثوابته

عسكرية88

أكد رئيــس هيئــة األركان العامة قائد 
العمليات املشــرتكة الفريق الركن صغري 
حمود بــن عزيز، أن دمــاء الطاهرة التي 
يقدمها الشــهداء فداء من أجل الوطن لن 
تذهب هدراً وستكون شعلة النور التي تنري 
درب األبطال يف معركــة تحرير الوطن من 

براثن اإلمامة وأدوات العمالة اإليرانية.
جاء ذلــك خالل تقدمه موكب تشــييع 
جثمان الشــهيد العميد الركــن حميد بن 
منصور القائفي، مستشار قائد العمليات 
املشــرتكة، وجثامني الشــهداء الرائد عبد 
الفتاح أبو راس واملــالزم بالل محمد جابر 
واملالزم صالح حميد   الذين استشهدوا وهم 
يؤدون واجبهــم الوطني يف ميادين الرشف 
والبطولة دفاعاً عن الوطن ويشــاركون يف 
معارك استكمال تحرير الوطن من املليشيا 
الحوثية املتمردة يــوم الخميس املايض يف 

محافظة مأرب.
ويف مراسيم التشــييع الذي حرضه عدد 
من القادة والضباط وأقارب الشهداء أشاد 
الفريق الركن بن عزيز، بمناقب الشــهداء 
األبطال واملالحم البطولية التي سطروها يف 

ميادين العزة والكرامة ضد فلول املليشيات 
الحوثية الكهنوتية.

من جانبهــم، أكد املشــّيعون وأقارب 
الشــهداء امليض عىل درب الشهداء األبرار 

حتى تحرير كل شرب يف البالد من مليشيات 
الخــراب والدمار وتحقيق األهــداف التي 
قّدموا أرواحهم من أجلها واملتمّثلة يف الدولة 
االتحادية التي تتحقق فيها العدالة واملساواة.

قالت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان 
العامة إن الشــهيد البطل رئيــس عمليات 
املنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن ناجي 
عيل حنشل، كان واحدا من القادة الذين نذروا 
حياتهم وأنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عن 
مكتسبات وقيم الثورة والجمهورية والثوابت 
الوطنية ومن أوائل الضباط الذين هبوا مبكرا 
إىل ميادين الــرشف والتضحية لتحرير الوطن 
واستعادة الدولة واملؤسسات الدستورية ووقفوا 
يف مقدمة الصفوف وشاركوا بشجاعة وثبات يف 
قيادة عمليات دحر املليشيا االنقالبية يف عدد من 

املواقع واملناطق.
جاء ذلك يف بيان نعي صادر عنهما باستشهاد 
رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثة العميد 
الركن ناجي حنشــل ومعه اثنان من أبطال 
القوات املسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني 
والبطويل خالل مشاركته يف قيادة عمليات دحر 
مليشيا الحوثي املتمردة وتحرير ما تبقى من 

تراب الوطن بمنطقة رصواح غربي مأرب.
وأضاف البيان أن "القوات املسلحة باستشهاد 
العميد حنشل خرست واحدا من أصدق قادتها 
األوفياء للقسم والذين ساهموا يف بناء وتطوير 
مؤسسة الوطن الدفاعية، وكان مثاال يف القيادة 
والجندية واالنضباط خالل املناصب التي تقلدها 
يف مسريته العسكرية، وسجل بطوالت نادرة يف 
مختلف املعارك الوطنية ومواجهة مشــاريع 

اإلمامة والفوىض والعبث".
وأشار البيان إىل أن الشهيد البطل خلد تاريخا 
ناصعا من التضحية والنضــال خالل حياته 
الحافلة بالعطاء والفــداء واملواقف الوطنية 
الشــجاعة يف مختلف املراحــل واملنعطفات 

التاريخية.. متابعا: "إن القوات املسلحة وهي 
تنعى واحدا من القادة البارزين؛ تؤكد عزمها 
والتزامها باملــيض نحو اســتكمال معركة 
الكفاح حتى تحرير كل تراب الوطن واستعادة 
دولته وأمنه واستقراره واالنتقال لبناء دولته 
ومستقبله، والسري عىل درب الشهداء األبرار 
حتى تحقيق كامل األهداف املنشــودة وحتى 
يعود اليمن سعيدا وساملا ومزدهرا ويستعيد 

مكانته يف محيطه العربي واإلقليمي".
وأعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامــة يف بيانها عن الفخر واالعتزاز 
بتضحيات قادة وأفــراد الجيش الوطني وإىل 
جانبهم رجال املقاومة واألشقاء يف قوات تحالف 
دعم الرشعية، وما يسطرونه من بطوالت نادرة 

ملواجهة املليشيا املتمردة والجماعات اإلرهابية 
يف مختلف املواقــع وامليادين عىل امتداد ربوع 

الوطن الغايل.
إىل ذلــك نعت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامة رئيس أركان لواء الصقور العميد 
أمني عبده قحطان الذي وافاه األجل بعد معاناة 

طويلة مع املرض.
وقال بيان النعي "لقــد كان الفقيد واحدا 
من أنجب وأنبل القادة األوفيــاء الذين نذروا 
أنفسهم لخدمة الوطن وخلدوا خالل حياتهم 
مســرية وافرة من النضال والتضحية والفداء 
واملواقف الوطنية الشجاعة يف مختلف املراحل 

واملنعطفات".
وأكد البيان أن الفقيد كان من أوائل الضباط 
الذين لبوا نداء الواجب الوطني للدفاع عن الثورة 
والجمهورية ومكتسباتهما ووقفوا يف مقدمة 
الصفوف ملواجهة مليشيات التمرد واالنقالب 
الحوثي وشــارك يف قيادة عدد من العمليات 

واملعارك يف مناطق مختلفة.
كما ساهم الفقيد يف بناء وتطوير املؤسسة 
العسكرية وكان مثاال للجندية والقيادة يف جميع 
املناصب واملهام التي تم تكليفه بها، ونموذجا يف 

الوفاء للقسم والرشف العسكري.
ولفت البيان إىل أن القوات املســلحة فقدت 
برحيله أحد قادتها املخلصــني الذين ضحوا 

بالغايل والنفيس يف خدمة الوطن.
عربت وزارة الدفاع ورئاسة األركان يف بياني 
النعي عن صادق التعازي وعظيم املواســاة 
ألرسة وذوي الشهداء والفقيد ولجميع زمالئهم 
يف القوات املسلحة.. سائلني املوىل عز وجل أن 

يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه.

أشاد محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي رُشيف 
بالروح املعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال 
الجيش الوطني يف مختلف جبهات مديرية نهم، 
والتالحم الذي جّســده رجال القبائل إىل جانب 
قوات الجيش والذي يؤكد عىل الرفض املجتمعي 
لهذه املليشيات التي تمارس النهب واللصوصية 

ضد أبناء الشعب.
جاء ذلك خالل زيارة ألبطال الجيش املرابطني 
يف الخطــوط األمامية بجبهــات القتال رشق 
صنعاء، اطلــع خاللها عىل أحــوال املقاتلني 
واالنتصــارات التــي حققوها مؤّخــراً ضد 
مليشيات الحوثي االنقالبية؛ ناقال إىل القيادات 
والضباط والصف والجنود تحيات فخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
 وبارك محافــظ صنعا للضبــاط واألفراد 
باالنتصارات التي حققوها مؤخراً والتي ُتوّجت 
بدحر مليشيا الكهنوت الحوثية من العديد من 

املواقع يف جبهات مديرية نهم.

من جانبه، رحب قائد املنطقة العســكرية 
الســابعة اللواء الركن أحمد حســان جربان، 
بزيارة محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي 
رشيف، مثمناً جهود قيادة الســلطة املحلية 

بمحافظة صنعاء وأبناء املحافظة يف دعم وإسناد 
الجيش الوطني يف معركة استعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب وتحقيق تطلعات الشعب يف دولة العدالة 

واملساواة والعيش الكريم.

حمافظ صنعاء يشيد بانتصارات أبطال اجليش ودحرهم ملليشيا الكهنوت
  إياد البريهي

قصص األبطال تتكــرر كثرياً، رجاالً، شــباباً 
وشــيوخاً، ومن مختلف الفئــات العمرية، تركوا 
أهاليهم وملذات الدنيا ومغرياتها، يتسابقون لنيل 
الشهادة يف ســبيل الله والوطن، سالحهم اإليمان 
واإلرادة، وقضيتهم تحقيق النرص واألمان للوطن 

املسلوب زمن يسري فيه كل يشء باملقلوب.
بكربياء وبشموخ وإباء ال ُيصد وال ُيرد يجسده 
أبطال القوات املســلحة بثبــات وعزيمة ال مثيل 
لهما يف مواجهة املرشوع الشــيعي اإليراني الذي 
يعترب من أعتى قوى الــرش العاملية وأخطرها عىل 
ساحات الرشف والبطولة.. عندما تلتقي بجرحى 
القوات املسلحة األبطال فإنك تشاهد أمامك الصورة 
الحقيقية ملعنى الصرب والثبات، رجال هاماتهم ال 
تنحني إال يف املساجد صامدين كالجبال الروايس، ال 
يأبهون لجراحهم مطلقاً، وبالرغم من إصاباتهم إال 
أنهم يتمتعون بمعنويات عالية، يخشاهم املوت الذي 

يعشقونه يف سبيل الوطن وكرامته.
فجراحهم تحكي انتصارات بمثابة بلسم لجراح  
هذا الوطــن  الغالب عىل أمره حيث تمده بالعزيمة 
واألمل، يتلهفون للقتال  رغــم جروحهم البليغة 
.  فريســمون بدمائهم حلم كل اليمنيني بالنرص 
ورجوع اليمن كما كانت سابقاً فرتى فجر اليمن 
املرشق يبزغ من جباههم املتوجة بالصالة والصمود 

والنرص املبني. .
"26سبتمرب" توثق تفاصيل قصة أحد األبطال 
يف تعــز وهي قصة الشــاب الجامعي الذي حصل 
عىل درجة البكالوريوس البطل/ عبــد الســالم 

السعيــدي..

يقول عبدالسالم: "عندما قامت مليشيا الحوثي 
باالستيالء عىل املحافظات اليمنية تحت قوة السالح 
والهيمنة بكل عنجهية وانتقام قامت بغزو محافظة 
تعز مدينة الســالم والقلم حيــث فرضت حصاراً 
خانقاً عىل املدينة فرتكــت خلفي كل ملذات الدنيا 
وذهبت للدفاع عن كرامة الوطن يف ميادين الرشف 

والبطولة".
عبــــد الســـــالم يتابــع رسد قصتــه 
لـ"26سبتمرب" قائالً: "بدايًة ومتوكالً عىل الله 
ومؤمناً بعدالة القضية تحزمت سالحي الشخيص 
وكنا نتبادل األدوار بالسالح الواحد ولم نحسب 
للعدو أو للسالح أي حساب منذ أن قررت الساللة 
االستيالء عىل ثروات اليمن حيث كان أول دخويل 
إىل الجبهة يف بداياته بالنســبة يل شعوراً غريباً 
ومغايراً تماماً ملا كنت أتوقُعه من رهبٍة لحشود 
أحفاد أيران وإمكاناتهم العسكرية التي نهبوها 
من الدولة، وتفاجأت بالطمأنينة والروحانية التي 
أحسست بها يف الجبهة.. عىل النقيض مما يمكن 
أن يشُعَر به من اعتاد عيش الراحة يف بيئة جامعية 
وأجواء شبابية وإذا به يف قلب املواجهات يف جبهة 

عسكرية".
ويوضح قائالً: "التحقــت بصفوف املقاومة يف 
جبهة الضباب حيث علمنا األعداء دروساً ال تنىس 
وعلمناهم إن تعز غالية والدفاع عنها واجب، وعندما 
قام قائــد اللواء 35مدرع العميــد الركن/ عدنان 
الحمادي رحمة الله تغشاه بالتنسيق مع الشيخ/ 
حمود املخاليف قائــد مقاومة تعز بتخطيط هجوم 
عىل منطقة أسفل النجد التحمت مع جبهة الضباب 

لتخفيف الحصار عىل الحاملة".
وعن أول رحالته العســكرية إىل الجبهة يقول 

عبدالسالم: "سلكنا طريق فرعية وعرة جداً وهي 
طريق طالوق للوصول للمدينة وتوزعت مع مجاميع 
من الزمالء من مديريات مختلفة وتوزعت عىل جبهة 
كالبة إىل أن تم التخطيط هجوم من جهات مختلفة 
انطلق الهجوم من وادي القايض ومعرب الدحي حيث 
تم فك الحصار وكرس غرور املليشيا تكبدت املليشيا 

خسائر كبرية بالسالح والبرش".
 يعترب البطل عبدالسالم يوم فك الحصار هو عيد 
احتفل به كل من يسكن تعز ويرشح: "شعور ليس 
له مثيل تحرير ونرص وحرية يف يوم واحد وكأنه حلم 
نور ينبثق بعد ظالم عاشه املواطنني لكن اليوم يحق 

لهم الفرح واالحتفال".
وعن أول الفواجع التي تعرض لها وهو يف الجبهة 
يحكي عبدالســالم: "بعد التحرير والجيش يؤمن 
املدينة بالكامل أستشهد حينها أخي األصغر أشيد 
السعيدي وارتقى شهيد إىل جوار ربه يف جبهة الزنوج 
ولم يكن علينا إال أن نحمد الله عىل املكتوب ونصرب 

ونحتسب".
ويضيف: "أجرينا مراســيم الدفــن والعزاء لم 
نرتاجع ولم ننكرس أو تتزعزع الثقة بل زاد يف عقيدتي 
ومواصلة معركة الكرامة ويل فخر يف استشهاده كونه 
قرر الدفاع عن الحق وعن قضية وجود حتى ارتوت 
وتعطرت تراب الوطن بدمائــه الزكية ولم نحزن 
فالنرص الذي اقرتب تحقيقه لم يكن لوال دماء هؤالء 

الشهداء األبرار"..
بعدها دخل البطل عبدالســالم يف دورة تأهيلية 
يرشح عنها قائالً: "عندما  قررت القيادة  ســحب 
البعض من  املقاتلني وأنــا منهم للتأهيل يف مركز 
التدريــب لزيادة التأهيل واكتســاب خربات أكثر، 
أخذنا  العديد من الــدورات التدريبة ودورة كمائن 

قصة جريحقصة جريح
السعيدي.. يقاتل بقدم واحدة وحلم وطنالسعيدي.. يقاتل بقدم واحدة وحلم وطن



الــعـدد »١٩٣٤« الخميس ٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٥ يــــونـــــيــو ٢٠٢٠م

أكد أن اللجنة الرئاسية لتقصي حقائق االنفالت األمني في وادي حضرموت تواصل عملها

اللواء املوساي: عمل اللجنة هو الوقوف عىل جممل االختالالت األمنية والصعوبات ورفعها لفخامة رئيس اجلمهورية

التضحية والفداء يف سبيل الوطن من أقدس الواجبات التي 
يؤديها اإلنســان، ويف وطننا قادة وجنود ورجال تربوا عىل 
ذلك، مجسدين عقيدة ووالء لله ثم الوطن يف مسرية حياتهم 

النضالية.

من أولئك القادة البطل العميد الركن ناجي حنشل رئيس 
عمليات املنطقة العسكرية الثالثة الذي سطر خالل مشوار 
نضاله أروع األمثلة يف التضحية والفداء يف ســبيل الوطن 
ورفعته واســتقراره، وظل كذلك حتى اختاره الله شهيداً 
خالداً، فروى العميد حنشل تراب الوطن بدمه الطاهر وهو 
يدافع عن حياض الوطن مع عدد من رفاقه، وخلد اسمه بني 

أسماء الشهداء االبرار.

مثل الشــهيد العميد الركن ناجي حنشل نموذجاً للقائد 
املخلص، الذي ال يتنازل عن رشفه العســكري، وال يهادن 
يف قضيته الوطنية، وال يتهاون يف الدفاع عن ثوابت الوطن 
ومكتسباته ومقدراته، فسارع لالنضمام إىل صفوف الجيش، 
ليواجه قوى االنقالب والتمرد، مقدماً كل جهوده و طاقاته 

يف سبيل رفعة الوطن وحريته..

الكثري من الدروس تلك التي يمكن استخالصها من قصة 
حياة الشــهيد البطل العميد الركن ناجي حنشل، دروس يف 
الوطنية، واإلخالص والثبات والحرية والوالء الوطني املخلص 
وااللتزام العسكري الصادق والتمسك بالثوابت التي ال تنازل 

عنها أبداً..

استشــهد البطل العميد الركن ناجي حنشل منذ يومني 
وهو يتصدر الصفوف األمامية يف ميدان البطولة والرشف، 
وهو يقارع عصابة الكهنوت والظالم الحوثية املدعومة من 
إيران جنباً إىل جنب مع أبطال القوات املسلحة امليامني، وما 
قصة استشهاده إال دليل واضح عىل ثبات قواتنا املسلحة، 
وتماسكها، وعىل حضور قيادتنا يف الصفوف األمامية وعىل 
عزيمة الجيش الوطني وثباته عىل مواقفه ومبادئه، وهي 
أيضاً حافز جديد ألبطال القوات املسلحة لالستمرار يف السري 
وامليض عىل عهد الشهداء ومواصلة دربهم حتى استكمال 
تحرير ما تبقى من أرايض الوطن وإعــادة بناء ما مزقته 

املليشيا الظالمية، واستعادة مؤسسات الدولة كاملة.

99 عسكرية

    تقرير : حداد محفوظ
واصلت اللجنة املشــكلة من قبل رئيس الجمهورية 
لتقيص الحقائق يف عمليات االغتيــال بوادي وصحراء 
حرضموت برئاسة اللواء أحمد املوســاي وكيل وزارة 
الداخلية وعضوية عدد من القيادات األمنية والعسكرية 
عملها يف تقيص الحقائق يف عمليات االغتيال وأهمها عملية 
اغتيال مدير أمن مديرية شبام املالزم أول صالح بن عيل 
جابر ومرافقيه الذين استشــهدوا ثالث أيام عيد الفطر 

املنرصم أثناء أداء واجبهم الوطني.
وكان رئيس حلف حرضموت الشيخ عمرو بن عيل بن 
حربيش العليي قد عقد بداية الشهر الجاري لقاء تشاورياً 
ملقادمة ومناصب ومشايخ وأعيان ووجهاء حرضموت، 
ضم املكونات السياسية واالجتماعية والقبلية، للوقوف 
أمام التداعيات األمنية يف الوادي والصحراء، واســتمرار 
نزيف الدم الحرضمي جــراء عمليات االغتيال، وآخرها 
اغتيال مدير أمن مديرية شبام املالزم أول صالح عبدالله 

بن عيل جابر ومرافقيه.
وبعد مناقشات مســتفيضة من الحارضين خرج اللقاء 
بعدد من املطالب كان أبرزها مطالبة رئيس الجمهورية املشري 
الركن عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق 
يف قضية مقتل مدير أمن مديرية شــبام ومرافقيه وجميع 
االغتياالت الســابقة، والوقوف إىل جانب محافظ محافظة 
حرضموت اللواء الركن فرج ساملني البحسني ملا تعرض من 

محاولة اغتيال، تعترب استهدافاً لحرضموت ورموزها.

وصول اللجنة الرئاسية
ووصلت إىل مدينة سيئون اللجنة املشكلة من رئيس 

الجمهورية لتقيص الحقائق يف كل عمليات االغتيال اآلثمة 
واالنفالت األمني بوادي حرضموت.

وشكلت اللجنة برئاســة وكيل وزارة الداخلية لألمن 
والرشطة اللواء أحمد املوســاوي وعضوية وكيل األمن 

السيايس والقومي ومدير أمن ساحل حرضموت.
وكان أول لقاء للجنة الرئاســية مع الوكيل املساعد 
لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، 
استمعت فيه إىل رشح مفصل عن األوضاع األمنية وأسباب 
اختاللها والجهود املبذولة للتغلب عليها وفق اإلمكانيات 
املتاحة، واهتمام رئيس الجمهورية بالتغلب عىل اختالالت 

األمن يف مديريات وادي حرضموت.
وأوضحت اللجنة التي تضم يف عضويتها وكيل جهاز األمن 
القومي اللواء عيل أحمد املحوري ووكيل وزارة الداخلية مدير 
أمن ساحل حرضموت اللواء سعيد عيل العامري ومدير مكتب 
رئيس جهاز األمن السيايس العميد فؤاد محمد باعويضان، 
أن دورها الرئييس هو الوقوف عىل امللف األمني وتشخيصه 
بشكل دقيق من خالل االستماع لكافة املكونات الحرضمية، 
ووضع الحلول العاجلة واملناسبة، ورفع تقرير شامل لفخامة 

الرئيس لوضع الحلول املمكنة.

لقاء مرجعية الوادي والصحراء
ويف إطار نزول اللجنة الرئاسية للقاء عدد من املكونات 
الحرضمية عقدت اللجنة لقاء مهماً بمرجعية حلف قبائل 
حرضموت الوادي والصحراء، بحضور وكييل املحافظة 
املساعدين لشؤون الصحراء املهندس هشام السعيدي 
واألســتاذ عبدالهادي التميمي وشــيخ مشايخ يافع 
حرضموت الشــيخ عبدالله سالم بن عيل جابر ملناقشة 

امللف األمني بوادي وصحراء حرضموت.
وخالل اللقاء استمع رئيس اللجنة الرئاسية وكيل وزارة 

الداخلية اللواء أحمد املوساي لنبذة عن الجهود التي بذلتها 
املرجعية يف حل الكثري من القضايا والنزاعات التي أسهمت 

يف حقن الدماء وإخماد الفتن.
وقال رئيس اللجنة الرئاســية وكيل وزارة الداخلية 
اللواء أحمد املوساي لـ"26سبتمرب": "اللجنة يف انعقاد 
مستمر، وقد قامت باالجتماع بالسلطة املحلية وزيارة أرس 
الشهداء واالجتماع باللجنة األمنية العليا ومرجعية حلف 
قبائل حرضموت، ونؤكد أن اإلجراءات مستمرة وسيتم 
تشخيص كل املعوقات ورفعها بصورة عاجلة إىل فخامة 
رئيس الجمهورية كي يتخذ القرارات املناســبة يف هذا 

الجانب"، مضيفاً: "عمل اللجنة هو الوقوف عىل مجمل 
االختالالت األمنية والصعوبات ورفعها إىل فخامة الرئيس 

ليتم معالجتها".
من جهته قال رئيس املرجعية الشيخ عبدالله صالح 
الكثريي لـ"26ســبتمرب": "يف الحقيقة نحن وصلنا اىل 
نقطة الصفر يف الجانب األسايس الذي هو امللف األمني، 
ألننا نؤمن بأن إصالح االمن هو االنطالقة إلصالح كافة 
الجوانب األخرى، واليوم يجب ان نتجاوز مرحلة الكالم 
والوعود ولن نقبل أي كالم أو وعود لن تنفذ، ألن الوعود 
التي لم تنفذ خلقت لنا الوضع الذي نعيشه اآلن، ويجب 

أن توقف هذه املشــكلة من خالل تنفيذ فعيل عىل أرض 
الواقع".. مضيفاً: "وعدنا من قبل رئيس اللجنة واالخوة 
األعضاء بأن هذا األمر يف غاية األهمية، وأن هناك توجيهات 
من فخامة الرئيس تعطي هذا األمر غاية األهمية، ونحن 

شعرنا بأن هناك جدية يف هذا االمر".
اما الشيخ عبدالله بن عيل جابر شيخ مشايخ قبائل 
يافع حرضمــوت الوادي والصحراء فقــال من جهته: 
"نتمنى أن تكون هناك نتائج ملموســة لزيارة اللجنة 
الرئاسية، فالقضية االن هي قضية حرضموت تحت راية 
الحلف واملرجعية واملؤتمر الجامع وهو الصوت الحرضمي 

لتحقيق مطلب األمن".
وأكد جابر: "اللجنة برصاحة تعطي لنا نتائج إيجابية 
بل وتم وعدنا بأنه ستكون هناك نتائج ملموسة يف سبيل 
تحقيق االمن بمتابعة حثيثة من قبل رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي، ونحن نشكر اللجنة الرئاسية الذين 
قاموا بزيارة أرس الشهداء وأبلغوهم تعازي فخامة األخ 
الرئيس، واألمور تجري عىل قدم وساق يف مجال تعزيز 

األمن".

