
كرم رئيس هيئــة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن 
صغري بن عزيــز، عدداً مــن أبطال 
القوات املسلحة الذين شاركوا يف عملية 
عسكرية نوعية ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف جبهة نهم رشقي محافظة 

صنعاء.
وأشاد رئيس هيئة األركان، خالل 
تســليمه دروع الشــجاعة لألبطال 
وألرس الشهداء الذين قضوا يف العملية 
العســكرية، بالبطوالت الخالدة التي 
جّســدوها يف املعركــة والتي توّجت 

بهزيمة املليشيا الحوثية 
مخططهــا  وإفشــال 

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، عىل عمق 
العالقات اليمنية االمريكية يف مختلف 
املجاالت من خالل اسرتاتيجية التعاون 
والرشاكة يف مواجهة التدخالت املزعزعة 
ألمن اليمن واملنطقة واملالحة الدولية 
التي تنفذها مليشيا الحوثي االنقالبية 
ومن خلفها إيران التي تعمل عىل الدوام 
وبكافة الوسائل عىل تهريب األسلحة 
ألذرعها وأدواتها إلطالة الحرب وتهديد 

دول الجوار.
وأشــار فخامــة الرئيــس خالل 

استقباله، الثالثاء، للسفري 

أشــاد نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، 
بالجهود املبذولــة والبطوالت التي 
يســطرها أبطال الجيش وصمود 
أبناء تعز يف مواجهة الصلف الحوثي 
املدعوم من إيــران، مؤكداً حرص 
القيادة السياســية بقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية عىل استكمال التحرير 

وتلبية متطلبات املواطنني.
جاء ذلــك أثنــاء إجرائه، أمس 
األربعاء، اتصــاالً هاتفياً بمحافظ 
محافظة تعز نبيل شمسان لالطالع 
عىل املستجدات امليدانية وبطوالت 
القــوات املســلحة واألوضــاع يف 

املحافظة.
وتطــرق االتصــال الهاتفي إىل 

جهود البناء والتنمية وتثبيت األمن 
واالستقرار يف املناطق املحررة عالوة 
عىل االطمئنان عىل الوضع الصحي 
الحايل إزاء وجود حــاالت مصابة 

بفايروس كورونا )كوفيد 19(.
وحث نائب الرئيس عىل تضافر 
الجهود ووحدة الصــف إىل جانب 
الرشعية وقــوات الجيش الوطني 
من أجل هزيمة امليليشيات الحوثية 
والحفاظ عىل مكانة تعز التاريخية 

كحاضنة للفكر والثقافة والسالم.
من جانبه عرب محافظ املحافظة 
عن تقديره الهتمام ومتابعة القيادة 
السياسية منوهاً إىل عدد من القضايا 

واملوضوعات املرتبطة باملحافظة.

أكد رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللــك، أن التغايض األممي وعدم 
اتخــاذ موقــف رادع وواضح عىل 
تصعيد ميليشــيا الحوثي االنقالبية 
ورفضها لكل فرص الحل الســيايس 
وتخفيف معاناة املواطنني، يشجعها 
عىل املزيد من التمادي.. مشريا إىل أن 
غض الطرف من قبل املبعوث األممي 
عىل نهب مليشيا الحوثي إيرادات البنك 
املركزي يف الحديدة يف خرق لالتفاقات 
التي رعاها بهذا الخصوص أمر غري 

مقبول. 
جاء ذلك أثنــاء لقائه، 
ســفري اململكــة املتحدة 

قال رئيس مجلس النواب الشيخ 
ســلطان الربكاني: " إن الرشعية 
واألشقاء يف التحالف بقيادة اململكة 
العربية السعودية مع خيار السالم 
ويؤمنون به إيمانا كامال، منوها أن 
وقف اطالق النــار يف هذه الظروف 
الخطــرية التي جمعــت بني نتائج 
الحرب ونتائج جائحة كورونا كارثية، 
تمثل أولوية لــدى الرشعية.. معربا 
عن أمله يف جنوح ميليشيات الحوثي 
لخيار الســالم وفقــا للمرجعيات 

الثالث". 
جاء ذلك أثناء استقباله، الثالثاء، 
للمبعوث األممــي إىل اليمن مارتن 
جريفث، وخالل اللقاء اســتعرض 
املبعــوث األممي، املبــادرة املقدمة 

لألطراف اليمنية بشأن وقف إطالق 
النار والجانب اإلنساني واالقتصادي 
والتسوية الشــاملة وأهمية امليض 

بذلك بشكل عاجل ورسيع وبما يوقف 
معاناة الشــعب اليمني ونزيف الدم 

من  والتخفيف 

قــال الناطق الرســمي للقوات 
املســلحة، : "إن قــوات الجيــش 
حققت انتصارات وتقدمات ميدانية 
اســرتاتيجية، عقب معارك تكبدت 
خاللها مليشــيا الحوثي املتمردة، 
خسائر كبرية، يف مختلف الجبهات 
القتالية خصوصا جبهات صنعاء، 

والبيضاء، والجوف.
وأضاف العميد الركن عبده مجيل 
يف ترصيح لـ “ســبتمرب نت، أمس 
األربعاء: ” إن مليشيا الحوثي تلقت 
رضبــات موجعة بنــريان القوات 
املسلحة مســنودة برجال القبائل، 
وطريان تحالف دعــم الرشعية يف 

جبهة قانية بمحافظــة البيضاء، 
مؤكدا أن أبطــال الجيش يتمتعون 
باملعنويات العالية وكامل الشجاعة 

واإلقدام.
وأوضــح أن قــوات الجيــش 
استخدمت عدة تكتيكات عسكرية 
أهمها الهجــوم املباغت والكمائن 
وااللتفــاف والتطويــق وألحقت 
باملليشيا املتمردة خسائر كبرية يف 
األرواح واملعدات، عالوة عىل أرس عدد 
كبري من عنارص املليشيات الحوثية 

املتمردة.
ولفت العميد مجيل إىل 
أن مقاتالت تحالف دعم 

قال فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، :"إن غاياتنا 
واضحة، نريد يمناً اتحادياً آمناً ومستقراً 
يعيش أبناؤه يف ظل دولة عادلة رشيدة، 
دولة املساواة، وحددنا لذلك نضاالً وطنًيا 
رشيفاً إلنهــاء االنقالب الــذي تقوده 
املليشــيا الحوثية اإليرانية واســتعادة 
الدولة واســتئناف مســارنا السيايس 
التوافقي وســالماً عادالً شامالً يقوم 
عىل املرجعيات الثالث املتمثلة يف املبادرة 
الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، 
والقرار األممــي 2216 والقرارات ذات 

الصلة".
جاء ذلك خالل عقده، السبت املايض، 
اجتماعاً بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة 
رئاســة مجلس النواب ، بحضور نائبه 
الفريق الركن عيل محسن صالح ورئيس 
مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني 

ورئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
، للوقوف أمام مستجدات األوضاع عىل 
الســاحة الوطنية بشــقيها السيايس 

وامليداني.
وأكد رئيس الجمهورية، أن االحتكام 
إىل الســالح والقوة لتحقيق مكاســب 
شخصية، أو تمرير مشاريع فئوية، أو 
مناطقية أو حزبية لن يكون مقبوالً، ولن 
يحقق ألصحابه هدفاً أو غاية، وسيكون 
شعبنا اليمني حارضاً دائما للدفاع عن 
نظامه الجمهوري، ومكتسباته الوطنية، 
وال يمكن ألي قوة مهما كانت أن تنترص 

عىل الشعب.
 وأضــاف "لقد جــاء قبولنا التفاق 
الرياض، ورضورة تنفيذه بشكل كامل 
كما ورد يف آخر مادة فيه دون انتقاء أو 
تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه 
يمثل املخرج اآلمن إلنهاء أسباب ومظاهر 

وتداعيات التمرد املســلح يف العاصمة 
املؤقتة عدن، وبعــض املناطق املحررة، 
وبما يغلــب املصلحة الوطنيــة العليا، 
ويوحد الجهود ملواجهة االنقالب الحوثي، 
واســتيعاب الجميع يف إطــار الدولة 
ومؤسساتها العسكرية واألمنية واملدنية، 
إال أنه لألسف تعثر تنفيذه لفرتة طويلة 
نتيجة اســتمرار املمارسات التصعيدية 
التي كان منها إعالن ما يسمى )االدارة 
الذاتية( وما ترتب عليه وكان آخرها ما 
شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من 
تمرد عىل الدولة ومؤسساتها واعتداءات 
عىل مواطنيها األبرياء املســاملني ، هذه 
الجزيرة املساملة اآلمنة التي لم تطلق فيها 

رصاصة واحدة".
وأشــار فخامتــه إىل أن ما يبعث 
األسف، ويحز يف النفس هو مشاهدة 
تلك املدرعــات، والعتــاد واملركبات 

العســكرية وهي تقتحم مؤسسات 
الدولــة، وتروع اآلمنــني، يف جزيرة 
سقطرى املساملة، يف حني أنها كانت 
ينبغي أن تكون يف عقبة ثرة، وجبال 
الحشــا ورصواح، ونهــم والبيضاء 
وقاع الحوبان هنــاك حيث معركتنا 
الكبرية، وعدونــا الحقيقي، ومالحم 
أبطالنا الفدائيني الذين يسطرون أروع 
البطوالت، ويفتدون بدمائهم الطاهرة 

الزكية وطننا الغايل.
ووجه رئيــس الجمهوريــة تحياته 
الحــارة لرجالنــا البواســل وأبطالنا 
الشجعان يف القوات املسلحة واملقاومة 
الذين يجرتحون البطــوالت يف مختلف 
امليادين لدحر وهزيمة املليشيات الباغية 
التي ألحقت خراباً كبرياً بالوطن وتسببت 

بأوجاع أبنائه. 

:» 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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رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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خالل اجتماعه بمستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وبحضور نائبه ورئيسي مجلسي النواب والوزراء

رئيس اجلمهورية: االحتكام للسالح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية أو مترير مشاريع فئوية لن يكون مقبوالً ولن حيقق ألصحابه هدفاً أو غاية
غاياتنا واضحة.. نريد يمنًا اتحاديًا آمنًا ومستقرًا يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشيدة
 نخوض نضاالً وطنًيا رشيفاً إلهناء انقالب مليشيا احلوثي اإليرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السيايس
قبلنا اتفاق الرياض ألنه المخرج اآلمن إلنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن وبعض المناطق المحررة
شعبنا حاضر دائمًا للدفاع عن نظامه الجمهوري ومكتسباته الوطنية وال يمكن ألي قوة مهما كانت أن تنتصر عليه

...صـ  2

قال إن إيران تعمل على تهريب األسلحة ألذرعها إلطالة الحرب وتهديد دول الجوار

رئيس اجلمهورية يؤكد حرصه عىل السالم الشامل وفق املرجعيات بعيداً عن احللول الرتقيعية وترحيل األزمات

رئيس الوزراء: التغايض األممي وعدم اختاذ موقف رادع إزاء تصعيد املليشيا يشجعها عىل التامدي

نائب الرئيس يشيد بصمود أبناء تعز والبطوالت التي يسطرها أبطال اجليش يف مواجهة الصلف احلوثي 

أثناء لقائه المبعوث األممي إلى اليمن والسفير البريطاني لدى بالدنا 

الربكاين: تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد اجلهود واحلفاظ عىل وحدة اليمن

رئيس هيئة األركان يكرم عدداً من أبطال القوات املسلحة بدرع الشجاعة 
ناطق القوات املسلحة: أبطال اجليش حيققون انتصارات وتقدمات 

اسرتاتيجية ويلقنون املليشيا احلوثية رضبات موجعة
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نحـو املجـد
يف امليدان أبطال القوات املسلحة مسنودين برجال 
القبائل ومقاتالت التحالف يرسمون لوحة جمهورية 
خالصة تمثل الخيار األوحد ملستقبل البالد الذي لن 
يكون غريه، رفعــت األقالم وجفت الصحف فخطة 
السالم الشامل واملســتدام يميض األبطال قدما يف 
تنفيذها بحسم عســكري مفض إىل طي صفحات 
مشــاريع العمالة واالرتهان واالرتزاق وإىل مزبلة 

التاريخ.
 مضت عصور اإلمامة الكهنوتية وألسنة األجيال 
تلعنها، وذلك بفضل السواعد الجمهورية التي أرشقت 
بكفاحها شمس سبتمرب املجد، وها هي ذات السواعد 
تكتب بمداد إرادتها نهاية وشيكة للفصل األخري من 
دورة حياة مليشــيا الحوثي املتمردة سليلة الظالم 
والكهنوت، غري أن املشهد اآلن وبفضل االستفادة من 
دروس النضال وتجارب املايض تغري كثريا، فما عادت 
اإلمامة مجددا إال لتنتهي وإىل األبد من تراب اليمن 
الطاهر، وتلك إذا كرة خارسة ومغامرة غري محسوبة، 
فنهاية أذيال اإلمامة آتية حتما كيف ال! وقد تكشفت 
خفايا ذواتهم عن حقد دفني لليمن واليمنيني ورفض 
مطلق للسالم والتعايش واالندماج، ونزعة عارمة نحو 

إعادة ماضيهم البغيض.
كأوراق الخريف تتساقط أوراق املليشيا الغارقة 
يف وحل الحلم والوهم واألمنيات، ولكسب الوقت ليس 
إال تخوض رهانا خارسا من خالل حرب اإلشــاعة 
والتضليل بغية استجداء املقاتلني وإنجاح محاوالت 
التحشيد وكسب الوالءات التي أضحت مؤخرا محاوالت 
يائسة كنتيجة طبيعة لخسائر مهولة يف عنارصها 
البرشية النافقة يف جبهات القتال، وإن من ال يملك 
من مقومات الحرب سوى ورقة اإلشاعات املفضوحة 
وأالعيب الزيف مع علمــه اليقيني ببطالن قضيته 
وهشاشــة إرادته تقوده هذه املمارسات إىل الخيبة 
والهوان وتلقي به يف جحيم مستعر ونار تلظى ، وال 

يحيق املكر اليسء إال بأهله.
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة، 
أمام املتخلفني عن ركب الجمهورية ومواكب الزحف 
والتحرير فرصة تاريخية لنرصة قضيتهم العادلة 
وحفظ مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ووحدته 
وســالمة أراضيه، وأمام ذوي املواقــف املتذبذبة 
واملرجفني والطاعنني يف الظهر سبيل سالك للتخيل عن 
االرتزاق والعمالة واملصالح الشخصية الضيقة، كونوا 
حيث يتطلب منكم املوقف ويدعوكم الوطن وتحتمه 
ظروف املرحلة فالتاريخ ال يرحم والذاكرة الوطنية 
تميز الخبيث من الطيب ال تبقي وال تذر، فسارعوا 
إىل طي كل ماض يقف حائال أمام املستقبل وإىل يمن 

اتحادي جديد ينعم الجميع بخرياته.

بتضحيات األبطال ترشق شمس احلرية ويتحقق السالم
أحيي أبطالنا يف القوات املسلحة 
الذين يجرتحــون البطوالت يف 
مختلف امليادين لدحر وهزيمة 
املليشــيات الباغية التي دمرت 

الوطن.

...تفاصيل صـ 3

جملس التعاون اخلليجي يؤكد 
دعمه للحل السيايس يف اليمن وفق 

املرجعيات الثالث 
أكد مجلس التعاون الخليجي، موقفه الثابت 
بشأن دعم إنهاء األزمة اليمنية من خالل الحل 
الســيايس وفق املرجعيات املتمثلة يف املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل وقرار مجلس األمن 

2216 ودعم اتفاق الرياض.
جاء ذلك خالل بحث األمــني العام ملجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية الدكتور نايف 
الحجرف، أمس األربعاء، مع مبعوث األمني العام 
لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث، تطورات 

األوضاع يف اليمن.
الحجرف خالل  واســتعرض 

...تفاصيل صـ 4
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أوضحت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة 
ابتهاج الكمال، أن اليمن واجهت كارثة حقيقية نتيجة 
الحرب التى شنتها املليشــيات املسلحة عىل الحكومة 
الرشعية وكان لها األثر الكبري عىل سوق العمل،  حيث 
أن الفرص الضائعــة يف اإلنتاج املحيل اإلجمايل يف اليمن 
جراء الحرب املســتمرة نحو خمس سنوات بحوايل 66 
مليار دوالر مما أدى إىل تقليص فرص العمل و الدخل و 
تفاقم البطالة..مشرية إىل أن الناتج املحيل سجل انكماشا 
تراكميا بنسبة 45 % عام 2019 مقارنة بالعام 2014 
وأثر عىل معدالت التشغيل وزيادة نسبة البطالة و فقدان 
البنية التحتية لكثري من املصانع وإحجام القطاع الخاص 
عن العمل بســبب األوضاع األمنية وعــدد من العوائق 

واإلشكاليات.
وأكدت الكمال، عىل أهمية تظافــر الجهود الدولية 
يف مســاندة الحكومة اليمنية وتقديم مزيد من الدعم 

لتنشــيط القطــاع االقتصــادي 
والتنموي واملحافظة عىل سعر العملة 
والتخفيف من نسبة البطالة.. مجددة 
دعم الحكومة وترحيبها بكافة جهود 
املانحني واملنظمات يف تنفيذ أعمالهم 

يف اليمن.  
جاء ذلك اثناء مشــاركتها، أمس 
األربعاء، يف مؤتمــر القمة العاملية 
ملنظمة العمل الدولية املنعقدة عرب 
تقنية االتصال املرئي، لبحث تداعيات 
األوضاع حول جائحة فريوس كورونا 

املستجد )كوفيد19-( وعالم العمل.
وقالــت الكمــال يف كلمتها "إن 
التوجه نحو بناء مؤسســات أكثر 

إنتاجية وفعاليــة، وتحقيق أجور أفضل وظروف عمل 

أفضل، إضافة إىل إرســاء الســالم 
والعدالة االجتماعية، أصبح أساسياً 
ومهماً يف ظل الظروف واألزمات التي 
يعاني منها العالم نتيجة لتداعيات 

جائحة كورونا".
وأضافــت" أن تعزيــز الحــوار 
االجتماعي بني أطراف العمل الثالثة 
)الحكومة، أصحاب العمل، والعمال( 
عامل أســايس ملواجهــة التحديات 
ووســيلة مهمة يف تعزيــز التقدم 
االجتماعي واالقتصــادي وضمان 
العمل الالئق للجميع، ورضورة ملحة 
للمحافظة عــىل اقتصاديات الدول 
لوضــع معايري العمل وسياســاته 

وبرامجه بشكل مشرتك".

اســتعرضت اللجنة الوطنية العليا 
للطوارئ ملواجهة وباء كورونا املستجد 
يف اجتماعها، أمس األربعاء، برئاســة 
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عدداً من التقارير واملواضيع املدرجة يف 
جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات 

املناسبة.
وقيمت اللجنة اإلجراءات املتخذة يف 
الجوانب االحرتازية والوقائية والعالجية، 
والتعاون القائم مع رشكاء اليمن من 
املنظمات والدول الشقيقة والصديقة، 
إضافة إىل الجوانب املتصلة باستكمال 

إخالء العالقني.
واطلعت اللجنــة عىل التقرير املقدم 
من نائب رئيس الــوزراء رئيس اللجنة 
الدكتور سالم الخنبيش، ووزير الصحة 
العامة والسكان الدكتور نارص باعوم، 
حول الوضع العام ومستجدات الوباء، 

بما يف ذلك آخــر اإلحصائيات املتعلقة 
بحاالت االشــتباه واإلصابة والوفيات 
والتعايف.. مشريين إىل التجهيزات التي 
تم رفــد القطاع الصحــي بها مؤخرا 
واإلجراءات الوقائية واالحرتازية املنفذة 

طبقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة.
وأوضح وزير الصحــة، أنه تم رفد 
محافظات شبوة ومأرب واملهرة بوحدات 
BCR، وســيتم خالل الفرتة القادمة 
تزويد محافظتي لحج وأبني.. مشــريا 
إىل استكمال تجهيز مستشفى ميداني 
متكامل وتركيبه يف منفذ الوديعة، إضافة 
إىل استالم 7 كامريات حرارية من مركز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
سيتم توزيعها يف املنافذ الربية والجوية 
والبحرية، وفقا ألولويــات االحتياج.. 
مؤكدا توفــري احتياجات املطارات من 
وســائل ومعدات الوقاية والتنســيق 

الجاري لتعزيز اإلجــراءات االحرتازية 
والوقائية عىل ضوء املستجدات.

كما قــدم وزيــر الخارجية محمد 
الحرضمي، وأمني عام مجلس الوزراء، 
حسني منصور، تقريرا عن ما تم إنجازه 
يف عملية إجالء العالقني اليمنيني والتي 
شارفت عىل نهايتها..منوهني بالتعاون 
من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية 
والسلطات املختصة يف الدول التي يتم 
اإلجالء منها، وكــذا الخطوط الجوية 
اليمنية إلنجاز عمليــات اإلخالء وفق 

الخطط املحددة.
وناقشــت اللجنة التقرير املقدم من 
وزير التخطيط والتعاون الدويل حول ما 
تم تنفيذه عرب الوزارة من إعداد وحشد 
املوارد الالزمــة لتنفيذ الخطة الوطنية 
الشاملة ملواجهة وباء كورونا املستجد، 
بالتنسيق مع املنظمات والدول املانحة.

حذر وزيــر اإلعالم معمر 
اإلرياني، من افتعال املليشيا 
الحوثيــة ألزمة املشــتقات 
النفطية بهدف تمرير شحنات 

النفط اإليرانية املهربة.
وقــال وزير اإلعــالم يف 
ترصيح لوكالة )سبأ(، أمس 
األربعاء: "إن افتعال املليشيا 
الحوثيــة ألزمة املشــتقات 
النفطيــة عــرب ظاهــرة 
الطوابري أمام محطات الوقود 
واملضاربة بالكميات املخزنة 
بالسوق الســوداء ووصول 
ســعر لرت البرتول إىل 1250 
ريــاالً، ومنع مــرور مئات 

املقطورات املحملة بالبرتول والديزل من املناطق 
املحررة يهدف البتزاز املجتمع الدويل لتمرير سفن 

النفط اإليراني املهرب".
وأضاف اإلرياني "أن  وقف شــحنات النفط 

اإليرانــي املهرب عرب ســفن 
تجارية مليناء الحديدة ساهمت 
يف تراجع وتــرية الدعم املايل 
اإليرانــي للمليشــيا الحوثية 
لتمويل ما يســمى "املجهود 
الحربي" إلدارة معاركها العبثية 
ضد اليمنيني واستهدافها دول 
الجوار وتهديد خطوط املالحة 
الدولية وإقالق األمن والســلم 

اإلقليمي والدويل".
 ودعــا اإلريانــي املجتمع 
الدويل واألمم املتحدة ومبعوثها 
الخاص لليمن مارتن غريفيث 
لوضع حد لهذه املمارســات 
اإلجرامية التي تساهم يف تردي 
األوضاع اإلنسانية واملعيشية للمواطنني يف مناطق 
سيطرة املليشيا، وممارسة الضغوط الكافية عىل 
الحوثيني للسماح بتدفق املشتقات النفطية عرب 

املناطق املحررة.  

أكدت أحزاب التحالف الوطني، دعم مساعي املبعوث 
األممي ووقوفها الدائم مع خیار الســالم الذي ال یخل 
بالثوابت الوطنية الجامعة.. وعربت عن أملها يف أن تبذل 
األمم املتحدة مزیدا من الضغوط بهدف جنوح ملیشــیا 

الحوثي لخیار السالم وفقا للمرجعات الثالث.
جاء ذلك خالل اجتماع عدد من أحزاب التحالف الوطني، 
أمس األربعاء، مع املبعوث األممي مارتن غریفیث يف مقر 

إقامته يف الریاض .
وقدم املبعوث األممي خــالل االجتماع، رشحا حول 
الورقة املقدمة منه لألطراف الیمنیة املســمى باإلعالن 
املشــرتك حول وقف إطالق النار والجانب اإلنســاني 
واالقتصادي والتسویة السیاســیة الشاملة واملساعي 
إلنهاء معاناة الشعب الیمني وإيقاف نزیف الدم والتخفیف 
من اآلثار الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الخوض يف 
املباحثات السیاسیة، داعیا األحزاب إىل اإلسهام يف إنجاح 

هذا اإلعالن.
وتطرق اللقاء إىل مناقشة التهدیدات املحتملة لخزان 
صافر النفطي يف محافظة الحدیــدة، الذي قد یؤدي إىل 
كارثة بیئیة بسبب تعنت ملیشیا الحوثي االنقالبية ومنعها 
للفرق الدولية القيام بأعمال الصيانة الخاصة به، إضافة 
إىل تناول قانون الزكاة العنرصي الذي أقدمت ملیشــیا 
الحوثي االنقالبية عىل إصداره تحت مّســمى "الالئحة 
التنفیذیة لقانــون الزكاة"، والتي أجــازت، بموجبه، 
لجماعتها االستيالء عىل ما يسمى بالخمس 20 % من 

ثروات البالد.
واستعرض اللقاء الجهود املبذولة لتنفیذ اتفاق الرياض 
وما تبذله اململكة العربية الســعودية من جهود كبیرة 
لتنفيذه وتحقيق السالم يف الیمن، وعربت قيادات وممثلو 
أحزاب التحالف الوطني، عن شكرها وتقديرها للمبعوث 

أألممي عىل جهوده املبذولة من أجل إحالل السالم.

أثناء لقائها بالمبعوث األممي إلى اليمن

أحزاب التحالف الوطني تؤكد أهنا مع خيار السالم 
الذي ال خیل بالثوابت الوطنية
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تتمات األولى..تتمات األولى..

في اجتماع عبر االتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

جلنة الطوارئ تستعرض عدداً من املواضيع وتتخذ بشأهنا القرارات املناسبة

أثناء مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية

الكامل: اليمن واجهت كارثة حقيقية نتيجة احلرب التي شنتها املليشيات املسلحة
اإلرياين: مليشيا احلوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية لتمرير شحنات النفط اإليرانية

الوزير بارشيف يناقش مع وكيل احلديدة تطوير 
خدمات االتصاالت يف املديريات املحررة 

ناقش وزير االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس لطفي بارشيف، 
اإلثنني، بالعاصمة املؤقتة عدن، مع وكيل أول محافظة الحديدة وليد 
القديمي، تطوير مستوى خدمات االتصاالت وإمكانية توصيل خدمات 

رشكة عدن إىل كافة املديريات املحررة.
وتطرق الوزير بارشيف، خالل اللقــاء بحضور الرئيس التنفيذي 
للرشكة اليمنية لالتصاالت الدولية )تيليمن( املهندس طارق أبوبكر، 
ومستشار وزارة االتصاالت املهندس وجدي السعيدي وطاقم الوزارة 
من مهندسني ومختصني يف إدارة التخطيط واملشاريع، إىل جهود كافة 
الهيئات واملؤسســات والرشكات التابعة لوزارة االتصاالت من أجل 
توسيع وتطوير خدماتها، والقيام بكافة اإلجراءات التي ستحد من 
سيطرة املليشيا الحوثية عىل وسائل االتصاالت.. مؤكداً حرص الوزارة 
عىل تنفيذ العديد من املشــاريع خالل الفرتة القادمة، ومنها إيصال 
خدمات االنرتنت الحديثة والهاتف النقال إىل املناطق املحررة. من جانبه 
أكد وكيل أول محافظة الحديدة، أهميــة إيصال خدمات االتصاالت 
واالنرتنت إىل املناطق املحررة باملحافظة وكرس احتكار مليشيا الحوثي.

رئيس الجمهورية يؤكد
األمريكي لدى اليمن كريســتوفر هنزل، إىل جهود الحكومة 
التي تبذلها يف إطار الحرص وااللتــزام عىل تنفيذ بنود اتفاق 

الرياض الذي ترعاه اململكة العربية السعودية.
وجدد رئيس الجمهورية، تمسكه بخيارات السالم لحقن دماء 
اليمنيني.. الفتا إىل التنازالت التي قدمتها الحكومة الرشعية يف 
ســبيل ذلك والتي تصطدم عىل الدوام بعجرفة وتعنت مليشيا 
الحوثي االنقالبية لتنفيذ أجندة دخيلة خدمة ملرشوع إيران يف 
املنطقة.. مشيداً بدعم الواليات املتحدة األمريكية الدائم ألمن 

واستقرار ووحدة اليمن.
من جانبه أكد السفري األمريكي، عىل مواقف بالده الداعمة 
لليمن وقيادتها الرشعية.. مثمناً جهود فخامة الرئيس يف إحالل 
الســالم ومواصلة إنجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار 

شامل ينعكس إيجابا عىل واقع ومعيشة املجتمع.
وقال : " إن قيادكم تحظى بدعم الواليات املتحدة وسنكون 

كذلك عىل الدوام داعمني لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".
كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم عالقة البلدين 

ومجاالت التعاون املختلفة.
ويف السياق، أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، مجددا حرصه عىل تحقيق الســالم الشامل وفق 
املرجعيات الثالث والذي يفيض إىل تحقيق االمن واالســتقرار 
املستدام يف اليمن واملنطقة بعيداً عن الحلول الرتقيعية وترحيل 

األزمات.
 جاء ذلك أثناء استقبال فخامة الرئيس، الثالثاء، للمبعوث 
األممي إىل اليمن مارتن غريفيث وتناول اللقاء جملة من القضايا 
واملوضوعات املتصلة بالشــأن اليمني وأفاق السالم املمكنة. 
ورحــب فخامة الرئيس باملبعوث األممــي.. الفتاً فخامته إىل 
جهوده ومحاوالته الدؤوبة لتحقيق الســالم رغم تعنت وعدم 
رغبة مليشيا الحوثي االنقالبية من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها 

يف مختلف مراحل ومحطات السالم.
من جانبه أشــاد املبعوث األممي بحكمة فخامة الرئيس و 
جهوده الدائمة من أجل السالم يف مختلف محطاته ومساراته 
وتعامله بحكمة مــع مختلف امللفات.. ناقالً لفخامته تحيات 
األمني العام لألمم املتحدة انطونيــو غوتريس الذي يتطلع إىل 
التواصل معه ودعم جهوده الصادقة نحو السالم. حرض اللقاء 

مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

رئيس مجلس الوزراء: التغاضي االميي
سفري اململكة املتحدة لدى اليمن مايكل آرون، وناقش معه 
العالقات الثنائية بني البلدين، واألوضاع واملستجدات عىل الساحة 
الوطنية، يف الجوانب السياســية واالقتصادية ومكافحة وباء 
كورونا، ورفض مليشيا الحوثي وقف إطالق النار وتوحيد جهود 
مواجهة جائحة كورونا. وتطــرق اللقاء إىل املخاطر الكارثية 
املحتملة جراء مواصلة الحوثيني منع خرباء األمم املتحدة من 
تقييم وضع ناقلة النفط »صافر« لتفادي ترسب نفطي كبري، 

والدور املعول عىل بريطانيا واملجتمع الدويل يف هذا الجانب. 
ونوه الدكتور معــني عبدامللك، بالــدور الربيطاني الداعم 
للرشعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة، باتجاه تحقيق 

السالم، والتحركات املطلوب القيام بها يف عدد من الجوانب.. 
الفتا إىل التحديات املستجدة وتعاطي الحكومة معها، خاصة يف 
الجوانب االقتصادية والصحية وما يتطلبه ذلك من دعم عاجل 

من األشقاء واألصدقاء.
وأشــار رئيس الوزراء إىل الجهود الجارية للعودة إىل مسار 
تنفيذ اتفاق الرياض وإدراك الجميع خطورة استمرار األوضاع 
الراهنة ورضورة التوافق الســيايس.. مؤكدا أن أي تصعيد لن 
يصب يف مصلحة تحقيق هذا الهدف ورضورة التعاطي بجدية 

مع الجهود املشكورة لألشقاء يف اململكة العربية السعودية. 
بدوره عرب الســفري الربيطاني، عن التقدير للتعاطي اإليجابي 
للحكومة وتحالف دعم الرشعية يف االســتجابة للدعوات األممية 
لوقف إطالق النــار وموافقتها عىل مقرتحــات املبعوث األممي 
الســتئناف العملية السياسية.. مشــريا إىل التحركات الجارية 
بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.

ويف ســياق آخر، أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
أن افتعال مليشيا الحوثي االنقالبية ألزمة املشتقات النفطية، 
والتنصل عن تطبيق اآللية املتفق عليها برعاية أممية، محاولة 
للعودة إىل تهريب الوقود اإليراني واستخدام العائدات الستمرار 
تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمقت معاناته 

اإلنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
 وأشار رئيس الوزراء لدى استقباله، أمس األربعاء ، املبعوث 
األممي إىل اليمن مارتن غريفيث ونائبه معني رشيم، إىل رضورة 
اتخاذ موقف واضح تجاه اســتخدام الحوثيــني للمواطنني 
واملتاجرة بمعاناتهم كذريعــة للتنصل عن اآللية املتفق عليها 
وتسخري عائدات رضائب النفط لرصف رواتب موظفي الدولة..
الفتا إىل عدم قبول إســقاط اآلليات التي رعتها األمم املتحدة 

وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من املبعوث األممي.
 وقال: "البد أن يكون لألمم املتحدة ومبعوثها موقف واضح 
حيال محاولة الحوثيــني االتجار بمعاناة املواطنني يف املناطق 
الخاضعة لســيطرتهم عرب افتعال أزمة يف املشتقات النفطية 
إلنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث 
من انفجارات يف صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء 

سكنية دليل واضح عىل ذلك".
 وشدد الدكتور معني عبدامللك، عىل أن الحكومة الزالت تحاول 
تحييد امللف االقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاوالتها قوبلت 
برفض وتعنت املليشيات الحوثية، و من بينها منع تداول العملة 
الوطنية وعرقلة رصف مرتبات املوظفني يف مناطق سيطرتها..
مشــرياً إىل أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغــم التحديات 
والظروف االستثنائية عىل الحفاظ عىل تماسك االقتصاد الوطني 
والعملة، بما يمنع االنهيار الشامل الذي ستكون تبعاته خطرية 

وكارثية عىل جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
واستعرض اللقاء، جهود املبعوث األممي الرامية إىل التوّصل إىل 
وقف اطالق نار شامل يف اليمن، بما تتضمنه من تدابري إنسانية 
واقتصادية واستئناف عملية السالم.. وأكد رئيس الوزراء بهذا 
الخصوص أن الحكومة كانت قد وافقت عىل املقرتحات األممية 
السابقة، التي رفضتها مليشيات الحوثي.. مجددا الحرص عىل 
تحقيق السالم واستعادة الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني 
وفق املرجعيات الثالث للحل الســيايس املتفــق عليها محليا 

واملؤيدة إقليميا ودوليا.
ولفت رئيس الوزراء إىل رضورة ضغط األمم املتحدة واملجتمع 
الدويل عىل الحوثيني إلنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي أكرب 
كارثة بيئية يمكن أن تحدث يف املنطقة، وإيصال رسالة قوية 

بأن هذا امللف غري قابل للمساومة أو االبتزاز.
وتطرق اللقاء إىل األوضاع يف اليمن، وجهود الحكومة للتعامل 
مع املستجدات األخرية، بما فيها جائحة كورونا ومن ضمنها 
جهود إعادة العالقني، إضافة إىل استمرار التصعيد العسكري 
للمليشــيات الحوثية ورفضها لوقف إطــالق النار املعلن من 
الحكومة وتحالف دعم الرشعية، استجابة لدعوة األمني العام 

لألمم املتحدة.
بدوره عرب املبعوث األممي، عــن تقديره للتعاطي اإليجابي 
للحكومــة الرشعية مع املقرتحات ودعمها املســتمر لجهود 
الســالم.. مؤكدا أن الوقت مهم بالنسبة لليمنيني للتوصل إىل 

السالم.
حرض اللقــاء مدير مكتب رئيس الــوزراء أنيس باحارثة، 
واملتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، ومستشار رئيس 

الوزراء مطيع دماج.

رئيس األركان
الخرتاق مواقع الجيش، وترحم الفريق الركن صغري عزيز، 

عىل أرواح الشهداء األبرار الذين قضوا يف هذه املعركة.
وقــال الفريق ابن عزيــز، "إن هذا التكريــم يأتي عرفاناً 
للتضحيات التي سّطرها هؤالء األبطال خالل املعركة الوطنية".. 
معترباً ذلك تكريًما لكل أرس الشــهداء األخيار ولجميع أبطال 
الجيش الذين ما يزالون يسطرون املالحم البطولية لدحر أبشع 

عصابة كهنوتية يف تاريخ البالد.
وأكد رئيس هيئة األركان، امليض عىل درب شــهداء الجيش 
واملقاومة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ويف سبيل 
استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية والتخلص من عصابة 
الكهنوت الحوثية لكي تنعم اليمن وأبناؤها باألمن واالستقرار.

