
قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني، إن الجرائم التي تمارسها العصابة 
الحوثية ضد اليمنيني تعمل عىل تعقيد األوضاع 
أكثر مما هي عليه يف ظل املســاعي األممية 

املبذولة لتحقيق السالم.
وطالب رئيس مجلس النواب، األمم املتحدة 
واالتحاد الربملاني الدويل، اتخاذ مواقف صارمة 
بحق االنتهاكات الجســيمة واملستمرة التي 
ترتكبها ميليشــيا الحوثي العنرصية بحق 
املواطنني اليمنيني بكافة فئاتهم، ومن ضمنهم 
أعضاء مجلس النواب، داعيا إىل التدخل إليقاف 
تلك املمارسات اإلرهابية التي يرتكبها الحوثيون 

أمام صمت األمم املتحدة وممثليها يف اليمن.
وأشار رئيس مجلس النواب يف رسالة بعثها 
إىل املبعوث األممــي إىل اليمن مارتن جريفيث 
واالتحاد الربملاني الدويل، إىل إقدام امليليشــيا 
اإلرهابية عىل اقتحام منزل النائب عبدالرزاق 
الهجري الكائــن يف العاصمــة صنعاء يوم 
األحد املايض، وطرد أفــراد أرسته املوجودين 
فيه إىل الشــارع، موضحــا أن هذه الجريمة 
تتكرر بعرشات الوقائع منذ سيطرة امليليشيا 
االنقالبية عىل العاصمة صنعاء يف 21 سبتمرب 

2014م.
ولفت الربكاني، إىل قيام مليشــيا الحوثي 
املتمردة باختطاف آالف اليمنيني املناهضني 

لالنقالب والزج بهم يف سجونهم ومعتقالتهم 
املرعبة، ومات بعضهــم تحت التعذيب، ومن 
تمكن من الفرار ُفجــَر منزله أو صودر ومن 

نجا الحقته بالقصــف والترشيد وقتل ذويه 
كما حصل للنائب حسني السوادي عندما تم 
قصف املنزل الذي ســكنته عائلته يف مدينة 
مأرب بتاريخ 22 يناير 2020م حيث ســقط 
قتىل وجرحى من عائلته بينهم أطفال ونساء.

وقال الربكاني: "إن هذه الجرائم تتكرر اليوم 
مع تطور يف منهجية اإلرهاب العنرصي الذي 
تسلكه امليليشيا فيما يقايس اليمنيون الواقعون 
تحت سيطرة امليليشــيا اإلجرامية ألوانا من 
العقاب الجماعي باســتخدام وسائل وطرق 
مختلفة موغلة يف نهجهــا اإلرهابي بتفجري 
املنازل واختطاف املواطنني من الطرقات البتزاز 
أهاليهم ونهب ثرواتهــم املالية ومحاكمتهم 
وإصدار ما يسمى بأحكام اإلعدام بحق العديد 
كما حصل مع الصحفيني وطال ذلك املؤسسة 
الترشيعية وأعضاءها، حيث أصدرت امليليشيا 
ما يســمى أحكام باإلعدام بحق )35( نائباً 
ومصادرة ممتلكاتهم واالستيالء عىل منازلهم. 
ويف سياق آخر، جدد رئيس مجلس النواب 
الشــيخ ســلطان الربكاني، وقــوف بالدنا 

الدائم مع األمــن القومي العربي 
وأمن جمهورية مرص الشــقيقة 

عرب مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره بشدة 
لألنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية يف املياه 
اإلقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة 
السمكية وحوادث إطالق النار عىل قوارب الصيد 
والصيادين اليمنيني، واستخدام هذه السفن كغطاء 
لتهريب األسلحة إىل مليشيا الحوثي.. مطالبا األمم 
املتحدة والــدول دائمة العضوية يف مجلس األمن 
الدويل بإدانة هذه األنشطة العدائية والضغط عىل 

النظام اإليراني لوقف ممارساته باعتبارها مساس 
بسيادة اليمن وأمنه واستقراره.

جاء ذلك أثناء اســتعراض مجلس الوزراء، يف 
اجتماعه عرب االتصال املرئي عن بعد، برئاســة 
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، يوم اإلثنني، 
تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام 
السفن اإليرانية  بصيد غري مرشوع وبانتهاكات 
مستمرة للمياه البحرية اليمنية ومؤخرا يف غرب 

أرخبيل سقطرى ويف بحر العرب.
وأوضح تقرير وزير الثروة السمكية، أن سفن 
صيد إيرانية دخلت  األسبوع املايض إىل مسافة ال 
تزيد عن ٩ ميل من السواحل اليمنية جنوب غرب 
أرخبيل ســقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري 
وســمحة اليمنيتني، وما تقوم به من انتهاكات 
مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب 

السالح للميليشيات االنقالبية.

وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش، 
تقريراً حول مستجدات الوضع امليداني والعسكري 
يف مختلف الجبهات، والتضحيات الجسيمة التي 
يقدمها الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإسناد من تحالف دعم الرشعية عىل ضوء 
استمرار التصعيد ملليشــيا الحوثي االنقالبية.. 
مؤكدا أنه تم وبإسناد من رجال القبائل كرس كل 
الزحوفات والهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر 

فادحة يف األرواح والعتــاد ودحرها من عدد من 
املواقع خاصة يف جبهات الجوف والبيضاء ونهم 

ورصواح.
وأشاد مجلس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها 
أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل يف التصــدي لالعتداءات الحوثية املتكررة 
يف مختلف الجبهات يف إرصار واضح عىل عرقلة 
التحركات األممية إلحالل الســالم وجهود إنهاء 

الحرب.. مثمنا الدور املتميز للقبائل يف مســاندة 
الجيش الوطنــي والدفاع عن النظام الجمهوري 
والثوابت الوطنية، إضافة إىل الدعم واإلسناد الكبري 
لتحالف دعم الرشعية بقيــادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وناقش مجلــس الوزراء، عدد مــن القضايا 
واملوضوعات املســتجدة يف الجوانب السياسية 

واالقتصادية  والعســكرية 

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش: 
"إن معركة الكفاح الوطني التي يخوضها الشعب 
اليمني وقواته املســلحة تفــرض عىل الجميع 
مواصلة الجهود والتضحيات والقيام باملسئوليات 
الدستورية والوطنية وتسخري الجهود واإلمكانات 

لهذه املعركة املصريية واملفصلية".
وأضــاف "أن القوات املســلحة لن تحيد عن 
العهد ولن تتخاذل عن واجباتهــا يف تحرير كل 
تراب الوطن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني يف 
استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله وستظل 
الحامي والحارس للثورة والجمهورية والثوابت 

واملكتسبات الوطنية.
وأكد خالل تفقــده للوحدات القتالية املرابطة 
يف الجوف، عىل مواصلة السري نحو اقتالع أوهام 
وأحالم العودة للمايض البائد الذي لفظه اليمنيون 
وقدموا يف ســبيل ذلك تضحيات ثمينة ال يمكن 

التفريط بها والقبول بالرجوع عنها.
والتقى الفريــق املقديش، بقيــادة املنطقة 
العســكرية السادســة وعددا من قادة األلوية 
والوحــدات ناقالً لهــم تحايا فخامــة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي، 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه الفريق الركن 

عيل محسن صالح.
واســتمع من القائم بأعمــال قائد املنطقة 
العسكرية السادسة اللواء الركن أمني الوائيل، إىل 
رشح تفصييل حول سري العمليات القتالية التي 

يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال 
القبائل وقوات التحالف العربي الداعم للرشعية 

ضد املليشيا الحوثية االنقالبية.
وعــرّب وزير الدفــاع، عن الفخــر واالعتزاز 
بالتضحيــات والبطوالت التي يرســمها أبطال 

الجيش الوطنــي ورجال املقاومــة يف ميادين 
ومواقع الفداء وما يتمتعون به من معنويات عالية 
وعزيمة وإرصار عىل امليض قدما الستعادة الدولة 

واملؤسسات الدستورية وإنهاء التمرد 
واالنقالب.

أكــدت وزارتا الدفــاع والداخلية، أن 
الخلية الحوثية التــي تم القضاء عليها 
وضبط بعض عنارصهــا بوادي عبيدة 
بمحافظة مأرب بزعامة املتهم محسن 
صالح سبيعيان كانت متورطة يف ارتكاب 
جرائم تمــس بأمن الدولــة واملصلحة 
العامة والخاصة وجرائــم قتل ونهب 
وحرابة واغتياالت وكانت تعمل لحساب 

املليشيا الحوثية املتمردة ولها ارتباطات 
تنظيميــة معها وشــاركت يف عدد من 
الجرائم والتخطيط لزعزعة أمن واستقرار 
محافظة مأرب واالعتداء عىل السلطات 
الدســتورية والتزعم لعصابة مسلحة 

بهدف إحداث اخرتاق ملصلحة املليشيا.
وعرضت الوزارتان يف مؤتمر صحفي 

أول  عقده،  مشرتك 

يعقد مجلس األمن الــدويل، األربعاء املقبل 
املوافق 15 يوليو، جلسة منفصلة ملناقشة خزان 
صافر، والبحث عن حلول لها، بناء عىل طلب 

الحكومة اليمنية.
وكانت الخارجية اليمنية وجهت رســالة 
إىل مجلــس األمن طالبت فيهــا بفصل ملف 
خزان النفط العائم )صافر( عن بقية امللفات 
السياسية، وإيجاد تدابري حازمة لتفادي الكارثة 

املحتملة.
وأوضح مندوب اليمن الدائم يف األمم املتحدة 
عبد الله الســعدي، أن مجلس األمن استجاب 
لطلب الحكومة اليمنية بفصل ملف قضية خزان 
النفط العائم )صافر( عن بقية القضايا لجهة 

وضع حل منفصل وحاسم لها.
وقال السعدي لـ»الرشق األوسط« :»املوضوع 
القى اهتمام املجلس وعنايية املجلس، وسيشهد 
األسبوع املقبل تطورات يف مناقشة هذه املسألة 
وصوال إىل اتخــاذ إجراءات مناســبة«. وبني 
الســعدي أن الحكومة اليمنية حذرت بشكل 
مستمر أمام مجلس األمن من الكارثة البيئية 
واالقتصادية الوشــيكة يف حال حدوث ترسب 
للنفط املوجود يف ناقلة صافر، وما ستســببه 
هذه الكارثة من آثار كارثية عىل اليمن واإلقليم.

ولفت إىل أن الحوثيني رفضوا كل املقرتحات 
املقدمة من املبعوث الخاص والتي قدمت ملعالجة 
خزان صافر، مما دفــع الحكومة اليمنية إىل 
توجيه عدة رســائل ملجلس األمــن ولألمني 
العام لألمم املتحدة تحــذر من الكارثة البيئية 

واإلنسانية واالقتصادية الوشيكة. 
وأوضح السعدي أن ملف »صافر« ليس ملفا 
سياســيا، وإنما هو ملف إنساني واقتصادي 
مطالباً مجلس األمن باتخاذ إجراءات رضورية 

وعاجلة يف الوقت الحايل والقيام بمسؤولياته.
وأشار السعدي إىل أن الحوثيني »يريدون ربط 
كل امللفات بامللف الســيايس، يف حني أن امللف 
السيايس اليمني ملف شائك، وهناك مقرتحات 
قدمها املبعوث األممي بحاجة إىل دراسة وردود، 
وهذا امللف سيأخذ املزيد من الوقت يف ظل تعنت 

الحوثيني«.
وعن تفاعل الجماعة الحوثية مع مقرتحات 
املبعوث األممي قال الســعدي »قدم غريفيث 
مقرتحا منفصال يف وقت سابق حول معالجة 
مشكلة )صافر( والحكومة اليمنية وافقت عليه، 
لكن الحوثيني رفضوا املوافقة عليه كما رفضوا 
املوافقة عىل املقرتحــات التي قدمها املبعوث 

ومنها وقف إطالق النار وإجراءات 

استجابة لطلب احلكومة اليمنية »خزان صافر« عىل طاولة جملس األمن األربعاء املقبل

عقدت املحكمة العسكرية 
باملنطقة الثالثة يف محافظة 
مأرب، الثالثاء، أوىل جلساتها 
برئاســة القــايض عقيــل 
تــاج الدين رئيــس املحكمة 
الثالثة،  باملنطقة  العسكرية 
للنظر يف القضيــة الجنائية  
الجســيمة رقم )4( لســنة 
2020م، واملتهــم فيها زعيم 
االنقالبية  الحوثــي  جماعة 
عبدامللــك الحوثــي و 174  
متهما آخرين، بعدد من التهم 
أبرزها االنقالب عىل الرشعية 
الجمهورية  يف  الدســتورية 
اليمنية برئاسة فخامة الرئيس 
القائد األعىل للقوات املسلحة 
املشري عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية.

وخالل الجلســة استمعت 
املحكمــة إىل قــرار االتهام 
الذي قدمــه محامي عام أول 
النيابــات العســكرية مدير 
القضاء العسكري  لواء قايض 

دكتور عبداللــه  الحارضي، 
حيث وجهت النيابة العسكرية 
عددا من التهم للمتهمني شملت 
االشرتاك مع آخرين يف تأسيس 
تنظيم إرهابي مسلح "أنصار 

الله" برئاسة املتهم األول وتحت 
إرشاف املتهم الثاني وقيادات 
عسكرية من حزب الله اللبناني 
والحرس والثوري اإليراني يقوم 
عىل فكرة الحق اإللهي يف الحكم 
وخطط تصدير الثورة اإليرانية 
إىل اليمن والقوة العســكرية 
والعنــف وســيلته الوحيدة 
لتحقيق أهدافــه، واالنقالب 
عــىل النظــام الجمهــوري 
وسلطاته الدســتورية بقوة 
السالح والعنف، ووضع رئيس 
الجمهوريــة والحكومة رهن 
اإلقامة الجربية، والرشوع يف 
قتل فخامة رئيس الجمهورية 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
كما تضمنت التهم املوجهة 

للمتهمني 

بقيادة المتمرد عبدالملك الحوثي

بدء حماكمة عسكرية لـ 175 متهامً بتهمة االنقالب عىل الدولة 

في مؤتمر صحفي عقد بمدينة مأرب

الدفاع والداخلية: اخللية احلوثية بزعامة »سبيعيان« 
متورطة بجرائم متس أمن الدولة 

حيا رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، الدور البطويل 
لقــوات الجيــش الوطنــي 
ورجال  الشــعبية  واملقاومة 
القبائل الذين يواصلون تقديم 
التضحيات تلو التضحيات من 
أجل إنهــاء املرشوع االنقالبي 
العنرصي واســتكمال تحرير 
بقية املناطق التي الزالت تحت 
سيطرة امليليشيات الحوثية.. 
مثمنا الوقفة األخوية الشجاعة 
لدول تحالف دعــم الرشعية 
بقيــادة اململكــة العربيــة 
السعودية الشقيقة، يف معركة 

اليمن املصريية والوجودية.  
وأشــاد رئيس الوزراء، عالياً 
بالدور املرشف ألبنــاء محافظة 

مأرب الذين كان لهم السبق بالوقوف يف وجه املرشوع الحوثي 
اإلمامي الكهنوتي، وقدمت والتــزال خرية أبنائها من أجل 

كرامة اليمن واليمنيني والحفاظ عىل الثورة والجمهورية.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي 
أجراه رئيس الوزراء، أو أمس 
الثالثاء، مــع محافظ مأرب 
اللواء سلطان العرادة، لالطالع 
عىل مستجدات األوضاع وجهود 
قيادة السلطة املحلية والتنفيذية 
يف الجوانب التنموية والخدمية 
والصحية، وما تبذله املؤسسة 
العسكرية واألمنية للحفاظ عىل 

االستقرار والسكينة العامة.
وأثنى الدكتور معني عبدامللك، 
عىل الدور الوطني واصطفاف 
القبائــل اليمنيــة، إىل جانب 
الرشعية الدســتورية بقيادة 
فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، وما 
تسطره من بطوالت يف إسناد 
الجيش الوطنــي واملقاومة الشــعبية وتضحياتها 
الجســيمة من أجل وقف التمدد الحوثي، وإفشــال 

املرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة.
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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طالب األمم المتحدة بمواقف صارمة ضد انتهاكات الحوثيين

 الربكاين: اجلرائم اإلرهابية التي متارسها العصابة احلوثية ضد اليمنيني تعرقل جهود السالم
أشاد بالدور المشّرف ألبناء محافظة مأرب 

رئيس الوزراء حييى تضحيات وبطوالت قوات اجليش 
إلهناء املرشوع العنرصي للمليشيات احلوثية

التقى قيادة المنطقة السادسة وتفقد الوحدات القتالية بمحافظة الجوف 

وزير الدفاع: الشعب اليمني وقواته املسلحة خيوضان معركة مصريية إلهناء التمرد واالنقالب

طالب المجتمع الدولي بإدانة األنشطة العدائية والضغط على النظام اإليراني لوقف انتهاكاته للسيادة اليمنية

جملس الوزراء يدين األنشطة العدائية لسفن إيرانية يف املياه اإلقليمية اليمنية وهتريب األسلحة ملليشيا احلوثي املتمردة

...صـ  2

معركة اخلالص
يف ميادين املعركة الوطنية املقدسة يشق األبطال 
مسالك عدة لتحقيق السالم الشامل والعادل والدائم، 
سالم يلبي طموحات شــعبنا، وينصف تضحيات 
أبطاله ويحقق آمال أبنائه يف بناء الدولة االتحادية 

العادلة.
وفيما قواتنا املســلحة تفرض عىل األرض واقع 
النرص عىل مليشــيا االنقــالب االيرانية وتحقق 
االنتصــارات املتتالية يف جبهــات نهم والجوف 
ورصواح وقانية والضالع ومختلف جبهات الوطن، 
عىل طريق إجبار مليشــيا الكهنوت عىل الرتاجع 

وتسليم سالحها للدولة.
يسجل القضاء العسكري ملحمة العدالة الوطنية، 
معلنا بدء محاكمة قادة االنقــالب ومعاونيهم يف 
خطوة تعلن بوضوح عن قرب انتهاء املعركة وساعة 

الخالص التي انتظرها شعبنا اليمني طويالً.
إن استعادة كامل األرض ومؤسسات الدولة من 
قبضة املليشيا املدعومة إيرانيا هو الطريق األصوب 
واألوضح إلحالل الســالم مهمــا كانت التحديات 
والعقبات واملصاعب والتضحيــات، والبحث عن 
الحلول املجزأة واملنقوصة ماهي إال محاولة إلهدار 
الوقت والجهد وخيارات ترقيعية تؤسس لحروب 

ورصاعات قادمة ال تنتهي.
إن أهم ما يجب أن تعيه جميع القوى الوطنية يف 
هذه املرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا الحديث هو 
الوقوف إىل صف القوات املسلحة وقيادتنا العسكرية 
والسياسية يف معركتنا املصريية الوطنية املقدسة، 
وقوفا كامال ال تذبذب فيه وال ارتعاش وال نفاق قبل 

أن يفوتهم الركب، وتجتازهم املرحلة.
اآلن وقــد تبني للجميع أن املليشــيا منكرسة ال 
محالــة، وأنها تلفظ أنفاســها األخرية وهي تزج 
بمجاميعها يف معارك خارسة ال يمكنها أن تحقق 
فيها أي تقــدم، وأبطالنا يحطمــون عىل صالبة 
ثباتهم أحالمها ويعرون بصدق أخالصهم زيفها، 
يجب أن يبدأ العمــل وأن تتكاتف الجهود وتتوحد 
الصفوف للدفع بعجلة التنمية واإلعمار إىل األمام 
واالســتعداد التام إلعادة إعمار العاصمة صنعاء، 
وتنظيفها من مخلفات الكهنوت، وعىل أبناء شعبنا 
هناك، االستعداد ورفع الجاهزية الستقبال األبطال 
الفاتحني، واالحتفاء بالخالص التام من مليشــيا 

اإلمامة والكهنوت وإىل غري رجعة.

قواتنا املسلحة واألمن ُتفشالن املؤامـرات وتسقطان رهانات الكهنوت
»آن األوان لــريى العالــم كيف 
تعاطت مليشيا االنقالب الحوثي 
مع دعوات الســالم وأن يدرك 
املجتمــع الــدويل حقيقة هذه 

املليشيات الحوثية الدموية«
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حذر وزير الخارجي محمد الحرضمي من انهيار خزان 
النفط العائم "صافر" قبالة سواحل الحديدة والذي يحوي 
أكثر من مليون برميل نفط خام، ما ســيؤدي إىل كارثة 
بيئية وخيمة عىل اليمن واملنطقة والعالم، بسبب رفض 
ميليشيات الحوثي االنقالبية السماح لخرباء األمم املتحدة 

من الوصول للخزان وتفريغه وصيانته.
وقال الحرضمي يف كلمة اليمن باالجتماع الوزاري ملنتدى 
التعاون العربي الصيني: "إن اليمن تقدم بطلب رسمي إىل 
مجلس األمن لعقد جلسة خاصة لبحث وحل هذه القضية 
امللحة وفصلها عن بقيــة القضايا املدرجة يف مقرتحات 

املبعوث األممي الخاص لليمن".
وتطرق الحرضمي إىل آخر مستجدات األوضاع يف اليمن 
واملعاناة اإلنسانية الكبرية نتيجة انقالب مليشيا الحوثي 

املدعومة إيرانياً عىل الرشعية الدستورية.
وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة ســعت منذ وقت 
مبكر إلنهاء االنقالب وعودة األمن واالستقرار من خالل 
املفاوضات والحوار السيايس واملبادرات األممية الرامية 
إىل التوصل إىل حل شامل مســتدام لألزمة اليمنية وفقا 
للمرجعيات املتفق عليها، وهو ما قوبل بتعنت ورفض من 
قبل املليشيا لتلك املبادرات، وظلت مستمرة يف انتهاكاتها 

العنرصية واإلرهابية عىل أبناء الشعب اليمني وجريانه.
وأضاف "أن العمل العربي الصيني املشرتك يأتي تتويجاً 
ملبادرات قياداتنا، ولعقود من التعاون القائم عىل الثقة 
واالحرتام املتبادل والعمل املشرتك، ومسئوليتنا جميعاً أن 
نسعى لتعزيز دور املنتدى وتنفيذ مخرجاته يف مختلف 
الجوانب وإثرائه باألفكار والرؤى املبتكرة من أجل رشاكة 

كاملة يف شتى املجاالت".
وأشــار الحرضمي، إىل رضورة 
التنســيق يف املحافل الدولية إزاء 
القضايا ذات االهتمام املشــرتك، 
ونحن يف الجمهورية اليمنية عىل 
ثقة تامة بأن الصني كانت وستظل 
متمسكة بمواقفها املبدئية الثابتة 
إزاء مختلــف القضايا العربية ويف 
مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
عىل أرض فلســطني وعاصمتها 

القدس الرشيف.
وأكد دعم اليمن لسيادة ووحدة 
الصني وعىل دعمنــا الثابت ملبدأ 

الصني الواحدة، وأن تايوان جــزء ال يتجزأ من األرايض 
الصينية. كما أكد دعم اليمــن لجهود وخطوات الصني 
الرامية إىل تحقيق األمن واالستقرار يف هونج كونج بما 
يف ذلك صيانة أمنها القومي يف إطار مبدأ دولة واحدة ذات 
نظامني، مع رفض اليمن لكافة أشكال التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول.
ولفت وزير الخارجية إىل أهمية تعزيز التعاون العربي 
الصيني يف ضوء مبادرة "الحزام والطريق" والتي تهدف إىل 
تحقيق التنمية االقتصادية للدول الواقعة عىل طول طريق 
"، الحزام والطريق" وملختلف الدول واملنظمات الدولية 

واإلقليمية املشاركة يف املبادرة.
وتطرق إىل خطوة جائحة فريوس كورونا والذي يتطلب 

تظافر الجهود ملواجهة هذا التهديد 
الخطــري دون تســييس، والذي ال 
يؤثر فقط عىل شــعوب بعينها بل 
عىل البرشية جمعا.. منوها بجهود 
الحكومة الصينيــة والتدابري التي 
اتخذتها منذ الوهلة األوىل للحد من 

انتشار الفريوس.
وثمن الدعم الذي يقدمه األشقاء 
واألصدقــاء لتعزيــز دور القطاع 
الصحــي يف الجمهوريــة اليمنية 
ملواجهة هــذه الجائحة وتداعياتها 
الكارثية عىل كافة املســتويات يف 

اليمن.
وناقش االجتمــاع أبرز القضايا 
السياســة والدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشرتك، 
وسبل تعميق التعاون يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية وغريها.
وأكد عىل أهميــة مواصلة تعزيــز عالقات الرشاكة 
واالســرتاتيجية القائمة عىل التعاون الشامل والتنمية 
املشرتكة بغية تحقيق املنفعة املتبادلة والكسب املشرتك، 
وأهمية إقامة عالقات دولية قائمة عىل االحرتام املتبادل 
والعدالة واإلنصاف والتعاون واملصالح املشــرتكة، بما 
يحقق األمن واالستقرار يف الرشق األوسط ، وبما يسهم 
يف الحفاظ عىل وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، 
وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية، وأهمية التعاون العربي 

الصيني لتحقيق السلم واألمن الدوليني.