حلول عاجلة
ويف اللقاء الــذي عقدته اللجنة الرئاســية بعدد من 
املكونات الحرضمية السياسية والقبلية واالجتماعية تم 
وضع عدد من املطالب الرسيعة تمثلت يف تخصيص نسبة 
من حصة حرضموت من مبيعات النفط لصالح األمن يف 
الوادي والصحراء، ورفد األجهزة األمنية باملعدات وإنشاء 
محكمة جزائية يف الــوادي والصحراء، والبدء الفوري يف 
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد 3 آالف من أبناء 
حرضموت يف األمن، وأن يكون التجنيد شامالً لكل أبناء 

حرضموت بكافة رشائحهم ومكوناتهم االجتماعية.

بالخطوط ودورة حرب الشوارع ودورة عىل صواريخ لو 
وبعض الدورات التي تتناسب مع طبيعة املعركة فتلقينا 
تدريبات قاسية حتى اكتملت الدورة وأصبحنا جنود قادرين 
ومستعدين لحماية الوطن من كل عدو وبعد ما تخرجنا 
تم منحنا إجازة قصرية بعد الدورة لزيارة أهلنا وعدت مع 
زمالئي بعد اإلجازة بإرصار ومعنويات فوالذيه وثبات يف 
الجبهة الغربية حتى تم إزاحــة العدو من تلك املواقع إال 
أن املليشيا الحوثية تركت خلفها ألغاما يف الخط الذي يمر 
به املواطنون واملدنيون فكان مكتوباً يل أن أدوس بقدمي 
اليمنى عىل لغم الغدر حيث تم إسعايف وبرت قدمي، ومازال 
املواطنون يواجهون خطر األلغام إىل هذه اللحظة إذ حول 

لهم وال قوة".
خسارة عبدالســالم قدمه لم تكرس عزيمته فبعد أن 
تلقى العالج عاد مبارشة إىل الجبهة إال أن قيادته رفضت 
السماح له باملشاركة يف العمليات القتالية وبعد إرصار منه 
تم تكليفه بأعمال تتناسب مع وضعه وهو مالم يقتنع به 
عبدالسالم الذي غادر الجبهة الغربية إىل جبهة الترشيفات 
ليشــارك يف معارك الدفاع عن الجمهورية مجدداً ومازال 
هناك حتى التقيناه، يقول عبدالسالم: "بعد برت قدمي لن 
أتخلف عن الجهاد بل ستبقى اليد قابضة عىل الزناد مؤزراً 
بجعبتي التي فيها هدايا املوت لألعداء وســتبقى قبورنا 
مفتوحه إىل أن يحق الله الحق فإما أن نعيش ملوكاً عىل 
أرضنا وإما شهداء كمن ســبقنا فال وجود للخضوع يف 
حياتنا وال وجود لالستسالم يف قاموسنا وال مكان للذل بيننا 
وال وجود للخوف يف صدورنا الحرية هدفنا والعزة نهجنا  
والكرامة ولدت فينا والشجاعة رضعناها يف حليب أمهاتنا 

والتاريخ نحن من ســيكتبه ولن يكتبه غرينا وستدرسه 
األجيال من بعدنا".

بعد فرتة من القتال وأشهر من املعارك املستمرة التي 
خاضها عبدالسالم بقدم واحدة أجريت له عملية تركيب 
قدم صناعي وعاد مجدداً إىل الجبهة ويصف عبدالسالم هذه 
اللحظة بالقول: "لم تعقني اإلصابة عن مسامرة املتارس 
ولن يعيقني أي عائق ولدي الكثري من الطموح والرغبة يف 
املشاركة بتحرير كل شرب من أرض الوطن من هذه الساللة 
الهمجية التي ال تعرف عهداً وال ميثاقاً وال يهمها مصلحة 

البالد".
ويقول عبدالسالم يف رسالة لزمالئه الجرحى واملبتورين: 
"افتخروا بأنفسكم ففي أجســادكم الطاهرة عالمات 
وندوب تدل عىل قدسية وكرامة املعركة التي ضحيتم بأغىل 
ما تملكون من أجلها، صحيح أنني خرست قدمي وهنالك 
من خرس النظر والبعض مشلول وغريه وصحيح أن هذه 
األعضاء لن تعود وال تعــوض، ولكن باملقابل وطننا غال 

ويستحق التضحية والبذل من أجل الكرامة والرشف".
عبد السالم يوجه كلمات شكر لقيادته العسكرية مؤكداً: 
"أنتم عند حسن ظننا وثقتنا ونحن إىل جانبكم ونشد عىل 
أيديكم ونرص الصفوف ملواجهة عدو الله أملنا فيكم كبري  
فوالله لو بلغت بنا الجراُح ما بلغت لُخضنا أعنف املعارك 
وأصعبها ما نخاف يف الله لومة الئم، ومستعدون أن نعوَد 
إىل الجبهات وامليادين عــيل أيِّ حال من األحوال، وال نريُد 
إال أن يعزَّ الله بنا الدين وحماية أعراض النبي والصحابة، 
وال نريُد إال أن نكوَن باذلني, فمنكم بعد الله  نستمد قوتنا 
وعزيمتنا وبكم ســننترص، وبإذن الله سنحتفل بالنرص 
قريباً وعندها سينىس كل جريح جرحة وتربد قلوب أمهات 

وأهايل الشهداء وتكف دموع الثكاىل".
أما رسائل عبدالسالم األخرية فهي رسالتان قال فيهما: 
"رسالتي األوىل إىل جميع إخواننا يف املناطق تحت سيطرة 
املليشيا أقول لهم: مزيداً مزيداً من الصرب فإن النرَص حليُفنا 
بإذن الله.. أما رسالتي األُْخـرَى فإىل املغررين بهم  والله إن 
العني لتدمع وإن القلب ليحزن مما تعانونه ومما يحدث 
لكم ببقايا خرافات وخداع يلقونها عليكم  ويف األخري أنتم 
إخواننا وما يؤملكم يؤملنا، كما أقول لكم: ال تكونوا ساللم 
يتســلقون عليكم للوصول للسلطة وجمع املال، خاصة 
الشباب مهما كان الصعوبات ومهما كانت االحتياجات 
التي أنتجتها املليشيا واستغلتها وفق مخطط ساليل وقد 
شاهدنا كيف يستغلوا حاجاتكم املادية واملعنوية لتلقوا 
بأنفسكم للمحارق دون أبنائهم الذين يتمتعون برفاهية 
كاملة، فكفوا عن ذلك وعودوا إىل منازلكم ولن يمسكم منا 

سوء مالم ترفعوا السالح يف وجوهنا"...

يف موكب جنائزي رســمي وشعبي 
مهيب، شيعت قيادة القوات املسلحة 
وحشود غفرية مطلع األسبوع، جثمان 
الفقيد الراحل البطل العميد الركن سيف 
الزعزعي رئيس أركان قوات الرشطة 
العسكرية بوزارة الدفاع، الذي وافته 
املنية إثر مرض عضال ألم به، بعد حياة 
حافلة بالنضال الوطني خاضها دفاعاً 
عن الوطن وأهداف الثورة والجمهورية 
واملكتسبات والثوابت الوطنية يف مختلف 
جبهات وميادين الرشف والبطولة ضد 

مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامية.
وخالل مراسم تشييع جثمان الفقيد 
الراحل العميد الركن ســيف الزعزعي 
الذي تقدمه رئيس هيئــة العمليات 
الحربية اللواء الركن نارص الذيباني، 
وقائد فــرع الرشطة العســكرية يف 
محافظة مأرب العميد ناجي منيف، 
وقائد قوات األمن الخاص يف محافظة 
مأرب العميد عبد الغني شعالن، وعدد 
من القيادات العسكرية، وقيادة السلطة 
املحلية يف محافظة تعز، وأهايل ومحبو 
الفقيد، أشــاد رئيس هيئة العمليات 
الحربية اللواء الركن نارص الذيباني، 
بمناقب الفقيد العميد الركن ســيف 
الزعزعي ومآثره البطولية يف التصدي 
للمليشــيا االنقالبية املتمردة، ابتداء 
بالحروب الســت يف محافظة صعدة، 

مروراً بمشــاركته الفعالة يف تحرير 
وادي الضباب بمحافظة تعز، واسهامه 
الكبــري يف إعــادة تأســيس القوات 
املسلحة، والرشطة العسكرية عىل وجه 

الخصوص.

قائدًا مقدامًا
وقال رئيس هيئة العمليات الحربية: 
"برحيل الفقيد العميد الركن ســيف 

الزعزعي تخرس الرشطة العســكرية 
والقوات املسلحة قائداً مقداما وفذا بذل 
حياته وروحه الطاهرة والزكية يف سبيل 
الدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية 
والثوابت واملكتســبات الوطنية، وهو 
يقــارع فلول املليشــيا الكهنوتية يف 

مختلف جبهات وميادين القتال".
وأضاف اللواء الذيباني: "نودع اليوم 
قائداً شجاعاً من قادة الجيش عرفته 
جبهات تعز ومأرب والجوف وصنعاء، 

بعد أن صــال وجال يف ميادين الرشف 
والبطولة مســطرا بذلك أروع املالحم 
والتضحيات الجسام التي ستظل عالمة 

فارقة يف تاريخ النضال الوطني".
كما أشــاد اللواء الذيباني بالدور 
البطويل لقيادة ومنتســبي الرشطة 
العسكرية الذين قدموا خرية قياداتهم 
من ضباط وصــف وجنود يف مواجهة 

املليشيا الساللية، وإجرامها الخبيث.

 للشجاعة
ً
كان مثاال

من جانبه أشــار قائد فرع قوات 
الرشطة العسكرية يف محافظة مأرب 
العميد ناجي منيف إىل أن الفقيد الراحل 
العميد الركن سيف الزعزعي كان بطالً 
مقداما يقف بشجاعة وثبات يف مقدمة 
الصفوف األماميــة إىل جانب أبطال 
الجيش، يف مختلف الجبهات وشارك يف 
قيادة عمليات تحرير عدد من املواقع 
واملناطق من املليشيا الحوثية، أبرزها 
تحرير وادي الضباب يف محافظة تعز، 
باإلضافة مشاركته يف تحرير عدد من 
املواقع العســكرية يف جبهات الجوف 
وصنعاء ومــأرب والبيضاء إىل جانب 

إخوانه من أبطال القوات املسلحة.
ويؤكد العميد منيف: "كان الفقيد 
الراحل العميد الركن ســيف الزعزعي 

شــيعت جماهري غفرية أمس االربعاء جثامني، 
رئيس عمليات املنطقة العســكرية الثالثة الشهيد 
اللواء الركن "ناجي عيل حنشل"، وعدداً من مرافقيه 
إىل مأواهم األخري بمحافظة مأرب بعد حياة حافلة 

بالعطاء والتضحيات يف سبيل الوطن.
وأجريت مراسيم التشييع بحضور اللواء الركن 
نارص الذيباني رئيس هيئة العمليات الحربية، واللواء 
الركن أحمد حسان جربان، قائد املنطقة العسكرية 
السابعة، وعدد كبري من منتسبي املؤسسة العسكرية 
واألمنية وجمــوع غفرية من املواطنــني وأقارب 

الشهداء.

وأشاد املشيعون بمناقب الشهيد وبطوالته التي 
سطرها طوال حياته، ودفاعه عن النظام الجمهوري، 
وانحيازه إىل جانب رشعية البلد الدستورية، وشجاعته 
التي أبرزها خالل قيادته للكثري من املعارك.. مؤكدين 
أن هذه املآثر ستظل خالدة يف أنصع صفحات التاريخ، 
وسيتداولونها األجيال لقائد عسكري صادق ومخلص، 

لم يخن رشفه العسكري.
وجدد املشــيعون العهد بامليض قدمــاً عىل ذات 
الطريق التي سار عليها الشهيد ورفقاؤه، واستكمال 
تحرير كافــة أرجاء اليمن من املليشــيا الحوثية، 

واستعادة مؤسسات الدولة.

تشييع رسمي وشعبي كبريين جلثامن رئيس عمليات املنطقة الثالثة

تشييع رسمي وشعبي مهيب للفقيد العميد الركن سيف الزعزعي رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية

الخالدونالخالدوناللواء الذيباين: الفقيد كان مثاالً للضابط املقدام املخلص لقضيته ووطنه وقسمه العسكري
الشهيد العميد الركن/ ناجي حنشل

رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة

إعداد/ محمد الحريبي
الرشطة العســكرية، بعد الصــالة عليه يف جامع 
الرشطة العســكرية بمدينة مأرب، ومن ثم حملت 
جثمانه الطاهرة والزكية املوّشحة بأعالم الجمهورية 
يف موكب جنائــزي مهيب إىل مثواه األخري يف مقربة 

الشهداء رشق محافظة مارب.

مناقب بطولية
ويف موكب التشييع أشاد العقيد ماجد نعمان 
زميل الفقيد الراحل العميــد الزعزعي، بمناقب 
الفقيد وتضحياته الكبرية التي اجرتحها وسطر 
فيها أروع املالحم البطولية يف ســبيل الدفاع عن 
الوطن ورشعيته الدستورية، وثوابته الوطنية يف 
مختلف جبهات وميادين القتال، إىل جانب رفاق 
دربه الشــجعان األحرار من منتســبي الجيش، 

والرشطة العسكرية.
الفتاً إىل أنه "كان مثاالً للضابط الشجاع املقدام 
واملخلص لقسمه العســكري، الويف لدينه ووطنه 
وقضيته العادلة، والذي لــم يتوان لحظة واحدة يف 
الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الثورة والجمهورية 

حتى لقي ربه شهيداً مجيدا يف رحاب الخالدين".
من جانبه عرب العقيد أحمد الرماح زميل الراحل 
عن حزنــه العميق الذي ألم به هــو ورفاق دربه، 
لرحيل زميلهم الفقيد العميد الركن سيف الزعزعي 
الذي سطر مالحم بطولية خالدة يف ميادين الرشف 

والبطولة.
وقال العقيد الرماح: "يف الوقت الذي أحزننا رحيل 
زميلنا، إال أننا فخورون بما قدمه من تضحيات كبرية 
وعظيمة يف ميادين وجبهات القتال املختلفة التي 

شارك فيها".
وأضاف الرماح" نجدد العهد لزميلنا الراحل العميد 
الزعزعي وكل شهداء الجيش أننا ماضون يف تطهري 
تراب الوطن من خبث وإجرام املليشــيا االنقالبية، 
وسنسعى لتحقيق األهداف السامية التي استشهدوا 
من أجلها ولو كلفنا ذلك حياتنا وأرواحنا فكل يشء 
يهون يف سبيل الوطن والثورة والجمهورية والثوابت 
واملكتسبات الوطنية التي سنضحي من أجلها بكل 

غال ونفيس".

رئيس أركان قوات الرشطة العسكرية مثاالً للجندية 
والقيادة وفيا لوطنه ولقسمه العسكري يف جميع 

املهام العسكرية التي تم تكليفه بها".
وأوضح العميد ناجي منيف أن الفقيد كان له دور 
كبري وبارز يف إعادة تأســيس الرشطة العسكرية، 
ومدرسة الرشطة العســكرية أيضاً بوزارة الدفاع، 
وقدم كل خرباته ومهاراته العسكرية والقتالية التي 

تعلمها ملنتسبي الرشطة العسكرية.
وجرت مراسم التشييع الرسمية للفقيد الراحل 
العميد الركن ســيف الزعزعي رئيس أركان قوات 
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  أحمد عفيف
تعد مليشــيا الحوثي املتمردة نسخة محدثة من 
نظام الحكم اإلمامي الكهنوتي االســتبدادي الذي 
شــهدته اليمن حقبا متفاوتة، عانى فيها اليمنيون 
أزمانا بائســة من الفقر الشديد والجوع واألمراض 
واألوبئة والركود االقتصــادي ومصادرة املمتلكات 
الخاصة واملحاصيل الزراعيــة وتحمل أعباء ثقيلة 
تمثلت يف دفع الرضائب واملكوس والجبايات والعطايا 
اإلجبارية غري املنظمة يف إطار قانون واضح أو تعاليم 

محددة.
ال يؤمن اإلماميون واألمر كذلك بالنسبة المتدادهم 
املتمثل يف مليشيا الحوثي املتمردة بيشء اسمه رأس 
املال الوطني، وال يكرتثون لــكل ما يتعلق بذلك، بل 
يرون أن يف استقرار رأس املال الوطني ونموه وتماسك 
النظام االقتصادي واملــايل العام تهديدا مبارشا لهم 
ولنظامهــم اإلقطاعي الخاص بهــم كأرس معينة 
ومحدودة تعتقد أفضليتها وأحقيتها يف االســتئثار 
بالنصيب األكرب من املــوارد املختلفة، وما تبقى من 
نزر يسري بيد عامة الناس فيقتسمونه بينهم وإن لم 

يكن كافيا.

في المفهوم
يقصد بــرأس املــال الوطني املقومــات املالية 
واالقتصادية واملوارد بأنواعها التي تشــكل النظام 
االقتصادي الوطني وتحدد املركز االقتصادي للدولة، 

وتشمل هذه املقومات:
-  االحتياطي النقدي والحركة املالية.

-  املؤسسات املالية الرسمية والخاصة.
-  حركة االسترياد والتصدير.

-  املؤسســات التجارية والصناعية والخدمية يف 
مختلف القطاعات العام والخاص واملشرتك.

-  االستثمار األجنبي.
-  املشاريع املتوسطة والصغرية.

-  القوى العاملة.
-  املوارد الطبيعية.

-  الفرص املتوفرة لالستثمار.
-  األصول.

-  املؤسســات والهيئات املنظمــة واملرشفة عىل 
قطاعات املال واألعمال واالقتصاد.

-  الترشيعــات املرجعية لســري العمــل يف هذه 
القطاعات.

-  الخدمات والبنى التحتية التي توفر بيئة مالئمة 
لحركة األعمال وجلب املستثمرين.

-  الكوادر البرشية املؤهلة يف كافة التخصصات، 
ومؤسسات التدريب والتأهيل املتخصص.

وغريها من العنارص التي تتكامل فيما بينها لتشكل 
رافدا قويا ومسهما يف اســتقرار االقتصاد الوطني 
وزيادة نموه وتثبيت دعائم النظام االقتصادي العام 
بما ينعكس إيجابا عىل رفاهيــة املواطنني وكرامة 
عيشــهم وإتاحة كافــة الفرص املالئمــة وامللبية 
للتطلعات يف كافة املجاالت للجميع وفقا لقيم املواطنة 
املتساوية دون تفريق أو تفضيل ألحد، باإلضافة إىل 
توفري بيئة مالئمة ملمارسة حرية النشاط التجاري 
واالستثمار وممارســة األعمال وامتالك املؤسسات 

وفقا لآلليات املنظمة لكل هذه الجوانب.

مشروع دمار
مليشيا الحوثي املتمردة هي تنظيم إرهابي مسلح 
خارج عىل القانون، أفكار هذه املليشــيا مناهضة 
للدولــة املدنية وللنظــم السياســية واالقتصادية 
واالجتماعية الســائدة يف كل بلدان العالم، ويحمل 
مرشوعها الكهنوتي إضافة القدســية ألرس بعينها 
وتفضيلها عن ســائر الناس، وتدمــري كافة األطر 
والنظم والبنى التي تعتقد بأنها ال تتفق أو تشــكل 
خطرا عىل مرشوعها، ولذلك فإن فكرتها االقتصادية 
تعتمد عىل الطبقية والفرز والتفضيل بني املواطنني 

كالتايل:
- أرس محددة ومحــدودة ومعروفة لها األحقية 
يف الحكم والقرار واالســتحواذ عىل الوظائف العليا 
والنصيب األكرب من املــوارد والعائدات االقتصادية، 
ولهذه األرس أيضا حق الســيطرة عىل املوارد املالية 

بحيث تصبح دولة بينهم فقط.
- عامة الشعب حقوقهم تقترص عىل العمل والكد 
وتويل الوظائف األدنى ودفــع الرضائب والجبايات 

وغريها.
وبهذه األسس تتحول البالد إىل إقطاعية، ويتالىش 
رأس املال الوطني بشــكل تلقائــي، ومنذ انقالب 
املليشــيا عىل الدولة الرشعية وقيامها بالسطو عىل 
مؤسساتها مارســت فعليا تلك النظرية بحذافريها 
ليصبح املواطنون الخاضعون لسيطرتها حتى اآلن 
فقراء وتحت خط الفقر بينما ذهبت الثروة واملوارد 
واألمــوال ألرس بعينهــا، وقد تحولــت بعض هذه 
املمارســات مؤخرا إىل تعميم أوجبوا العمل به وذلك 
من خالل الئحة الخمس التي فرضت ما نسبته 20% 

من املوارد لألرس الهاشمية كما نصت الالئحة.
ومن املالحظ أن أعمالها التدمريية لالقتصاد الوطني 
وممارســاتها اإلقطاعية بدأت يف محافظة صعدة 
أثناء قيامها بالتوســع داخل املحافظة عرب األعمال 
العســكرية التي اســتهدفت بها املواطنني والدولة 
وأبناء القبائل، فمع توسعها وسيطرتها تدريجيا عىل 
أرايض املحافظة أقدمت عىل التهجري القرسي ملئات 
املزارعني ومالك األرايض واملعتمدين يف معيشــتهم 
عىل االقتصــادات املحلية لتســتحوذ عىل أراضيهم 
وممتلكاتهم لصالح عنارصها املحسوبني عىل أرس 
بعينها، وبذلك فقد الكثري من أبناء محافظة صعدة 
مصادر معيشتهم ليتحكم عنارصها بأصول وعوائد 
كافــة االقتصادات املحلية، ثــم انتقلت إىل محاربة 
التجار ورجــال األعمال وأصحــاب رؤوس األموال 
لتعمل عــىل إحالل عنارصها مكانهــم، وبالتزامن 

مع هذه املمارسات قوضت النظام االقتصادي عىل 
املستوى املحيل ودفعت بعنارصها إىل تويل زمام األمور 
يف املؤسسات واملنشآت ذات الصلة بما فيها املكاتب 
الحكومية وفروع مكاتب الرضائب والجمارك والبنوك 
الحكوميــة والهيئات املرشفة عــىل قطاعات املال 
واألعمال واإلنتاج والشحن والتصدير وغريها، ليجد 
غالبية الناس أنفسهم عماال مقابل أجور يومية أو 
شهر حتى ممن كانوا مالكا ورجال أعمال قبل بسط 

سيطرتها عىل املحافظة.