مجلس التعاون الخليجي
اللقاء، جهود مجلس التعاون املبذولة لدعم اليمن يف املجاالت 

السياسية والتنموية واإلغاثية.
وعرب األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن 
تقديره للجهود التي تبذلها األمم املتحدة إلنهاء األزمة اليمنية 

من خالل الحل السيايس وفق املرجعيات الثالث.
من جهته، أعرب املبعوث األممي مارتن غريفيث، عن التقدير 
البالغ للجهود التي تبذلها األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 

الخليج العربية لدعم جهود األمم املتحدة.  

ناطق القوات المسلحة
الرشعية، شــنت غارات جوية ناجحة، أسفرت عن تدمري 
تحصينات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة املليشيا الحوثية، 
يف مختلف املحافظات.. مؤكدا أن األيام القادمة ستكون حاسمة 
ضد املليشيا التي تعيش يف حالة انهيار وتقهقر مستمر. وأفاد 
ناطق القوات املسلحة، أن املليشيا الحوثية مستمرة يف استهداف 

املدنيني بصواريخها ومقذوفاتها.

وأكدت وزيرة الشؤون االجتماعية، أن الحكومة اليمنية تدعم االستمرار 
يف تبني معايري إرشاك كافة األطراف املعنية بوصفها مبادئ أساسية يف 
تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030م، وأهدافها الـ 17 وتقليل 
كافة أشكال املســاواة، وعدم التخيل عن أحد.. مشرية إىل أن الحكومة 
اليمنية شكلت مجلس العمل من أجل تفعيل الحوار الثالثي بني أطراف 
اإلنتاج الثالثة، وتعمل عىل توفري البيئة املناسبة لتفعيل املجلس للعمل 
من أجل فتح حوارات ونقاشات تمكن من املحافظة عىل حقوق أصحاب 
العمل والعمال وتعالج القضايا وبموجب املعايري املتفق عليها من قبل 

منظمة العمل الدويل. 
ولفتت إىل أن الحكومة قامت مــع الرشكاء الدوليني باتخاذ عدد من 
اإلجراءات الخاصة بالحماية االجتماعية ومنها الحواالت النقدية والتي 
شملت تقريبا مليون وخمسمائة أرسة بما يساوي 9 ماليني فرد، والنقد 
مقابل العمل والنقد مقابل الغذاء وعدد من اإلجراءات التي لها أثر مبارش 

يف تحقيق الحماية االجتماعية.
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عقد فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، السبت املايض، اجتماعاً بهيئة 
مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب 
، بحضور نائبه الفريق الركن عيل محسن صالح 
ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني 
ورئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك ، للوقوف 
أمام مستجدات األوضاع عىل الساحة الوطنية 

بشقيها السيايس وامليداني.
ويِف االجتماع رحب فخامة الرئيس بالجميع.. 
مؤكدا عىل أهمية هذا اللقاء للوقوف عىل مجمل 
التطورات يف الساحة اليمنية باوجهها وأشكالها 

املختلفة.
وقال رئيس الجمهورية يف االجتماع "إن غاياتنا 
واضحة، نريد يمناً اتحادياً آمناً ومستقراً يعيش 
أبناؤه يف ظل دولة عادلة رشيدة، دولة املساواة، 
وحددنا لذلك نضاالً وطنًيا رشيفاً إلنهاء االنقالب 
الذي تقوده املليشيا الحوثية اإليرانية واستعادة 
الدولة واستئناف مســارنا السيايس التوافقي 
وسالماً عادالً شامالً يقوم عىل املرجعيات الثالث 
املتمثلة يف املبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار 
الوطني، والقرار األممي 2216 والقرارات ذات 

الصلة".
وأضاف "لقد جاء قبولنــا التفاق الرياض، 
ورضورة تنفيذه بشــكل كامل كما ورد إىل آخر 
مادة فيــه دون انتقاء أو تجزئــة، منبثقاً من 
قناعتنا الراسخة بأنه يمثل املخرج األمن إلنهاء 
أســباب ومظاهر وتداعيات التمرد املســلح يف 
العاصمة املؤقتة عدن، وبعض املناطق املحررة، 
وبما يغلــب املصلحة الوطنيــة العليا، ويوحد 
الجهود ملواجهة االنقالب الحوثي، واســتيعاب 
الجميع يف إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية 
واألمنية واملدنية، إال أنه لألسف تعثر تنفيذه لفرتة 
طويلة نتيجة اســتمرار املمارسات التصعيدية 
التــي كان منها إعــالن ما يســمى )االدارة 
الذاتية( وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته 
محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد عىل الدولة 
ومؤسساتها واعتداءات عىل مواطنيها األبرياء 
املســاملني ، هذه الجزيرة املساملة اآلمنة التي لم 

تطلق فيها رصاصة واحدة".
وأشار فخامته إىل أن ما يبعث األسف، ويحز 
يف النفس هو مشاهدة تلك املدرعات، والعتاد 
واملركبات العسكرية وهي تقتحم مؤسسات 
الدولة، وتروع اآلمنني، يف جزيرة ســقطرى 
املســاملة، يف حني أنها كانت ينبغي أن تكون 
يف عقبة ثرة، وجبال الحشــا ورصواح، ونهم 
والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا 
الكبرية، وعدونــا الحقيقي، ومالحم أبطالنا 
الفدائيني الذين يســطرون أروع البطوالت، 
ويفتدون بدمائهم الطاهــرة الزكية وطننا 

الغايل.
وأكد رئيس الجمهورية، إن االحتكام إىل السالح 
والقوة لتحقيق مكاسب شــخصية، أو تمرير 
مشاريع فئوية، أو مناطقية أو حزبية لن يكون 
مقبوالً، ولن يحقق ألصحابــه هدفاً أو غاية، 
وسيكون شــعبنا اليمني حارضاً دائما للدفاع 
عن نظامه الجمهوري، ومكتسباته الوطنية، وال 
يمكن ألي قوة مهما كانت أن تنترص عىل الشعب.
ووجه فخامته الدعوة ألبنائه يف ما يســمى 
"املجلس االنتقايل" إىل استغالل الجهود املخلصة 
والكبرية ألشقائنا يف اململكة العربية السعودية 
التــي تبذلها للعــودة إىل مســار تنفيذ اتفاق 
الريــاض.. داعياً إياهم إىل إيقــاف نزيف الدم 
وتفويت الفرصة عىل املرتبصني بالشعب اليمني 
وإيقاف التصعيد واالعتداءات، والعودة الصادقة 
والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض.. مشــرياً إىل أنه 
وجه بااللتزام التام بوقــف إطالق النار يف أبني 
اســتجابة لجهود األشقاء إلتاحة الفرصة لتلك 
الجهود إلنهاء التمرد عىل الدولة ومؤسســاتها 

واستئناف تنفيذ االتفاق.
ووجه رئيــس الجمهورية تحياتــه الحارة 
لرجالنا البواســل وأبطالنا الشجعان يف القوات 
املسلحة واملقاومة الذين يجرتحون البطوالت يف 
مختلف امليادين لدحر وهزيمة املليشيات الباغية 

التي ألحقت خراباً كبرياً بالوطن وتسببت بأوجاع 
أبنائه.

وقــال فخامة الرئيــس "لقد مددنــا أيدينا 
للسالم يف كل مرة، وذهبنا إىل مشاورات عديدة 
تحت رعاية األمم املتحدة، ولم نكن نحمل معنا 
سوى طموحات شــعبنا يف إنهاء املعاناة التي 
يتكبدها جراء الحرب الغاشمة التي تسبب بها 
االنقالبيون، وبما يفيض إىل تحقيق سالم شامل 
ومستدام وفق املرجعيات السياسية الثالث، لكن 
هذه املليشــيات كانت تلجأ يف كل مرة إىل نكث 

االتفاقيات، ونقض العهــود، ومقابلة حرصنا 
لتحقيق الســالم بمزيد من التصعيد وارتكاب 
الجرائم بحق املدنيــني ومهاجمة املدن، واتخاذ 
بالدنا كقاعدة الســتهداف أشقائنا بالصواريخ 
والطائرات املســرية اإليرانية، وها هي تواجه 
الدعــوات األممية لوقف إطــالق النار، وتركيز 
الجهود ملواجهة وباء كورونا بالكثري من التصعيد 
الهمجي خصوصا يف جبهات القتال بمحافظات 
صنعاء والجوف ومأرب والبيضاء، حيث يسجل 
أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل "صفحات 

البطولة والفداء".

ولفت رئيــس إىل الجمهوريــة إىل إن هناك 
تحديات كبرية تواجه الشــعب اليمني، خلقتها 
الظروف االقتصادية سواء يف الخدمات أو تفيش 
وباء كورونا وممارســات خارجة عن القانون 
تتدخل يف اعمال مؤسسات الدولة إلعاقتها عن 
القيام بمهامها، مما يتطلب تضافر الجهود من 
كافة أبناء الشعب اليمني وقواه الحية والسلطات 
املحلية واملركزيــة، وتعزيز قنوات التواصل مع 
األشــقاء واألصدقاء بما يخفف من وطأة هذه 
التحديات، ويعزز وضع الدولة اقتصاديا، وإغاثياً، 

وصحياً، وتنموياً، وأمنياً.

وأضــاف "أن هذه املهــددات واملخاطر التي 
تواجه الوطن تقتيض من كافة األحزاب والقوى 
السياســية واالجتماعية االضطالع بدورها يف 
تمتني الصف الوطني، وتعزيز لحمته، والرتفع 
عن املناكفات الصغرية واملواقف قصرية النظر 
فالتاريخ لن يرحم أحد، وعني الشعب مفتوحة 
وتراقب كل يشء، هذه بالدنا جميعاً، هذا وطننا، 
أمانة يف أعناقنا، وواجب علينا جميعا الحفاظ 
عليه، شامخا، جمهوريا، اتحادياً من ميدي إىل 

املهرة، ومن صعدة حتى حرضموت".
وأعرب رئيس الجمهوريــة يف االجتماع ،عن 
سعادته بهذا اللقاء الذي يعقد من أجل تدارس 
األوضاع التي تشــهدها بالدنــا، والوقوف عىل 
مجمل التحديات واملخاطــر التي تواجه وطننا 
يف هذه الظــروف الصعبــة، واملرحلة الحرجة 
من تاريخه، مــن التي تكالب فيهــا األعداء، 
واملرتبصون، واملغامرون، ممن أرادوا استغالل 
ظروفه لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية أو 
مناطقية أو طائفية، ومراكمة أوجاعه ومآسيه 

دون رادع من ضمري أو إنسانية.
وحيا فخامة الرئيس أبناء الشــعب اليمني 
العظيم يف كل املحافظات واملدن والقرى والسهول 
والجبال، الذين يتطلعــون إىل إنهاء هذه املآيس 
واألوجاع، شــعبنا العظيم الــذي يكتوي بنار 
هذه األوضاع الصعبة، التي فرضتها املليشيات 

االنقالبية املتمردة عىل أبناء الشعب اليمني.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد عىل عمق ومتانة 
عالقتنا مع األشقاء يف اململكة العربية السعودية، 
قائالً "نواجه تحديات كبرية ومشرتكة وتحتاج 
إىل الكثري من التنســيق والصرب والعمل بجدية 
ملواجهتها والتغلب عليها وأوجه جزيل الشــكر 
والتقدير ألخي خــادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وويل عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، الذين كانوا ومازالوا يجسدون املواقف 
األخوية الصادقة الحريصة عىل حقن دماء أبناء 
شعبنا اليمني والساعية للحفاظ عىل أمن اليمن 
واستقراره ووحدته والذين يقفون معنا يف كل 
الظروف الصعبة فتحية لهم باســمي وباسم 

اليمن قيادة و شعبا".
ووجه رئيس الجمهوريــة التحايا الصادقة 
ألبطال جيشنا األبيض من أطباء وطواقم طبية 
يف كل املحافظات ويف مقدمتها عاصمتنا الغالية 
صنعاء، وعاصمتنــا املؤقتة عدن الذين يقفون 
صفاً واحدا يف مواجهة فريوس كورونا املستجد 
الذي يفتك بأبناء شعبنا اليمني فتحية صادقة 
لهم.. مرتحماً عىل الشــهداء األبطال.. متمنياً 
الشــفاء العاجل للجرحى امليامــني و الحرية 
ملعتقلينا الشجعان، واملجد لشعبنا األبي الصابر 

املقاوم الرفعة والسمو لوطننا اليمني الشامخ.
من جانبــه قدم نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح إيجاًزا عن 
الوضع امليداني والعسكري يف مختلف الجبهات 
وتضحيات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
وتقديم الشــهداء والجرحــى يف الدفاع عن 
حياض الوطن بمســاندة األشقاء يف تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
يف مواجهة قوى التمرد واالنقالب للمليشيات 

الحوثية اإليرانية.
هــذا وكان رئيس مجلس الــوزراء الدكتور 
معني عبدامللك قد قدم تقريراً موجزا تناول فيه 
واقع الوضع االقتصــادي الراهن يف ظل الحرب 
وصعوبات جمة وعبء جائحة كورونا.. الفتا إىل 
جهود الحكومة يف هذا الصدد وبتوجيهات فخامة 
الرئيس التي تعمل الحكومة جاهدة عىل تجاوزها 
وفق املوارد واإلمكانات املتاحة لتوفري املتطلبات 

الرضورية وامللحة للمواطن.
ويف اللقاء تحدث الجميع باستفاضة نابعة عن 
حرص عىل واقع اليمن ووحدة الصف وتجاوز 
التحديات ودعم جهود فخامة الرئيس وتوجهاته 
الحميدة املنطلقة من مســؤولياته تجاه وطنه 
وشعبه.. مشيدين بما تضمنته كلمته املوجهة 

لالجتماع ومن خالله للشعب اليمني قاطبة.

33 متابعات

خالل اجتماعه بمستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وبحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء

رئيس اجلمهورية: االحتكام للسالح والقوة لتحقيق مكاسب شخصية أو مترير 
مشاريع فئوية لن يكون مقبوالً ولن حيقق ألصحابه هدفاً أو غاية

غاياتنا واضحة.. نريد يمنًا اتحاديًا آمنًا ومســتقرًا يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة رشــيدة
 نخوض نضااًل وطنًيا شــريفًا إلنهاء انقالب مليشــيا الحوثي اإليرانية واستعادة الدولة واستئناف مسارنا السياسي

 قبلنا اتفاق الرياض ألنه المخرج اآلمن إلنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في عدن وبعض 
المناطق المحررة ومن الضروري تنفيذه كاماًل دون انتقاء أو تجزئة

 مشــاهدة الدبابات واآلليات تجتاح مؤسســات الدولة في جزيرة سقطرى يبعث على 
األسى وكان ينبغي أن تكون في جبهات القتال ضد عدونا الحقيقي

 أدعــو ما يســمى بـ"المجلس االنتقالي" إلــى إيقاف نزيف الدم وتفويــت الفرصة على 
المتربصين بالشعب والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض

 شعبنا حاضر دائمًا للدفاع عن نظامه الجمهوري ومكتسباته الوطنية وال يمكن ألي قوة مهما كانت أن تنتصر على الشعب
 أحيــي أبطالنا في القوات المســلحة الذين يجترحون البطوالت فــي مختلف الميادين لدحر 

وهزيمة المليشيات الباغية التي دمرت الوطن وتسببت بأوجاع أبنائه
 وجهت بااللتزام التام بوقف إطالق النار في أبين استجابة لجهود األشقاء إلتاحة الفرصة إلنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها
 مددنا أيدينا للسالم وذهبنا إلى مشاورات عديدة إلنهاء معاناة شعبنا جراء الحرب الغاشمة التي تسبب بها االنقالبيون

  المليشيا تقابل حرصنا على تحقيق السالم بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين ومهاجمة المدن
  مليشيا الحوثي اتخذت من بالدنا قاعدة الستهداف أشقائنا بالصواريخ والطائرات المسيرة اإليرانية

  أبطال الجيش ورجال القبائل يسجلون أروع صفحات البطولة والفداء في جبهات القتال 
بمحافظات صنعاء والجوف ومأرب والبيضاء
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شدد رئيســا مجليس النواب والوزراء، عىل أهمية 
ورضورة تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، كونه مكسباً 
للجميع، وغايته توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية 
الدولة وتحت لوائها، الستكمال إنهاء االنقالب الحوثي 
ومرشوعه العنــرصي الذي يرتبــص بالوطن ويهدد 
كينونته ووجوده.. وثمنا الدور األخوي الصادق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة ومواقفها إىل جانب الدولة 

والشعب اليمني وآخرها رعايتها التفاق الرياض. 

جاء ذلك أثناء ترأســهما، األحد املــايض، اجتماعاً 
مشرتكاً عقدته هيئة رئاســة مجلس النواب والهيئة 
االستشــارية لرئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء 
وعدد من أعضاء الحكومة، وتدارس االجتماع، املوقف 
السيايس الخاص بتنفيذ اتفاق الرياض يف ظل الجهود 
الحثيثة لألشقاء يف اململكة العربية السعودية. وأكدوا 
عىل موقف الحكومة الثابــت يف رضورة امليض بتنفيذ 
االتفاق دون تأخري أو انتقــاء أو تجزئة، والتأكيد عىل 
ما ورد يف خطاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية يف هذا الجانب.

كما وقف االجتماع أمام تطورات األوضاع عىل الساحة 
الوطنية يف الجوانب السياســية والعسكرية واألمنية 
والخدمية واالقتصادية، يف ضوء املستجدات واألزمات 
املركبة التي أفرزتها التداعيــات األخرية، بما فيها ما 
يجري يف املحافظات املحررة، والتصعيد املستمر ملليشيا 
الحوثي االنقالبية وعدم التزامها بالهدنة التي أعلنتها 
الحكومة وتحالف دعم الرشعية، اســتجابة للدعوات 

األممية لتوحيد الجهود ملواجهة جائحة كورونا.

وناقش االجتماع اإلجراءات الواجب اتخاذها للتعاطي 
مع التحديات االقتصاديــة الراهنة ويف مقدمتها وقف 
تدهور ســعر رصف العملة الوطنية وانعكاسات ذلك 
عىل حياة ومعيشــة املواطنني، وكذا الوضع اإلنساني 
ومواجهة جائحة كورونا، واإلسناد املطلوب من األشقاء 
واألصدقــاء يف هذا الجانب، إضافــة إىل جوانب الدعم 
املطلوبة للجيش الوطني وتصحيح جوانب االختالالت، 
وضبط اإليرادات العامة، وتقييم األداء عىل املســتوى 

املركزي واملحيل.

وأكد رئيس مجلس النواب يف مســتهل االجتماع، 
عىل أهمية اللقاء لتبــادل اآلراء واألفكار يف ظل هذا 
الظرف العصيــب وحرصهم عىل االطالع من رئيس 
الوزراء عىل مختلف املستجدات، انطالقا من العمل 
التشاركي واملسؤولية التكاملية لكافة سلطات الدولة 
للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشــعب اليمني يف هذا 
الظرف االســتثنائي والخطري.. مشرياً إىل أن العمل 
تكاميل وتشــاركي فالجميع يف قارب واحد إن نجا 

نجونا جميعا.

وجدد الشيخ ســلطان الربكاني، التأكيد عىل أهمية 
تنفيذ اتفاق الرياض وما يجري من مشــاورات عىل 
مستوى عال إلنجاز ذلك برعاية وإرشاف من األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية.. الفتا إىل أن مثل هذه اللقاءات 
تعطي صورة واضحة عن ما يجري واألدوار املطلوبة 
إلســناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها.. مشرياً إىل 
الظروف الصعبة التي تعمل فيها الحكومة وما تبذله 
من جهود اســتثنائية، والحرص عىل تواصل مثل هذه 
اللقاءات لتقديم جوانب الدعم لها وتذليل املعوقات التي 

تواجهها قدر اإلمكان وبما ينعكس عىل حياة ومعيشة 
املواطنني وتخفيف معاناتهم جراء الحرب التي أشعلتها 

مليشيا الحوثي منذ انقالبها عىل السلطة الرشعية.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء، لهيئة رئاسة مجلس 

النــواب والهيئة االستشــارية لرئيــس الجمهورية، 
إحاطة شاملة عن مجمل األوضاع يف مختلف الجوانب 
السياسية واالقتصادية والعســكرية والخدمية، وما 
تبذلــه الحكومة من جهود اســتثنائية للتعامل معها 

وفق اإلمكانات املتاحة، والتحديات الطارئة واملستجدة 
يف العاصمة املؤقتة عدن والتي أدت إىل عرقلة وتعطيل 
عمل مؤسسات الدولة ومخاطر استمرار ذلك عىل األداء 
بشــكل عام ومعركة اليمن والتحالف الوجودية ضد 

وكالء املرشوع اإليراني من مليشيا الحوثي االنقالبية 
بشكل خاص.. مشريا إىل أن الحكومة عملت وبهدي من 
توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عىل تنفيذ التزاماتها 
فيما يخــص اتفاق الرياض وتعاطــت بجدية حرصا 
عىل عدم حرف بوصلة املعركة الرئيســية واملصريية 
ضد االنقالب الحوثي.. الفتا إىل أن كلمة فخامة رئيس 
الجمهورية وضعت املوجهات األساســية فيما يتعلق 

بالشق السيايس.

وشــدد عىل رضورة العودة إىل تنفيذ اتفاق الرياض 
بكل بنوده، باعتباره مكســب للجميع، وغايته توحيد 
كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، 
الستكمال انهاء االنقالب الحوثي ومرشوعه العنرصي 
الذي يرتبص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده.. مثمناً 
الدور االخــوي الصادق للمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة ومواقفها إىل جانب الدولة والشعب اليمني 
وآخرها رعايتها التفاق الرياض، والدور املعول عليها 
يف املرحلة الراهنة لإلسهام يف إنقاذ االقتصاد والعملة 
الوطنية من مخاطر االنهيــار.. متطرقا إىل ما بذلته 
الحكومة من جهود ملكافحة الفســاد والحفاظ عىل 
ســعر رصف العملة الوطنية والخطط والربامج التي 
كانت تسري بشكل مثمر جدا قبل األحداث التي شهدتها 
العاصمة املؤقتة عدن وأدت إىل تقويض عمل مؤسسات 
الدولة وأهمية تدارك هذا الوضع بشكل عاجل عرب تنفيذ 

اتفاق الرياض والعودة إىل املسار الصحيح.

وأضاف: "إننا يف الحكومة، قــد تحملنا عبء إدارة 
هذه املرحلة الحساســة واالســتثنائية مــن تاريخ 
اليمن، حيث يعيــش الوطن مرحلة صعبــة للغاية، 
ومحفوفة بالتحديات، وعقدنا العزم عىل عدم التهرب 
من مســؤولياتنا مهمــا كانت جســامة التحديات، 
ونتطلع باملقابل من كافة األحزاب والقوى السياسية 
واالجتماعية االضطالع بدورها وتجاوز الحســابات 
الصغرية والرتكيز عىل هدفنــا املصريي وواجبنا تجاه 
شعبنا ووطننا يف هذه املرحلة الحرجة والخطرية، وذلك 
ال يعني بأي حال من األحوال عدم تقييم أداء الحكومة 

وتصويب أخطائها بشكل موضوعي".

وأكد الدكتور معــني عبدامللــك، أن اختالف الرؤى 
حول الخيارات الوطنية، وتعارض الطروحات يجب أال 
تتحول من أدوات سياســية مرشوعة إىل معاول لهدم 
الدولة.. مشريا إىل أن املرحلة تقتيض الوقوف بمسؤولية 
وااللتفاف تحت قيادة الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الســتكمال 

استعادة الدولة وإنهاء االنقالب.

وقدم رئيس الوزراء، تقريرا عن مستجدات األوضاع 
امليدانية يف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي االنقالبية 
التي تستمر يف تصعيدها العســكري والزالت ترفض 
كعادتها كل الحلول السياســية وتقامر بدماء وحياة 
اليمنيني، وأخرها رفض وقــف اطالق النار املعلن من 
الحكومة وتحالف دعم الرشعية اســتجابة للدعوات 
األممية من أجل توحيد الجهود ملواجهة جائحة كورونا.. 
مؤكدا أن الحكومة لم تدخر جهدا وبإسناد أخوي من 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة يف دعم الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل الرشفاء، واعتبار ذلك أولوية قصوى يف 

خططها وبرامجها.

كما اســتعرض رئيس الوزراء، مــا تم إنجازه يف 
تحسني قدرات القطاع الصحي بالتعاون مع األشقاء 
واألصدقاء ملواجهــة جائحة كورونــا يف الجوانب 
العالجيــة والوقائية، وكذا عمليــة إجالء املواطنني 
العالقني يف الخارج، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن 
مجلس النواب يف عدد مــن الجوانب.. منوها بالدور 
املســاند للحكومة من قبل مجلس النواب والهيئة 
االستشارية لرئيس الجمهورية والتطلعات املعقودة 
عىل رسم مسارات فاعلة للتعاون والتنسيق يف حل 
كثري من اإلشكاالت وبما يساعد الحكومة عىل القيام 

بمسؤولياتها عىل الوجه األمثل.

وعرب أعضاء هيئة رئاســة مجلس النواب والهيئة 
االستشارية لرئيس الجمهورية عن تقديرهم وشكرهم 
لكل ما أورده رئيس الوزراء مــن إيضاحات وعرض 
تفصييل شــفاف لجهود الحكومة ومــا تبذله يف أداء 
واجباتها رغم التحديات والظــروف املعقدة املعروفة 
للجميع.. مؤكدين دعمهم ومســاندتهم لهذه الجهود 
وأنهم ســيكونون عونا لها من مواقعهم وخرباتهم يف 
إطار الدور التشاركي والتكاميل، بما يساعد عىل تجاوز 
التحديات التي تم عرضها بشــفافية ورؤية واضحة 
للتعامل معها، والرتكيز عىل مليشيا الحوثي باعتبارها 
العــدو الحقيقي لليمن والجــوار الخليجي واملنطقة 

والعالم.

وشددت املداخالت عىل رضورة تنفيذ اتفاق الرياض 
وتوفري األجواء املناســبة لتوحيد الصــف الوطني يف 
استكمال املعركة املصريية ضد املرشوع اإليراني ووكالئه 
من مليشيا الحوثي االنقالبية.. موجهني التحية للجيش 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل واإلجالل والتقدير 
للتضحيات الجسيمة التي يقدمونها يف مواجهة مليشيا 
الحوثي، حتى استكمال إنهاء االنقالب واستعادة الدولة، 
والدعم الكبري املقدم من تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشــقيقة يف هذا الجانب.. 
مؤكدين عىل الحكومــة مواصلة وتعزيز الدعم املقدم 
لهؤالء األبطال البواسل وإعطاء األولوية القصوى لتوفري 
العدة والعتاد واالهتمام بالجرحى ورعاية أرس الشهداء.

قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان الربكاني أن "الرشعية 
واألشقاء يف التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية مع خيار 
السالم ويؤمنون به إيمانا كامال"، منوها أن "وقف اطالق النار 
يف هذه الظروف الخطرية التي جمعت بني نتائج الحرب ونتائج 
جائحة كورونا كارثية، تمثل أولوية لدى الرشعية".. معربا عن 
"أمله يف جنوح مليشيا الحوثي لخيار السالم وفقا للمرجعيات 

الثالث". 
جاء ذلك أثناء استقباله، الثالثاء، للمبعوث األممي إىل اليمن 
مارتن جريفث، وخالل اللقاء استعرض املبعوث األممي، املبادرة 
املقدمة لألطراف اليمنية بشــأن وقف إطــالق النار والجانب 
اإلنساني واالقتصادي والتسوية الشاملة وأهمية امليض بذلك 
بشكل عاجل ورسيع وبما يوقف معاناة الشعب اليمني ونزيف 
الدم والتخفيف من األثار الناتجة عن جائحة كورونا عىل حياة 

اليمنيني. 
وأكد الربكاني، دعم مجلس النــواب لكافة الجهود الرامية 
إلحالل السالم الشامل والعادل ودعم مساعي املبعوث األممي. 
وتطرق رئيس مجلس النواب للجهــود املبذولة لتنفيذ اتفاق 
الرياض وما تبذله السعودية من جهود لتنفيذ االتفاق وتحقيق 
السالم يف اليمن باعتبار االتفاق يمثل خطوة عىل طريق السالم 

الشامل.
وعرب رئيس مجلس النواب، عن شكره وتقديره للمبعوث عىل 
جهوده املبذولة، متمنيا له التوفيق يف إنجاز مهمة وقف إطالق 
النار يف أقرب وقت ممكن لتتوقف معاناة اليمنيني وأحزانهم وأن 

ينال املواطنون الذي يخضعون لسيطرة الحوثيني حقوقهم يف 
الحياة والعيش الكريم واملمارسة السياسية وتنتهي حالة العنف 
القائمة يف تلك املناطق واملمارسات التي تتجاوز حدود الدستور 

والقانون واملعاهدات الدولية.
ويف سياق آخر، أشــاد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني، بمواقف اململكة املتحدة إىل جانب اليمن ودعمها لعملية 
السالم وجهود الرشعية الدســتورية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يف استعادة مؤسسات 

الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي املدعوم إيرانيا.
جاء ذلك خالل لقائه، االثنني، السفري الربيطاني لدى بالدنا 
مايكل ارون، والذي ناقش معه املستجدات عىل الساحة الوطنية 
املختلفة والجهود التي تبذل من قبل األشقاء يف اململكة العربية 
السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض باعتباره مدخالً ملعالجة األوضاع 

وتوحيد الجهود والحفاظ عىل أمن ووحدة اليمن واستقراره.
كما تم مناقشة الجهود التي يبذلها املبعوث األممي لدى اليمن 

مارتن جريفث للوصول إىل عملية السالم الدائم والشامل.
من جانبه، جدد السفري الربيطاني، موقف بالده الثابت إىل 
جانب اليمن وشعبه.. مشيداً بالجهود املبذولة يف سبيل تنفيذ 
اتفاق الرياض.. مشرياً إىل أن اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة 

نحو تحقيق االستقرار يف اليمن والحفاظ عىل سيادته.
ولفت إىل أن اململكــة املتحدة تبذل جهوداً كبرية مع مختلف 
األطراف واملبعوث األممي واملجتمع الدويل إلخراج اليمن من أزمته 

الراهنة.. مؤكداً ان السالم هو الخيار األمثل.

أثناء لقائه السفير البريطاني لدى بالدنا والمبعوث األممي إلى اليمن

الربكاين: تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد اجلهود واحلفاظ عىل وحدة اليمن

فــــي اجتـــماع مــــشـــــترك

الربملان واحلكومة ومستشارو الرئيس يشددون عىل رضورة تنفيذ اتفاق 
الرياض وتوحيد الصف الوطني الستكامل املعركة ضد املليشيا احلوثية

        وجهوا التحية والتقدير للتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال القوات 
المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات

        أوصــوا الحكومة بتعزيز الدعم ألبطال الجيش وإعطاء األولوية القصوى 
لتوفير العدة والعتاد واالهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء

        رئيــس مجلــس النواب يؤكد علــى أهمية تنفيذ اتفــاق الرياض برعاية 
وإشراف من األشقاء في المملكة العربية السعودية

        رئيــس الــوزراء: الحكومــة عملت على تنفيذ التزاماتها فيمــا يخص اتفاق الرياض 
حرصا منها على عدم حرف بوصلة المعركة المصيرية ضد االنقالب الحوثي
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 التحالف يعلن إحباط عمليتي هتريب أسلحة إيرانية كانت يف طريقها ملليشيا احلوثي قبالة السواحل اليمنية
 

 اإلرياني: استمرار تهريب األسلحة اإليرانية للمليشيا الحوثية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس األمن 
األمم المتحدة: مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى اليمن.. وطهران تنتهك قرار حظر توريد السالح

الجبير: إيران زودت المنظمات اإلرهابية ومنها الحوثيون باألسلحة لدعم الخراب والفوضى
براين هوك: إيران زودت الحوثيين باألسلحة منذ عام 2016 وال زالت مستمرة في انتهاك قرار مجلس األمن 

لجنة الخبراء: الحوثيون امتلكوا أسلحة جديدة ُيعتقد أنها إيرانية الصنع
  تقرير/ صالح سيف

أكــدت وزارة الخارجية، أن قوات التحالف 
العربي، ضبطت شحنة أسلحة إيرانية قرابة 
ســاحل حرضموت كانت يف طريقها ملليشيا 

الحوثي.
 وقالت الخارجية اليمنيــة يف تغريدة عىل 
صفحتها "بتويرت" الثالثاء: "إن القوات البحرية 
التابعة للتحالف العربي ضبطت شحنة أسلحة 
قادمة من إيران قبالة سواحل اليمن يف بحر 
العرب، يف خرق رصيح لقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة".
وأوضحت الــوزارة يف فيديــو نرشته يف 
صفحتها، أن الشــحنة تحتــوي عىل مئات 
األســلحة املتنوعة، مطالبة املجتمع الدويل 
ومجلس األمن بوضع حد النتهاكات النظام 

اإليراني املستمرة يف اليمن.
 ويعــرض الفيديو، أســلحة متنوعة من 
)قذائف وأســلحة يدوية وقناصات ومناظري 

ليلية، وآليات توجيه الطائرات بدون طيار(.
ويف نفس السياق، قال وزير اإلعالم معمر 
اإلرياني، الثالثــاء: " إن القوات املشــرتكة 
للتحالف ضبطت كميات من األسلحة اإليرانية 
كانت يف طريقها ملليشيا الحوثي يف عمليتني 

نوعيتني".
 وأكد اإلرياني يف ترصيح لوكالة )ســبأ(، 
اســتمرار الدعم اإليراني وتزويدها ملليشيا 
الحوثي املتمردة بالتكنولوجيا العســكرية 
املتقدمة لقتل اليمنيني واستهداف دول الجوار، 
وتهديد خطوط املالحة الدولية وزعزعة األمن 

اإلقليمي والدويل.
وأضاف "أن  اســتمرار تهريب األســلحة 
اإليرانية للمليشيا الحوثية عدوان مرفوض عىل 
الشعب اليمني، وتعد سافر عىل أمن واستقرار 
اليمن وسيادته وســالمة أراضيه، وانتهاك 
صــارخ للقوانني الدولية وقــرارات مجلس 
األمن ذات الصلة باألزمة اليمنية ويف مقدمتها 
القرارات الدولية بشأن حظر توريد األسلحة 

للمليشيا".
 وطالب اإلرياني، املجتمع الدويل والدول دائمة 
العضوية يف مجلس األمن بمواقف حازمة إزاء 
استمرار التدخالت اإليرانية يف اليمن ودعمها 
ملليشيا الحوثي باألموال واألسلحة والخرباء، 
ومســاعيها لتأجيج نريان الحرب يف اليمن، 
وإفشال كل جهود الحل السلمي لألزمة خدمة 

ألجندتها التخريبية يف املنطقة والعالم.
ويف السياق، أعلنت القوات املشرتكة لتحالف 
دعم الرشعية يف اليمن، الثالثاء، عن عمليتني 
نوعيتني ضبطت من خاللهــا كميات كبرية 
من األســلحة اإليرانية التي كانت يف طريقها 

للمليشيا الحوثية يف اليمن.
وقال مصدر يف التحالف: إن العملية األوىل 
كانت بتاريخ 17 أبريــل 2020م، وأحبطت 
قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة 
من األسلحة اإليرانية عىل متن "دهو" قبالة 
سواحل محافظة املهرة رشق اليمن كانت يف 

طريقها إىل املليشيا الحوثية.
وأكد أن العملية الثانيــة كانت بتاريخ 24 
يونيو 2020م، حيث تمّكنت القوات البحرية 
التابعة للتحالف من إحباط تهريب شــحنة 
أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية باملكال 

كانت يف طريقها إىل املليشيا الحوثية.
وأظهرت الصور التي نرشها التحالف كميات 
األســلحة الكبرية واملتنوعة كاملناظري الليلية 
والنهاريــة واملضادات الحراريــة، واألجهزة 
الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، 
وقطع كهربائية للتفجري عن بعد، والعرشات 

من القناصات، واملعدالت واألسلحة 
املتوسطة.

واالثنــني املايض، قــال مصدر يف 
قوات خفر الســواحل اليمنية: "إن 
قوات التحالف العربي ضبطت سفينة 
تجارية عىل متنها أســلحة يف املياه 
اإلقليمية اليمنية قبالة مدينة املكال، 
وكانت تحمل األسلحة إىل جانب مواد 

غذائية".
 وأوضح املصدر، لوكالة "شبنخوا" 
أنه تم اقتيــاد الســفينة إىل ميناء 
"الشــحر" الذي يبعد )نحو 60 كم( 
رشق مدينة املكال عاصمة محافظة 
حرضموت، وتحمل السفينة التجارية 
أســلحة أدخلت إىل ميناء "الشحر" 
بحرضموت، وتم التحفظ عىل السفينة 
فيما ُفرضت اجراءات أمنية مشددة يف 

امليناء ومحيطه.