كشــف وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الدكتور نجيب العوج، اعتماد البنك الدويل 
تمويل مرشوعني خــالل الربع الثاني من 
العام الحايل 2020؛ األول ملواجهة تداعيات 
جائحة )كوفيــد - 19( بنحو 26 مليون 
دوالر، والثانــي ملكافحة الجــراد، بقيمة 

تتجاوز 50 مليون دوالر.
وأوضح العوج ، يف ترصيحات لـ»الرشق 
األوسط« نرشتها، أن البنك الدويل أقر اعتماد 
املرشوعني يف جدولته للربع الثاني من العام 
الحايل، وأضاف: »املرشوع األول هو ملواجهة 
تداعيات جائحة كورونا )كوفيد - 19( التي 
تعاني منه بالدنا، حيث ســتنّفذه وزارة 
الصحة والســكان بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية بقيمة 26.9 مليون دوالر«.
وتابع: »املرشوع الثاني الذي أقره البنك 
الدويل هو ملكافحة الجراد بقيمة 25 مليون 

دوالر، حيث ستنفذه منظمة )الفاو( بالتعاون مع 
وزارة الزراعة اليمنية«.

وتطرق وزير التخطيط والتعــاون الدويل، إىل 
تدخالت البنك الــدويل يف منح القــروض لليمن 

وزيادة الدعم لقطاعي الرعاية الصحية والحماية 
االجتماعية خالل الفرتة املاضية، مشرياً إىل أن البنك 
قدم 450 مليون دوالر خالل عام 2019 لعدد من 
املشاريع واالحتياجات الناشئة عن الحرب ومنها 

املرشوع الطارئ، وبرنامج الرعاية 
الصحية عرب األمم املتحدة.

وحســب الوزير، اســتمر البنك 
الدويل أيضاً يف تقديم مساعدات عرب 
مؤسســات وطنية اكتسبت سمعة 
جيدة مثــل الصنــدوق االجتماعي 
للتنمية، ومرشوع األشغال العامة، 

ووكالة تنمية املنشآت الصغرية.
وأضاف: »تم الرتكيز عىل املشاريع 
كثيفة العمالة، كمــا قامت وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل بالتوقيع 
مع البنك الــدويل يف اإلعداد ملرشوع 
رأس املال البــرشي من خالل إعداد 
الدراسات وتعزيز البحث والقياس 
والدعــم لترسيع التقــدم يف زيادة 
نتائج رأس املال البــرشي، والذي 
ســيؤدي إىل زيادة الوعــي وزيادة 
الطلب عــىل التدخالت لبنــاء وتطوير قطاعي 
التعليم والصحة«. وكان وزير التخطيط والتعاون 
الدويل يف الحكومة اليمنية قد دعا يف وقت سابق 
املانحني واملنظمات الدولية، إىل إجراء تصحيح 

البنك الدويل يعتمد 51 مليون دوالر ملكافحة اجلراد ومواجهة تداعيات كورونا يف اليمن

دعا وزير اإلعالم معمر اإلرياني، 
املكونات السياسية والصحفيني 
والنشطاء لنبذ أســباب الفرقة 
والخالف والرصاعات التي تستفيد 
منها مليشيا الحوثي االنقالبية، 
وتوحيد الصفــوف خلف القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية، وفاء لدماء الشهداء 
وتضحيات الجرحــى الذين بذلوا 

الغايل والنفيس ألجل اليمن.
وقــال: "إنه من املؤســف أن 
يرتك البعض قضيته الرئيســية 
وعدوه الحقيقي الذي يهدد اليمن 
أرضا وإنسانا حارضا ومستقبال 

وينرصف إلثارة معارك جانبية باإلساءة للرشعية الدستورية 
والطعن يف الجيش الوطني الذي يقدم خرية ضباطه وأفراده 
الستعادة الدولة والحفاظ عىل هوية اليمن وعروبته، مقدما 

خدمة ملليشيا الحوثي وخلفها إيران".
 وأكد اإلرياني، أن كل رصاع جانبي بني القوى الوطنية 
املناهضة للمرشوع التوسعي االيراني وأداته الحوثية يدفع 
الدماء يف عروق التمــرد الحوثي، ويتجاهل معاناة ماليني 
اليمنيني يف العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة املليشيا الذين 
ينتظرون بفارغ الصرب ساعة الخالص واالنعتاق من هذا 

الكابوس الجاثم عىل صدورهم.
 ونبه الجميع إىل أن اليمن والجيش الوطني والشــعب 
وبدعم من التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية، 
تخوض معركة مصريية يف مواجهة املرشوع االيراني والتمرد 
الحوثي، وإرساء مداميك اليمن االتحادي القائم عىل النظام 
والقانون والعدالة واملواطنة املتساوية وحفظ كرامة اليمن.
ويف سياق أخر، سخر وزير اإلعالم معمر اإلرياني، من 
مزاعم املليشيا الحوثية املدعومة من إيران ضبط أسلحة 

مصدرها الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية.

وقال يف ترصيح لوكالة )سبأ( 
"إن األكاذيب والفربكات التي تروج 
لها مليشيا الحوثي االنقالبية عىل 
لسان املدعو يحيى رسيع بشأن 
أسلحة أرسلتها الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لجبهات القتال يف 
اليمن واستخدمت فيها شعارات 
قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة 
وطبعت والصقت بشكل بدائي يف 
صناديق أسلحة، استخفاف بعقول 

اليمنيني ".
وأوضح اإلرياني، أن مليشــيا 
الحوثــي تحاول مــن وراء هذه 
الفربكات الرخيصة واملكشــوفة إقحام الواليات املتحدة 
لتربيــر تبعيتها وانقيادها الكامل خلــف إيران، وإعطاء 
مربرات واهية لحربها عىل اليمنيني، واالستمرار يف التغرير 
بالبسطاء واملخدوعني بشعاراتها املعادية المريكا للزج بهم 

يف محارق املوت وجبهات القتال .
وأشار إىل أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف وتشويه 
املنظمات الدولية التي تقدم املســاعدات للشعب اليمني 
وترفض االنصياع لضغوطها وابتزازها ومحاوالتها التالعب 
بهذا الدعــم وتوجيهه لصالح املجهود الحربي، وســبق 
واختطفت عاملني يف عدد من املنظمات الدولية كمنظمة 

اوكسفام ومديرة منظمة سيفروورلد الربيطانية .
وثمن اإلرياني جهود الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
التي بدأت نشاطها يف اليمن عام 1959 يف مجال )التعليم 
األسايس، والصحة، وصحة األم والطفل، والزراعة، وسبل 
العيــش، واألمن الغذائــي، والحكم الرشــيد( من خالل 
العمل لتحسني وتعزيز قدرات األجهزة الحكومية وتعزيز 

الالمركزية وتمكني املجتمعات املحلية.

أعلنت اللجنة الوطنية العليا ملواجهــة وباء كورونا، أمس 
األربعاء، ارتفاع إجمايل حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا 

إىل )1318(، )351( وفاة و)595( تعاف.
وقالت اللجنة يف منشور عىل صفحتها بتوتري: " إنها سجلت 

خالل الساعات األخرية )21( حاالت إصابة جديدة".
وأضافت "أن الحاالت املسجلة موزعة كالتايل: )16( حالة يف 
حرضموت، و )4( حاالت يف تعز، و )1( حالة يف شبوة، وتسجيل 
)3( حاالت وفاة )1( يف تعز، و )1( يف حرضموت، و)1( يف املهرة، 

كما سجلت )4( حاالت شفاء، )3( يف تعز، و )1( يف لحج.  
ويف السياق، قالت الدكتورة إرشاق السباعي، املتحدث الرسمي 
للجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهــة فريوس كورونا: "إن 
الفريوس لم ينته من اليمن وأن هناك محافظات ما زالت أعداد 

املصابني يف ازدياد".
وأضافت يف ترصيح نرشته بصفتحها عىل فيسبوك، "أن فرق 
الرتصد الوبائي ما زالت ترصد العديد من الحاالت املصابة بفريوس 
كورونا، مشرية إىل أن "املحاجر الصحية ما زالت تعمل وتؤدي 

مهامها عىل أكمل وجه".
ونوهت إىل أن محجر األمل "الكميتي هول" ما زال مفتوحاً، 
ولم يغلق أبوابه حتى اللحظة، باإلضافة إىل محجر مستشفى 
الجمهورية بالعاصمة املؤقته عدن، كمــا أن بقية املحاجر يف 

املحافظات املحررة ما زالت تؤدي دورها اإليجابي بدعم من وزارة 
الصحة والسكان واملنظمات الدولية.

وأوضحت أن منظمة "أطباء بال حدود" الفرنسية القائمة عىل 
إدارة محجر األمل سيستمرون يف عملهم بإدارة املرشوع، ولكن 

سيتغري نشاطهم من العالج املبارش إىل مركز فرز مؤقتاً.
وطالبت السباعي وسائل اإلعالم بتحري الدقة واملصداقية يف 
نرش املعلومات واالخبار فيما يخص الوضع الوبائي واالعتماد عىل 
األخبار واملعلومات التي تنرشها وزارة الصحة واللجنة الوطنية 
العليا للطوارئ ملواجهة فريوس كورونا، وقالت: إن كل ما ينرش يف 
وسائل التواصل االجتماعي ال يمثل وزارة الصحة واللجنة الوطنية 

العليا للطوارئ.
وأشارت السباعي إىل أن األرقام بدأت يف التناقص خالل الفرتة 
املاضية، وذلك لعدم توفر املســحات التي يتم من خاللها عمل 

فحوصات. PCR للمشتبهني باالصابة بفريوس كورونا.
وشددت عىل رضورة أخذ الحيطة والحذر من عودة انتشار 
الفريوس مرة أخرى وعودة الوضع الصحــي إىل ما كان عليه 
قبل شهر، وانحسار الجائحة ال يعني انتهائها، فأغلب املصابني 
يتلقون العالجات يف املنزل بإرشاف من بعض األطباء، باإلضافة 
إىل أن بعض فرق الرتصد يف عدن وأبني واملهرة وسقطرى لم تقم 

بدورها بالشكل املطلوب.

ارتفاع إجمالي حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن إلى )١3١8(

متحدثة جلنة الطوارئ: كورونا لـم ينته من اليمن وأعداد 
املصابني تزداد يف بعض املحافظات

اإلرياين: اجليش يقدم خرية ضباطه وأفراده الستعادة 
الدولة واحلفاظ عىل هوية اليمن وعروبته

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:

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

�سكرتريا التحرير: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املقــطري حممــد احلــريبي�سعـــيد الــ�ســوفـي
اأحــمــد عــفـيـف

أخبار وتتمات 22

تتمات األولى..تتمات األولى..

احلرضمي: كارثة اهنيار خزان »صافر«متثل خطراً عىل اليمن واملنطقة والعالـم

البركاني : الجرائم
واستقرارها وسالمة أراضيها، مؤكداً أن أمن مرص يمثل صمام 

أمان لألمن القومي العربي. 
وأكد الربكاني، عىل حق مرص يف حصتها كاملة من مياه النيل 
وعدم األرضار أو املساس به.. متمنيا الوصول إىل تسوية الوضع 
بشأن سد النهضة والوصول إىل حل عادل ودائم يضمن حقوق 

جميع األطراف. 
جاء ذلك خالل لقائه، الثالثاء، مع ســفري جمهورية مرص 
العربية لدى بالدنا أحمد فاروق، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني يف مختلف املجاالت.
واســتعرض الربكاني والســفري املرصي يف اللقاء بحضور 
نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، املشاورات الجارية 
لتنفيذ اتفاق الرياض، واملستجدات عىل الساحة اليمنية والعربية 
والتطورات يف املنطقة، وخطورة األوضاع الناجمة عن االنقالب 
الحوثي املدعوم إيرانياً وما يشكله من خطر عىل املنطقة برمتها. 
وأطلع رئيس مجلس النواب، الســفري املرصي، عىل الجهود 
األممية الرامية إليقاف إطالق النار وإحالل الســالم الشامل يف 
اليمن التي يقودها مبعوث األمني العام لألمم املتحدة اىل اليمن 
مارتن غريفت.. مثمناً دور جمهورية مرص العربية الشقيقة 
ومواقفها الثابتة والدائمة اىل جانب الشــعب اليمني ورشعيته 
الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية.. مشــيداً بمواقف مرص الداعمة لليمن منذ ثورتي  
ســبتمرب وأكتوبر املجيدتني واحتضانها للمواطنني اليمنيني يف 
أراضيها وتقديم التســهيالت والرعاية لهم.. مشرياً اىل أن تلك 
املواقف ليست غريبة عىل األشقاء يف جمهورية مرص العربية.. 
معربا عن شكره وتقديره لقيادة مرص برئاسة الرئيس عبدالفتاح 

السييس وحكومة وشعب مرص.
وعرب الجانبان عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها اململكة 
العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بالوصول إىل اتفاق الرياض 
وضمان تنفيذه باعتباره خطــوة هامة لتوحيد قوى الرشعية 
والحفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه.. 
مؤكدين رفضهما للتدخالت الخارجية يف املنطقة والتحالفات 
املشبوهة التي تستهدف األمن القومي العربي وتزعزع استقرار 

املنطقة وترض بمصالحها وسالمة أراضيها.
كما عرب السفري املرصي، عن تمنياته تطبيق اتفاق الرياض.. 
مؤكدا مواقف بــالده الثابتة والداعمة للرشعية الدســتورية 
والشــعب اليمني وإنهاء االنقالب والتصدي للمرشوع اإليراني 
والوقوف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري.. 
مشــريا اىل أن اليمن ومرص تربطهما عالقــة أخوية تاريخية 
مصريية ومشــرتكة.. الفتا إىل إن أي خطر عىل اليمن وممراته 

املائية يشــكل خطراً عىل مرص ومصالحها وأمنها القومي.. 
متمنيا أن يحل السالم يف اليمن.

وقال: "إن لليمــن مكانة متميزة يف قلوب املرصيني ويحظى 
أبناؤها املقيمون عــىل أراضيها بالرعايــة الكاملة من قيادة 

وحكومة وشعب مرص".

وزيرالدفاع: الشعب اليمني
وأشــاد الفريق املقديش بتضحيات قبائل مــأرب والجوف 
والبيضاء وكل القبائل اليمنية ووقفتهم الشــجاعة إىل جانب 
أبطال القوات املسلحة ومؤسسات الدولة ومواقفهم الوطنية 
التاريخية ملواجهة مشاريع اإلمامة والفوىض والخراب والتصدي 
ملليشيا الحوثي التي تفرض الظلم واملعاناة عىل اليمنيني وتسعى 
لتمزيق النسيج االجتماعي وأفكار ومعتقدات دخيلة عىل املجتمع 

وطمس هويته.
ونوه بدعم وإســناد قوات التحالف العربي الداعم للرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية وتضحياتهم الغالية يف معركة 
الدفاع واملصري املشرتك لصد املخططات اإليرانية العابثة املرتبصة 
باألمن القومي العربي والســاعية لتهديــد املصالح اإلقليمية 

والعاملية يف املنطقة.

استجابة لطلب الحكومة
بناء الثقة«.

وأضاف »أثبت الحوثيون أنهم ال يريدون أي حل ســيايس يف 
الوقت الحايل خدمة لتنفيذ األجندة املعروفة، باإلضافة لقناعتهم 
الطائفيــة بأنهم جماعة لديها حق إلهيــا يف حكم اليمنيني أو 

قتلهم«.
 وتابع السعدي بقوله: »الحوثيون يزايدون بمعاناة الشعب 
اليمني للحصول عىل مكاسب سياسية وعسكرية، وال يهمهم 
معاناة املواطنني، وال ما سيحصل من كوارث نتيجة أفعالهم، 
رغم أن أكرب كارثة وقعت للشعب اليمني هي انقالبهم املسلح 
الذي قىض عىل تطلعات الشعب اليمني وعىل أحالمه يف بناء دولة 
مدنية حديثة، ولهذا فهي تهدد أمن واستقرار اليمن واملنطقة 
بكاملها بما فيها استهداف السعودية، بالصواريخ والطائرات 

املسرية اإليرانية«.
 وأشاد الســعدي بموقف األمم املتحدة يف إبدائها االستعداد 
لتقديم الدعم الفني والتقني لصيانة ناقلة صافر واســتخراج 
النفط ومعالجة الحالة الفنية وتجنب الكارثة اإلنسانية العاملية 
املحتملة، مطالباً مجلس األمن بالضغط عىل الجماعة الحوثية 

وتحمل مسؤولياته الدولية والقانونية.

إعالن قضائي
ــورة  ــة املنظ ــا الجنائي ــن القضاي ــدد م ــأرب يف ع ــة م/ م ــة املتخصص ــة الجزائي ــررت املحكم ق
أمامهــا النــرش عــن املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدالــة بحســب مــا هــو موضــح يف الجــدول 

أدنــاه..

نوع القضيةاسم املتهم املطلوب النرش عنه رقم القضية 
االتجار باملخدراتحسن حسني عيل هادي العاطفي33 لسنه 2019ج ج
رسقةزبن الله محمد عيل الساملي 15 لسنة 2018 ج ج
رسقةاحمد نارص شقران10 لسنة 2018 ج ج 
رسقةمحمد عبدالله أحمد العباب15 لسنة 2018 ج ج

عــيل ان يتضمــن النــرش تكليفهــم بالحضــور أمــام املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة م/ 
ــاً  ــاَ وفق ــم غيابي ــيتم محاكمته ــم س ــرش مال ــخ الن ــن تاري ــهر م ــه ش ــل غايت ــالل اج ــارب خ م

لنــص املــادة 285 ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.

إعـــــالن قـــضائيإعـــــالن قـــضائي
بنــاء عــيل قــرار املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة 
يف  املنعقــدة  جلســتها  يف  مــأرب  م/  املتخصصــة 
ــه  ــىض منطوق ــا ق ــورة لديه ــابقة منظ ــات س جلس
بالنــرش عــن املتهــم / عــيل أحمــد عــيل الحميقانــي 
ــة  ــنة 201٩م ج. ج بواقع ــم )28 ( لس ــة رق يف القضي
أمــام  املثــول  عليــه  بــأن  والقتــل،  االختطــاف 
املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة م/ مــأرب 
خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن مالــم ســيتم 
ــا  ــا بعده ــادة )285 ( وم ــص امل ــاَ لن ــه طبق محاكمت
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة باعتبــاره فــاراً مــن 

ــة . ــه العدال وج

بنــاء عــيل قــرار املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة 
م/ مــأرب يف جلســتها املنعقــدة يف جلســات ســابقة 
ــني  ــن املتهم ــرش ع ــه بالن ــيض منطوق ــا ق ــورة لديه منظ
1/ عبــد اللــه صالــح بــن ســالم الضمــن 2/أســامة احمــد 
ــان 4/ ــد ميق ــه محم ــد الل ــيل عب ــان 3/ ع ــح عوش صال
ــة رقــم )37 ( لســنة 201٩م  حمــد عــيل مــريان يف القضي
ج. ج بواقعــة االختطــاف والقتــل، بــأن عليــه املثــول أمــام 
املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة م/ مــأرب 
ــيتم  ــم س ــالن مال ــذا اإلع ــخ ه ــن تاري ــهر م ــالل ش خ
ــه طبقــاَ لنــص املــادة )285 ( ومــا بعدهــا مــن  محاكمت
ــه  ــن وج ــاراً م ــاره ف ــة باعتب ــراءات الجزائي ــون اإلج قان

ــة . العدال

شــامل آللية العمل اإلغاثي 
يف اليمن من خــالل انتهاج 
مبدأ الالمركزيــة يف توزيع 
املســاعدات ومراجعة قوائم 
الرشكاء واملوظفني املحليني 
العاملني يف تلــك املنظمات 
وضمان إيصال املعونات إىل 

مستحقيها
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حيا رئيس الوزراء الدكتــور معني عبدامللك، 
الدور البطويل لقوات الجيش واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل الذين يواصلون تقديم التضحيات 
تلو التضحيات من أجل إنهاء املرشوع االنقالبي 
العنرصي واســتكمال تحرير بقيــة املناطق 
التي الزالت تحت ســيطرة املليشيات الحوثية.. 
مثمنا الوقفة األخوية الشــجاعة لدول تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، يف معركة اليمن املصريية والوجودية.  

وأشاد رئيس الوزراء، عاليا بالدور املرشف ألبناء 
محافظة مأرب الذين كان لهم السبق بالوقوف 
يف وجه املرشوع الحوثي اإلمامــي الكهنوتي، 
وقدمت والتزال خرية أبنائها من أجل كرامة اليمن 

واليمنيني والحفاظ عىل الثورة والجمهورية.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفــي أجراه رئيس 
الوزراء، الثالثاء، مع محافظ مأرب اللواء سلطان 
العرادة، لالطالع عىل مستجدات األوضاع وجهود 
قيادة الســلطة املحلية والتنفيذية يف الجوانب 
التنموية والخدمية والصحية، وما تبذله املؤسسة 
العســكرية واألمنية للحفاظ عىل االســتقرار 

والسكينة العامة.

وأثنى الدكتور معني عبدامللك، عىل الدور الوطني 
واصطفاف القبائل اليمنية، إىل جانب الرشعية 
الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، وما تسطره من بطوالت 
يف إسناد الجيش واملقاومة الشعبية وتضحياتها 
الجسيمة من أجل وقف التمدد الحوثي، وإفشال 

املرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة.

كما جرى مناقشــة تكثيف مليشيا الحوثي 
لجرائمهــا اإلرهابيــة ومجازرهــا الدموية 
باالستهداف املتكرر للمدنيني يف مأرب وتصعيدها 
العسكري، والجاهزية املطلوبة لحماية املدنيني 
وردع املليشــيا الحوثيــة، والنجاحــات التي 
حققتها األجهزة العســكرية واألمنية يف ضبط 
عدد من الخاليا التخريبية التي جندتها مليشيا 
الحوثي وإفشال خططها الرامية لزعزعة األمن 

واالستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

ويف ســياق آخر، وجه رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، السلطة املحلية بمحافظة املهرة 
بتعزيز الجهود لتنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية 

الهادفة إىل تحسني معيشة وحياة أبناء املحافظة 
والقاطنني فيها، بموجب االعتمادات االستثنائية 

التي أقرتها الحكومة يف هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي أجراه، 
الثالثاء، بمحافظ املهرة، محمــد عيل يارس، أن 
الحكومة اعتمدت تعزيــز املحافظة بمبلغ مايل 
بصورة عاجلــة واســتثنائية ملواجهة النفقات 
وااللتزامات الطارئة، بناء عىل املذكرة املرفوعة من 
املحافظ.. مشددا عىل رضورة تخصيص هذا املبلغ 
لالحتياجات واألولويات امللحة التي تمس بشكل 
مبارش معيشة وحياة املواطنني يف الجوانب الخدمية 
والصحية واألمنية.. منوها بجهود السلطة املحلية 
يف تعزيز الوضع الخدمي والتنموي واالســتقرار 
األمني والســلم االجتماعي وما تمثله محافظة 

املهرة من أنموذج للتعايش السلمي.

واستمع الدكتور معني عبدامللك من محافظ 
املهرة، إىل رشح عن مجمــل األوضاع الخدمية 
واألمنية والصحية، بما يف ذلــك مواجهة وباء 

كورونا ورفــع القدرات االحرتازيــة يف املنافذ، 
والرتكيز عىل مكافحة الفساد وتعزيز اإليرادات. 
مثمنا الدعم واالهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء 
والحكومة ملحافظة املهرة ومســاعدة السلطة 
املحلية عىل القيام بمســؤولياتها ومهامها بما 

يخدم تطلعات أبناء املحافظة.

وشــدد رئيس الوزراء عىل رضورة مضاعفة 
الجهود لتعزيز الرقابة وجهود مكافحة الفساد 
وضبط اإليرادات والنفقات، والحفاظ عىل األمن 
واالســتقرار الذي تنعم به املحافظة وتفويت 
الفرصة عــىل أي أصوات نشــاز تحاول جرها 
إىل الفوىض.. مشــريا إىل أنه أصــدر توجيهات 
لوزير الصحة العامة والســكان لرفد املحافظة 
باحتياجاتها وتعزيز قــدرات قطاعها الصحي 
ملواجهة كورونا، وتخصيص ما تحتاجه من املنح 
واملساعدات املقدمة يف هذا الجانب من املنظمات 
الدولية ويف املقدمة مركز امللك ســلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية. 

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك، باملواقف العروبية 
األصيلة لجمهوريــة مرص العربية 
تجاه الشــعب اليمني عرب التاريخ 
وآخرها وقفتها الشجاعة إىل جانب 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة إلجهاض 
مخطط إيران التوسعي عرب وكالئه من 
مليشيا الحوثي االنقالبية، لتهديد أمن 

واستقرار الخليج واملنطقة العربية.

جاء ذلك خالل اســتقبال رئيس 
الوزراء، أمس األربعاء، السفري املرصي 
لدى اليمن، أحمد فاروق، الذي سلم 
رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية 
من أخيــه الدكتور مصطفى مدبويل 
رئيــس الــوزراء بجمهورية مرص 
العربية، تتعلــق بالعالقات األخوية 
والتاريخية بني البلدين والشــعبني 
الشــقيقني، والحرص املشرتك عىل 
تعزيزهــا وتطويرهــا يف مختلف 

املجاالت.

وتضمنت الرســالة دعوة رئيس 
الوزراء لزيارة جمهورية مرص العربية 
يف موعد يتم االتفاق عليه عرب القنوات 
الدبلوماسية للتباحث والتشاور حول 
أفضل السبل التي يمكن من خاللها 
تعزيز التعاون املشرتك..مجددا التأكيد 
عىل ما توليه مرص من بالغ االهتمام 

بتطوير عالقات التعاون مع اليمن.