شلل تام
بمجرد دخول املليشيا للعاصمة 
صنعاء وسيطرتهم عىل مؤسسات 
الدولة اتجهت لنقل الحرب يف سائر 
املحافظات أحدث ذلك اختالال أمنيا 
كبريا وتهديدا كبريا لكل القطاعات 
االقتصاديــة الحيويــة يف عموم 
البالد، ما تسبب توقف شامل لكل 
املنشآت واملؤسسات املحركة لعجلة 
االقتصاد والتنميــة، ومن املعروف 
أن التنمية االقتصادية تتوقف كليا 
أثناء الحروب والنزاعات املســلحة، 
ومن أبرز جنايات التمرد واالنقالب 

بهذا الصدد.
- توقــف أعمــال رشكات النفط 

والغاز ورحيلها من البالد.
- إفالس الرشكات الخدمية واألمنية 
واللوجســتية التي تقــدم خدماتها 

للرشكات النفطية.
- ترسيح العاملــني لدى الرشكات 

السالفة الذكر.
توقــف أنشــطة رشكات   -
الســياحة والفندقة وإغالق الفنادق 

السياحية.
- إغالق الكثري مــن رشكات إيجار 

السيارات.
- إفالس الكثري من رشكات الهندسة 

املعمارية واإلنشاءات.
- إغالق الســفارات وإيقاف أعمال 
البعثات الدبلوماسية وانعكس بدوره 

عىل توقف التعاون االقتصادي.
- رحيل الرشكات العربية واألجنبية 

العاملة يف قطاعات متعددة.
- توقف تــام للفعاليات الســياحية ومؤتمرات 

االستثمار والتجارة.
- تصحــر الكثري مــن املزارع اململوكــة لصغار 
ومتوسطي املزارعني نتيجة انعدام املشتقات النفطية 
أو ارتفاع أسعارها، وهو ما تسبب بفقدانهم ملصادر 

معيشتهم.
- ضعف القدرة الرشائية لدى كثري من املواطنني 
األمر الذي تسبب بإفالس محالت تجارية ومشاريع 

خاصة صغرية.
- ارتفاع نســبة البطالة ومحدودية توفر فرص 

العمل.
- توقف تصدير النفط والغاز والكثري من البضائع.

وما هذه الوقائع إال أمثلة يسرية ألنشطة اقتصادية 
وتجارية توقفت تلقائيا بمجرد حدوث االنقالب، فضال 
عن اإلجراءات التعســفية والعبثية التي مارستها 
املليشــيا وفقا لخطة ممنهجة والتي سيأتي ذكرها 

يف الفقرة التالية.

تدمير النظام المالي

فور ســريتها عىل صنعاء أقدمت املليشــيا عىل 
اســتنزاف االحتياطي النقدي من العملة الصعبة، 
واالستحواذ عىل املال العام، وعىل التمويل املخصص 
من البنك املركزي لتســديد رواتب القوات املسلحة 
واألمن لتعمل عىل تجيريه لصالح دفع أموال لصالح 
عنارصها املقاتلني، ومن هذه امليزانية اســتقطعت 
رضائب مهولة أطلقت عليها مسمى املجهود الحربي.
وكشــف تقرير أصدره مجلس األمــن الدويل أن 
احتياطات البنك املركزي وصلت إىل الصفر بحلول 31 
ديسمرب 2016م قبل انخفاضها من 4.05 بليون دوالر 

يف ديســمرب 2014م إىل 1.56بليون دوالر يف ديسمرب 
2015م ثم إىل 700 مليون دوالر يف سبتمرب 2016م.

وإىل جانب نهب االحتياطي ظلت املليشيا تتوىل جمع 
الرضائب والجمارك واإليرادات املحلية وإيرادات ميناء 
الحديدة وغريهــا، رافضة توريدها إىل البنك املركزي 
أو أي من األوعية الحكوميــة، حيث تقوم بجمعها 
وتخزينها يف منازل قياداتها ومرشفيها ثم تتوىل إعادة 
إنفاقها بطريقة عشوائية لجبهات القتال ولعنارصها 
ومرشفيهــا بعيدا عن اتباع اإلجــراءات املالية التي 
تكشــف حجم هــذه املــوارد وكيف تم 
ترصيفها، خصوصا بعد استحداث املليشيا 
جمارك برية جديدة يف حدود املناطق املحررة 
كالحديدة وذمار وغريها التي تعد أحد أهم 
مصادر اإليرادات التي تذهب مبارشة لدعم 

املليشيا.
يف يوليــو 2015 م عممت املليشــيا قرار 
تعويم أسعار املشتقات النفطية، وقىض هذا 
القرار بفتح املجال للقطاع الخاص باسترياد 
املشتقات النفطية وبيعها عىل رشكة النفط 
وتوزيعها عىل األســواق، وبهذا فتح املجال 
الزدهار السوق السوداء وصعود لوبي متحكم 
بقطاع املشــتقات النفطية يمتلك صالحية 
تحديد األسعار والتالعب بها وصناعة األزمات 
بهدف جني املزيد من األموال، وبحسب تقرير 
الخرباء التابعني لألمم املتحدة فإن املليشــيا 
جنت مــا يصل إىل مليــار و14 مليار دوالر 
من توزيع النفط والغاز يف السوق السوداء 
باإلضافة إىل قيامها باسترياده عرب القطاع 
الخاص الستخدامه يف أغراضها العسكرية، 
وتكشــف بعض التقارير أن املليشيا تجني 
شــهريا حوايل 43 مليون دوالر من صنعاء 

لوحدها.
وبالنسبة للقطاع الخاص الذي سمح له 
باسترياد املشتقات النفطية هي مجموعة 
رشكات تتبع قيادات املليشيا أنشئت لهذا 
الهدف، فقد تزامن إنشــاؤها مع قرار 
التعويــم وقبله بفرتة بســيطة وبعده، 
وكشــفت العديد من الوثائق تأســيس 
رشكات نفطية خاصــة تابعة لقيادات 
املليشــيا واحتكار اســترياد املشتقات 
عليها، منها رشكة يمــن اليف التابعة 
ملحمد عبد الســالم الناطق الرســمي 
للجماعة ويديرها شقيقه، ورشكة أويل 
برايمر لتاجر السالح املعروف دغسان محمد دغسان 
، ورشكة الذهب األســود التابعة للقيادي يف املليشيا 
عيل قرشة، ويرجح خرباء يف قطاع النفط أن االرتفاع 
الرسيع خالل فرتة وجيزة الذي طرأ عىل سعر الدوالر 
ليصل إىل أكثر من 300 ريال يمني حينها كان ســببه 
سحب العملة الصعبة من السوق واملتاجرة بها يف سوق 
النفط بحسب ما أورده الدكتور حمدي بشري يف كتابه 

النفوذ االقتصادي للمليشيات واألمن اإلقليمي.
والتزال املليشــيا تمارس النهب املســتمر ألموال 

الودائع يف البنــك املركزي، واألمــوال العامة التي 
توردها فروع البنك املركزي يف املحافظات الخاضعة 
لســيطرتها، كانت آخر عمليات النهب االســتيالء 
عىل مبلغ 35 مليار ريال يمني من البنك املركزي يف 
الحديدة كانت مخصصة لدفع رواتب موظفي الدولة.

تدمير المقومات
عالوة عىل نهبها للمال العام واالحتياطي النقدي 
وبسط نفوذها عىل األوعية املالية الحكومية، قوضت 
مليشيا الحوثي املتمردة النظام االقتصادي العام من 
خالل تدمري املؤسسات االقتصادية بما فيها الرشكات 
التجارية واملنشــآت الصناعية وحتى املشــاريع 
التجارية املتوسطة والصغرية واالقتصادات املحلية.

ففي قطاع الصناعات ظلت املليشــيا تستهدف 
وبشــكل متكرر املنشــآت الصناعية والحيوية يف 
مدينة الحديدة وال زلنا نستحرض قصفهم العشوائي 
لرشكات إخوان ثابــت ومصانع عبد الجليل ردمان 
وصوامع الغــالل التابعة لتجار متعددين، ومخازن 
الســلع الحكومية والخاصة واملنشآت الحكومية 
الحيوية، ويف مدينة تعز قامت باســتهداف متكرر 
ملصنع إسمنت الربح ليصل األمر مؤخرا إىل اقتحام 
املصنع ومصادرة كافــة اآلالت واملعدات الخاصة 
باملصنع، كما استهدفت بشكل متكرر متعمد مصنع 
الســمن والصابون ومصانع الطالء واملواد الغذائية 
بمدينة تعز، والتزال حتــى اللحظة تمارس االبتزاز 
املتزايد عىل املصانع التابعة لهائل سعيد أنعم ورشكاه 
يف منطقــة الحوبان من خــالل إجبارهم عىل دفع 
الرضائب الباهظة وغري القانونية، وسبق أن قامت 
بممارسات االستهداف واالبتزاز إبان سيطرتها عىل 

محافظات عدن وأبني.
ومن أكرب القطاعات التي اســتهدفتها املليشيا 
برضبات كبرية ومدمرة قطاع الزراعة الذي يعد املورد 
االقتصادي الذي تعتمد عليه كثريا من األرس اليمنية، 
إىل جانب كونه رافدا قويا لالقتصاد الوطني، وتجلت 

وقائع استهدافهم لهذا القطاع يف:
- رفع أسعار املشتقات النفطية التي يعتمد عليها 
غالبية املزارعني يف ري األرايض الزراعية وتسبب هذا 
بفقدان صغار املزارعني ملزارعهم بشكل كيل فكلفة 
املشتقات النفطية املرتفعة تستنزف من املزارعني كل 
أرباحهم وأصبح عملهم الزراعي غري مجد وال يوفر 

لهم فرصا لكسب العيش.
- منع الكثري من املزارعني وخصوصا يف محافظات 
البيضاء وتعز ولحج ومأرب من تسويق منتجاتهم 
ملناطق سيطرة املليشــيا وبالتايل لم يجد املزارعون 

أسواقا لبيع منتجاتهم خصوصا كبار املزارعني.
- فرض جبايات باهظة عــىل املنتجات الزراعية 
ملن يســمح لهم بتوزيع منتجاتهم الزراعية، هذه 

الجبايات ال تمكنهم من الحصول عىل الربح الكايف.
- االستهداف املستمر ملزارع املواطنني يف محافظة 
الحديدة وتعز والجوف ومنطقة حجور يف محافظة 
حجة وغريهــا، وتركز هذا االســتهداف عىل اآلبار 
وشــبكات الري وآالت ضخ امليــاه، ويصبح بعض 
املزارعني عاجزين عــن رشاء معدات جديدة وإعادة 

ترميم اآلبار.
- التمرتس يف مزارع املواطنــني أثناء املواجهات 
العســكرية وتلغيم األرايض الزراعيــة، ومع طول 
مكوثهم يف بعض املزارع تتصحر ليكون من الصعب 
عىل املستوى القريب إعادة املزارع كما كانت خصوصا 
مع انتشــار األلغام فيها التي تسببت بمقتل الكثري 
من مالك املزارع وعمالهم، ما تسبب بعزوف املزارعني 
عن العودة ملبارشة أعمالهم حتى يتمكنوا من إيجاد 

الحلول ملشكلة األلغام.
وما يتعلق بالقطاع التجاري هو اآلخر نال نصيبه 
من الدمار الهائل الذي مارسته املليشيا، فإىل جانب 
استهدافهم بالسالح لعدد من املنشآت واملؤسسات 
التجارية واملخازن، استمرت أعمال التضييق واالبتزاز 
عىل كثري من التجــار ورجال األعمــال وأصحاب 
املشــاريع التجارية املتوسطة والصغرية عرب فرض 
الجبايات والرضائب والرســوم واستنزاف األموال 
لصالح دعم املجهــود الحربي والفعاليات الطائفية 
وإطالق التهم الكيدية والزج بكثــري من التجار إىل 
السجون إلرهابهم، وأفضت هذه املمارسات إىل رحيل 
الكثري من رجال األعمال ممن تمكنوا من اإلفالت من 
قبضتهــم، وبالتزامن مع كل هذا برز تجار جدد من 
قيادات املليشيا وعنارصها واملوالني لها يف كل مجاالت 
القطاع التجاري بما فيها األدويــة واملواد الغذائية 
واألطعمة واملشــتقات النفطية والنقل والخدمات 

واملالبس ومجاالت التقنية والتكنولوجيا وغريها.
لم يقف األمر عند هذا بل عملت األرس القيادية يف 
املليشيا عىل االستحواذ عىل سوق العقارات واألبنية، 
وأفاد سكان محليون يف صنعاء بأن قيادات املليشيا 
تقوم وبشكل متسارع برشاء عقارات واسعة وبنايات 
جاهزة خصوصا يف مناطق شــارع هائل والدائري 
وحدة وســعوان ومذبح وشــارع الثالثني والستني 
وعرص بمبالغ مغرية تصل أحيانا إىل أربعة أضعاف 
قيمتها، فضال عن بسطهم عىل أرايض الدولة واألوقاف 

وتمليكها لعنارصهم.
وبشــكل عام فإن هذه املمارســات التي دمرت 
رأس املال الوطني خالل السنوات الخمس املاضية، 
قوضت النظام االقتصادي وحولت مناطق املليشيا 
إىل إقطاعية كبرية أصبحت فيها األموال واملمتلكات 
واملقدرات واملوارد العامة حرصية عىل فئات معينة ال 
تتعداهم إىل غريهم، وسيكون من الصعب عىل املستوى 
القريب إصالح املنظومة املالية والنظام االقتصادي إال 
بعد جهود مكثفة ومضنية يجب أن يبذلها الجميع 
إلصالح االختالالت التي أحدثتها املليشيا خالل هذه 
الفرتة، وال بد أن تســتند هذه الجهود إىل معلومات 
دقيقة وكافية بخبايا وتفاصيل هذه املمارسات، ومن 
األهمية بمكان أن يتم البدء فعليا ومن اآلن باستقصاء 

وجمع هذه املعلومات.

نهب لالحتياطي النقدي وعبث بالموارد وتدمير للنظام االقتصادي والقطاع الخاص

مليشيا احلوثي.. سنوات من تدمري رأس املال الوطني

    كشف تقرير أصدره مجلس األمن الدولي أن احتياطات كشف تقرير أصدره مجلس األمن الدولي أن احتياطات 
البنــك المركزي البنــك المركزي وصلت إلى الصفر بحلول وصلت إلى الصفر بحلول 3131 ديســمبر  ديســمبر 
20162016م قبــل انخفاضهــا مــن م قبــل انخفاضهــا مــن 4.054.05 بليــون دوالر في  بليــون دوالر في 
ديســمبر ديســمبر 20142014م إلى م إلى 1.561.56بليون دوالر في ديســمبر بليون دوالر في ديســمبر 
20152015م ثم إلى م ثم إلى 700700 مليون دوالر في سبتمبر  مليون دوالر في سبتمبر 20162016مم

      أكــد خبــراء في القطاع النفطي أن الســبب في ارتفاع ســعر أكــد خبــراء في القطاع النفطي أن الســبب في ارتفاع ســعر 
الــدوالر إلى الــدوالر إلى أكثر من أكثر من 300300 ريال يمني خالل فترة وجيزة ســحب  ريال يمني خالل فترة وجيزة ســحب 

العملة الصعبة من األسواق والمتاجرة بها في سوق النفطالعملة الصعبة من األسواق والمتاجرة بها في سوق النفط

   تجني المليشيا حوالي 43 مليون 
دوالر شهريا من صنعاء لوحدها عبر 

السوق السوداء للمشتقات النفطية
   أحدثت المليشيا دمارا هائال في 
المصانع والمنشآت الحيوية والمرافق 
التجارية في العديد من المحافظات 

اليمنية أبرزها محافظة الحديدة
   أصبحت األموال العامة والموارد 
والمقــدرات والمقومــات االقتصادية 

مملوكة لقيادات المليشيا



الــعـدد »١٩٣٤« الخميس ٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٥ يــــونـــــيــو ٢٠٢٠م

  تقرير: عارف الواقدي
عىل مدى السنوات املاضية، وتحديداً منذ انقالب مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة إيرانياً عــىل الدولة الرشعية 
وســيطرتها عىل العاصمة صنعاء يف سبتمرب/أيلول من 
العام 2014م، دخلت معها البــالد يف حرب رضوس مع 

انهيار مستمر للعملة املحلية مقابل النقد األجنبي. 
يأتي هــذا التدهور الالمتناهي للعملــة املحلية أمام 
العمالت األجنبية إثر ما قامت به املليشيا الحوثية طيلة 
السنوات املاضية من عمليات نهب وسطو ملمتلكات الدولة 
وعائداتها والعبث بمخزونها من االحتياطي النقدي وغريها 

من األسباب والعوامل التي زادت من حجم الكارثة.
ما قامت به مليشــيا الحوثي االنقالبية من انقالب عىل 
الدولة أدخل االقتصاد اليمني يف أتون أزمات متعددة -بحسب 
ما يرى خرباء اقتصــاد مطلعون عىل الوضع االقتصادي- 
وأكدوا أن االقتصاد الوطني شهد منذ االنقالب تدهوراً حاداً 
نتيجة ممارســات النهب والتدمري املمنهج الذي انتهجته 

املليشيا الحوثية طوال فرتة انقالبها املستمرة حتى اليوم.

 نقطة سوداء
ويقول خرباء االقتصاد إن االنقالب الحوثي عىل الدولة 
الذي شــّكل نقطة تحول ســوداء يف الواقعني السيايس 
واالقتصادي يف اليمن، أوجد وضعاً جديداً اتســم بالرتدي 

غري املسبوق يف الحالة االقتصادية اليمنية.
ويؤكد الخرباء أن االقتصاد هوى يف ظل سيطرة املليشيا 
الحوثيــة التي لم تكتِف بذلك الــرتدي الذي أوصلته إليه 
وحسب، بل سّيسته انطالقاً من شتى أنواع اإلتاوات املالية، 

تحت تسمية »املجهود الحربي«.

تأثير على العملة
ويشــري خرباء االقتصاد إىل أن االنقــالب الحوثي أّثر 
بشكل ســلبي ومبارش عىل االقتصاد اليمني، وعمل عىل 
انهيار العملة الوطنية بشكل متسارع ومتصاعد، وتسبب 
يف ارتفاع معدالت التضخــم، وأدى إىل تدهور الخدمات 

االجتماعية والوضع املعييش للمواطن.
وارتفعت العملة املحلية مقابل النقد األجنبي منذ ذلك 
الحني عرشات املرات دون تراجع، فقد تجاوز الرصف أمام 
الريال السعودي حاجز الـ150 رياال حتى قبل أشهر، لكنها 
اليوم ومع تفاقم األزمة واتساع رقعة االنهيار وصل بها هذا 
التدهور إىل أسعار رصف منهارة ترتاوح بني 192 وبني 195 

ريال مقابل الريال السعودي الواحد.
ويأتي ذلك يف حني بلغ ســعر رصف الدوالر األمريكي 
الواحد بالريال اليمني أسعار رصف ترتاوح بني 725 وبني 
735 ريال يمني مؤخرا بعــد أن كان توقف طويال حتى 
ما قبل أشهر عند 675 إىل 680 رياالً يمني مقابل الدوالر 

األمريكي الواحد.
وتحدثت مصادر مرصفية يف محافظة مأرب، وأخرى 
يف العاصمة املؤقتة عدن، وثالثة يف محافظة حرضموت 
لـ"26 سبتمرب" أن الريال اليمني تراجع أمام الدوالر الواحد 
يف نطاقها إىل 730 رياالً يمنياً بعد كان سعر رصف الدوالر 

الواحد 680 رياالً يمنياً قبل ما ال يزيد عن الشهر.

مليشيا متعددة
يوما إثر يوم والعملة املحلية يف اليمن تزداد تدهورا أمام 
النقد األجنبي، ما أدى إىل تأثري بالغ عىل االقتصاد اليمني الذي 
يسري هو اآلخر نحو مزيد من التدهور يف ظل استمرار الحرب 
للعام السادس عىل التوايل، والتي تتفق عىل شنها مليشيا 

متعددة تنفذ طموحات ورغبات وأجندة دول خارجية.
ويعاني القطاع االقتصادي يف اليمن من ضعف شديد 
وتدهور مستمر نتيجة للحرب املستمرة التي تشنها مليشيا 
الحوثي املدعومة إيرانياً منذ ســبتمرب/ أيلول من العام 
2014، وأخريا مليشيا االنتقايل الجنوبي املدعومة إماراتياً، 
تلك الحرب التي أوصلت البالد إىل شفى املجاعة وتحويل 

أكثر من 18 مليون ريال إىل زاوية ما تحت خط الفقر.

االشتراك في خلق التدهور
بعد قرابة ست سنوات عىل الحرب ومن تفاقم األزمة 
االقتصاديــة يف اليمن، التي كانت نتاجا لعبث مليشــيا 
الحوثيني بمؤسســات الدولة يف الشمال، وقرابة العامني 
عىل وجود مليشيا االنتقايل يف الجنوب، وصل اقتصاد البلد 
إىل أكثر مراحل التدهور، وسارعت العملة الوطنية يف انهيار 

بشكل متسارع.
يأتي هذا التدهور الكبري للعملــة واالقتصاد - وفقا 
ملراقبني - بعد أن تعمدت تلك املليشيا انتهاج سياسة النهب 
والعبث بكافة إيرادات الدولة واملوارد االقتصادية وايرادات 
البنك املركزي اليمني يف رصفها األموال لرفد حرباً عبثية 

تشنها عىل املدنيني.
وقامت مليشــيا الحوثي االنقالبية طيلة الســنوات 
املاضية بنهب عرشات املليارات من إيرادات الدولة واملوارد 
االقتصادية لها، وأيضا مليشــيا االنتقــايل الجنوبي هي 
األخرى مارست ذات األسلوب منذ ما تقوم به من انقالب يف 
العاصمة عدن، وآخر عمليات سطوها ما قامت به من نهب 
7 حاويات من ميناء عدن، والسطو عىل مبلغ 80 مليار ريال 
يمني كانت بداخل تلك الحاويات الخاصة بالبنك املركزي 

اليمني.

سلسلة من النهب والسطو
بعد إعالنها ما تسمى "اإلدارة الذاتية للجنوب"، قامت 
مليشيا االنتقايل الجنوبي بالسطو عىل األموال من العملة 
املطبوعة املوجودة يف الحاويات والتي تقدر بالنقد األجنبي 

بـ)320 مليون دوالر أمريكي(.
وجاءت عملية الســطو هذه التي دشنتها ما تسمى 
بـ"اللجنة االقتصادية العليا" يف االنتقايل عقب عدة عمليات 
استيالء عىل اإليرادات بأكثر من 30 مليار ريال يمني، أي 
نحو )مليوني دوالر( حدثت جميعها خالل شــهر واحد 
فقط، متخذة يف جميع عمليات سطوها ذرائع واهية تربر 

لها عملياته منها ادعائه الحفاظ عىل املال العام.
تؤكد مصادر متطابقة أن ادعاءات وتربيرات االنتقايل 
الجنوبي يف عمليات الســطو التي يقــوم بها ال تختلف 
مضمونا وفعال عن ما تقوم به مليشيا الحوثي االنقالبية 

وربما أنها من حيث الخطر تعد أكثر خطورة.

تبريرات واهية
ومع حمالت الضغط واالستنكار التي تلقاها االنتقايل 
الجنوبي عقب ما قام به، لم يكن أمامه إال الخروج ببيان 
تســويقي حاول من خالله تربير ما قــام به أنه هدف 

اقتصادي بحت ويتمثل بـ"الحفاظ عىل العملة املحلية من 
التدهور ومنع عملية إغراق السوق بعملة من دون غطاء".

وزعم االنتقــايل الجنوبي يف بيانه أنه ســطا عىل تلك 
األموال، بهدف "منع استخدامها يف دعم اإلرهاب واإلرضار 
بمصالحهم"، يف منه إشــارة لقطعها عن قوات الجيش 
الوطني التي تخوض املعارك مع عنارصه املتمردة يف أبني، 

واصفا قوات الجيش املرابطة يف أبني بأنها "إرهابية"، وهذا 
ما دفعه أيضا للسطو عىل تلك األموال.