أسلحة إيرانية نوعية
ونــرشت قناة "العربية" مســاء 
االثنني املايض، صور ألسلحة إيرانية، 
ُضبطت مؤخراً، وهــي يف طريقها 
للمتمردين الحوثيني، قبالة الساحل 
الجنوبــي الرشقي لليمــن، وتظهر 
الصور مئات من األسلحة والذخرية 
املتنوعة، ومناظري ليليــة ونهارية، 
وعدد من املقذوفات الصاروخية، ومن 
بني األسلحة التي تم ضبطها، آليات 
لتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، 
وأجهــزة تفجري وتحكم عــن ُبعد، 
وصواريخ حرارية ومضادة للدبابات، 
والعرشات من أسلحة القنص املتنوعة، 
وتقنيات تســليحية أخرى، وفق ما 

نرشته قناة العربية السعودية.
ويأتي ضبــط التحالف لشــحنة 

األسلحة اإليرانية والتي كانت يف طريقها 
للمليشيا الحوثية يف اليمن، بعد بضعة أشهر من 
إعالن البحرية األمريكي، مصادرة 150 صاروخا 
من صنع إيراني، يف فربايــر املايض، كانت يف 

طريقها إىل املليشيات الحوثية يف اليمن.
 وقال بيان صادر عن القيادة الوسطى يف 
الجيش األمريكي: "إن األســلحة التي جرت 
مصادرتها تضم ايضاً ثالثة صواريخ أرض جو، 
وأضافت "أن الصواريخ الـ150 التي صودرت 

يف بحر العرب من النوع املضاد للدبابات.
وأوضحت أنه تم تحديد هذه األسلحة من 
أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إىل الحوثيني يف 
اليمن، مما يشكل انتهاًكا لقرار مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة الذي يحظر اإلمداد املبارش 
أو غري املبارش باألسلحة أو بيعها أو نقلها إىل 

الحوثيني".

تحذير سعودي
إىل ذلك وجهت اململكة العربية السعودية، 
رسالة ملجلس األمن بشــأن جلسة الخاصة 
بإيران، الثالثاء، جددت فيها تحذيرها من خطر 

التمدد اإليراني يف املنطقة.
وأكدت اململكة يف رســالتها عىل أن هدف 
طهران زعزعة االســتقرار ليس يف املنطقة 
فحســب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن 
النظام اإليراني أرســل أسلحة للمليشيات يف 

سوريا، والعراق، ولبنان.
وكشفت الرســالة الســعودية، أن إيران 
عمدت إىل تزويد الحوثيني بالســالح، حيث 
شّنت املليشيا 1659 هجوماً عىل أهداف مدنية، 
ولفتت اململكة إىل أن الهجمات الحوثية تمت 

بصواريخ إيرانية الصنع.
وقالت الرسالة السعودية ملجلس األمن: " إن 

اململكة تأمل يف أن تترصف إيران كدولة طبيعية 
تحرتم القانون الدويل.

إدانة أممية إليران
و كشفت األمم املتحدة، الثالثاء، عن مصدر 
الصواريخ التي استهدفت السعودية يف نهاية 

العام املايض.
 وأكدت املنظمة الدولية، أن الصواريخ التي 
استهدفت السعودية يف 2019 مشابهة لتلك 

التي تصنعها إيران.
 وقالت روزمــاري دي كارلو وكيلة األمني 
العام للشؤون السياســية يف جلسة ملجلس 
األمن بشأن االتفاق النووي اإليراني: "إنه تمت 
مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها 
إيران وصلت إىل األرايض اليمنية، مشرية إىل أن 
طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السالح".
 وأضافت أن بعض العنارص املستخدمة يف 
صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت 
الســعودية يف نهاية 2019، تم تصديرها يف 
2016 و2018 من إيــران لليمن، وأوضحت 
أن املعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة ملا 
تصنعه إيران، مشــرية إىل أن األمني العام أكد 

هذه املعلومات.
وكان األمــني العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوترييش، قد أبلغ مجلس األمن الدويل، يف يونيو 
املــايض، أن صواريخ كروز التــي هجومت بها 
منشأتان نفطيتان تابعتان لرشكة أرامكو ومطار 

دويل يف السعودية العام املايض "أصلها إيراني".
وقال غوتريش يف تقرير قدمه ملجلس األمن: 
إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها 
كانت الواليات املتحــدة ضبطتها يف نوفمرب 
2019 وفرباير 2020م "من أصل إيراني" كذلك، 
يف إشارة إىل األسلحة املضبوطة قبالة الساحل 

الجنوبي لليمن.
وأضاف األمني العام أن خصائص تصميم 
بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري 
يف إيران، أو تحمل عالمات فارسية، وأن بعضها 
تم تسليمه إىل الجمهورية اإلسالمية بني فرباير 

شباط 2016 وأبريل نيسان 2018م.
وذكر أن "هذه القطع ربما ُنقلت بطريقة 
ال تتسق“ مع قرار مجلس األمن لعام 2015 
املنصوص فيه عىل االتفاق بني طهران والقوى 

العاملية ملنعها من تطوير أسلحة نووية".
وقال األمني العام: " إن األمم املتحدة فحصت 
حطام أســلحة جرى استخدامها يف هجمات 
عىل منشأة نفط ســعودية يف عفيف يف مايو 
أيار وعىل مطار أبهــا الدويل يف يونيو حزيران 
وأغسطس آب وعىل منشأتني نفطيتني ألرامكو 
السعودية يف خريص وأبقيق يف سبتمرب أيلول".

وكتب جوترييش يف التقرير يقول: "األمانة 
)العامة لألمم املتحدة( تقدر أن صواريخ كروز 
و/أو أجزاء منها اسُتخدمت يف أربعة هجمات 
أصلها إيراني"، وأضاف أن الطائرات املسرية 
التي استخدمت يف هجمات مايو أيار وسبتمرب 

أيلول هي "من أصل إيراني".
وأضاف "إن األمم املتحدة الحظت أن بعض 
القطع يف األســلحة التي ضبطتها الواليات 
املتحدة يف مناســبتني كانــت "متطابقة أو 
مشــابهة" لتلك التي ُعثــر عليها يف حطام 
صواريخ كروز وطائرات مسرية اسُتخدمت يف 

هجمات 2019 عىل السعودية".
ويرفع جوترييش تقريرا مرتني سنويا إىل 
مجلس األمن بشأن تنفيذ حظر األسلحة عىل 
إيران وقيود أخرى ال تزال مطبقة بعد االتفاق.
وتشري التقارير األممية إىل انتهاك طهران 
قرارات مجلس األمن بحظر توريد الســالح 

لليمــن، حيــث تصــل الصواريخ 
والطائرات املسرية إىل جماعة الحوثيني 
املتمــردة، وتســتخدمها األخرية يف 
الهجمات عىل الســعودية، ومناطق 
سكنية خاضعة للحكومة الرشعية 

املعرتف بها دولياً.
وكان مجلس األمــن الدويل كلف 
فريق الخرباء املعني بلجنة العقوبات 
التابعة ملجلس األمــن، بالتحقيق يف 
الصواريخ التي استهدفت يف قصف 
موقعني لرشكة أرامكو الســعودية، 
وأدت تلك الهجمــات إىل وقف ضخ 

النفط السعودي لعدة أيام.

تقرير لجنة الخبراء
مطلع فرباير املــايض أكد تقرير 
لخرباء أممّيني، أّن مليشيا الحوثي يف 
اليمن امتلكوا يف العام 2019م  أسلحة 
جديدة يتمّيز بعضهــا بخصائص 
مشابهة لتلك املُنتَجة يف إيران، والتقرير 
الذي أرســل إىل مجلس األمن الدويل 
هو ثمرة تحقيق استمّر سنة، أجراه 
خرباء األمم املّتحدة املكلّفون بمراقبة 
حظر السالح املفروض عىل اليمن منذ 

.2015
 وقال التقرير: " إنه باإلضافة إىل 
أنظمة األسلحة املعروفة التي كانت 
بحوزتهم حّتى اآلن، بات )الحوثّيون( 
يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات 
بال طيّار من طراز دلتا ونموذجا جديدا 

من صواريخ كروز الربّية".
 وبحسب املحّققني الدوليني، فقد 
ظهر اّتجاهان عىل مدار العام املايض 
قد ُيشّكالن انتهاًكا للحظر، ويتمّثل 
االّتجــاه األّول يف نقــل قطع غيار 
متوافرة تجارّيا يف بلدان صناعّية مثل 
محرّكات طائرات بال طّيار، التي يتّم 

تسليمها إىل الحوثّيني عرب مجموعة وسطاء.
 أّما االّتجاه الثاني، فيتمّثل يف استمرار تسليم 
الحوثّيني رشاشات وقنابل وصواريخ مضاّدة 
للدّبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر 

تطورا.
 وأشار الخرباء إىل أّن "بعض هذه األسلحة 
لديه خصائص تقنّية مشــابهة ألســلحة 
مصنوعة يف إيران"، يف حني لم يســتطيعوا 
إثبات أّن الحكومة اإليرانية هي التي سلّمت 
هذه األسلحة إىل الحوثّيني، ولطاملا نفت إيران 

تسليح الحوثيني يف اليمن.
ولفت التقرير إىل أّن الِقَطع غري العسكرّية 
وتلك العسكرية "يبدو أّنها أُرسلت عرب مسار 

تهريب يمّر بُعمان والساحل الجنوبي لليمن.
ويقول خرباء األمم املتحدة: "إن السواحل 
الجنوبية لليمن، تمثل ممراً لتهريب األسلحة 
اإليرانية للحوثيني، الذين يستغلون الصحراء 
وممرات التهريب التقليديــة للحصول عىل 

أسلحة متطورة من حليفتهم طهران".

إيران تسلح اإلرهابيين
ويف الســياق، طالبت السعودية والواليات 
املتحدة األمريكية، بتمديد حظر األســلحة 
الذي تفرضه األمم املتحدة عىل إيران، وحذرتا 
من تعقيدات إقليمية يف حــال عدم التمديد، 
ملا تمارسه طهران من تســليح للجماعات 
واملليشــيات اإلرهابية الســيما االنقالبيني 

الحوثيني يف اليمن.
قــال وزير الدولــة للشــؤون الخارجية 
الســعودي عادل الجبري: " إن قوات التحالف 
ضبطت مســاء األحد، شحنات من األسلحة 
اإليرانية كانت متوجهة ملليشــيا الحوثي ". 

مشرياً إىل أن إيران اســتخدمت املصادر التي 
تتلقاها عن طريق االتفاقيات الداعمة لبناء 
املستشفيات والطرق لدعم الخراب يف سوريا 

والعراق واليمن".
ودعا الجبري يف مؤتمر صحفي عقده، االثنني، 
بمشاركة املمثل األمريكي الخاص بشؤون إيران 
وكبري مستشاري السياسات لوزير الخارجية 
األمريكي براين هوك، العالم إىل أن يتخذ وقفة 

حازمة ضد إيران لدورها يف رعاية اإلرهاب.
قال وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجية 
السعودي: إن املليشيا الحوثية قامت بـ 1659 
هجوماً عىل مدنيني يف اململكة العربية السعودية، 
وأطلقت 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع 
واملنشأ، كما أطلقت 371 طيارة مسرية، و64 
سفينة مسرية مفخخة لعرقلة حرية املالحة يف 

منطقة باب املندب والبحر األحمر.
واســتعرض الجبري، عدداً من االعتداءات 
الحوثية التي اســتهدفت املدنيني يف اململكة 
باســتخدام الصواريخ والطائرات املســرية 
واألســلحة التي تقدمها إيــران للمنظمات 
اإلرهابية، مؤكداً العمل مع الواليات املتحدة ملنع 
إيران من تصدير األسلحة.. مشريا إىل أن إيران 
تسعى لتقديم األسلحة للمنظمات اإلرهابية 
بوجود الحظر، وإذا رفع الحظر ستكون أكثر 

رشاسة وأكثر عدوانية.
من جانبه أوضح املسؤول األمريكي، أن إيران 
زودت الحوثيني باألسلحة منذ عام 2016 وال 
زالت مستمرة بذلك.. الفتا إىل ضبط شحنتي 
أسلحة إيرانية وتم مصادرتها يف شهر نوفمرب 
وفرباير، وهــذا انتهاك لقرار الســلم 2231 
و2216، كما تم ضبط شحنة أسلحة يف طريقها 

إىل مليشيا الحوثي.
وأكد هوك، أن الســعودية والدول األخرى 
يعملون مع مندوب األمم املتحدة لدفع العجلة 
السياسية يف اليمن، مبينا أن تخفيض العنف يف 
اليمن يعترب تحدياً كبرياً.. مشرياً إىل أن اململكة 
دعمت مقرتحات املندوب الخاصة باألمم املتحدة 
بما يخص وقف إطالق النار وفتح مطار صنعاء 
والطرق الرئيسة ودعم الرواتب املدنية إىل جانب 

قيامها بعملية سياسية شاملة.
وقال: "إن قادة إيران يرفضون الدبلوماسية 
ويعمقون جراح اليمن، ويدعمون املليشــيا 
الحوثيــة بالصواريخ والطائرات املســرية 
واألسلحة املتطورة، فيما تقدم اململكة والواليات 
املتحدة الدعم واملساعدة اإلنسانية لليمنيني".. 
مؤكداً أن اململكة تريد إنهــاء الحرب وإيران 

تبحث عن حرب ال نهاية لها.
وأكد هوك وقوفــه مع اململكــة العربية 
الســعودية والدول األخرى الخليجية.. داعيا 
مجلس األمن إىل تمديد حظر األسلحة عىل إيران 
لتأمني االستقرار يف املنطقة، وقال هوك:" إّن 
انتهاء الحظر” سيعزّز“ موقف طهران ويطلق 
سباق تســلّح يف املنطقة". وُعرضت يف مقر 
املؤتمر الصحفي، أســلحة وبقايا صواريخ 
وطائرات مسرّية قالت الرياض: إنها إيرانية، 

وقد أُرسلت ملليشيات الحوثي يف اليمن.
ويعتزم وزير الخارجيــة األمريكي مايك 
بومبيو، تناول مســألة انقضــاء أجل حظر 
األسلحة يف املجلس، يف مسعى لتمديد الحظر 
الذي ينتهي يف أكتوبر/ ترشين األول بموجب 
االتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول 
الكربى عام 2015.وتضغط الواليات املتحدة 
من أجــل أن يمدد مجلس األمــن املكون من 
15 عضوا حظر األسلحة عىل إيران ألجل غري 
مسمى، وســيتخذ مجلس األمن قراراً بشأن 
مسألة تمديد الحظر هذا الشهر، وملحت روسيا 
والصني، اللتان تتمتعان بحق النقض )الفيتو( 

إىل معارضتهما فرض الحظر مجددا.
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يف كلمته أمام هيئة مستشــاريه وهيئة رئاسة 
مجلس النواب يف الرياض يــوم األحد املايض، ركز 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عىل 
قضية مهمة وهي أهمية "تمتني الصف الوطني" بني 
القوى املناهضة ملليشيات الحوثي االنقالبية اإلمامية 
املدعومة من إيــران والتي تســتثمر يف الخالفات 
القديمة بني خصومها وتعمل عىل تغذيتها كما فعل 
األئمة منذ مؤسس الهادوية يحيى الريس املعروف 

بـ"الهادي".
وال شك أن هذه املسألة غاية يف األهمية ال يمكن 
تجاهلها أو اعتبارها من األمور الثانوية التي ال تأثري 
لها يف املشهد الســيايس والعسكري، ذلك أن تجربة 
الســنوات الخمس املاضية أثبتت أن جميع القوى 
محتاجة لبعضها أكثر من أي وقت مىض وأن التوحد 
خلف هدف اســتعادة الدولة تحت غطاء السلطة 
الرشعية مصلحة للجميــع ال لطرف محدد، وهذا 
ما يجب أن تدركــه كافة القوى وتعمل عىل تجاوز 
الخالفات القديمة وتأجيل املنافســة السياسية إىل 
حني استعادة الدولة التي توفر امللعب للمتنافسني 
وفــق قواعد العمل الســيايس امللتزم بالدســتور 

والقانون.
لقد ّذكر الرئيس يف كلمته املشار إليها الحارضين 

وهم من مختلف ألوان الطيف 
الســيايس بــأن "املهددات 
التــي تواجــه  واملخاطــر 
الوطــن تقتيض مــن كافة 
األحزاب والقوى السياســية 
واالجتماعية االضطالع بدورها 
يف تمتــني الصــف الوطني، 
وتعزيز لحمتــه، والرتفع عن 
واملواقف  الصغرية  املناكفات 
قصرية النظــر"، وهذا األمر 
دون  الجميــع  مســؤولية 

استثناء.

مسؤولية القوى السياسية
إن الهدف الذي يناضل من 
أجلــه اليمنيون اليوم يف وجه 

مليشيات الحوثي هو استعادة الدولة التي تضمن 
للجميع حق املنافســة عرب االنتخابــات والعمل 
السيايس واملدني وبالتايل فكل ما يحرف املسار عن 
تحقيقه ويثري الخالفات ُيمكن تأجيله أو حله عرب 
لقاءات قيادات املكونات املختلفة، كون تجاوز ذلك 

مسؤولية القيادات ال القواعد.
واإلشكالية التي يتعني عىل كافة القوى تجاوزها 
هي يف تنفيذ ما تتفق عليه ومن ذلك تفعيل التحالف 
الوطني الواسع الداعم للرشعية، وهو كفيل بقطع 

شوط كبري عىل صعيد تجاوز الخالفات التي ترض 
وال تنفع ولم يعد من املنطقي أن تستمر بما يعيق 

تحقيق الهدف املنشود.
ويجمع مراقبون عىل أن املسؤولية تقع عىل عاتق 
القيادات التي بيدها القرار والتي يتعني عليها اتخاذه 
لصالح التقارب الحقيقي ال الشكيل، والعمل يف امليدان 
بروح الفريق الواحد من أجل الهدف املوحد، كون هذه 

الخطوة تمهد ملا يمكن البناء عليها يف هذا اإلطار.

توحيد الصف
ويف هذا السياق، يقول الناشط السيايس والحقوقي 

همدان العليي: أن "توحيد الصف 
مهم جداً لكن األمر بحاجة إىل قرار 
حقيقي من القيادات السياسية"، 
مؤكداً أن "الحوثي يستمد قوته 
من ثالثة عوامل أساسية هي فقر 
وجهل وخالفات اليمنيني، ولهذا 
يعمل عىل صناعة هذه العوامل".

وأضاف يف ترصيحات سابقة 
"نحن بحاجــة فعــالً لتوحيد 
الصف وأي جهود تعمل من أجل 
ذلك إيجابية وال يجب أن نقلل من 
هذه الجهود عىل اإلطالق بل يجب 
دعمها والوقوف إىل جانبها حتى 
لو اعتقدنا أن هــذه الجهود لن 
تخلص إىل نتيجة، فتوحيد الصف 
بحاجة يف املقــام األول إىل أن يعمل كل طرف عىل 

تجاهل أحقاد املايض".

المليشيا و"فرق تسد"
ولعل املتابع ملــا فعلته مليشــيا الحوثي طوال 
السنوات املاضية ســيدرك بجالء ال تخطئه العني 
أنها استنســخت ذلك مما فعلــه أجدادها األئمة 
الذين اعتمدوا عىل سياســة املستعمر "فرق تسد" 
واســتثمروا كثرياً يف خالفات اليمنيني ليخلو لهم 
املشهد والحؤول دون تشكيل جبهة موحدة ضدهم.

وطاملا كنا نتحدث عن رصاع مع مليشيا لها امتداد 
ماضوي مرشوعاً وهوية فال شك أن التاريخ جزء من 
هذه املعركة التي ليست سياسية فحسب، بل وهوية 
وحضارة واستعادة ذات مفقودة ُيراد لها أن تبقى 

طي النسيان لألبد.

واجب وطني
يقول د. أحمد عبيد بن دغر مستشــار الرئيس 
وصاحب كتاب "اليمن تحــت حكم اإلمام أحمد"، 
إن "الواجب الوطني يفــرض علينا تلبية كل دعوة 
مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتني عرى 
التضامن الوطني إلنقاذ بالدنا من هزيمة محتملة، 
ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط 

له بعناد يف الرس والعلن".
ومن هنا فإن توحيد كل جهد لصالح إســقاط 
االنقالب واســتعادة الدولة والحفاظ عىل النظام 
الجمهوري واجــب الجميع ال فكاك لهم من القيام 
بمســؤولياتهم دون تعّويل عىل غريهم كون البلد 

بلدهم والقضية قضيتهم قبل كل يشء.
كل جهد عسكري وسيايس وإعالمي وثقايف وفني 
وتوعوي يثمر عندما يكون موحداً ألن اليد الواحدة 
ال تصفق كما ُيقــال، فكيف والجميع أمام طرف 
ال يفرق بينهم ويعتربهم خصومه الذين فتك بهم 
واحداً تلو اآلخر وهم يتالومون ويغرقون يف املايض 

غري املفيد.
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قال عضو مجلس الشورى وعضو 
رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة عىل 
تنفيذ مخرجات الحــوار الوطني 
الشــامل صالح باتيس: إن الرئيس 
هادي فتــح يف خطابه األخري بوابة 
الصلح والسالم أمام الجميع لتوحيد 
الجبهة الوطنيــة ملواجهة الحوثي 
حتى يجنح هو أيضا للسالم ويسلم 

للدولة.
وأضاف باتيس يف ترصيح خاص 

لـ"٢٦ســبتمرب": "الهــدف الذي 
تسعى إليه الرشعية ممثلة برئيس 
الجمهورية املشري الركن/ عبد ربه 
منصور هادي ليس الحرب، وإنما 
إسقاط التمرد واســتعادة الدولة 
وبناء  اليمن االتحادي عىل أســس 
الرشاكة والعدالة والحكم الرشــيد 

ليحتضن كل أبنائه".
 وأكد باتيــس أن الرئيس هادي 
أثبت يف كلمته تمسكه باملكتسبات 

الوطنيــة، وعمل عىل فتــح بوابة 
الســالم لكل اليمنيني، ونبذ العنف 

وفرض املشاريع بالقوة.
وأشار باتيس إىل أن كلمة الرئيس 
هادي كانت بمثابة دعوة للمجلس 
لالنتقايل بلسان األب الستغالل فرصة 
اتفاق الرياض حتى يكونوا رشكاء يف 
النضال وبناء الدولة االتحادية، وعدم 
االستمرار يف التمادي بتمردهم الذي 

سيقودهم إىل خسارة كل يشء.

   حلمي حسن:

عرب مدير دائرة شــؤون األفراد 
بهيئة القــوى البرشيــة بوزارة 
الدفاع عن تأييده املطلق ملا تضمنه 
خطاب فخامة الرئيس املشري الركن 
عبدربه منصور هادي القائد األعىل 
للقوات املسلحة، والتي سوف تسهم 
يف توحيد الجهود نحو اســتعادة 
مؤسســات الدولة من املليشــيا 

الحوثية االنقالبية يف صنعاء.

وقال العميــد الخرض مزمرب يف 
ترصيح خاص لـ"26سبتمرب": أن 
"خطاب الرئيس هادي يهدف إىل 
مللمة شمل كافة القوى السياسية 
وحفظ الدماء وتوحيــد الجهود 
ألنهاء التمرد االخطر وهو انقالب 
مليشيا الحوثي املدعوم من إيران 

يف صنعاء".
وأضاف مزمرب: "فخامة الرئيس 
هادي لم يكن يوماً دموياً، ولم يسع 
إىل الحرب، وكان دائماً يســعى إىل 

السالم رغم كل الجروح ورغم كل 
من عاداه إال أنه حرص طيلة خمس 
سنوات عىل أن يمد يده إىل السالم 
ويقدم مصلحة الوطن الكبري من 
شماله إىل جنوبه فوق كل املصالح 

الشخصية".
وأوضــح مزمــرب أن "فخامة 
الرئيس هادي حرص يف كلمته عىل 
حقن دمــاء اليمنيني، ووقف عىل 
مسافة واحدة من الجميع، وعمل 
عىل تجنيب الوطن سفك املزيد من 

باتيس: الرئيس فتح يف خطابه بوابة الصلح والسالم أمام اجلميع 
لتوحيد اجلبهة الوطنية ومواجهة احلوثي

مــديــر دائـــــرة شـــــؤون األفـــــراد:
دعوة الرئيس هادي للسالم دعوة حكيمة لتوحيد اجلهود وإهناء التمرد اإليراين األخطر يف صنعاء 

توحيد الصف الجمهوري واجب الجميع الستعادة الدولة

بن دغر: الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة خملصة لدعم جهود تعزيز ومتتني عرى التضامن الوطني
العليــي: توحيــد الصــف مهم جــدًا ويحتاج إلى قــرار حقيقي مــن القيادات السياســية

قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري: 
إن "دعوة رئيس الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصور هادي للســالم يف خطابه 
األخري ليست بالجديدة عىل قيادة الرشعية، 
وإنما هــي قاعدة تســري عليها حتى مع 
مليشــيا الحوثيني رشيطة تركهم السالح 
والعودة للمسار السيايس، وهو ما رفضوه 

واستدعى استمرار قتالهم".
وأضــاف الوزيــر البكــري يف ترصيح 
خاص لـ"26ســبتمرب": "قيادة الرشعية 
حريصة كل الحرص عىل دماء اليمنيني وأال 
ُتسفك، وهناك طرق بديلة للوصول لحلول 
تضمن مصالح الوطن واملواطن واألطراف 
السياســية، وعىل املجلس االنتقايل التقاط 
دعوة الرئيــس وامليُض قدمــاً يف التنفيذ 
الحقيقي التفاق الريــاض، وهو الضامن 
للخروج مــن أزمة التمرد التي تعيشــها 
العاصمة املؤقتة عدن وما تلتها من تطورات 

يف سقطرى".
ُمشرياً إىل رضورة توحيد الجهود ورص 
الصفــوف لدحر مليشــيا الحوثيني؛ ملا يف 
مرشوعهم اإليراني مــن خطر بالغ ال عىل 

اليمن واليمنيني فحســب بل ويمس دول 
الخليــج ويف مقدمتهم اململكــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأوضح الوزير البكري أن دعوة الرئيس 
هادي للسالم ليســت مفتوحة، وإنما هي 
وفق ضوابط تحفظ الدولة حقها وهيبتها، 
وبما ال يتعارض مع املرجعيات الثالث، فضالً 
عما تمثله من مصلحة عليا يف حفظ الدماء.

:» « وزير الشباب والرياضة لـــ

قيادة الرشعية حريصة كل احلرص
 عىل دماء اليمنيني

الدماء، وتظافر جهود الجميع تحت 
مظلة الحكومة الرشعية الستعاده 
ما تبقى مــن أرايض الوطن ودحر 
مليشيا االنقالب الحوثية املدعومة 

من إيران".
وأشار مزمرب إىل أن دعوة الرئيس 
هادي إىل الســالم والتوافق تحت 
مظلة الرشعية ومؤسسات الدولة 
تمثل دعوة حكيمة، وتقطع الطريق 
عىل املرتبصني الذين يســعون إىل 
إشــعال الفتن يف الوطن بما يخدم 
املليشــيا الحوثية، ويشغل القوات 
املســلحة عن معركتها األم وهي 
املليشــيا  اســتعادة صنعاء من 

الحوثية االنقالبية".
واعتــرب مزمرب دعــوة الرئيس 
إىل الســالم والتوافق تحت مظلة 
الرشعية وتنفيذ اتفــاق الرياض 
فرصة من فخامــة الرئيس هادي 
لعودة الجميــع إىل مظلة الرشعية 
والعمل تحتها وانخــراط كل تلك 
املجاميع املســلحة تحــت مظلة 

الجيش الوطني ووزارة الداخلية.

عطايا الكرامعطايا الكرام
ال يعطي عطاؤهم أحد وال يجود بما يجودون به 
جواد اتخذوا من قمــم الجبال ومن بطون األودية 
ومن الصحاري والسواحل موطنا، ال يبحثون عن 
مناصب أو ترٍف يف عيــش انما يبحثون عن وطن 
يســتطيع الجميع ان يعيش فيه بكرامة صقلت 
نفوسهم قساوة العيش التي ارتضوا بها بديال عن 
حياة الذل والهوان تحت رحمة قوى البغي والعدوان 

الساللية.
عن أبطال القوات املســلحة ورجــال املقاومة 

اتحدث.
ال يعطون دراهم وال دنانري إنما يقدمون ارواحاً 
طاهرة ودماء زكية يف سبيل الخالص لهذا الشعب، 
يقارعون الباطل بعصا الدولة التي لوال صمودهم 
وتضحياتهم ما حلمنا باستعادتها، دولة القانون 

والعدالة االجتماعية.
حني تزورهم يف متارســهم تجدهم جباالً عىل 
الجبال يرددون األهازيــج الوطنية أعينهم ترقب 
العدو، أصابعهم عىل الزناد يف أي لحظة قد تصلهم 
أوامر باقتحام متارس املليشيات املحصنة باأللغام، 
ينتزعون الحق انتزاعا من بني مخالب الكهنوت، 

جريحهم يطالبهم بالصمود، وشهيدهم يوصيهم 
باملصابرة.

لقد خاضت األقــالم املأجورة كثريا وتهكمت 
أكثر عىل حاميل ســالح الدفاع عن هذا الوطن 
متجاهلني التضحيات التــي يقدمونها قيادة 
وأفرادا حيث ال ينكرهــا إال جاحد وأن ما يتم 
عرضه من مشاهد عرب وســائل اإلعالم تظهر 
مدى اقدام وبسالة قواتنا املسلحة ليس اال الشيئ 

اليسري مما يقومون به.
إن من األهميــة بمكان اإلشــارة إىل أن قواتنا 
املسلحة والقوات املســاندة لها من أبناء القبائل 
يحملون اليوم املرشوع نفســه الذي عىل أساسة 
انطلقت ثورتا الـ26 من سبتمرب عام 1962 ضد 
نظام الحكم االمامي والســاليل البغيض يف شمال 
الوطن والـ14 من أكتوبر مــن العام 1963 ضد 
االحتالل االجنبي االجرامي يف جنوب الوطن، وما 
هذه األحداث التي نعيشها اليوم إال امتداد طبيعي 
ملا حدث سابقا ولن ينعم شعبنا بخري اال بتحقيق 
ما ضحى من أجل تحقيقه الثوار األوائل شــماال 
وجنوبا وال يزال األحفاد اليوم يضحون لتحقيقه 

ومع أن املهمة شاقة وتتطلب الكثري من الجهد إال 
أن عزائم الرجال تبعث الكثري من اآلمال ويف كل يوم 
توحي لنا أنها قادرة عىل تغيري املعادلة عىل األرض 
إيمانا منهم بعدالة قضيتهم وسعيا منهم لرتسيخ 
مبادئ وقيم التسامح واملحبة يف مجتمع افتقد هذه 
املبادئ، يف اليوم الذي رأوا فيه حملت معاول الهدم 
والتجريف الكهنوتية وهم يقتحمون املؤسسات 
العامة والخاصة كالقطعان املتفلتة ال يردعهم رادع 
وال خطوط حمراء يقفون عندها شعارهم املوت 

وبضاعتهم املوت ومرشوعهم املوت.
ويف هذا الخضم املتالطم تبقى األثمان الغالية التي 
يدفعها األبطال امليامني هي ما يعول عليه شعبنا 
اليمني وتبقى دروب النرص التي يرســم معاملها 
أبناء القوات املسلحة ومقاومتنا بدمائهم الزكية 
هي دروب األحرار يف هذه الدنيا وما عدا ذلك فهي 
مشاريع وقتية تزول بزوال أصحابها إن كتب لها 
البقاء إىل زوالهم وتبقى عطايا الكرام هي التاريخ 

املرشق الذي ينري حياة هذه األمة ...
فإما حياة ترس الصديق 

                  وإما ممات يغيظ العدى
علي الربيعي
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أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة أنه "برحيل العميد الركن عيل محمد 
صالح القميل، قائد اللواء103مشاة، خرس 
الوطن واحدا من رجاالته املخلصني الذين 
خلدوا مواقف شــجاعة وثابتة يف الدفاع 
عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، 
ووقفوا بشجاعة يف وجه مشاريع اإلمامة 
والكهنــوت وأطماع االســتعمار وأحالم 

التفتيت والتقسيم".
جاء ذلك يف بيان نعــي أصدرته وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة بوفاة 
قائد اللواء 103مشــاة العميد الركن عيل 
محمد صالح القميل، الذي وافاه األجل إثر 
تعرضه ملرض عضــال، بعد حياة حافلة 

بالعطاء والنضال والتضحية.

وأشــار بيان النعي إىل أن "الفقيد كان 
واحداً من أبرز القادة الذين أفنوا حياتهم 
يف خدمــة الوطن، وأحــد الضباط الذين 
أسهموا يف بناء وتطوير القوات املسلحة، 
وكان مثاالً يف الجندية والقيادة واالنضباط 
يف مختلف املناصب العسكرية واملهام التي 
تم تكليفه بها، وعاش وفيا للوطن وللقسم 

العسكري".
وعربت قيادة وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان عن صادق التعازي وعظيم 
املواســاة ألرسة وذوي الفقيد ولجميع 
منتســبي القوات املسلحة.. سائلني الله 
العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته 
وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان.

يف تكريم عكس مدى اعتــزاز الوطن بتضحيات 
وبطوالت أبناء القوات املسلحة الذين يسجلون أروع 
املالحم البطولية، ويروون بدمائهم الزكية تراب الوطن 

الطاهر فداء للوطن.
وتجســيداً ملعاني الوفاء والعرفان ملجدهم الخالد 
يف مقارعة مليشيا االنقالب كرم رئيس هيئة األركان 
العامة قائد العمليات املشــرتكة الفريق الركن صغري 
حمود بن عزيز  عدداً من أبطال الجيش الوطني بدرع 
الشجاعة  ممن شاركوا يف عملية عسكرية نوعية ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهة نهم رشق محافظة 

صنعاء.
ويف التكريم أشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشــرتكة الفريق الركن صغري حمود بن 
عزيز بالبطوالت الخالدة التي يجّسدها أبطال القوات 
املسلحة يف املعركة األسطورية، والتي توّجت بهزيمة 
املليشيا الحوثية وإفشال مخططها الخرتاق مواقع 

القوات املسلحة.
وقال الفريق بن عزيز: إن هذا التكريم يأتي عرفاناً 
للتضحيات التي سّطرها هؤالء األبطال خالل املعركة 
الوطنية، معترباً ذلــك تكريًما لكل أرس الشــهداء 
األخيــار، ولجميع أبطال القوات املســلحة الذين ال 
يزالون يسطرون املالحم البطولية لدحر أبشع عصابة 

كهنوتية يف تاريخ البالد.
وترحم ابن عزيز عىل أرواح الشهداء األبرار الذين 
قضوا يف هذه املعركــة التاريخية، مؤكدا أن وزارة 

الدفاع ورئاسة االركان ســتظل دائما وفية ألرس 
الشهداء.

وأكد رئيس هيئة األركان امليض عىل درب شــهداء 
القوات املســلحة واملقاومة الذين جادوا بأرواحهم 

الطاهرة فداء للوطن ويف ســبيل اســتعادة الدولة 
ومؤسســاتها الدســتورية والتخلص من عصابة 
الكهنوت الحوثية لكــي تنعم اليمن وأبناؤها باألمن 

واالستقرار.

اشــاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
بالدور الكبري واسهامات  العميد الركن  عيل القميل 
قائد اللواء103 مشــاه   الفاعلة يف تطوير آليات 
العمل العسكري وتسخري قدراته يف سبيل تطوير 

املؤسسة العسكرية.
جاء يف برقية عزاء ومواســاة بعثها إىل محمد 
وفاروق عيل القميل واخوانهم وكافة أفراد ارستهم، 
وذلك بوفاة والدهما الذي تويف يوم الثالثاء املايض يف 

احدى مستشفيات محافظة حرضموت.
وأشــار رئيس الجمهورية يف الربقية إىل مناقب 
الفقيــد الوطنية والنضالية التي جســدها خالل 
مشــوار حياته من خالل تقلده عددا من املناصب 

القيادية..