وأشــار رئيس الوزراء املرصي يف 
رسالته، إىل أن اهتمام مرص باليمن 
لم يفرت يوما ولم تدخر جهدا يف بذل 

كل ما تستطيع دعما لذلك، استنادا 
عىل إيمانها باليمن املوحد، كون تلك 
الصيغة األســمى التي تتطلع مرص 
لرؤيتها واقعــا يتكرس.. الفتا إىل أن 
ذلك مثل الرافد الرئييس الذي استمدت 
منه مرص جوهر سياستها القائمة 

عىل دعم الحكومة اليمنية الرشعية.

وعرب الدكتور معني عبدامللك، عن 
تقديره الكبري ملا تضمنته الرسالة من 
مشاعر أخوية صادقة تعكس عمق 
ومتانة العالقــات التاريخية اليمنية 
املرصية، املستندة إىل تراكم حضاري 

وتاريخي كبري.

وتناول اللقاء مستجدات األوضاع 
عىل الســاحة الوطنية، والتطورات 

األخرية بما يف ذلــك الجهود الجارية 
لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف 
الوطني الســتكمال استعادة الدولة 
وإنهاء االنقالب الحوثي، إضافة إىل 
الرؤى املتطابقة للبلدين إزاء عدد من 
القضايا اإلقليمية وتنسيق املواقف 

املشرتكة.

كما تم مناقشة التعاون املشرتك بني 
البلدين لتعزيز حماية املالحة البحرية 
يف البحر األحمر ومضيق باب املندب، 
انطالقا من املصلحة املتبادلة، لحماية 
هذا املمر التجاري العاملي املهم. حرض 
اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس 
باحارثة ومستشــار رئيس الوزراء 

مطيع دماج.

تسلم رسالة خطية من نظيره المصري ودعوة لزيارة مصر 

رئيس الوزراء يشيد بمواقف مرص مع الشعب اليمني إلجهاض 
خمطط إيران التوسعي عرب وكالئه احلوثيني

عرب مجلس الــوزراء، عــن إدانته 
واستنكاره بشدة لألنشطة العدائية التي 
تنفذها سفن إيرانية يف املياه اإلقليمية 
اليمنية بشــكل متكرر مــن تجريف 
للثروة الســمكية وحوادث إطالق النار 
عىل قوارب الصيد والصيادين اليمنيني، 
واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب 
األسلحة إىل مليشــيا الحوثي.. مطالبا 
األمم املتحدة والدول دائمة العضوية يف 
مجلس األمن الدويل بإدانة هذه األنشطة 
العدائية والضغط عىل النظام اإليراني 
لوقف ممارســاته باعتبارها مساساً 

بسيادة اليمن وأمنه واستقراره.
جاء ذلك أثناء اســتعراض مجلس 
الوزراء، يف اجتماعه عرب االتصال املرئي 
عن بعد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، يــوم اإلثنني، إىل تقرير 
وزيــر الثروة الســمكية، فهد كفاين، 
حول قيام السفن اإليرانية  بالصيد غري 
املرشوع وبانتهاكات مســتمرة للمياه 
البحرية اليمنية ومؤخرا يف غرب أرخبيل 

سقطرى ويف بحر العرب.
وأوضح تقرير وزير الثروة السمكية، 
أن سفن صيد إيرانية دخلت  األسبوع 
املايض إىل مسافة ال تزيد عن ٩ ميل من 
السواحل اليمنية جنوب غرب أرخبيل 
سقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري 
وســمحة اليمنيتني، وما تقوم به من 
انتهاكات مســتمرة وعبث بالثروات 
البحريــة اليمنية، وتهريب الســالح 

للميليشيات االنقالبية.
وقدم وزيــر الدفــاع الفريق الركن 
محمد املقديش، تقريراً حول مستجدات 
الوضع امليداني والعسكري يف مختلف 
الجبهات، والتضحيات الجسيمة التي 
يقدمهــا الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل بإسناد من 

تحالف دعم الرشعية يف ضوء استمرار 
التصعيد ملليشــيا الحوثي االنقالبية.. 
مؤكدا أنه تم وبإسناد من رجال القبائل 
كرس كل الزحوفات والهجمات الحوثية 
وتكبيدها خســائر فادحة يف األرواح 
والعتاد ودحرها من عــدد من املواقع 
خاصة يف جبهات الجوف والبيضاء ونهم 

ورصواح.
وأشــاد مجلس الوزراء بالتضحيات 
التي يســطرها أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل يف 
التصدي لالعتــداءات الحوثية املتكررة 
يف مختلف الجبهــات يف إرصار واضح 
عىل عرقلة التحــركات األممية إلحالل 
الســالم وجهود إنهاء الحرب.. مثمنا 
الدور املتميز للقبائل يف مساندة الجيش 
الوطني والدفاع عن النظام الجمهوري 
والثوابت الوطنية، إضافــة إىل الدعم 
واإلسناد الكبري لتحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكــة العربية الســعودية 

الشقيقة.
وناقــش مجلس الــوزراء، عدد من 
القضايــا واملوضوعــات املســتجدة 
يف الجوانب السياســية والعســكرية 
واالقتصاديــة والصحيــة، عىل ضوء 
التقاريــر املقدمة من الــوزارات ذات 
العالقــة، واتخــذ بشــأنها القرارات 

املناسبة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء املجلس، 
بالتطورات املستجدة يف مختلف املجاالت 
والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس 
الجمهورية للحكومة بشــأن عدد من 
القضايــا، واإلجــراءات املطلوبة من 
الوزارات والجهــات املختصة للتنفيذ 
ورضورة مضاعفــة الجهــود يف هذه 
الظروف االستثنائية.. مشريا إىل التقدم 
الجاري بنــاءا عىل الجهــود الحثيثة 
واملستمرة لألشــقاء يف اململكة العربية 

الســعودية لتنفيذ اتفــاق الرياض، 
والتطورات يف هذا الجانب.

واستعرض الدكتور معني عبدامللك، 
التطــورات االقتصادية يف ضوء تراجع 
ســعر رصف العملة الوطنية والتدابري 
الواجب اتخاذها وأهمية تنسيق الجهود 
وتحقيق االستقرار السيايس واستعادة 

مسار عمل مؤسسات الدولة يف العاصمة 
املؤقتة عدن، بمــا يدعم الجهود لكبح 
انهيــار العملة التي تؤثــر بتداعياتها 
الخطرية عىل حياة ومعيشة املواطنني 
يف جميع أنحاء البالد دون استثناء..الفتا 
إىل تطورات الوضع امليداني والعسكري 

والصحي.

وتطرق رئيس الوزراء، إىل التحركات 
األمميــة األخرية للمبعــوث الخاص 
لألمني العام لألمم املتحــدة، ونتائج 
اللقاءات يف ظل اســتمرار مليشــيا 
الحوثي االنقالبية بالتصعيد العسكري 
يف مختلف الجبهات، واستهداف املدنيني 
وإطالق الصورايخ والطائرات املسرية 
منها باتجاه اململكة العربية السعودية 
الشقيقة يف مؤرش عىل عدم جديتها يف 
الســالم أو الحل السيايس.. مشريا إىل 
استمرار مليشيا الحوثي االنقالبية يف 
تعميق الكارثة اإلنسانية وافتعال أزمة 
املشــتقات النفطية ومحاولة التنصل 
عن اآلليات املتفق عليها برعاية األمم 

املتحدة يف الحديدة.
وأقــر مجلــس الــوزراء تعزيــز 
محافظة املهرة بمبلــغ مايل بصورة 
عاجلة واســتثنائية ملواجهة النفقات 
وااللتزامات الطارئة للمحافظة، بناء 
عىل املذكرة املرفوعة مــن املحافظ.. 
ووجه بهذا الخصوص السلطة املحلية 
بمحافظة املهــرة بمضاعفة الجهود 
لتنفيذ املشــاريع الخدمية والتنموية 
وتعزيز اإلجراءات االحرتازية والعالجية 
ملواجهة جائحة كورونا خاصة يف املنافذ.

وألــزم املجلــس الســلطة املحلية 
بمحافظة املهرة بتقديــم تقارير عن 
النفقات واإليرادات بصــورة دورية، 
وعدم فتح أي حسابات مخالفة لقانون 
السلطة املحلية، مؤكداً دعمه للسلطة 
املحليــة يف جهودها لتعزيــز الوضع 
الخدمي والتنموي واالستقرار األمني 

يف محافظة املهرة.
واستعرض مجلس الوزراء، التقرير 
املقدم من نائــب رئيس الوزراء رئيس 
اللجنة العليا للطوارئ الدكتور ســالم 
الخنبيش، حول مستجدات وباء كورونا 
واملنخفض الجوي املــداري والجهود 

املبذولة للتعامل معــه يف املحافظات 
املتأثرة .. مشــريا إىل التقارير األولية 
الواردة من املحافظات حول املنخفض 
الجوي املداري، وكذا عن حاالت اإلصابة 
واالشتباه والوفيات بوباء كورونا والتي 
ســجلت انخفاضا ملحوظــا يف األيام 

األخرية.
كما تطــرق وزير الصحــة العامة 
والســكان الدكتور نــارص باعوم، إىل 
التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي 
بهــا مؤخــرا، واإلجــراءات الوقائية 
واالحرتازية املنفــذة.. مؤكدا تراجع يف 
عدد اإلصابات والوفيات املسجلة بشكل 

ملحوظ وارتفاع أعداد املتعافني.
ولفت إىل طبيعة أداء املنظمات األممية 
والدوليــة العاملة يف اليمــن .. واتخذ 
املجلــس بهذا الخصــوص اإلجراءات 
املالئمة لتصويب أي انحرافات يف عمل 

هذه املنظمات.
وناقش مجلس الوزراء، التقرير املقدم 
من وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
املهندس لطفي بارشيــف، عن وضع 
االتصاالت، وخطط الوزارة وما نفذته 
والتحديات التي تواجهها من أجل بناء 
بنية تحتية يف عدن، إضافة إىل املشاريع 
التي أنجزتها خالل الفرتة املاضية وبينها 
بناء البوابة الدولية يف عدن ونقل الرشكة 
اليمنية لالتصــاالت الدولية تيليمن إىل 
عدن، إضافة إىل إنشــاء شبكة تراسل 
املعطيات لربط البنوك والرشكات الكربى 

وغريها.
وتضمــن التقرير البنيــة التحتية 
املطلوبة النتقال رشكات الهاتف النقال 
إىل عدن .كما قدمت وزيرة الشــؤون 
القانونية الدكتورة نهال العولقي تقرير 
حول الوضع القانوني لرشكات الهاتف 

النقال.

33 متابعات

  وزيــر الدفــاع: قــوات الجيش تصــدت لــكل الهجمات 
الحوثية واســتعادت عددًا من المواقع فــي جبهات الجوف 

والبيضاء ونهم وصرواح
  وزيــر الصحــة يؤكــد وجود تراجــع في عدد 
اإلصابــات والوفيات المســجلة بفيروس كورونا 

وارتفاع عدد المتعافين

في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس 

جملس الوزراء يدين األنشطة العدائية لسفن إيرانية يف املياه اإلقليمية اليمنية وهتريب األسلحة ملليشيا احلوثي املتمردة
 طالب األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بإدانة أنشطة إيران والضغط عليها لوقف انتهاكاتها للسيادة اليمنية

 أشاد بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في التصدي لالعتداءات الحوثية في مختلف الجبهات

أشاد بالدور المشرف ألبناء محافظة مأرب 

رئيس الوزراء حييى بطوالت وتضحيات قوات اجليش إلهناء املرشوع العنرصي للمليشيا احلوثية
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  عبداهلل طربوش 

كما هو معروف يف سياســة األئمة التي 
مورســت ضــد الثائرين عليها قبــل أكثر 
من خمســني عاماً، ممن كانــوا يرفضون 
سياساتها وعنرصيتها فتلجأ إىل تشويههم 
وخلق األكاذيب عليهم, إضافة إىل التغرير عىل 
عنارصها وأتباعها وقطرنتهم، عمدت املليشيا 
الحوثية إىل اختالق الشائعات وتزييف األحداث 
والحقائق للمحافظة عىل والء مؤيديها والزج 
بعنارص جديدة ممن تغــرر بهم إىل محارق 

املوت.
املليشــيا الحوثية ال تختلــف عن النظام 
اإليراني أيضا ومليشياته يف املنطقة من خالل 
انتهاجها الشــائعة طريقا أصيالً لها للنيل 
من الخصوم وفق أساليب التشويه للسمعة 
واالتهام بأفعال مختلقة ال توجد إال يف ذهنية 

الحوثيني العنرصية أو مموليهم اإليرانيني.
وتمارس املليشــيا أســاليب متقدمة يف 
الشــائعات لتضليل الرأي العــام وإلخفاء 
هزائمها يف كافة الجبهات نظرا لكثافة قتالها 
إضافة إىل تمييع القضايا اإلنسانية وإخفاء 
الجرائم التي ترتكبها بحــق اليمنيني يف كل 

املحافظات.
أنواع عدة من الشــائعات تكون بعضها 
منافية للدين أو العــادات والتقاليد األصيلة 
لليمنيني، إذ توزع االتهامات لخصومها من 
باب أنهم قاعدة ودواعش وخونة ومع العدوان، 
أو كأن تختلق شائعة االغتصابات وقتل النساء 
تريد من ذلك تشــويه املناطق الخارجة عن 

سيطرتها والواقعة تحت سلطات الرشعية.

تاريخ من الشائعات
وتعد الشائعات صفة أصيلة لدى اإلمامة كما 
يرى الصحفي والباحث ثابت األحمدي فاملتتبع 
لتاريخ الكيان اإلمامي البغيض منذ نشــأته 
وحتى اليوم يف جانب الشــائعات يكاد يجزم 
أنه ال مثيل لهذه الجماعة يف نرش الشــائعات 
ضد خصومها، وباملقابــل يف نرش الدعايات 

لصالحها..
األحمدي يقول لـ"26سبتمرب" إن دعوات 
األئمة تقوم عىل أساس الشائعات التي كانت 
تتقدم غزواتها الحربية ضد اليمنيني، وال تزال.
ودلل األحمدي عىل ذلك بإحدى الحكايات 
القديمة قائالً: "كان هناك شيخ يدعى بالشيخ 
الدعام  -وهو من أكرب الشخصيات اليمنية يف 
حينه- كان مناوئا ليحيى حسني الريس، منكرا 
عليه أعماله وترصفاته بحق اليمنيني، فشن 
يحيى الريس حملة شعواء عليه، بغرض تشويه 
صورته أمام الناس، وتشويه تاريخه، وتاريخ 
عشريته من بعده، فقال كاتب سرية الهادي عن 
اٌق يرشبون  الدعام: "وكان مَع الدعاِم ُجنٌد فسَّ
الخموَر ويركبون الذكور، ويفجرون بالنَساء 

َعالنية..".
وتصل الشائعات إىل تشــويه كل رشائح 

املجتمع بما فيها املرأة بحسب 
الصحفي األحمدي الذي يواصل 
يف إطــار رسده لحكاية عن 
الدعام بأنه يف ســياق الحملة 
عليه: ".. "إنَّه كان يف َعْسكر 
الدعاِم يف "بيت ذؤد" أربعمائة 
امرأة فاجرة، يظهرون الفجور 
عالنية، ال َيســترتون بذلك؛ 
بل يتحاكُم العْسكُر فيهن إىل 
الهم، وكانوا  َسالطينهم وُعمَّ
كل َعشية يجتمعون إىل باِب 
ُسلطانهم الفاســِق فيلعبَن 
بني يدْيه، وينرشن ُشعورهن، 
وُيبدين زينتهــن، وُيظهرن 
محاســَنهن، ويلبسَن أرقَّ ما 
يقدرَن عليه من الثياب، ليْبدَو 
ما خفي مــن أبداِنهن، فيأتي 
الَعســكر، فإذا َهوى الرجُل 
منهم واحدًة، دفع إليها دراهَم 
بحرضٍة من يحــرُض معهم، 
فلعلها ال تروح إليه تلك الليلة، 
لطان،  فإذا أْصبح أتى إىل السُّ
وأعلَمــه أن ملعونته لم ترح 
إليه، وَقْد أخذْت دراهَمه، فيأمر 
ُسلطانه عند ذلك بأدبها، وبأن 
تصــرَي إىل َصاحِبها..". وهذا 
موجود يف سرية يحيى حسني 

الريس.
ويســتطرد األحمدي: "متحدثــاً عن أحد 
املناوئني لألئمة نالته أيضا الشائعات وسياسة 
التحريض وهو الثائر اليمني عيل بن الفضل 
الذي يعد أبرز مناوئ ســيايس يف زمن املدعو 
يحيى حسني الريس وأوالده من بعده، وكان 
أغلب أتباعه من الفقراء واملعدمني الطموحني 
الذي كانوا يشــكلون غالبية املجتمع آنذاك، 
السيما وقد عمد الريس للتحالف مع الزعامات 
اإلقطاعية يف البالد لتثبيت حكمه، فســيطر 
ابن الفضل عىل املناطق الوســطى املعروفة 
بخصوبة أراضيها وغنى أهلها، كما ســيطر 
أيضا عىل أجزاء واسعة من تهامة، وكانت له 
هيبة كبرية، فاستدعت الزعامات اإلقطاعية يف 
صنعاء وما حولها يحيى الريس للتحالف معهم 
من أجل القضاء عىل حركة ابن الفضل التي 
تهدد مصالحهم، رغم سوء العالقة القائمة 
حينها بني هذه الزعامــات وبني الريس الذي 
رفضته صنعاء ألكثر من مرة، فأشاع الهادي 
بني الناس إشاعات عن عيل بن الفضل يتهمه 
باملجوسية، كما أشاع أن عيل بن الفضل -وقد 
أقام يف مذيخرة- أمــر الناس بنكاح األمهات 
واألخوات ورشب الخمر، وحرم جميع الحالل 
وأحل جميع الحــرام وكفر بمحمد صىل الله 
عليه وســلم وبما جاء من عند الله، وادعى 
األلوهية، وأنه جمع الرجال يف مكان، والنساء 
يف مكان آخر، ثم أرسل الرجال عىل النساء فتقع 

األم لالبن، واألخت مع األخ، ومن امتنع من ذلك 
قتله وأباح حرمته ملن معه، وأن عيل بن الفضل 
سبى من النَِّساء يف مدينة زبيد خمسة وثالثني 
ألف امرأة، وأنه أمَر بنكاح األمهات واألخوات، 
وأحل جميَع الُحــرم، وكفر بمحمد صىل الله 

عليه وسلم، ورشب الخمر".
ويواصل الصحفي والباحث األحمدي قائالً: 
"تالحقت الشائعات يف عرص القاسميني، حتى 
عهد يحيى حميد الدين الذي دمغ مناوئيه من 
الخصوم بتهمة طاملا رددهــا أجداده، وهي 
)ينكحون الذكور ويرشبون الخمور(، وهي 
تهمة تتكرر كثريا يف أغلب املناطق التي وقفت 

ضده".
ويرى الصحفي األحمدي أن "مليشيا الحوثي 
لم تختلف عن ذلك فهي أيضا تتهم خصومها 
لكنها تخلطها بالتهم العرصية التي تتماىش 
مع املتغريات الجديدة، فلطاملا سمعنا اتهامه 
لجهات ما وتيــارات وجماعات بأنهم قاعدة 
ودواعش وخونة ومــع العدوان، إىل آخر هذه 

القائمة السخيفة".
من جهته يقول الصحفي عدنان الضلعي 
لـ"26ســبتمرب": "املليشيا الحوثية تمارس 
يف حربها ضد الرشعية والجمهورية أساليب 
متنوعة يف تضليل الرأي العام وتمييع الكثري 
من القضايا اإلنسانية والسياسية أيًضا، فال 
تكاد تخلو مهمة لهم إال ويتقدمها سيٌل جارف 
من الشائعات التي تبنى عىل الكذب وبعيًدا عن 

الواقع واملصداقية التي تطلبها املرحلة، ومما 
ساعدهم يف تمرير أكاذبيهم هي اآللة اإلعالمية 
املوحدة والتي ال تقبــل إال اآلراء التي تتوافق 
مع معتقداتها وأفكارها الساللية املجوسية 

املغلوطة".
وعن مواجهــة شــائعات الحوثيني يرى 
الضلعي، أنه "تطلب أوال توحيد الصف اإلعالمي 
قبــل أي يشء آخر، فالقاعدة األساســية يف 
سبيل مواجهة الشائعة هي إثبات عكس ما 
تعرضه املليشيا الحوثية، فيمكن إلعالم الجيش 
والجمهوري عمل الفالشات التوعوية واألفالم 
الوثائقية والتقارير الصحفية واإلنسانية التي 
تبنى عىل حقائق واقعية ملموســة أو وثائق 
وتقارير تصدر من جهات رسمية والتي تفضح 
كذب املليشيا وتنسف كل إدعاءاتها املغلوطة".

ويشري الضلعي إىل أن الدور األكرب يقع عىل 
الصحفيني واإلعالميني وجميع الناشــطني 
السياسيني منهم والحقوقيني، فيجب أن يسخر 
كل قلمه وعدسته يف سبيل إظهار الحقيقة التي 

تخفيها املليشيا الحوثية.
وعن أكثر الشائعات التي يلجأ لها الحوثيون 
كما يوضح الضلعي هي استباق نرش أخبار 
االنتصارات الوهميــة قبل حدوث أي معركة 
من أجل زعزعة ثقة املقاتل وهدم معنوياته 
لكي يســهل عليهم بعدها خــوض املعركة 
الحقيقية، واألمثال عىل ذلك كثرية كما حدث 
يف نهم والجوف وغريها مــن جبهات القتال 

ضد املليشيا، إضافة إىل أنه حني 
ترتكب جرائم بحق اإلنسانية 
يف مناطق ســيطرتها تحاول 
أن تضلل الــرأي العام بالبحث 
عن أخطاء الخصم حتى ال يتم 
الرتكيز عىل مــا تقوم به من 

انتهاكات.
الضلعي:  الصحفي  ويقول 
"توظيف ما حــدث يف العبدية 
بالقضاء عىل املتمردين والخاليا 
النائمة من آل ســبيعيان خري 
دليل عىل اعتماد الحوثيني عىل 
الشــائعة، فرسعان ما توجه 
اإلعالم الحوثي وأقالمه املأجورة 
بنرش أخبار كاذبــة وتزييف 
الحقيقة وأن من اســتهدفهم 
الجيش والقبائل هم مواطنون 
عزل ال دخل لهم بالسياســة، 
لذلك يجب أن تواجه الشائعة 

بالحقيقة".
يوافقــه الــرأي الصحفي 
همدان العليي الــذي يرى أن: 
"الشــائعة واحــدة من أهم 
أسلحة مليشيا الحوثي واألئمة 
بشــكل عام، إذ كان أجدادهم 
يســتخدمون هذه الوســائل 
لتشويه أي ثائر أو أي شخص 
يطالب باملساواة أو أي شخص 
يرفض العنرصية والظلم, فكان يتم تشويه 
ســمعته واتهامه بتهم باطلة مستخدمني 
الدعايــة ونــرش األكاذيــب، اليــوم كذلك 
سيستخدمون اإلعالم فهو من أهم أسلحتهم 

لنرش هذه الشائعات واألكاذيب".
ويضيــف العليــي يف إطــار حديثــه 
لـ"26ســبتمرب": "أســاليب املليشيا اليوم 
تطورت واتسعت من خالل استخدام مواقع 
التواصل والكثري من الوســائط االلكرتونية 
التي تعد كأوعية ملثل هذه الشــائعات وكثري 
من الناس يتناقلها يف إطار الضغائن واألحقاد 
الناتجة عن الخالفات والتباينات السياسية بني 
املكونات الوطنية وهذا ما جعل املليشيا تستغله 
بشكل كبري جدا ألنهم عرفوا نفسية الكثري من 
اليمنيني ومنهم النخبة التي تتأثر بشكل كبري 
جدا ببعض ما ينرش وهم يســتخدمون هذه 
الوسيلة لشــق وإثارة الخالفات بني الصف 

الوطني".
ولجأت املليشيا بحسب العليي إىل "إنشاء 
الجيوش االلكرتونية يف تويرت وفيسبوك, لتقوم 
بهذه املهمة وبالتأكيد لها تأثري كبري جدا ونحن 
نعلم بأن مثل هذه املواقع أثرت وكانت سببا يف 
انهيار أنظمة ولها دور سلبي ملثل هذه الحرب 

وتعترب بالنسبة للحوثيني سالحا خطريا".
ويرى العليي بأنــه يجب أن يكون للصف 
الجمهوري آليات محددة وقوية ملواجهة هذا 

الســالح إضافة إىل التميز والتحقق باألخبار 
الصحيحــة واألخبــار الكاذبة فــإذا كانت 
الجيــوش االلكرتونية اإلماميــة أو الحوثية 
تستخدم كل ذلك كسالح متطور لشق الصف 
وإثارة الخالفات وتثبيط املعنويات بني الناس 
والتأثري فيهم ونرش معلومات مغلوطة تؤثر 
عىل سري استعادة الدولة العادلة وقيم املساواة 
عىل الصف الجمهوري االستفادة من اآلليات 

الحديثة ملجابهة كل ذلك.
ويقول العليــي: " إن كثريا مــن الذباب 
االلكرتوني يأتي برداء واقنعة مختلفة ظاهرها 
يؤيدك لكنه يسعى إىل بث الخالفات بني رشكاء 
املعركة وبني األحزاب وبالتايل يجب مجابهة 
هذه الشائعات التي يحمل بعضها صورا تشري 
إىل أنها تنتمي إىل الحزب الفالني لكنها يف النهاية 
حوثية وتهدف إىل اإليقاع وهذا أسلوب واضح 
بالنسبة لليمنيني أمام هذا النوع من األسلحة".