ضرورة الدعم
يقول خبري االقتصاد اليمني، األستاذ مصطفى نرص، 
والذي كان يرى من مؤتمر املانحني الذي عقد يف العاصمة 

السعودية الرياض، خطوة إيجابية لها إثرها يف الحد من 
التدهور لالقتصاد والعملة، وبعد خروجه بمبلغ أقل من 
املتوقع: "يف تقديري ال يكفي ان يتم تمويل خطة االستجابة 
االنسانية لألمم املتحدة ما لم يتم دعم االقتصاد اليمني، 
بصورة مبارشة وعاجلة من خــالل وديعة جديدة لدعم 

استقرار العملة وتمويل استرياد السلع األساسية".
وحول تدهــور العملة املحلية مقابــل النقد األجنبي 
يقول "نرص" الذي يعمل رئيسا ملركز الدراسات واإلعالم 
االقتصادي، إن "قرار عــدم التعامل مع الفئات النقدية 
الجديدة من العملة ال يقــل كارثية عن طباعة مزيد من 

النقود".
وكانت مليشيا الحوثي االنقالبية يف مناطق سيطرتها 
أقدمت الفرتة املاضية عىل سحب ونهب العملة املحلية ذات 
الطبعة الجديدة ومنع تداولها، وهو ما أدى إىل تدهور أكرب 
للعملة يف ظل احتكار املليشيا الحوثية أيضا للعملة املحلية 

القديمة وسحبها لها من السوق.

غياب االستقرار
إزاء هذا التدهور للعملة الوطنية، يؤكد الخبري االقتصادي 
الدكتور يوسف ســعيد أحمد، أن العملة الوطنية تواجه 
ضغوطات ناتجة عن املضاربة عىل الدوالر يف ظل غياب أو 
ضعف االجراءات تجاه املضاربني وزيادة املعروض النقدي 
من الريال اليمني مع ندرة نسبية للدوالر والريال السعودي.
ويف ترصيحه الخاص بموقع "الصحوة نت" كشــف 
الخبري االقتصادي الدكتور يوســف أحمد، عن عدد من 
العوامل األخرى التي تضغط بقوة عىل تدهور سعر رصف 

الريال اليمني منها ما هو متعلق بغياب االستقرار.
ويقول إن الحرب الدائرة جنوبي البالد والتي تضاف إىل 
حرب أخرى تدور مع مليشيا الحوثي االنقالبية شماال، 
أيضاً تعد أحد العوامل واألســباب التي تضغط عىل سعر 
الرصف باعتبار االستقرار عنرص يعلب دوراً كبرياً يف تعايف 
االقتصادي الوطني، مضيفا أن "ظــروف وباء كورونا 
وانحسار االسترياد مع ارتفاع الطلب عىل الدوالر بدافع 

االسترياد ليس كبرياً".
وأشار إىل أن املضاربة عىل الدوالر ناتج ربما عن عمليات 
غســل لألموال والرغبة يف اكتناز عمالت دولية بديلة عن 
الريال اليمني مع اســتمرار تراجعه وصعوبة السيطرة 
عىل التضخم الزاحف، الفتا إىل أن الصورة باتت شــديدة 
الصعوبــة وقاتمة إذا لم يتم التغلب عــىل عجز املوازنة 
العامة املرتفع نسبة إىل الناتج املحيل االجمايل أكثر )40 
%( وتدعيم احتياطي البنك وهذا كله مرهون بوجود موارد 

دعم خارجي أو قروض.
واعترب، أن االجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي 
االنقالبية بمنع التعامل مع اإلصدارات الجديدة للعملة زاد 
من حجم الضغوط عىل الوضع املعييش للمواطنني لكن هذه 
اإلجراءات ما كانت ستتم لوال أنها تلقي دعما من الكتلة 

التجارية واملالية والتجارية يف صنعاء.

تأثيراتها على المواطن
العملة املحلية مؤخرا شهدت تراجعاً كبرياً وانخفاضاً 
يف قيمتها أمام العمالت األجنبية ما أثر بشكل سلبي عىل 
حياة ماليني املواطنني من خالل زيادة نسبة التضخم 
وارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية، والتي وصلت 

نسبة هذا االرتفاع يف بعض املواد الغذائية إىل 100%.
وشهدت األسواق املحلية يف العاصمة املؤقتة عدن، 
خالل األســابيع املاضية، ارتفاعا متسارعا يف أسعار 
املواد الغذائية، يرجع هذا االرتفاع الكبري يف أسعار املواد 
الغذائية إىل تدهور العملة املحلية أمام العمالت األجنبية 
حيث شمل االرتفاع كافة املواد الغذائية واالستهالكية.

ويجمع مواطنون يف العاصمة عدن، وكافة مناطق 
سيطرة الحكومة الرشعية، عىل أن ارتفاع األسعار شمل 
جميع املواد الغذائية واألساسية دون استثناء وباتت 
متطلبات املعيشة اليومية حلم صعب املنال ملئات اآلالف 
من األرس يف البلد الذي يعيش فيه قرابة 18 مليون تحت 
خط الفقر، وأكثر من 5 مليون نازح يعتمدون يف حياتهم 

املعيشية عىل ما يحصلون عليه من مساعدات.

المواطن الضحية
عملية استيالء مليشيا التمرد االنتقايل الجنوبي عىل 
تلك األموال املطبوعة حديثا، كان لها تداعياتها يف التأثري 
عىل العملة والذهاب بها لالنهيار، وهو ما أدى إىل ارتفاع 
األسعار يف املواد الغذائية واألساسية يف كافة املحافظات 
بما فيها العاصمة املؤقتــة عدن التي عرب فيها عدد من 
املواطنني عن مخاوفهم من النتائج الوخيمة والســيئة 

املرتتبة عن انهيار العملة الوطنية.
ولفت املواطنون يف حديثهم لـ"26 سبتمرب" إىل أن هذا 
الخوف لديهم يزداد يف ظل اســتمرار تاليش دخل الفرد 
وارتفاع أســعار الســلع الغذائية بالتوازي مع االنهيار 
بمعادلة عكسية، مؤكدين أن املخاوف تتزايد لديهم مع 
اســتمرار انهيار العملة املحلية وتفاقم الوضع املعييش 
املرتدي للمواطن اليمني كون األمر سيشــكل انعكاساً 

خطرياً عىل أسعار السلع الغذائية.
وأشاروا إىل أن أســعار املواد الغذائية شهدت ارتفاعاً 
متسارعاً بشــكل ملحوظ وكبري ليشــكل بذلك أعباء 
اقتصادية أثقلت حياة املواطن حيث شمل االرتفاع كافة 

املواد  الغذائية واالستهالكية دون استثناء.
وبحسب ما تحدثوا فإن متطلبات املعيشة اليومية لدى 
الكثري من األرس اليمنية باتت يف ظل هذا الوضع والواقع 
املعييش الصعب حلم صعب املنال لعديد من األرس يف ظل 

صعوبة توفريها السيما األساسية منها.

عجز عن دفع رواتب الموظفين
يف سياق اآلثار والتداعيات ملا أقدم عليه االنتقايل الجنوبي 
من عملية ســطو عىل أموال البنك املركزي اليمني، بات 
البنك ال يمتلك السيولة النقدية التي تمكنه من دفع رواتب 

املوظفني لشهر يونيو/ حزيران الحايل.
يف السياق ذاته، تناقلت وسائل إعالم محلية عن مصدر يف 
البنك املركزي اليمني يف العاصمة املؤقتة عدن، إنه أبلغ الحكومة 
بصعوبة رصف مرتبات املوظفني لشهر يونيو الحايل بسبب 

احتجاز االنتقايل للحاويات ونهب إيرادات مؤسسات الدولة.
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  نهب مليشيا الحوثي المستمر إليرادات الدولة يزيد من تدهور االقتصاد والعملة
  خبراء: العملة الوطنية تواجه ضغوطات ناتجة عن مضاربة الحوثي على الدوالر

عبداهلل طربوش
بعد انقالبها عىل الرشعية سارعت املليشيا الحوثية 
إىل نهبا ملال العام يف سعيها لسيطرة عىل قوت املواطن 
والتحكم بمعيشته وجعله يخضع لها كما كان اإلماميون 

الذين حرصوا اإلسالم كله يف الجباية لبيت املال.
وبنهبهم للخزينــة العامة للدولة دخلــت اليمن يف عزلة 
اقتصادية انسحبت تداعياتها عىل القطاعني الحكومي والخاص، 
وفقد نحو 3 ماليني يمني وظائفهم يف القطاع الخاص، ويعيش 

من تبقى من موظفي القطاع الحكومي بدون مرتبات!!.
ونهب مسلحو الحوثي من مبنى البنك املركزي، )107 
ماليني دوالر( من خزانة البنك -بعد أن رفض محافظ 
البنك حينها رصف 23 مليارًا ملجهودهم الحربي، وفرضوا 
25 مليار ريال شهرياً ملا يسمى املجهود الحربي، وكان 

ذلك خالل النصف األول من العام 2015م.

جـرائم حـرب
وأفرزت عملية نهب الحوثيني للمال العام وضعا كارثية 
عىل املستوى االقتصادي اإلنساني وتهاوت العملة الوطنية 
التي رافقها ارتفاع جنوني لألسعار التي أثرت عىل حياة 
املواطنني بل وقامت املليشيا بنهب رواتب املوظفني وهنا 
كانت املأســاة التي أحالت الكثري من املوظفني للعمل 
يف شــوارع املدن لتوفري لقمة ألطفالهــم بينما قيادات 

املليشيات تنعم بما نهبتة من أموال الشعب اليمني.
ويعد ما قامت به مليشــيا الحوثي من نهب املال 
العام وقطع املرتبات، ورفع رضائب املبيعات والجمارك 
بنسبة %100، وكذا إيقاف نشاط املرافق الصحية بنهب 
نفقاتها التشــغيلية، تعد جرائم حرب وفقاً للقانون 
الدويل؛ وجرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله؛ خاصة وأن 
أشخاصاً يموتون يومًيا بسبب انعدام الغذاء والدواء، 
وارتفاع سعرهما، وعدم وجود اثمانهما بسبب انقطاع 

املرتبات.
ورفضت املليشيا توريد إيرادات مؤسسات الدولة إىل 
البنك املركزي بعدن، أبقــت عىل تلك األموال لديها دون 
رصف مرتبات املوظفني يف املناطق تحت ســيطرتها!! 
وانتهجت سياســة طرد املوظفني املعارضني وقطع 
رواتبهم لهم، واستبدالهم بعنارص ممن يؤيدونهم، وهو 

ما ضاعف املأساة، وُينذر بحدوث مجاعة وشيكة.

تعددت األسماء والنهب واحد
ولم تكتف املليشــيا بنهب الخزينــة العامة للدولة 
بل قامت بفرض إتــاوات عىل املواطنــني يف املناطق 
الخاضعة لسيطرتها بني الحني واآلخر، ومنها تربعات 
باســم "املجهود الحربي" و"املولد النبوي" و"الزكاة" 

و"الرضائب" و"الجمارك" و"املساهمة املجتمعية"..

منع التعامل بالعملة الجديدة
وعىل الرغم مما يعانيه املواطن من الجوع والفاقة 
واألمراض واألوبئة، يف ظل انعدام فرص العمل، وقطع 
الحوثيني رواتب موظفي الدولة منــذ عام 2016م يف 
املناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتكارهم املساعدات 
اإلغاثية واإلنسانية، فإن املليشيا أصدرت قراراً يقيض 
بمنع تداول أو حيازة العملــة التي طبعتها الحكومة 

الرشعية يف الخارج خالل األعوام الثالثة املاضية.

فرض الخمس
وأصدرت املليشــيا الحوثية مؤخراً الئحة الخمس 
العنرصية التي تقسم اليمنيني بني عبد وسيد وهاشمي 
وعربي وفرضت املليشــيا عىل كل ما يملكه املواطنون 
الخمس ملا يســمى آل البيت الهاشمني يف حيلة جديد 

لترشيع نهبهم.

العملة اإللكترونية
كل هذه اإلجــراءات لم تكف املليشــيا الحوثية، إذ 
اختلقت حيلة جديدة لنهب املواطن وأسمتها "العملة 
اإللكرتونية"، التي رأى الكثري من االقتصاديني أنها مجرد 

بيع وهم.
وباملقابل تقوم املليشيا بسحب العملة الورقية من 
املواطنني الذين استغربوا رشاهة املليشيا المتاص كل 

أموال الشعب وبكل الحيل.

أهداف إجرامية
ويرى اقتصاديون أن قيام املليشــيا الحوثية بنهب 
الخزينة العامة للدولة، واالســتحواذ عــىل اإليرادات 
لحســابها، أدى إىل حدوث نتائج كارثية عىل االقتصاد 
الوطني، بشــقيه: الكيل والجزئي، عىل املدى القريب 
واملتوســط والبعيد، من أبرزها: العجز التام عن دفع 
املرتبات ملوظفي الدولة، ما تسبب يف ارتفاع نسبة الفقر 

بشكل خيايل وصلت إىل 85%.
ويؤكد املراقبون أن أحد أهــداف الحوثيني من نهب 
املال العام؛ هو قهر اإلنسان اليمني، وتجهيله، وإفقاره، 
وتجويعه، ومن ثم إفناؤه، وتملُّك ما تبقى من اليمنيني، 

وتسخريهم لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.

نشر الجهل والفقر
أحد قيادات الحوثيني يف صنعاء اعرتف أن املساعدات 
اإلنسانية تذهب إىل جيوب النافذين يف الجماعة، والتي كانت 
سببًا يف إثراء كثري منهم خالل فرتة الحرب، عرب بيعهم كثريًا 
من املساعدات العينية يف السوق السوداء، وتحويل بعضها 
اآلخر إىل جبهات القتال، أو بيعها لدعم املقاتلني الحوثيني، 

تحت غطاء دعم )املجهود الحربي( للحوثيني.
واتهم القيادي الحوثي صالح هربة، مليشيا االنقالب 

بنرش الجهل والفقر والبطالة وتدمري االقتصاد الوطني 
وتهجري رأس املال إىل الخارج.

وأكد هربة يف منشــور عىل صفحته يف الفيسبوك أن: 
"املســاعي الحوثية بتجهيل املجتمع متصاعدة بغرض 
تقديم الجماعة نفسها أنها األكثر ثقافة ومعرفة، مستغرباً 

من تلك الجهود الرامية لتجهيل املجتمع اليمني".
واعرتف بالوضع املأوســاوي الذي يعيشه الشعب 
اليمني، قائالً: "إننا اليوم أمام واقع يجســد معظمه 
ما قيل، فالسوق الســوداء، ومضايقة رأس املال الحر، 
واالنهماك يف جباية أموال املواطنني يؤدي إىل استنزاف 

رأسمال املواطن وإفقاره".

أهداف انتهازية
ويــرى الصحفــي عبداللــه املنيفــي يف ترصيح 
لـ"26ســبتمرب" أن "رأس املال الوطني قبل أن يتعرض 
للتدمري املنظم تعرض إلرهاب املليشيا الحوثية إلخضاعه 
ألهداف الحوثي االنتهازيــة التي ترى رأس املال الوطني 
تهديداً لوجودها، ويغلق الطريق يف وجهها أمام مرشوع 
االستقطاب، ألن رأس املال الوطني يوفر فرص العمل التي 

تستقطب الشباب بدالً من ذهابهم إىل جماعات العنف".
وأضاف املنيفي: "اعتقد أنها اســرتاتيجية ليســت 
بجديدة للحوثي كأحد األذرع اإليرانية يف املنطقة التي 
تسري عىل هذا النهج يف استهداف رؤوس األموال الوطنية، 
وهو نهج متوارث لإلمامة يف اليمن التي كانت تحرص 
عىل إفقار الشعب ليسهل إخضاعه، وترى أن رأس املال 

الوطني يمثل عقبة أمامها".
وقال: "بعد أن مارســوا اإلرهــاب ضد رؤوس 
األموال الوطنية والبيوت التجارية بدأوا يف ممارسة 
اللصوصية والنهب عىل أوســع نطاق وخطابات 
الحوثي ترتجــم هذا الواقع، فهــو يحرص يف كل 
خطاباته عىل التأكيد عىل مــرشوع الجباية الذي 

يستهدف رأس املال الوطني".
وخلص املنيفي إىل أن "فلسفة الجماعة العنرصية 
قائمة عىل تسخري ليس فقط رأس املال الوطني، وإنما 
حتى لقمة املواطن اليومية لخدمة مرشوعها الساليل، وإال 
فإن مصريه البطش والتنكيل والنهب والتفجري من قبل 
عصابة ترى كل أموال اليمنيني مستباحة، وترى رأس 

املال الوطني كابحاً ملرشوعها العنرصي املتطرف".
يقول مراقبــون:" إن جماعة الحوثي تســتند يف 
ممارستها تلك إىل نتائج تاريخ الحروب يف اليمن، وهي 
أن جميع الحروب يف اليمن انتهت بصلح، وبالتايل تضيع 
كل تلك الجرائم بني دفتي الصلح، وهذا ما يسعى إليه 
الحوثيون حسب رأيهم". والسؤال الوحيد الذي يضعه 
املواطنون هو: متى ستصل الدولة إلينا وتحررنا من هذه 

املليشيا االجرامية؟!.

هنب املليشيا احلوثية للامل العام.. تدمري منظم إلخضاع اليمنينيهنب املليشيا احلوثية للامل العام.. تدمري منظم إلخضاع اليمنيني

فــي ظــــل سـيطـــرة المليشيا..

اقتصاد منهار وعملة تتهاوى اقتصاد منهار وعملة تتهاوى 
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قال األستاذ رياض باكرموم مدير عام الهيئة العامة 
لآلثار واملتاحف بســاحل حرضموت: إن االهتمام 
باملعالــم األثرية واملتاحــف الوطنية يف حرضموت 
والحرص عىل ترميمها يأتي ضمن أولويات السلطة 
املحلية بمحافظة حرضمــوت ممثلة باللواء الركن 
فرج ساملني البحسني محافظ محافظة حرضموت 
قائد املنطقة العســكرية الثانية كونها أحد الركائز 
الوطنية التي تمثل الجذور واإلرث التاريخي ومفتاحاً 

لفهم الحارض وبناء املستقبل.
مضيفا أن دول العالم تحرص عىل االهتمام بهذه 
املعالم األثرية والتاريخية، وتعيد ترميمها للتعريف 

بعراقتها املمتدة جذورها يف التاريخ.
مشــرياً إىل أن اليمن أرض الحضارات، ولذا فهي 
تمتلك معالم أثرية متعددة بتعــدد مناطقها، فقد 
أقيمت فيها ممالك وسلطنات سطرت أروع املالحم 

والبطوالت التي مازالت تروى إىل يومنا هذا.
وأكــد باكرموم يف ترصيح خــاص لصحيفة 26 
سبتمرب إىل أن السلطة املحلية بمحافظة حرضموت 
دعمت عدداً من مشاريع الهيئة بساحل حرضموت 
الخاصة برتميم املعالم األثرية والتاريخية واملتاحف 
الوطنية بأكثر من 287 مليون ريال يمني منذ تفعيل 
عمل الهيئة العامة لآلثار واملتاحف بساحل حرضموت 
بهدف اســتعادة دورها التاريخي والريادي يف هذه 

املرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن.
وعن أهم مشاريع الهيئة التي نفذتها خالل الفرتة 

املاضية قال األســتاذ رياض: من أهم املشاريع التي 
نفذناها يف الهيئة العامة لآلثار واملتاحف بســاحل 
حرضموت هــي ترميم حصن الغويــزي التاريخي 
باملكال، وهو واحد من املعالم التاريخية واألثرية بمدينة 
املكال وتحويله إىل متحف عسكري بكلفة إجمالية تقدر 
بحوايل 6.5 مليون ريال يمني بتمويل ودعم من السلطة 
املحلية بحرضموت، كما قمنا يف الهيئة برتميم املتحف 
الوطني بمدينة املكال بمبلغ 41 مليون ريال يمني بدعم 
من السلطة املحلية بحرضموت، واستحدثنا صاالت 
جديدة للمتحف أيضا بدعم من السلطة املحلية وبكلفة 

إجمالية بلغت 21 مليون ريال يمني.
ويف مديريــة غيل باوزير نفذنــا مرشوع ترميم 
وتأهيل املدرسة الوسطى، وهي واحدة من أهم املعالم 
التاريخية والتعليمية التي ارتبطت بتخريج عدد كبري 

من كوادر حرضموت يف القرن املايض، وكان يطلق 
عليها "أزهر حرضموت" بمبلغ يقدر ب 218 مليون 

ريال يمني بدعم من السلطة املحلية.
ويف مديرية دوعن قمنا برتميم "حصن الجعافرة" 
التاريخي بمبلغ وقــدره 8 ماليني و600.000 ريال 

يمني بتمويل من املالك.
اما مرشوع ترميم وتأهيل قرص السلطان القعيطي 
"املعني"، فقد تم ترميم الجناح الرشقي منه وجاري 
ترميم وإعادة تأهيــل الجناح الغربــي بدعم من 
السلطة املحلية وصندوق الرتاث والتنمية الثقافية 

بحرضموت.
وعن العالقة والتعاون مع املؤسســات األجنبية 

املهتمة باملوروث الحضاري قال  باكرموم :
إن هناك تعاوناً مشــرتكاً بني الهيئة بســاحل 

حرضموت وبعض املنظمات الدولية منها مؤسسة 
دوعن للعمارة الطينية أسهمت يف ترميم بعض القباب 
األثرية واملساجد التاريخية منها مسجد "شكلنزه" 

بمديرية الشحر وبعض املعالم األخرى.
وأوضح باكرموم خطط وبرامج الهيئة املستقبلية 

بقوله:
نعمل حاليا وبالتعــاون مع املتحف الربيطاني يف 
لندن عىل مرشوع توفري البيئة اآلمنة واملناخ املناسب 
ملتحف املكال الوطني بهدف إعادة افتتاحه أمام الزوار 
بحلة جديدة وفق مواصفات حديثة، ولكن لألســف 
املرشوع تأجل بسبب جائحة كورونا، فقد كان من 
املقرر االنتهاء منه نهاية هذا العام 2020م، ونأمل 
بإذن الله عقب تجاوز هذه الجائحة العاملية أن نبارش 

هذا املرشوع.

  أحمد عفيف 
يظل كتــاب اإلكليل للعالمة املؤرخ الحســن 
الهمداني محــل اهتمام الباحثــني واملؤرخني 
واملحققني واملعنيني بشؤون الرتاث الثقايف اليمني، 
وال يزال الجدل قائما حتى اللحظة حول اختفاء 
أجزائه املفقودة، وضعف االهتمام والعناية بأجزائه 
املوجودة، ففي حني أن بعــض املهتمني يرى أن 
السبب يف اختفاء األجزاء املفقودة يعود إىل قصور يف 
متابعة البحث للحصول عليهم، يرجح األغلبية أن 
اختفاءها عملية مقصودة نفذتها أطراف معادية 
لإلرث الثقايف والحضاري اليمني، كونه يشــكل 

تهديداً مبارشاً ملرشوعها السيايس يف اليمن.
وبحسب الرأي األخري الذي تؤكده كل الشواهد 
فإن األئمة الكهنوتيني الذين أحكموا قبضتهم عىل 
اليمن خالل فرتات حكمهم، هم املتسببون الفعليون 
يف اختفاء األجزاء املفقودة، إذ يعد اإلكليل موسوعة 
تاريخية ومعرفيــة حوت تاريــخ اليمن القديم 
وجمعت قدراً كبرياً من أخبار ووقائع الحضارات 
اليمنيــة عىل مر العصور حــددت بدقة متناهية 
وتوصيف تفصييل أماكن ومواقع ومحتويات الكنوز 
واملدفونات التي خلفتها سائر الحضارات، واألهم 
من ذلك أن هذه املوسوعة سلطت الضوء عىل جوانب 
مهمة من التاريخ السيايس واالجتماعي والعسكري 
يف عرص اإلسالم وما بعده، وهذه الجزئية باإلضافة 
إىل غريها تشــكل قلقاً كبرياً لألئمة الكهنوتيني، 
ألنها ستكشف الكثري من تاريخهم األسود، وكثريا 
من الزيف واملغالطات والتزوير الذي حل بالتاريخ 

اليمني عىل أيديهم.