كما بعث نائب رئيس الجمهورية  الفريق الركن 
عيل محسن صالح، برقية عزاء ومواساة اىل محمد 
وفاروق عيل القميل واخوانهم  وذلك بوفاة والدهم 

العميد عيل القميل قائد اللواء103 مشاه.
وأشار فيها إىل مناقب الفقيد التي جسدها خالل 
مشوار حياته الحافلة بالعطاء واملواقف الوطنية 
الشــجاعة يف مختلف املراحل واملناصب القيادية 
التي تقلدها، وإسهاماته مع زمالئه من الضباط 

يف تطوير املؤسسة العسكرية.
وعربا رئيس الجمهورية ونائبه يف برقيتهما عن 
أصدق التعازي واملواساة إىل أرسة الفقيد ومحبيه 
وكافة آل القميل.. ســائلني اللــه العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

بعث مستشــار وزير الدفاع الفريق الركن بحري عبدالله 
سالم النخعي برقية عزاء ومواســاة إىل فاروق عيل محمد 
القميل واخوانه و كافة أفراد أرسته بوفاة والدهم فقيد الوطن 
العميد الركن عيل محمد القميل قائد اللواء 103 مشاة محور 
أبني، والذي وافته املنية  الثالثاء املايض يف احدى مستشفيات 

محافظة حرضموت.
وأشاد الفريق النخعي بمناقب الفقيد وتاريخه النضايل يف 
الدفاع عن الوطن ومكتســباته، الفتا إىل أنه كان واحدا من 
أبرز الكوادر الوطنية التي أســهمت اسهاما فاعال بتطوير 
آليات العمل العسكري، من خالل تقلده للعديد من املناصب 

القيادية.
ونوه الفريــق النخعي إىل أن رحيــل الفقيد القميل يمثل 
خسارة كبرية للوطن ومؤسسته العسكرية.. سائال املوىل العيل 
القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، 

ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان بوفاة قائد 
اللواء 103مشاة العميد الركن  عيل القميل

في بيان نعي بوفاة قائد اللواء ١٠3 مشاة

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة: الفقيد من أبرز القادة 
املخلصني يف الدفاع عن الثورة واجلمهورية

تقديرا واعتزازا بالبطوالت التي يجسدونها ووفاء لدماء الشهداء
تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة بدرع الشجاعة

رئيس األركان: التكريم عرفاناً للتضحيات
التي سّطرها األبطال خالل املعركة الوطنية

في برقية عزاء بوفاة  قائد اللواء ١٠3 مشاة

مستشار وزير الدفاع:  رحيل العميد عيل القميل خسارة 
كبرية للوطن ومؤسسته العسكرية

البطل العباب: الوطن أقوى من اجلراح واألزمات وال خوف عليهالبطل العباب: الوطن أقوى من اجلراح واألزمات وال خوف عليه
إياد البريهي

تخجل الحروف عندما ينحني القلم ليكتب عن 
قصص أبطال ميامني، صنعوا مجد الوطن وبرشوا 
بنرص أكيد.. وتجد املفردات صعوبة عندما تتحدث 
عن رجال نذروا أرواحهم ودماؤهم لليمن السعيد.. 
وطن الحكمة واملحبة والسالم، وتبكي العيون عندما 
تلتقي بقامات شامخة وصامدة رغم آالم الجراح، 
رجال أصابت أجسادهم رصاص وشظايا الحقد 
والغدر ولم تنل من عزيمتهم وإرادتهم بل زادتهم 

صالبة وثبات.
إنك أيها الجريح البطل درع الوطن وســياجه 
املنيــع، ال تخىش منية ألجل الوطــن، ألنك يمني 
واليمني ال يعرف الذل والهوان، تحزمت ســالحك 
يف وجه العصابات اإلرهابية واملسرية الشيطانية 
وحملت الكفن يف يديك ألجل مقارعة اعداء الوطن، 
وصوبت سالحك يف وجه من كان وجوده عىل أرضنا 
يعني وجود األلم وقتل األمل والجمال، وحملت روحك 
عىل كفك تخوض لظى املعارك راسماً ببطوالتك أروع 

الصفحات وأبهى املواقف.
فقد قدم الشعب اليمني )تاريخياً وحتى اليوم( 
الكثري من أهل الوفاء واإلخالص واملحبة والتضحية 
بكل أشكالها وألوانها تكريماً وتعظيماً لرتاب الوطن 
الطاهر ويف مقدمة هذا الشعب رجال قواتنا املسلحة 
الباسلة واألمن, سور الوطن وحصنه املنيع الذين 
هبوا يصدون املليشيا الغادرة بقلوب شجاعة وعيون 

ال تنام ساهرة عىل أمن الوطن وأبنائه.

"26سبتمرب" تتابع اللقاءات التي تجريها مع األبطال 
الجرحى من أبناء القوات املســلحة لتوثق حكاية عشق 
وطني يف ملحمة صمــود وكربياء، ومع بطل قصة اليوم 

البطل "عبد السالم العباب".
يبدأ الجريــح البطل عبد الســالم العباب رسد قصته 
لـ"26سبتمرب" بالقول: "عّم الظالم يف بالدنا عندما انقلبت 
املليشيا يف نكبة ســبتمرب فكان لزاماً علينا وواجبنا نحو 
هذا الوطن أن نحفر ليتسلل الضوء قليال إليه". مضيفاً: 
"شحذت همتي للسالح وانضممت مع املقاومة الشعبية 
تحت قيادة الشــهيد القائد/ عبدالرب الشــدادي رحمة 
الله تغشاه فقاتلنا املليشــيا يف جميع املواقع والجبهات 

ودحرناهم بفضل الله ومشيئته".

تأهيل وعهد
ويؤكد البطل العباب: "عندما صدر القرار بدمج املقاومة 
الشعبية يف القوات املسلحة تم تشــكييل ضمن قوة اللواء 
٢٦مشاة بقيادة اللواء/ مفرح بحيبح محور بيحان، وعقدت 
لنا دورات تدريبية ودورات قتاليــة واحرتافية ودورات يف 
التعامل مع األلغام والعبوات ودورات تتناسب مع طبيعة 
املناطق الجبلية، حيث كنت أنا ورفاقي األبطال  يف الدورة ويف 
كل جلسة نجلسها نتعاهد أن ندافع عن وطننا حتى نحقق 
النرص أو نفوز بالشهادة، وبعدما اكتملت الدورة وتخرجنا 
شامخني كالجبال لدينا رغبة  كبرية يف تحرير تراب الوطن 

من هذه الساللة الطائفية التي تسعي إىل استعباد الناس".

معارك التحرير
وعن عودته إىل جبهــات القتال كفرد من أفراد القوات 
املســلحة يقول العباب: "بدأت مهمتنــا لتحرير بيحان 

فانطلقت أنا وزمالئي  كاألُسود يف  معارك عديدة خضناها 
ضد العصابات اإلجرامية، بدأت املعركة فكانت معركة حق 
استبســل الرشفاء فيها بقوة وصالبة، فمن األبطال من 
عانقت روحه السماء وسقت دماؤه تراباً ظمآناً، وآخرين 
تشبثوا بكل قوة بالسالح سنوات طويلة, لم تجف ينابيع 
دم األطهار، ولم تكل الزنود عن امتشاق السالح لرد الظلم 
وإفشال محاولة اغتيال الحق وقنص أحالم اليمنون، فكان 
يل من معركة تحرير بيحان نصيب بشظايا يف أعصاب اليد 

اليرسى لم تنتهي آثارها حتى اليوم".

عودة بعد أول إصابة
ويضيف: "عىل امتداد السنوات املاضية منع دم الشهداء 
تمدد الرش إىل كل أجزاء اليمن إىل أن تمادى حقد الحاقدين 
فحانت الساعة والح النرص، وبعد فراق شبه طويل لحياة 
املتارس عــدت مجدداً أحمل عىل نفــيس عهداً متخطياً 
شبه إعاقة يف اليد اليرسى مع زمالء ال يعرفون الخضوع 
واالستسالم وكنت أؤكد لنفيس أنه ليس لنا إال خيار واحد 
ننترص أو نموت لن نقبل بأنصاف الحلول وسنوصل الدرب 

الذي سار عىل نهجه الشهداء".

إصابة ثانية ووقوع في األسر
البطل العباب ورجال الجيش قالــوا كلمتهم الفصل 
وقرروا إعادة األمــور إىل نصابها والقضاء عىل اإلماميني 
الذين استهدفوا البرش والحجر يف البيضاء، ويواصل بطلنا 
رسد قصته يف امليدان بعد اإلصابة األوىل وكيف وقع يف أرس 
املليشيا االنقالبية قائالً: "شاركت مع زمالئي األبطال يف 
معارك النرص يف أكثر من منطقــة ومنها تحرير القنذع 
والجريبات وفطحي، ويف أحد املواقع يف جبهة ناطع قمت 

بالتســلل ملراقبة مكان العدو وهناك أصابتني رصاصة 
قناص يف الرجل اليمني قرب موقع العدو فتم أرسي فكانت 
معاملتهم يل سيئة مقارنة بتعاملنا مع أرساهم بل زادوا يف 

تعذيبي أكثر وأكثر"!  

تحرر من األسر وإصرار على مواصلة المعارك
بعد ستة أشهر من العذاب واأللم تواصل بطلنا مع والده 
وتم التنسيق بتبادل األرسى فطلب الحوثيون مقابل إطالق 
رساحه خمســة من قياداتهم الذين وقعوا يف أيدي أبطال 
الجيش وتمت عملية التبادل وأفرج عنه، إال أن بطلنا عاد 
مجدداً إىل امليدان متوعدا أنه لن يكف عن القتال وسيستمر 
يف قتال املليشيا حتى يتحرر كل شرب من اليمن منها ومن 
مرشوعها اإلمامي الكهنوتي، يقول البطل العباب: "كما 
ترون نحن اآلن نقاتل يف جبهة العبدية، وسأبقى الجندي 
الويف لوطني أحميه وأواجه أعداءه يف كل األوقات وسأدافع 
عنه بكل ما لدي من قوة حتــى القضاء عىل االنقالبيني، 
فنحن نؤمن بالشــهادة طريقاً للنرص وترخص الدماء 
تكريماً  لرتاب الوطن, ولتبقى رايته خفاقة عزيزة مصانة".

ويضيف: "أود أن أقول: ال تخافوا عىل وطني فهو أقوى 
من أي جرح".

البطل العباب يختتم رسد قصته لـ"26سبتمرب" بالقول: 
"مهما فعلت املليشيا لن تســتطيع إضعافنا أو هزيمتنا، 
فالنرص الذي يتحقق بهمة األبطال هو امتداد للمايض الذي 
سطر فيه أجدادنا انتصارات عديدة بدحر املستعمرين عن 
أرضنا، وها نحن نكمل مسريتهم حتى تحرير كل شرب من 
تراب اليمن، كل التحية لهذا الجيش األســطوري الذي علم 
العالم كيف يكون حب الوطن، الرحمة ألرواح شهدائنا األبرار 
الذين جادوا بأنفسهم يف سبيل أن يحيا الوطن عزيزا قويا".

قـــــصـــة جــــريـــــحقـــــصـــة جــــريـــــح
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بداية تحدث قائد اللواء159مشــاة العميد/ سيف 
الشدادي قائال: "معركتنا ضد مليشيا الحوثي مستمرة 
ولن تتوقف إال بتحرير تراب الوطن كامال دون استثناء".
وأوضح: "إن واجبنا ال يقترص عىل جبهة معينة يف 
البيضاء أو رصواح بل أداء أي مهمة ُتســند إلينا من 
قيادتنا العســكرية، ونحن جاهــزون لتنفيذ األوامر 
وخوض معركة الوطن الكربى ضد مليشــيا الحوثي 

املتمردة وتحرير كل شرب من أرض الوطن".
وأكد العميد الشدادي يف حديثه لـ"٢٦سبتمرب" زيف 
ادعاءات املليشيا الحوثية بالقول: "أبرشكم من جبهات 
الصمود والفداء بأن رجال القوات املسلحة ورجال القبائل 
ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة، وهم يف جاهزية عالية 
لتنفيذ األوامر العليا بالتقدم ومنتظرين ساعة الصفر". 
مشــرياً إىل أنه "خالل األيام القادمة ستسمعون أخبارا 

ترسكم، وانتصارات ساحقة ستثلج صدوركم".
وأضاف قائالً: "لن نفرط يف شرب واحد من تراب الوطن 

التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية".
ووجه قائد اللواء 159مشاة، نصيحة آلباء من تجندهم 
املليشيا وتزج بهم إىل محارق املوت بأن "ال يكونوا فريسة 
سهلة للمليشيا، وأن ال ينصاعوا لخرافات الحوثي، وأن 
ال يلقوا بأوالدهم وفلــذات اكبادهم إىل التهلكة، وأن ال 
يرتكوهم ضحية يف حرب ليس لهم فيها ناقة وال جمل.. 

فنريان أسلحتنا ال ترحم وقد أعذر من أنذر".
وأوضح العميد الشدادي أن أغلب األرسى الذين وقعوا 
يف قبضة رجال القوات املسلحة من األطفال الذين تغرر 
بهم املليشيا وتستغل حاجتهم وتأخذهم من املدارس 
وتزج بهم يف املتارس، داعياً يف سياق حديثه، الصليب 
األحمر إىل انتشــال جثث عنارص املليشيا املتناثرة يف 

الشعاب والجبال يف الخطوط األمامية ألرض املعركة.
وشكر العميد الشــدادي القيادة السياسية ممثلة 
برئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة ونائبه 
ملتابعتهم الحثيثة واهتمامهم باألوضاع يف ميدان املعركة، 
شاكرا يف الوقت ذاته دول تحالف دعم الرشعية ملشاركتها 
ومساندتها الفاعلة باستهداف تعزيزات ومواقع املليشيا 
بغارات الطريان، مشــيداً بدور رجال القوات املسلحة 
ورجــال القبائل ومنوهاً مواقفهــم البطولية يف دحر 

املليشيا االنقالبية املدعومة من إيران.

ضربتنا كالسهم
من جانبه تحدث النقيب/عبد الرب سالم -قائد كتيبة 
يف اللواء ١٥٩مشاة- بالقول: "تعلمون أن املليشيا دائماً 
ما تروج ألكاذيبها وتبث الشائعات وما أعلنته مؤخرا 
بأنها حققت النرص ووصلت مأرب وهي تدرك أن مأرب 

أبعد عليها من عني الشمس، والنرص الذي تزعمه املليشيا 
هو حلم  ونرص إعالمي زائف تروج له ويف الحقيقة هم  

وصلوا إىل مأرب ولكنهم أرسى مكبلني".
وأكد النقيب ســالم قائالً: "هدفنا كبري ونحن عىل 
استعداد تام لتحقيقه ورضبتنا ستكون كالسهم الذي 
يرتد للخلف ويمرق لإلمام ليصيب هدفه الكبري"، مضيفاً 
"عىل طول الجبهة املمتدة خالل األيام املاضية تطايرت 
جماجم مليشــيا الحوثي وعنارصه التي حشدها من 

صغار السن وزج بهم يف معارك القتال".
 وأضاف: "نطمــن الجميع أن مليشــيا الحوثي 
مهزومة ال محالة وإن شاء الله ستشاهدون ما يفرح 
الناظر ويطيب الخاطر من انتصارات وتقدمات قريباً 
يف جبهة البيضاء، فموعدنا الكبري صنعاء".، موضحاً 
أن "معنويات األبطال عالية وهم يديرون املعركة بصرب 

وحكمة، وإيمانهم القــوي بقضيتهم العادلة هو من 
سينترص وسيتحقق للشعب آماله وأحالمه".

لن نحيد عن هدفنا
أحد ضباط لواء املجد املرابطني يف الخطوط األمامية 
شارك يف الحديث لـ"26سبتمرب" مؤكدا أن معنويات 
أبطال القوات املسلحة عالية وال يمكن أن تهزها إشاعات 
وأكاذيب املليشيا، وواصل قائالً: "سنواصل معركة الدفاع 
عن أرضنا ودحر املليشيا مهما كلفنا ذلك من ثمن، ولن 
نحيد أو نرتاجع عن هدفنا حتى ننترص أو ننال الشهادة 

يف سبيل الله".
واستطرد قائالً: "عزيمتنا تزداد قوة وشكيمة عندما 
وجدنا رجال القبائل التحمــوا معنا ووقفوا إىل جانب 
الوطن وها نحن اليوم نقــف يف خندق واحد نخوض 

معركة الخالص من تلك املليشيا الجبانة واإلجرامية".

وأضاف: "ادعو من هنا أولياء األمور بأن ال يرسلوا 
أوالدهم للموت من أجل املليشيا، وأن يحفظوا أبنائهم 
كما قادة املليشيات تحفظ أبناءها يف منازلها، وتجعل 

من أبناء كم وقود نار".
وأختتم حديثه موجهاً رســالة إىل إخوانه يف جميع 
الجبهات بالقول: "الثبات الثبات واطمئنكم أن املليشيا 
يف رمقها األخري ونحن عىل الوعد والعهد والنرص قريب، 
يا أبناء اليمن الواحد معركتنا واحدة من ميدي إىل تعز وال 
تزعزعنا الحزبية أو املناطقية، ويجب أن نكون يد واحدة 

يف دحر عدو الوطن".

النصر حليفنا
أما الشــيخ/ مجاهد العباب تحدث قائالً: "من هذا 
املنرب أوجه تحيتي لكل الرشفاء من أبناء القبائل ورجال 
القوات املسلحة املرابطني يف جبهات الرشف والبطولة 
ويخوضون معركة تحرير ما تبقى من أرض الوطن من 

عبث املليشيا".
وأكد بالقول: "للقبائل دور كبري يف مســاندة رجال 
الجيش ومعركتنا معركة وطن لن نرتاجع عنها حتى 
تحرير كل شرب من أرض الوطن من املليشيا االنقالبية 

املتمردة".
وأضاف العباب: "نشد عىل أيدي الرجال ونقول لهم ال 
تصدقوا املليشيا وأكاذيبها وأراجيفها، فهي دائماً توهم 

نفسها بالكذب، والكذب دائما إىل زوال".
واختتم الشيخ العباب حديثه لـ"26سبتمرب" بالقول: 
"أمام عزائم الرجال القوية ومعنوياتهم الفوالذية لن 
تصمد املليشــيا والنرص حليفنا وقريب جداً بإذن الله 

والعدو مهزوم ومدحور".

  توفيق الحاج
ما يقوله الواقع يف جبهات القتال مخالف ملا تقوله 
معظم وسائل اإلعالم وعكس تماما ملا تقوله القنوات 
الحوثية ففي جبهة قانية التي تحاول مليشيا الحوثي 
تحقيق أو إحرز أي تقدم أو انتصار ولو وهمي يسطر 
أبطال الجيش الوطني مالحم خالدة ويصيغون التاريخ 
اليمنــي الحديث بدمائهم الزكية ويحولون شــعاب 
ووديان وتباب قانية ومحيطها إىل أكرب مقربة جماعية 

لدفن عنارص أسوأ مليشيا عرفها التاريخ.
حيث دفعت املليشيا بحشودها البرشية التي جمعتها 
عىل مدى عام دفعة واحدة فلقوا مرصعهم دفعة واحدة 

كما جاءوا.
"26سبتمرب" التقت بعدد من قيادات وضباط وأفراد 
القوات املسحلة كما التقت بعدد من مشايخ القبائل وقد 
تحدثوا جميعا عن سري املعارك وعن االنتصارات التي 
يحققها أبطال القوات املسلحة يف محور البيضاء بدعم 
وإسناد رجال قبائل مراد وبني عبد والعبدية وآل زبار 
وكل الرشفاء واألحرار من أبناء قبائل مأرب والبيضاء 
وكذلك بدعم وإسناد كبري من طريان التحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية.
البداية كانــت مع العقيد/ فهد مبخــوت العرادة 
قائد كتيبة اإلســناد والتدخل الرسيــع والذي تحدث 
لـ"26ســبتمرب" بالقول: "املالحــم والبطوالت التي 
يسطرها أبطال القوات املسلحة وقبائل مأرب والبيضاء 
عظيمة وســتكون مصدر الهام لكل اليمنيني األحرار 
واألجيال القادمة فهي دروس يف التضحية والفداء وحب 

الوطن والدفاع عنه".
وأضاف العرادة: "أبطال الجيش ورجال القبائل يف 

جبهة قانية ومختلف جبهات القتال يقاتلون جنباً إىل 
جنب بروح واحدة ويســعون إىل تحقيق هدف واحد 
وهناك تنسيق رفيع بينهما ويخوضون معارك متواصلة 
ويشنون هجمات مشرتكة وهناك وحدات من الجيش 
مسنودة برجال القبائل يقومون بشن هجمات وعمل 
كمائن بعد استدراج عنارص املليشيا ثم مهاجمتها وقد 
أربكت تلك العمليات والهجمات املليشــيات وتسببت 
بوقوع خسائر برشية ومادية واغتنام أسلحة ومعدات".

وقال العرادة: "مليشيا الحوثي مهزومة وال خوف وال 
قلق عىل قانية فهي نقيع املوت وفيها أسود من قبائل 
مراد وبني عبد والعبدية والحوثيني واهمني خارسين".

غارات جوية دقيقة
وعن دعم مقاتالت التحالف العربي ومساندتها أبطال 
الجيش قال العرادة: "منذ بداية املواجهات يف مديرية 

ردمان وقانية كثفت مقاتالت تحالف دعم الرشعية من 
طلعاتها الجوية داعمة ومساندة لقوات الجيش الوطني 
ومستهدفة مواقع وتعزيزات املليشيا الحوثية يف جبهة 
قانية وردمان بعرشات الغارات تكبدت خاللها خسائر 
برشية كبرية بينها عرشات القيادات الرفيعة تم إعالنها 
يف وسائل اإلعالم وآخرين لم تعلن عنهم مليشيا الحوثي 
عالوة عىل تدمري عدد من اآلليات التابعة للمليشــيا 

ومخازن أسلحة".
وبحسب مصادر ميدانية لـ"26سبتمرب" فقد تركزت 
غارات مقاتالت التحاف عىل عدة مواقع بجبهة قانية 
بينها العر ومسعودة وقرن السوريني وآل مريم وغول 
املطحن واستهدفتها برضبات دقيقة جميعها حققت 
أهدافها %100 وعقب كل غارة شــوهدت سيارات 
اإلسعاف وأطقم املليشيا تخرج محملة بعرشات الجثث، 
كما استهدف طريان التحالف تعزيزات الحوثيني التي 

كانــت قادمة من خط الســوادية ورداع ومن طريق 
الوهبية وردمان وهي أطقم محملة باملقاتلني وكانت 
متجهة نحو جبهة قانية وقد حولها طريان التحالف 
رماد لتنتهي مهمة هذه العنارص املغرر بها قبل أن تبدأ.

وذكرت املصادر أن غارات طريان التحالف لم تقترص 
عىل جبهة قانية والتعزيزات القادمة إليها وإنما شملت 
مختلف جبهات البيضاء ومديرياتها حيث شنت غارات 
يف جبهة ناطع- فضحة وغارات يف مديريتي ذي ناعم 
والطفة وجميعها استهدفت تجمعات لعنارص املليشيا 

وآليات ومعدات عسكرية.

كسر هجمات المليشيا
أما املقدم/ صامد العزاني فتحدث عن سري املعارك 
واالنتصارات يف جبهة قانية قائــال: "منذ أيام تحاول 
مليشيا الحوثي إحراز أو تحقيق أي تقدم أو اخرتاق يف 

جبهة قانية ورغم خسارتها الكبرية ومحاوالتها املستمرة 
إال أنها عجزت عن ذلك ويف كل محاولة يتمكن الجيش 
ورجال القبائل من إفشال كل املحاوالت اليائسة وتجرب 
املليشيا عىل الرتاجع والفرار مخلفة قتالها وجرحاها".

وأضاف العزاني: "يف املعارك الدائرة يف قانية الجيش 
ورجال القبائل هم من يسيطرون عىل مرسح العمليات 
واملواجهات وتحولت حشود وهجمات عنارص مليشيا 

الحوثي إىل تسلالت فاشلة ويائسة".
وأكد العزاني أن مليشيا الحوثي يف جبهة قانية تتلقى 
هزائم وخسائر كبرية وهي تعيش حالة من الهسترييا 
والرعب مما جعلها تقصف القرى وشبكات االتصاالت 
حيث قصفت أبراج شــبكة MTN للهاتف النقال ما 
تسبب بخروج الشبكة عن الخدمة وحرمان عدة مناطق 
وهذه األعمال ليست بجديدة عن مليشيا متمردة همها 

األول الدمار والخراب وسفك الدماء.

معنويات عالية
املــالزم/ نايــف البخيتي مــن جهتــه تحدث 
لـ"26سبتمرب" عن معنويات أبطال الجيش الوطني 
بالقول: "املعارك واملواجهات يف جبهة قانية والبيضاء 
متواصلة منــذ قرابة عرشين يومــاً وأبطال الجيش 
الوطني يتمتعون بمعنويات عالية ويواصلون التقّدم 
بثبات يف مختلف مواقع الجبهة وكل يوم وكل دقيقة 
يحصدون عنارص املليشــيا ويلقنون العدو دروســاً 

ويكبدونه خسائر كبرية يف األرواح واملعدات".

قتلى المليشيا باآلالف
وعن عدد قتىل مليشيا الحوثي يف قانية قال البخيتي: 
"نعجز عن تقدير عدد القتىل فهم باملئات والشــعاب 
واالودية مليئة بالجثث وعنارص املليشــيا تفر هاربة 

أكدوا استمرار معركة التحرير ومواصلة التقدم نحو العاصمة صنعاء
:» « قــادة عسكريون لـــ

املليشيا تنتحر يومياً إلثبات وجودها وهي تلفظ أنفاسها األخرية

المئات من عناصرها بين قتيل وجريح وخسائر كبيرة في العتاد

قانية.. تلتهم حشود املليشيا واجليش يتقدمقانية.. تلتهم حشود املليشيا واجليش يتقدم
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    الشيخ العباب: موقف القبائل ثابت لمساندة ودعم القوات المسلحة 
حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن

  العزانــي: الجيــش والقبائــل يســيطرون علــى مســرح العمليــات ومليشــيا الحوثي مهزومة منكســرة
  العــرادة: مليشــيا الحوثــي خائبة خاســرة وأبطال الجيــش والقبائل يســطرون مالحم خالدة
  الشــيخ زبار: القبيلة المأربية ذات بأس شــديد وتتمتع بمعنوية عالية وجاهزية قتالية وكلمتها هي الفصل
  نايف: ألف قتيل من عناصر المليشــيا أعلنتهم وســائل اإلعالم وهؤالء ليســوا ســوى ربع ما هو موجود في الواقع

عزيمة ال تلني وحماســةً ال تفل ومعنويات 
تعانق الســحاب هذا هو حال رجال القوات 
املسلحة وأبناء القبائل املساندة لها واملرابطني يف 
ميادين الرشف والبطولة يف محافظة البيضاء.

"٢٦سبتمرب" زارت املواقع والخطوط األمامية 
يف جبهات البيضاء والتقت باملرابطني من أبناء 
القوات املسلحة ورجال املقاومة الذين تحدثوا 
بمعنوياتهم العالية معربين عن اســتعدادهم 
لخوض معركة الخالص ضد مليشيا الحوثي 

املتمردة املدعومة من إيران فإىل الحصيلة:

  استطالع/ إياد البريهي – عمر علي
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أكدت القوات املســلحة واألجهــزة األمنية 
أنها لن تتهاون مع أي محاوالت لزعزعة األمن 
واالستقرار يف محافظة مأرب واملناطق املحررة، 
وأنها ســترضب بيد من حديد كل من تسول له 

نفسه املساس باألمن وإقالق السكينة العامة.
جاء ذلك يف بيان للحملة املشــرتكة لتعقب 
عنــارص تخريبيــة بمديرية مــأرب الوادي، 

أصدرته عقب عمليــة أمنية ناجحة 
نفذتها الحملة املشــرتكة من قوات 
الجيش واألمن مسنودة برجال قبيلة 
عبيدة بمديرية مأرب الوادي منتصف 

االسبوع.
وقال البيان: إن قوات الجيش واألمن 
مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية 
مأرب الــوادي، قامت، يــوم اإلثنني، 
بالتعامل مع عنارص خارجة عن النظام 
والقانون كان لها ارتباط مبارش بتنفيذ 

عمليات إرهابية وتخريبية.
موضحا أن العنارص التخريبية كانت 
تعمل بكافة الوسائل من أجل زعزعة 
األمن واالســتقرار وإقالق السكينة 
العامة بمحافظة مــأرب بما يخدم 

أهداف مليشيات االنقالب والتمرد.
ولفت البيان إىل أن العملية انتهت يف ساعاتها 
األوىل، مؤكدا أن تلك العنــارص اإلجرامية التي 
يتزعمها املدعو محسن صالح سبيعيان، متورطة 
بأعمال تخريبية واالعتــداء عىل قوات الجيش 

ونقاط التفتيش بمديرية الوادي.
وأشــار البيان إىل أن تلك العنارص التخريبية 
قامت مساء األحد باالعتداء عىل عدد من املواطنني 
من أبناء املنطقة، وبارشوا إطالق النار عليهم، 
ما اضطر قوات الجيش واألمن التدخل، والتعامل 

الحازم مع تلك العنارص.
وأكــد البيان أن العمليــة نجحت يف تجنيب 
املدنيــني أي أذى، الفتــا إىل أنها أســفرت عن 
استشهاد اثنني من أفراد الجيش واألمن وقبيلة 

عبيدة وجرح أربعة.
 كما نتج عنها مقتــل ثمانية من العنارص 
التخريبيــة، وضبــط كميات من األســلحة 

واملضبوطات األخرى، والعثــور عىل عدد من 
الوثائــق التي تحتــوي عىل أســماء الجهات 
واألشخاص املرتبطني بالخلية، بينهم عدد من 
املتهمني بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة، وستتم 
إحالة املضبوطات والوثائق إىل األجهزة األمنية 
للقيام بدورها يف فحص املضبوطات ومالحقة 

العنارص املرتبطة بتلك الخلية اإلرهابية.
ونوه البيان إىل أن املعلومــات املتوفرة لدى 
األجهزة املختصة، ونتائج التحقيقات السابقة، 
أثبتــت أن تلــك العنارص لها ارتبــاط مبارش 

بعصابات التخريب ومليشيا الحوثي املتمردة، 
وسبق أن تورطت تلك العنارص يف أعمال تخريبية 
وجرائم حرابة وسطو مسلح، واعرتاض سيارات 
وشاحنات التحالف العربي، كما تورطت يف تنفيذ 
عدد من جرائم زراعة عبوات ناسفة واغتياالت 
لقيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي 
املمنوعات وتهريب األسلحة واملواد التصنيعية 
الحربيــة للطائرات املســرية 
وغريها من األسلحة وإرسالها 
للمليشيا يف صنعاء وصعدة، كما 
أنها متورطة يف جرائم التعاون 
مع مليشــيا الحوثي وتقديم 

معلومات لالنقالبيني.
تلك  "ارتضــت  وأضــاف: 
العنارص أن تكــون أداة لتنفيذ 
أجندات تســعى لنرش والدمار 
والخــراب واإلرهاب، واإلرضار 
بأمــن واســتقرار املحافظة 

ومنشآتها الحيوية".
وثمنت قيادة القوات املسلحة 
واألجهزة األمنيــة دور رجال 
القبائــل ومواقفهم الوطنية يف 
إسناد الجيش واألمن يف معركتهم ضد مليشيا 
الحوثي االنقالبيــة وما يقدمونه من تضحيات 
غالية يف ســبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية 

والثوابت الوطنية.
كما أكد البيان أن القوات املسلحة واألجهزة 
األمنية لن تتهاون مع أي محاوالت لزعزعة 
األمن واالستقرار يف محافظة مأرب واملناطق 
املحررة، وأنها ســترضب بيد من حديد كل 
من تسول له نفســه املساس باألمن وإقالق 

السكينة العامة.

أكد قائد املنطقة العسكرية األوىل قائد 
اللواء 37 مدرع اللــواء الركن/ صالح 
محمد طيمس أن مديريات حرضموت 
الوادي والصحراء ستشهد األيام القادمة 
العديد من الجهــود والخطوات لتعزيز 

األمن واالستقرار.
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعاً ضم 
مشايخ مرجعية قبائل وادي حرضموت 
الوادي والصحراء ملناقشة الوضع األمني 
وتنفيذ التوجيهات الرئاســية لتفعيل 

العمل األمني بالوادي والصحراء.
ورحب قائد املنطقة اللواء الركن صالح 
محمد طيمس بالشــيخ /عبدالله الله 
صالح الكثريي عضو مجلس الشورى 

رئيس مرجعية قبائل وادي حرضموت 
وكافة أعضاء املرجعية، شــاكراً أدوار 
املرجعية املجتمعية البناءة، وجهودها 
الحثيثة واملســاندة ملعالجة الكثري من 

املشاكل األمنية واالجتماعية.
ودعــا قائد املنطقة كافة املشــايخ 
واألعيان وكل الكيانــات إىل االضطالع 
بدورهم يف مساندة األجهزة العسكرية 
واألمنيــة والتعاون معهــا والوقوف 
بمسؤولية لحفظ األمن يف الوادي، وشدد 
عىل الرفع بأي مقرتحات أو حلول من 
كافة رشائح املجتمع من شــأنها أن 

تسهم يف حفظ أمن وادي حرضموت.
من جانبــه، عرب رئيــس مرجعية 

القبائل، الشيخ عبدالله صالح الكثريي، 
عن شــكره لرئيس الجمهورية املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، عىل رسعة 

تجاوبه مع مطالب أبناء حرضموت.
وطالب املجتمعون قيــادة املنطقة 
وكافــة األجهزة األمنية والعســكرية 
املعنية برسعة ترجمة تلك التوجيهات 
يف أرض الواقع، ملنع االختالالت األمنية 

يف الوادي.
ويف ختام اللقاء أكدت املرجعية وقوفها 
وأبناء حرضموت مــع قيادة الرشعية 
ممثلة باملشــري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

أشاد فريق من دائرة التوجيه 
املعنوي للقوات املسلحة بالروح 
املعنويــة العالية والحماســة 
منقطعة النظري التي يتحىل بها 
أبطال الجيش ورجــال القبائل 
الذين شــكلوا لوحــة نضالية 
عنوانها التالحم والصمود يف وجه 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران يف جبهات البيضاء وسط 

البالد.
ونفذ فريق من دائرة التوجيه 
املعنوي برئاســة مساعد مدير 
الدائــرة العقيــد/ أحمد يحيى 
األشول زيارة ميدانية بالتنسيق 
مع شــعبة التوجيه يف املنطقة 
العسكرية الثالثة للمرابطني يف 
عدد من املواقع األمامية يف جبهات 

محافظة البيضاء.
الفريق الزائر حــث األبطال 
املرابطني من منتســبي القوات 
املســلحة ورجال املقاومة عىل 
التحيل باليقظة العالية وبذل املزيد 
من الصمود واالستبسال والثبات 

حتى دحر العدو.
املرابطون من  بدورهم شكر 
القيــادات والضبــاط واألفراد 
ورجال القبائل الفريق عىل زيارته 
إىل الخطــوط األمامية من أجل 
الوصول إىل أبطال القوات املسلحة 
واملقاومة وتلمــس همومهم، 
مؤكدين أن معنوياتهم مرتفعة 
ولن تزعزعها أراجيف وأكاذيب 
أبواق املليشيات، وأنهم صامدون 

صمــود الجبال وســيواصلون 
معركتهــم يف الدفاع عن الوطن 

حتى النرص أو الشهادة.
وجددوا العهد للوطن والشعب 
بأنهم لن يحيدوا عن هدفهم حتى 
تحرير وتطهري ما تبقى من أرض 

الوطن من مليشيا الحوثي.
وخــالل الزيارة نفــذ فريق 
دائــرة التوجيه املعنــوي عدداً 
مــن املحــارضات التوعويــة 
والتوجيهية إىل جانب توزيع عدد 
من املنشورات الهادفة، وتسليم 
محطتني إذاعيتــني متكاملتني 

لقيادة جبهة قانية.

تاركة قتالها وجرحاها وال تصمد يف املواجهة دقائق وهناك 
مئات الجرحى واألرسى من عنارص املليشيا بيد الجيش 

الوطني".
وأضاف: "قانية محرقة وقد خرست مليشيا الحوثي 
فيها خالل أسبوعني كل ما جمعته طوال عام، فاألرقام 
التي تعلنها وســائل اإلعالم عن رصعى املليشيا ليست 
سوى ربع ما هو موجود يف الواقع فاملليشيا الحوثية تتبع 
القاعدة اإليرانية والتعليمات الخمينية والتي هي )نهر من 
الدم يكسبك مرتسا( أي أنها تدفع بحشود كبرية وجميعها 
يتم ســحقها وإبادتها من قبل أبطال الجيش الوطني 
وهدف املليشيا من ذلك كما تتوهم إيصال رسالة صادمة 

ألبطال الجيش الوطني من هول الدماء وكثرة الجثث.
مصــادر ميدانية وطبية أكدت لـ"26ســبتمرب" أن 
مستشفيات صنعاء وذمار مليئة بجثث القتىل التي تأتي 
ممزقة ومقطعة وأن عدد الجرحى قليل جدا وهذا يعني 

أن الكل يموت وأن الجبهة تلتهم الكل.
وأضافت املصادر أن مليشــيا الحوثي تشيع يوميا 
العرشات من قتالهــا أضافة إىل اســتخدامها املقابر 
الجماعية وذلك لكثرة عدد القتىل حيث تخترص مناقلة 
الجثث وتقوم بدفنهم جماعياً باســتخدام الشيوالت يف 

مناطق بعيدة عن املدن وعن جبهات القتال.

وكانت وسائل إعالم ذكرت أن مليشيا الحوثي شيعت 
أكثر من 400 قتيل من عنارصها سقطوا خالل أسبوعني 
يف جبهات القتال ويف مواجهات مع قوات الجيش الوطني 

يف قانية ورصواح ونهم. 
علما أن إعالم مليشيا الحوثي يتكتم عن اإلعالن عن 
قتاله وهذا العدد املعلن عنه يف قناة املليشيا بحسب مصادر 
ميدانية يمثل جزء يسري فاألعداد الحقيقية تتجاوز األرقام 
املذكورة، أضافة إىل أن املليشيا العنرصية ال تقوم سوى 
بانتشال جثث مقاتليها املنتمني للســاللة، وأما أبناء 
القبائل واملغرر بهم فال يأبهون لهم وُيرتكون يف العراء 

أشهراً وسنوات تتحلل وتنهشها الكالب والسباع.