مضيفا: "من الطبيعي ان تؤثر هذه االخبار 
املزيفــة واألكاذيب عىل عامــة الناس لكن 
القيادي الحزبي والقيادي العسكري والقيادي 
الوطني يجب أن يكون محصنا لنفســه من 
هذه األخبار وأن يكون قادرا عىل تجاوزها وأن 
ال تكون قناعاته تبنى عىل ما ينرشه البعض 
يف مواقع التواصــل ومن األخبار املزيفة التي 

هدفها التحريض".
إىل ذلك يرى الصحفي والباحث السيايس نبيل 
البكريي أن "الشائعات خطرية جدا خاصة يف 
الفضاء املفتوح ويف زمن التواصل االجتماعي 
فالشــائعات قديما كانت تتخذ لها أكثر من 
شهرين حتى تصل من املصدر إىل املتلقي اآلن 
خالل دقيقة تجد هذه الشائعات طريقها إىل 

الناس".
وملواجهة الشائعات يقول البكريي يف إطار 
ترصيحه لـ"26سبتمرب": "يجب أن نعمل عىل 
نسف الشائعة والرد عليها رسيعا من خالل 
األخبار الدقيقة والصادقة حول املستهدف من 
هذه الشائعة والتواصل مع املصادر الحقيقية 
لنفيها", مؤكدا أن "دور الصحفيني والناشطني 
اليوم كبري جدا يف ظــل الفضاء املفتوح الذي 
ســهل نرش األكاذيب فيجــب التصدي لهذه 
الشائعات وتفنيدها رسيعا والشائعات تموت 

حينما توجد صحافة حقيقية".
ويضيف: "الشــائعات التي يســتخدمها 
الحوثي تدور حول املعــارك والقتىل وتعتمد 
عىل شائعات ســري الحرب أو بعض املواقف 
والسياســات التي تتخذها وتعتمد عىل نرش 
األكاذيب بشــكل كبري خاصــة يف الجانب 
العســكري واألمني وهو ما يتطلب صحافة 
دقيقة وصادقة ألن الشائعات تتحول رسيعا 
إىل حقيقة عنــد املتلقي ونفيهــا يجب أن 
يكون رسيعا بحكم رسعة وصول املعلومات 
وانتشارها بشــكل كبري يف وسائل التواصل 
ويجب أن تكون هناك أشبه بالخلية ملواجهة 
سيل الشــائعات التي تبثها مطابخ مليشيا 

  قاسم حزام

بذريعة عدم التزام مالكها بالتسعرية املقررة، نفذت مليشيا 
الحوثي عرب وزارة الكهرباء الخاضعة لها حملة ابتزاز وجباية 
ميدانية استهدفت أكثر من 12 محطة كهرباء خاصة، تتبع 

املنطقتني األوىل والثانية يف صنعاء. 
املليشيا الحوثية بهذا اإلجراء وسعت من حجم ممارساتها 
االبتزازية لتشمل مالك محطات توليد الطاقة الكهربائية غري 
املوالني لها، وذلك ضمن حملة استهداف منظمة اجتاحت عدداً 

من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والرشائح اليمنية.

دفع مبالغ ضخمة لمشرفي الحوثي
الحملة الحوثية أســفرت عن إغالق املحطات بذريعة عدم 
التزام مالكها بالتسعرية املقررة، ثم عادت لتسمح بتشغيل عدد 

منها، بعد أن فرضت عىل املالك دفع مبالغ ضخمة ملرشفيها.

اعتقال من لم يدفعوا
ثمان محطات أعيد تشــغيلها عقب اإلغالق الحوثي لها 
بيومني، بعد أن دفع مالكوها إتاوات للمليشيا، يف حني ال تزال 
أربع محطات مغلقة، وال يزال مالكها معتقلون لدى املليشيا، 

لرفضهم دفع الجبايات.
عاملون يف املحطات التي طالتها االســتهدافات الحوثية 
األخرية، أكدوا  أن املليشيا كثفت من حمالتها امليدانية الستهداف 
املحطات ومالكها، رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 رياالت 

للكيلوواط الواحد. 
حسب شهود عيان فإن املليشبا مستمرة يف تنفيذ حملتها 

الستهداف ما تبقى من مالكي محطات الكهرباء الخاصة، يف 
مناطق أخرى بصنعاء.

عنصرية
وسائل إعالمية نقلت عن مالك محطة كهرباء خاصة قوله: 
إن املليشيا تتعامل مع من ليسوا موالني لها بعنجهية وبطش 
عىل خالف تعاملها مع التابعني أو املوالني لها ممن أنشأت لهم 
محطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية مشريا 
إىل أنه رغم بيع عدد كبري جداً من املحطات التابعة لقادة حوثيني 
بصنعاء الكيلوواط بأسعار مرتفعة، فإن التهديدات واملضايقات 
واالبتزازات الحوثية ال تطالهم أبداً، وكأنهم محصنون بانتمائهم 

للساللة الحوثية.

مضايقات واستهداف ممنهج
مالك املحطات طالبوا الجهات الحقوقية املحلية والدولية 
برسعة إنقاذهم، والعمل عىل وقف االستهداف الحوثي املمنهج، 
وأضافوا: املليشيا تســعى من وراء استهدافاتها إىل تطفيش 
أصحاب املحطات، بهدف إفساح املجال أمام أتباعها لالستحواذ 

والعمل بصورة منفردة يف هذا القطاع.
وعىل وقع هذا االنتهاك الحوثي، شكا مواطنون وسكان يف 
أحياء ذهبان وشمالن والسنينة ومذبح وشوارع هائل والرباط 
والســتني، يف صنعاء، من االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي 

الخاص، نتيجة إغالق املحطات من قبل العنارص الحوثية.

حيلة جديدة
يف حيلة حوثية جديدة الستنزاف ما تبقى من أموال املواطنني، 
أعلنت املليشيا يف وقت سابق أنها ستعيد التيار الحكومي إىل 

عدد من املناطق يف العاصمة، من محطة حزيز لتوليد الطاقة.
السكان قابلوا دعوة املليشــيا إلعادة االشرتاك يف الخدمة 
بالرفض، ووصفوها بـالكهرباء الحوثية يف حني قلل السكان 
من جدوى إعادة تشغيل محطة حزيز العاملة باملازوت جنوب 
صنعاء، مرجحني أن املليشيا قامت بتأجريها لعنارصها من 

أجل استثمارها تجارياً.

نهب وسرقة معدات الكهرباء
يؤكد مراقبون أنه من الصعب جــداً أن تعود الكهرباء إىل 
مناطق وأحيــاء صنعاء بعد أن تعرضت معدات وشــبكات 
ومحوالت اإلمــداد الكهربائي عقب انقالب املليشــيا للنهب 
والرسقة، من قبل عصابات حوثية سخرتها فيما بعد للعمل يف 

محطات أنشأتها لصالحها، يف معظم أحياء صنعاء.

تأجير محطات الكهرباء
املليشيا ويف سياق سعيها الحثيث لخصخصة املؤسسات 
الحكومية بمناطق سيطرتها، أقدمت منتصف عام 2018م 
عىل خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل الوزارة 

واملؤسسة إىل قطاع تجاري خاص.
تقارير محلية أكدت حينها أن الوزير املوايل للحوثيني، واملدير 
العام ملؤسســة الكهرباء املعني من قبل املليشيا قاما بتأجري 
محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما عىل مبالغ مالية ضخمة، 

تقاسماها مع مرشفني بارزين يف الجماعة.
وأشــارت التقارير إىل قيام املليشيا أيضاً بتأجري املحطات 
الكهربائية التابعة للمناطق األوىل والثانية يف أمانة العاصمة 
لـمجموعة املرتب، بينما حصلت مجموعة اللوزي التجارية، 

عىل املنطقتني الثالثة والرابعة.

احلوثيون وحمطات الكهرباء اخلاصة.. جبايات ومضايقاتاحلوثيون وحمطات الكهرباء اخلاصة.. جبايات ومضايقات
وإغالق هبدف اإلفساح ملحطات أتباعهموإغالق هبدف اإلفساح ملحطات أتباعهم

منذ ظهورها وهي تمارس سياسة التضليل والشائعات ضد خصومها

مليشيا احلوثي.. كذب مفضوح وزيف ُيعّريه الواقع
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ال مكان ألعداء الوطن يف مأربال مكان ألعداء الوطن يف مأرب
  

الجيش واألمن.. عمليات بطولية تقضي على عناصر التمرد الحوثية وخالياها النائمةالجيش واألمن.. عمليات بطولية تقضي على عناصر التمرد الحوثية وخالياها النائمة

العثور عىل وثائق ومستندات يف أوكار العصابة تؤكد تورطها يف أعامل عدائيةالعثور عىل وثائق ومستندات يف أوكار العصابة تؤكد تورطها يف أعامل عدائية
يف الـ29 من شهر يونيو/حزيران املايض، تمكنت 
عملية عسكرية نوعية مشــرتكة بني أبطال القوات 
املسلحة وبني األجهزة األمنية من القضاء عىل خلية 

حوثية نائمة يف شمايل محافظة مأرب.

العملية النوعية التي جاءت بعد عملية ترصد دقيقة 
تنم عن يقظة األبطال يف الجهازين العسكري واألمني 
يف محافظة مارب، بالتعــاون مع الرشفاء من أبناء 
املحافظة الرافضني للخاليا املندسة فيها والرفض ألي 
أعمال عدائية من شأنها اإلخالل باملنظومتني األمنية 

والعسكرية فيها.

وظلت مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانياً 
ألشهر عديدة وهي تعد لتلك العملية عرب أدواتها من 
الخونة يف محافظة مارب، لكن الحس األمني واليقظة 
العسكرية كانت لها باملرصاد إلفشال تلك املخططات 
اإلرهابية الهادفة إىل زعزعــة األمن وخلق الفوىض. 

وفقا ملا تحدثت مصادر متطابقة لـ"26 سبتمرب".

ساعات حاسمة
ألكثر من 12 ساعة، اســتمرت املعركة التي بدأت 
منتصف ليل األحد الـــ28 يونيو/حزيران، وانتهت 
ظهر اليوم التايل املوافق 29 يونيو/حزيران، وانتهت 
بالقضاء عىل الخلية الحوثيــة التي يتزعمها املدعو 
"محسن صالح ســبيعيان"  يف مديرية الوادي، وكل 

العنارص املسلحة التخريبية.

يقول بيان صادر عن الحملة املشــرتكة حصلت "26 
سبتمرب" عىل نســخة منه: إن أبطال الجيش يف القوات 
املسلحة واألمن مســنودين برجال قبائل عبيدة بمديرية 
الوادي، تعاملت مع العنارص اإلرهابية الخارجة عن النظام 

والقانون بكل شجاعة واستبسال منقطع النظري.

بحسب البيان الصادر عن العملية النوعية املشرتكة 
فإن هذه الخلية كان لها ارتباط مبارش بتنفيذ عمليات 
إرهابية وتخريبية لصالح مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثيــة املدعومة من إيران، الفتــا إىل أن العنارص 
التخريبية التي يتزعمها املدعو "ســبيعيان" كانت 
تعمل بكافة الوسائل من أجل زعزعة األمن واالستقرار 
وإقالق السكينة العامة يف محافظة مارب، بما يخدم 

أهداف املليشيا املتمردة.

وتورطت هذه العصابة اإلجراميــة التي يقودها 
املتمرد "ســبيعيان" طوال الفــرتة املاضية - وفقا 
للبيان -  بأعمال تخريبية واالعتداء عىل قوات الجيش 
ونقاط التفتيش بمديرية الوادي، مضيفاً: "ارتضت 
تلك العنارص أن تكون أداة لتنفيذ أجندات تسعى لنرش 
الفوىض والدمار والخراب واإلرهاب، واإلرضار بأمن 

واستقرار املحافظة ومنشآتها الحيوية".

وأشار البيان إىل أن "تلك العنارص التخريبية كانت 
قد قامت مساء األحد _أي قبل تنفيذ العملية بساعات_ 
باالعتداء عىل عدد من املواطنــني من أبناء املنطقة، 
وبارشوا إطالق النار عليهم، ما اضطر قوات الجيش 

واألمن التدخل، والتعامل الحازم مع تلك العنارص.

أسفرت العملية عن القضاء عىل كامل تلك العنارص 
التخريبيــة املكونة من ثمانية أفــراد بينهم املدعو 
"سبيعيان" -طبقا للبيان الذي أكد- استشهاد اثنني 
من أفراد الجيش واألمن وقبيلة عبيدة خالل العملية 

وجرح أربعة آخرين.

ضبط أسلحة
وتمكنت القوات املشــرتكة يف العملية من ضبط 
كميات من األسلحة املختلفة واملضبوطات األخرى، 
والعثور عىل عدد من الوثائق التي تحتوي عىل أسماء 
الجهات واألشخاص املرتبطني بالخلية، بينهم عدد من 
املتهمني بارتكاب أعمال تخريبية متنوعة، تم إحالتها 
جميعها إىل األجهزة األمنية للقيام بدورها يف فحص 
املضبوطات ومالحقة العنارص املرتبطة بتلك الخلية 

اإلرهابية. وفقا لذات البيان.

ويؤكد البيان العثور عىل مخزن أســلحة وذخائر 
مدفعية، وقطــع تصنيع طائرات مســرية وغريها 
من املواد التي تستخدم يف التصنيع الحربي وأجهزة 

اتصاالت وتشويش.

وأشارت مصادر أخرى يف ترصيح لـ"26 سبتمرب" 
 )SD( إىل ضبط عدد من األجهزة والفالشات وبطاقات
الخاصة بالكامريات كشفت بعد فحصها عن صور 
للخاليا واألسلحة التي بحوزتها، إضافة إىل فيديوهات 
تظهر عنارص الخلية وهي تقوم بقصف مدينة مارب، 
بالقذائف والصواريخ وهي تردد شعار املليشيا الحوثية 

ما تسمى بـ"الرصخة".

وأكدت عثور القوات املســلحة واألمن عىل أسلحة 
ومتفجرات وذخائر كانت بحوزة مســلحي الخلية، 
إضافة إىل كميات من الوثائق الخاصة بأفكار الجماعة 
الحوثية وزعيمها، فضالً عن شــعاراتها التي تغطي 

مباني املنطقة.

رصد مسبق
ونوه البيان إىل أن املعلومات املتوفرة لدى األجهزة 
املختصــة، ونتائج التحقيقات الســابقة، أثبتت أن 
تلك العنارص لها ارتباط مبارش بعصابات التخريب 
ومليشــيا الحوثي املتمردة، وسبق وأن تورطت تلك 
العنارص يف أعمال تخريبية وجرائم حرابة والســطو 
املسلح، واعرتاض سيارات وشاحنات التحالف العربي.

ونفذت العصابة - وفق البيان - العديد من األعمال 
اإلرهابية تنوعت بني أعمال الحرابة ومقاومة السلطة 
والقتل العمد والــرشوع فيه والتخابــر مع العدو 
الحوثي، والعصيان املسلح واالعتداء عىل املمتلكات 
العامة والخاصة وغريها من الوقائع والجرائم املقيدة 

لدى الجهات املختصة.

وأكد البيان أن هذه العصابة تورطت يف تنفيذ عدد 

من جرائم زراعة عبوات ناسفة واغتياالت لقيادات 
عســكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي املمنوعات 
وتهريب األسلحة واملواد التصنيعية الحربية للطائرات 
املسرية وغريها من األســلحة وإرسالها للمليشيا يف 
صنعاء وصعدة، كما أنها متورطة يف جرائم التعاون 

مع مليشيا الحوثي وتقديم معلومات لالنقالبيني.

دور مشرف
عقب تلــك العملية النوعية، ويف بيانها املشــرتك 
ثمنت قيادة القوات املســلحة واألجهزة األمنية دور 
رجال القبائل ومواقفهم الوطنية يف إســناد الجيش 
واألمن يف معركتهم ضد مليشــيا الحوثي االنقالبية 
وما يقدمونه من تضحيات غالية يف سبيل الدفاع عن 

الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأكدت أن القوات املســلحة واألجهزة األمنية لن 
تتهاون مع أي محاوالت لزعزعة األمن واالســتقرار 
يف محافظة مأرب واملناطق املحررة، وأنها سترضب 
بيد من حديد كل من تسول له نفسه املساس باألمن 

وإقالق السكينة العامة.

مغالطات حوثية
إثر نجاح تلك العملية التي قضت عىل أحالم املليشيا 
الحوثية الوردية والتي ظلت ترسم لحظاتها ألشهر، لم 
يكن أمام هذه املليشيا إال الخروج بمغالطات تحاول 

من خاللها وصف ما حدث بـ"الجريمة".

 وتسعى مليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران إىل استقطاب أتباع لها يف محافظة مأرب، ومن 
مسلحي القبائل من أجل زعزعة استقرار املحافظة، 
غري أن كل محاوالتها تلك دائما ما تبوء بالفشل الذريع 
أمام جدران حدس األبطال يف الجهازين العســكري 

واألمني.

أعمال إرهابية
وأشار الناطق الرســمي للقوات املسلحة العميد 
الركن عبده مجيل ومدير عام رشطة محافظة مأرب 
العميد الركن يحيى حميد يف بيان مشــرتك لهما، إىل 
أن تلك العنارص متورطة يف جرائم اعرتاض سيارات 
وشاحنات تابعة للقوات املســلحة وقوات التحالف 
العربي الداعمــة للرشعية كما تورطت يف تنفيذ عدد 
من جرائم زراعة األلغام والعبوات الناسفة والقيام 
باغتياالت قيادات عســكرية وأمنية، والتعاون مع 
مروجي املمنوعات وتهريب األسلحة واملواد التصنيعية 
الحربية للطائرات املســرية وغريها من األســلحة 
وارســالها للمليشــيا الحوثية االنقالبية يف صنعاء 

وصعدة.

وأوضح البيان أن األجهزة االستخباراتية واألمنية 
تلقت بالغات ومعلومات يف تمام الســاعة 8 مساء 
من يوم األحد املوافق 2020/6/28م عن قيام املدعو 
محسن صالح محسن سبيعيان، وعصابته املسلحة 
باالعتداء ومحارصة والرشوع يف قتل أشــخاص من 
جريانه من قبيلة عبيدة يف منطقة الخشعة بمديرية 
الوادي محافظة مارب، نتج عنه إصابة املجني عليهم.. 
مضيفاً أنه تم تحريك مأموري الضبط القضائي إىل 
مكان الواقعة يوم اإلثنــني بتاريخ 2020/6/29م 
للقبض عىل املتهمني يف الواقعة اســتنادا عىل أوامر 
القبض القهرية الصادرة بحق املتهم املذكور لقيامه 
بعدة جرائم جنائية جســيمة مقيدة لدى مأموري 
الضبط القضائي بشقيه العام والعسكري، املتمثلة 
بوقائع الحرابــة والعصيان املســلح والتخابر مع 
مليشــيات الحوثي واالعتداء عىل املمتلكات العامة 
والخاصة وغريها من الوقائع والجرائم املقيدة لدى 

الجهات املختصة.

وقال البيان: "عنــد وصول مأمــوري الضبط 
القضائي إىل مكان الواقعة قاموا باالنتشــار حول 
مــكان تواجد املتهمني وقاموا بمناداتهم لتســليم 
أنفســهم حفاظا عىل ســالمة األرواح واملمتلكات 
واالمتثال للنظــام والقانون، وقام مأمورو الضبط 
بإخالء النســاء واألطفال، وقد تمرتس املتهمون يف 
املكان وتفاجأ مأمورو الضبط القضائي بمقاومتهم 
وإطالق النار عليهم بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة 
واملتوسطة والخفيفة، نتج عن ذلك استشهاد اثنني 
من أفراد الجيش واألمن وإصابة آخرين، مما أضطر 
مأمورو الضبــط القضائي للدفاع عن أنفســهم 
والسيطرة عىل مصادر النريان املستخدمة بمختلف 
أنواع األسلحة من قبل قائد العصابة وأفراده، وأدى 
ذلك إىل مرصع قائد العصابة املسلحة املتهم/ محسن 
صالح محسن ســبيعيان، ومجموعة من عصابته 
املســلحة من أقاربه وعنارص من محافظات أخرى 

وفرار بقية أفراد العصابة أثناء املواجهة".

وأضاف البيــان: "تم العثور عىل أســلحة ثقيلة 
ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء املواجهة، 
وتم العثور عىل مخزن أسلحة وذخائر مدفعية، وقطع 
تصنيع طائرات مسرية وغريها من املواد التي تستخدم 
يف التصنيــع الحربي وأجهزة اتصاالت وتشــويش، 
ووثائق تؤكد ارتباط العصابة بمليشيا الحوثي وتزعم 
تلك العنــارص لخاليا إرهابية تقــوم بزعزعة األمن 
واالستقرار يف محافظة مأرب من خالل زرع عبوات 
ناسفة واستهداف رجال الجيش واألمن, والتي تؤكد 
ارتباط املتهم املذكور وعصابته املســلحة بالوقائع 
الجنائية املقيدة لدى األجهزة األمنية والعســكرية 

املنسوبة إليه".

وأكد البيان ارتباط املذكور بجماعة التمرد الحوثية 
بصورة تنظيمية والتزامها بمخططاتهم اإلجرامية 
والتخريبية واإلرهابية، وقيام املتهم املذكور وعصابته 
برشاء ونقل أسلحة وذخائر وإيصالها ملليشيا الحوثي.

وأشار البيان إىل أن املتهم قام هو وعصابته بارتكاب 
وقائع تخريبية وإجرامية وإقالق األمن والســكينة 
العامة يف محافظة مارب، وتزعم عصابة للمتاجرة 
باملمنوعات من خالل اســتالمها من ســاحل البحر 
العربي ونقلها إىل مناطق مليشــيا الحوثي، وقاموا 
باستحداث نقاط للتقطع والحرابة وإخافة السبيل 
يف الخط العام الرابط بــني مركز املحافظة ومنطقة 

الرويك.

    فيديوهات موثقة كشفت استهداف العصابة للمدينة بالقذائف والصواريخ
    المتهم وعصابته ارتكبوا أعماال تخريبية وإجرامية وإقالق األمن والسكينة العامة
    تزعم المتهم عصابة للمتاجرة بالممنوعات من خالل استالمها من ساحل البحر العربي ونقلها إلى مناطق المليشيا

    ارتبط المتهم بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزم بمخططاتها اإلجرامية والتخريبية واإلرهابية
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بعث وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش، برقية عزاء ومواساة إىل قائد اللواء 
األول مشــاة جبيل العميد خالد األقرع، عزاه 
فيها باستشهاد شقيقه العقيد عبدربه صالح 
األقرع، خالل مشــاركته يف معارك مواجهة 
املليشــيا الحوثية االنقالبية يف جبهات نهم 

بمحافظة صنعاء.
وأشــاد الفريق املقديش ببطوالت الشهيد 
التي سطرها خالل حياته النضالية وتضحياته 
الغالية يف خدمة الوطــن والدفاع عن الثورة 
والجمهورية والثوابــت الوطنية، ومواقفه 
الشــجاعة يف مواجهــة املليشــيا املتمردة 
ومشاركته البطولية يف معارك تحرير عدد من 
املواقع واملناطق ووقوفه يف الصفوف األمامية 
إىل جانب أبطال الجيش واملقاومة.. معرباً عن 

الفخر واالعتــزاز بتضحيات أرسة وقبيلة آل 
األقرع وكل القبائل اليمنية التي تقف يف صف 
الدولة واملؤسسات الدستورية وتواجه املليشيا 

املتمردة ومشاريع اإلمامة والكهنوت.
كما بعث رئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، برقية عزاء ومواساة 
إىل قائد اللواء األول مشاة جبيل العميد خالد 
األقرع، لتعزيته باستشــهاد شقيقه العقيد 
عبدربه صالح األقرع، خالل مشــاركته يف 
مواجهة املليشــيا الحوثية االنقالبية بجبهة 

نهم محافظة صنعاء.
وأشاد الفريق ابن عزيز بتضحيات الشهيد 
األقرع وبطوالته العظيمة يف سبيل مواجهة 
مليشيا التمرد ومخلفات اإلمامة والكهنوت 
والدفاع عن الوطن ومكتسباته.. مثمنا مواقف 

وتضحيات أرسة األقرع وسائر قبائل اليمن إىل 
جانب القوات املسلحة واملقاومة وانحيازها 
الثابت للدولة والرشعية ومواقفها الرافضة 
للمليشيا االنقالبية الطامعة يف عودة اإلمامة 
الظالمية التي لفظها شــعبنا وقدم يف سبيل 
ذلك تضحيات غالية وال يزال يقدم التضحيات 
لحماية جمهوريته وحريته واستعادة أمنه 

واستقراره.
وعرّب وزير الدفاع و رئيس هيئة األركان عن 
صادق التعازي وعظيم املواساة ألرسة الشهيد 
وقبيلــة آل األقرع وكافة منتســبي القوات 
املسلحة.. ســائلني العيل القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

أشاد املفتش العام للقوات املسلحة اللواء 
الركن عادل هاشــم القمريي بالتضحيات 
التي قدمتها أرسة األقرع وقبيلته الجدعان 
والتضحيات التي يقدمهــا أبطال القوات 
املســلحة املدافعني عن الوطن واستعادة 

الرشعية من كافة القبائل اليمنية.
جاء ذلك يف برقية عزاء ومواساة بعثها إىل 
العميد/ خالد صالح األقرع قائد اللواء األول 
مشاة جبيل قدم له واجب العزاء باستشهاد 
أخيه العقيد/ عبدربه صالح األقرع وهو 

يرابط يف ميادين الرشف والبطولة.
ومؤكدا عىل أن القوات املســلحة تثمن 

كل التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش 
الوطني ورجال القبائل يف هذا الطريق.