ملخص السيرة
يعد أبو محمد الحســن بن أحمــد الهمداني 
من أعظم الجغرافيــني يف جزيرة العرب، وهو إىل 
ذلك عالم موســوعي يف التاريخ والفلك والحكمة 
والفلســفة والكيمياء واألدب، عاش يف العرص 
العبايس الثاني، واختلف املؤرخون يف تاريخ مولده، 
ومن املرجح أنه ولد يف عام 893م وتويف يف 945م، 
اشتهر بمؤلفاته ذات القيمة العلمية والتاريخية 

الكبرية، وسجن يف صنعاء آخر حياته.
للهمداني كثــري من املؤلفــات التي حظيت 
بالتحقيق والنرش، وأخرى التزال بانتظار تحقيقها 
وطباعتها، إضافة إىل املخطوطات التي لم يعثر 
عليها حتى اليوم، ومن أشهر مؤلفاته صفة جزيرة 
العرب والجوهرتــني العتيقتني واإلكليل ورسائر 
الحكمة واألنساب واأليام والحرث والحيلة والسرية 
واألخبار والطالع واملطارح واملســالك واملمالك 

واليعسوب وغريها.
باإلضافة إىل كل ذلك كان الهمداني أديبا المعا 
وشاعرا مقتدرا غزير الشعر، وشعره كما يقول 
ابن خالويه: )يشــتمل يف األكثــر عىل املقاصد 
الحسنة واملعاني الجزلة واأللفاظ والتشبيهات 
املصيبة األغراض والنعوت الالصقة باألعراض، 
والتحريض املحــرك للهمم املــراض واألمثال 
املرضوبة واإلشــارات املحجوبــة والترصف يف 
الفنون العجيبة(، ومن املؤســف أن شعره لم 

يحتويه ديوان ولم يصل إلينا إال متفرقا يف عدد 
من كتبه غري قصيدته الدامغة يف ستمائة بيت.

وعىل الرغم من أن كافــة كتبه مهمة ومحل 
اهتمــام كبري إال أن اإلكليل تربــع هرم األهمية 
باعتباره كتاباً يحــوي بني دفتيه الهوية اليمنية 
األصيلة وصورتهــا الحضارية الحقيقية التي ال 

تشوبها تدليس املؤرخني وتزويرهم.

كتاب اإلكليل
يعد كتاب اإلكليل أشــهر مؤلفات الهمداني 
وأغزرها قيمة، وقد حظي باهتمام كبري من قبل 
املسترشقني والباحثني العرب واليمنيني، ويقع 

الكتاب يف عرشة أجزا
هي:

 • األول: أصول أنساب العرب والعجم، ونسب ولد 
حمري.

 • الثاني: نسب ولد الهميسع بن حمري.
 • الثالث: فضائل قحطان.

 • الرابع: السرية القديمة من عهد يعرب بن قحطان 
إىل عهد أبي كرب أسعد الكامل.

 • الخامس: السرية الوسطى من عهد أبي كرب إىل 
عهد ذي نواس.

• السادس: السرية األخرية من عهد ذي نواس إىل 
عهد اإلسالم.

 • الســابع: التنبيه عىل األخبار البالة والحكايات 
املستحيلة.

 • الثامــن: محافد اليمن ومســاندها ودفائنها 
وقصورها ومراثي حمري والقبوريات.

 • التاسع: أمثال حمري وحكمها باللسان الحمريي.
 • العارش: معــارف همدان وأنســابها وعيون 

أخبارها.
وما وصلنا من كتاب اإلكليل الجزء األول والثاني 
والثامن والعارش، ومؤخــرا تمكن املحقق الكبري 
واملقتدر والضليع يف تاريــخ وأدب اليمن القديم 
الدكتور مقبل التام األحمدي من تحقيق ما وصل 
إليه من الجزء السادس وصدر عن مطبوعات مجمع 

العربية السعيدة.
وقد طبع الجزء األول والثاني والثامن طبعات 
متعددة، لكن هذه الطبعات مشــوبة بالتصحيف 
واألخطــاء والتحريف كنتيجة لعــدم خضوعها 
لعملية تحقيق علمية ودقيقة من أحد املحققني 
الخرباء واملقتدرين، بينما حظــي الجزء العارش 
بتحقيق محرتف عىل يد املحقق املشــهور محب 
الدين الخطيب، والتزال تقع عىل الباحثني واملحققني 
واملعنيني بالهوية اليمنية مسؤولية تاريخية يف تبني 

عملية بحث شاملة للعثور عىل بقية األجزاء.
الجزء السادس

قبل أيــام معدودة أطلقــت مطبوعات مجمع 
العربية يف كتاب حققه الدكتور مقبل التام األحمدي 
الجزء السادس من اإلكليل، وورد يف غالف الكتاب 
تحت اسم الكتاب عبارة )قطعة منه(، يف إشارة إىل 
أن املحقق لم يعثر عىل مخطوطة الكتاب كاملة بل 
عىل قطعة من الكتاب فقط، وكما هو مشار إليه 
أيضا يف صفحة غالف الكتاب فإن هذه القطعة عن 
مخطوطة منسوخة سنة 853 هـ منقولة عن أقدم 
منها منسوخة سنة 627 هـ عن أصل منسوخ سنة 

475هـ.

يقول األحمدي يف مقدمة التحقيق للكتاب: )وجد 
الجزء الســادس أو جزء منه مثلما وجد الجزآن 
األوالن يف أملانيا أيضا، ولكن يف مكتبة الدولة ببافارية 
)ميونخ: 1334/2( هذه املــرة، وليس يف مكتبة 
برلني، ولعل ظهوره وغريه اآلن يأتي منسجماً مع 
توجه القائمني عىل املكتبات الغربية نحو كشــف 
املخطوطات القابعة فيها، رغبة منهم يف إتاحتها 
للباحثني(، يضيف يف املقدمة: )عىل أن من وقف عىل 
خرب هذا الجزء مرفوعا عن تلك املكتبة هو املهندس 
عرفات البهلويل، فكان له بما نرش عىل صفحته يف 
الفيس بوك الفضل يف تعجيل الوقوف عليه والسيما 
أنه نرش خرب الوقوف عليه يف مشفوعا بصورة غالف 
املخطوط ، وقد وقفت عىل ذلك املنشــور كغريي، 
فبادرت باالتصال عىل املهندس عرفات وسألته عن 
مزيد من خرب املخطوط فأعــاد يل ما نرش وتكرم 
بإرسال رابط املخطوط ، فحملته عن تلك املكتبة، 
وقلبته مغتبطا به مســتخرجا مادته، فارزا كل 

نصيب فيه معزوال عن غريه معزوا إىل صاحبه(.

معركة اإلكليل 
واجه كتاب اإلكليل معركة رشسة قادها الرسيون 
والطربيون واألبناء يف القرن الثالث الهجري، فقد 
كانوا يسعون بكل جهدهم إىل الوصول للسيطرة 
الشــاملة عىل حكم اليمن وسط مقاومة رشسة 
من اليمنيني، وألن اإلكليــل حامل للهوية اليمنية 
كان له من الحرب الرشسة من قبل أولئك املتوردين 
وأحفادهم حتى اليوم، وأبرز وقائع هذه املعارك ما 

ييل:
  • قام الرســيون واألبناء بســجن الهمداني يف 
صنعاء ملنعه من االســتمرار يف معركة الوعي 
التي يخوضها ضد غلبة الرسيني، وظل يف سجن 
بمدينة صنعاء وخالل العام الذي أفرج عليه من 
السجن وافاه املوت، ويبدو أنه تعرض لتعذيب 

عنيف داخل سجنه.
 • صادر املتوردون كل ما وقعوا عليه من نسخ 
متداولة من اإلكليل، ومنعوا النساخ من تكرار 

كتابته إال من كان يقوم بذلك بشكل خفي.
 • ظلت نسخ اإلكليل متوارثة بني أحفاد الرسيني 
فقط وغري متاحة لليمنيــني، وذكر املؤرخ 
والباحث فوزي العريقي بأن بعثة عسكرية 
عراقيــة التقت باإلمام يحيــى حميد الدين 
وتمكنت من االطالع عــىل مكتبته الخاصة 
وعثرت عىل األجزاء املفقودة من كتاب اإلكليل.
 • أكدت الدالئل بأن األئمة قاموا ببيع وإهداء 
كل نسخ اإلكليل ملســترشقني ورحالة غربيني، 
وربمــا ملندوبي االحتــالل الربيطاني يف جنوب 
اليمــن، وأوضح الدكتور األحمــدي يف مقدمته 
للجزء السادس بأن قطع املخطوطات التي عثر 
عليها مكتوب عليها أسماء األشخاص املالكني 
للمخطوطة، وبحسب األســماء التي أوردها يف 
املقدمة فإنها أسماء ألرس إمامية تعود أنسابها 

إىل الرسيني واألبناء.
واليوم ومع اشــتداد حروب الهوية اليمنية آن 
للباحثني اليمنيني أن يبذلوا جهودا اســتثنائية يف 
سبيل الحصول عىل نسخ اإلكليل كاملة من املكتبات 
الغربية، بدال من االنتظار لجهود املسترشقني الذين 

قد يكونون جزءاً من املؤامرة.

بدعم من السلطة المحلية في محافظة حضرموت

ترميم عدد من معالـم حرضموت األثرية بأكثر من 287 مليون ريال يمني

اإلكليل .. كـــنوز الـــهويــة 
يف مواجهة حرب األبناء

مـــــــــــأربمـــــــــــأرب
شعر/ محمد الحريبي

موحًشا كنُت
ال شجرًا يف عيوني

وال أماًل يف سماِء املدينة
مثَل املدينة كنُت

أجرُّ انكساري وأنزُِف قهرًا بذيئا
وِمن فرزِة الدائري

اتجهت مبارشًة نحَو أرٍض يقولون يل: إنها َقشٌة للغريق،
مالُذ املظاليِم،
مأوى املرشِد،

بيٌت ملَن هدم الظلُم منزلَه وأحرَق ُدّكاَنه، 
وسالٌم كثري..

****
وصلُت نعم

وتأكدُت ِمن كلِّ ما قيل يل
وجدُت البالَد التي كان يسأُل عنها املغني

البالَد التي تعرُف الحبَّ
أمَّ الحضاراِت
صانعَة املجِد

حارسَة الُحلِْم
مأرب مأرب

قل مأرٌب -يا حريبي- ودْع عنك ُكثَر الكالِم،
ودع عنك كلَّ الهموِم،

ودع عنك كلَّ انكسارات ذاك الزماْن،
إّن مأرًبا اآلن -يا صاحبي واللغاُت تضيق- هي اليوَم كلُّ اللغات،

وكلُّ القصائِد واألغنيات،
وكلُّ املعاني وكلُّ الغرام..

****
إّن مارَب -يا صاحبي- برٌش مثُلنا

لكنهم -والشهادُة للِه- َمن َحِفظ العهَد،
َمن حرسوا الصبَح وابتكروا يف صفحِة املجِد أحىل الكناياِت،

، َمن بعثوا املارَد الحمرييَّ
وقالوا لنا كلِّنا: إّن مارَب كانْت عىل الدوِم أمَّ البالِد،

هلّموا ولوذوا بها ِمن جنوِن اإلمام..
****

إّن مارَب -يا صاحبي- جنٌة 
ليس يل اليوَم أن أكتفي

ليس يل اليوم، هذا الصباُح لها
والصباُح صنيعُة أبناِئها وحَدهم

والصباُح هنا عالٌق ال يغادُر إال إذا أِذنْت مأرٌب كي تنام
إّن مأرَب -يا صاحبي- قصٌة للهوى والهيام

****
أغازلها صادَق الحبِّ

أعشُق فيها استكانَتها
رملَها العذَب

أبناءها الطيبني
شوارَعها؛ إذ تقوُد إىل النرِص كلَّ الُخطى

وابتسامَة شاعرِها "مسعٌد"،
دندناِت "ابِن عْسكر" ،

أسطورَة الوطنيِة،
تاريَخها األصُل،

أثاَر من عربوا،
صوَر الشهداِء واسماَءهم،

كلُّها،
مأرُب -يا صاحبي- وطٌن كامٌل

ال يموُت وال ينكرْس
****

إّن مأرَب -يا صاحبي- وطٌن كامٌل فاترِك اللغَو وامِض بنا
إّن مأرَب -يا صاحبي- دولُة الُحلِم؛

سلطاُنها عادٌل
والكالُم مثري

- وتاريُخها؟! 
- ال ُتحاوْل، فمأرُب ال يشَء ُيْشِبُهَها

واملجازاُت حتى وإْن راودْتَك سُتنىس، 
فقْل مأرٌب واسمِع الشعَر

يف عرِش َبلقيَس
هاهنا سبأ واألمري..

****
ومأرُب -يا صاحبي- مأرٌب

بها ألُف لغٍز يُجن جنون األمايس ويشعُل يف القلِب ناَر السعري..
 ، حجارُة معبِدها -ربما تدرك الحلَّ

أو ربما حني غادرِت العرَش سيدُة العرِش
قالت لفنجاِن قهوِتها رّس أمِتها: 

إّن مأرَب رسٌّ خطري!
****

وفيها فقط سوف تدرُك َمن أنت،
 يا ابَن البالِد: 

أما زاَل يف الباِل شكٌّ وأنَت الذي قال فيك الزمان أساطريَه
مرًة كنَت زارَع أحالِمه،

مرًة تاجَر األمنياِت،
وأخرى املُعّنى الذي قيدوه..

 ، كنت أنَت املحبَّ
 ، املغنيَّ
املتيَم، 

فارَسه الصلَب، 
يوسَف تفاِحه، 
يونَس حيتاِنه، 

وموَساه، 
عيَساه، 

يعقوَبه، 
كنَت أنت الذي قاله،

كنَت أنَت الزماُن الذي قال فيك أساطريَه،
كنت أنَت أساطريَه والذي قال،

 كنَت املقولُة والقائُل الحرُّ
كنَت الزماَن األخريَ..

أما زاَل يف البال شكٌّ وأنَت ابُن هذي البالِد
وأنت ابُن رمِل البالِد

وأنَت الهواُء،
الرتاُب،
الجباُل،

السهوُل،
الصحاري،

األسامي،
وأنَت هنا واقٌف لتقوَل لكلِّ األساطري: إني أنا اليمنيُّ الكثري..

****
ومأرب -يا صاحبي- لغُزها واضٌح

حلَّه أنَت
كيف أقوُل لك اآلن مأرب غريَك

والدهُر يقرأُ فوَق الشواهِد أسماءنا كلَّنا؟!
ِمن ِكتاَف إىل َحوَْف

ِمن ساحِل الباِب حتى الوديعِة
ِمن سقطرى إىل العاصمة!!

****
أنَت أنَت البالُد وتاريُخها واألساطرُي،

مأرُب فيك ارتضْت أْن تعيَش، فُخذها بروِحك روًحا وَغنِّ
وقل للمدى أّن مأرَب أيقونُة الوطِن الُحلُم

عاصمُة اليمِن األمُس والغدُّ واليوُم
سيدُة العرِش

كاتبُة املجِد
تعويذُة الشعِب يف وجِه كلُّ املخاطِر

مأرُب يا صاحبي مأرٌب
فقلها ودْع عنك هذا الكالَم الكثري!!
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دعا زعيم املليشيا الحوثية االنقالبية املدعومة من إيران 
عبد امللك الحوثي، إىل إطالق برنامج طويل األمد لدمج 
فئة املهمشني يف املجتمع، يف محاولة من املليشيا الحوثية 
لتجنيدهم والزج بهم يف محارق املوت بعد خســائرها 

الفادحة وافتقارها إىل املقاتلني.
وثمــة دالئل وأهــداف الطالق مثل هــذه الدعوات 
االنتهازيــة يف مثل هذا توقيــت فاملعطيات من أرض 
الواقع تؤكد أن خسائر برشية فادحة تكبدتها املليشيا 
الحوثية منذ تصعيدها العسكري، وحسب محللني فإن 
دعوة الحوثي لدمج تلك الفئة ماهي إال خطوة يف طريق 
استخدام واستغالل تلك الفئة املهمشة التي دخلت يف حيز 

حسابات املليشيا الستغاللها ألهدافها القذرة املميتة.

تجنيد المهمشين
حســب مراقبني فإن أهدافا تكمن وراء مغازلة تلك 
الرشيحة وإطالق وصف "أحفاد بالل" عليهم والدعوة 
لدمجهم يف املجتمع، والتحدث عن بطوالتهم ومشاركاتهم 
يف الحرب أيًضا معتربين أنها رســالة واضحة، وداللة 

التوقيت أكثر وضوًحا.
خطوة الحوثيني الجديدة تهدف إىل تجنيد تلك الفئة 
يف الحرب الخارسة والعبثية التي تقودها املليشيا ضد 
اليمنيني، وربما هناك ترتيب كبري لهذه الغاية هي من 

تقف وراء هذا االلتفات ومن رأس املليشيا. 

تغطية عجز الجبهات
يقول محللون: إن مليشيا الحوثي استخدمت خالل 
الثالث الســنوات األخرية أســاليب خطرية للتحشيد 
للجبهات باإلكراه تــارة وبالعنف الصارخ تارة أخرى، 
عالوة عىل تجنيد األطفال بصورة لم تعد خافية عىل أحد، 

ووثقتها تقارير دولية كثرية.
تقول املعطيات إن هناك مشكلة فعلية لدى الحوثيني، 
وخاصة مع حجم الخســائر يف صفوفهم، فصعيدها 
يف محافظة الجوف منذ نهاية فرباير )شــباط( املايض 
استنزف الكثري من املقاتلني الحوثيني، وبات الحوثيون 
أنفسهم يعرتفون بها، ومقابرهم وصفحاتهم الرسمية 

وقوافل التشييع تؤكد ذلك.
محاولة إطفاء غضب اليمنيني

وتحليل آخر يشري إىل أن الحوثي يحاول إطفاء غضب 
اليمنيني بتلك الترصيحات بعــد أن أثار قرار جماعته 
تخصيص "الُخُمــس" من عائدات الــزكاة والثروات 
الطبيعية يف اليمن لـ"الهاشميني" غضباً شعبياً واسعاً 
وأزمة مجتمعية خطرية إثــر رضبهم معايري املواطنة 

املتساوية يف البالد.
ناشطون ومهتمون ومتابعون سخروا من ترصيحات 
الحوثي مؤكدين أن الحوثيني هم أكرب من استغل فقر فئة 
املهمشني وزجوا بهم يف جبهات القتال واألكثر من ذلك 

أنهم من أتوا بالعنرصية والطبقية ومارسوها!!.

المهمشون ضحية الطبقية
ماهو ثابت ومعــروف لدى الجميع أن نظام اإلمامة 
قديما وأذنابها الحوثيني قائم عىل الطبقية والعنرصية 
فاإلمامة طوال تاريخها الســيايس قسمت املجتمع إىل 
فئات وكانت فئة املهمشــني يف قاع التقسيم الطبقي 
البغيض، ورضبت عليها منذ قرون عزلة كبرية بحيث لم 

يتخلصوا من هذا اإلرث البغيض حتى اليوم.

مطالبة بإلغاء أحكام عنصرية
رئيس االتحاد الوطني لتنمية "املهمشــني" نعمان 

الحذيفي حذر من جهته من "دعوة زعيم املليشيا الحوثية 
لدمج اليمنيني "السود" ألنها محاولة الستقطابهم والزج 
بهم يف جحيم معركته الساللية ضد الشعب اليمني، وهو 
ما نرفضه". مبينا أن الحوثي يســعى اليهام الناس أن 
السود يحظون بفرص متســاوية يف وقت ترفض فيه 

جماعته االنصهار مع بقية فئات املجتمع اليمني.
كما أعلــن الحذيفي رفضه القاطع قبول تســمية 
الحوثي لهم بـ"أحفاد بالل" كونه ليس نسبا لهم كما 

يكرس واقع املعضلة العنرصية ضد السود يف اليمن.
وطالب رئيــس االتحاد الوطني للمهمشــني   -عىل 
صفحته بالفيس بوك- زعيم الحوثيني بإصدار قرار عفو 
عام عن السجني األسود فواز سويلم وزوجته وخمسه 
من أبناء عمومته الذين أصــدر عليهم حكم عنرصي 
يقيض بإعدامهم والسجن خمس سنوات عىل خمسة 

آخرين.
وحســب نعمان الحذيفي فإن خلفيات قرار اإلعدام 
تعود إلقدام أحدهم عىل محاولة الزواج من امرأة بيضاء 
وأضاف متهكماً افعل ذلك تكريما لدم من أســميتهم 
باحفاد بالل الذين يقتلون بجبهات قتالك وقال: "هال 
فعلت ذلك مع أحفاد مؤذن جامع رســول الله إلثبات 
حقيقــة أنك تســعى لدمجهم باملجتمــع واالنتصار 

ملظلوميتهم التي قلت عنها بخطابك".

قضية عالجها مؤتمر الحوار
ال يختلف اثنان أن مؤتمر الحوار الوطني قد تناول كل 
القضايا ومنها قضية املهمشني التي كانت عىل طاولته 
وعولجت داخل مؤتمر الحوار الوطني بما لم يسبق له 

مثيل.
املهمشــون أنفســهم وعرب رئيس االتحاد الوطني 

للمهمشــني نعمان الحذيفي والــذي كان نائب فريق 
الحقوق والحريات يف مؤتمر الحوار الوطني أكد -يف حوار 
مع الثورة نت يف 2014م- أن مخرجات الحوار الوطني 
كفلت حل كافة القضايا والتي منها دمج فئة املهمشني 
يف املجتمع واالرتقاء بهــم وإعطائهم حقوق املواطنة 

املتساوية.

عنصرية متجذرة
يؤكد محللون أن الحوثي يصعب عليه أن يضع خطوة 
واحدة يف االتجاه الصحيح؛ ألن مرشوع اإلمامة الجديد 
قائم أصالً عىل الطبقية وفرز الناس عرقيا ومناطقيا، 
وبالتايل فالصحوة صحوة استغالل ومآرب أخرى ليس 
من بينها عالج قضية مجتمعية تحتاج إىل وضع طبيعي 
ومشاركة مجتمعية كبرية مشريين إىل أن الحوثي حاول 
اســتمالة هذه الفئة خالل مرات سابقة وفشل، وهو 
يحاول من جديد بهذا الطعم الذي يضعه أمامهم "دمجهم 

داخل املجتمع" ولكنه سيفشل.

تجنيد األفارقة
استخدم الحوثيون كل الوسائل دون مراعاة لعرف أو 
رشع أو قانون يف حربهم ضد الشعب وحسب محللني فإن 
وصف "أحفاد بالل" يف خطاب الحوثي بقدر ما يشمل 
فئة املهمشني يعن به أيضا الالجئني األفارقة الذين سبق 
للحوثيني أن زجوا يف الجبهــات بأعداد من الالجئني يف 
اليمن، وقد وقع البعض منهم أرسى لدى الجيش الوطني.