القبائل سند الجيش
وعن مساندة القبائل ألبطال الجيش الوطني يف دحر 
مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة تحدث الشيخ 
عبدالله عيل زبار شيخ قبيلة آل زبار مؤكداً لـ"26سبتمرب" 
ان "كل أبناء مأرب فداء للوطن ويعملون تحت راية الدولة 
وقيادات الدولة الرشعية وتوجيهاتها ولن يبخلوا يف تقديم 
أرواحهم وأبناءهم دفاعا عن الدين والعرض والكرامة 
وهم اليوم يتسابقون إىل جبهات القتال لدحر ومالحقة 
عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية اإليرانية وتمزيق جمعها 

ويشاركون أبطال الجيش الوطني صناعة النرص والدفاع 
عن الوطن".

وأوضح زبار: "لقد شكلت مأرب نواة الدولة االتحادية 
وفيها تشكلت النواة األوىل للجيش الوطني وقريبا رجالها 
وقبائلها سيســتعيدون مؤسســات الدولة وهم اليوم 
يحمون الجمهورية، ويدافعون عن الوطن والشــعب 
وسيكونون عامالً مســاهماً وبارزاً يف الدفاع عن أمنه 

واستقراره والحفاظ عىل وحدته ورشعيته".
وأضاف: "لقد بات رجال القبائل يدركون مدى خبث 
وحقد وإرهاب مليشيا الحوثي وقد رأوا ما تعرضت له 
قبائل عتمة وحجور وبعض قبائل الجوف كما يتابعون 
ما يعانيه املواطنون يف مختلف املحافظات الواقعة تحت 
سلطة املليشيا وبالتايل فإنهم لن يقبلوا استبدال الدولة 
بمليشيا تسومهم سوء العذاب وسيقاتلون حتى يفنوا 
جميعا أو ينترصوا وذلك دفاعا عن دولتهم وعن أعراضهم 
ودينهم وكرامتهم وهذا ما أعلنته كل قبائل مأرب ويف أكثر 

من موقف وبيان".
واعترب زبار دخول مليشيا الحوثي يف مواجهة مع قبائل 
مأرب "محاولة فاشلة فالقبيلة املأربية ذات بأس شديد 
وتتمتع بمعنوية عاليــة وجاهزية قتالية وكلمتها هي 

الفصل".

العميد زيد الشومي قائد اللواء203  مش ميكا شهيد خالد سطر أروع البطوالت وعرف 
عنه الشجاعة واإلقدام وحسن إدارة أفراده يف ميدان املعارك.

وكان قائدا ميدانيا سجل ســفر نضايل فريد يكتب تاريخه بحروف من ذهب حتى ال 
تمحى أبداً من ذاكرة األمة!!

التضحية يف سبيل الوطن هي التخيل عن كل يشء وتقديم الروح من أجل الحفاظ عىل 
الوطن.. وهي كذلك فداء وتقديم الغايل والنفيس من أجل تحقيق األمن واألمان والحفاظ 
عىل استقرار الوطن.. وكان البطل العميد الشومي مثاال لذلك بخوضه معارك متعددة ضد 
مليشيا الحوثي ابتداء بمعارك الحروب الست يف صعدة ضد املليشيا الحوثية، ثم املعارك يف 
كل من مأرب ونهم وميدي وحرض ورصواح حيث خاض جميع معارك تحرير مأرب تحت 
قيادة الشهيد الشدادي حتى الوصول إىل جبال هيالن وكوفل حتى استشهد يف رصواح بداية 

العام الجاري وتحديدا 22 يناير 2020م.

التحق زيد الشومي بالسلك العسكري مبكرا حيث التحق يف منتصف التسعينات من القرن 
املايض باللواء 310 يف عمران بقيادة الشهيد حميد القشيبي وترقى إىل رتبة مالزم أول.

وعندما اندلعت ثورة الشباب السلمية عام 2011م عمل عىل حماية ساحة الحرية يف 
محافظة حجة.

ثم عنّي قائد كتيبة يف اللــواء الثالث حرس بمحافظة حجة حتى االنقالب الحوثي عىل 
مؤسسات الدولة يف سبتمرب من العام 2014م.

وعند اندالع رشارة املقاومة يف مأرب يف بداية العام 2015 كان من أوائل من التحق بها، 
ثم انتقل إىل جبهة حرض وعني قائدا للكتيبة الرابعة يف اللواء 25 ميكا بجبهة حرض.

 • عني مديرا ملكتب قائد املنطقة العسكرية الخامسة ثم قائدا للواء الثالث حرس حدود 
بجبهة حرض.

 • عني قائدا للواء 121 بجبهة نهم.

 • عني قائدا للواء 203 املرابط بجبهة رصواح حتى لقي الله شهيدا.

 تاريخ نضايل يسجل كذكرى خالدة لقصة بطل خالد ستتناقلها أجيال املستقبل.

99 عسكرية

الخالدونالخالدون
الشهيد العميد/ زيد الشومي

قائد اللواء 203 مش ميكا

إعداد/ محمد الحريبي

قائد املنطقة األوىل: حرضموت الوادي والصحراء ستشهد األيام 
القادمة العديد من اجلهود واخلطوات لتعزيز األمن واالستقرار

في زيارته الميدانية للمواقع األمامية في جبهات البيضاء

فريق التوجيه يشيد بتالحم رجال القوات املسلحة والقبائل يف دحر مليشيا احلوثي املتمردة

في بيان الحملة المشتركة لتعقب العناصر التخريبية في مديرية الوادي:

ال هتاون مع أي حماولة لزعزعة األمن واالستقرار 
يف حمافظة مأرب واملناطق املحررة
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   عبداهلل طربوش

قال فخامة رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املســلحة املشري الركن/ 
عبدربه منصور هادي يف كلمة القاها يف 
اجتماعه بهيئتي رئاسة مجلس النواب 
ومستشاري الرئاســة وبحضور نائبه 
ورئييس مجليس النــواب والوزراء: "إن 
غاياتنا واضحة، نريــد يمناً اتحادياً آمناً 
ومستقراً يعيش أبناؤه يف ظل دولة عادلة 
رشيدة، دولة املساواة، وحددنا لذلك نضاالً 
وطنًيا رشيفاً إلنهاء االنقالب الذي تقوده 
املليشيا الحوثية اإليرانية واستعادة الدولة 
واستئناف مسارنا الســيايس التوافقي 
وسالماً عادالً شامالً يقوم عىل املرجعيات 
الثالث املتمثلــة يف املبــادرة الخليجية، 
ومخرجات الحوار الوطني، والقرار األممي 

2216 والقرارات ذات الصلة".
وحول كلمة رئيــس لجمهورية التي 
رآها الكثري من املتابعــني بأنها لخصت 
مجملهــا األوضاع مــع املحافظة عىل 
النظام الجمهوري والوحدة ونبذ الخالفات 
بني مكونات الرشعيــة وإنهاء االنقالب 

واستعادة الدولة.
"26ســبتمرب" أجرت استطالعاً حول 
دالالت كلمة الرئيس فإليكم ما قاله عدد 

من األكاديميني والناشطني:
في وقت مهم وحساس

املحامي محمد املســوري يف ترصيح 
لـ"26سبتمرب" قال: "جاء خطاب الرئيس 
يف وقت مهم جداً وحساس وكان الجميع 
يرتقبون ذلك وتحدث عن مجمل األوضاع 

املهمة".
وأضاف املســوري: "صحيح أنه جاء 
بشأن حدث متعلق باألحداث مع االنتقايل 

لكنه شمل كل يشء".
وأكد املسوري: "املهم أيضاً أنه أسكت 
كل األلسن التي تقولت كثرياً مؤكدا موقفه 
الثابت يف الحفاظ عىل الوطن والجمهورية 
والوحدة وعىل إنهاء االنقالب واستعادة 

الدولة".
واشاد املسوري بكلمة الرئيس وقال: 
"دوماً ال يخلو خطابــه من الدعوة لنبذ 
الخالفات وترك املهاترات ورضورة توحيد 

الصف الجمهوري".
وأضــاف املســوري: "وجه رســالة 
مهمة وقوية لالنتقايل ووصفهم بأبنائه 

وهذه ميزة كبرية لالنتقايل وعليهم أن ال 
يتجاهلوها بل عليهم أن يضعوها محل 
احرتام وتقديــر ويغلبوا مصلحة الوطن 
والشعب لنتكاتف جميعاً ملواجهة املرشوع 
اإليرانــي يف اليمن واملنطقــة بالتعاون 
مع األشــقاء يف اململكة الذين يتحركون 
بشكل كبري إلعادة البوصلة نحو االتجاه 

الصحيح".
وأشار املسوري إىل أن "اليمنيني أمام 
فرصة ال تعوض إلنقاذ الوطن والشعب 
هكذا قالهــا فخامة الرئيس وعلينا رص 
الصفوف قبل فوات األوان وعىل من الزالوا 
خارج رسب الرشعيــة عليهم أن يعودوا 
لجادة الصواب فيكفي دروس املايض التي 

كشفت حقائق كثرية".
وأكد املسوري بالقول: "علينا جميعاً أن 
نرتك كل املشاريع الصغرية التي ال تخدم 
اال الحوثــي فوقوفنا مــع الرئيس ومع 
الرشعية هو وقوف مع الوطن والشعب".

من جهته قال الصحفي رشاد الرشعبي 
لـ"26ســبتمرب": "كانت كلمة الرئيس 
واضحة و رصيحة بــأن هناك أولويات 
لدى الســلطة الرشعية ولــدى الدولة 
اليمنية والحكومة وباملناسبة هي أهداف 
للتحالــف العربي الذي تقــوده اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة والتي تربز 
يف مقدمتها موضــوع مواجهة االنقالب 
واستعادة الدولة اليمنية التي اختطفتها 

مليشيا الحوثي االنقالبية".
وأضــاف الرشعبي: "كلمــة رئيس 
الجمهورية أتــت للتأكيد عىل املرجعيات 

التي اكدت عىل هــذه املهمة القضاء عىل 
االنقالب والتي ترتكز يف قرار مجلس األمن 
2216 وعىل مخرجات الحــوار الوطني 

وغريها من األمور".
وأشــار الرشعبي إىل أن الكلمة حملت 
رســائل واضحة أن الســالح املستخدم 
اليوم بني مكونات الرشعية كان يفرتض 
أن يكون يف مواجهــة انقالب الحوثي يف 
الجبهات املحاذية للمليشيا الحوثي والتي 
يخوض فيها األبطال معارك رشسة وهم 
يحتاجــون لكل قطعة ســالح بدالً من 
مواجهة الدولة ومؤسساتها بها يف عدن 

ويف سقطرى وأبني".
وأكد الرشعبي أن "الرئيس كان يعلن 
بكل رصاحة عن أولويــات ومن تلك 
األولويات تنفيذ اتفاق الرياض بكل ما 
فيه بدون انتقائية أو تجزئهة والذي 
كان يجب أن ينفذ وفق الجدول الزمني 
املعد لــه واملوقع عليــه يف العاصمة 
الرياض باعتبارها الراعي األســاس 

لالتفاق".
وأضاف الرشعبي: "كان اتفاق الرياض 
مزمناً بشــكل واضح واالنتقايل هو من 
ســعى لعرقلة االتفاق واتخذ إجراءات 
أحادية وتمرد عىل الدولة بإعالنه اإلدارة 

الذاتية وما حدث يف جزيرة سقطرى".
ونوه الرشعبي إن الرئيس "كان واضحاً 
يف حديثــه أن املعركة يجــب أن تتجه يف 
محور واحد والبد أن يبدأ يف تنفيذ اتفاق 
الرياض العســكري والسيايس بالتزامن 
أو كما هو مجدول يف االتفاق وهو محدد 

بشــكل واضح برغم أن الوقت والزمن 
تجاوزه".

وأضــاف الرشعبي رســائل الرئيس 
رغم أنها كانت تؤكد عىل األولويات التي 
ال يمكــن التنازل عنها وهي اســتعادة 
مؤسســات الدولة وأن ترتكز املعركة يف 
اتجاه واحد باتجاه املليشيا الحوثية التابعة 
إليران وإعادة األمن واالستقرار وامليض يف 
مرشوع الدولة االتحادية، وهو املرشوع 
الذي تبناه الرئيس بعــد انعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل والخروج بهذه 
الصيغة، وقال الرشعبــي: "كان التأكيد 
من قبل الرئيس عىل رفض أي مشــاريع 
فئويه أو مناطقية أو حزبية، وأن املرشوع 
هو مرشوع الدولة االتحادية، ولم يعد أمام 
األطراف األخرى وخاصة االنتقايل إال أن 

يرضخوا للعمل عىل تنفيذ هذا االتفاق".
الناشط حمزة املقالح يقول من جهته 
لـ"26سبتمرب" إن "كلمة فخامة الرئيس 
عبدربه منصــور هادي حملت مضامني 
واضحة لطبيعة املعركة واملشهد القائم 
وأكدت عىل موقفه الثابت تجاه الثوابت 
الوطنية ورفض كل املحاوالت الرامية إىل 
حرف التحالف عن مساره وأهدافه التي 

جاء ألجلها".
وأضاف املقالح: "الكلمة تنسجم مع 
رضورة الحفاظ عىل الثوابت واملكتسبات 
الوطنية الجمهوريــة والوحدة الوطنية 
بنظام الدولة االتحادية العادلة، وهذا ما 
يجب عىل كل اليمنيني بمختلف االنتماءات 

الوقوف بجانبه ومساندته".

  خاص
إن أهم ما اتسم به الخطاب األخري لفخامة األخ 
املشري/ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية- 
القائد األعىل للقوات املســلحة، الثبات والشمول 
والرصاحة والواقعية، كما أنه خطاب يحمل قدراً 
كبرياً من املسؤولية، وقد جاءت مضامينه لتؤكد ذلك 

من أول كلمة يف الخطاب إىل آخر كلمة.
وإن سمة الرصاحة واملكاشفة تجلت بكل وضوح 
يف الخطاب الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية أمام 
مستشاريه يف االجتماع الذي انعقد هذا األسبوع، 
بــدءاً بالتوصيف الدقيــق واملوضوعي والرصيح 
لألوضاع الراهنة التي تعيشــها اليمن، وهو األمر 
الذي استهل به الرئيس خطابه، حني قال: إن اللقاء 
يعقد من "أجل تدارس األوضاع التي تشهدها بالدنا، 
والوقوف عىل مجمل التحديات واملخاطر التي تواجه 
وطننا يف هذه الظروف الصعبة، واملرحلة الحرجة 
من تاريخه"، ويف حني أشار إىل التحديات واملخاطر  
والظروف الصعبة واملرحلــة الحرجة من تاريخ 
اليمن، فإنه يضيف يف استهالله هذا حقائق جديدة 
تضاف للتحديات واملخاطر، عندما أوضح أن ثمة 
أعداء ومرتبصني ومغامرين أرادوا استغالل الظروف 
الصعبة التي تعيشــها اليمن، لتحقيق مكاسب 
شخصية أو فئوية أو مناطقية أو طائفية، وهؤالء 
املغامرون واملرتبصون عملوا- وال زالوا يعملون – 
"ملراكمة أوجاع الشعب اليمني ومآسيه دون رادع 

من ضمري أو إنسانية".
وبقدر ما حملت تلك املقدمة من توضيح وتوصيف 
ومكاشفة، أبانت عن مواقف مخزية ومهينة ألولئك 
الذين تجردوا من الضمري ومن اإلنسانية، فأعلنوا 
العداء مع الشعب اليمني، وأخذوا يرتبصون بأبناء 
اليمن، وقرروا أن يســتغلوا ما تعيشه البالد من 
ظروف صعبة وشنوا الحرب عىل اليمن واليمنيني 
من أجل تحقيق املكاســب الشخصية واملناطقية 
والطائفية، ليكشــفوا بذلك عن دنــاءة يف الطبع 
ومرض يف الطباع وعلل مزمنة جعلت منهم مجرد 
مغامرين يجمعهم الحقــد عىل الوطن ويحركهم 
دافع املصلحة الخاصة والرخيصة الرتكاب أعمال 
ال يقرها الضمري وال تقبلها اإلنسانية. األمر الذي 
يكشف بجالء أن اليمن ال تعيش أوضاعا صعبة يف 
مرحلة حرجة فحســب، ولكن يضاف إىل صعوبة 
األوضاع وقسوتها وجود أعداء مرتبصني يحلو لهم 
املغامرة واملقامرة لكي يحققوا أهدافهم الخاصة، 
حتى لــو كان ذلك عىل حســاب املزيد واملزيد من 

معاناة اليمنيني ومآسيهم.

موقف ثابت على المبادئ والمرجعيات
ويف ظل ما تعيشه البالد من أوضاع، وما يحارص 
اليمن من أعداء ومرتبصني ومغامرين؛ فإن خطاب 
فخامة األخ رئيس الجمهورية، وهو يتحىل بكامل 
املسؤولية الوطنية والتاريخية بعدما كشف صعوبة 
الوضع يأتي ليقدم التحية ملن يستحقون التحية، 
وهم "أبناء الشعب اليمني العظيم يف كل املحافظات 
واملدن والقرى والسهول والجبال، الذين يتطلعون 
إىل إنهاء هذه املآيس واألوجاع، شعبنا العظيم الذي 
يكتوي بنار هذه األوضاع الصعبة، التي فرضتها 
املليشــيات االنقالبية واملتمردة" حسب ما ذكره 

الرئيس هادي يف بداية خطابه.
وبعد تقديم التحية جــاء التأكيد الرئايس عىل 
املوقف الوطني الثابت والجاد واملسؤول، وهو ما 
ينتظره الشعب اليمني يف كل مكان، لذلك ورد التعبري 
عنه بكل رصاحة ووضوح، وبكل قوة وإرصار  أيضا 
يف قول رئيس الجمهورية: إن غاياتنا واضحة، نريد 
يمناً اتحادياً آمناً ومستقراً يعيش أبناؤه يف ظل دولة 
عادلة رشيدة، دولة املساواة، وحددنا لذلك نضاالً 
وطنًيا رشيفاً إلنهاء االنقالب الذي تقوده املليشيا 
الحوثية اإليرانية، واســتعادة الدولة واســتئناف 
مسارنا السيايس التوافقي، وسالماً عادالً شامالً 
يقوم عــىل املرجعيات الثالث املتمثلــة يف املبادرة 
الخليجية، ومخرجات الحــوار الوطني، والقرار 

األممي 2216.
إن وضوح الغاية هنا جعــل العبارة تبدو أكثر 
وضوحا، وجعل الحديــث أكثر رصاحة ومن أعىل 
مستوى يف القيادة السياسية والعسكرية، الغاية هي 
اليمن االتحادي، بما يجب أن يكون عليه من أمن 
واستقرار، يف ظل دولٍة رشيدة، أهم صفاتها العدالة 
واملساواة، ولن تتحقق تلك الغاية الواضحة إال بعد 
بذل التضحية املطلوبة واملحددة بالنضال الوطني 
الرشيف من أجل إنهاء االنقالب الذي تقوده املليشيا 
الحوثية املدعومة من إيران، كما لن يتأسس اليمن 
االتحادي الجديد القائم عىل العدل واملساواة إال بعد 
استعادة الدولة، ومن ثم استئناف املسار السيايس 
التوافقي، يف إشــارة إىل عملية االنتقال السيايس 
الســلمي التي قادت إليها الثورة الشعبية بعدما 
أوصدت كل األبواب وسدت جميع املنافذ أمام أي 
عملية تغيري أو إصالح. ومن حيث أطلق اليمنيون 
حوارهم الوطني الشــامل انطلق املسار السيايس 
التوافقي، وهو املسار الذي يجب استئنافه بعدما 
ينترص الشعب اليمني وقيادته الرشعية يف معركة 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب، وذلك املسار هو 
الطريق اآلمن إىل تحقيق الســالم العادل والشامل 
الذي يقوم عىل املرجعيات الثالث، املبادرة الخليجية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات األممية 
ذات الصلة باليمن ويف مقدمتها قرار مجلس األمن 

الدويل رقم 2216.
املوقف ذاته لم يتغري، استئناف العملية السياسية 
التي شــاركت فيها كافة القوى الوطنية، ووفقا 

ملرجعيات الســالم املعروفة واملؤكــدة، ومن ثم 
االنتقال إىل اليمن االتحادي الجديد، رغم قســوة 
الظروف واألوضاع، ورغم كثرة األعداء والحاقدين 
املرتبصني بأمن الوطن واستقراره، ورغم أن بعض 
القوى املتآمرة عىل اليمن أرضاً ودولة وشعباً تظن أن 
ممارساتها العدوانية والطائشة بحق اليمن والشعب 
ســوف تضعف القيادة الرشعية وتضغط عليها، 
وبالتايل يصبح بمقدور تلك القوى ومن يقف معها 
أن تحقق مكاســبها املريضة عىل حساب ماليني 
اليمنيني، لكن جاء الخطاب هنا- وقبله وبعده كافة 
املواقف السياسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية 
وقيادة القوات املسلحة لتثبت بما ال يدع مجاال للشك 
أن إرادة الشعب اليمني وقواه السياسية ومكوناته 
االجتماعية والثقافية أقوى من كل ما يحاك ضدها، 
وأكرب من كل تلك الدسائس واالستفزازات املستمرة 
هنا وهناك، وال تزال إرادة اليمنيني تقف خلف القرار 
الوطني والتاريخي، وهو  يصدر اليوم معززا بعدالة 
القضية اليمنية ومرشوعية دفــاع اليمنيني عن 
حقهم يف األرض والسيادة واستعادة الدولة، وإنهاء 

االنقالب الذي قامت به مليشيا الحوثي.

واقعية الخطاب وشموله
جاء خطاب فخامة األخ املشري/عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة معربا عن تطلعات اليمنيني يف اللحظة 
الراهنة، ويف ظل أوضاع وصفها الخطاب بالصعبة 
والحرجة، ما يستدعي أن يكون الخطاب عىل قدر 
كبري من الواقعية واملوضوعية، فلم يعد باإلمكان 
مجاراة الخطابات الطائشــة واملنفلتة لزعماء 
املليشــيا االنقالبية واملتمردة وهي تبيع الوهم 
ألنصارها، وهذا هو الفــرق بني الخطاب الجاد 
واملسؤول، واآلخر  الذي يخلو من الجدية ويتجرد 
من املســؤولية، األول يعرب عن قضية الشــعب 
بأكمله، بينما خطابات املليشيا تعرب فقط عن فئة 
قبلت عىل نفسها العمل لصالح األسياد القابعني 

وراء الحدود.
وظهر الخطاب واقعياً يف طرحه وتناوله أبرز 
القضايا املطروحة عىل الساحة، وشامال يف حديثه 
عنها تلميحا أو ترصيحــا، وبالقدر الذي ظهر 
الخطاب الرئايس مســؤوال وواقعيا جاء كذلك 
موضوعيا يتحىل باملصداقية واالتزان، لكي يمنح 
أولئك املغامرين فرصة املراجعة وإدراك ما فاتهم 
من حقائق كثرية، ذكرها رئيس الجمهورية عندما 
قال يف خطابه: "لقد جاء قبولنا التفاق الرياض، 
ورضورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد يف آخر مادة 
فيه دون انتقاء أو تجزئــة، منبثقا من قناعتنا 
الراسخة بأنه يمثل املخرج اآلمن إلنهاء أسباب 
ومظاهر وتداعيات التمرد املســلح يف العاصمة 
املؤقتة عدن، وبعض املناطق املحررة، وبما يغلب 
املصلحة الوطنية العليا، ويوحد الجهود ملواجهة 
االنقالب الحوثي، واستيعاب الجميع يف إطار الدولة 

ومؤسساتها العسكرية واألمنية واملدنية".
ومع أنه تعثر تنفيذ اتفاق الرياض لفرتة طويلة 
نتيجة ما أسماها الرئيس )استمرار املمارسات 
التصعيدية التي كان منها إعالن ما يسمى اإلدارة 
الذاتية وما ترتب عليه وكان آخرها ما شــهدته 
محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد عىل الدولة 
ومؤسساتها واعتداءات عىل مواطنيها األبرياء 
املساملني، هذه الجزيرة املســاملة اآلمنة التي لم 
تطلق فيها رصاصة واحــدة(، واعترب الخطاب 
ذلك التعثر أمراً مؤسفاً، إال أن رئيس الجمهورية 
يرى أن هناك ما يبعث عىل األســف، وكذلك يحّز 
يف النفس، وهو  مشاهدة تلك املدرعات، والعتاد 
واملركبات العســكرية وهي تقتحم مؤسسات 
الدولة، وتروع اآلمنني يف جزيرة سقطرى املساملة، 
يف حني أنها كان ينبغــي أن تكون يف عقبة ثره، 
وجبال الحشــا ورصواح، ونهم والبيضاء وقاع 
الحوبان هناك حيث معركتنــا الكبرية، وعدونا 
الحقيقي، ومالحــم أبطالنــا الفدائيني الذين 
يســطرون أروع البطوالت، ويفتدون بدمائهم 
الطاهرة الزكية وطننا الغايل. ويف هذه اإلشارات 
والحقائق ما يكشف الستار عن سوء تقدير القوى 
املتهورة واملغامرة حــني قررت أن تفتح جراحا 
جديدة ومعارك جديدة وكسب عداوات وخصومات 
جديدة بينما يرتك املجال للعــدو الحقيقي كي 
يصنع حقائق جديــدة، ومؤملة يف ميدان املعركة 
الكبرية التي هي معركتنا جميعاً، أو هذا ما يجب 
أن يكون عليه الوضع، توحيــد الجهود صوب 
املعركة الحقيقية والكربى ضد العدو الحقيقي 
الذي فتح عىل اليمنيــني أبواب الجحيم بانقالبه 
الطائفي والدموي املســلح، ما يلزم كل القوى 
الوطنية واملكونات السياسية واالجتماعية يف كل 
اليمن أن توفر  الوقت والجهد واإلمكانيات ملعركة 
استعادة الدولة اليمنية، وإنهاء االنقالب وكبح 

جماح املليشيا املذهبية الحوثية.
لذلك تضمن الخطاب دعوة رئيس الجمهورية 
– بصفته املســؤول األول عن حشــد الصفوف 
وتوحيدها للمعركة الكربى- ملا يسمى املجلس 
االنتقايل - أن نستغل الجهود املخلصة والكبرية 
ألشقائنا يف اململكة التي تبذلها للعودة إىل مسار 
تنفيذ اتفاق الرياض، ادعوهم إليقاف نزيف الدم 
وتفويت الفرصة عىل املرتبصني بالشعب اليمني 
وإيقاف التصعيد واالعتداءات، والعودة الصادقة 
والجادة لتنفيذ اتفــاق الرياض، مؤكدا أنه وجه 
بااللتزام التام بوقف إطالق النار يف أبني استجابة 
لجهود األشقاء إلتاحة الفرصة لتلك الجهود إلنهاء 
التمرد عىل الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ 

االتفاق.

« عن دالالت خطاب الرئيس « محامون وصحفيون وناشطون يتحدثون لـ

كثيرًا تقولت  التي  األلسن  كل  أسكتت  الرئيس  كلمة  المسوري: 
الرشعبي: أوضحت أولويات السلطة الرشعية يف مواجهة االنقالب 
واستعادة الدولة اليمنية التي اختطفتها مليشيا احلوثي اإليرانية

المقالح: الكلمة حملت مضامين واضحة لطبيعة المعركة والمشهد 
القائم وأكدت على موقف الرئيس الثابت تجاه الثوابت الوطنية

ثبات على المبادئ والمرجعيات وتوصيف دقيق لألوضاع 
والتحديات والتزام صارم بتنفيذ اتفاق الرياض

قراءة يف مضامني خطاب 
رئيس اجلمهورية
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   تقرير/ أحمد الحرازي
تخوض قــوات الجيش الوطني مســنودة برجال 
املقاومة الشــعبية وطريان التحالف العربي معارك 
متواصلة يف جبهة قانية شمايل محافظة البيضاء ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران وتكبدها 

خسائر كبرية يف العتاد واألرواح.
وقال العقيد هيثــم ناجي منشــلني مدير املركز 
اإلعالمي للقوات املسلحة لـ"26سبتمرب" إن املعارك 
التي يخوضها الجيش يف جبهة قانية ال زالت مستمرة 
إىل اآلن بطول الجبهة ومنيت فيها املليشيات الحوثية 

بخسائر كبرية.
خسائر بشرية ومادية 

وأضاف منشلني: "خسائر مليشيا الحوثي يف قانية منذ 
تجدد املواجهات خالل األسبوع املايض وصل عدد قتالها إىل 

ما يقارب 924عنرصاً بني قتيل وجريح وأسري".
الفتــاً إىل أن الجيــش تمكن من اســتهداف نحو 
15مخزن أسلحة وثكنة عســكرية ملليشيا الحوثي 
وتدمري 35دبابة وعربة وآلية عسكرية خالل املواجهات 
بإسناد من رجال القبائل وطريان التحالف، واستعادة 

أكثر من 1400 قطعة سالح خفيفة وثقيلة.
القبيلة تساند الجيش

وأشــاد العقيد منشــلني برجال القبائل واملقاومة 

الشــعبية يف العبدية ومراد وآل عواض الذين يقاتلون 
جنبا إىل جنب مع قوات الجيش الوطني مؤكداً بأن آمال 
الشــعب اليمني متعلقة بعد الله بثبات وصمود أبطال 

الجيش يف حسم املعركة واستعادة الدولة املخطوفة.
رسالة للمغرر بهم

كما وجه العقيد هيثم منشلني خالل حديثة رسالة 

عاجلة إىل كل املغرر بهم يف صفوف املليشــيات قائالً: 
"ارحموا أبناءكم فلسنا أرحم بهم منكم"، مضيفاً: "إىل 
من دفع بابنه وأخيه إىل القتال يف صفوف املليشيا بأن 
أبناءكم سيعودون اليكم صورا عىل التوابيت فمرشوع 
املليشيا إىل زوال والشعب اليمني يعشق الحرية ويأبى 

العبودية".
وأكد منشلني أن الشعب اليمني يثق بجيشه الوطني 
يف مقارعة مليشيا الحوثي سواء يف السهول والوديان 
ويقدم أروع التضحيات إيمانا منهم بعدالة قضيتهم 
وبحق هذا الشعب يف العيش الكريم والحرية واملواطنة 

املتساوية.
خسائر المليشيا في الجوف

ويف جبهات الجوف شــنت قوات الجيش الوطني 
هجوماً واسعاً رشق مدينة الحزم عاصمة املحافظة 
وتمكنت من اســتعادة عدداً مــن املواقع يف جبهات 

الجدافر واألقشع.

مصادر عسكرية أكدت أن عرشات القتىل والجرحى 
من عنــارص مليشــيا الحوثي ســقطوا خالل هذه 
املواجهات فيما استهدفت مقاتالت التحالف العربي 
عدداً من اآلليات القتاليــة وأرتال التعزيزات الحوثية 
مشريًة إىل أن ثالثة أطقم وصلت إىل مستشفى الجوف 

محملة بقتىل املليشيا.

استهداف مخازن وتعزيزات
وحول دور طريان التحالف أوضحت املصادر بأنها 
كان لها دوراً كبرياً يف مســاندة قوات الجيش وقصف 
مواقع املليشيات أبرزها استهداف مخزن أسلحة رشق 
مدينة الحزم وســمع دوي انفجارات وتساعد ألسنة 

اللهيب يف سماء املنطقة لنحو ساعة.
ويف ترصيح خاص لـ"26ســبتمرب" أوضح ناطق 
املنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القريش بأن 
عنارص املليشيا الحوثية تواجه املوت يوماً بعد يوم يف 
صحراء رشق الحزم عاصمة محافظة الجوف غالبيتهم 

من األطفال.
إعادة ترتيب الصفوف

وحول معنويــات الجيش الوطني قــال القريش: 
"معنويات األبطال تتحــدث عىل أرض الواقع بالرغم 
أنهم لم يستلموا رواتب منذ أشهر، مضيفاً بأن اللواء 
أمني الوائيل القائم بأعمال قائد املنطقة العســكرية 
السادسة يرابط مع أبطال الجيش ويعمل جاهداً عىل 
إعادة ترتيب صفوف أفراد املنطقة وإنشاء معسكرات 

ومواقع لهم".
وأضاف القريش: "التصعيد العسكري للمليشيا دائما 
ينتهي بالفشل كون الجيش عىل استعداد كبري يف جميع 
جبهات الجوف وبمختلف محاورها، ويتعامل مع كل 

محاوالتها بكل يقظة وحزم".

مطلع األسبوع الجاري شهدت جبهات نهم رشق 
العاصمة صنعاء، معارك ضاريــة وعنيفة تكبدت 
خاللها مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، 
خسائر فادحة وكبرية يف العتاد واألرواح، حيث لقي 
عدد كبري من عنارص مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
مرصعهم بنــريان أبطال الجيــش الوطني ورجال 

القبائل املسنودين بطريان التحالف العربي.
كمين محكم

تمكنت قــوات الجيش الوطنــي ورجال القبائل 
مطلع األســبوع الجاري من وضــع كمني محكم 
لعنارص املليشيا االنقالبية، التي كانت تحاول التسلل 
باتجاه بعض املواقع العسكرية للجيش الوطني يف 
جبهة نجد العتق بميرسة جبهة نهم رشق العاصمة 
صنعاء، حيث أطبقت قوات الجيش الوطني يف عملية 
عسكرية نوعية وناجحة حصاراً محكماً وخانقاً عىل 
عنارص املليشيا االنقالبية املتسللة إىل بعض املواقع 
العســكرية يف جبهة نجد العتق بميرسة جبهة نهم 
رشق العاصمة صنعاء، وأوقعت فيهم قتىل وجرحى 
وأرسى بالعرشات، فيما الذ البقيــة منهم بالفرار 
تاركني خلفهم عدتهم وعتادهم العســكري غنيمة 

لألبطال البواسل.
إىل ذلك نفذ أبطال القوات املسلحة ورجال القبائل 
كمائن نوعية ومحكمة يف مناطق متفرقة من جبهة 
فرضة نهم، وتكبدت مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
املدعومة من إيران، خســائر برشية ومادية كبرية 
يف األرواح والعتاد، بينها قيادات عسكرية وميدانية 

كبرية تابعة لتلك العصابة اإلجرامية.
ضربات قاسية 

قائد املنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد 
حسان جربان أكد أن أبطال القوات املسلحة ورجال 
القبائل مســنودين بطريان تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن يسددون رضبات ســاحقة وقاسية ملليشيا 
الحوثــي االنقالبية املتمردة املدعومــة من إيران يف 

جبهات نهم رشق العاصمة صنعاء.
وأوضح اللــواء الركن أحمد جــربان يف ترصيح 
لـ"26سبتمرب" أن مليشيا الحوثي االنقالبية تكبدت 
مطلع األســبوع الجاري عرشات القتىل والجرحى 
واألرسى يف صفوفها، بنريان أبطال الجيش الوطني 

املســنودين برجال القبائل وطــريان تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن، أثناء محاوالتها اليائسة والفاشلة 
يف التسلل إىل بعض املواقع العسكرية يف جبهة نجد 

العتق بميرسة جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء.
وأشار اللواء جربان إىل أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
تواصل الزج بحشــود من األطفال واملغرر بهم إىل 
محارق املــوت والهالك، وتغطي عــىل تلك الجرائم 
والهزائم التي تتكبدها كل يوم باإلشاعات والرتويج 

النتصارات كاذبة ووهمية.
مبينا أن معنويات أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية الباسلة تناطح السحاب، مضيفا: سنميض 
دون كلل أو ملــل يف مواصلة النضال الوطني ودحر 
مليشيا الرش واإلرهاب التي عبثت بخريات ومقدرات 
الوطــن من خالل انقالبها املشــؤوم عــىل الدولة 

ومؤسساتها املختلفة يف العام 2014م.