وأشــار اللواء القمــريي يف الربقية إىل 
مناقب الشهيد البطولية واستشهادة بعد 
حياة حافلة بالنضال والتضحية مع رفاقه 

األبطال.
وعرب املفتش العام للقوات املسلحة عن 
صادق التعازي وعظيم املواســاة ألرسة 
وذوي الشــهيد وزمالئه.. ســائال الله أن 
يتغمده  بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته مع الشــهداء والصديقني وحسن 

أولئك رفيقاً.

املفتش العام للقوات املسلحة يشيد ببطوالت الشهيد العقيد األقرع

أكرم احلبيش.. اإلصابة ال تثني األبطال

أكد رئيــس أركان محور تعز 
عىل أهمية التالحم واالنضباط 
العســكري وتنســيق وتوحيد 
الجهــود بني جميــع وحدات 

العسكرية يف املحور.
جاء ذلك خالل زيارته إىل مقر 
قيادة اللواء 35 مدرع وعدد من 

املواقع جنوب املحافظة.
وناقــش خالل الزيــارة مع 
القائم بأعمال قائد اللواء العقيد 
عبدامللك األهدل وأركانات وضباط 
اللواء، مجمل أعمــال وجهود 
اللواء يف إطــار مرسح عملياته 
العسكرية، وكذا برنامج تدشني 
املرحلة الثانية من العام التدريبي 

2020م.
وأشار العميد املجيدي إىل الدور 
الريادي للواء يف محاربة االنقالب 
وما قدمه من تضحيات جسيمة 
يف سبيل حماية السيادة الوطنية 
والحفاظ عىل مؤسسات الدولة.

مشدداً عىل رضورة بذل املزيد 

من الجهود يف سبيل االرتقاء بأداء 
املقاتلني وإكســابهم املهارات 
القتالية الجديدة بما يتواكب مع 

املستجدات وظروف املعركة.
وأكد العميد املجيدي أن محور 
تعز ووحداته العسكرية جميعها 
تشــكل كمؤسســة عسكرية 

متناغمــة ومتكاملــة وكيان 
مؤسيس واحد مرتبط ومنضبط 

بآلية ولوائح عسكرية.
وقال العميد املجيدي إن هناك 
تنســيق متواصل بني الوحدات 
وقيــادة املحــور وأن الجميع 
ســيقف ضد من يعبث باألمن 

واالســتقرار ولن نساوم يف ردع 
أعداء الجمهورية.

وأشــاد العميــد عبدالعزيز 
املجيــدي بتضحيات وبســالة 
الجنود املرابطــني يف الجبهات، 
التالحم  مشــدًدا عىل رضورة 
والثبات والصمــود يف مواجهة 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
كما زار رئيس أركان املحور، 
رضيح الشــهيد القائد عدنان 
الحمادي، وقرأ الفاتحة لروحه 

الطاهرة.
من جهتهــم، أبــدى أركان 
وضبــاط اللــواء 35 مــدرع، 
ارتياحهم الكبــري لهذه الزيارة 

القيمة من قبل قيادة املحور.
مؤكديــن عــىل االلتــزام 
الدائم بالضوابــط والتعليمات 
العسكرية، والتنسيق املتكامل، 
واملــيض قدما يف تنفيــذ املهام 
يف مواجهة املليشــيا االنقالبية 

وتعزيز األمن واالستقرار.

ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح   التضحيات 
الجســيمة التي قدمتها أرسة األقرع 
وقبيلة الجدعان وكل أبنــاء القبائل 
الحرة يف مــأرب والجــوف وصنعاء 
والبيضاء وكل أرجاء اليمن وأدوارهم 
املشهودة يف مقاومة املليشيا والدفاع 

عن الجمهورية والثورة.
جاء ذلك خالل اتصاال هاتفي أجراه 
نائــب الرئيس بالعميــد خالد صالح 
األقرع قائد اللواء األول مشاة جبيل عزاه 
فيه باستشــهاد أخيه العقيد عبدربه 
صالح األقرع وهــو يرابط يف ميادين 

العزة والرشف.

وأشار نائب رئيس الجمهورية خالل 
االتصال إىل مناقب الشــهيد وأدواره 
البطولية التي ســطرها مــع رفاقه 
األبطال املرابطني يف مختلف الجبهات 
القتالية وميادين الحرية والكرامة ضد 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانًيا، ليلحق 
بإخوانه الثالثة الذين استشهدوا جميعاً 

يف ذات الدرب.
وعرب نائب الرئيــس يف الربقية عن 
أصدق التعازي واملواساة إىل أرسة الفقيد 
ومحبيه وكافة آل األقرع.. سائالً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.

  إياد البريهي
بطل هذا العدد هو أكرم عبدالله الحبيش، والذي كان طالباً يف 
جامعة الحكمة قسم املختربات مستوى ثاني، ويحدثنا أكرم: 
"أخجل من القول إنني جريح والشعب كله قدم وضحى أكثر 
مني وكل جريح أعرفه من زمالئي معنوياته تعلو السحاب"، 
ليبتدئ بعبارته هذه رسد قصة كفاحه التي عاشها بالنضال 

وأساسها الكرامة والصرب والثبات.
يقول البطل أكرم: "بعد أن اســتولت مليشيا الحوثي عىل 
العاصمة صنعاء وراحت تجتــاح املحافظات اليمنية كنت قد 
أكملت السنة الثانية يف الجامعة ولم يتبق إال مثقال ذرة من الصرب 
إلكمال دراستي ولكن لم يكن بإمكاني االنتظار أكثر حتى يتمكن 
السفهاء مّنا ومن وطننا الحبيب". ويؤكد أنه عند افتتاح أول 
مركز للحشد يف العرب قام بالتنسيق مع بعض الشباب يف قريته 
وقطعوا عدة محافظات للوصول إىل الهدف املرسوم موضحاً: 
"التحقنا بأول لبنه يف الجيش الوطنــي وأول لواء يف الرشعية 
اللواء 314مدرع حيث تلقينا فرتات تدريبية مكثفة ملدة ستة 
أشهر يف مختلف التخصصات حتى نمت يف نفوسنا عزيمة ودافع 
كبريان لنستعيد الوطن ممن سلبوه وتم إكمال رصف كل املهمات 

القتالية لنا".
ويواصل أكرم: "بعدها صدر قرار بنقل اللواء إىل مأرب وانتقلنا 
والسعادة تغمرنا والفرح يف دروبنا وكلنا عزيمة لالنتصار للوطن 
الجريح وصلنا إىل معسكر صحن الوطن حيث تم التعرف من قبل 
االستطالعات واملعلومات عىل طبيعة املعركة ومعرفة قوات العدو 
واألماكن التي يتمركز فيها وعقدت لنا دورات يف األسلحة الثقيلة 
والعربات واملدافع وعندها اكتمل تدريبنا ورصنا أكثر جاهزية"..
وعن مشاعرهم مع بدء تكليفهم بمهام عسكرية يف اطار 
معركة التحرير يقول: "عندما استلمت بعض الكتائب يف اللواء 
أول مهماتها العسكرية يف مفرق السد كنا نشعر بالغرية لعدم 
خروج كامل اللواء بقواته حيث كان األمر ال يستدعي إال البعض، 
وحينما صدرت توجيهات بنقل كامــل اللواء لخوض معارك 
وأسندوا إلينا مهمات تبتدئ من الجدعان ويف أول مهمة نستلمها 
كانت مشاعرنا أكرب من أن توصف وحينها تم التخطيط للهجوم 
وقسمت املهام حيث كل وحدة لها دورها وانطلقنا كالصقور 
الجارحة لالنقضاض عىل الفريسة مؤمنني بقضيتنا املصريية 
حيث كان العدو مرتبكاً وتم تنفيذ الهجوم وااللتفاف وكان يطغى 
الذعر والهلع يف أوساط املليشيات وكانت تستهدفنا عشوائياً 
بالقذائف إال أن العزيمة كانت مصري املليشيا املحتوم واستعدنا 
معسكر ماس وقمنا بتأمينه واملعركة مستمرة صوب الجفرة 
وبعدهــا مهمة مفرق الجوف وتم تحريره واســتعادة بعض 

األسلحة املنهوبة من مخازن الدولة".
ويواصل أكرم رشح مسريته النضالية يف ميادين الدفاع عن 
الجمهورية قائالً: "بعد مفرق الجوف تفرعت املعركة وتوزعت 
املهام وفق تكتيك دقيق وتحركات العدو مرصوده وتحركت مع 
زمالئي يف الهجوم عىل موقع املشاف وعندما قمت بالتغطية عىل 
زمالئي املتقدمني إذ بطلقة تصيب قدمي لكنها لم تكن خطرية 
حيث قام زمييل بالربط واإلســعافات األولية وتم إســعايف إىل 
املستشفى وأخذت فرتة عالجي بعناية كاملة لم تنقص املعنويات 

ولم تتزعزع بل هانت جراحي عىل جراح الوطن".
لم ينكرس أكرم، ولم تضعف معنوياته وبمجرد شفائه عاد 
مجدداً متحزماً جعبته وحامالً بندقيته ليلقن وزمالؤه من أبطال 
الجيش أعداء الوطن ابشع الهزائم، متخطياً تلك الجراح الجسدية 
نحو هدف تحرير الوطن إما نرص او شهادة فكان يف استقباله 
قائد كتيبته وبعض زمالئه وكانوا قد تقدموا إىل منطقة الحجر 
عىل خط الجوف، وهناك جدد أكرم ورفاقه العهد بالوفاء لهذه 
األرض التي اكلنا من خرياتها وأن ال تراجع وال انكسار مادام 
فيهم عرق ينبض وعاود أكرم برفقة زمالئه شن هجماتهم عىل 
مواقع املليشيا وهم ال يعرفون للذل سبيل وال يوم يميض إال وهم 
يمرغون أنوف املليشيا اإلمامية بالرتاب وال يرتكون أفرادها إال 

هاربني أو أشالء مرمية عىل جوانب الجبال.
ويواصــل اكرم حديثه قائالً: "يوماً بعد يوم لقّنا املليشــيا 
وعنارصها دروساً جديدة ونراجع لهم دروساً قديمة سطرها 
القردعي والزبريي لكن الجبناء دائمــا ال يواجهون فبعد كل 
هزيمة أو خسارة يتلقونها يلجأون للقصف العشوائي من بعيد 
كونهم ال يهمهم حياة املدنيني، وذات يوم زادت هسترييا العدو 
يف ظل الهزائم املتالحقة والخسائر التي يتكبدها وزاد القصف 
املتواصل بمختلف القذائف واألسلحة لتغطية هزائمه إذا بقذيفة 
غدر تصل إىل جواري وحينها أصبت بشظايا متفرقة وخطرية يف 
الساق األيرس ووقعت عىل األرض معانقاً الرتاب الطاهر وعندما 
صحوت لم أستطع تحريك رجيل، وعندها أدركُت أنني معاق  قبل 

إسعايف"..
وعن شعوره لحظة إصابته وإحساسه باإلعاقة يقول أكرم: 
"أول ما كنت أفكر فيه، هو كيف ســيكون مستقبيل وكيف 
ســأعيش معاقاً، لكن حالة عجيبة من الطمأنينة والسكينة 
والروحانية أنزلها اللُه عيلَّ وشعرُت بها لدرجة أنني كنت أعلم 
زمالئي كيف يســعفونني؛ نظراً لخربتي الطبية التي درستها 
والدورات التي أخذتها قبل التحاقي بالجبهة.. والحمُد لله الذي 
أعطاني الصرب وما دام أنني خرجت يف سبيل الله مجاهداً فقد 
بعت نفيس لله وكل يشء وأياً تكن النتيجة، فالعسكري يقاتل يف 

سبيل الله وال ينتظر إال الشهادة أَو النرص".
تم إجــراء عمليات عديــدة ألكرم وأخذت أيــام طويلة يف 

املستشفى فكان الناتج شــبه معاق وال يمكنه تحريك قدمه 
بسبب تمزق األعصاب، يقول أكرم: "صحيٌح أن املعاق بشكل 
عام قد يحصل عنده تراجع يف نفسيته ويصبح محبطاً يف أوقات 
محدودة ومعينة، ولذلك ينَصُح األطباء ُكّل املحيطني به باالهتمام 
به، وعىل رغم جلويس يف املستشفى وسكن الجرحى فرتة طويلة 
وألنني كنُت قبل اإلصابة طالباً جامعياً أكاد ال أتوقف عن الخروج 
والدخول من وإىل املنزل والجامعة واألصدقاء والزمالء والجريان، 
ويف لحظة من اللحظات تجد جسدك شبه معاق، لكن بمجرد أن 
تتذكر أنك ضحيت بقدمك يف سبيل الله والوطن، تجد شيئاً عجيباً 
ال تســتطيع فعالً وصفه يمدك الله به، تجد شعوراً لم يسبق 
لك عىل اإلطالق اإلحســاس به قبل حدوث اإلعاقة.. حتى عىل 
ُنك اللُه من احتمال  مستوى )الضبح( أَو التفكري السلبي يحصِّ

تسلُّلها إليك"..
البطل أكرم ورغــم اإلعاقة التي لحقت بــه إال أنه يقول: 
"مستعدون أن نقاتل وأن نبذل يف سبيل الله لو لم يتبَق مّنا إال 
هذه الشعرات من رؤوسنا، وسيكون لها دوٌر يف التصدّي لهذه 
املليشيا فهذا منهجنا وهذه عقيدتنا، ونحن لسنا بحال أفضل 

من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءاً للوطن".
ويكرر: "أخــذت رعاية كافية وأجريــت يل العديد من من 
العمليات حتى كتب الله يل الشفاء ولم يتبقى سوى آثار وخدوش 
تدل عىل غدر املليشــيا ستبقى صمة عار عىل جبني اإلماميني 
ومرشوعهم الكهنوتي الغادر، ولم اكتف ولم تضجر من حمل 
الســالح وحياة املتارس ورجعت بتلك الجراح البليغة لتحقيق 
الهدف املنشود ببنادقنا املتعطشــة لدماء األعداء يف جبهات 

القتال".
تفاصيل صغرية تدونها طلقة بندقية صوب خارصة العدو، 
وطلقة أخــرى يف الهواء تتيح له األمان عند فــراره.. روايات 
وقصص شــاهدة ال يجرتحها إال أبطال قواتنا املسلحة وهم 
يخوضون بعزيمــة وثبات معارك تحرير الوطن واســتعادة 
الدولة، وهنا يوجه البطل أكرم الحبيش تحية مع الشكر لكل 
بطل من أبطال القوات املســلحة املرابطني يف الجبهات قائالً: 
"هم بمثابة الصخرة التي حطمت الحشود التي تقوم بجمعها 
مليشيا الحوثي، وأقول ألبطالنا البواسل: أنتم من تحددون مصري 
املعركة وأمل الشعب فيكم والنرص حليفكم بإذن الله، فاثبتوا 

ينرصكم الله".

كتبوا أسماءهم يف تاريخ النضال الوطني بخط ال يمحى ورووا بدمائهم الزكية تراب 
الوطن الطاهر وكانوا الرجال املخلصني بوفائهم للوطن ووهبوا أرواحهم فداء للوطن.

والبطل الشــهيد العميد الركن عبدالله عايض الرشــيدي قائد الكتيبة الثالثة يف 
اللواء 81 مشاة أحد الضباط الذين نذروا حياتهم بإخالص لقضية الشعب واملرشوع 
الوطني، شارك إىل جانب رفاقه معارك الدفاع عن الوطن واستعادة مؤسساته وإنهاء 

تمرد وانقالب مليشيا الحوثي 
املدعومة من ايــران وكان يف 
مقدمــة الصفوف شــجاعا 

مقداما ال يهاب العدا.

وعرف عن العميد الرشيدي 
مواقفه اإلنسانية والكرم بني 
أفراده التي جعلته بالنسبة لهم 
هو األب والقائد ورفيق السالح 

األوىف.

الشهيد البطل عبدالله عايض 
الرشــيدي من مواليد مديرية 
الســربة محافظة إب، تلقى 
الثانوي يف مدرســة  تعليمه 
النجمة الحمــراء ألبناء البدو 
الرحل محافظــة لحج، ويف 
عام 1984م ابتعث للدراســة 
العسكرية يف جمهورية كوبا 
وتخرج مــن أكاديمية العلوم 
العسكرية العليا بتقدير امتياز، 

وعمل ضابطا يف القوات املسلحة متدرجا العديد من املناصب.

وبعد انقالب مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، كان العميد الرشيدي من 
أوائل املنظمني إىل الجيش الوطني واشرتك يف تأسيس لبنات الجيش الوطني، حيث كان 
مع عدد من زمالئه مرشفا ومدربا وقائدا للكتيبة الخاصة ثم رئيســًا عمليات اللواء  
81 مشــاة وقائداً للكتيبة األوىل يف فرضة نهم، ومؤخرا قائدا للكتيبة الثالثة يف جبهة 
رصواح حتى اختاره الله شهيدا خالدا مع عدد من رفاقه يوم األربعاء 2017/4/26 
وهم يؤدون واجبهم يف الخطوط األمامية يف خندق الــرشف بني إخوانهم وأبطالهم 

األفذاذ من أبطال اللواء 81مشاة.

الخالدونالخالدون
العميد الركن عبدالله عايض الرشيدي

قائد للكتيبة الثالثة في اللواء 81 مشاة 

إعداد/ محمد الحريبي

وزير الدفاع ورئيس األركان ُيعزيان العميد خالد األقرع باستشهاد شقيقه  نائب رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد العقيد عبدربه صالح األقرع

في زيارة لمقر وجبهات اللواء 35 مدرع

رئيس أركان حمور تعز يشيد بتضحيات أبطال اجليش يف سبيل محاية 
السيادة الوطنية واحلفاظ عىل مؤسسات الدولة

قبل أن تحلق بك الفضائيات يف فضاءات الجراح هناك ما يجب الرتكيز عليه عن عظمة من يحدثك 
فجراحه تحكي مواقف بطولية خالدة وتذكر مالحم صرب وثبات ســطرها األبطال، الذين شدوا 

عزيمتهم وتحملوا أشد البالء والعناء يف سبيل الله: جرحانا الرشفاء.
"26سبتمرب" تواصل توثيق قصص األبطال من جرحى القوات املسلحة، لتنقل مشاهد بطولية 

فذة ال تتكرر إال يف صفوف أبطالنا وهم يقدمون أرواحهم وأجسادهم فداء للوطن الحبيب..

  قصة جــريح  قصة جــريح
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  توفيق الحاج
يوماً بعد آخر يحقق أبطال القوات املسلحة يف محور 
البيضاء وبمســاندة رجال القبائل انتصارات عظيمة 
وتقدمات مســتمرة وبخطى ثابتة ومدروسة وسط 
انهيارات كبرية يف صفوف املليشيا التي كعادتها تلوذ 

بالفرار مخلفة خسائر كبرية.
تقدمات أبطال الجيش يرافقها غارات مكثفة لطريان 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية حيث 
شن أبطال الجيش يف جبهة قانية عدداً من الهجمات 
حقق خاللهــا انتصارات وجرح وقتــل العرشات من 

عنارص مليشيا الحوثي. 
ويف كل هجمات وتقدمات الجيش كان طريان التحالف 
العربي حارضا حيث استهدف بعدد من الغارات مواقع 

املليشيات وتعزيزاتها.
قائد محور البيضاء العميد الركن/عبدالرب األصبحي 
قال يف ترصيح لـ"26سبتمرب": منذ قرابة شهر وأبطال 
القوات املسلحة وأبطال قبائل مراد وبني عبد ومن معهم 
من أبناء قبائل البيضــاء والرشفاء من كل أبناء اليمن 
يخوضون معارك ضارية بشــكل متواصل ومستمر 
واستبسال منقطع النظري تحطمت عليه آمال مليشيا 
الحوثي اإلرهابية التي جمعت حشــودها وعنارصها 
وأعدتهم الســتهداف محور البيضاء لكن بفضل من 
الله ثم بجهود أبطالنا امليامــني املرابطني يف جبهات 
العزة والكرامة تم كرس شوكة املليشيا وتمريغ أنوف 

عنارصها.
وأضاف األصبحي: "أبطال الجيش وبإســناد من 
رجال القبائل وكل رشفاء اليمن يحققون انتصارات 
كبرية ويتقدمون بخطوات ثابتة ومدروسة وكل يوم 
بل كل ساعة هناك انتصارات وهناك عرشات، القتىل 
والجرحى واألرسى من عنارص املليشيا بينهم قيادات 

كبرية، ونؤكد لقيادتنا العسكرية والسياسية ولجميع 
أبناء شــعبنا أننا سنكون عند مســتوى املسؤولية 
وسنكون حماة مخلصني لوطننا مدافعني عنه باذلني 

أرواحنا".

ووجه األصبحي كلمة شكر لقوات التحالف العربي 
ممثلة باململكة العربية السعودية عىل ما تقوم به من 
إســناد ودعم لقوات الجيش ورجال القبائل يف محور 
البيضاء، وقال: "لقــد كان لصقور الجو العربي الدور 

األبرز يف كرس وهزيمة عنارص مليشــيا الحوثي، فقد 
كان لهم حضور وتواجد يشــكرون عليه فقد تمكنوا 
من القضاء عىل تعزيزات العدو ودك تحصيناته وإحراق 
عرباته ودباباته واستهدف مواقع تجمعاته برضبات 

دقيقة ويف الوقت املناسب وهذا كان من عوامل النرص 
التي مكنت أبطال الجيش من إحرازه".

وأشــار األصبحــي إىل أن املعركة مســتمرة 
واملواجهــات يف جميع جبهات املحور مشــتعلة 
واألبطال يتمتعون بمعنويات عالية وأنهم أسود 
تتواجد عىل األرض تالحق العنارص الضالة يف التباب 

والوديان والشعاب.
مؤكدا أن هدير الجموع السبئية لن يتوقف ولن يكبح 
جموحهم إال بالقضاء عىل املليشيات وتطهري كامل تراب 
الوطن اليمني واستعادة كامل مؤسسات الدولة ونرش 

األمن واالستقرار.

تسلالت يائسة وكمائن محكمة
املالزم/ عيل بن شــبانة العبيدي قــال يف ترصيح 
لـ"26سبتمرب":  يتمتع أبطال الجيش يف جبهة قانية 
بمعنويات عالية وجاهزية قتالية ويشنون هجمات 
نوعية عىل مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي االنقالبية 
ويف كل هجوم يتمكنون من تحرير واستعادة مواقع 

مهمة وقتل وأرس العرشات.
وأضاف: لقد أصبحت مليشــيا الحوثي عاجزة عن 
مهاجمة مواقع الجيش ورجــال القبائل ولكن هناك 
عنارص ومجاميع تقوم بتسلالت وهذه العنارص تلقى 

حتفها حيث يتم استدراجها إىل كمائن محكمة.
وأكد أن األبطال يتمكنون وبصورة مستمرة من اغتنام 
أسلحة ومعدات عسكرية بينها عربات وأطقم وكميات 
من الذخائر واألسلحة املتنوعة كانت تهاجم بها املليشيا 
ويتم انتزاعها من أيدي عنارصها الذين يفرون هاربني 

أو مكّدسة يف مواقعها.
وختم بالقول: "مليشيا الحوثي مهزومة وال بقاء لها 
وهدفنا القضاء عىل مليشيا الحوثي واستعادة كامل 
مؤسسات الدولة وتحقيق األمن واالستقرار يف كل ربوع 

اليمن".

أكد وكيل وزارة الداخلية لشــؤون 
املنطقــة الرشقية مدير عــام األمن 
والرشطة بســاحل حرضموت اللواء 
الركن سعيد عيل العامري عىل رضورة 
التنسيق بني األجهزة األمنية ووحدات 
املنطقة العسكرية الثانية بما يؤدي إىل 

القضاء عىل الجريمة ومكافحتها.
جاء ذلك خالل ترؤسه ورئيس أركان 
حرب املنطقة العسكرية الثانية العميد 
ركن عويضان سالم عويضان اجتماعاً 
أمنياً وعســكرياً مشرتكاً ملناقشة آلية 
تعزيــز الجهود األمنية والعســكرية 

املشرتكة بني املؤسستني.
كما اســتعرض مســتوى التنسيق 
القائم بني األجهزة العسكرية واألمنية 

واإلجراءات العمليــة الكفيلة بإنهاء 
أي مظاهر مخلــة باألمن وبما يحقق 

االستقرار األمني.
وأشار الوكيل العامري إىل أن األجهزة 
العسكرية واألمنية وهي تقوم بأعمالها 
ومهامهــا الوطنية يف ترســيخ األمن 
واالستقرار وتأمني املواطنني وحماية 
املنشآت العامة والخاصة واملكتسبات 
التنموية يف حرضموت يف ظل ما تنعم 
املحافظة من أمن واســتقرار وجهود 
كبرية يبذلها محافــظ املحافظة قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 

فرج ساملني البحسني يف هذا الجانب.
من جهته دعا رئيــس أركان حرب 
املنطقة العسكرية الثانية العميد ركن 

عويضان سالم عويضان إىل أن تضطلع 
مختلف األجهزة األمنية والعســكرية 
بدورهــا يف تعزيز األمن واالســتقرار 
والتصدي لكل املحاوالت الهادفة إىل النيل 
من أمن واستقرار حرضموت تحت ظل 
قيادة واحدة ممثلة باللواء الركن فرج 
ساملني البحسني محافظ حرضموت 
قائد املنطقة العســكرية الثانية حيث 
إن حرضموت تشكل الحالة الفريدة يف 

األمن عىل مستوى محافظات الوطن.
كما تطــرق االجتمــاع إىل عدد من 
القضايا واملواضيــع والخطط األمنية 
والعمل بمــا يســهم يف تعزيز األمن 

والسكينة العامة.