أسرى أفارقة
الحكومة الرشعية عــرب وزير اإلعالم معمر االرياني 
حذرت يف وقت سابق من تصاعد وترية تجنيد املليشيا 
الحوثيــة اإليرانية لالجئني األفارقــة واملهاجرين غري 

الرشعيني واســتغاللهم يف أعمال قتالية لإلرضار بأمن 
واستقرار اليمن واملنطقة.

وأضاف: اعرتافــات الالجئــني الصوماليني الذين 
جندتهم املليشــيا الحوثية يف صفوفها قبل وقوعهم يف 
األرس، تكشف طريقة تجنيد املليشيا لالجئني األفارقة 
عرب الرتغيب باألموال والتهديد والتعذيب واستغاللهم 
واســتخدامهم للقيام بأعمال لوجستية وتجسسية 

وإجبارهم عىل القتال إىل جانبها وتهريب املمنوعات.

جريمة حرب
اإلرياني أكد أن  اســتغالل املليشيا الحوثية للالجئني 
واملهاجرين غري الرشعيني القادمــني من دول القرن 
اإلفريقي يف األعمال العسكرية ضد الجيش الوطني تعد 
جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد اإلنسانية مضيفا أن 
تلك املمارسات مؤرش واضح عىل نفاد املخزون البرشي 
للمليشيا الحوثية وعجزها عن التغرير باملزيد من املقاتلني 
من أبناء القبائل داعيــا األمم املتحدة ومنظمة الهجرة 
الدولية إىل إدانة رصيحة لهذه الجرائم واالنتهاكات التي 
ترتكبها املليشــيا الحوثية بحق الالجئني واملهاجرين 

األفارقة يف مخالفة واضحة للقوانني واألعراف الدولية.

مطالبة بموقف دولي
مؤخرا تداول ناشطون يف مواقع التواصل االجتماعي 
صورة لالجئ إفريقي يدعى ســعيد جهاد عيىس ديدو 
قتل يف جبهات القتال مع مليشيا الحوثي متسائلني عن 
موقف املنظمة الدولية للهجرة، واملفوضية الســامية 
لشؤون الالجئني، واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 
ومكتب املنسق اإلنساني من تجنيد املهاجرين والزج بهم 

يف جبهات القتال؟!.

استغلت فقرهم وزجت بهم في جبهات القتال ومارست بحقهم العنصرية والطبقية

املهمشون والالجئون األفارقة.. وجهة مليشيا احلوثي اجلديدة
للتجنيد والزج هبم يف حمارق املوت

  تقرير / قاسم الجبري

ظهــرت  نفطيــة  مشــتقات  أزمــة 
بصورةمفاجئة يف مناطق سيطرة الحوثيني، 
عادت معها طوابري السيارات أمام محطات 
الوقود رغم تواجد البنزين يف املحطات إال أن 
مليشــيا الحوثي منعت املحطات من بيعه 
وحجزت الكميات املتوفرة لتفتعل بذلك أزمة 
جديدة تنعش عىل إثرها األســواق السوداء 
التابعة لقياديني فيها لتفرض بعد ذلك زيادة 

سعرية عليها.
وسائل إعالمية نقلت عن مصادر مطلعة أن 
مليشيا الحوثي ألزمت كافة محطات الوقود يف 
صنعاء باالمتناع عن بيع مادة البنزين والحجز 
عىل كامل الكميات تمهيداً لسحبها لصالحها.
ســكان قالوا إن محطات الوقود أغلقت 
أبوابها وإن العديد من مسلحي الحوثي انترشوا 
إثر ذلك يف العديد من محطات محافظة صنعاء 

وضواحيها.

المليشيا تتعمد
الحوثيون بدأوا هذه األزمة املفتعلة باتهام 
التحالف العربي الداعــم للرشعية باحتجاز 
15 سفينة محملة املشتقات النفطية قبالة 
سواحل ميناء جيزان بشكل تعسفي ولفرتات 

متفاوتة، حسب قولهم.
رد الحكومة الرشعيــة عىل الحوثيني كان 
رسيعا فقد أكد املجلس االقتصادي األعىل أن 
مليشيا الحوثي تتعمد تأخري إفراغ سفن الوقود 
داعيا يف الوقت ذاته األمم املتحدة باتخاذ موقف 
واضح من تعمد مليشيا الحوثي تأخري تفريغ 
سفن الوقود والغذاء يف ميناء الحديدة، ومنع 
دخولها بهدف افتعال األزمات واملتاجرة بقوت 
ومعيشة املواطنني واستخدام معاناتهم لخدمة 

مرشوعها االنقالبي.

أزمة مفتعلة
مواطنــون أبدوا اســتغرابهم من افتعال 
مليشــيا الحوثي أزمة الوقود، بينما تتوفر 
الكميات الكافية يف السوق وتصل اإلمدادات 
بصورة طبيعية، متهمني املليشــيا بافتعال 
األزمة لتحويل إمدادات البنزين اىل األســواق 

السوداء وبيعها بأسعار جنونية.
يف اجتماع املجلس االقتصادي الذي استعرض 
األزمة الخانقة يف املشتقات النفطية يف مناطق 
سيطرة املليشــيا أكد أن األزمة املفتعلة تأتي 
ملحاولة تضليل الرأي العام باحتجاز ســفن 
املشتقات النفطية من قبل الحكومة والتحالف 
بهدف تعزيز السوق الســوداء والتنصل عن 

اتفاقاتها مع املبعــوث األممي وخلق معاناة 
انسانية واملتاجرة بها لدى املنظمات الدولية 
كما تؤكــد يف الوقت ذاته ميض املليشــيا يف 
نهجها بتعميق الكارثة اإلنسانية واستخدامها 
كورقة لالبتزاز السيايس دون اكرتاث بمعاناة 

املواطنني.

تنصل من االتفاقيات
املجلس االقتصادي األعىل أقــر عدداً من 
الخيارات املناسبة للتعامل مع تنصل املليشيا 
الحوثية مــن التفاهمات التــي تم التوصل 
إليها برعاية املبعوث األممي، والتشــاور مع 
مستشار األمني العام ومبعوثه الخاص لليمن 
"يف الخطوات القادمة باعتباره املسؤول عن 
االتفاق وتطبيقه، ما يحتم عليه عدم التغايض 
أو الصمت حيال ما تقوم به املليشيا يف التنصل 

عن تطبيق االتفاقات والتعهدات".
وأكد املجلس أن تنصــل الحوثيني من تلك 
التفاهمــات وكل االتفاقات الســابقة دليل 
واضح عىل عدم رغبة املليشيا الحوثية بالسالم 
واستمرارها يف النهب ليس فقط املساعدات 
الدولية، بل أيضــاً رواتب املوظفني والتالعب 
بحياة ومعيشة املواطنني واستثمار معاناتهم، 

لصالح تغذية حربها العبثية يف اليمن.

احتجاز مقطورات الوقود
اللجنة االقتصادية من جهتها اتهمت مليشيا 
الحوثي باحتجاز أكثر من 150 مقطورة وقود 

ومنعها من الدخول إىل مناطق سيطرتها.
اللجنة يف منشــور عىل صفحتها يف فيس 
بوك قالت: إن مليشيا الحوثي ترص عىل منع 

ما يزيد عن 150 مقطورة وقود من الدخول 
اىل مناطق خاضعة لسيطرتها وهددت التجار 
وأرهبت العاملني عىل القاطــرات يف إرصار 
واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة املواطنني 

وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها.
وأضافت أن هذا املنع يأتــي بعد أن بذلت 
الحكومة كل جهودها وقدمت تســهيالتها 
لنقل املشتقات النفطية من املناطق املحررة إىل 
املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا للتخفيف 
من معاناة املواطنني والحد من نشاط السوق 

السوداء.

مزاعم كاذبة
يتحجج الحوثيــون أن املقطورات التي لم 
يســمح لها باملرور إىل مناطق املليشــيا غري 
صالحة لالستخدام فحســب املتحدث باسم 
رشكة النفط الخاضعة للمليشيا أمني الشباطي 
فأن بعض مقطورات الوقود القادمة من مناطق 
ســيطرة الحكومة الرشعية تحمل وقوداً غري 
صالح لالســتخدام، وبالتايل تم منعها حتى 
يتم فحصها، لكنه أملح إىل أن املنع جاء بسبب 
منع التحالف دخول السفن النفطية إىل ميناء 

الحديدة بهدف تعطيل االسترياد عرب الرشكة.

منع إدخال الوقود
يف سياق الرد عىل مزاعم املليشيا أكدت اللجنة 
االقتصادية أن الوقود الذي تم نقله بواسطة 
املقطورات من املناطق املحــررة اىل مناطق 
الخاضعة لسيطرة املليشيا وتم استرياده بشكل 
قانوني إىل املوانئ املحررة مطابق للمواصفات 
وخضع لجميــع ضوابط الفحص والقرارات 

الحكومية وقوانينها ولديه شهادات فحص 
من رشكات دولية بسالمة املواصفات الفنية 

وبما يؤكد قانونية مصدرها.

وقود ملوث
يف الوقــت الذي تتحجج املليشــيا أن عدم 
الســماح بدخول مقطــورات الوقود يعود 
ألن بعضها غري صالح لالســتخدام يشــكو 
املســتهلكون يف مناطق سيطرة املليشيا من 
تلوث الوقود الذي ألحق بمركباتهم الكثري من 

األرضار متسببا بتعطيلها.
يقول محللون: إن الحوثيني يبتكرون كل 
يوم طرقاً جديدة لنهب أموال الناس فلم يكتفوا 
برفع أسعار الوقود وبيعه يف السوق السوداء 
بأسعار هائلة بل إنهم بدأوا منذ مطلع يونيو 

الجاري يف بيع وقود ملوث!!.

تدمير ممنهج
وكعادتهم يمهــدون لخططهم فقد عمد 
الحوثيون إىل تدمري املخترب املركزي يف الحديدة 
ليتسنى لهم استرياد نفط رديء غري مطابق 
للمواصفات ومخالف للمعايري املتبعة دوليا 

بأسعار رخيصة وبيعه بأثمان باهظة.
مسؤول يف نقابة موظفي رشكة النفط يف 
صنعاء اتهم الحوثيني باسترياد وقود ملوث 
وبيعه يف السوق املحلية، وقال محمد الحمزي يف 
ترصيح نرشه "املصدر اونالين": إن ممارسات 
الحوثيني أدت إىل توقف نشــاط الرشكة بعد 
العبــث بأرصدتها والعبث بأســطول النقل 
الخاص بها والتالعب بنتائج املخترب املركزي 
يف منشآت الحديدة، األمر الذي سهل لهم إدخال 

كميات من املشتقات النفطية غري مطابقة 
للمواصفات، ومخالفة للمعايري املعمول بها 
دوليا، كما تمكنوا من االستحواذ عىل نشاطها 

لصالح مجموعة تجار ونافذين موالني لها.
الحمزي أشار إىل أن تدمري املخترب املركزي يف 
منشآت الحديدة وعزل كوادر الرشكة وفرض 
كوادر غري مؤهلة سهل للحوثيني إدخال كميات 
غري مطابقة للمواصفات وملوثة، وتم إثبات 
ذلك من خالل إدخال شحنة الديزل امللوثة عىل 
السفينة "ناشيناليني" التي ثبت باملستندات 
تلوثها وعدم صالحيتها لالستخدام ولكن قيادة 

الرشكة بضغط من الحوثيني أدخلتها.

استيراد نفط إيراني
مختصون أكدوا أن مليشيا الحوثي تقوم 
باســترياد مشــتقات رديئة وغري مطابقة 
للمواصفات بسبب أسعارها املتدنية، وتقوم 
بتوزيعها وبيعها يف السوق املحلية، مما يكبد 
املستهلكني خسائر إضافية ويتسبب يف أرضار 

خطرية عىل املركبات.
حسب خرباء نفط فإن رشكات الحوثيني 
تستورد نفطا إيرانيا ملوثا ورديئا عن طريق 
موانئ عراقية تعمل عىل خفض نوعية الوقود 
من أجل زيادة أرباحها، عىل حساب املستهلكني 

واالقتصاد.

استفادة شركات حوثية
رشكات تجارية مملوكة للحوثيني تستفيد 
من ضعف معايري الوقود بعد تدمري املختربات 
املركزية لبيع مشــتقات نفط ملوثة وسامة 
من الديزل والبنزين، وهي شحنات مخالفة 

للمواصفات تتميز بلون أسود وبارتفاع نسبة 
الكربيت واملواد السامة عن املستويات املسموح 

بها.

سوق سوداء
ما هو معروف أن افتعــال األزمة يأتي يف 
سياق نهج املليشيا لتوسيع السوق السوداء 
التي ازدهرت عقب انقالبها نهاية العام2014م 
عىل الحكومة الرشعية، والذي تجني من خالله 

أرباحا خيالية!.

انفجار هائل لمخازن السوق السوداء
حريق هائل اندلع مســاء االثنني املايض 
ملتهما عرشات املنازل واملمتلكات الخاصة يف 

حي السنينة غرب صنعاء.
ســكان محليون أفادوا أن الحريق شــب 
إثر انفجار صهريج ومســتودع للمشتقات 
النفطية ألحد تجار السوق السوداء القيادي 
الحوثي عبدالسالم الحاكم إذ كان يستخدم تلك 
الصهاريج لتخزين املشتقات النفطية وبيعها 
يف السوق السوداء، مشريين إىل أن الحريق التهم 
30 منزال عىل األقل، وسط غياب الدفاع املدني 
وفشــل جهود إخماده من قبل أهايل وسكان 

املنطقة.
يأتي هذا الحريق يف خضم أزمة وقود خانقة 
تشهدها العاصمة صنعاء واملناطق الخاضعة 
لسيطرة الحوثيني لألسبوع الثاني عىل التوايل، 
وتوفرها بالسوق السوداء، حيث وصل سعر 
صفيحة البنزين )20 لرتا( إىل مبلغ 20 ألف ريال.

متاجرة بمعاناة الناس
تتاجر مليشيا الحوثي االنقالبية بمعاناة 
الناس وتســتغل مختلف األزمات وتحولها 
إىل مصــدر للنهب والثراء وابتزاز الســكان، 

وممارسة مزيداً من االنتهاكات.

تمويل الحرب
يؤكد مراقبون أن واردات الوقود اكتسبت 
أهمية متزايدة يف تمويل حرب املليشيا الحوثية 
عىل الشــعب وانعكســت يف صعود رسيع 
للحوثيني يف عالم التجارة واألعمال من خالل 
إدارة سوق ســوداء مزدهرة للوقود وإنشاء 
رشكات خاصة لالسترياد وتأسيس عرشات 

من محطات تعبئة الوقود.
فريق خرباء تابع لألمم املتحدة كان قد أكد أن 
مليشيا الحوثي املتمردة يف اليمن تجني أمواالً 
طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان أحد 
املصادر الرئيسية إليرادات الحوثيني، وأوضح 
الفريق أن املليشــيا تجني نحو مليار دوالر 
ســنويا من توزيع الوقود والنفط يف السوق 

السوداء.

افتعلت أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتها..

املليشيا تشغل السوق السوداء لتمويل حرهبا عىل اليمنيني
تحتجز المليشيا أكثر من 15سفينة و150 قاطرة وقود وتمنع دخولها إلى مناطق سيطرتها
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كتائب اإلنقاذ "الكادر الطبي" يف مناطق سيطرتها 
وبدال من الثناء عىل مجهودهم شنت املليشيا عليهم 
حمالت تحريض واسعة وأقدمت عىل فصل املئات 
منهم وكررت االعتداء عليهم وحرمتهم من أدوات 

السالمة ما جعلهم عرضة لإلصابة والوفاة!!. 
حمالت تحريض

املكتب األعىل لنقابة األطباء والصيادلة اليمنيني 
يف بيان له أشار إىل أن أعضاء "الجيش األبيض" يف 
مناطق سيطرة املليشيا الحوثية يتعرضون لحمالت 
تحريض من قبل بعض املوتوريــن والعصابات 
املســلحة، “مؤكدا أن بعضها صدرت من أعضاء 
يف املجلس األعىل للقضاء وكذلك حمالت التشويه 

املتعمد من قبل بعض وسائل اإلعالم.

فصل مئات الموظفين
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات -يف سلسلة 
تغريدات لهــا عىل تويرت - أوضحــت أن جماعة 
الحوثي فصلت 569 موظفاً من املوظفني واألطباء 
واملمرضني وعينت يف مناصبهــم عنارص موالية 
للجماعة تنتمــي ملحافظة صعدة اليملكون أدنى 
معايري الكفاءة، األمر الذي يؤكد - بحسب املنظمة 
- خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة 

املليشيا عن مواجهة وباء كورونا.

اعتداءات على الكوادر الصحية
من لم تقم املليشيا بفصله شنت عليه حملة 
اعتداءات، فحسب نقابة األطباء والصيادلة فإنه 
إضافة إىل املعاناة التي يعيشونها يف ظل منعهم 
من الحصول عىل رواتبهم منذ خمس سنوات، 
بسبب تعسفات املليشيا الحوثية ونهبها إيرادات 
الدولة ، لم يسلم األعضاء من االعتداءات املتكررة 
التي كان آخرها حادثة اعتداء يف مستشــفى 
جامعة العلوم والتكنولوجيا واملستشفى امللكي، 
اســتهدف فيه املعتدون الكوادر الصحية من 
أطباء وممرضني وفنيني من مختلف الرشائح 

وكذلك اإلداريني.
وبحســب بيان املكتب األعــىل لنقابة األطباء 
والصيادلة اليمنيني فإن هذه االعتداءات ليســت 
األوىل عىل الكوادر الطبية فقد ســبقها الكثري من 
االعتــداءات تمثلت بالهجوم عىل املستشــفيات 

واملراكز الصحية تحت مربرات واهية.

أطباء مركز العزل بمستشــفى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا أعلنوا- يف وقت سابق-  إيقاف العمل 
باملركز حتى توفري الحماية الالزمة بعد تعرضهم 
العتداء مسلح يف ثاني هجوم يتعرض له مستشفى 
خاص بصنعاء خالل أقل من 48 ســاعة من قبل 

عنارص محسوبة عىل الحوثيني.
قلة اإلمكانيات وأدوات الســالمة وعدم االلتزام 
باإلجــراءات الوقائيــة املتبعة يف املستشــفيات 
الحكومية والخاصة أدت إىل زيادة عدد اإلصابات 
بني األطباء والصيادلة والتمريض والفنيني ومن ثم 

ارتفاع نسبة الوفيات بني أعضاء الكادر الصحي. 
إغالق رشكات وصيدليات

االعتداء عىل األطبــاء والكادر الصحي من قبل 
املليشيا يقابله حمالت تعسفية عىل رشكات أدوية 
وصيدليات لتواصل بذلك مسلسل انتهاكاتها ضد 
قطاعي الصحة والدواء اللذين أنهكتهما عىل مدى 
سنوات انقالبها بحمالت التعسف واالبتزاز والنهب 

واإلغالق واملصادرة.
املليشيا شــنت حمالت استهداف جديدة طالت 
مستشــفيات خاصة ورشكات ومخــازن دواء 
وصيدليات بعدد من مديريــات ومناطق صنعاء 
تحت ذريعة مخالفة األسعار وعدم االلتزام بالقواعد 
التعسفية املتخذة ملجابهة "كورونا املستجد" الذي 
تفىش مؤخرا بشكل مخيف يف صنعاء ومدن أخرى.

وســائل إعالمية نقلت عن مصــادر دوائية يف 
صنعاء أن حمالت املليشيا أسفرت عن إغالق 170 
صيدلية و25 رشكة دوائية و8 مخازن لألدوية يف 
املدينة بحجة عدم التزامها بسعر بيع املواد املطهرة 

واألدوية التي أقرتها مؤخرا هيئة الدواء الحوثية.

بأوامر وزير صحتها
إغالق املليشيا للمستشفيات الخاصة دون غريها 
جاءت عقب تهديدات أطلقها وزير الصحة الحوثي 
قبل أيام باعتزام مليشياته إغالق عدد منها بذريعة 

أنها ال تستقبل حاالت اإلصابة بفريوس كورونا الذي 
تتكتم املليشيا عىل حجم تفشيه.

حمالت االســتهداف الحوثيــة الجديدة بحق 
املستشــفيات وتجار وبائعي الدواء جاءت عقب 
توجيهات صادرة من وزيــر الصحة الحوثي طه 
املتوكل وأرشف عىل تنفيذها ميدانيا برفقة مسلحني 
وعربات عسكرية القيادي الحوثي محمد املداني 
املعني رئيسا لهيئة الدواء الحوثية، والقيادي بسام 
الغرباني املعني وكيال لــوزارة الصناعة بحكومة 

االنقالبيني. 

احتجاز ودفع جبايات
حملة املليشيا املسعورة وغري القانونية احتجزت 
يف غضون يومني فقط أكثر من 92 شخصا بينهم 
صيادلة وتجار ومستوردو أدوية ومنتجون ووكالء 

بشكل تعسفي واقتادتهم إىل جهات مجهولة.
يؤكد مراقبون أن حمالت املليشيا الحالية تهدف يف 
املقام األول إىل استهداف ما تبقى من منتسبي قطاع 
الصحة والدواء بغيــة إجبارهم عىل دفع جبايات 

وإتاوات مالية جديدة لجيوب املليشيا.

اختفاء المعقمات
مواد التعقيم واملنظفــات ذات الجودة العالية 
تالشت من أســواق صنعاء يف ظل انتشار جائحة 
كورونا، ومــع زيادة الطلب عليهــا تحولت تلك 
املتطلبات اإلنسانية اىل أدوات للمتاجرة والرتبح غري 

املرشوع ملليشيا الحوثي.
مواطنون أكدوا اختفــاء املعقمات واملنظفات 
وأدوات السالمة ذات الجودة العالية من األسواق 
والصيدليات ورشكات األدوية بصنعاء يف ظل زيادة 
الطلب عليها مع اتساع رقعة تفيش الوباء وتزايد 

أعداد الوفيات.

شبكة سماسرة سحبت األدوية
مصادر طبية أكــدت لـ"العاصمة أونالين" أن 

شبكة سمارسة تابعة ملليشيا الحوثي عملت عىل 
ســحب األدوية ذات الجودة العالية من أصناف 
املعقمات واملنظفات ومتعلقات السالمة من فريوس 
كورونا من الصيدليات ورشكات األدوية وعملت عىل 
احتكار بيعها بواســطة مايشبه السوق السوداء 
بأسعار جنونية مستغلًة زيادة الطلب عليها مع 

تفاقم انتشار الوباء بصنعاء.

صفقة بين الصحة الحوثية والموردين
عملية االحتكار لألدوية ومستلزمات مواجهة 
كورونا تبدأ من صفقة بني ســمارسة ماتسمى 
بوزارة الصحة التابعة ملليشيا الحوثي يف صنعاء 
واملوردين الرئيسيني، حيث امتنع املوردون مؤخراً 
عن ضخ أي كميات جديدة للســوق واالستعاضة 
عن ذلك بعملية البيع عرب سمارسة الصحة وهو 

مايمكنهم من جني أرباح ضخمة.

سوق سوداء لألدوية
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قالت يف بيان 
لها :إن مليشيا الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء 
لألدوية وإدارة رشكات أدوية غري مرخصة والقيام 
بحمالت ملصادرة األدويــة القادمة عرب املنظمات 
اإلغاثية واســتبدالها بأدوية فاسدة لقتل املواطن 

اليمني.
عاملون صحيون بصنعاء اتهموا قادة املليشيا 
املرشفني عىل قطاع الدواء بالتواطؤ مع بعض تجار 
األدوية واملســتلزمات الصحية خصوصا املوالني 
لها لخلق ســوق ســوداء مبدين استغرابهم من 
اختفاء أبسط األدوية املطلوبة للوقاية من مختلف 
الصيدليات، دون وجود أي رقابة أو حلول للمشكلة 

املستعصية.