ضربات جوية موفقة
بالتزامــن مع املعارك العســكرية الضارية التي 
يخوضها أبطال الجيش الوطني مســنودين برجال 
القبائل وطريان التحالف العربي عىل األرض تواصل 
مقاتالت تحالف دعم الرشعية يف اليمن مساندة أبطال 
الجيش الوطني عــىل األرض، حيث نفذت رضبات 
جوية موفقة، وهي تســتهدف بغاراتها تعزيزات 
ومعدات ومواقع متفرقة ملليشيا الحوثي االنقالبية 

املتمردة املدعومة من إيران.
وخالل األيام املاضية من املعارك التي شــهدتها 
جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء استهدفت مقاتالت 
التحالف العربي، مواقع عسكرية للمليشيا االنقالبية 
وتعزيزاتها يف جبهتي نجــد العتق، ومفرق الجوف 
أسفل فرضة نهم، وأســفرت تلك الرضبات الجوية 
املركزة عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا 
االنقالبية، عالوة عىل تدمري عربات وآليات عسكرية 
قتالية تابعة لتلك العصابة اإلجرامية، وخسائر مادية 
وبرشية كبرية منيت بها املليشيا االنقالبية يف العتاد 

والعدة.
نار تشوي المليشيا

قائد اللواء 121 مشــاة العميد عبد الرقيب دبوان 
أكد أن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات كبرية 

يف جبهات نهم رشق العاصمة صنعاء، مشرياً إىل أن 
كافة الجبهات يف مديرية نهم تحولت إىل مقربة تلتهم 
الجموع، والحشــود التي تقودها املليشيا الحوثية 

االنقالبية إىل محارق املوت والهالك.
خسائر كبيرة للمليشيا االنقالبية

العميــد دبوان يف ترصيح لـ"26ســبتمرب" قال: 
إن املليشيا الحوثية حشــدت خالل الفرتة املاضية 
عنارصها إىل جبهتي نجد العتــق، ومفرق الجوف 
لكن كل تلك الحشود التي ساقتها املليشيا االنقالبية 
كقطيع األغنام تعرضت لرضبات قاسية وموجعة 
من قبل أبطال الجيش ورجال القبائل املســاندة له، 
وأصبحت جثث تلك املليشــيا االنقالبية متناثرة عىل 

جبال ووديان مديرية نهم رشق العاصمة صنعاء.
وأضاف العميد دبــوان: "لقد تحولت مغامرة تلك 
املليشيا االنقالبية إىل محرقة كبرية لم تكن يف حسبانها 
أو تتوقعها عىل اإلطالق، أنهت كل حشــودها التي 

ساقتها كقطيع األغنام إىل محارق املوت والهالك".
هزيمة ساحقة

الفتا إىل أن املليشيا االنقالبية منيت بهزيمة ساحقة 
وأليمة اضطرت إثر الرضبات القاسية التي تلقتها 
لالنسحاب من أطراف نجد العتق باتجاه مديرية بني 

حشيش بما تبقى من أفرادها وعتادها العسكري.
وأشاد قائد اللواء 121 مشــاة باستبسال أبطال 
الجيش ورجال القبائل املســاندين لــه الذين لقنوا 

املليشيا االنقالبية دورسا قاسية وموجعة.
مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينىس هذه البطوالت 
والتضحيات الجسام التي سطرها األبطال البواسل 
يف جبهات الرشف والبطولة وهم يدافعون عن أهداف 
الثورة والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية ضد 

مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية.

 ماضون لتحرير تراب الوطن
العميد عبده الشــعوري قائد لواء الحسم، أكد يف 

ترصيح لـ “26 سبتمرب” أن قوات الجيش الوطني 
مسنودة برجال القبائل يف جبهة ميمنة نهم، كّبدوا 
مليشــيا الحوثي االنقالبية مطلع األسبوع الجاري 

خسائر فادحة وكبرية يف العتاد واألرواح.
وأفاد العميد الشعوري أن أبطال الجيش الوطني 
يتقدمــون بخطى ثابتــة نحو معســكر الفرضة 
االســرتاتيجي، الفتاً إىل أن معنويات أبطال الجيش 
ورجال القبائل املســاندة يف أعىل مســتوياتها وأن 
مليشيا الحوثي االنقالبية منهارة وهي تويل األدبار 
أمام رضبات األبطال البواســل الذين اســتطاعوا 
استعادة مواقع اســرتاتيجية يف ميمنة جبهة نهم، 
وتمكنوا من الوصول إىل جبال يام بعد تحريرها من 

قبضة املليشيا االنقالبية.

جاهزون لتحرير كامل الوطن
وأكد الشــعوري أن أبطال قوات الجيش ورجال 
القبائل مســنودين بطريان تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن مســتعدون وجاهزون للتقّدم بخطى واثقة 
وثابتة نحو استكمال تحرير كامل تراب الوطن من 
مليشيا الحوثي االنقالبية، مبرشا أبناء الشعب اليمني 
بانتصارات كبرية وساحقة خالل األيام القادمة إن 

شاء الله.
 مشيداً بدور مقاتالت تحالف دم الرشعية يف اليمن 
ومساندتها ألبطال القوات املسلحة ورجال القبائل 

التي هبت ملساندة الجيش يف معركته التاريخية.

انتصارات ميدانية واسعة
 العميد محمــد الصليحي أحد القيــادات امليدانية 
والعسكرية يف جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء أكد أن 
قوات الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل وطريان 
تحالف دعم الرشعية يف اليمن تمكنت مطلع األسبوع 
من تحقيق انتصــارات ميدانية واســعة يف جبهات 
مديرية نهم رشق العاصمة صنعاء، موضحا أن كافة 

الجبهات تحولت إىل مقربة جماعية للمليشيا االنقالبية 
وعنارصها التي تقودها إىل محارق املوت والهالك.

وقال العميد الصليحي يف ترصيح لـ"26سبتمرب" 
إن املليشيا االنقالبية رغم الحشود التي زجت بها 
إىل محارق املوت يف جبهات جبال يام، ونجد العتق 
لكن كل تلك الحشــود والعنارص تعرضت ملجزرة 
ورضبات موجعة من قبل أبطال الجيش مسنودين 
برجال القبائل وطريان تحالف دعم الرشعية املساند 

للجيش.
وأضاف: "تحولت مغامرة تلك املليشيا االنقالبية 
إىل محرقة مروعة وكبرية لم تكن تتوقعها املليشــيا 
االنقالبية أو تخطر يف حسبانها، أنهت تلك الحشود من 
األطفال واملغرر بهم التي ساقتهما كقطيع األغنام إىل 
محارق املوت والهالك، الفتاً إىل أن املليشيا االنقالبية 
منيت بهزيمة نكراء وساحقة اضطرت لالنسحاب 
من أطراف جبهة نجد العتق بميرسة جبهة نهم إىل 
مديرية بني حشيش بما تبقى من أفرادها وعتادها 

العسكري".

هزائم قاسية وضربات موجعة
 قائد اللواء 122 العقيد أحمد القايض أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبهة نهم، أكد أن مليشيا 
الحوثي االنقالبية املدعومــة من إيران تلقت مطلع 
األســبوع الجاري يف جبهات ميمنــة وميرسة نهم 
رشق العاصمة صنعاء هزائم كبرية وقاسية ورضبات 
موجعــة يف املعركة البطولية التــي خاضها أبطال 
الجيش مسنودين برجال القبائل وطريان تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن يف جبهات نجد العتق بميرسة جبهة 

نهم، وسلسلة جبال يام يف ذات الجبهة.
وقال العقيد القايض، يف ترصيح  لـ"26سبتمرب" إن 
مليشيا الحوثي االنقالبية تكبدت خالل الهجمات التي 
نفذها األبطال البواسل مطلع األسبوع خسائر برشية 
ومادية كبرية يف األرواح والعتاد بجبهات نجد العتق 
وجبال يام، وكافة الجبهات الواقعة رشق العاصمة 

صنعاء.
وأوضح أن العرشات من جثث مليشــيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة إيرانيا ماتــزال مرمية يف جبال 
ووديان وشعاب مديرية نهم رشق العاصمة صنعاء 
بعد خســائرها الكبرية التي تلقتها وتكبدتها خالل 

املعارك األخرية.
وأشــار العقيد القايض إىل أن املليشيا االنقالبية 
حاولت أكثر من مرة اســتعادة املواقع العسكرية 
التي خرستها يف الهجــوم األخري بجبهة نجد العتق، 
لكن هجماتها انتهت وباءت بالفشل الذريع نتيجة 

الستبسال ويقظة وصمود أبطال الجيش.
ولفت إىل أن أبطال قوات القوات املسلحة ورجال 
القبائل املساندة لها يؤدون واجبهم الوطني يف الدفاع 
عن الوطن والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية 

عىل أكمل وجه وأفضل صورة.
وأكد أن الجيش "سيظل الصخرة الصماء، والحصن 
األمني لليمن االتحادي الذي تتكرس عليه كل املؤامرات 
الخبيثــة الداخلية منها والخارجيــة" مهما كانت 
قســاوتها التي تحاك ضد الوطن وسيادته ووحدة 

أراضيه.

نهم تسحق حشود المليشيا االنقالبية وتحطم أوهامها

اللواء جربان: كبدنا املليشيا خسائر كبرية والتقدم مستمر حتى استكامل التحرير
الوطن تراب  كامل  لتحرير  ومستعدون  عالية  معنوياتنا  الجيش:  أبطال 

1111
جبهة قانية في البيضاء تلتهم مئات العناصر الحوثية

القوات املسلحة ختوض معارك رشسة يف عدة جبهات وحتقق انتصارات نوعية
منشلين: شعبنا يثق بجيشه الذي يقدم أروع التضحيات في مواجهة مليشيا الحوثي

وحزم بيقظة  املليشيا  حماوالت  كل  مع  ويتعامل  اجلبهات  مجيع  يف  تام  استعداد  عىل  اجليش  القريش: 

بمعنويات عالية تعانق السماء، وجاهزية قتالية ال تعرف اليأس أو الرتاجع يواصل 

أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل مسنودين بمقاتالت تحالف دعم الرشعية يف 

اليمن، التقدم امليداني والعسكري يف جبهة نهم رشق العاصمة صنعاء بعزم ال يلني يف 

مختلف مواقع الرشف والبطولة يف جبهة نهم، وهم يلقنون مليشيا التمرد واالنقالب 

الحوثية خسائر فادحة وكبرية يف األرواح والعتاد، مؤكدين عزمهم وثباتهم وإخالصهم 

عىل امليض قدماً يف اســتعادة الدولة املخطوفة ومؤسساتها املختلفة من قبضة تلك 

العصابة اإلجرامية وإنهاء التمرد واالنقالب.

  رفيق السامعي
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  أمين الجرادي
منذ خمس سنوات من انقالبها عىل السلطة الرشعية، 
تقوم مليشيا الحوثي املتمردة باحتجاز ناقلة النفط العائمة 
)خزان صافر( يف مياه البحر األحمر، يف موقع قريب ومتصل 

بميناء مدينة الحديدة االسرتاتيجي.
لم تكتف مليشــيا الحوثي املتمرة باحتجاز واختطاف 
اآلالف من اليمنيني كرهائن، وهي العادة واالسرتاتيجية 
التي أخذتها مــن أجدادها األئمة- بل تجــاوزت يف ذلك 
بالســيطرة عىل ممتلكات اليمنيــني، لتتعامل مع هذه 
املمتلكات االقتصادية واملهمة لرأس املال الوطني بوضع 
)الرهينة(، الذي يضمن لها االستمرار يف انقالبها عىل سلطة 
البلد الرشعية، واللعب بها كورقة ضغط عىل املجتمع الدويل، 
إضافة إىل خدمة استمرار ســيطرتها عىل بعض النقاط 
واملوارد املهمة مثل ميناء مدينة الحديدة االســرتاتيجي، 
وخنق املاليني من اليمنيني القاطنني يف املناطق التي ال تزال 
تحت سيطرتها بقوة الرتهيب والسالح والتجويع ورسقة 
املساعدات الدولية، واملصادرة والبسط عىل املمتلكات العامة 
والخاصة وتدمري كل ما هو جميل وثمني، ويخدم الدولة 

ورأس املال الوطني.

مخاوف حقيقية
يرى مراقبــون أن املخاوف املثــارة بخصوص ترسب 
وانفجار خزان صافر النفطي العائم هو أمر حقيقي، وليس 
مجرد فربكات عابرة، فالناقلة العائمة يف مياه البحر األحمر 
منذ خمس سنوات والتي تحمل عىل متنها أكثر من مليون 
برميل من النفط داخل خزان عائم لم تخضع للصيانة منذ 
أكثر من عرش ســنوات، وتكشف التقارير األخرية ومنها 
تقرير نرشته وكالة اسوشــيتد برس عن حاالت ترسب 
للنفط من داخل الخزان بعــد أن بدأت مياه البحر املالحة 

تغزو بالتدريج بعض أجزاء الناقلة.
ويستمر الحوثيون يف احتجاز السفينة رهينة منذ ذلك 
الحني، إىل جانب السيطرة عىل أجزاء من أرايض الوطن بعد 

االنقالب عىل الحكومة الرشعية املعرتف بها دولياً.

المليشيا وابتزاز العالم
وعىل مدى الســنوات الخمس من االنقالب، تدهورت 
الظروف الفنية للســفينة إىل درجة أنها أصبحت تشكل 
تهديدا كبريا بوقوع كارثة بيئية محتملة، بما يف ذلك خطر 

حدوث خرق كبري للدبور أو انفجار أبخرة النفط.
ليست الســيطرة عىل الحديدة مجرد رضورية فقط 
للحوثيني، لكنهــا أيضا بمثابة حصانــة لهم من خالل 
السيطرة عىل جزء كبري من املساعدات اإلنسانية التي تدخل 
البالد، بل إن فقدان الوصول إىل امليناء من شأنه أن يجعل 
تلقي شــحنات من قطع الصواريخ وغريها من األسلحة 

املهربة من إيران أكثر تعقيداً بكثري.
ومن املعروف أن مليشــيا الحوثي تستقبل الصواريخ 
الباليستية عرب ميناء الحديدة ويغذي الفساد هذا الوضع 
حيث إن الحوثيني قادرون عىل الدفع لبعض املسؤولني من 
أجل السماح بدخول الشحنات غري القانونية إىل املدينة عرب 
الزوارق الرسيعة وغريها من الطرق، لذا فإن عدم حل وضع 

السفينة، هو بطريقة ما، منح حصانة للحوثيني.
سيطرة الحوثيون عىل امليناء تعني استمرار سلطتهم 
عىل املنظمات الدولية، واستمرار تحكمهم بعمل املنظمات 
الدولية واألممية، وكان آخرها من خالل احتجازهم سفينة 

لألمم املتحدة ومنعها من مغادرة امليناء.

يتساءل الكثريون حول العالم هل حان الوقت للمجتمع 
الدويل البدء يف تنفيذ اإلجــراءات الصارمة من خالل تبني 
اســرتاتيجية حقيقة تمنع القطع الكامل عىل املتمردين 
الحوثيني نقاط إمدادات وتهريب األسلحة االسرتاتيجية، 
ومنعهم من االستقبال املســتمر الذي يبدو أنه ال نهائي 

للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية؟!
بال شــك يبقى الســبيل الوحيد إلغالق هذه املناورات 
االبتزازية هو وقوف املجتمع الدويل بحزم يف وجه مليشيا 
الحوثي، خاصة وأنه ال يمكن التعامل مع أي مليشيا كطرف 
رشعي يف نــزاع ما؛ وينبغي اعتبارهــم منظمة إرهابية 
ومعاملتهم بنفس االعتبار املمنــوح لداعش أو القاعدة؛ 
وعىل املجتمع الدويل بذل كل جهد ممكن ملساعدة الحكومة 
الرشعية يف تحرير األرايض التي يسيطر عليها املتمردون 
الحوثيون، وهي سيطرة يرقى إىل احتالل غري رشعي وغري 

قانوني من قبل تمرد ممول من الخارج.

خبراء الطاقة في المجلس األطلسي
منذ أكثر مــن عام، تقوم رشكة آي آر كونســيليوم ، 
التابعة ملركز الطاقة العاملي للمجلس األطليس -وهي رشكة 
استشــارية عاملية مملوكة يف مجال أمن املالحة البحرية 
واملوارد- برصد الوضع الكارثي املحتمل الذي ســينتجه 

انفجار خزان صافر العائم.
ويحاول مجموعة من خرباء الرشكة تحفيز العمل بشأن 

هذه املسألة قبل أن تصل إىل نتيجة كارثية.
وقد فصل أحــدث تحليل قام به خــرباء اآلثار البيئية 
واإلنسانية واالقتصادية النتائج الكارثية املحتملة يف حالة 
ترسب كميــات من نفط الناقلة التــي تتدهور برسعة، 
ويحتمل أن تنفجــر، بعد أن أصبحت ورقة مســاومة 

للمتمردين الحوثيني.
يرى الخرباء أن تلوث محطات تحلية املياه الســاحلية 

بالنفط املسكوب، سيحرم ماليني اليمنيني من مياه الرشب 
النظيفة، وهي مجرد واحــدة من العواقب التي يمكن أن 

تتكشف ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
وكانت األمم املتحدة حصلت قبل أشــهر عىل موافقة 
الحوثيني، عىل السماح لفريق من األمم املتحدة بالصعود 
عىل متن السفينة، وإجراء تفتيش، يفرتض أن يقدموا عىل 
إثره توصيات حول أفضل السبل الستعادة السفينة سالمتها 
الوظيفية، أو تأمني أكثر من مليون برميل من النفط املخزن 
يف خزاناتها، لكن الحوثيني بعد ذلك سحبوا موافقتهم وظلوا 

بني التذبذب واللعب عىل املجتمع الدويل بورقة الناقلة.
وكان الخرباء يأملــون يف ذلك الوقت أوالً تجنب حدوث 
كارثة من االنسكاب النفطي الكبري، وثانياً تجنب حدوث 
كارثة لإلنسان، وإذا لم يتم التعامل مع التحدي األول برسعة 
وبشــكل كاف، فإن التحدي الثاني سيكون موضع جدل 

بحسب الخرباء.

ألغام المليشيا داخل وحول الناقلة
يؤكد الخرباء صعوبة التأكد مــن خطر انفجار خزان 
صافر العائم، وبرصف النظر عن الخطر املحتمل للغازات 
املتطايرة التي ترتاكم يف صهاريج التخزين للناقلة جراء عدم 
صيانة نظام الغاز الخامل للسفينة، هناك فرصة حقيقية 

لدى الحوثيني لتفجريها بوسائل أخرى.
ويؤكد الخرباء قيام مليشيا الحوثي بزراعة األلغام يف عدد 
من األماكن قبالة سواحل الحديدة، كما قامت برتويج عدد 
من الشائعات بهذا الخصوص، مما زاد من تعقيد الصورة.

ووفقاً لترصيحات نرشتها مؤسســات دولية عن أحد 
أفراد املليشيا الحوثية، قامت املليشيا بزراعة ألغام يف املياه 
املحيطة بالناقلة العائمة، وربمــا قامت برتكيب أجهزة 
متفجرة مرتجلة عىل السفينة نفسها، لكن العنرص الحوثي 
الذي قام بتفخيخها قتل بعد ذلك، مما جعل موقع األجهزة 

غري مؤكد، ولم يتم تأكيد ذلك حتى اآلن من جهة رسمية، 
لكن ذلك يسلط الضوء عىل الكيفية التي تجعل استمرار 

سيطرة املليشيا الحوثية عىل الناقلة خطر أكرب.
وبحســب الخرباء فإن االنحالل الهيكيل للسفينة له 
مخاطره الخاصة، فبشكل استثنائي تسبب البيئة املالحة 
يف البحر األحمر التقدم يف التآكل بشكل أرسع ومفعولها 

أكثر تدمرياً من أي مكان آخر.

صور عن قرب
وأورد الخرباء يف تقرير لألمم املتحدة مجموعة من الصور 
التي تم التقاطها للسفينة، والتي توضح مدى الرضر الذي 

سببه اإلهمال والتآكل عىل جسمها.
وتظهر الصور كذلك تــرسب النفط عرب األنابيب التي 
أصابها الصدأ يف جســم الناقلة، كما ترسبت كميات من 
النفط عرب خرطوم التفريغ يف املياه املحيطة، ويكشف هيكل 

السفينة عن حاجته امللحة للصيانة.
وتوفر الصور التي التقطــت للناقلة بعض املعلومات 
األولية ملا سيجده فريق األمم املتحدة عىل متن السفينة؛ 

فيما إذا سمح الحوثيون لهم أخرياً بإنقاذ الناقلة.

قنبلة ضخمة موقوتة
يؤكد الخرباء يف رشكة آي آر كونســيليوم، تحول ناقلة 
صافر إىل قنبلة ضخمة موقوته قادرة عىل االنفجار بسبب 

محتوياتها ونقص الصيانة.
ويزداد خطر االنفجار يوما بعد يوم، بحسب الخرباء، وإذا 
حدث ذلك، فإنه لن يــؤدي فقط إىل إلحاق الرضر وإغراق أي 
سفن يف املنطقة املجاورة، بل أن مثل هذا االنفجار سيخلق أزمة 
بيئية تبلغ مساحتها تقريبا أربعة أضعاف ونصف الحجم من 

حجم ترسب النفط الذي حدث يف "إكسون فالديز".
ففي 24 مارس )آذار( 1989، حدثت أكرب كارثة بحرية 

يف التاريخ عندما جنحت ناقلة النفط »إكســون فالديز«، 
وغرقت قرب سواحل أالســكا، وترسب منها 11 مليون 

جالون نفط خام يف املحيط.

كوراث اقتصادية
ويرصد خرباء الطاقة يف املركز عدداً من النقاط الحرجة 
التي قد يتسبب بها انفجار الناقلة وما يقابله من دمار بيئي 
من بينها توقف املساعدات الدولية التي يستقبلها ميناء 
الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم؛ إضافة إىل ترسيع األزمة 
اإلنسانية الرهيبة، حيث حوايل 14 مليون شخص عىل شفا 

املجاعة، نتيجة النقطاع املساعدات الدولية.
وبحســب الخرباء ال يوجد يشء إيجابي يف هذا الوضع 
-حتى يف منطقة ال يوجد فيهــا احتياجات طارئة-، فإن 

هذه املسألة هي ذات أهمية قصوى.
ويحذر الخرباء من أن الرشارة أو الرصاصة املخطئة التي 
قد تصل إىل الناقلة من أي جهة يمكن أن تســبب انفجاراً 
مدمراً من شــأنه أن يدمر املنشأة وخط األنابيب، ويعيث 
فســاداً يف البيئة البحرية، إضافة إىل الخســائر البرشية 

املبارشة املحتملة.
فريق الخرباء أوضــح أن الســلطات اليمنية املمثلة 
بالحكومة الرشعية ويف عدة مناسبات, كانت قد ناشدت 
املجتمع الدويل واألمم املتحدة بتقديم املســاعدة العاجلة 
للحد من هذا التهديد يف عرض البحر، لكن ذلك لم يالق حتى 
اللحظة أي استجابة رسيعة وفعلية، والقنبلة ال تزال طافية 

عىل مياه البحر وتحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وكما يؤكد الخرباء أنه ونظــراً ألن املتمردين الحوثيني 
قد حاولوا بالفعل تفجري عدة ناقالت نفط تشق طريقها 
عرب باب املندب والبحر األحمــر، فقد يكون من الواضح 
أنهم ينظرون إىل هذا الوضع الهش عىل أنه ميزة تكتيكية 

واسرتاتيجية تستحق الحفاظ عليها.
وبحسب الخرباء، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتحييد 
هذه القنبلة، فقد يشهد االقتصاد العاملي اضطراباً كبرياً 
يف تدفق التجارة البحرية، وقد يتعرض الشــعب اليمني 
ألسوأ مجاعة منذ أكثر من قرن، وقد يفقد العالم عدداً من 
مصالحه الحيوية واالسرتاتيجية التي ال يمكن تعويضها، 
وهذا ما يجعل هذا املوضوع ليس شأناً محلياً، بل هو مصدر 

قلق عاملي حقاً.

أخيرًا
إن منع مليشــيا الحوثي املتمردة دخول فرق الصيانة 
إىل الناقلة ليس سوى وسيلة أخرى البتزاز املجتمع الدويل 

وابتزاز رشاوى مالية إضافية. 
ومع ذلك، ال يمكن أن يلعــب مثل هذا الضغط أي دور 
يف حل الوضع مع السفينة، ألنه مهما قام املجتمع الدويل 
بالضغط عىل الحكومة، فــإن الحوثيني وحدهم هم من 
يعرقلون دخول املفتشني، ودون أي ضغط، سيستمرون يف 
احتجاز السفينة مع عدم االكرتاث لعواقب ترسب النفط 

منها.
وكلما كانــت األمم املتحدة وغريها أكثر ذعراً بشــأن 
احتماالت انفجار الســفينة، كلما كان مــن املرجح أن 
تذعن ملطالب املتمردين الحوثيني، وبالتايل فإن الحوثيني 
لديهم حافز للمماطلة قدر اإلمكان دون السماح للسفينة 
والبضائع بفقدان كل قيمة، ومــا لم يتم اتخاذ إجراءات 
لتغيري وضع مليشــيا الحوثي والتعامل معها كجماعة 
إرهابية، فمن غري املرجح أن يتحسن الوضع، وهكذا فإن 
فن احتجاز الرهائن هو ما يفعله املتمردون الحوثيون طوال 

فرتة انقالبهم.

  عارف الواقدي 

ال تزال مليشــيا الحوثي االنقالبيــة املدعومة من 
إيران مستمرة يف استغالل مختلف الفئات والرشائح 
االجتماعية اليمنية، واســتخدامها لشتى الوسائل 
الستدراج مجندين يقاتلون يف صفوفها يف معاركها 
العبثية التي تشنها عىل املواطنني منذ أكثر من ست 

سنوات. 
ترصفات قبيحة وأساليب اســتغالل أكثر قبحا، 
هي وسائل اإلغراء التي تقوم بها املليشيا الحوثية يف 
استغاللها ملختلف الرشائح والفئات االجتماعية بما 
فيها فئات املهمشــني وفئة األرس األشد عوزاً وذلك 
الســتخدامهم يف القتال بعد ضعــف جبهاتها جراء 
الخسائر البرشية التي تتعرض لها يوميا يف مختلف 

جبهات القتال.
تتمثل أساليب الخداع واإلغراء باملال والسالح، من 
ضمن وسائل املليشــيا املتمردة يف جر هذه الفئات 
والتغرير بهم وصــوالً إىل إقناعهم بالزج بأبنائهم يف 

جبهات القتال، وتحويلهم إىل وقود ومحارق للموت.

تجنيد "المهمشين"
مؤخراً، وبعد خسائر كبرية يف القوام البرشي منيت 
بها يف مختلف جبهات القتال، قامت مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة إيرانياً، بالتغرير عىل فئة املهمشني 
يف املناطق الخاضعة لسيطرتها إلرسالهم إىل محارق 
املوت واملشاركة يف حربها العبثية التي افتعلتها خدمة 

لألجندة اإليرانية.
وتتصــدر فئة »املهمشــني« قائمة االســتغالل 
الحوثي، حيث تنتهز هذه املليشيا الوضع االقتصادي 
واالجتماعي املرتدي الذي تعاني منه هذه الفئة وتعيشه 
واقعا ملموســا، وذلك -بحســب ما تجمع مصادر 
متطابقة- للحصول عىل مجندين جدد، مقابل مبالغ 
مالية زهيدة من جهة، وبعض من املساعدات اإلغاثية 

التي تنهبها لتقدمها لهم.
تذكر املصادر املتطابقة لـ"26 سبتمرب" أن مليشيا 
الحوثي االنقالبية بعد خسائرها البرشية املتواصلة التي 
تمنى بها، ومع عزوف أبناء القبائل عن االنضمام إىل 
صفوفها واملشاركة بحروبها العبثية، قامت بتجنيد 

أبناء املهمشني إلرسالهم إىل الجبهات.

توجيهات زعيم المليشيا
ويأتي توجه املليشيا الحوثية لتجنيد »املهمشني« 
للقتــال يف صفوفها، اســتجابة لتوجيهات صدرت 
مبارشة من زعيمها املدعو "عبدامللك الحوثي" للتعبئة 
العامة التي تعمل عىل حشد أولئك »املهمشني«، ممن 

خاطبهم بعبارات إغراء ووصفهم بـ»أحفاد بالل«.
ويف دعوته، أشار الحوثي إىل أنه سوف يتم إلحاقهم، 
أي "املهمشني" بدورات استقطابية بمراكز التأهيل 
القرآني التابــع للحوثيني يف أمانة العاصمة، مضيفا 
يف دعوته التي اعتربها الكثريون أنها مليئة بعبارات 
التمييز العنرصي شيئا جديدا هذه املرة وهو إلحاق 
من أسماهم "أحفاد بالل" بمعسكرات تدريب خاصة 
بهم الحتوائهم تحت مزاعم "إعادة دمجهم يف املجتمع" 

وإرسالهم للجبهات.
وظهر زعيم املليشــيا الحوثيــة املدعو "عبدامللك 
الحوثي" يف بث تلفزيوني، ليصف أبناء املهمشــني 
بأنهم أحفاد الصحابي الجليل بالل بن رباح، يف محاولة 
الســتقطابهم والتغرير بهم ليشــاركوا عصابته يف 

حروبها العبثية التي تشنها عىل البالد.

تدشين التجنيد 
وعزت مصادر متطابقة توجه املليشــيا الحوثية 
لتجنيد املهمشني نظري النقص الكبري يف أعداد املقاتلني 
لديها، مرجعة ذلك لعدة أســباب منها كثرة القتىل يف 
الجبهات خالل املعارك األخرية، وهروب بعض املقاتلني 
أو استسالم البعض اآلخر، إضافة إىل رفض عدد كبري 
من عنارص املليشيا املشــاركة يف القتال بسبب عدم 

رصف املرتبات.
وتحدثت مصــادر محليــة يف العاصمة صنعاء 
الخاضعة لسيطرة املليشيا املتمردة، قيام املليشيا، عرب 
مرشفني تابعني لها، باستقطاب املئات من املجندين 
من رشيحة الشباب واألطفال من فئة املهمشني عقب 
حمالت ميدانية نفذتها لعدد مــن تجمعات »الفئة 
املهمشة« هناك، بهدف الضغط عىل األرس، وإجبارها 
عىل إخضاع أبنائها مــن األطفال واملراهقني لدورات 

ثقافية طائفية، تمهيداً للزج بهم يف جبهات القتال.

رفض للدعوة والوصف
لم تنطل إغراءات زعيم املليشيا الحوثية عىل نفوس 
"املهمشني" فما إن انتهى من دعوته تلك، إال وقوبلت 

بترصيحات رافضة لتلك اإليحاءات الحوثية بتجنيدهم، 
واستغاللهم. 

يكشــف نعمان الحذيفي -رئيس االتحاد الوطني 
لتنمية الفئات األشــد فقرا )املهمشني(- أن مليشيا 
الحوثي تجمع السود أو ما توصف أنها "فئة املهمشني" 
للقتال معها يف الجبهات، وتحاول ذلك مســتخدمة 

العديد من الوسائل واألساليب.
الحذيفي عرب يف منشور له يف صفحته الشخصية 
عىل "فيسبوك' التســمية التي أطلقها عليهم زعيم 

املليشيا الحوثية عبدامللك الحوثي "أحفاد بالل".
وقال الحذيفي يف منشوره الذي نرشه تحت هشتاج 
)#الحوثي يقتل_السود_باليمن(: "باألمس دعا زعيم 
الحوثيني لدمج من أســماهم بأحفاد بالل، وها هو 
برنامجه ينفذ عىل أرض الواقع". وأضاف "حيث أوعز 
ملرشفيه بتجميع السود من بني ركام عششهم املهرتئة 
لتسكينهم بمقابر رياض الشهداء بدال عن دمجهم بدار 

السعداء بالجراف".

عنصرية بحتة  
وكان زعيم املليشــيا الحوثية العنرصية قد أطلق 
تسمية عنرصية عىل اليمنيني ذوي البرشة السوداء 
"أحفاد بالل" والقت رفضاً مجتمعياً كبرياً، وغضباً 
من عنرصية املليشيا الحوثية، حيث ُيجمع اليمنيون 
عىل أن اللقب نفسه "أحفاد بالل" الذي أطلقه زعيم 

املليشيا هو يف معناه عنرصية بحتة.
ويرى حقوقيون أن األسود واألبيض مواطن يمني 
له حق املواطنة تحت النظام والقانون، مؤكدين ان 

الدســتور كفل الحريات واألديان والطوائف للعيش 
بســالم يف ظل النظــام والقانــون والديمقراطية 

واملساواة.
وقال الحذيفي:"ليشهد العالم نحن اليمنيني السود 
ليس لنا عالقة بما أطلقه علينــا الحوثيون بأحفاد 
سيدنا بالل الحبيش ريض الله عنه، وال تربطنا به أي 
عالقة، سوى اعرتافنا به كصحابي من صحابة رسول 
الله، وإن كان والبد من نسب فنحن ساللة دولة بنو 
نجاح اليمنية وعاصمتها زبيد، أي نحن يمانيون أحرار 

وكفى".
وأضــاف الحذيفي "لم تتعرض فئــة اجتماعية 
للحرمان والظلم والقهر وســلب حقوقها وهويتها 
الوطنية عىل أســاس عرقي كما يتعرض له السود 
)املهمشون( جراء تكريس ثقافة العنرصية الطبقية 

والحوثي أنموذج للعنرصية الفاشية باليمن".
وكان رئيس االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد 
فقرا )املهمشني(، قد حذر يف وقت سابق من مخاطر 
دعوة زعيم املليشيا الحوثية العنرصية، التي ظاهرها 
الخري وباطنها الويــل، إذ أن زعيم الجماعة الحوثية 
يحاول بدعوته استقطاب السود للزج بهم يف جحيم 

معركته الساللية ضد الشعب اليمني.
ووصف مراقبون ممارسات املليشيا بالكارثة بكل 
ما تعنيه الكلمة "يرص الحوثيون أن ينتقموا من كل 
اليمنيني بمختلف ألــوان طيفهم االجتماعي ما ذنب 
هؤالء الضعفاء أن يقتلــوا يف حرب ال ناقة لهم فيها 

وال جمل".

يصرون على االنتقام من كل اليمنيين بمختلف ألوان طيفهم االجتماعي

اخلداع واإلغراء باملال والسالح.. أساليب حوثية جلر املهمشني إىل جبهات القتال

عدم إصالحه قد يســبب اضطرابًا كبيرًا في تدفق التجارة البحرية ويعرض الشــعب اليمني ألســوأ مجاعة وقد يفقد 
العالم عددًا من مصالحه الحيوية واالستراتيجية التي ال يمكن تعويضها

خزان صافر العائم.. أداة املليشيا البتزاز العالـم وخنق اليمنيني
    انفجــار الخــزان ســيخلق أزمة بيئيــة تزيد مســاحتها عن أربعة انفجــار الخــزان ســيخلق أزمة بيئيــة تزيد مســاحتها عن أربعة 

أضعاف حجم تسرب نفط »إكسون فالديز«أضعاف حجم تسرب نفط »إكسون فالديز«
    الحكومة ناشــدت مرارًا المجتمع الدولــي واألمم المتحدة تقديم الحكومة ناشــدت مرارًا المجتمع الدولــي واألمم المتحدة تقديم 

المساعدة العاجلة للحد من هذا التهديدالمساعدة العاجلة للحد من هذا التهديد
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تقول تقارير حقوقية ووسائل 
إعالم عاملية: "إن مليشيا الحوثي 
مت رقماً قياســياً يف حرب  حطَّ
األلغام واملتفجــرات والعبوات 
الناسفة، منذ بدء حربها يف صعدة 
عام 2004، بوصفها واحدًة من 
أمهر الجماعات يف العالم يف زراعة 
األلغام"، حيث تشري التقديرات 
إىل أن األلغام املزروعة يف اليمن 
تتجاوز املليــون لغماً كما تؤكد 
االحصائيــات الرســمية مقتل 
وجرح آالف املواطنني.. التفاصيل 

يف التقرير التايل:

  تقرير - هشام المحيا 
بحســب تقرير ملركز جنيف الدويل إلزالة 
األلغام لألغراض اإلنسانية فإنه بفعل الجنون 
الحوثي - غري املكرتث بمصري املدنيني- أصبح 
اليمن البلد األكرب يف منطقة الرشق األوسط 
الذي تعرض لكارثة انتشار األلغام، إذ تصّدر 
قائمة الدول األكثر حوادث النفجار األلغام 
عىل مستوى العالم، ما يشكل خطراً مستداماً 

عىل حياة املدنيني.

حدائق الموت
وقالت رايتس رادار يف تقرير حقوقي نوعي 
بعنوان )اليمن: حدائق املوت( ويرصد ضحايا 
األلغام خالل الفرتة كانون ثاني/يناير2015 
وكانون أول/ديســمرب 2019: إن "الرصاع 
املسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014م الذي 
ال يزال مستمراً، جرت فيه أكرب عملية زرع 
لأللغام الفردية واملضادة للمركبات والعبوات 
الناسفة واملتفجرة يف تاريخ اليمن الحديث".