في اجتماع أمنى وعسكري مشترك بحضرموت

اللواء الركن العامري يؤكد عىل رضورة التنسيق بني األجهزة األمنية والعسكرية ملكافحة اجلريمة وترسيخ األمن

الجيش في محور البيضاء يتقدم بخطوات ثابتة نحو النصر

العميد األصبحي: أبطال حمور البيضاء وبمساندة كل األحرار يستبسلون
دفاعا عن الكرامة وحيطمون أحالم مليشيا احلوثي

   العبيدي: معنوياتناعالية وهدفنا إنهاء انقالب مليشيا 
الحوثي واستعادة كامل مؤسسات الدولة
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خطــوات عملية بدأتهــا األجهــزة القضائية 
يف الحكومــة الرشعية اليمنية، ســواء املدنية أو 
العســكرية يف محاكمة قيادات االنقالب الحوثي، 
وكل من اشرتك يف االنقالب عىل الدولة واالعتداء عىل 
رموزها ومؤسساتها الدستورية، وارتكب الجرائم 
بحق الشــعب اليمني، وعمل عىل تأسيس جماعة 
إرهابية، وســعى يف األرض ليفســد فيها، ويهلك 

الحرث والنسل.

ليس قليالً ما تســببت به مليشــيا الحوثي منذ 
انقالبها عىل الدولة يف العام 2014م، ما زالت تشــن 
حربها الظاملة، محارصة املدن، وترســل الصواريخ 
والطائرات املســرية تفجرها عــىل رؤوس اآلمنني، 
من املدنيني، صغارا وكباراً، نساء ورجاالً، غري آبهة 
بقوانني أو أعراف أو تقاليد، إنها توزع املوت وبأريحية 
منذ سنوات، الشاهد عىل ذلك آالف الصور للضحايا، 

ضحايا جرائم حرب الحوثيني يف اليمن.

خطوة أولى
محاكمة قيادات املوت والعبث الحوثي، انتصار أويل، 

والخطوة األوىل نحو تجريمهم، واعتبارهم مجرمي 
حرب، وخطر عىل اإلنسانية، أن يحاكم زعيم الجماعة 
الحوثية املدعو عبدامللــك الحوثي ومن معه، هو أن 
تضعهم يف مكانهم الصحيح حيث املجرمني والقتلة، 
وأن القضاء لن يرتكهم يفلتون دون عقاب، فإن كانت 
املحاكمة اليوم غيابية، فهي محاكمة شعبية أيضاً، 
فالجميع يعرف جرائمهم، وما ارتكبوه بحق القتىل 
والجرحى واملصابني واملعاقني، بحق الجوعى والثكاىل 
واأليتام، إنها دعوات املظلومني ستصيبهم ألنها ليس 

بينها وبني الله ثم العدالة حجاب.

175 مجرماً يتم محاكمتهم غيابياً أمام املحكمة 
العسكرية الثالثة بمأرب، بدءاً من زعيم االنقالب ثم 
أركانات حربه العسكرية واملدنية، ممن يحملون 
أدوات الدمار والتخريب والفوىض ويعملون عىل 
تقسيم الشعب، يف مؤامرة عىل تاريخه وحارضه 
ومستقبله، يف تبعية واضحة ملرشوع آخر، مرشوع 
غريب عىل اليمنيني، يريدون فرضه بالقوة، ببيادة 
عسكري باع رشفه العسكري، وعمامة فقيه ليس 
له من الفقه إال أن يكون تابعاً للمرشوع اإليراني 

الفاريس.

طال انتظارها
يف الجلسة األوىل للمحاكمة والتي طال انتظارها، 
والقفص الحديدي برمزيته يحمــل الكثري، فقتلة 
الشعب ســينالون جزاءهم العادل، طال الوقت أو 
قرص، ما دام الجيــش الوطنــي وكل األحرار من 
القبائل اليمنية يجودون ويروون بدمهم هذه األرض، 
ويسعون من أجل استعادة الدولة بكل مؤسساتها 
غري منقوصة، وبــكل ترابها ومحافظاتها وجزرها 

التي تشكل الخارطة الوطنية للجمهورية اليمنية. 

ال تسامح
التفاعل الكبري الذي حصلت عليه املحاكمة تدل عىل أنه 
ال تسامح مع مجرمي الحرب، وأن الشعب أصبح أكثر 
صحوة ويقظة، لذا سقف مطالبه ال بد أن تكون كبرية، 
وأن االنتصار للقانون وللوطن ال بد أن يكون كبرياً، لذا 
فإن ما وجهته النيابة العسكرية يف قرار اتهامها مطالبة 
بتجريم قيادات االنقالب وجعل تنظيمهم املليشياوي 
تنظيماً إرهابياً فيه من الدعوة وللعالم الحر بأنه ال فرق 
بني الحوثيني وكل الجماعات املتطرفة التي تصنف عاملياً 
باإلرهاب، كحزب الله اللبناني والحرس الثوري اإليراني 

وتنظيم داعش اإلرهابي.

ومــن التهم التــي تواجه 
املتهم الثانــي واملتهمني من 
الخامس وحتى العارش ومن 
السادس  الثاني عرش وحتى 
عرش واملتهم الثاني والثالثني 
واملتهمني من الثاني واألربعني 
إىل الســابع واألربعــني ومن 
الثامــن والســتني إىل املائة 
والخامس والسبعني مجتمعني 
ومنفردين وباالشــرتاك مع 
آخرين أثناء خدمــة امليدان 
ارتكبوا أفعاالً إجرامية بقصد 
الخيانــة واإلرضار بالجيش 
بأن  العســكرية  والعمليات 
ســهلوا دخول املليشــيات 
االنقالبية العاصمة صنعاء بأن 
مكنوها من دخول املعسكرات 
ومقرات الوحدات العسكرية 
الدفاع  ومحطــات  واألمنية 
الجوي ومحطــات الرادارات 
املتمركزة جميعها يف السالسل 
الجبلية, املحيطة بصنعاء, من 
السالســل الرشقية والغربية 
وكلها  والجنوبية  والشمالية 
تشكيالت عسكرية تتبع قيادة 

الحرس الجمهوري.
ســلموا املليشــيا بحسب 
االتهــام مقــرات ) قــوات 
االحتياط – قــوات الحماية 
الرئاسية – مجموعة العمليات 
الخاصــة – مجموعة ألوية 
الصواريــخ – القوات الجوية 
– الفرقة األوىل مدرع – قوات 
األمن الخــاص – لواء غمدان 

– قوات الرشطة العســكرية 
– اللواء 89 مشــاة – دائرة 
االتصاالت – دائــرة التوجيه 
املعنوي – الخدمات الطبية – 
دائرة الهندسة – دائرة األشغال 
العســكرية – دائرة التموين 
العسكري( وســلموها مقر 
وزارة الدفاع والداخلية ومقر 
القيادة العامة للقوات املسلحة 
وسلموها يف منظر مخز كافة 
مخازن األسلحة االسرتاتيجية 
)املنحوتة يف  بطون جبال نقم 

وعطان والسواد وعِمد(.
وقالــت النيابة إن املتهمني 
سلموا املليشيا ألوية الصواريخ 
وقاعــدة الديلمي الجوية بما 
فيها من معدات وطائرات ولم 
يرتكوا شيئاً له عالقة بالجيش 
واألمن من حيث الوســائط 
املادية يف سابقة تاريخية نادرة 
ال يمكن وصفها إالّ بالخيانة 
املرَضّية املُزمنــة املتأّصلَة يف 

ضمائر وقلوب املتهمني.
أخباراً  ونــرشوا  أذاعــوا 
وبيانــات وشــائعات كاذبة 
بقصد إثارة الفــزع والرعب 
وإيقاع الفشل بني أشخاص 
القوات املسلحة - بأن أشاعوا 
عمداً عن طريــق مؤيديهم 
وعنارصهم الفاعلة ويف وسائل 
الحركة  تمجد  أخباراً  اإلعالم 
الحوثيــة االنقالبيــة وتؤكد 
حتمية انتصار الحركة الحوثية 
وأن قيــادات الحركة مؤيدة 

من اللــه وأن قيادات الجيش 
الوطنــي ظاملــة وهزيمتها 
أصبحت حتميــة، ودعوا يف 
هذه الشــائعات أشــخاص 
لاللتحاق  املســلحة  القوات 
بالحركة االنقالبية قبل فوات 
األوان، وكان من شــأن هذه 
املخزية  الشائعات واألقاويل 
أن أدت غرضها يف خلخلة القيم 
املعنوية للجيش وأثرت سلباً 

عىل أدائه العملياتي.
سلموا وأفشوا أرسار وزارة 
الدفاع للمليشــيات الحوثية 
بأن رصدوا تحركات القوات 
املسلحة عىل املرسح العملياتي، 
للقطاعات  املوكلــة  واملهام 
والوحدات العسكرية واملناطق، 
عــىل معلومــات دقيقة عن 
األســلحة النوعية وأســماء 
قياداتها، والوحدات العسكرية 
املتخصصــة فنياً واســماء 
قياداتهــا وشــفرات أجهزة 
االتصاالت وما يخص الشبكة 
املعلوماتية للقوات املســلحة 
وأمدوها جميعها للمليشــيا 

الحوثية.
أرضوا بالعمليات العسكرية 
وعملوا عــىل إضعاف القوات 
املســلحة خدمًة للمليشــيا 
االنقالبيــة - بــأن وضعوا 
أنفسهم وخرباتهم العسكرية 
الرتاكمية تحت ترصف املليشيا 
االنقالبية، وعىل النحو املبني 

تفصيالً يف األوراق.

اإلضرار بالقوات المسلحة..
خيانة عظمى 

كثرية هي التهــم التي وجهتها النيابة العســكرية 
لقيادات الصــف األول من االنقالب وهــم 71 إرهابياً 
يتزعمهــم عبدامللك الحوثي, منها تأسيســهم تنظيم 
إرهابي مســلح تحت إرشاف من قيادات عسكرية من 
حزب الله اللبناني والحرس الثوري اإليراني يقوم عىل 
فكرة الحــق اإللهي يف الحكم وخطــط تصدير الثورة 
اإليرانية إىل اليمن والقوة العســكرية والعنف وسيلته 
الوحيدة لتحقيق أهدافــه وأوفدوا اآلالف من أتباع هذا 
التنظيم إىل لبنــان وإيران لتلقي تدريبات عســكرية 
تحت إرشاف حزب الله والحرس الثوري بقصد االعتداء 
عىل القوات املســلحة واألمن ونهب املمتلكات العامة 
والخاصة والقضاء عىل النظام الجمهوري الذي يقوم 
عىل اإلرادة الشعبية واستبداله بنظام إمامي عنرصي 
طائفي "والية الفقيه" واملساس بوحدة اليمن وسيادته 
واستقالله وتهديد األمن القومي والعربي واملالحة الدولية 

وتعريضهما للخطر.

عالقات غير مشروعة
وترى النيابــة أن من أســباب محاكمتهم قيامهم 
عالقات غري مرشوعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد 
اإلرضار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسيايس 
والدبلومايس واالقتصادي واالستفادة من خطط ودعم 
وتصدير الثورة اإليرانية إىل اليمن من خالل دعم مزعوم 
ثورة اليمن التــي يعتربها ماليل طهران ممهدة لظهور 
مهديهم وقد حصلوا عىل ذلــك الدعم الذي مكنهم من 
خوض ستة حروب ضد الدولة ثم االنقالب عىل النظام 

وإثارة الحروب األهلية عىل النحو املبني يف التحقيقات.

األفكار التفكيرية
ويف إقرار االتهام قالت النيابة إن املتهمني الـ 71 مع 
أتباعهم وأنصارهم اشرتكوا يف الرتويج ألفكار تكفريية 
متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة 
النبوية الرشيفة والدستور والقوانني النافذة، تقوم عىل 
دعوى أحقية اإلمام عيل بــن أبي طالب يف الخالفة بعد 
رسول الله وولديه الحسن والحسني ومن بعده أوالدهما 
من بعدهما حكماً ربانياً وحقاً مفروضاً من الله لهم عىل 
عباده وأن اختيار الحاكــم من حق الله وليس من حق 
الشعوب واعتبار هذا أصالً من أصول الدين يرتبون عليه 
إيماناً وكفراً ويكفرون من خالف هذا من صحابة رسول 
الله واملســلمني عموماً واليمنيني خصوصاً عىل النحو 
املوضح بمالزم مؤسس هذه الحركة الرصيع حسني بدر 

الدين الحوثي ومحارضات املتهم األول ومؤلفات والدهما 
ومزعوم قسم الوالية الذي أحلوه محل النشيد الوطني يف 
املدارس واملعاهد والكليات والجامعات محدثة رشخاً يف 

الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي.

االعتداء على الجيش
إضافــة إىل أنهم اشــرتكوا مع آخريــن يف مقاومة 
السلطات العامة واالعتداء عىل مواقع القوات املسلحة 
واألمن الواقعة يف النطاق الجغــرايف ملحافظات صعدة 
وعمران وحجة وقتل بعض قادتها وضباطها وأفرادها 
ونهب كافة األســلحة الثقيلة واملتوســطة والخفيفة 
والذخائر بقصد إضعاف القوات املسلحة واألمن وتغيري 
السلطات يف تلك املحافظات املشكلة بموجب الدستور 
والقانون واســتبدالها بعنارص موالية لهم واالستيالء 
عىل كافة املوارد املالية من تلك املحافظات وتسخريها 
لصالحهم وشنوا حرباً طائفية عىل مخالفيهم مذهبياً 
وقاموا بتدمري وتفجري منازلهم ومساجدهم ومدارسهم 
ونهب ممتلكاتهم وقتل واعتقال بعضهم وتهجري الكثري 

منهم قرساً.

التحريض
كما عملت مع آخرين من النظام السابق يف تحريض 
الجيش واألمــن عىل العصيان والخــروج عىل النظام 
العسكري ورفض األوامر العسكرية الحقة الصادرة من 
القيادة العليا وعدم التقيد بواجباتهم العسكرية وأثاروا 
عصياناً مسلحاً لدى عامة الناس البسطاء ضد السلطات 
والنظام القائم بموجب الدستور ورشعوا يف إثارة حرب 
أهلية أرادوا إصباغها بالطائفية ووزعوا أســلحة ملن  
انضم إليهم من السكان املدنيني ليستخدموهم ضد أولئك 
السكان الذين رفضوا االنخراط يف هذا  االنقالب ولزموا 
طاعة ويل األمر والســلطات الدستورية وكما هو مبني 

تفصيالً يف األوراق.

التخابر
وتؤكد النيابة بأن قيادات االنقالب تخابروا مع دولة 
أجنبية هي إيــران وأمدوها بمعلومــات تخص األمن 
القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم باألسلحة 
النوعية واالسرتاتيجية، كما عرضوا األمن القومي اليمني 
للخطر؛ بــأن تبنوا وادعــوا زوراً رضب رشكة نفطية 

أجنبية ليدفعوا شبهة التهمة عن دولة ايران. 
تغيري الفكر

وأشارت إىل أنهم أقاموا ما يسمى بالدورات الثقافية 
االثني عرشيــة الصفوية املمنهجــة يف عموم املناطق 
الواقعة تحت ســيطرتهم عىل كل الفئــات العمرية يف 
املجتمع اليمنــي بقصد التغيري الفكــري والعقائدي 
وتجريف هوية اليمن الثقافية والوطنية ومسخ االنتماء 
القومي العربي والبعد الحضاري لليمن, يف سعي واضح 
للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية 
اليمنية املعرتف بها دولياً وتقسيم األرض واإلنسان عىل 

أساس مناطقي وطائفي وعنرصي ساليل.

االنقالب على النظام الجمهوري
ويف قرار االتهام قالت النيابة إن املتهمني اشــرتكوا 
مع آخرين يف االنقالب عىل النظام الجمهوري وسلطاته 
الدستورية بقوة السالح والعنف وتعديل الدستور وتغيري 
السلطات الدستورية الترشيعية والتنفيذية والقضائية 
من خــالل اقتحــام العاصمة صنعاء بقوة الســالح 
واحتالل مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية 
واإلعالمية والسياسية واالقتصادية واإلدارية وإصدار 
اإلعالن الدستوري واالتفاق الســيايس بني أنصار الله 
واملؤتمر الشعبي العام وتشكيل مزعوم اللجنة الثورية 
العليا ثم املجلس السيايس األعىل وتمكني مزعوم رئيس 
اللجنة الثورية العليا واملجلس الســيايس من ممارسة 
الصالحيات املقررة لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور 
والقوانني النافذة ومنها إصدار القوانني واللوائح وتعيني 
الحكومة ومجلس القضاء األعىل واملحافظني وأعضاء 
مجلس الشورى ومدراء األمن وكبار مسؤويل الدولة تحت 
إرشاف وتوجيه مزعوم قائد الثــورة املتهم األول عمالً 
بنظام )والية الفقيه( وعزل اليمن عن محيطه العربي 

وتعزيز تبعيته إليران وتنفيذ مخططاتها يف املنطقة.

قصف مقر إقامة رئيس الجمهورية
ومن أبــرز الجرائم وضع الرئيــس والحكومة رهن 
اإلقامة الجربية حتى تمكنوا من املغادرة واإلفالت منهم, 
كما رشعوا يف قتل فخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة املشري الركن/ عبدربه منصور هادي، 
قصفاً بالطائرات، بأن أقلعت طائرتان )ســو 22( من 
قاعدة الديلمي الجوية – الواقعة تحت ســيطرتهم – 
فقصفت قرص املعاشيق م/ عدن مكان تواجد فخامة 
الرئيس، وخاب أثر الجريمة كلياً بنجاة الرئيس ألسباب 
ال دخل إلرادة املتهمني فيها – إما فنية، أو شــخصية – 

ودمر القرص جزئياً.

لماذا نحاكم قيادات المليشيا الحوثية اإلجرامية؟!

وضعوا فخامة رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلــــحة المشير الركـــــــــــــــــــــــن عبدربه منصور هادي رهن اإلقامة الجبرية ثم حاولوا قتله قصفًا بالطائرات

عطلوا احلياة وانقلبوا عىل النظام اجلمهوري وأطلقوا الصــــــــواريخ والطائرات املسرية عىل رؤوس اآلمنني من املدنيني
اشتركوا مع آخرين في االنقالب على النظــام الجمــــــــــهوري وســلطاته الدستورية بقوة السالح والعنف

عبدالملك الحوثي ومن معه.. مـــــــــــــجرمو حرب مطلوبون للعدالة

أسسوا تنظيامً إرهابياً مسلحاً بإرشاف من قيادات مـــــــــن حزب اهلل اللبناين واحلرس الثوري اإليراينأسسوا تنظيامً إرهابياً مسلحاً بإرشاف من قيادات مـــــــــن حزب اهلل اللبناين واحلرس الثوري اإليراين
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الخـــــراب الـــحــــــوثـــي..

أضروا باالقتصاد الوطني واستولوا على مبالغ 
مالية في البنك المركزي تقدر بمئات المليارات
قتلوا األطفال والنساء باملدفعية والصواريخ البالستية والطائرات املسرية

هذا مـــا عملوه..

القتل مع سبق اإلرصار والرتصد

وتعددت جرائم القيــادات الحوثية 
أو تلك التي اشرتكوا فيها مع غريهم، 
وهي ما قدمته النيابة يف مرافعتها, إذ 
استمعت املحكمة إىل إقرار االتهام الذي 
قدمه محام عام أول النيابات العسكرية 
مدير القضاء العســكري لواء قايض 

دكتور/ عبدالله الحارضي.
وأرضت املجموعــة املتهمة إرضاراً 
كبــرياً باالقتصاد الوطنــي من خالل 
االســتيالء عىل مبالغ ماليــة يف البنك 
املركزي مملوكة للدولة، ومودعني آخرين 
بالعملة اليمنية تقدر بمئات املليارات، 
إضافة إىل استنزاف االحتياط من النقد 
األجنبي املقدر بمبلــغ )4.665.000 
$( واالســتيالء عىل موارد الدولة خالل 
الخمس ســنوات املاضيــة، وحرمان 
املوظفني من مرتباتهم منذ ســبتمرب 
2016م وحتى اليــوم، إضافة إىل قرار 
االنقالبيني بمنع تداول الطبعة الجديدة 

من العملة الوطنية.
ارتكــب املتهمون مــن األول وحتى 
الواحد والسبعني ومن الثاني والسعبني 
وحتى املائــة والخامس والســبعني 
وبتحريض ومساعدة من املتهم الحادي 
عرش وباالتفاق واالشرتاك مع مليشياتهم 
والوحدات العسكرية واألمنية املنضمة 
إليهــم خيانة واســتكماالً لجريمتهم 
املبينة يف ثانياً من قــرار االتهام وبأمر 
مبارش من املتهــم األول ارتكبوا جرائم 
عدة منها املهاجمة عســكرياً جميع 
محافظات الجمهورية, عدا املحافظات 
الثالث حرضموت وســقطرى واملهرة, 
بقصد السيطرة عليها، واالستيالء عىل 
مؤسســات الدولة العسكرية واملدنية، 
ولتحقيق أهــداف هجومهم هذا قتلوا 
وجرحــوا آالف اليمنيني عســكريني 
ومدنيــني رجــاالً ونســاًء وأطفاالً, 
بــأن قصفوهم يف أماكنهــم ومقرات 
أعمالهم ومنازلهم باملدفعية والدبابات 
والصواريخ، وزرعوا يف أوساطهم األلغام 

واملتفجرات.

ويأتــي تخريب وتعطيل املنشــآت 
واملبانــي واملصالح الوطنيــة املدنية 
والعســكرية، من الجرائم التي ارتكبت 
بحســب قرار النيابة بســبب قصفها 
بالصواريخ البالستية واملدفعية الثقيلة 
ومدافع الهاون وبعضاً منها نســفت 

باملتفجرات.

كما اتهمت املحكمــة املجموعة من 
الفئة األوىل )71( باختطاف وزير الدفاع 
السابق الفريق الركن محمود الصبيحي 
وقائد اللواء 19 مشاة اللواء الركن فيصل 
رجب ومدير االمن القومي اللواء نارص 
منصور هادي واخفوهم يف ســجون 
رسية, كما قتلوا وتسببوا يف قتل مائتني 

وثالثني ألف شــخص عسكري ومدني 
ورشعوا يف قتل ثالثمائة ألف شــخص 
مدني وعسكري، من جميع محافظات 

الجمهورية.
وأشــارت يف عريضة االتهــام بأن 
املتهمني لم يســتثنوا من جرائم القتل 
والــرشوع يف القتــل حتــى األطفال 
والنساء والشــيوخ بأن قصفوهم يف 
أماكنهم ومراكــز تواجدهم ومقرات 
أعمالهــم باملدفعيــة والصواريــخ 
البالستية والطائرات املسرية وراجمات 
الصواريخ والدبابــات وباأللغام التي 
زرعوها يف أوســاطهم، فأحدثوا بهم 
اإلصابات املوصوفة يف األوراق ومحارض 
التحقيقات أودت بحياتهم قتالً، وأصيب 
آخرون عسكريون ومدنيون باإلصابات 
املوصوفة بالتقارير الطبية واألوراق، وقد 
خاب أثر الجريمة جزئياً ألسباب مختلفة 
ال دخل إلرادة املتهمني فيها وهي تدارك 
املجني عليهم بالعالج، وإرادة الله التي 
اقتضت أن يبقى املجني عليهم عىل قيد 
الحياة بإصاباتهم وعاهاتهم كشهادة 

عىل قبح جرائم املتهمني.