خدعة ايجاد لقاح من صنع محلي
ما يســمى بوزير الصحة يف حكومة الحوثيني 
طه املتوكل قال- يف وقت ســابق-: إن دواء وعالج 
فريوس كورونا سيكون من اليمن، مشرياً إىل أبحاث 

ودراسات مبرشة بهذا الخصوص.
املتوكل زعم يف املؤتمر الصحي أنهم اقرتبوا من 
اكتشاف العالج وأضاف: "بإذن الله سبحانه وتعاىل 
وبقدرات األطباء وزمالئنا الصيادلة والزمالء يف 
املختربات، اآلن تجرى أبحاث طويلة مستفيضة 

وإن شاء الله دواء كورونا سيأتي من اليمن.

فئران تجارب
رأت املليشيا أن تســتغل حالة تفيش كورونا 
والذي يحتــاج إىل أدوية تعالج األعراض فأعلنت 
أنها ستنتج دواء للفريوس األمر الذي أثار سخرية 
يف أوساط املتابعني وألن املليشيا دأبت عىل استغالل 
كل يشء أشاعات أن هناك أدوية بديلة فرشعت يف 

دجل املرىض عرب مشعوذيها!!!. 
يف هذا الصدد حذر نقيــب الصيادلة اليمنيني 
من تحويل املرىض اليمنيني إىل "فرئان تجارب" 
لتجريب اخرتاعات أدوية تتم بطريقة ال عالقة لها 

باألساليب العلمية الحديثة.
الدكتور فضل حراب وجــه تحذيراً إىل قيادات 
وزارة الصحة الحوثيــة وإىل األطباء والصيادلة 
و"بعض املخربيني واملشعوذين أيضاً سواء الذين 
حصلوا عىل شهائد مزاولة مهنة الطب او الشعوذة 
أو بدونها من جعل الشعب اليمني )فرئان تجارب( 
الخرتاعات "مرجعياتها رؤوســهم الفارغة من 
العلوم واملعرفة بالطرق واألساليب العلمية البحثية 
يف مجال الدواء، لعلمنا جميعا بالطرق املقرة واملتبعة 
عامليا ومنذ عقود طويلة للســماح باخرتاع أدوية 

خاصة بالبرش".
وتســاءل حراب: "هل املرىض يف اليمن أصبحوا 
حقل تجارب لوصفات أدوية ســتجرب ألول مرة 
يف اليمن وستدخل تحت طائلة بروتوكوالت وزارة 

الصحة اليمنية!؟"
وانتقد "حراب" قيــادات الصحة التي قال إنها 
"تعد بما ليس لهما به علــم وال معرفة من قرب 
نجاح اخرتاعات يمنية متميزة عىل كافة العالم يف 

إنتاج دواء شاف واف لفريوس كوفيد19".

تحذير من موت اآلالف
وحذر حراب من موت اآلالف حالياً ويف املستقبل 
القريب وبعد إجراء تجارب عىل اإلنســان بطرق 
مبارشة، وبسبب اســتمرار الوصفات العشوائية 
والغوغائية والالمستندة عىل تجارب رسيرية وقبلها 
عىل الحيوانات والتي قد تحتاج لفرتة زمنية من 5 
إىل 10 سنوات عىل األقل" متسائالً عن من سيتحمل 
املسؤولية عن ذلك، ومن سيحاسب ومن سيوقف 

"هذه املهازل الصادرة من قبل الجهالء".
وأضاف حراب يف تدوينــة مطولة نرشها عىل 
صفحته يف الفيس بوك "البحوث العلمية إلنتاج دواء 
جديد لحاالت خطرية يسببها فريوس مستجد غريب 
وجديد وعاملي ورسيع االنتشار ليست بتلك السهولة 
أو البساطة كما يتخيلها من ال يعرف كيف تخرتع 
األدوية وكيف يقر استخدامها ملعالجة املرىض من 

بني البرش"؟!!.

تدهور مستمر
نتيجة االستهتار الكبري بقطاعي الصحة واألدوية 
يؤكد مراقبون أن الوضع يف مناطق سيطرة مليشيا 
الحوثي يف تدهور مســتمر بسبب تالعب املليشيا 
باملساعدات الدوائية والطبية املقدمة من منظمتي 

الصحة العاملية واليونسيف.
يقول حقوقيون: إن طريقة تعامل الحوثيني مع 
الجائحة جريمة تضاف إىل جرائمهم السابقة ضد 

اإلنسان اليمني.

    المليشيا فصلت 569 موظفًا من الموظفين واألطباء والممرضين وعينت عناصرها
    أغلــق الحوثيون 170 صيدلية و25 شــركة دوائية و8 مخــازن لألدوية في صنعاء
    تعامــل الحوثييــن مع الجائحــة جريمة تضاف إلــى جرائمهم ضد اإلنســان اليمني

   تقرير / عارف الواقدي 

أعادت الحكومة الرشعية خالل األيام املاضية مئات 
املسافرين اليمنني الذين علقوا يف عديد من دول العالم 
نتيجة إجراءات منع السفر يف تلك الدول يف ظل اتساع 

رقعة تفيش فريوس كورونا املستجد "كوفيد - 19".
ورغــم الضغوطات التــي تتعرض لهــا الحكومة 
الرشعية والظروف التي تعيشــها جراء الحرب التي 
تخوضها وفوقها حاليا تفيش الوباء، غري أنها سارعت 
عندما أعلنت تلك الدول فتح خطوطها الجوية إىل إجالء 

مواطنيها العالقني هناك.
حتى اليوم أكثر من 3700 يمني من العالقني يف كل 
من مرص، واألردن، واإلمــارات، وجيبوتي، والهند، تم 
إعادتهم إىل البالد، من خــالل )20( رحلة جوية و)3( 

رحالت بحرية.

الرحالت باألرقام
توزعت الرحالت الجوية التي اســتقبلت املواطنني 

العالقني بنحو )9( رحالت جوية استقبلها مطار سيئون 
الدويل يف محافظة حرضموت، فيما استقبل مطار الريان 
يف املحافظة ذاتها )6( رحــالت جوية، فيما وصلت إىل 

مطار عدن الدويل )5( رحالت جوية.
بالتزامن، اســتقبلت مرايس عدة واقعة عىل ساحل 
البحر األحمر )3( رحالت بحرية تقل مواطنني عالقني 
يف جيبوتي، استقبل معها مرىس "ذو باب" رحلتي نقل 
عالقني قدمتا مــن جيبوتي تحمل عىل متنهما )263( 
عالقا، فيما مرىس باب املندب استقبل رحلة وحيدة من 

ذات الوجهة تحمل عىل متنها )162( عالقا.

تفصيل الرحالت الجوية
وعاد حتى اليوم نحو )597( مســافرا من اليمنيني 
العالقني يف األردن عــىل متن )4( رحالت جوية وصلت 
جميعها إىل مطاري سيئون وعدن الدوليني، بعد إخضاع 
جميع العالقني للفحص بجهاز )PCR( قبل صعودهم 
إىل الرحالت الجوية، والتأكــد من خلوهم من فريوس 

كورونا املستجد "كوفيد - 19".
أيضا ويف ذات الســياق ألزمــت الحكومة الرشعية 

الجهات املســؤولة عن إعادة العالقني باتباع واتخاذ 
اإلجراءات االحرتازية الروتينية للوقاية من وباء  كورونا 
بموجب بروتوكول نقل العالقني الــذي أقرته اللجنة 

الوطنية العليا ملواجهة وباء كورونا.
وتمكنت الحكومة الرشعية حتــى اليوم من إعادة 
)304( مسافرا من اليمنيني العالقني يف الهند عرب رحلتني 
جويتني وال زالت رحالت إجالء العالقني هناك مستمرة 
حتى اليوم مع تطبيق خطوات وإجراءات الحماية من 

الفريوس وفق بروتوكول نقل العالقني.
وعىل متن أكثر من )8( رحالت جوية قدمت جميعها 
من مطــار القاهرة الدويل إىل مطاري ســيئون وعدن 
الدوليني، أعادت الحكومة الرشعية حتى اليوم أكثر من 

)1252( مسافرا علقوا هناك.
واستقبل مطار الريان الدويل يف مدينة املكال، بمحافظة 
حرضموت )6( رحالت جوية جميعها تقل ما يقارب 
)1200( من املسافرين اليمنيني الذين علقوا هناك ولم 
يستطيعوا العودة جراء إغالق الخطوط الجوية نتيجة 

تفيش وباء كورونا.

أعادت أكثر من ٣7٠٠ عالق عبر ٢٣ رحلة جوية وبحرية

احلكومة تواصل إجالء املسافرين العالقني يف عدد من دول العالـم بعد تفيش وباء كورونا

في ظل تفشي وباء كورونا في المناطق التي يسيطرون عليها

مليشيا احلوثي.. هنب لألدوية وانتهاكات بحق األطباءمليشيا احلوثي.. هنب لألدوية وانتهاكات بحق األطباء
يف الوقت الذي تثمن دول العالم ومواطنوها 
دور مالئكة الرحمة عىل جهودهم اإلنسانية 
بوقوفهم وصمودهم يف الخط الدفاعي األول 
ملواجهة ومجابهة جائحة كورونا وتفانيهم يف 
خدمة املصابني رغم عدوى الفايروس، شكرت 
مليشــيا الحوثي جنود الجيش األبيض عىل 

طريقتها املختلفة عن العالم بأرسه!!

  تقرير / قاسم الجبري
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الموضوع األول:
الحديث عن الخمــس يف الواقع ال يكفيه مقال 
واحد، بل يحتــاج إىل مجلدات، وحلقات متنوعة، 
فهذه الفرية املزعومة هي أكرب خدعة يف التاريخ 
الشــيعي عىل اختالف توجهاته ومساراته، فهي 
تثبت من جهة خبــث القادة والرموز، ومن جهة 
أخرى حماقة األتباع، وسوف نقف عند هذه النقطة 
باختصار، وأثرها عىل الفكر الحوثي، بما يوضح 
يف النهاية ملاذا يعد الخمس بمفرده املحرك الخفي 
للرصاع القائم، فالسلطة واملال أقوى شهوة لدى 
اإلنسان، فالحوثي ال يهمه رشع وال دين بل يهمه 

ملك وجربوت وسلطة ومال.

الموضوع الثاني:
أصل الخمس.. قصة االختراع وأهم المعالم:

الدليل الواضــح عىل كون الخمــس فريضة 
مخرتعة، عىل الرغم من مكانتها الهائلة وتأثريها 
البالغ يف تاريخ املذهب الشــيعي والحوثي بوجه 
خاص، هو أنه حتى أواخر القرن الخامس الهجري 
لم يكن هناك يشء يف الفقه الشيعي عىل اختالف 
مصادره ما يسمى الخمس، وجميع كتب الفقه 
التي ألفت قبل هذا التاريخ ليس بها باب واحد أو 
حتى مسألة تتحدث عن هذه الفريضة املزعومة، 
حتى االثني عرشيــة اإلمامية لم تكن معهم هذه 
الفريضة املزعومة، بل أحد مؤسيس الحوزة العلمية 
يف النجف، واحد أكرب فقهائهم، والذي يطلقون عليه 
شيخ املذهب: محمد بن حسن الطويس، لم يذكر 
يف كتبه الفقهية األشهر لدى الشيعة أي يشء عن 
فريضة الخمس هذه، رغم أنه عارص أوائل القرن 

الهجري الخامس.

وقد بدأ الحديث عن الخمــس إبان الخالفة 
العباسية، التي لم تكن تفرض لعلماء الشيعة 
أي أعطيــات أو مخصصات لعــدم اعرتافها 
بمذهبهم، ولم تكن األموال املوقوفة من أثرياء 
الشــيعة كافية، وكانت النتيجــة أن الفقهاء 
وطالب العلم يف املذهب كانوا يعانون من الفقر 
والعوز الشــديدين، وكان املخرج الذي تفتقت 
عنه األذهان وقتها تقديم تفسري جديد مخرتع 
لآلية الكريمة )واعلمــوا أنما غنمتم من يشء 
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
واملساكني وابن السبيل( وهذا التفسري البدعي 
املزعوم يعني أن يدفع اإلنسان خمس ما يغنمه 
يف الحرب أو يف غري الحرب حســب التقســيم 
املذكور يف اآلية، فالخمس إذن واجب يف كل فائدة 
تحصل لإلنسان من املكاسب وأرباح التجارة ويف 

الكنوز واملعادن والغوص وغري ذلك.

الموضوع الثالث:
مس

ُ
رسالة األنبياء تتنافى مع الخ

أرسل الله آالف األنبياء والرسل برسالة عظيمة 
ودعوة قويمة، دعــوة الناس إىل الخالق وربطهم 
به، وجعلهم عبيداً لله وحده ال رشيك له، )تعبيد 
الخلق للخالق وليس املخلوق(، قال تعاىل: )َولََقْد 
ٍة َرُســواًل أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا  َبَعْثَنا يِف ُكلِّ أُمَّ
ْت  اُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهدَى اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن َحقَّ الطَّ

اَللَُة( ]النحل : 36[ َعلَْيِه الضَّ

ولقد نبه جميع األنبياء والرسل أقوامهم ألهم 
مسألة تتناىف مع الرســائل السماوية، وحتى ال 
ينفــروا منها، وهي قول كل نبــي لقومه: )َوَما 
أَْسأَُلُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجرَِي إاِلَّ َعىَل َربِّ الَْعالَِمني( 

]الشعراء: 109[.

)َوَيا َقْوِم اَل أَْسأَُلُكْم َعلَْيِه َمااًل إِْن أَْجرَِي إاِلَّ َعىَل 
اللَّه( ]هود: 29[

لكن الشــيعة وأتباع الســاللة من الحوثيني 
وأتباعهم أرادوا حرف رســالة األنبياء ورســالة 
محمد صىل الله عليه وسلم لجعلها رسالة جباية 
ألموال الناس ونهب ورسقة باسم الدين، قال تعاىل: 
)وغرهم يف دينهم ما كانوا يفرتون( فيســعون 
لتحويل الناس ألتباع لبني هاشم يأخذون أموالهم 

ويرسقون عرق جبينهم، ولو علم أبو لهب بهذه 
الرسقة لــكان أول املتبعني للرســالة املحمدية 
بل وأســبق الناس إليها ففيها املغنم والرئاسة، 

حاشاها من ذلك.

الموضوع الخامس:
مس والركاز في الفقه اإلسالمي

ُ
الخ

هذه القضية ليســت من القضايا الشائكة يف 
الفقه اإلسالمي، وليســت من القضايا الحتمية 
فيه أو امللتبســة، لكننا إذا قلنا إن حب السلطة 
هو املحرك الفعيل لكل الرصاعات التي تخوضها 
الســاللة الهاشــمية وأنصارها، فإن حب املال 

"الُخمس" هو الجناح اآلخر لهذا املحرك!

قد تقول: إنهم إن وصلوا للحكم، وصلوا للثروة 
واإلثراء كمحصلة ثابتــة، أقول لك نعم، لكن هل 
يصلون دائًما للحكم والسلطة؟ وهل كلهم يصل 

للحكم والسلطة؟

ولنئ كان يهتم بالحكم والسلطة كرباؤهم فقط، 
فإن االهتمام بالُخمس منصب منهم جميًعا، ولذا 
يحرص بعض َمن ال خالق لهم من جهال العرب 
والعجم عىل رشاء مشــجرات نســٍب هاشمي؛ 
لُيوجبوا ألنفســهم الُخمس من أمــوال الناس، 
وليدفع الناس إليهم أموالهم، بسبب جهل الناس 
لهذه القضية من جهة، واستغاللها استغالاًل كبريًا 
من جهة الشيعة يف هذا الزمان واألزمان التي قبل، 
حتى عّدوا دفع الُخمس أصاًل من أصول الدين، بل 
هو عندهم أهم من الزكاة التي هي ركن من أركان 

اإلسالم!

تنبيهات مهمة جًدا:
ومن هنا ينبغي التنبيه بشكلٍّ جدي ملسائل مهمة 

قبل مواصلة الحديث عن هذه القضية:

تــه، إنما هو من  أواًل: موضــوع الخمس بُرمَّ
أموال الكفــار الذي يغنمه املســلمون، باتفاق 
العلماء، وليس يف أموال املســلمني، وال يؤخذ من 
مال املسلمني يشء غري الزكاة، وعىل املسلمني أن 
يتنبهوا لهذه املسألة، فال ُخمس وال ُخمس ُخمٍس 
يف مال مسلم، ولم يقل به أحٌد غري الشيعة الذين 

يأكلون أموال الناس بالباطل.

ثانًيــا: الكالم عن خمــس الخمس، وليس عن 
الخمس، وينبغي التنبه لهذه املسألة، فهو واحد 
من خمسة من خمسة وعرشين، وقيل بل واحد 
من ستة من ثالثني، ألن آية سورة األنفال ذكرت 
خمسة أصناف، وقيل ستة أصناف يتوزع عليهم 

الُخمس، كما سيأتي.

ثالًثا: هذه املســألة كما نوهت قبُل = مســألة 
فرعية من مســائل الفقه، يجوز فيها الخالف، 
بل قد وقع الخالف فيها بشكل واضح وكبري كما 
سرتى، فليست من مســائل أصول الدين أو من 

مهمات اإلسالم كما تصوره الساللة وشيعتها.

نعود لقضية الُخمس:

األصل فيها قول الله تعاىل: ﴿َواْعلَُموا أَنََّما َغِنْمُتْم 
ٍء َفأَنَّ لِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َولِذِي اْلُقْرَبى  ِمْن يَشْ
ِبيل( ]األنفال: 41[،  َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنِي َواْبِن السَّ
فاآلية تتحدث عن قســمة الغنائم املأخوذة من 
الكفار، وجعلت قسمتها عىل خمسة، وقيل بل عىل 
ستة: )الله تعاىل، ورسوله صىل الله عليه وسلم، 
وذوي القربى، واليتامى، واملساكني، وابن السبيل(.

فالكالم هنا في عدة مسائل:
مس؟: 

ُ
 المسألة األولى: مما ُيخرج الخ

نّصت اآلية أنه مما ﴿غنمتم﴾، أي من الكفار، بحرٍب 
أو يفء، أي من دون حرٍب كصلح أو غريه-، وال يجوز يف 
مال الذمي، وال يخرج من مال مسلٍم أبًدا، وهذا هو ما 

عليه عموم املسلمني.

وقالت الشيعة اإلمامية: أن الُخمس ُينزع من غنائم 
الحرب، ومن كل مال املسلم، فيؤخذ من: 

1. الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم.

2. ومما يســتخرج من املعادن كالذهب والفضة 

والنحاس والحديد والكربيت والنفط وغريها.

3. ومن الكنوز املستخرجة من مدافنها أرضاً كانت 
أم جداراً أم غريهما.

4. ومما ُيخرج بالغوص من البحار أو األنهار الكبار 
مما يتكون فيها من اللؤلؤ واملرجان وغريهما من 

األشياء الثمينة.

5. ومن الحالل املختلط بالحرام يف بعض صوره.

6. ومن الفوائد واألرباح املستحصلة من تجارة أو 
صناعة أو حيازة أو أي مكســب آخر، ومثلها ما 
يملكه الشخص بهدية أو وصية، وما يأخذه من 

املعونات واملساعدات، واإلرث يف بعض الحاالت.

والخمــس عندهم أهــم من الزكاة، لــذا يصبون 
اهتمامهــم عليه وال يلتفتون للــزكاة، فهي ال يشء 

مقارنة بعوائد الخمس!

وقالت الزيدية: يجب الُخمس عىل كل غانم يف ثالثٍة:

األول: صيد الرب والبحر وما اسُتخرج منهما أو أُخذ 
من ظاهرهما كمعدن وكنٍز، ودرٍة وعنرب، ومســك، 
ونحل، وحطب، وحشيش، لم ُيغرسا ولو من ملكه أو 

ملك الغري، وعسٍل مباح. 

الثاني: ما ُيغنم يف الحرب ولو غري منقول إن ُقسم إال 
مأكواًل له ولدابته لم يعتض منه وال تعدى كفايتهما 

أيام الحرب.

الثالث: الخراج واملعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة.

ولقد كفانا الشوكاني -رحمه الله- الرد عىل ما نص 
عليه متن األزهار، وهو أهم كتاب معتمد لدى الزيدية، 
فقال يف السيل الجرار املتدفق عىل حدائق األزهار: اعلم 
أن هذه الرشيعة املطهرة وردت بعصمة أموال العباد، 
وأنه ال يحل يشء منها إال بطيبة من أنفســهم، وأن 
خالف ذلك = من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبت 
يف الكتاب والسنة أن الله ســبحانه أحل لعباده صيد 
الرب والبحر، فما صادوه منهما فهو حالل لهم داخل يف 
أمالكهم كسائر ما أحل الله لهم، فمن زعم أن عليهم يف 
هذا الصيد الحالل ُخمسة أو أقل أو أكثر لم يقبل منه 
ذلك إال بدليل يصلح لتخصيص األدلة القاضية بعصمة 
أموال الناس، وينقل عن األصــل املعلوم بالرضورة 
الرشعية. ولم يكن ها هنــا دليل قط، بل إيجاب ذلك 
ســببه توهم دخول الصيد تحت عمــوم قوله تعاىل: 
ٍء﴾ ]األنفال: 41[، وهو  ﴿َواْعلَُموا أَنََّما َغِنْمُتْم ِمْن يَشْ

توهم فاسد وتخيل مختل.

والخالصة أنه ال ُخمس يف مال مسلم، إال عند الشيعة 
اإلمامية والزيدية، وقد توسعوا يف ذلك بما ُيشعر بأن 
املقصود هو جباية األموال، وأكل أموال الناس بالباطل، 

وليس مجرد فهٍم لكتاب الله تعاىل.

وقد حرم الله أخذ مال أي: إنسان إال بحقه، كتجارة 
أو غريها، ولم يرشع الله غري الــزكاة وهي مردودة 

عليهم.

مس؟:
ُ

المسألة الثانية: كم هم أهل الخ

ذكرت اآلية ستة أصناف، هم: الله تعاىل، ورسوله، 
وذوو القربي، واليتامى، واملســاكني، وابن السبيل. 
وقيل: بل خمسة أصناف، وعّدوا سهمي الله ورسوله 

سهًما واحًدا.

املسألة الثالثة: هل للهاشميني نصيب يف الُخمس؟:

* الشيعة اإلمامية والهادوية يقسمون 

الخمس قسمين:
القسم األول: فيجعلون سهًما لرسول الله.

القســم الثاني: بقية األسهم )ســهم ذوي القربى 
واليتامى واملساكني وابن الســبيل( كلها لبني 
هاشم، فيجعلون املقصود: ذوي قربى الرسول، 

وأيتامهم ومساكينهم وابن سبيلهم!

قال صاحب متن األزهــار الهادوي: ومرصفه -أي 
الخمس- َمن يف اآلية، فســهم الله للمصالح، وسهم 
الرســول لإلمام، إن كان وإال فمع سهم الله، وأولو 
القربى هم الهاشــميون املحقون وهم فيه بالسوية 
ذكرًا وأنثى غنًيــا وفقريًا ويخصص إن انحرصوا وإال 
ففي الجنس، وبقية األصناف منهــم. أي: املقصود 
باليتامى واملساكني وابن السبيل يف اآلية َمن كانوا من 

بني هاشم!

وقد رد اإلمام الشوكاني عىل هذا الزعم فقال: قوله: 
"وبقية األصناف منهم"، هذه دعوى مجردة وتقييد 
القرآن الكريم بمجرد الرأي الذي ال دليل عليه، والحق أن 
لليتامى عىل العموم سهم من الخمس وكذلك للمساكني 

وأبناء السبيل، فالقول بأن هذه الثالثة األسهم ُترصف 
يف سهم ذوي القربى بعيٌد من الحق بعًدا شديًدا ومخالف 

للنصوص القرآنية مخالفة بينة.