ولم تســتثن األلغام الحوثيــة أي مكان 
ســواء املصالح العامــة أو الخاصة بما يف 
ذلك الطرقــات واملنازل، بــل تعدى ذلك إىل 
البحر، وكذلك مناطق عبور السفن التجارية 
الدولية لتمثل تهديداً لحركة املالحة الدولية، 
وتحدياً تسبب يف حرمان مئات الصيادين من 
ممارسة حرفة الصيد عىل طول الشواطئ 
اليمنية، التي مّرت منها الجماعة الحوثية 

وعنارصها املسلحة، حسب املراقبني.
ضحايا بالجملة ونصيب األسد لتعز

وكشفت تقارير حقوقية أن عدد ضحايا 
األلغام الحوثية يف اليمــن يتجاوز 10 آالف 

يمثل األطفــال والنســاء الغالبية الكربى، 
وقد نالت تعز النصيب األكرب من حيث عدد 
زراعة األلغام وأعداد الضحايا تلتها محافظة 

الحديدة، ثم محافظة عدن.
وأوضح مدير املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام بتعز عارف القحطاني لـ"26سبتمرب" 
أن ضحايا األلغام بتعز يتجاوز عددهم 1755 
قتيالً وجريحاً منهم 165 طفالً، 117 نساء، 
212 رجالً، فيما توزعت اإلصابات بني 291 
طفالً معاقاً، و194 امرأة معاقة و776 رجالً 

معاقاً
من جهته أكد املدير التنفيذي للمركز اليمني 
لأللغام فارس الحمريي لــ "26ســبتمرب" 
أن محافظة تعز هــي أكثر محافظة يمنية 
ملوثة باأللغام الفرديــة واأللغام املضادة 
لألليات وعبوات ناســفة ومخلفات الحرب 
من مقذوفات غري منفجرة وصواريخ.. مؤكدا 
أن الحوثيني زرعوا األلغام يف 18 مديرية من 

املحافظة من أصل 23 مديرية.
وأضاف: "تمت زراعــة األلغام - بعضها 
زرعت بشــكل مموه يصعب اكتشافها- يف 
الطرق الرئيســية والفرعية ، ويف املنشآت 
العامة كاملدارس واملرافق الخدمية، وكذا يف 
املناطق التي يستخدمها السكان قرب مياه 
اآلبار، ويف مناطق مخصصة لرعي املاشية 
ويف الحقول الزراعيــة وغريها من املناطق 

املأهولة.
وقال: "تم تغيري الخواص الفنية لأللغام 
بحيث تحولت من ألغام مضادة لآلليات إىل 
ألغام فردية بهدف استهداف أكرب قدر ممكن 

من االفراد".

تبعات الكارثة
عىل املدى القريب والبعيد ستضل تبعات 
ومخاطر زراعة األلغام يف اليمن تشكل كارثة 
متجددة.. فعىل املدى البعيــد يقول رئيس 
املركز األمريكي للقانون والعضو السابق يف 
اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات حقوق 
االنسان عبدالرحمن برمان لـ"26سبتمرب": 
إن اليمن ستظل تعاني من األلغام الحوثية 
مدة ترتاوح ما بني 70 إىل 100 عام.. مشرياً 
إىل أن مليشيا الحوثي استولت عىل قرابة 400 
ألف لغم من معسكرات الدولة، إضافة إىل ما 
قامت بتصنيعه بمساعدة الخرباء اإليرانيني.

وعىل املدى القريب واملتوسط تؤكد التقارير 
أن األلغام األرضية التي زرعها الحوثيون يف 

جميع أنحاء اليمن تواصل اإلرضار باملدنيني 
وسبل عيشهم كما أعاقت األلغام األرضية 
قدرات عمال اإلغاثة للوصول إىل املجتمعات 

الضعيفة. 
مشرية إىل أن األلغام األرضية املزروعة يف 
األرايض الزراعية، والقرى، واآلبار والطرق 
تمنع املدنيني من ممارسة حياتهم اليومية، 
وخاصة املزارعني الذيــن تتأثر محاصيلهم 
وإمدادات املياه النظيفة يف الوقت الذي تعاني 
فيه جهود إزالة األلغام من ســوء التنسيق، 
واملعلومات الخاطئة، والتدريب غري الكايف، وال 
تمتثل لـ "ملعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة 

باأللغام".

جهود نزع األلغام
وذكر مرشوع  مسام لنزع األلغام باليمن 

أن إجمايل مــا تم نزعه منــذ بدء املرشوع 
169 ألفاً و434 لغما، مشريا إىل أن مساحة 
األرايض اليمنية التي قام بتطهريها وتأمينها 
منذ انطالق املرشوع يف يونيو 2018م وحتى 
اآلن يونيو 2020م نحو 10 ماليني و648 ألفاً 

و279 مرتاً مربعاً.
ويف محافظة تعز أكد مدير املركز التنفيذي 
للتعامل مع األلغام بتعز عارف القحطاني 
أنه تم نزع ما يزيد عن 96 ألفاً و300 لغم يف 
تعز منها 3214 لغماً، كما أكد تطهري ما يزيد 
عن5 ماليني 432 ألف مرت مربع وأن عمليات 
التطهري تلك أسهمت يف توفري البيئة اآلمنة 

للكثري من السكان.

خبراء األلغام
وحول نوعية وصناعــة األلغام الحوثية 
يقول خرباء تفكيك األلغام - حسب وسائل 
إعالمية - أن األلغام الحوثية املزروعة أغلبها 
جديدة فيمــا تعود صناعة املــواد الداخلة 
يف تركيبهــا والقطع التي تتكــّون منها إىل 

الصناعة اإليرانية.
وحسب الخرباء فإن بعض األلغام "صناعة 
روسية" أخذها الحوثيون من مخازن الدولة 
يف العاصمة صنعاء، وقــام خرباء إيرانيون 
وآخرون من حزب الله اللبناني بـ"تطويرها 
وتحويلها من ألغام مضادة للدروع إىل ألغام 

فردية".
وتشري تلك التقارير إىل أن "الحوثيني ومن 
ورائهم الخرباء اإليرانيون تفننوا يف صناعة 
األلغام بأشكال مختلفة عىل شكل صخور 

ويقومون بزراعتها يف املناطق الجبلية، وعىل 
شكل كتل رملية تزرع يف الصحاري والوديان، 
كما صنعت عبوات ناسفة وألغاما تتناسب 
مع زراعتها داخل العلب واألكياس الغذائية 

لتحقق أكرب قدر من الخسائر يف األرواح".

سياسة ممنهجة
وحسب مراقبني فإن جماعة الحوثي تعتمد 
عىل "زرع املتفجرات واأللغام املحرمة دولياً"، 
ليس دفاعاً عن النفس بقدر ما هي "سياسة 
ممنهجة من أجل استهداف األبرياء" وإيقاع 
أكرب قدر من الضحايا، كسياسة انتقامية من 
املدنيني يف ظل نزيفها املســتمر يف صفوفها 
وخسائرها اليومية بالعرشات من مسلحيها.

غياب الخرائط
ويف ظل غياب خرائــط األلغام املزروعة 
من قبل جماعة الحوثي تبقى عملية البحث 
عن األلغام املدفونة يف باطن األرض مضنية، 
وتعتمد يف أغلبها عىل إمــا "التنبؤ بها مع 
وقوع حوادث انفجار قريبة، وإما بناًء عىل 

إرشادات املواطنني"، 
وطالبــت منظمة رايتس رادار مليشــيا 
الحوثي بتســليم خرائط كافــة الحقول 
واملناطــق التي زرعتها باأللغــام يف اليمن 
خالل السنوات املاضية إىل الحكومة اليمنية 
وإىل الهيئات والربامج العاملة يف مجال نزع 
األلغام يف اليمن، ودعت الحوثيني إىل التوقف 
عن زراعة األلغام بكافة أشكالها وأحجامها 
والكف عن صناعة العبوات الناسفة ومختلف 
أشكال املتفجرات، وتدمري مخزونها... كما 
طالبت بالتوقف عن استخدام األلغام وغريها 

من العبوات الناسفة واملتفجرات.

المجتمع الدولي وصالحياته
ودعت املنظمة األمم املتحدة إىل استخدام 
صالحياتها يف ممارســة الضغط الدويل عىل 
جماعة الحوثي وعىل األطراف األخرى لوقف 
زراعة األلغام بكل أنواعها يف األرايض اليمنية. 
ودعت فريق الخــرباء البارزين التابع لألمم 
املتحدة بمواصلة التحقيــق يف قضية زرع 
األلغام وتأثريها عــىل اليمنيني، بما يكفل 
إيصال الجنــاة إىل العدالة وعدم إفالتهم من 

العقاب، وتعويض الضحايا واملترضرين.
وطالبت رايتــس رادار برتتيــب إعادة 
النازحــني واملهّجرين اليمنيــني، وتأمني 
مناطقهم مــن تهديد األلغــام، ودعت كل 
األطــراف إىل الكف عن اســتهداف املدنيني 
وااللتزام بقواعد االشتباك وقانون الحرب، 

وعدم إقحام املدنيني يف أي رصاع مسلح.
داعية يف الوقت ذاته أطــراف الرصاع يف 
اليمــن إىل احرتام تعهدات اليمــن الدولية، 
بشأن حظر األلغام وعدم استخدامها يف كل 
الظروف، وااللتزام بكل التعهدات ذات الصلة، 

التي وقع عليها اليمن.

عادة ما تبدأ املليشيا الحوثية بالتمهيد 
لخططها ليتسنى لها فرض جباية عىل 
كل يشء، فقد أقدمت عىل إيقاف شبه 
كامل ملرشوع شبكة املياه الحكومية يف 
صنعاء منذ خمس سنوات األمر الذي أدى 
إىل تصاعد أسعار تكاليف الحصول عىل 

املياه النظيفة.
 قطع مرشوع امليــاه الحكومي من 
قبل املليشــيا أدى إىل إقبال الناس عىل 
خزانات املياه املتنقلة "الوايتات" األمر 
الذي ساهم يف ارتفاع أسعارها، وهو ما 
جعل آالف األرس عاجزة عن توفري مياه 
الرشب واالســتخدام املنزيل، فضالً عن 
الصعوبات املعيشية األخرى التي تسببت 
بها املليشيا بإيقافها مرتبات املوظفني 

منذ أعوام.

قطع متعمد للمياه
يقول ســكان العاصمة إن مليشيا 
الحوثي ال تسمح بتشغيل مياه الشبكة 
الحكومية العامة إال مرة واحدة أو مرتني 
يف الشهر يف أحياء محدودة يف العاصمة، 
بينما يعتمد معظم الســكان كلياً عىل 
الصهاريج املنقولة أو عىل خزانات فاعيل 

الخري أو مياه املساجد.
مؤخرا شنت املليشيا الحوثية حملة 
ضد مالكي آبار املياه وحســب وسائل 
إعالم حوثيــة زعمت أن ما تســمى 
هيئة املــوارد املائية بصنعاء الخاضعة 
للجماعة، ستشــدد من إجراءاتها عىل 
اآلبار التي قالت: إنها عشــوائية وإنها 
ستقوم بضبط املخالفني، غري أن عنارص 

الجماعــة وجدوا يف األمر بابــاً جديداً 
لفرض الجبايات.

إتاوات
مسلحو املليشــيا شنوا حملتهم ضد 
مالك آبــار املياه يف مديريــات: معني، 
والتحرير، والوحــدة، بأمانة العاصمة 
بهــدف ابتزازهــم والضغــط عليهم 
وإجبارهم عىل دفع مبالغ مالية إتاوات 

تذهب لجيوب أتباعها.
سلوك املليشــيا أجرب مالكي 5 آبار 
من أصل 11 بــراً يف املديريات الثالث 
املستهدفة عىل دفع إتاوات تراوحت بني 
50 ألفــاً و100 ألف ريال يف حني رفض 

مالكو 6 آبار الرضوخ لتعسف عنارص 
الجماعة ما دفع األخريين إىل إغالق اآلبار 

إىل أجل غري مسمى.

إغالق آبار مياه
توزعت اآلبار التي أغلقتها الجماعة 
نتيجة عــدم رضوخ مالكهــا ملطالب 
املليشــيا بعدد 3 آبار يف مديرية معني، 
وبرين بمديريــة التحرير، وبر واحدة 

بمديرية الوحدة.
مالك إحدى اآلبار املغلقة قال لـ"الرشق 
األوسط" :إن مسلحي املليشيا الحوثية 
قاموا بالتهجم عليه وإغالق البر التي 
يملكهــا عقب رفضه دفــع اإلتاوات، 

وأضاف: "زعمت الحملة الحوثية أنها 
لجنة ملراقبة أســعار بيع املياه، وحني 
وجدوا التزامنا باألسعار املحددة، طلبوا 
دفع مبلغ مايل نظري تكاليف الحملة وهو 

األمر الذي رفضناه".

معاناة من ارتفاع أسعار المياه
ونتيجــة لتلــك الحمــالت الحوثية 
املســعورة ضد مالكي اآلبــار ممن ال 
ينتمون للســاللة الحوثية، شــهدت 
العاصمة صنعــاء خالل الفرتة األخرية 
أزمة خانقة يف مياه الرشب واالستخدام 

املنزيل.
سكان أكدوا أن خدمة شبكات املياه 
يف أغلب أحياء العاصمــة تكاد تكون 
متوقفة، يف حني ارتفعت أســعار مياه 

الوايتات للمنازل بنسبة 50%.
طوابري كبرية للمواطنني شــوهدت 
أمام آبار املياه املغلقة من قبل املليشيا، 
يف الوقت الذي أكد فيه ســكان ارتفاع 
سعر الوايت الصغري من 6 آالف ريال إىل 
9 آالف، وهو أمر يفوق قدرة أغلب األرس 

يف صنعاء.

المليشيا حفرت آبار عشوائية
ذريعة املليشــيا من أن إغالق اآلبار 
جاء للحد من الحفر العشــوائي تنفيه 
ترصفاتها ففي حني سمحت ملن دفعوا 
الجبايــات بفتح آبارهــم هي األخرى 
حفرت - عشــوائيا مئات اآلبار لتسهم 
بذلك يف استنزاف املياه املهددة بالنضوب 

حسب تأكيدات تقارير وخرباء املياه.

وتؤكد تقارير محلية أن قادة الجماعة 
استغلوا انقالبهم وغياب الدولة وقاموا 
بحفر وإنشاء العديد من اآلبار الجديدة 
دون تراخيص رسمية، ويفتقر معظمها 
ألدنى رشوط النظافة، حيث تنتج مياه 
رشب ملوثة تهــدد الصحة وتؤثر عىل 

مئات اآلالف من السكان.

كارثة نضوب المياه
مع استمرار حفر اآلبار عشوائيا من 
قبل املليشيا واصل خرباء املياه يف اليمن 
تحذيراتهــم من كارثة نضــوب مياه 
حوض صنعاء بحلول عام 2025م جراء 

العشوائية يف استخراجها.
الخــرباء دعــوا يف تقارير ســابقة 
الحكومة الرشعية إىل وضع رؤية شاملة 
ملواجهة التهديدات املستقبلية ملشكلة 
شح املياه، خصوصاً بعد استيالء مليشيا 

الحوثي اإليرانية عىل املئــات من آبار 
صنعاء وحرمان املواطنني من الحصول 

عىل املياه النظيفة.
املتحدثة باسم الصليب األحمر حذرت 
يف وقت ســابق من أن مدينتي صنعاء 
والبيضاء انضمتا إىل قائمة املدن اليمنية 
األخرى التي تفتقــر إىل املياه النظيفة 
الفتة إىل أن نحــو 2.5 مليون يمني ال 
تصل إليهم حالياً املياه النظيفة يف مدن 
مزدحمة، ممــا يجعلهم عرضة لخطر 

تفيش عدد من األمراض واألوبئة.
سلســلة التحذيرات املتتالية للخرباء 
واملهتمني بشــأن أزمــة الوضع املائي 
الحادة يف البالد تأتي عىل خلفية تصنيف 
اليمن ضمن قائمة الدول األربع األشّد 
فقراً يف املوارد املائية عىل مستوى دول 
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

داهموا اآلبار وفرضوا جبايات ضخمة على مالكها

احلوثيون يشعلون حرب املياه ضد اليمنيني

زرعت أكثر من مليون لغم تسببت بسقوط١٠ آالف ضحية نصيب األسد منها في تعز

املليشيا احلوثية حتطم األرقام العاملية يف زراعة األلغام
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منذ انقالبها عىل الدولة وضعت مليشيا الحوثي 
عينها عىل القبيلة، كقوة برشيــة وقتالية رابحة 
بيدها، فهي تستقطب أبناء القبائل وتجندهم للقتال 
يف صفوفها، وتزج بهم يف محارق املوت يف جبهات 
القتال املختلفة منذ سنوات عدة، أسفرت عن خسائر 
برشية تصل إىل آالف القتىل والجرحى الذين سقطوا 
يف املعارك مع قوات الجيش الوطني وبغارات تحالف 

دعم الرشعية.
يف 2015 انشأت مليشــيا الحوثي االنقالبية ما 
يسمى بمجلس التالحم الشعبي القبيل ككيان سعت 
من خالله الحتواء القبائل اليمنية واستخدامها يف 
خدمة أجندتها اإليرانية وليكونوا وقوداً لحربها عىل 
اليمنيني سواء عرب االستقطاب بالرتغيب، أو من 
خالل اإلذالل والقمع وإلغاء الدور االجتماعي لكبار 

شيوخ القبائل املناوئني لها.
املليشيا االنقالبية عينت املدعو ضيف الله رسام 
-ينتمي ملحافظة صعدة معروفــا بوالئه املطلق 
وطاعته العمياء لــألب الروحي للجماعة الحوثية 
منذ تأسيسها-  عينته عىل رأس هذا املجلس القبيل 
وأسندت اليه مهمة احتواء القبائل اليمنية يف إطار 

مجلسه.
تبنى املجلس فيما بعد وثيقة الرشف القبلية وأجرب 
كل القبائل يف مناطق سيطرة الحوثيني عىل االعرتاف 
بالوثيقة كمرجع قبيل لهم والتوقيع عليها وااللتزام 

ببنودها التي تصب جميعها يف خدمة االنقالبيني.

وثيقة اجبارية
تنص ما سميت بـ"وثيقة الرشف القبيل" التي 
أجربت املليشيا الحوثية عدداً من مشايخ ووجهاء 
القبائل عىل التوقيع عليها عىل معاقبة كل القبائل 
التي ال تؤيد حرب الجماعــة الحوثية االنقالبية، 
وإنزال أقىس العقوبات عليها والتنكيل بها وتهجري 
أبنائها، وفرض عزلــة اجتماعية عليها عن باقي 

قبائل اليمن.

تأسيس منهج العنف
عدد من السياسيني واملشــايخ اعتربوا الوثيقة 
خطرا يهدد النسيج القبيل واالجتماعي، وهي بداية 
لتأســيس منهج العنف والرصاعات القبلية وبث 
الفرقة واالقتتال بني أبناء اليمن الواحد وسيكون من 
الصعب التخلص منها عىل املدى القريب، مشريين إىل 
أن تلك الوثيقة الحوثية بمثابة سالسل وقيود حوثية 
وضعتها املليشيا يف رقاب زعماء القبائل اليمنية يف 
مناطق سيطرتها لرتهيبهم  بهدف تطويع القبيلة 
اليمنية لخدمة أجندة املليشيا االنقالبية واستغاللها 

يف حربها ضد اليمنيني مما يهدد باستمرار الثأرات 
القبلية بني أبناء القبائــل حتى بعد توقف الحرب 

بعرشات السنني.

مبرر "الغرم"
املدعــو ضيف الله رســام رئيس ما يســمى 
بـ"مجلس التالحم القبيل"، يف لقاء تلفزيوني عىل 
إحدى الفضائيات التابعة للمليشيا االنقالبية، قال: 
عما قريب ســيتم تطبيق وثيقة الرشف القبلية 
وإجبار القبائل املتخاذلة واملتقاعســة عىل تجنيد 
أبنائها  بالقوة باسم "الغرم القبيل" كما هو شائع 

بني القبائل اليمنية يف حالة الحرب بحسب تعبريه.
وأضاف رسام.. ســننتزع أبناء القبائل التي لم 
تنفذ غرمها القبيل يف ســاحات الحرب املشتعلة، 
وسنأخذهم إىل الجبهات بالقوة املفرطة، ومن لم 
يقاتل أو يرفض سيتم استخدامهم دروعاً برشية، 
حتى يتم هالكهم مشــرياً إىل أن كافة قبائل اليمن 
ملزمة بمساندة جماعته يف حربها ودعمها باملقاتلني 

وبالعتاد بموجب وثيقة الرشف القبلية.
تهديدات رسام الذي ينتمي ملحافظة صعدة ويدين 
بالوالء والطاعة لزعيم املليشيا، أفصحت عن النية 
املبيتة من زعيم املليشيا املدعو عبدامللك الحوثي تجاه 
القبائل الستنزاف ما تبقى منها من روح وشباب، 

والزج بهم يف محارق املوت.

شيوخ القبائل في دائرة االستهداف
مليشيا الحوثي استخدمت كل السبل والوسائل 
إلخضاع القبائل يف مناطق ســيطرتها وتوظيف 
قوتها وسالحها للقتال معها، والتزال تستخدم مع 
القبيلة األساليب ذاتها التي كانت تستخدمها دولة 
حميد الدين بما يف ذلك الرهائن والخطف، ومصادرة 
األمالك، ورشاء الوالءات وتقديم اإلغراءات، كما أن 
سياسة فرق تسد واحدة من أهم السياسات التي 
تستخدمها إلخضاع القبائل وحسب محللني فإن 
تلك املمارسات ليست سوى تفسري واضح وترجمة 

لتهديدات املدعو رسام.

حملة اعتقاالت
مليشيا الحوثي شــنت حمالت اعتقال بصورة 
مباغتة ضد رجال القبائــل، خصوصاً يف محيط 
صنعاء؛ حيث اقتحمت منازل كثري من املشــايخ 
عن طريق عنارص "األمن الوقائي" الذين اقتحموا 
مناطق وأحياء بيت بــوس وحزيز وقاع القييض، 
واعتقلوا كثرياً من مشــايخ القبائل ومرافقيهم 
واقتادوهم إىل معتقالت رسية عقب اتهامات عدة 

وجهتها قيــادات انقالبية بــارزة بصنعاء خالل 
اجتماعات لها مع قبائل أخرى ُتِكن الوالء لها، لعدد 
من املشايخ بالتقصري يف حشد املقاتلني وتقديم املال 

والغذاء للمليشيا.

اختطاف مشايخ قبائل
العرشات مــن مشــايخ يف مديريــة همدان 
استهدفتهم مليشــيا الحوثي عىل متن 18 عربة 
عســكرية، واختطفت نحو 40 شخصاً، بينهم 5 
مسنني، واقتادتهم إىل قسم منطقة رضوان بمديرية 
همدان ومن ثم إىل جهة مجهولة إلخضاعهم لدورات 

طائفية.
يف حادثة أخــرى اختطفت مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، عددا من مشايخ منطقة العود يف مديرية 
النادرة، رشق إب، لرفضهم تجنيد أبناء منطقتهم 

لصالح الحوثيني.
املليشيا كانت قد ألزمت مشــايخ القبائل برفد 
جبهاتهم بعرشة مقاتلني عن كل قرية، وهو األمر 
الذي رفضه مشايخ القبائل قبل أن يتم اختطافهم 
وبارشت عقب اختطافهــم بنرش عدد من النقاط 

العسكرية يف معظم الطرق الريفية بتلك املنطقة.

إقامة جبرية
تفرض املليشيا منذ انقالبها اإلقامة الجربية عىل 
كبار مشايخ قبيلتي حاشــد وبكيل الذين رفضوا 

االنخراط يف مرشوعها االنقالبي، ومن بينهم الشيخ 
صادق األحمر وشقيقه حمري األحمر، كما تخضع 
أغلب املشايخ اآلخرين لرقابة صارمة وتمنعهم من 

اصطحاب املرافقني املسلحني.

تهديد ووعيد
نتيجة للخســائر الكبرية التي تكبدتها مليشيا 
الحوثي يف معاركها األخــرية مع قوات الجيش يف 
جبهات نهم والجــوف ورصواح والحقا يف قانية 
بالبيضاء، جعلت القبائل تخىش من إرسال أوالدها 
إىل محارق املوت إال أن املليشيا املدعومة إيرانياً لجأت 
للتهديد والوعيد، خصوصا مع عجزها عن تحشيد 
وتجنيد مقاتلني جدد، والتهديد بتفعيل ما تسمى 
بوثيقة الرشف القبلية التــي أجربت القبائل عىل 
توقيعها 2015م، ومن املالحظ أن عزوف القبائل 
ونفورها من املليشيا الحوثية يعود إىل ما تقوم به 
املليشيا ضد مشايخ قبليني كانوا من املساهمني يف 

دخول املليشيا صنعاء.

أساليب متنوعة في التنكيل
طرق الحوثيني يف تصفية حلفائهم اتخذت أساليب 
وأشكاالً متعددة ومن بني تلك الطرق وأبرزها القتل 
بطريقة غادرة ومهينة بغرض بث الرعب يف أوساط 
السكان واملشايخ اآلخرين املوالني لها، وهو املصري 
الذي القاه الشيخ محمد املطري، املكني أبو رساج 

أحد مشايخ بني مطر غرب صنعاء.

تصفية وتدمير منازل
بحسب تقرير ملوقع "الثورة نت" الرسمي، أقدمت 
املليشــيا الحوثية خالل عــام 2019 عىل تصفية 
واختطاف وتدمري منازل أكثر من 22 من مشايخ 
القبائل، معظمهم ممن كانوا مؤيدين لها يف انقالبها.
التقرير تحدث عن أن العام املايض شهد ارتكاب 
عدد من جرائم التصفيات واملداهمات واالقتحامات 
واالعتداءات واالستهدافات الحوثية، بحق العرشات 
من مشــايخ القبائل ومرافقيهم، خصوصاً أولئك 
الذين دعموا انقالب الجماعة املشؤوم عىل الرشعية.

وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي قامت خالل 2019 
بتصفية 12 شــيخاً قبلياً ممن مهدوا لها الطريق 
إلســقاط الدولة اليمنية نهاية 2014 كما تناول 
التقرير عمليات التنكيل التي ارتكبتها املليشيا بحق 
مشايخ قبائل ساندوا انقالبها وأسهموا يف إسقاط 

الدولة، والذين أصبحوا الحقاً هدفاً لبطشها.
وذكر أن 22 شــيخاً قبلياً ممن شاركوا يف دعم 
انقالب الحوثيني، تعرضوا لتنكيل حوثي شــمل 
التصفية واالختطاف واملداهمة وتدمري منازل، منهم 

12 شيخاً جرت تصفيتهم بصورة رسية أو علنية.
إذالل وتركيع

يؤكد محللون إىل أن الهدف الحقيقي للمليشيا من 
اقتحام املنطقة واعتقال أبنائها هو إذالل القبائل 
ومشــايخها وتركيعهم، فضالً عن إجبارهم عىل 

حضور دورات الشحن الطائفي.

استنفار مشرفيها للتجنيد
املليشــيا الحوثية اســتنفرت جميع مرشفيها 
يف مديريات محافظة ذمار وســط البالد لرسعة 
التحشيد والتجنيد والدفع بهم إىل جبهات القتال التي 

تشهد معارك عنيفة ومتواصلة ضدها.
قيادات املليشيا وجهت جميع مرشفيها يف مختلف 
املناطق رسعة التجنيد من أبناء القبائل والدفع بهم 
إىل جبهات القتال املفتوحة يف مدة ال تتجاوز عرشة 
أيام ملزمة مرشفيهــا بتحويل املجندين الجدد إىل 
الدورات الطائفية التحريضية، لكي يتم تعبئتهم، 
والتي تستمر ملدة أسبوع، ثم الدفع بهم حني االنتهاء 

منها.
وتأتي هذه الخطوة عقب تكبد املليشيا الحوثية 
خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، ونالت محافظة 
ذمار النصيب األكرب من القتــىل، يليها محافظة 

صنعاء، ثم حجة وإب.

التزال مليشــيا الحوثي االنقالبية تدشــن مراكز 
صيفية تستقطب من خاللها األطفال وطلبة املدارس 
إلخضاعهم لتعبئة طائفية يف تجمعات ومقار حكومية 

ومساجد رغم تفيش كورونا.
ففي صنعاء وتحديــدا يف حي صنعــاء القديمة 
خصصت مليشــيا الحوثي عدد من املساجد إلقامة 
املراكز الصيفية للمئات من األطفال وطلبة املدارس، 

ومنها مسجد الطاووس.

إجبار األسر إلحضار أبنائهم
مليشيا الحوثي اإلرهابية املوالية إليران لجأت 
إىل تهديد أولياء أمور طالب املدارس إلرســال 
أبنائهم إىل املراكــز الصيفية التي أقامتها يف 
املناطق الخاضعة لسيطرتهم، بهدف تجنيد 

املزيد من املقاتلني يف صفوفها املنهارة.
مصدر محيل يف محافظة البيضاء، أفاد 
أن مليشيا الحوثي قامت بتهديد أهايل 
املناطق الخاضعة لســيطرتها عقب 
رفضهم السماح ألبنائهم املشاركة 
يف املراكــز الصيفيــة التي أطلقها 
الحوثيون خالل األيــام املاضية، 
مشــرياً إىل أن رفض األهايل جاء 
عقب استغالل املليشيا الحوثية 
لتلك املراكز مــن أجل الرتويج 
لألفــكار الطائفية واإلرهابية 

والتغرير باألطفال لالنخراط يف جبهات 
القتال.

الرافضون مــن أولياء األمور - حســب املصدر- 
وجهت لهم املليشبا الحوثية تهم االنتماء لـ"داعش" 
و"القاعدة" وتهديدات بالخطــف واالعتقال يف حال 
استمرار رفضهم إحضار أبنائهم إىل املراكز الصيفية 
التي فتحتها املليشيا يف مناطق عدة بالبيضاء الفتاً إىل 
أن املليشيا تســتغل تلك املراكز من أجل بث سمومها 
الطائفية املســتوحاة من النهج اإليراني تحت غطاء 

أنشطة صيفية متنوعة.

افتتاح مراكز صيفية
يف محافظة إب ورغم تفيش وانتشار وباء كورونا، 
افتتحت مليشيا الحوثي مراكز صيفية بعدد من البلدات 
واملناطق، بهدف نرش أفكارها الطائفية يف أوســاط 

املجتمع.
مصادر متطابقة ذكرت أن مليشيا الحوثي افتتحت 
مراكز صيفية بعدد من مديريات املحافظة بالتزامن مع 

انتشار جائحة كورونا، يف الوقت الذي تويص منظمة 
الصحة العاملية واألطباء بتجنــب األماكن املزدحمة 

والتجمعات الكبرية. 
وأكد املصدر بدء عملية تدريس املالزم الحوثية بعدد 
من مدارس مديرية فــرع العدين غرب محافظة إب، 
بينها مدارس النرص والنضال وبالل بعزلة "العاقبة"، 

ومدارس أخرى باملديرية.
وأضافت املصادر أن مليشيا الحوثي نفذت ورشة 
تدريبية لكوادر تعليميــة بمديرية فرع 
اســتقطاب  بهدف  العدين، 
إىل  املدارس  طالب 
كز  ملرا ا

الصيفية 
التي تحتــوي عىل 

برامج حوثية هادفة الستقطاب 
الطالب إىل جبهات القتــال وأيضا لغرس 

األفكار الحوثية والطائفية يف األجيال القادمة.

مراكز صيفية سرية
تســتهدف الفئة العمرية 15 إىل 20 سنة والفئات 
العمرية 9 إىل 14سنة دشــنت مليشيا الحوثي مراكز 
صيفية طائفية رسية يف منازل املرشفني التابعني لهما 

عىل مستوى القرى والحارات يف املدن .
مصادر مقربة من الحوثيني تحدثت لوسيلة إعالمية 
أن تدشني املراكز الصيفية الطائفية تتم يف مناطق رسية 

تحت عنوان "املوت يف الجبهات أرشف من كورونا".
املصادر ذكرت أنه تم نقل العديــد من األطفال من 

مناطق سيطرة املليشــيا الحوثية من خالل سيارات 
تابعة للمليشــيا وتم تغطية أعني األطفال حتى ال يتم 
معرفة املكان الذين يتم تعبئتهم اإلرهاب فيه مشرية إىل 
أن األطفال يتم وضعهم يف طوابق أرضية ويتم منعهم من 
الخروج وقطع عنهم االتصال ويتم تزويدهم باألطعمة 

والقات والشمة خالل مدة الدورة واملحددة بشهرين.
وأوضح املصدر أنه يتم تزويد األطفال للفئات العمرية 
بني 9 إىل 14سنة عن طريق الوسائل الحديثة من خالل 
ســيديهات ومقاطع صوتية عىل مستوى القرى ويف 
منازل املرشفني الثقافيني والذين تم تزويدهم بأجهزة 
كمبيوتر وشاشات عرض يف فرتات سابقة باإلضافة إىل 
تعبئة من قبل مرشفني إرهابيني يتم خاللها غسل أدمغة 

األطفال وتحبيب القتل واملوت لهم أكثر من الحياة .
الدورات اإلرهابية تتسبب يف ازدياد جرائم 
القتــل عىل مســتوى األرسة التي هدمت 
املليشيا الحوثية بنيانها وباتت جرائم القتل 
عىل مستوى األرسة من قبل عنارص حوثية 

منترشة يف كل املناطق الخاضعة للمليشيا.

األهالي يتخوفون
يخضــع األطفال وطلبة املــدارس يف املراكز 
الصيفية الحوثية لربنامج تعبوي مكثف، يتضمن 
تعبئة طائفية تهدف لتحويلهم إىل إرهابيني ومقاتلني 

يف صفوف الجماعة.
األهايل أبدوا مخاوف كبــرية من تعرض أطفالهم 
لالســتقطاب إىل املراكز الصيفية الحوثية، ومخاطر 

التعبئة الطائفية عىل مستقبلهم.
الحكومــة اليمنية حذرت مرارا من أن ماتســمى 
باملراكز الصيفية التي تدشــنها املليشــيا يف مناطق 
سيطرتها تهدف لبناء جيل إرهابي، داعيا األهايل لعدم 
الزج بأبنائهم يف هذه املركــز التي تجعل منهم وقوداً 

لحروب املليشيا.

جريمة مكتملة األركان
تدشني أنشــطة املليشيا يف أوســاط الطالب يأتي 
بعد أيام قليلة من إعالنها إنهاء العام الدرايس بحجة 
مواجهة كورونا، فيما فرضت عىل أولياء األمور إدخال 

أبنائهم يف املراكز الصيفية. 
حقوقيون اعتربوا إقامة تلك املراكز يف الوضع الراهن 
جريمة مكتملة األركان، حيث ال تأبه املليشيا بأرواح 
السكان، وتتجاهل التحذيرات املستمرة من إقامة مثل 
هذه التجمعات يف الوقت الذي تشهد فيه البالد انتشاراً 

مخيفاً للوباء.

أثبتت التجارب اإلنسانية والشواهد التاريخية بما ال يدع مجاالً 
للشك من أن ديمومة وترية الحياة وصريورتها أسمى وأعىل وأقوى 
من عوامل الفناء واملوت.. بمعنى أن عقارب الزمن ال تتوقف بل 
تميض إىل األمام.. كصريورة جدلية منتظمة، ورضورة تاريخية 
مطلقة ال تستطيع أي قوة عىل وجه األرض التمادي يف التحكم 
بمصري ديناميكياتها الحياتية بكافة مقوماتها بما يف ذلك غريزة 
البقاء والنوع والتعدد، استهدافاً للنهوض باإلنسان ونمو قدراته 
وتنمية موارده النوعية، وتطوير ذاته وفقاً لقوانني الكون والطبيعة 
التي ال تتوقف وال تنتهي، تلك هي ســنه الله يف الوجود، حيث 
استخلف اإلنسان يف األرض ليعمرها، ويبعث يف كينونة الحياة.. 
إذ جعل حياته شيئاً مقدساً عن بقية الكائنات كقولة تعاىل:)الذي 
خلق املوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور(. 
وعمالً بقوله تعاىل: )وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

عند الله أتقاكم(.
وحتى ال يطغى عنرص املوت والدمار عىل السلم والسالم، عىل 
بني اإلسالم تحديداً قال عليه الصالة والسالم: )تناكحوا تناسلوا 
فاني مفاخر بكم األمم يوم القيامة(، تقديساً لحياة اإلنسان وبقاء 

النوع أياً كان.
وحتى ال تسفك الدماء بالباطل وتعم الفوىض، قال صىل الله 
عليه وسلم: )كل املسلم عىل املسلم حرام ماله ودمه وعرضه(، وكذا 
) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( إىل آخره. فأين نحن 
من أمة اإلسالم.. وخصوصاً ممن يمارسون العنرصية والكهنوت 
ويدعون بهتاناً بحق االصطفاء اإللهي يف الحكم.. وهكذا يف كل 
بقاع األرض بيد أن طوفان الشعوب املظلومة قادم ال محالة.. هكذا 
علمتنا تجارب الحراك الشعبي الكاسح، وهكذا تميض نضاالت 
البســطاء من الناس التواقني للعدالة والحرية إىل أن يرث الله 

األرض ومن عليها.
ألن األصل يف الوجود اإلنســاني هو العمل من أجل التغيري 
والحرية والبناء والحيــاة.. وبالتايل فإن من يضعون العصا يف 

دوالب الزمن واهمون.. كما يضعون العربة قبل الحصان.
فهم يف الواقع كمن يسبحون ضد التيار، تيار التحديث والتغيري 
والغربلة، ومن ثم حتماً سيجدون ذواتهم العفنة غرقى يف مستنقع 
الضحالة والعمالة.. تلك هي مزبلة التاريخ.. التاريخ الذي ال يرحم.
بل سيجدون أفكارهم العقيمة والقميئة خارج سياق العرص 
وتقدمه.. لسبب بسيط هو أنهم قوة تقليدية ضحلة فائضة عفا 
عليها الزمن.. ال تؤمن بأيقونة العلم واملعرفة واملدنية.. وال تعي 
بتفاصيل الدولة املؤسســاتية يف إطارها الديمقراطي الحداثي 
وأهميتها.. مما جعلهم يضعون عىل أعينهم غشاوة الجهل والظالم 
واملعتقد.. كي ال يرون نور الحقيقة.. معتمدين عىل القوة املفرطة، 
منهاج املوت والدم الذي ال ينتهي تحت مســميات واهية، الثأر 
واالنتقام واملظلومية التاريخية، بمنأى عن مرجعية الهدى الرباني 

واليقني اإليماني ليس إال.