املتهمون من األول وحتى العارش ومن الثاني عرش وحتى 
املائة والخامس والسبعني، وبتحريض ومساعدة من املتهم 
الحادي عرش، وبأمر مبارش من املتهم األول وعىل نطاق واسع 

وممنهج ارتكبوا جرائم الحرب التالية:-
قتلوا مسلمني معصومني الدم بلغ تعدادهم 82 شخصاً 
أسماؤهم مثبتة بالكشف املرفق بقائمة أدلة اإلثبات – بأن 
قصفوهم بصاروخ )بالستي( أثناء أدائهم لصالة املغرب يف 
جامع امليل بمأرب- فأصابهم الصاروخ مبارشة وأحدث بهم 
اإلصابات املوصوفة يف األوراق أودت بحياتهم قتالً يف الحال 
وُدّمر املسجد كلياً، وقد اقرتنت جريمتهم هذه بجريمة أخرى، 
ففي نفس الزمان واملكان وبنفس أداة الجريمة رشعوا يف 
قتل مسلمني معصومني الدم بلغ تعدادهم 73  شخصاً مبينة 
أسماؤهم يف الكشف املرفق بقائمة أدلة اإلثبات بأن أصيبوا 

بانفجار الصاروخ بإصابات وعاهات مستديمة.
قتلوا عمداً وعدواناً قائد اللواء )310( مدرع اللواء الركن 
حميد بن حميد منصور القشيبي داخل معسكره، فبعد أن 
وقع يف قبضتهم وبأمر مبارش من املتهم األول قتلوه ومثلوا 

بجثته وقتلوا معه مجموعة من األرسى.
اســتهدفوا بصواريخ غري تقليدية - بالستية - وأسلحه 
تقليدية )صواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، واملدفعية، 
والدبابات، والطريان املســري املزود باملتفجرات(  تجمعات 
مدنية ذات كثافة ســكانية يف عدد من املحافظات أدى إىل 
حصول كوارث برشية بسقوط عدد كبري من القتىل املدنيني 
من النساء واألطفال، وإصابة آخرين بجروح بليغة وعاهات 
مستديمة، فضالً عن األرضار التي لحقت بمنازل املواطنني 
واألعيان املدنية والثقافية واملنشــآت واملؤسسات العامة 

والخاصة ودور العبادة.
هاجموا الســكان املدنيني يف جميع أرايض الجمهورية 
اليمنية عدا ســكان مدينة املهرة وسقطرى وحرضموت، 
وتحت قوة وتهديد السالح اقتحموا منازلهم ومقرات أعمالهم 
ونهبوا محتوياتها ولم يراعوا حرمة مساكن القضاة واألطباء 
والصحفيني واإلعالميني واملحاميون والسياسيني والوجاهات 
االجتماعية والحقوقيني واملهندسني رجاالً ونساًء، ولم يكتفوا 
بذلك بل واختطفوا املعارضني لهم عقب القبض عليهم وملدد 
متفاوتة ومارسوا معهم أسوأ أنواع وأساليب التعذيب النفيس 
والجســدي،  واعتدوا عليهم بالرضب والركل وصعقوهم 
كهربائيــاً إلجبارهم عىل االعرتاف بوقائــع لم يرتكبوها، 
وابتزوا ذويهم بمبالغ مالية كبرية لتحديد أماكن احتجازهم 
وإخفائهم، نتج عن تلك األفعــال قتل املئات من الضحايا 
املدنيني واألطفال، وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وجروح 
بليغة، ووقعت حاالت برت يف  أجســاد بعضهم وتشوهات 
وعاهات مستديمة وجروح منضبطة توجب القصاص، وكما 
هو موضح يف التقارير الصادرة من الجهات املختصة املثبتة 

لدينا، وكما هو مبني تفصيالً يف األوراق.
احتلوا املباني العامة والخاصة واملؤسســات واملنشآت 
الحيوية ومنازل املواطنني بــأن قاموا بمهاجمتها بالقوة 
ونهب محتوياتها واستخدامها كمقرات ملقاتليهم وعتادهم 
العسكري وفقاً للتقارير الصادرة من الجهات املختصة وكما 

هو مبني تفصيالً يف األوراق.
فرضوا حصاراً مطبقاً عىل عدد من املحافظات، ومنعوا 
وصول املساعدات اإلنسانية بأن اســتخدموا تلك األفعال 
كســالح حرب لتجويع املواطنني، والتعمد يف منع وصول 
املساعدات اإلنسانية والطبية، وحرمانهم منها ومصادرة 
بعضها كمجهود حربي، وفرض قيود عىل املنظمات العاملة 
يف هذه املجاالت نتج عنها تفاقم الوضع اإلنساني، وانقطاع 
املياه والحاجيات الرضورية، وإغالق املستشفيات، وتحول 
الوضع يف البلد إىل كارثة إنسانية، وإلحاق أذى خطري بالجسم 

والصحة للمدنيني واملرىض من النساء واألطفال وكبار السن، 
واملبينة يف التقارير الصادرة من الجهات املختصة، وكما هو 

مبني تفصيالً يف األوراق.
تعمدوا استحداث مراكز تدريب ومعسكرات ونقاط أمنية 
وإنشــاء مصانع ذخائر وعبوات ناسفة محلية الصنع يف 
مناطق مأهولة بالسكان يف عدد من املحافظات؛ واستخدموا 
تلك األماكن أثناء العمليات العســكرية والتي من شأنها 
إثارة الفزع للمدنيني واألطفال والنساء، وبقصد استخدام 
املدنيني كدروع برشية مثبتة يف التقارير الصادرة من الجهات 

املختصة، وكما هو مبني تفصيالً يف األوراق.
استحدثوا سجوناً رسية يف عدد من األماكن الواقعة تحت 
سيطرتهم بلغ تعدادها )356( سجناً حتى العام 2018م، 
واستخدموا املرافق واملنشآت واملؤسسات واألعيان املدنية 
والثقافية ودور العبادة سجوناً رسيًة لالحتجاز غري القانوني 
لألشخاص املدنيني والعســكريني بلغ تعدادهم حتى عام 
2018م) 11637( شخصاً واستخدموهم كدروًع برشية، 
نتج عن هذه األفعال قتل وإصابة عــدد كبري من املدنيني 
والعسكريني واألطفال والنساء كما هو مثبت يف التقارير 
الصادرة من الجهات املختصة واملثبتة لدينا، وكما هو مبني 

تفصيالً يف األوراق.
تعمدوا وبصورة ممنهجة وتحت تهديد السالح إبعاد أكثر 
من أربعة ماليني من املدنيــني املعارضني لهم من منازلهم 
ومقرات أعمالهم بالقوة واملمارســات الــال قانونية، بأن 
فرضوا جرباً إتاوات عىل التجار ورؤوس األموال، ومداهمة 
منازل الوجاهات القبلية والسياسية، ونرشوا الفوىض األمنية 
وقتل الناس يف الشارع بدون وجه حق واختطاف آخرين من 
منازلهم بدون وجه حق واختطاف النساء من بيوتهن بدون 
وجه حق وسن ترشيعات وقوانني عنرصية وعرقية، والنهب 
لألموال املنقولة واالستيالء عىل العقارات، وأقلقوا السكينة 
العامة، وفرضوا قيوداً عىل حرية التنقل مما أدى إىل تركهم 
منازلهم وقراهم ومدنهم ونزحوا إىل أماكن أخرى داخل اليمن  

وخارجها.
زرعوا مئات اآلالف من األلغام املضادة لألفراد واملركبات 
املستوردة من إيران، وصنعوا عبوات ناسفة واستخدموها 
يف الطرق والقرى ومنازل املواطنني ووسائل النقل يف عدد من 
املحافظات نتج عنها مقتل عدد كبري من الضحايا املدنيني 
والنساء واألطفال واملوايش، وإصابة عدد آخر بجروح بليغة 
منضبطة موجبًة للقصاص وحالة برت كيل وجزئي لبعض 

أعضاء املصابني، والتسبب بإعاقات دائمة.
هاجموا بالقذائف الصاروخيــة، وزرعوا ألغاماً بحرية 
محلية الصنع ومســتوردة ضد السفن التجارية واإلغاثية 
والناقلة للنفــط، قاصدين بذلك اإلخــالل واإلرضار بأمن 
وسالمة املالحة البحرية يف البحر األحمر وباب املندب، وكما 
هو مثبت بالتقارير الصادرة من الجهات املختصة، وكما هو 

مبني تفصيالً يف األوراق.
استهدفوا عمداً بالصواريخ البالستية والقذائف املحظورة 
دولياً ومحلياً املستشفيات ودور العبادة واملرافق والطواقم 
الطبية يف عدد من املحافظــات اليمنية والتي يتواجد فيها 
املرىض والجرحى نتج عنها إلحــاق الرضر بتلك األماكن، 
ومقتل وإصابة عدد من العاملني يف الطواقم الطبية واملرافق 

الصحية.
خربوا وعيبوا بالقوة عقارات ومنقوالت عامة وخاصة 
باملدنيني بأن قصفوهــا باملدفعية والصواريخ ونســفاً 
باملتفجرات - امتــدت جريمتهم هــذه إىل جميع أرايض 
الجمهورية، وقد بلغ تعداد العقارات املعيبة والتي دمروها 
كلياً أو جزئياً أكثر من ثالثني ألفاً ما بني منزل ومســجد 

ومدرسة  ومستشفى ومستوصف ودار للقرآن.

وضعوا فخامة رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلــــحة المشير الركـــــــــــــــــــــــن عبدربه منصور هادي رهن اإلقامة الجبرية ثم حاولوا قتله قصفًا بالطائرات

عطلوا احلياة وانقلبوا عىل النظام اجلمهوري وأطلقوا الصــــــــواريخ والطائرات املسرية عىل رؤوس اآلمنني من املدنيني
اشتركوا مع آخرين في االنقالب على النظــام الجمــــــــــهوري وســلطاته الدستورية بقوة السالح والعنف

عبدالملك الحوثي ومن معه.. مـــــــــــــجرمو حرب مطلوبون للعدالة

أسسوا تنظيامً إرهابياً مسلحاً بإرشاف من قيادات مـــــــــن حزب اهلل اللبناين واحلرس الثوري اإليراينأسسوا تنظيامً إرهابياً مسلحاً بإرشاف من قيادات مـــــــــن حزب اهلل اللبناين واحلرس الثوري اإليراين
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أسامء قادة االنقالب احلوثي املطلوبني للعدالة أسامء قادة االنقالب احلوثي املطلوبني للعدالة 
بدأت احملكمة العسكرية يف املنطقة الثالثة مبأرب الثالثاء بتاريخ 7 / 7 / 2020م أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج 

الدين حملاكمة 175 من القادة واملشاركني يف االنقالب احلوثي على املؤسسات الدستورية للدولة.
ويواجه املتهمون عددًا من التهم بارتكاب جرائم جسيمة أبرزها االنقالب على الشرعية الدستورية يف اجلمهورية اليمنية 

برئاسة فخامة الرئيس املشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة.
صحيفة »26سبتمبر« تنشر قائمة املتهمني الـ«175« ممن يحاكمون غيابيًا كفارين من وجه العدالة،بدءًا من زعيم االنقالب 

املدعو عبدامللك احلوثي وانتهاء باملدعو وليد علي أحمد عبداهلل أبو دنيا.
الــــــــصفةاالســــــــــــم م

قائد املليشيات االنقالبيةعبدامللك بدر الدين أمري الدين الحوثي,1

منتحل صفة مساعد القائد األعىل للقوات املسلحةيحيى محمد محمد الشامي,2

منتحل صفة وزير الرتبيةيحيى بدرالدين أمري الدين الحوثي3

عضو املجلس السيايسمحمد عيل عبدالكريم الحوثي4

منتحل صفة وزير الداخليةعبدالكريم أمري الدين الحوثي5

منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصةعبدالخالق بدر الدين الحوثي6

رئيس ما يسمى باملجلس السيايسمهدي محمد حسني املشاط7

منتحل صفة رئيس هيئة االستخبارات واالستطالععبدالله يحيى عيل الحاكم8

منتحل صفة وزير النقلزكريا يحيى محمد محمد الشامي9

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل محمد الكحالني10

منتحل صفة الناطق الرسمي للحركة رئيس وفدهم املفاوضمحمد عبدالسالم فليته11

منتحل صفة وزير الدفاعمحمد نارص أحمد العاطفي12

مبارك صالح املشن الزايدي13
منتحل صفة قائد املنطقة العسكرية الثالثة، عضو ما يسمى باملجلس 

السيايس

منتحل صفة قائد ألوية الحرسيوسف عبدالله حسني الفييش14

منتحل صفة قائد جهاز األمن واملخابرات + نائب وزير الداخليةعبدالحكيم هاشم عيل الخيواني15

منتحل صفة محافظ محافظة تعزسليم محمد نعمان مغلس16

منتحل صفة أمني العاصمةحمود محمد عباد17

منتحل صفحة نائب ما اسموه بمجلس الشورىمحمد نارص قايد حسني البخيتي18

مدير مكتب ما أسموه باملجلس السيايس األعىلأحمد محمد يحيى حامد19

منتحل صفة سفري اليمن لدى إيرانإبراهيم محمد محمد الديلمي20

منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنيةمحمود عبدالقادر الجنيد21

منتحل صفة وزير اإلعالمضيف الله قاسم الشامي22

منتحل صفة وزير الشباب والرياضةحسن محمد زيد23

منتحل صفة وزير الصحة والسكانطه أحمد املتوكل24

منتحل صفة وزير الدولةفارس محمد مناع25

ًأحمد عبدالله عيل عقبات26 منتحل صفة وزير عدل لالنقالبيني سابقا

عضو ما يسمى املكتب السيايس األعىلعيل نارص قرشه27

منتحل صفة مساعد وزير الخارجيةحسني حمود العزي28

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلعبداإلله محمد حجر29

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلفضل محمد محمد املطاع30

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحسن صالح الحمزي31

منتحل صفة  محافظ محافظة الجوفعامر عيل حسني عامر املراني32

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل القحوم33

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحمزة بدر الدين الحوثي34

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحزام محمد االس35

مستشار ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد محمد مفتاح36

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعبدالله هاشم السياني37

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلإسماعيل إبراهيم أحمد الوزير38

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحمد أحمد القبيل39

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل يحيى العماد40

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد صالح مبخوت النعيمي41

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلسلطان أحمد عبد الرب السامعي42

منتحل صفة نائب رئيس هيئة األركانعيل حمود زيد املوشكي43

منتحل صفة محافظ محافظة املحويتفيصل أحمد نارص حيدر44

منتحل صفة مدير دائرة االستخباراتعيل محمد أبو حليقة45

منتحل صفة وزير الصناعةعبدالوهاب يحيى الدره46

منتحل صفة قائد عسكري – حجةنائف عبدالله صغري أبو خرفشه47

منتحل صفة وزير الدولةنبيه محسن أبو نشطان48

عضو ما يسمى بمجلس الشورىصادق عبدالله أبو شوارب49

منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنميةحسني عبدالله مقبويل50

منتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون املالية ووزير املاليةرشيد عبود أبو لحوم51

منتحل صفة وزير الخدمة املدنية والتأمنيإدريس سعيد الرشجبي52

منتحل صفة وزير الثروة السمكيةمحمد محمد الزبريي53

منتحل صفة وزير املياه والبيئةنبيل عبدالله الوزير54

منتحل صفة وزير الكهرباء والطاقةعاتق حسني عبار55

منتحل صفة وزير األوقاف واألرشادنجيب عبدالله العجي56

منتحل صفة وزير االتصاالت وتقنية املعلوماتمسفر عبدالله النمري57

منتحل صفة وزير الزراعة والريعبدامللك قاسم الثور58

منتحل صفة القائم بأعمال وزير السياحةأحمد محمد العليي59

منتحل صفة وزير الدولةأحمد صالح القنع60

منتحل صفة وزير الثقافةعبدالله أحمد الكبيس61

منتحل صفة وزير األشغال العامة والطرقغالب عبدالله مطلق62

منتحل صفة وزير املغرتبنيمحمد سعيد املشجري63

منتحل صفة وزير العدلمحمد محمد عبدالله الديلمي64

منتحل صفة مدير مكتب رئيس الوزراءعبدالرحمن سالم ذيبان65

منتحل صفة أمني عام مجلس الوزراءأحمد نارص الظرايف66

منتحل صفة وزير الخدمة املدنيةطالل عبدالكريم عقالن67

منتحل صفة رئيس هيئة األركانمحمد عبدالكريم أحمد الغماري68

منتحل صفة رئيس األمن القوميعبد الرب صالح أحمد جرفان69

منتحل صفة قائد العمليات الخاصةحسني محمد محسن الروحاني70

منتحل صفة محافظ حجة - حجةهالل عبده عيل حسن الصويف71

منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع واألمنحسني ناجي هادي خريان72

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الداخليةعبدالله عيضه الرزامي73

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الدفاععبدالباري عبدالرحمن الشمريي74

منتحل صفة رئيس هيئة القوى البرشيةيحيى شعالن الغبييس75

منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربيةمحمد محمد غالب املقداد76

منتحل صفة قائد القوات الجويةأحمد عيل الحمزي77

منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستيصالح مسفر الشاعر78

منتحل صفة نائب رئيس جهاز األمن واملخابراتعبدالقادر قاسم أحمد الشامي79

منتحل صفة رئس جهاز األمن القوميفواز حسن قائد نشوان80

وكيل ما يسمى بجهاز األمن واملخابرات لشؤون العمليات الخارجيةعبدالواحد ناجي أبوراس81

منتحل صفة أركان حرب محور همدانيحيى عبدالله محمد الرزامي82

منتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدماتعبد الحافظ محمد أحمد عيل السقاف83

منتحل صفة  قائد ما أسموه لواء  صماد 2أمني عيل عبدالله البحر84

منتحل صفة مدير أمن محافظة تعزأمني خالد عيل حميدان85

منتحل صفة محافظ محافظة ريمةفارس مجاهد الحباري86

منتحل صفة قائد اللواء 127جهاد عيل عنرت87

منتحل صفة قائد ألوية الحماية الرئاسيةعبدالله يحيى الحسني88

عبداللطيف حمود يحيى املهدي89
منتحل صفة رئيس غرفة العمليات املشرتكة_ وقايد املنطقة العسكرية 

الرابعة

منتحل صفة وكيل مصلحة الهجرة والجوازاتمحمد عبد الجليل قاسم أحمد الشامي90

منتحل صفة قائد املنطقة السادسةجميل يحيى محمد زرعه91

منتحل صفة مدير دائرة اإلمداد والتموينمحمد أحمد الكحالني92

منتحل صفة قائد القاعدة البحريةنجيب عبدالله ذمران93

منتحل صفة  قائد قوات الرشطة العسكريةمحمد محمد قائد الحيمي94

منتحل صفة مدير دائرة التوجيه الناطق الرسمي للقوات املسلحةيحيى رسيع قاسم رسيع95

منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحيلعيل صالح األنيس96

منتحل صفة أركان حرب الرشطة العسكريةمحسن اسعد السقلدي97

منتحل صفة أركان حرب القوات البحريةمنصور أحمد السعادي98

منتحل صفة أركان حرب املنطقة العسكرية الرابعةحمود أحمد صالح دهمش99

منتحل صفة أركان قوات األمن الخاصةعيل يحيى أحمد عيل قرقر100

منتحل صفة رئيس عمليات قوات االحتياطأحمد منرص العنيس101

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة السادسةعيل عبدالله العاقل102

منتحل صفة قائد اللواء الثالث حماية رئاسيةفؤاد عبدالله يحيى العماد103

منتحل صفة قائد اللواء الرابع مدرعزكريا محمد أحمد محمد املطاع104

منتحل صفة قائد اللواء العارش عمليات خاصةأحمد جابر ناجي املطري105

منتحل صفة قائد الواء  312مشصالح عيل نارص الشامي106

منتحل صفة قائد محور تعزأحمد عبدالله الرشيف107

منتحل صفة مدير الدائرة القانونيةمحمد محمد صالح العظيمة108

منتحل صفة رئيس مصلحة خفر السواحلعبد الرزاق عيل عيل عبد الله املؤيد109

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثةعبدالويل محمد عبدالله الحوثي110

منتحل صفة مدير دائرة اإلمداد والتموينعبدامللك يحي محمد الدره111

منتحل صفة قائد قوات األمن الخاصةحمود حسان سنان محمد الحارثي112

منتحل منصب مساعد وزير الدفاع للتكنولوجياأبوبكر يحيى عبدالعزيز الغزايل113

قائد اللواء الثاني طريانزيد عيل بن عيل األكوع114

مالح جويعيل عبدالله الحمزي115

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل عيل ضيف الله العريمي116

نائب رئيس شعبة استخبارات القوات الجويةمحمد عيل الغفاري117

نائب قائد قوات الدفاع الجوييحيى عباد الرويشان118

منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستيةمحمد أحمد الطالبي119

منتحل صفة قائد اللواء 314 مدرعحسني صالح صرب120

منتحل صفة قائد اللواء 35 مدرعمنصور محسن أحمد معجري121

منتحل صفة قائد املنطقة السابعة سابقاًحميد عيل الخرايش122

منتحل صفة قائد حرس الحدودنارص أحمد صبحان املحمدي123

منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيلمحمد أحمد النزييل124

وكيل جهاز األمن واملخابرات للشؤون املالية واإلداريةمحمد عباس قاسم عامر125

منتحل صفة قائد محور الفرضةعابد عبدالله الجود126

منتحل صفة قائد اللواء 115مشعبدالويل عبده حسن الجابري127

منتحل صفة قائد اللواء الثالث مشاه جبيلحسني عيل املقديش128

منتحل صفة مساعد رئيس هيئة األركانأحمد صالح الهندي129

منتحل صفة عميد الكلية البحريةمحمد عيل القادري130

منتحل صفة قائد قوات األمن الخاصةعبد الرزاق محمد إسماعيل املروني131

منتحل صفة قائد اللواء 22 مدرع حرسأحمد صالح عيل القرن132

منتحل صفة قائد اللواء 3٩ مدرعمنصور عبدالله ناجي عيل مرشد عوفان133

منتحل صفة قائد اللواء 201 مدرعرضوان محمد صالح134

منتحل صفة قائد اللواء 33 مدرعطالل محمد ثابت العجل135

منتحل صفة قائد اللواء 17 مشاةمحمد عيل سعيد136

منتحل صفة قائد اللواء 145 مشاةعبدالله جميل الحارضي137

منتحل صفة وكيل محافظة تعزصالح عبدالرحمن بجاش138

منتحل صفة نائب قائد اللواء 3٩ مدرعأحمد عيل أحمد قاسم عيل املاوري139

منتحل صفة مدير رشطة تعزعبدالخالق محمد أحمد الجنيد140

منتحل صفة قائد املنطقة العسكرية الخامسةحمزة أبو طالب )أبوحمزة(141

منتحل صفة مدير عام شؤون الضباطزكريا حسن محمد حسن الرشيف142

منتحل صفة أركان حرب املنطقة السادسةعيل سعيد الرزامي143

منتحل صفة أركان حرب املنطقة العسكرية الثالثةهادي زريب نارص دغيش144

منتحل صفة قائد اللواء 310 مدرعخالد عيل حسني العندويل145

منتحل صفة مدير عام مكافحة اإلرهابعبدالله عيضه مفرح العياني146

منتحل صفة مدير أمن م/صنعاءمجاهد حسني عيضه املطري147

منتحل صفة نائب مدير دائرة العمليات الحربيةإبراهيم محمد املتوكل148

منتحل صفة مدير أمن م/صنعاءعز بن صالح مطهر دحوه149

منتحل صفة مدير دائرة األشغال العسكريةمحمد عبد امللك محمد إسماعيل املروني150

طياررشف عيل املاوري151

طيارعيل عبدالرحمن يحيى العلفي152

منتحل صفة قائد قوات النجدةأحمد عيل ضيف الله جعفر153

منتحل صفة قائد لواء النقل الخفيفأحمد عبدالله السياني154

منتحل صفة قائد محور إبقاسم محمد العياني155

منتحل صفة قائد محور البقعأحمد محمد غيالن القحم156

منتحل صفة مساعد مدير دائرة االستخباراتمحمد عيل مهدي محسن حسني زهرة157

منتحل صفة مدير أمن محافظة البيضاءمحمد عيل حسني دغيش158

منتحل صفة اإلمداد البرشي - م/مأربعبدالله أحمد مجيديع159

منتحل صفة قيادي أمنيحسني محمد هاشم160

عضو مجلس الشورى التابع لالنقالبينييحيى أحمد نارص جحاف161

منتحل صفة قائد لواء مرادهيثم منصور زهران162

منتحل صفة قائد قاعدة طارق الجوية - مطار تعزمحمد عبدالله سعيد163

منتحل صفة رئيس أركان اللواء 115جميل هزاع الجابري164

منتحل صفة قيادي عسكرينبيل عبدالرحمن طارش أحمد عبادي165

منتحل صفة قائد األمن املركزيمحمد نارص الفرايص166

منتحل صفة قائد مدفعية اللواء 3٩ مدرعسعيد مرشد عيل سمان167

منتحل صفة وكيل محافظة تعز للشؤون االجتماعيةحامس مجاهد أحمد حميد الحباري168

نقيب يف القوات املسلحةعيل عبدالله الصربي169

منتحل صفة قائد عسكري - حجةطه يحيى املحطوري170

منتحل صفة قائد عسكري – حجةعبدالرحمن حسني الجماعي171

منتحل صفة قائد عسكري - حجةمحمد محمد سلبه172

منتحل صفة طيارعيل عتيق العنيس173

منتحل صفة قائد عسكري – حجةإبراهيم محمد أحمد عبده الكحالني174

وليد عيل أحمد عبدالله أبو دنيا175
منتحل صفة قائد عسكري – حجة أسماء قادة االنقالب الحوثي 

املطلوبني للعدالة
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منذ تعيني املدعو يحيى الحوثي شقيق زعيم املليشيا 
االنقالبية وزيراً للرتبية سحبت املليشيا جميع املناهج 
املدرسية لكل املراحل، وقامت بطباعة مناهج تعليمية 
جديدة تتضمن دروســا تمجد رموزهــا التاريخية 

والدينية، وتنرش أفكاراً تخدم توجهها الطائفي.
وبالتزامن مع طباعة املنهج الحوثي الجديد صادرت 
املليشــيا الحوثية جميع الكتب التي ألفها أئمة من 
املذهب السني من مكتبات املدارس اليمنية، ووضعت 

بدال عنها كتبا ملؤلفني من مذهبهم.