* واختلف أهل الُسنة يف تحديد األصناف املستحقة 
للُخمس: فقالــت الحنفية: يرصف عىل اليتامى 
واملساكني وابن السبيل، وليس لذوي القربى يشء 

بعد وفاة رسول الله.

وقالت املالكية: يعود إىل بيت املسلمني، فيرصفه إمام 
املسلمني عىل مصالح املسلمني كلهم.

وقالت الشــافعية والحنابلة: يقسم عىل الخمسة 
األصناف املذكورين يف اآلية، فسهم الله ورسوله لإلمام 
يرصفه عىل مصالح املسلمني، والسهم الثاني لذوي 
القربى لبني هاشم، والســهم الثالث سهم اليتامى، 
فيرصف عليهم، والسهم الرابع سهم املساكني فيرصف 

عليهم، والسهم الخامس البن السبيل.

وروي عن الحسن وقتادة يف سهم ذي القربى كانت 
طعمة لرسول الله صىل الله عليه وسلم يف حياته فلما 
تويف حمل عليه أبو بكر وعمر يف سبيل الله، وروى ابن 
عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس عىل ثالثة أسهم، 
ونحوه حكي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، وهو 
قول أصحاب الرأي قالوا يقسم الخمس ثالثة: اليتامى 
واملساكني وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله صىل 

الله عليه وسلم وسهم قرابته.

فالذي عليه عمل أبي بكر وعمر، وهو ما وافقهم فيه: 
عيل بن أبي طالب، وابن عباس، ومحمد ابن الحنفية، 
والحســن البرصي، وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه، 
ومالك وأصحابه، أنه ليس لبني هاشم يشء يف الخمس، 
وأنه إما يقسم بني الثالثة األصناف، اليتامى واملساكني 
وابن السبيل، كما هو مذهب الحنفية، أو ُيرد إىل بيت 
مال املسلمني، فيرصف يف مصالحهم، كما هو مذهب 

املالكية.

وهذا املذهب هو الراجح، ألمور، منها:

األول: أن هذا هو فهم الخلفاء الراشــدين املهديني، 
وهو فعلهم، ولذلك لم يعطهم أبو بكر وال عمر، إال كما 

ُيعطى بقية املسلمني.

الثاني: أن هذا هو املنسجم مع حديث أن النبي صىل 
الله عليه وســلم لم يورث ديناًرا وال درهما، وما 
ورثه فهو صدقة، ومال الخمس إنما كان يحصل 

بسبب رسول الله صىل الله عليه وسلم.

الثالث: أن كبار املعنيني من بني هاشــم لم يأخذوا 
الخمس، وعىل رأســهم عيل وابن عباس -واختلفت 

الرواية عنه- ومحمد ابن الحنفية.

الرابع: أنه مقتىض العــدل، فاألصل يف الغنيمة أن 
تقسم عىل من غنمها، ثم إن تعدت فلعموم املسلمني، 
وتخصيص فصيل منهم مناٍف للعدل، وإنما ُخصصوا 
ابتداًء ألجل رسول الله، أو أنهم لم يخصصوا أبًدا كما 

سيأتي.

الخامس: أن هذا هو املنسجم مع عدم طلب األجرة، 
ليتحقق قول الله تعاىل عىل لسان نبيه: ﴿ُقل ال أسألكم 
عليه أجــراً﴾ ]األنعام:90[، فــإذا كان يصل قرابته 

الُخمس دون الناس فهو كاألجر.

مس الركاز؟
ُ

لمن خ
املقصود بالركاز هو استخرج ما دفن يف الجاهلية 
والكفر، فمن وجد شيًئا من دفنهم فهو ركاز، أما ما 
كان من دفن اإلسالم، ووجد عليه عالمات تدل عىل أنه 

من دفن اإلسالم فُيعامل معاملة الُلقطة.

ثم اختلف الفقهاء يف الــركاز، هل فيه الخمس أم 
الزكاة:

فذهبت الحنفية وامللكية أنه ُيعامل معاملة ُخمس 
الغنائم، وعىل هذا، وبناًء عىل قولهم الســابق فيمن 
ُيرصف لهم الُخمس، فيكون تقســيم الركاز كالتايل: 
ُخمس الركاز لليتامى واملســاكني وابن السبيل، عىل 
قول الحنفية، أو لبيت املال عىل قول املالكية، واألربعة 

األخماس األخرى لواجد الركاز.

وذهب الحنابلة إىل أن يف الركاز الُخمس، ويقسم عىل 
األصناف الخمســة، بناًء عىل رأيهم يف تقسيم ُخمس 

الغنيمة.

وذهبت الشافعية ورواية للحنابلة إىل أنه يجب رصف 
خمس الركاز مرصف الزكاة، قــال النووي: هذا هو 

املذهب. 

ـُمـس.. الصـــراع الخـفـــي.. الصـــراع الخـفـــي
ُ

ـُمـسالخ
ُ

الخ

أكرب رسقة يف التاريخأكرب رسقة يف التاريخ

يعدها/ بـالل حـميد



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 مرشوع "مســام" لنزع 
األلغام يف اليمن، انتزاعه وإتالفه لـ 
20 ألف لغم وعبوة ناسفه وقذيفة 
غري منفجــرة يف محافظتي مأرب 

والجوف، خالل عامني.
وقــال قائد الفريق 11 مســام 
املهندس" صالح طريق" يف ترصيح 
نقله موقع مرشوع "مسام": " إن 
فريقه تمكن منــذ أن بدأ عمله يف 
املرشوع منتصف 2018 من تأمني، 
وتطهري 16 حقالً، ومنطقة ملغومة 
تنوعت مــا بني مناطــق زراعية 

وسكنية، وممرات وطرق رئيسية، 
وفرعية".

وأضاف: "إن %80 من مساحة 
محافظة مــأرب زرعها الحوثيون 
ـ قبــل تحريرها ـ بشــكل كثيف 
وعشــوائي بعــرشات اآلالف من 
األلغام، والعبوات الناسفة، وبفضل 
الجهود التي بذلتها فرق "مسام" 
خالل أكثر من عامني تم تأمني مأرب 

من خطر األلغام بشكل شبه كيل".
وأشــار إىل أن فريقه تمكن من 
تأمــني أغلب املناطــق يف الجفينة 

وذات الراء، وغريها، والتي أصبحت 
اآلن مناطق سكنيه تشمل عرشات 
املخيمات املكتظة بآالف النازحني 
الذين رشدتهم املليشيا الحوثية من 

أراضيهم ومنازلهم".
وقامت مليشيا الحوثي املتمردة 
بزراعة املناطق التي كانت تسيطر 
عليها بآالف األلغام بطرق عشوائية 
ومموهة، وتسببت تلك األلغام بمقتل 
وإصابة آالف املواطنني اليمنيني منها 
إعاقات دائمة وبرت أعضاء الضحايا 

أغلبهم من النساء واألطفال.

بدأت، اإلثنني، املرحلة األوىل من إعادة تأهيل 
مدينة شبام التاريخية بمحافظة حرضموت، 
بتكلفــة 509 آالف دوالر، بتمويل من االتحاد 
األوروبي عرب منظمة اليونســكو والصندوق 
االجتماعي للتنمية، وإرشاف فرع الهيئة العامة 

للمحافظة عىل املدن التاريخية.
ويتضمن املرشوع " إعــادة تأهيل 40 من 
املنازل املترضرة والتدخل العاجل للبنية التحتيةـ  
وترميم األجزاء املترضرة من سور املدينة، وإزالة 

جزء من أشجار السيسبان حول املدينة".
وأوضــح مدير فرع الهيئة حســن عيديد، 
أن املشاريع ستنفذ عرب الصندوق االجتماعي 
للتنمية وبآلية النقد مقابل العمل، بهدف توفري 

فرص عمل للشباب وتحسني الوضع املعييش.
وشبام مدينة تاريخية أثرية ساحرة شمايل 
حرضموت، وتعرف بمانهاتن الصحراء. وتشكل 
املدينة املسّورة التي تعود اىٕل القرن السادس عرش 
أحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم املدني الدقيق 

املرتكز عىل مبدأ البناء العمودي. 

أعلنت اللجنة الوطنية العليا ملواجهة كورونــا، ارتفاع حاالت اإلصابة 
املؤكدة بفريوس كورونا يف اليمــن إىل 1015 حالة، بينها 274 حالة وفاة، 

و379 حالة تعاف.
وقالت اللجنة يف منشور عىل صفحتها "بتوتري" رصدته "26سبتمرب" 
أمس األربعاء: إنها سجلت 13 حالة وفاة 8 منها يف محافظة تعز وحالتان 

يف لحج، وحالتان يف املهرة، وحالة بحرضموت".
وأضافت "أنها سجلت 23 حالة إصابة جديدة 7 منها يف املهرة، و4 بتعز 
و5 يف حرضموت، و4 يف عدن وحالتني يف لحج وحالة بالضالع". كما أعلنت 
اللجنة تســجيل 23 حالة تعاف، 10 منها باملهرة، و8 يف تعز وحالتان يف 
لحج، وحالتان يف عدن وحالة بحرضموت"، وأشارت إىل أن إجمايل الحاالت 
املؤكدة منذ 10/أبريل املايض بلغ 1015 حالة، بينها 274 حالة وفاة، و379 

حالة تعاف.

اللجنة الوطنية العليا:

إصابات كورونا تتخطى ألف حالة 

أصيب مــزارع ونجلــة بإصابات 
خطرية، الثالثاء، إثر تعرضهما النفجار 
لغــم أرىض زرعته مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، بعزلة بني حســن مديرية 

عبس بمحافظة حجة. 
وقال مصدر محيل لوكالة)ســبأ(، 
"إن لغما أرضياً من مخلفات الحوثيني، 

انفجر يف سيارة املواطن محمد شوعي 
ساحيل وأحد أبنائه أثناء عودتهما من 
مزرعتهما إىل املنزل، يف قرية العقدة عزلة 
بني حسن املحررة التابعة ملديرية عبس. 
وأكد املصدر، أن حالة املواطن محمد 
ونجله، خطرة وتم نقلهما إىل املستشفى 

لتلقي العالج.

إصابة مواطن ونجله جراء انفجار لغم 
زرعته املليشيا يف مديرية عبس

اليونيسكو تبدأ تأهيل مدينة شبام التارخيية 

كرم وزير الدفاع الفريــق الركن محمد عيل املقديش 
الجندي طارق مغنيز واملراسلني فهد العيال وعبد اإلله 
البوري بالشــهادات التقديرية وذلــك عرفانا وتقديرا 
لشجاعتهما وإقدامهما النادر يف أداء واجبهم الوطني 

بكل إخالص.
ووجه الوزير املقديش، برتقية البطل طارق مغنيز، إىل 
رتبة مالزم ثاني، وذلك مكافأة عىل موقفه البطويل الذي 
وثقته كامريا املصور فهد العيال، وهو ينقض عىل متارس 

العدو الحوثي وينتزع من قناص املليشيات سالح البندقة 
بكل شجاعة وإقدام.

ويأتي تكريم وزير الدفاع، وترقيته للبطل طارق 
مغنيز، يف إطار اهتمام معاليه ورعايته ألبطال القوات 
املسلحة وتقديراً لبطوالتهم وبسالتهم يف جبهات العزة 
والكرامة وتشجيعاُ وتعزيزا لتلك الصفات التي تعد 
جزءاً من شخصية منتســبي املؤسسة العسكرية 

الوطنية.

وفاء وعرفانا لشجاعته النادرة

وزير الدفاع يكرم اجلندي مغنيز ويوجه برتقيته

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

أبطال اجلمهورية يشقون طريق احلرية والتحرير
ستظل القوات املسلحة واألمن مؤسسة الشعب الدفاعية واألمنية الوطنية 
والدستورية التي يستند إليها الشعب والوطن معا، فهي اليوم تشكل املالذ 
الوطني اآلمن لكل اليمنيني أمــام كل التحديات واألزمات واملؤامرات التي 
تعصف باليمن )أرضا وإنسانا وهوية(، فقد حملت عىل عاتقها مسؤوليات 
وطنية جسيمة منذ اللحظة األوىل لتأسيسها، هذه املؤسسة التي تعد تجسيدا 
حياً للخارطة اليمنية )جغرافيا وسياسيا واجتماعيا( دون استثناء، فقد أسست 
عىل عقيدة وطنية راسخة والؤها بعد الله للشعب والوطن والجمهورية، وهو 
ما يؤكده صمود وتضحيات أبطالها الذين يخوضون معركة املصري املقدس 

بكل بسالة وشموخ دفاعاً عن اليمن وشعبه وسيادته وهويته الوطنية.
هذه املؤسسة التي ال يتجاوز عمرها خمس سنوات لكن إنجازاتها تفوق 
عمرها الزمني بكثري، خمس سنوات كان أمامها معركتان هما معركة التحرير 
يف مختلف الجبهات وامليادين عىل مرسح العمليات العسكرية ومعركة البناء 
املؤسيس الداخيل يف مختلف تشكيالتها العسكرية، وقد قطعت شوطا كبريا يف 
بناء هيئاتها ودوائرها ومناطقها ومحاورها وألويتها ووحداتها العسكرية، 
خمس سنوات ال تقاس كمسافة زمنية بما حققه أبطال هذه املؤسسة الوطنية 
من انتصارات وإنجازات -وماتــزال- وبأقل اإلمكانيات، ويف ظل ظروف 
صعبة واستثنائية وأمام كل املعوقات والتحديات الداخلية والخارجية، فقد 
ولد املارد اليمني الســبتمربي األكتوبري، من رحم الجمهورية ومن رحم 
القضية الوطنية، وهاهم أبطاله يخوضون ببسالة ملحمة الكرامة والحرية 
والوجود اليمني بكل بسالة ال يعرف اليأس أو االنكسار وهم يذودون عن 
رشف األمة اليمنية وهويتها وعن السيادة الوطنية ضد مشاريع الفوىض 
والتفكيك واملوت والعبودية والعنرصية واملليشاوية، هذه األدوات الرخيصة 
املدعومة إقليميا ودوليا، وبات املواطن العادي يدرك جيدا أجندة هذه املشاريع 
القذرة امللطخة بالدماء واالنتهاكات والنهب والسلب، والعمالة واالرتهان 
لألطماع الفارسية املعادية لليمن وشعبه ومستقبل أجياله، متمثلة يف مليشيا 
الحوثي اإلمامية بكل ما تحمله من مشاريع تسعى إىل تقزيم اليمن وتفكيكه 
وتقسيمه وتمزيق نسيج مجتمعه وطمس هويته الوطنية والحضارية، وقد 
خربها شعبنا جيدا ودفع أثماناً باهظة يف املايض البائد، وبات يدرك جيدا 
أن مصالح إقليمية ودولية أعادت إحيــاء هذه القوى التي يعود تاريخها 
األسود إىل ما قبل الثورة اليمنية املجيدة )26سبتمرب و14أكتوبر( حيث كان 
شعبنا قد داس عليها ودفنها يف ثورته املجيدة قبل أكثر من نصف قرن ، 
لوال خيانة الداخل وتواطؤ النخب، ومؤامرات الخارج الذي أنشأها ودعمها 
ماديا وعسكريا، عوامل مجتمعة أعادت هذه املشاريع القذرة إىل الواجهة 
من جديد لتنفيذ مخطط استعماري لتفكيك اليمن وتقسيمه حتى يسهل 
سيطرته االستعمارية عليه ونهب ثرواته الطبيعية واحتالل جزره وموانئه 

ذات األهمية االسرتاتيجية.
 إال أن أبطال القوات املســلحة واألمن- ومن خلفهم الشعب اليمني كله 
-تصدوا لهذا املخطط وعروه وهم يخوضون املعركة الوطنية الوجودية ببسالة 
ضد مشاريع املوت والدمار والتفكيك ومليشياتها يف سبيل استعادة الحياة 
لشعبهم ووطنهم ومستقبل األجيال القادمة، بثبات أسطوري وتضحيات 
عظيمة، يف ملحمة الحياة التي يشــكل أبطالها الحقيقيون منتسبو قواتنا 
املسلحة واألمن البواسل الذين سقوا شجرة الحرية ورووا بدمائهم الزكية 
تراب الوطن –وال يزالون- يجودون بدمائهم الطاهرة يف سهول وصحاري 
ووديان وجبال اليمن بشماله وجنوبه ورشقه وغربه، وهم يخوضون أقدس 
معارك اليمن الوطنية والوجودية املصريية بثبات وعزيمة فوالذية، مؤمنني 
بعدالــة القضية الوطنية النبيلة التي تعد ســالحهم األقوى، وبها حققوا 
انتصارات وإنجازات عظيمة بأقل اإلمكانيات ضد مليشــيا املوت الحوثية 
اإليرانية بمرشوعها الســاليل اإلمامي الكهنوتي العنرصي الهدام يف شمال 
الوطن وضد املشاريع القروية واملناطقية العنرصية املتناسلة منها يف جنوبه.

إن شعبنا اليمني يدرك جيدا أن تلك اللحظة التي أحس فيها باالنكسار 
كما حدث عام 2014م لن تعود مهما تكالب عليه االعداء ألنه لم يعد مكشوفا 
كما حدث، فهو اليوم يستند إىل مؤسسته الدفاعية واألمنية الدستورية التي 
باتت رقماً، وطنياً جمهورياً صعباً وصمام أمان البلد فقد تهشمت عليه كل 
املشاريع الهدامة، وقبل أيام احتفلنا بالذكرى الخامسة لتأسيسها، وأبطالها 
يشقون طريق النرص والحرية يف مختلف جبهات وميادين الرشف والكرامة 

لتحرير العاصمة صنعاء ببسالة وثبات.

المقدم/ رشاد المخالفي 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع
احلكومة تنفي وجود اتفاقية مع رشكة 

أرامكو الستغالل نفط »املثلث األسود«

وزارة األوقاف تعيد املبالغ املالية للحجاج املسجلني هلذا العام 

نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط بالعاصمة املؤقتة عدن، اإلثنني، صحة 
ما تناقله البعض يف مواقع التواصل االجتماعي من مذكرات مزورة زعمت 
أن هناك اتفاقاً بني الحكومة ممثلة بــوزارة النفط وبني رشكة أرامكو 
بخصوص ما يســمى باملثلث األســود الذي يقع بني محافظات، شبوة، 

ومارب، والجوف.
وأكد املصدر يف ترصيح لوكالة )ســبأ(، عدم صحة املعلومات.. مهيبا 
بوسائل اإلعالم تحري الدقة واملصداقية فيما تنرشه من معلومات، وعدم 

استغالل حرية التعبري لبث األكاذيب واإلشاعات.
وأشار إىل أن االتفاقيات ينظمها الدســتور ويعنى بها مجلس النواب 
فقط.. وبالتايل فإن األخبار، املفربكة ومتابعة اإلشاعة والتعاطي معها ال 
تعني الخربة واملهنية وعىل الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة اإلرضار 

بالصالح العام.
وقال: "إن الوزارة ســتالحق من يقفون خلف هــذه الوثائق املزورة، 

قضائيا".

بدأت وزارة األوقاف واإلرشــاد، 
أمس األربعاء، بإعادة جميع مبالغ 
الحجاج املالية الذين ســجلوا هذا 

العام قبل وقوع جائحة كورونا.
وأكد وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور 
أحمد عطيه، يف منشــور عىل حسابه 
"بتوتري" رصدته "26ســبتمرب" أن 
وكاالت الحــج والعمرة املعتمدة لدى 
الوزارة بدأت أمس األربعاء، بتســليم 
املبالغ املالية للحجاج الذين ســجلوا 
هذا العام قبل وقوع جائحة كورونا.. 
موضحاً أن عمليات تســليم املبالغ 

سوف تستمر ملدة أسبوع. 
ودعا قطــاع الحــج والعمرة 
واإلرشــاد،  األوقــاف  بــوزارة 
املواطنــني املســجلني لحج هذا 
العام ١٤٤١هجريــة، إىل التوجه 

إىل الوكاالت السرتداد مبالغ أجور 
خدمات الحــج التي تــم دفعها 
للوكاالت كاملة، بعد إعالن وزارة 
الحــج الســعودية اقتصار الحج 
عىل الجنسيات املختلفة املتواجدة 
داخل اململكة، يف ظــل اإلجراءات 
االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا 
املستجد كوفيد ١٩. وأهابت الوزارة 
بكافة املسجلني إىل رسعة اسرتداد 
مبالغهم يف مدة أقصاها أســبوع 
ابتداء من تاريخ ٢٤- ٠٦ – ٢٠٢٠، 
داعية إىل الرفع لها يف حال وجود أي 
مالحظات حول اسرتداد املبالغ من 
أرباب الوكاالت، أو عند حدوث أي 
استقطاع من املبلغ املدفوع، وذلك 
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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

انتزاع وإتالف 2٠ ألف لغم وقذيفة يف اجلوف ومأرب خالل عامني مقتل مخسة مواطنني بينهم امرأة 
برصاص قيادات حوثية يف إب

أقدم مســلحون حوثيون مدعومون من 
القيادي الحوثي عبدالواحد املروعي واملعني 
من قبل املليشــيات ووكيــل محافظة إب 
للشــؤون الفنية عىل قتل الشابني الشقيني 
رمزي، وأيهم أحمد غانم الرشيدي" وامرأة 
حاولت إنقاذ حياتهما وأصابوا الشاب محمد 
أحمد عايض الرشــيدي" يف مديرية السربة 

رشق إب أمس األربعاء.
وأكدت مصادر محلية لـ"26ســبتمرب" 
أن جريمة القتــل وقعت نتيجة خالفات بني 
أرسة الرشــيدي والقيادي الحوثي املروعي 
منذ سنوات تحولت إىل قضايا ثأرية تدعمها 
قيادات حوثية، أودت بحياة أكثر من عرشة 
أشــخاص من أرسة الرشيدي خالل أقل من 
عام. وأثارت الجريمة اســتياء واسعاً بني 
أبناء محافظة إب الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الحوثية املتمردة، والتي تشهد انفالتاً أمنياً 

واسعاً منذ خمسة أعوام. 
ويف الســياق، أقدم القيادي الحوثي "بدر 
عقالن" عىل قتل "زيــاد أحمد يحيى عزيز 
الدميني" وخالــه "حمري محمــد نعمان 
الدمينــي"، بمنطقة الســحول يف مديرية 
املخــادر ، بعد محاولته الســطو عىل أرض 
مملوكة ألرسة الضحايا منذ عرشات السنوات. 
وتشــهد محافظة إب محاوالت سطو عىل 
أرايض املواطنني وممتلكاتهم بقوة السالح 
من قبل قيادات حوثية وسقط فيها العرشات 
من املواطنني قتىل وجرحى برصاص قيادات 

ومليشيات حوثية.

حلج.. تدشني مرشوع 
استثامري بتكلفة ٥٠ 

مليون دوالر 
ــن محافظ محافظة لحج  َدشَّ
اللواء الركن أحمد ُتركي، الثالثاء، 
املرحلــة األوىل من مرشوع مجمع 
"جوهرة الدَّار" السكني االستثماري، 
بمنطقة الِعَماد بمديرية ُتَبن، التابع 
لرشكة " جوهرة الدَّار " العقارية، 
بتكلفة 50 مليــون دوالر أمريكي. 
وأكد املحافظ حرص قيادة السلطة 
املحلية عىل تقديم التسهيالت لكافة 
املستثمرين يف جميع املجاالت، بما 
يشجعهم عىل االستثمار يف مختلف 

مجاالت التنمية.