تلك هي الطامة الكربى التي مني بها اليمنيون، ومنيت بها 
الشــعوب املظلومة واملحكومة باملافيات واألنظمة املليشاوية 
"الدراكوالية"، والتي تتغذى عىل دماء اإلنسان الكالح.. حتى وإن 
كان مصاباً باإلنيمياء.. تلك الجماعات العصبوية العنرصية التي 
تحتكم إىل النهب والقتل والبطش ال إىل صندوق االقرتاع الرسي 

باملطلق كدولة ديمقراطية عرصية.. ال دولة ثيوقراطية.

مليشيات وجماعات إرهابية 
"دراكوالية" متعددة

مليشيا الحوثي املتمردة هي الخطر الذي يتهددك عنوة أينما 
أممت وجهك يداهمك يف أي لحظة منذ الصباح وأنت تغادر منزلك.. 
حتى تعود إليه يف املساء.. ال تدري متى ستباغتك رصاصة طائشة 
أو متعمدة.. أو يتفجر بك حقل إلغام قاتلة.. أتدري ملاذا؟! لسبب 
بسيط هو أنك مواطن يمني ويا وجع اليمني.. وألنك تنشد األمن 
واألمان والسالم فال تحصد سوى الرساب والضياع.. والدم وجائحة 
الوباء القاتل، هكذا أنت البائس التعيس.. املواطن الذي ال يجد أبسط 
مقومات العيش الكريم والعدل واملواطنة املتساوية، وتظل تحلم 
وتحلم إىل أن يضيع العمــر البعيد، ويموت الطموح اللعني أمام 
نارضيك، ويترسب بني أصابعك، وهكذا هي املليشيا جماعة متزمتة 
متحجرة يستكثرون عليك حقك يف الحياة.. يرسقون الخبز من فم 

أطفالك.. من أفواه الجياع ويدفعوك إىل محرقة املوت بالباطل.

النضال في سبيل استعادة الدولة 
األصل يف تأسيس وتأصيل نشأة الدولة ووجودها هو إنشاء 
مجتمع مدنــي متحرض يهدف إىل دولة املؤسســات والنظام 
والقانون، وهو الهدف األسمى الذي ناضل يف سبيله الفالسفة 

علماء االجتماع األوائل نظرية )العقد االجتماعي(.
أمثال: هوبز، ومنتسكو وغريهم وممن صنفوا الدولة القوية.. 
هي التي تلبي مطالب الناس وخدماتهم وتحمي حقوقهم من 
أي اعتداء كان، باعتبار الدولة هي الســلطة التي ينبغي لها أن 
تحتكر القوة املادية ضد الخارجني عن القانون والنظام والعابثني 
بمقدراتها من الفاســدين.. وبالتايل ال يمكن لحياة املجتمع أن 
تستقيم بوجود قوة مليشــاوية تغتصب السلطة وتهدد حياة 
الناس باستخدام القوة، بما يعني العودة إىل حياة البداوة والفوىض 

العارمة.. خصوصاً ونحن يف القرن الحادي والعرشون.
وبناء عىل ما تقدم، فعىل الجميــع أن يناضل كل يف موقعه، 
واختصاصه يف سبيل اســتعادة الدولة، وكذا رص الصفوف يف 
جبهات القتال.. مواقع الرشف والبطولة.. واالنضمام إىل وحدات 
الجيش الوطني األســطوري الخالد الذي يسطر أعظم املالحم 
البطولية.. والذي أقسم أال يهدأ له بال حتى يستقر به الحال إال يف 

العاصمة التاريخية صنعاء.. ذلك هو ديدنه العظيم.

دراكوالت العصر.. جائحة الزمن الموبوء! 
محمد الشيباني 

عمدوا إلى افتتاح مراكز سرية وإجبار األهالي على إحضار أبنائهم

احلوثيون واملراكز الصيفية.. األفكار الظالمية هتدد أجيال املستقبل

تعامل المليشيا مع مشايخ وأبناء القبائل..

تنكيل باملناوئني واستنزاف للموالنيتنكيل باملناوئني واستنزاف للموالني
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ويقول املوىل تبارك وتعاىل عن املجاهدين والقاعدين يف 
توضيح حال كل منهما: }اَل َيْستَِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمؤِْمنِنَي 
ـهِ ِبأَْموَالِِهْم  يِل اللَـّ ِر َوالُْمَجاِهُدوَن يِف َســبِ َ َغرْيُ أُويِل الرضَّ
َل اللَُّه الُْمَجاِهِديَن ِبأَْموَالِِهْم َوأَْنُفِســِهْم  َوأَْنُفِســِهْم َفضَّ
َل اللَُّه  ى َوَفضَّ َعىَل الَْقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالً وََعَد اللَُّه الُْحْســنَ

الُْمَجاِهِديَن َعىَل الَْقاِعِديَن أَْجرًا َعِظيًما{ ]النساء 95[. 
قال الّشيُخ عبُد الرّحمن الّسعدي رحمه الله يف تفسري 
هذه اآلية: )أي: ال يستوي من جاهد من املؤمنني بنفسه 
وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه 
الحث عىل الخروج للجهاد، والرتغيب يف ذلك، والرتهيب من 

التكاسل والقعود عنه من غري عذر.
وأما أهل الــرضر كاملريض واألعمى واألعرج والذي ال 
يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غري 
عذر، فمن كان من أويل الــرضر راضًيا بقعوده ال ينوي 
الخروج يف سبيل الله لوال وجود املانع، وال ُيَحدِّث نفسه 
بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغري عذر، ومن كان عازًما عىل 
الخروج يف سبيل الله لوال وجود املانع يتمنى ذلك وُيَحدِّث 
به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، ألن النية الجازمة 
إذا اقرتن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها 

منزلة الفاعل.
ح تعــاىل بتفضيل املجاهدين عــىل القاعدين  ثم رصَّ
بالدرجة، أي: الرفعة، وهذا تفضيل عىل وجه اإلجمال، ثم 
رصح بذلك عىل وجه التفصيل، ووعدهم باملغفرة الصادرة 

من ربهم، والرحمة التي تشــتمل عىل حصول كل خري، 
واندفاع كل رش( انتهى كالمه رحمه الله.

فاملجاهدون يف ســبيل الله هم مــن يدافع عن حمى 
اإلسالم وأهله، وهم الذين ال ينخذلون بخذالن الناس لهم، 
وال يترضرون بمخالفة القليل لهــم وال الكثري، وطريق 
الجهاد هــو طريق يميز الله فيه بــني الخبيث والطّيب، 
فالطيبون يثبتهم الله بفضله يف املواقف والشــدائد وال 
يرضهم املرجفون واملخّذلون، وأما الخبيثون فيسقطون 
وينخذلون نعوذ بالله من الضاللة بعد الهدى، قال تعاىل: 
}َما َكاَن اللَُّه لَِيــَذَر الُْمْؤِمِننَي َعىَل َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز 
يِِّب َوَما َكاَن اللَُّه لُِيْطلَِعُكْم َعىَل الَْغْيِب َولَِكنَّ  الَْخِبيَث ِمَن الطَّ
اللََّه َيْجَتِبي ِمْن ُرُسلِِه َمْن َيَشاُء َفآِمُنوا ِباللَِّه َوُرُسلِِه َوإِْن 

ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا َفلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم{ ]آل عمران 179[. 
وأما القاعدون بال عذر وال تأويل؛ ال هم نووا الجهاد وال 
هم أعّدوا له، ويحسبون أنهم يحسنون، فهؤالء يتقلبون 
بني صفات املنافقني وهم ال يشعرون، ولو تدبروا فعل الله 
بهم وكيف حفظ الله صف املجاهدين منهم ومن رشهم 
لعرفوا حقيقة أمرهم، يقول الله تعاىل عنهم: }َولَْو أََراُدوا 
اْلُخُروَج أَلََعدُّوا لَُه ُعدًَّة َولَِكْن َكرَِه اللَُّه اْنِبَعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم 
َوِقيَل اْقُعُدوا َمــَع الَْقاِعِديَن )46( لَــْو َخرَُجوا ِفيُكْم َما 
َزاُدوُكْم إاِلَّ َخَباالً َوأَلَْوَضُعوا ِخاَللَُكْم َيْبُغوَنُكُم الِْفْتَنَة َوِفيُكْم 

الِِمني{ ]التوبة 46[.  اُعوَن لَُهْم َواللَُّه َعلِيٌم ِبالظَّ َسمَّ
قال الّسعدي رحمه الله: )يقول تعاىل مبّيًنا أّن املتخلفني 

من املنافقني قد ظهــر منهم من القرائن ما يبني أنهم ما 
قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأّن أعذارهم التي اعتذروا 
بها باطلة، فإن العذر هــو املانع الذي يمنع إذا بذل العبد 
وسعه، وسعى يف أسباب الخروج، ثم منعه مانع رشعي، 

فهذا الذي يعذر.
وقد بني الله صفاتهم يف كتابه، وأنزل فيهم الفاضحة 
سورة براءة حتى يتبني املؤمنون منهم ويتفطنون لهم إذا 
دخلوا معهم يف الصف، وهم عىل املجاهدين رٌش دائم، وكما 
فعل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يف أُحد يوم خذل 
ثلث الجيش اإلســالمي بقيادة رسول الله صىل الله عليه 
وســلم بكلمات، وما زال رش أشباهه يدندنون بكلماتهم 
عىل املجاهدين إىل اليوم، واملصيبة أنهم يحسبون أنهم عىل 
حق، وأن املجاهدين يف دفعهم للعدو الصائل مخطئون يف 
جهادهم واجتهادهم، وينكــرون عليهم طرق جهادهم 
وهم ال يفقهون معنى الجهاد! وربنا ســبحانه يبني لنا 
أنهم ال يفقهون، وسبب عدم فقههم هو عقوبة من الله 
لهم لرتكهم الجهاد الذي ينكــرون عىل القائمني به، قال 
سبحانه وتعاىل: }َرُضوا ِبأَْن َيُكوُنوا َمَع الَْخوَالِِف َوُطِبَع َعىَل 

ُقُلوِبِهْم َفُهْم اَل َيْفَقُهوَن{ ]التوبة:87[. 
وتعظم املصيبــة إذا كان القاعد عن الجهاد يعيش يف 
أرض العدو الصائل، وينكر عىل املجاهدين الذين يدفعون 
ذلك العدو الذي صال عىل أرض اإلســالم، وفعل فيها ويف 
أهلها ما يعجز القلم عن كتابته وال حول وال قوة إال بالله.

املقاتلون يف أرض املعركة أحوج ما يكونون للنصيحة 
والتوصية، لذا نويص إخواننا املجاهدين يف الثغور ثبتهم 

الله وأعانهم عىل أعدائهم باآلتي:
أوالً: عليكم بتقوى الله يف الرّس والعلن فهو ســبب 

النرص بإذن الله.
ثانًيا: اعلموا أن الله ما منــع عنكم نفري كثري من 
الناس إال رحمة بكــم وحفاًظا عىل وحدة صفكم من 

التفرق والشقاق.
ثالًثا: ما تسمعون من بعض القاعدين عن الجهاد من 
األذّية من إرجاف وتخذيل واتهامات؛ إنما هو خري لكم، 

)لن يرضوكم إال أذى (]سورة آل عمران:111[

رابًعا: إن من القاعدين من يحلف بالله لكم أنهم ملنكم 
ويتكلم باســمكم ويظهر عىل أشالئكم ودمائكم وهم 
ليســوا منكم، فرييد الله أن يفضحهم ويسقطهم من 
قلوب العباد، فرتاهم مذبذبني بني الحق والباطل والعلم 

والجهل، وهذا فيه خري كبري للمجاهدين.
خامًسا: إن أهل العلم املشاركون يف الثغور هم أهل 
القول والفصل يف أحكام الجهــاد، ولهم حق االجتهاد 
يف مســائله، وأما من ابتيل بالقعود نسأل الله العافية 
فصعب أن يتكلم يف ما ال يحسن وما ال يعلم، وقد قال 
صىل الله عليه وسلم: "ِمن ُحسن إسالم املرء؛ تركه ما 
ال يعنيه" ]رواه الرتمذي وغريه[، وقال صىل الله عليه 
وسلم أيًضا: "ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل 
خريًا أو ليصمت" ]رواه البخاري[، واألصل ملن أراد أن 
يتأكد ملا يعرضه األعداء وعمالؤهم من األخبار فلريجع 
إىل املجاهدين وإعالمهم الصادق الذي ينطلق من منطلق 
واقعي، ثم من أراد النصح فله طرقه ووسائله بعيًدا عن 
التشويه واإلرجاف والتثبيط، بل قد يدخل يف املنارصة 
والتحريض عىل املجاهدين شعر أم لم يشعر نسأل الله 

السالمة.
سادًســا: يا إخواننا املجاهدين يف ميادين القتال أو 
يف ثغــور اإلعالم؛ إن املرحلة تحتاج منا أن ال ننشــغل 
باملخالفني القاعديــن عن الجهــاد ونرصته، ونحن 
يف منعطف خطري يجب علينــا أن نهتم بمرحلة إنهاء 
االنقالب، ودحر الحوثي ونعد لها، فكل منا عىل ثغرة وال 
يشغلنا شاغل عن ما نحن مقبلون عليه، ولينرصّن الله 

من ينرصه إن الله لقوي عزيز.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك، ونعــوذ بك منك ال نحيص ثناًء عليك، أنت 

كما أثنيت عىل نفسك.
اللهم ربنا أعنا وال تعن علينــا، وانرصنا وال تنرص 
علينا، وامكر لنــا وال تمكر علينا، واهدنا ويرس الهدى 

إلينا، وانرصنا عىل من بغى علينا.
اللهم زدنا وال تنقصنا، وأكرمنــا وال تهنا، وأعطنا 
وال تحرمنا، وآثرنــا وال تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا 

يا موالنا.
اللهم اكفنا كل عدو ظاهر وكل عدو تعلمه وال نعلمه 
بما شئت وكيف ما شــئت، واشغله اللهم يف نفسه وال 

تشغلنا به عن طاعتك.

أيها المجاهدون!أيها المجاهدون!
إن فقه الحرب وأرايض الجهاد تختلف عن فقه السلم، وقد بني ال تنشغلوا بالمثبطين القاعدينال تنشغلوا بالمثبطين القاعدين

رسول الله صىل الله عليه وسلم هذا الفقه عندما رأى أبا دجانة 
ريض الله عنه يتبخرت بني الصفني يوم أُحد بقوله يف الحديث الذي 
رواه البيهقي: "إّنَها لَِمْشَيٌة َيْبُغُضَها اللُّه إاّل يِف ِمْثِل َهَذا الَْمْوِطِن". 

واملشــاهد للحرب من خارج ميدان املعركة عن طريق اإلعالم 
املعادي وما يصّوره للناس يجعل من أهــل الخري أناس يتأذون 
مما يشاهدون، فتقرص عقولهم عن الحقيقة، فيتكلمون بما ال 
اُعوَن لَُهْم{، واألصل رشًعا  يعلمون، ولذلك يقول تعاىل: }َوِفيُكْم َسمَّ
وعقالً هو التثبت من األمر كما حصل مع رســول الله صىل الله 
عليه وسلم عندما أرسل الوليد بن عتبة إىل الحارث بن رضار ليأخذ 
الزكاة، فعندما قرب من ديار بني املصطلق فرق وخاف منهم ثم 
رجع إىل الرسول صىل الله عليه وسلم يخربه أنهم رفضوا إعطاء 
الزكاة، فأرسل رســول الله بعًثا ليقاتلوهم، وعندما خرج البعث 
من املدينة إذا بالحارث بن رضار قد جاء إىل املدينة ليدفع الزكاة، 
والقصة بطولها عند اإلمام أحمد يف املسند وغريه، فأنزل الله يف هذه 
َها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ  الحادثة قوله عز وجل: }َيا أَيُّ
َفَتَبيَُّنوا أَْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعىَل َما َفَعلُْتْم َناِدِمنَي{ 

]الحجرات 6[. 

فأهل الباطــل يحرصون عىل التأثري يف صــف أهل الحق بكل 
الوسائل املتاحة، وما جاء يف قصة الثالثة الذين ُخلّفوا خري شاهد 
عىل مكر األعداء، وكيف يحاولون استقطاب أهل الرأي من بلدانهم 
إىل أراضيهم، يقول كعب بن مالك ريض الله عنه يف قصته عندما 
تخلف عن غزوة تبوك والكتاب الذي جاءه من ملك غّسان: )فبينا أنا 
أميش بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام 
يبيعه باملدينة يقول: مــن يدل عىل كعب بن مالك، فطفق الناس 
يشــريون له حتى إذا جاءني دفع إيلَّ كتاًبا من ملك غسان وكنت 
كاتًبا، فإذا فيه: أما بعد؛ فقد بلغنــي أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هوان وال مضيعة؛ فالحق بنا نواسيك، فقلُت حني 
قرأُتها: وهذا أيًضا من البالء، فيممُت به التنور فسجرته بها( ]رواه 

البخاري[، ويف هذه القصة من الفوائد ملن فقه.

ولذلك يجب أن يعرف كل منا مكانه وواجبه، فقيادة املجاهدين 
إما يف مقدمة الجيش تقاتل، وإما عن مقربة منه، كما كان صىل 
الله عليه وسلم يفعل، ففي بدر كان يف العريش قريًبا من الحدث، 
ويف أُحد كان داخل الصف، وإذا أرســل رسّية أوصاها وبنّي لها 
املطلوب منها، وجعل لهــم االجتهاد فيما يطرأ عليهم كما حدث 
يف معركة مؤتة، فلم ينكر عليهم، وكان الوحي ينزل من عند الله 
بما يحدث يف املعركة، والرسول صىل عليه وسلم يكلم الناس ماذا 
يجري يف املعركة وهو الصادق األمني، وعندما رجع الجيش أنكر 
عليه املجتمع بسبب رجوعه وكان النساء واألطفال يحُثون عليهم 
الرتاب ويقولون لهم: يا فرّارون، وكان صىل الله عليه وسلم يدافع 

عنهم ويبني حكمهم أنهم كرارون.

ثم من هم من غــري القادة، ففي مقدمــة الجيش ومؤخرته 
وحراسته، وكل له عمل يكلف به من قادته، وقد بني ذلك حديث 
أبي هريرة ريض الله عنه، عن النبي صىل الله عليه وســلم قال: 
"طوبى لعبد آخذ بعنان فرســه يف سبيل الله أشعث رأسه مغربة 
قدماه إن كان يف الساقة كان يف الساقة، وإن كان يف الحراسة كان 
يف الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، طوبى 

له ثم طوبى له" ]رواه البخاري[. 

المجاهدون في 
غير المعركة

ال تقترص املعركة يف أرض القتال فقــط، فمواطن الجهاد 
كثرية؛ فاملقاتل أولهم وأفضلهم وأعالهم رتبة، واملمول والداعم، 
واإلعالمي املساعد، واملنارص بالكالم والكتابة والقلم، بل واملحب 
املشــارك بقلبه، كل هؤالء يقومون بدورهم يف املشــاركة يف 
الجهاد، وقد قسم النبي صىل الله عليه وسلم درجات املجاهدين 
كل حسب جهده وتضحيته، فقال: »إن يف الجنة مائة درجة، 
أعدها الله للمجاهدين يف سبيل الله، ما بني الدرجتني كما بني 
السماء واألرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس" متفق 

عليه.

فعليهم املســابقة يف إطــار املائة درجة، وامليدان واســع 
ليتسابقوا ويسارعوا كل بحسب همته وجهده.

وما يجب أن نعرفه أن هناك أُناســاً لم يتمكنوا من الجهاد 
لعذر، وهؤالء لهم ما للمجاهدين من أجر، فعن أنس بن مالك 
ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم رجع من غزوة 
تبوك فدنا من املدينة فقال: "إن باملدينة أقواًما ما رستم مسريًا 
وال قطعتم وادًيا إال كانوا معكم، قالوا: يا رســول الله! وهم 
باملدينة؟! قال: وهم باملدينة حبسهم العذر" ]رواه البخاري[. 

وحالهم عندما خرج املجاهدون وهم باقون وصفه لنا ربنا 
سبحانه لنفقه معنى الصدق عند فوات عبادة الجهاد، فقال 
جّل وعال: }َواَل َعىَل الَِّذيــنَ إَِذا َما أََتْوَك لَِتْحِملَُهْم ُقلَْت اَل أَِجُد َما 
أَْحِمُلُكْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحزًَنا أاَلَّ َيِجُدوا 
َما ُيْنِفُقوَن{ ]التوبة 92[، يقول سّيد رحمه الله معلًقا عىل هذا 
الحدث: )وال جناح كذلك عىل القادرين عىل الحرب، ولكنهم ال 
يجدون الرواحل التي تحملهــم إىل أرض املعركة، فإذا حرموا 
املشاركة فيها لهذا السبب، أملت نفوسهم حتى لتفيض أعينهم 
دموًعا، ألنهم ال يجدون ما ينفقون، وإنها لصورة مؤثرة للرغبة 
الصحيحة يف الجهاد، واأللم الصادق للحرمان من نعمة أدائه( 

قــال تعــاىل: }الَِّذيَن 

َوَهاَجــُروا  آَمُنــوا 

َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اللَِّه 

ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِســِهْم 

أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّه 

َوأُوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن{ 

]التوبة:20[.

اإلعالم المعادي

وصايا للمجاهدينوصايا للمجاهدين



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

كشفت منظمة ســام للحقوق والحريات، 
الثالثاء، أن مدير عام السكن الطالبي بجامعة 
صنعاء "بشــري ثوابة" التي تســيطر عليها 
ميلشيات الحوثي يحتجز أربع طالبات يف سكن 
جامعة صنعاء منذ أكثر من ثالثة أشهر تقريباً، 

بشكل تعسفي.
وقالت املنظمة يف بيــان: "إن "ثوابه" هدد 
بطرد وإهانة أي طالبة تعارض قراره، وعمد 

إىل إغالق جميع أبواب الســكن باألقفال من 
جميع الجهات وال يسمح لهن بخروج أو دخول 
أي مواد غذائية خاصة بهن أو أي مســاعدات 

أخرى".
ويف شكوى للطالبات ذكرن "أنهن ممنوعات 
من إدخال املــواد الغذائية ولكن يتفضل علينا 
الحــراس ببعض الوجبات وكأننا ســجينات 
بالفعل وال ُيســمح لنا بالخــروج نهائياً مع 

العلم أن الوجبات التي تعطى لنا غري صالحة 
لالستهالك.

وأكد البيــان، أن ما تتعرض له الطالبات يف 
الســكن الجامعي انتهاك صارخ لحقوقهن 
املرشوعة، وأولها احتجاز حريتهن، وتعريض 
حياتهن للخطر بحرمانهــن من تلقي العالج 
والتواصل مع املجتمع بالشكل املطلوب، ويعد 
نوعاً من أنواع الحجز التعســفي الذي يحرم 

الطالبات من حريتهن وحقهن يف ممارســة 
حياتهن الطبيعية".

وطالبت سام إدارة جامعة صنعاء برسعة 
السماح للطالبات بممارسة حياتهن الطبيعية 
ووقف اإلجراءات التعسفية بحقهن ومحاسبة 
املتســبب يف احتجاز الطالبــات خالل الفرتة 
الســابقة، وضمان عودة الطالبات إىل السكن 

الجامعي ملواصلة تحصيلهن العلمي.

متابعات
حقق الشاب اليمني محمد عبدالحميد مقبل الرقم 
القيايس يف موازنة أكثر من ببيضة فوق بعض، ليدخل 

بذلك موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
ونجح املحرتف اليمني يف فن التوازن بموازنة ثالث 
حبات بيض بشكل طويل، فوق بعضها األمر الذي مكنه 

من الوصول إىل العاملية.
ويقول مقبل لحظة حصوله عىل شــهادة غينيس 
لألرقام القياســية "لقد صربت وتعبت كثرياً للوصول 
إىل مرحلة متقدمة يف فن التــوازن. ورغم الصعوبات 
واالنتقادات واإلحباطات التي تصادفنا أثناء رحلة الحياة 

إال أنني نجحت بكــرس رقم قيايس من غينيس لألرقام 
القياسية وأنا يف غاية السعادة بذلك".

ويضيف الشاب العرشيني ملوقع غينس أنه "اكتشف 
موهبته يف السادسة من عمره، كان يستعمل ذلك للرتفيه 
عن نفسه وبدأ باتقانها بشــكل احرتايف والتدرب منذ 
خمس سنوات". وتابع "بالرغم الصعوبات التي واجهتها 
يف حياتي إال أنني لم أستسلم وتمكنت من النجاح". وقد 
تم توثيق لحظات اإلنجاز يف مدينة كواالملبور بماليزيا، 
حيث يقيم مقبل الستكمال دراسته الجامعية. الجدير 
بالذكر أن محمد عبدالحميد مقبل يسعى لكرس املزيد من 
األرقام القياسية املتعلقة بالتوازن خالل الفرتة القادمة.

قالت اديل نــازر يان، زميــل املعهد الذهبي 
لالسرتاتيجية الدولية بنيويورك: إن إيران حولت 
اليمن إىل مخترب لتجاربها، مشرية إىل تطابق عمل 
جهاز "الزينبيــات" األمني مع أجهزة مماثلة يف 

إيران.
 وأضافت يف الندوة التي نظمها االئتالف اليمني 
للنساء املستقالت عرب منصة زوم اإللكرتونية تحت 

عنوان "مختطفات يف سجون املليشيات" أن عمل 
الجهاز العسكري واألمني النسائي ملليشيا الحوثي 
واملعروف باســم الزينبيات  يشبه إىل حد كبري ما 

يحدث يف إيران.
 وأكدت الباحثة األمريكية، أن إيران هي الداعم 
الرئييس للحوثيني، مشرية إىل أنها املسؤول األول عن 
الحرب األهلية يف اليمن، الذي يعترب من أفقر البلدان 

يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا نتيجة الرصاع عىل 
السلطة يف املنطقة.

 وقالت: "إن اإلعــالم ال يغطي ما يحدث داخل 
السجون الحوثية من ممارســات وانتهاكات، يف 
إشارة إىل مصادرة املليشيات الحوثية لحق وسائل 
اإلعالم يف متابعــة مثل هذه القضايــا املتعلقة 

بالحقوق والحريات العامة."

أكدت قوات خفر الســواحل اليمنية يف 
قطاع البحر األحمر، الثالثاء، ضبط زورق 

يحمل مسدسات وذخائر.
وقال مدير عام خفر الســواحل بقطاع 
البحــر األحمر عقيد بحــري "عبدالجبار 

الزحــزوح": إن الدوريات 
املخا،  مركــز  البحريــة 
اشتبهت بزورق واعرتضته 
وتم العثور عىل متنه كمية 
مسدســات نــوع ) تاتا( 

وكمية ذخائر.
وأضــاف الزحزوح يف 
ترصيــح صحفــي، "أنه 
تم أخذ الــزورق بحمولته 
الســتكمال  وطاقمــه 

اإلجراءات".
وتعد هذه العملية هي 

الثالثة من نوعها لخفر الســواحل قطاع 
البحر األحمر يف أقل من شــهر، حيث تم 
ضبــط زورقني اخرتقا امليــاه اإلقليمية 
اليمنيــة، وضبط قارب يحمل شــحنة 

مخدرات )كوكاين(.

خفر السواحل يف احلديدة تعلن ضبط زورقاً حيمل كمية من األسلحة 

الهجرة الدولية:

نــزوح نحـو 100 ألف يمني
منذ مطلع العام اجلاري 

باحثة أمريكية: إيران حولت اليمن إىل خمترب لتجارهبا و»الزينبيات« جهاز أمن إيراين مستنسخ

أكدت منظمــة الهجرة الدولية، نزوح نحو 100 ألف شــخص من 
مناطقهم يف اليمن، منذ مطلع العام الجاري وحتى الســبت املايض؛ 

بسبب القتال أو جائحة "كورونا.
 وقالت املنظمة، يف تقرير لهــا: إن " 16,601 أرسة )99 ألفاً و606 
أشخاص( تعرضت للنزوح مرة واحدة عىل األقل، منذ األول من يناير/ 

كانون الثاني املايض، وحتى 27 يونيو/حزيران الجاري".
 وأضافت أن "191 أرسة جديدة نزحت خالل األسبوع املايض، وتم 
تسجيلها، منها80 أرسة يف محافظة لحج )جنوب اليمن(، و65 أرسة 

يف مأرب )رشق(، و46 أرسة يف تعز )جنوب غرب(".
 وحسب املنظمة فقد "تعددت أســباب النزوح، حيث نزحت 112 
أرسة من محافظة عدن )جنوب(؛ بسبب جائحة كورونا، و54 أرسة 
من محافظة البيضاء )وسط( بسبب القتال، و49 أرسة من محافظة 

الُحديدة )غرب( بسبب القتال أيضاً".
 وسجل اليمن، مساء أمس األربعاء، )1190( إصابة بفريوس كورونا 

و)318( وفاة و)504) حالة تعاٍف.
 وال تشمل هذه الحصيلة اإلصابات يف املناطق الواقعة تحت سيطرة 

الحوثيني، الذين قرروا يتكتمون عن نرش أعداد املصابني بالفريوس .

ثالث حبات من البيض توصل شاب يمني إىل العاملية

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

رافضو اجلنسية
تعارف البرش عىل اعتبار الحق لصاحب األرض يف 
التمتع بحقوق تلك املمنوحة لاّلجئ أو املهاجر إىل هذه 
األرض , ولكل من هؤالء الحق يف نيل الجنسية وفقا ملا 
يقدمه من خدمات للبلد الذي اســتضافه , ولعل املدة 
يف بعض الدول كرشط ملنح الجنســية تأتي يف إطار 
االعرتاف للمهاجر بجهد معني يف خدمة البلد املستضيف 

خالل سنوات إقامته.
وحينما يُعطى املهاجر الجنسية الجديدة فإنه يكون 
يف حالة امتنان للبلد الذي استضافه وأعطاه الجنسية 
ولو كانت منقوصة يف قوانني بعض البلدان إذ يعتربهم 
القانون مواطنني من الدرجــة الثانية، وال يتمتعون 

بحقوق املواطنة الكاملة.
لكننا يف اليمن مع الســالليني لنا شأن مغاير تماما 
لكل دول العالم بهذا الشأن إذ أن السالليني ما زالوا إىل 
اليوم رافضني لعرض اليمنيني بمنحهم الجنسية اليمنية 
ليكونوا مواطنني بكامل حقوق املواطنة شأنهم شأن أي 
يمني ترضب جذوره يف اليمن إىل قبل سبعة آالف عام.

إن رفض السالليني للجنسية اليمنية نابع عن احتقار 
لصاحب الفضل يف الضيافة باعتبار أن الجنس الساليل 
–الضيف- أرقى من جنس اليمني –املستضيف– وتلك 
معادلة غريبة أن ترفض فئة جنسية بلد ما وترّص عىل 
البقاء فيه دون إقامة.. ولعل األغرب أن تقوم تلك الفئة 
الدخيلة بسحب الجنسية اليمنية عن اليمنيني، وترشعن 
قوانني تجعلهم مواطنني من الدرجة الثانية يف أرضهم.

إن اإلجرام الساليل يف اليمن ال حدود له وال أفق لنهايته 
إال من خالل قوة القوات املســلحة التي تكفل إعادة 

الحقوق وتحقيق العدالة لكل اليمنيني.

أحمــد ردمــان 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع
تقرير يؤكد تراجع تفيش وباء كورونا يف مأرب 

حمافظ شبوة يوجه بتنفيذ مشاريع خدمية يف مديرية نصاب 

أظهــر تقرير لجنــة البالغات 
والحد الزمني لحــاالت تفيش وباء 
كورونا )كوفيد 19( بمكتب الصحة 
العامة والســكان بمحافظة مأرب 
تراجــع حاالت اإلصابــة بكورونا 
خالل األسبوعني املاضيني، ونجاح 
اإلجراءات االحرتازيــة يف الحد من 
تفيش الوباء وانتشــاره بني سكان 

املحافظة.
الــذي جرى  التقريــر  وأكــد 
استعراضه، اإلثنني، خالل اجتماع 
اللجنــة الفنية ملواجهــة كورونا 
برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشدادي 
مدير عام مكتب الصحة، أن حاالت 
االشتباه التي تم رصدها بمأرب خالل 
الفرتة املاضية بلغــت 380 حالة، 
تأكد منها 26 حالة إصابة، بينها 10 

حاالت وفاة، وتعايف 13 حالة.
وأشــاد أعضاء اللجنــة الفنية، 
بالتــزام املواطنــني يف املحافظة 
باإلجراءات االحرتازية التي اتخذتها 
املحافظة، والذين أظهروا مستوى 
ما يتحلون به من وعي عال، وحرص 
كبري عىل إنجاح الجهود الرسمية يف 

مواجهة الوبــاء، وكان لذلك األثر 
الكبري يف الحد من انتشار الوباء.

وأشــادت اللجنة بجهود األطباء 
والعاملني الصحيني يف املستشفيات 
ومراكز العزل الذيــن مثلوا الدرع 
األول يف مواجهة جائحة كورونا من 
خالل تفانيهــم يف تقديم الخدمات 
الطبية والعالجية للمرىض واملصابني 
بالوباء.. وثمنت تعــاون القطاع 
الخاص ورجال املال واألعمال الذين 
أسهموا يف إســناد جهود املحافظة 
من خالل توفري أجهــزة الفحص 
واألمبوالت الالزمــة، ودعم مراكز 
العزل باألدوية واملستلزمات الطبية. 
وأكــدت اللجنــة الفنيــة، عىل 
االستمرار يف إجراءات حظر التجوال 
وإغالق صاالت األعراس واملسابح 
وخدمات الشيش واملعسالت بكافة 
أنواعها يف اللوكندات واالسرتاحات، 
واستمرار عمليات الرقابة والتأكد من 
االلتزام باإلجراءات ومعايري السالمة 
من قبل العاملني يف األسواق التجارية 
ومحالت البيع والرصافة حتى إشعار 

آخر.

وجــه محافظ شــبوة محمد بن 
عديو، بتنفيذ مشاريع خدمية بمديرية 
نصاب، يف قطاعــات املياه والكهرباء 

والطرق.
وشملت التوجيهات اعتماد حفر بر 
ملرشوع مياه املدينة، ودراســة الخط 
الرئيس ملياه الرصف الصحي، وسفلتة 
املدخل العام، واستكمال دراسة تغطية 
ما تبقى من قراها بالتيار الكهربائي 
ورفد املستشــفى العام بجهاز أشعة 

وجهازي فحوصات مخربية حديثة.
وأشاد املحافظ خالل لقائه بقيادة 
الســلطة املحلية للمديرية ومكتبها 
التنفيذي، باملواقــف الوطنية ألبناء 
املديرية، وتضحياتهم يف سبيل الدفاع 
عن الثــورة والجمهوريــة وتحرير 
املحافظة من مليشيا الحوثي االنقالبية. 
ونوه بدور أبناء املديرية يف مســاندة 
جهود السلطة املحلية واألجهزة األمنية 

لتعزيز األمن واالستقرار.

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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أعداء الوطنأعداء الوطن

تعلن النيابة اجلزائية املتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة اجلزائية فـي جلستها املنعقدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على املتهمني التالية أسماؤهم أدناه، 
احلضور إلى مقر احملكمة اجلزائية املتخصصة فـي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم من 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

منظمة حقوقية: مليشيا احلوثي حتتجز أربع طالبات يف سكن جامعة صنعاء منذ 3 أشهر ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا إىل )1190( حالة يف اليمن

أعلنــت اللجنة الوطنيــة العليا ملواجهة 
فريوس كورونــا باليمن، أمــس األربعاء، 
تسجيل ست وفيات و32 حالة إصابة جديدة 

بالفريوس.
وقالت اللجنة عىل حسابها يف "تويرت": إن 
اإلصابات الجديــدة توزعت عىل محافظات 
حرضموت بـــ)13( حالة، و11 يف شــبوة 
وخمس يف تعــز، وحالتني يف املهرة وحالة يف 

لحج.
وأشارت اللجنة إىل أنها سجلت حالتي وفاة 
يف حرضموت و2 يف شبوة و2 يف محافظتي 

لحج وتعز.
كما أعلنت تسجيل 16 حالة تعاف، 6 منها 

يف تعز و6 يف شبوة و4 بلحج.
وارتفع إجمايل عدد الحــاالت املؤكدة يف 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية املعرتف بها 
دولياً إىل )1190( حالة إصابة، و)318( حالة 

وفاة، وتعايف )504( حاالت.