تغيير أسماء المدارس
وبدت رغبة املليشيا واضحة يف تغيري أسماء املدارس 
ذات البعد الوطني الجمهوري، وإحالل أســماء بديلة 
تعكس هويتها الطائفية ومرشوعها، الذي ينظر إليه 
عىل أنه امتداد لنظام الحكم الخميني يف إيران فقامت 
بإعداد الئحة بأسماء عرشات املدارس لتغيري أسمائها.

املليشــيا نفذت عملية تطهري واسعة، شملت آالف 
املوظفني الحكوميني من سجل الخدمة املدنية، تمهيداً 
إلحالل عنارصهــا الطائفيني بــدالً عنهم يف خطوة 
أرادت من خاللها حرص كافة الوظائف القيادية العليا 
واملتوســطة يف العنارص املنتمني إىل ســاللة زعيمها 
تكريساً ألفضليتهم القائمة عىل فكرة االصطفاء اإللهي 

املزعوم لزعيمها وساللته.
عملية "التطهري" جاءت بناء عىل توجيهات رئيس 
مجلسها السيايس مهدي املشــاط، فقد أمر عنارص 
جماعته يف الخدمة املدنيــة، بترسيع عملية التطهري 
الوظيفي، التي تهدف إىل شــطب آالف املوظفني من 
ســجالت الخدمة، واإلبقاء فقط عىل من يقبل العمل 

تحت إمرة املليشيا، بعد أخذ بصمتهم البيولوجية.

استبدال المعلمين
وكانت املليشــيا اإلرهابية تدرك أن تغيري املناهج 
وحدها ال يحقق هدفها، لذا عمدت بعد تغيري املناهج 
الدراسية يف كل املراحل التعليمية من األسايس وصوال إىل 
الجامعة، إىل ممارسة عمليات إقصاء وفصل تعسفي 
آلالف املعلمــني واملعلمات واســتبدالهم بعنارصها 

الضعيفة ثقافيا وتربويا لتحقيق اسرتاتيجيتها. 
املتتبع الســرتاتيجية مليشــيا الحوثي يف تطييف 
وتشــييع املجتمع يجد أن هنالك مسارين تنتهجهما 
أوالها املدارس، وثانيهمــا املراكز الصيفية أو ما بات 

يعرف حاليا بالدورات الثقافية.

تجنيد المعلمين
حملة تجنيد جديدة تنفذها مليشــيا الحوثي تحت 
مسمى "حشد القطاعات الوظيفية" تسوق من خاللها 

آالف املوظفني املدنيني إىل جبهات القتال.
املسؤول اإلعالمي لنقابة املعلمني اليمنيني "يحيى 
اليناعي" أشار إىل أن القطاع املستهدف من تلك الحملة 
بشــكل رئيس هو قطاع الرتبية والتعليم، إذ تسعى 
املليشــيا إىل الزج بآالف املعلمــني والعاملني يف حقل 
الرتبية إىل جبهات القتــال ليكونوا وقوداً للحرب التي 

تخوضها ضد الحكومة الرشعية.
مؤخراً وجه يحيــى الحوثي -وزيــر الرتبية لدى 
املليشيا- مدراء املكاتب واملؤسسات التعليمية بحشد 
املوظفني لجبهات القتال، وحسب اليناعي فإن النقابة 
تلقت بالغات وشكاوى تؤكد استدعاء مدراء مكاتب 
الرتبية يف املحافظات ملدراء املدارس ومسؤويل األقسام 
واملعلمني وإجبارهم عىل املشــاركة يف حملة حشــد 

القطاعات الوظيفية.

ضحايا بالعشرات
نتائج تلك الحملة التي دشــنتها املليشيا الحوثية 
انتهت بمجزرة تعرض لها العرشات من قيادات العمل 
الرتبوي يف محافظة ريمة، إذ تأكــد أن معظم أولئك 
الرتبويون تعرضوا للقتــل واإلصابة بمن فيهم مدير 
املكتب التوعوي، فيما ال يزال العديد ممن شاركوا يف 

القتال يف عداد املفقودين.
يؤكد متابعون أن االنتهاكات التي يتعرض لها قطاع 
التعليم يف مناطق سيطرة االنقالب تأخذ منحًى خطرياً، 

باعتبار أن الحوثي لم يقترص عىل تجنيد الطلبة وبات يف 
الفرتة األخرية ينفذ حمالت تجنيد يف صفوف املعلمني.

سياسة تجريفية
حسب وزير اإلعالم فإن املعلومات التي تكشف عنها 
مذكرة املليشــيا الحوثية تظهر جانبا من سياسات 
التجريف التي تمارسها املليشيا بحق الكادر اإلداري 
للدولة يف مناطق ســيطرتها بمن فيهم العاملون يف 
القطاع التعليمــي عرب الزج بهــم يف محارق املوت، 
وإحالل عنارصها املؤدلجني باألفكار اإليرانية املتطرفة 

والدخيلة بدالً عنهم.
الوزير اإلريانــي أكد أن الهدف مــن هذا املخطط 
الخبيث هو االستيالء عىل مفاصل العملية التعليمية 
يف املديريات واملحافظات النائية، ومسخ هوية األجيال 
القادمة وتحويلهم إىل قطعان مؤدلجة بثقافة املوت 

والكراهية، واالنقياد الكامل لنظام املاليل يف إيران.
صراع الهوية

تثبت املليشيا الحوثية يوماً بعد آخر أن خالفها مع 
اليمنيني أكرب من أن يكون خالفا سياسيا بل أعمق من 
ذلك، إذ هو مرشوع طائفــي عنيف يعمد إىل محاولة 
تسخري كل مقدرات اليمن وإرثه ومكتسباته لخدمة 
كيان ساليل قائم عىل مفاهيم عنرصية متخلفة عىل 

نقيض املرشوع الوطني الجامع لكل اليمنيني.
مقترحات لمواجهة التجريف

عن سبل مواجهة تجريف الحوثيني للهوية اليمنية 
يرى متابعون أن هناك وســائل وحلــوال مجدية يف 
مواجهة خطر التجريف الحوثي للهوية اليمنية، منها 
أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتشكيل لجنة معنية 
ملواجهــة تطييف التعليم وتجريــف الهوية اليمنية، 
وكذا تشكيل لجنة مشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم 
ووزارة اإلعالم مهمتها تنفيذ أنشطة إعالمية واسعة 
ودائمة، وكذلك اســتحداث إدارات عامة جديدة تعمل 
عىل سحب خدمة التوثيق من السيطرة الحوثية خاصة 

التعميد للخارج.
وأهم تلك الحلول هو إلزام املنظمات الدولية املرتبطة 
بالتعليم بالعمل عرب التنسيق مع الحكومة املعرتف بها 
دولياً، إضافة إىل متابعة أنشــطة الحوثيني يف الحقل 
التعليمي، وكشفها يف وسائل اإلعالم لتعرية أهدافها 

أمام اليمنيني.

  تقرير/  قاسم الجبري
 منذ ســيطرتها عىل العاصمة صنعاء يف2014م، 
وضعت مليشيا الحوثي عينها عىل كل يشء ومع مرور 
الوقت زادت من وترية السطو والنهب للذين تنتهجهما 
يف سبيل تحقيق أهدافها لصالح منتسبيها وقياداتها.

عقارات وأرايض الدولة وكــذا عقارات املواطنني 
كانت ضمن مخططات املليشيا وهدفا للسطو عليها 
ففي موجة نهب جديدة، عادت املليشــيا الحوثية 
للســطو عىل املزيد من عقــارات وأرايض الدولة يف 
صنعاء ومدن يمنية أخرى مبتكــرة ذرائع وطرقا 
متعددة الستكمال سيطرتها عىل العقارات الخاصة 

والعامة ملصلحة كبار قادتها.

املليشيا نشطت مؤخراً يف رشاء املئات من العقارات 
واألرايض اململوكة ملواطنني يف أحيــاء متفرقة من 
العاصمة صنعاء ودفع مرشفــون حوثيون مبالغ 
مالية طائلة تصل إىل مليارات الرياالت يف رشاء أرايض 
وعقارات، األمر الذي أدى إىل ارتفاع غري مســبوق يف 

أسعار العقارات.

تجريف واستيالء
مصادر إعالمية نقلت عن مصادر مطلعة يف أرايض 
وعقارات الدولة أن عمليات التجريف واالســتيالء 
والنهب بقوة الســالح ألرايض األوقاف واملواطنني 
واملستثمرين تقف خلفها عصابات إجرامية متعددة 

تدعمها وتمولها وتساندها قيادات حوثية بارزة.

نشــط املرشفــون الحوثيــون يف رشاء األرايض 
والعقارات شهد نشــاطا غري مسبوق خالل الفرتة 
القليلة املاضية بالتزامن مع عمليات النهب والسطو 
واالعتداء عىل أرايض املواطنني والدولة بصورة وصفت 

بـاملخيفة.

نهب العقارات تعد واحدة من أبشع الجرائم التي 
اعتادت املليشيا الحوثية عىل ارتكابها وتندرج ضمن 
محاوالتها املستمرة إلذالل اليمنيني وتضييق الخناق 
عليهم وإفساح املجال أمام أتباعها للتمدد والسيطرة 

وتكوين ثروات مالية طائلة.

سطو في إب
أرايض الدولة واملواطنني يف محافظات تخضع 
لسيطرة املليشيا لم تكن بمنأى عن مسلسل السطو 
والنهب الحوثي، ففي محافظة إب نفذت املليشيا 
منذ ديسمرب )كانون األول( من العام املايض، وحتى 
آواخر مارس املايض املئــات من عمليات االعتداء 
عىل أرايض مواطنني بعدة مديريات باملحافظة إذ 
تعرضت أرايض مواطنني كثر يف مديريات "الظهار 
واملخادر واملشنة وحبيش والعدين والحزم ويريم" 
وغريها، لتعٍد وبســط ونهب من قبل العصابات 
الحوثية، وذلك ضمن عملية استهداف واسعة، لم 

تشهد لها إب مثيالً.

سكان ومصادر محلية يف إب يشكون من استمرار 
سياســات العبث والنهب والســطو التي تمارسها 

القيادات الحوثية بحق أراضيهم وممتلكات الدولة.

سطو في الحديدة وذمار
ويف محافظة الحديدة واصل قادة املليشــيا نهب 

أرايض املواطنني وأمــالك الدولة، ويف محافظة ذمار 
واصلت العصابــة الحوثية، نهبها ألرايض املواطنني 

والدولة بمناطق متفرقة من املدينة ومديرياتها.

مصادر محلية أكدت قيام املليشــيا باملحافظة وعرب 
مجموعة من القضاة بنهب مساحات واسعة من األرايض 
التي تعود ملكيتها ملواطنني من أبناء ذمار متخذين خالل 

ذلك أســاليب متنوعة لالستحواذ عليها 
دون أي مسوغات قانونية.

مقر المؤسسة االقتصادية
حولت املليشــيا أجــزاء من مقر 
املؤسسة االقتصادية اليمنية إىل محال 
تجارية، وقامت بتأجريها ملوالني لها 
طائفيا حسب مواطنني، مشريين إىل 
أن اعتداءات املليشــيا طالت أرضية 
تابعة لضباط القوات الجوية بمنطقة 
سعوان )شــمال رشقي العاصمة(، 
باإلضافــة إىل أراض كانت الدولة قد 
منحتها ألهايل قتىل منتسبي القوات 

املسلحة قبل االنقالب عام 2014.

سطو على الحدائق
يف السياق اقتطع مرشفون حوثيون 
آخرون أجزاء من حديقة هايل وسط 
صنعاء إلنشاء محال تجارية خاصة 
بهم كما فقدت الكثــري من الحدائق 
واملتنزهات مساحات استخدمت لبناء 
محال ومقاٍه لصالح املليشيا الحوثية.

سطو على المدراس
مصادر تربوية يف صنعاء أكدت قيام 
قادة من املليشــيا يف منتصف مارس 

)آذار( املايض ببيع مساحة واســعة أمام مدرسة 
الشــعب الواقعة بالقرب من ســوق شعبية وسط 
صنعاء، بمبلغ 3 مليارات ريال وتم توزيع عائد ساحة 
املدرسة بني قيادات نافذة يف املليشيا األمر الذي أثار 

استياًء واسعاً يف أوساط مواطنني وتربويني.

حسب مصادر تربوية فإن املدعو يحيى الحوثي، 
شقيق زعيم العصابة الحوثية واملعني وزيرا للرتبية 
والتعليــم بحكومة االنقالبيــني، كان الرأس املدّبر 
لصفقة بيع ســاحة املدرســة وتحويلها إىل محال 

تجارية. 

نهب أكثر من 80% من أراضي الدولة
يقدر مراقبون محليون أن عمليات السطو الحوثية 
طالت منذ االنقالب أكثر من %80 من أرايض وعقارات 
وممتلكات الدولة يف كل من صنعاء ومناطق يمنية 

أخرى.

ويرى املراقبون أن عمليات السطو الحوثية وكذا 
الرشاء النشــط يف الوقت الحايل لألرايض والعقارات 
يأتي ضمن عملية التغيري الديموغرايف التي تنفذها 
املليشيا يف صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد 

املدى وتغيري البنية السكانية للمدن.

تزوير وثائق 
عادة ما تتبع املليشيا أساليب متنوعة لالستحواذ 

عىل األرايض دون أي مسوغات قانونية فقد أوضحت 
مصادر خاصة بالحديدة أن القيادي الحوثي املدعو 
حسني إســماعيل الحوثي، قام عدة مرات بتزوير 
البصائر واإلثباتات القانونية ألرايض املواطنني التي 

قام ويقوم بنهبها.

ووفقا ملعلومات فإن القيادي الحوثي يقوم بتزوير 

البصائر بإيجاد تحكيم صوري غري قانوني، ثم يبدأ 
باستخراج أوامر لتنفيذ الحكم املزور، ويف األخري يقوم 
ببيع األرض املنهوبة بالتعاون مع مدير أمن مديرية 
الجراحي املعني من قبل املليشيا املدعو هاني حزام 

األشول.

ويف ذمار استخدمت املليشــيا عددا من القضاة 
لتزوير الوثائق الخاصة باألرايض، ولتسهيل عملية 
النهب املمنهجة، واشرتطت أن تكون جميع األرايض 
املنهوبة باســم القايض محمد عبد الله إســماعيل 
الشجني املعني من قبل الجماعة مسؤوال عما تسميه 

الجماعة لجنة املظالم.

مصادر كشفت عن أســماء بعض القضاة الذين 
ســهلوا للجماعة عمليات النهــب ألرايض وأمالك 
املواطنني بذمار من بينها-وفقا للمصادر- : القايض 
أبو حسن الديلمي والقايض أبو الحسني املروني وآخر 
يدعى املوشكي، وجميعهم يعملون يف محاكم ذمار، 
فيما ال يزال هناك قضاة آخرون لم تتمكن املصادر 

من معرفة أسمائهم.

نهب بدون توثيق
ماهو مؤكد أن عملية التجريف الواسعة لألرايض 
والعقارات، ال يتــم توثيقها خصوصــاً وأن أغلب 
األشخاص والجهات املعتدى عىل أراضيها وعقاراتها 
ال تقوم بتوثيق الوقائع، إما نتيجة لتهديدها من قبل 

أفراد العصابة وإما ملعرفة املالك املسبقة بعدم جدوى 
اللجوء إىل الرشطة والقضاء الخاضعني للمليشيا.

احتكار عملية البيع والشراء
فرضت املليشيا يف عموم مناطق سيطرتها قيوداً 
عىل بيع العقــارات واألرايض، يف خطوة أرادت من 
خاللها أن تحتكــر عملية البيع والرشاء 
كوسيط بني البائع واملشرتي األمر الذي 
مكنها من احتكار العملية واالستيالء عىل 

أكرب قدر من العقارات واألرايض.

جبايات على مستأجري العقارات
يف الشــق اآلخر وألجل التضييق عىل 
مستأجري العقارات كي تخلو الساحة 
لهم تنفذ مليشيا الحوثي حملة مداهمة 
مستمرة طالت مستأجري العقارات يف 
املناطق الخاضعة لسيطرتهم إلجبارهم 

عىل دفع إتاوات.

وترسل املليشيا مســلحيها عىل متن 
أطقم قتالية، إىل مســتأجري العقارات 
إلرغامهم عىل دفع مبالــغ مالية تحت 
مســمى رضائــب العقــارات إذ ترغم 
املســتأجرين عىل الدفع نيابة عن املالك 
وأصحاب العقــارات، الذين ُســلبوا يف 
الســابق مبالغ مالية بذات الحيل التي 

تمارسها املليشيا.

السجن عقوبة من لم يدفع
ويقوم عنارص مليشيا الحوثي بسحب 
املستأجرين وسجنهم، حيث تقوم بحبس 
شــخص عىل ذمة رضيبة عقار يملكه 

الغري، بغرض ابتزازه فقط!!

التصعيد الحوثي توسع يف اآلونة األخرية ضد التجار 
واملستثمرين وعامة الناس، وافتعال أزمات املشتقات 
النفطية، لفرض مبالــغ مالية عىل اليمنيني تحاول 

املليشيا من خاللها سد النقص املايل الذي أصابها.

استثمار األموال المنهوبة
ما هو معروف أن املليشــيا الحوثية عمدت منذ 
سيطرتها عىل الدولة، بقوة السالح، إىل نهب وإفراغ 
خزائن املؤسســات الحكومية وعىل رأســها البنك 
املركزي اليمني وعدد من البنوك الخاصة ومؤسسات 
التأمينات االجتماعية واقتحمت وداهمت عدداً من 
رشكات القطاع الخاص وأممت ممتلكاتها، إضافة 
إىل مساعيها املحمومة لنهب أرايض وعقارات الدولة 
لتضخيم ثرواتها واســتحدثت عــدداً من الرشكات 

الجديدة لغسل أموالها املنهوبة.

مصادر اقتصادية تؤكد أن مليشيا الحوثي قامت 
بتحويل األموال التي نهبتها وتنهبها من موارد الدولة 
إىل عقارات، خاصة أنها تخىش إيداعها يف البنوك أو 
اكتنازها يف البيوت مشــريين إىل أن املليشيا تتسابق 
يف اســتثمار معظم األموال املنهوبــة يف العديد من 
القطاعات أهمها العقاري والخدمي واملرصيف وتجارة 

الوقود واألدوية.

املليشــيا تجني من وراء تلك االستثمارات أرباحاً 
طائلة بعد تحييد القطاع الخاص الحقيقي وتمزيقه 

واستئثارها بالســوق لصالح رشكاتها عىل حساب 
أسماء تجارية كبرية يف السوق اليمنية.

استحداث أبنية ومجمعات سكنية
وظهرت تلك األموال املنهوبة يف شــكل مشاريع 
اســتثمارية، إذ قامت املليشيا باســتحداث وبناء 
مجمعات ســكنية ومراكز تجارية عــدة، وحولت 
العقارات التي اســتحوذت عليها بقوة الســالح أو 
قامت برشائها من أمــوال اليمنيــني املنهوبة، إىل 
مواقع استثمارية تعود ملكيتها لقيادات يف املليشيا 
االنقالبية الذين بدورهم أوكلوا إىل أشخاص موالني 

لهم مسؤولية تشغيلها. 

وعىل صلة باملوضوع، كشفت معلومات أمنية يف 
صنعاء عن قيام نافذين يف مليشيا الحوثي بتنفيذ أكثر 
من 1200 عملية سطو عىل أراض عامة وخاصة يف 
العاصمة صنعاء وحدها خالل األشهر الثالثة األوىل 

من العام الجاري.

شراء منازل 
ما أشــار إليه اقتصاديون تؤكده الوقائع وكثري 
من القصص تحدث أمام الناس يوميا منها أن أحد 
قيادات الصف الثالث ملليشــيا الحوثي ويدعى "ابو 
كهالن" اشرتى يف قت قريب عمارة من ستة طوابق 
يف حي "حزيز" جنوبــي صنعاء بقيمة 970 مليون 
ريال يمني عن طريق مكتــب عقارات تابع لقيادي 

آخر يدعى "سمري املروني".

مقربون من القيادي أكدوا أن أبو كهالن كان -حتى 
وقت قريب- من ذوي الدخل املحدود جدا، و يسكن يف 
منزل شعبي من طابقني، مبدين استغرابهم الشديد 

من هذه الثروة الضخمة التي هبطت عليه فجأة!!.

إغراء وتهديد
مواطن كبري يف السن يدعى "صالح غانم" يعيش يف 
حي "شرياتون" قال إن أحد قيادات الحوثيني عرض 
عليه رشاء منزله بمبلغ كبــري جداً وذلك لكي يقوم 

بهدمه وبناء عمارة شاهقة مكانه.

الحاج صالح أشــار -يف حديث للصحوة نت-  إىل 
أنه أبلغ القيادي بعدم رغبته يف بيع املنزل واالنتقال 
اىل منزل آخر يف نهاية العمر، ولكن القيادي أرص عىل 
رشاء املنزل وزاد يف السعر وحني لم يفلح يف اقناعه 
هدده عرب رســائل وحسب غانم فإن القيادي اليزال 
يحاول معه بشتى الوسائل يف الوقت الذي يؤكد فيه 
الحاج أنه ال يريد بيع منزله آخر عمره لكنه أفصح 
أنه خائف من تنفيذ تهديد القيادي الحوثي إذ ليس 

له ظهر يحميه حسب قوله.

مواقع استراتيجية
املليشيا الحوثية عادة ما تركز أثناء عملية السطو 
عىل أراض ذات مواقع اسرتاتيجية كونها أكثر األرايض 

جنياً لألموال.

ومقابــل هذا البذخ والثــراء الفاحش الذي هبط 
عىل ارس محددة من مليشيا الحوثي، يشكو غالبية 
اليمنيني من غالء معييش وجوع وفقر وأمراض تفتك 
بعائالت بأكملها يف ظل اســتمرار انقطاع الرواتب 
وانهيار ســعر العملة وتدهور األوضاع االقتصادية 

والصحية.

سباق محموم بين قياداتها الستثمار األموال المنهوبة في قطاع العقارات

مليشيا احلوثي.. من هنب عقارات الدولة إىل السطو عىل أرايض املواطنني
 لالستيالء على أراضي المواطنين يقوم قضاة المليشيا بتزوير البصائر واإلثباتات القانونية

1111
لتحويلهم إلى قطعان مؤدلجة بثقافة الموت والكراهية

جتريف التعليم.. خمطط حوثي خبيث ملسخ هوية األجيال 

  أكثر من 80 % من أراضي وعقارات 
وممتلكات الدولة تم السطو عليها 

من قبل الحوثيين

مســتأجري  ترغــم  المليشــيا    
العقارات على دفع إتاوات والســجن 

عقوبة من لم يدفع
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  خاص:
من املقرر أن يعقد مجلس األمن الدويل، األســبوع 
القادم، جلســة خاصة بشــأن خزان النفط العائم 
"صافر"، الذي يرسو قرب ميناء رأس عيىس بمحافظة 
الحديدة، وترفض مليشــيا الحوثي السماح بوصول 
خرباء األمــم املتحدة لصيانتــه املتوقفة منذ خمس 
سنوات، ويشــّكل قنبلة موقوتة، وسط تقارير من 
احتماالت انفجاره والتســبب بأكــرب كارثة بيئية يف 

العالم.
وقال نائب املنــدوب الدائم لليمن لدى األمم املتحدة 
مروان نعمان، يف تغريدة عىل صفحته بموقع "تويرت"، 
الثالثاء: إن مجلس األمن سيعقد جلسة خاصة بشأن 
خزان صافر بناء عىل طلب اليمن يــوم األربعاء 15 

يوليو".
ومن جانبهم رجح دبلوماســيون يف نيويورك، أن 
يلبي مجلس األمن طلب الحكومة اليمنية لعقد جلسة 
مخصصة ملناقشــة خطر حصول ترسب نفطي من 
الناقلة، بهدف الضغط عىل مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران من أجل السماح لخرباء األمم املتحدة بمعاينة 
الســفينة املتهالكة قبل وقوع كارثة بيئية واســعة 

النطاق.
وتقدمت بريطانيــا بطلب من رئيس مجلس األمن 
للشــهر الحايل املندوب األملاني كريستوف هيوسيغن 
بعدما تكررت املطالب من األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييش واملبعوث الخاص إىل اليمن مارتن 
غريفيث لهيئات دولية متخصصة بإيجاد حل للناقلة 
التي صــارت بمثابة »قنبلة موقوتــة« تهدد الحياة 
البحرية واملناطق الساحلية املجاورة ودول املنطقة، 
فضالً عن املالحة البحرية الدولية، ويمكن أن تستمر 

لسنوات عديدة.
يأتي هذا التجاوب الــدويل بعدما طالبت الحكومة 
اليمنية مجلس األمن الدويل بمناقشة التدابري الالزمة 
إللزام الحوثيني بالسماح بمعاينة ناقلة النفط املتهالكة 

"صافر"، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
وتقول الرسالة: إن الناقلة العائمة مهددة باالنفجار 

وعىل متنها أكثر من 1.1 مليون برميل.
وبدوره ناشــد وزيــر الخارجيــة اليمني محمد 

الحرضمــي مجلس األمن باالضطالع بمســؤولياته 
وبحث قضية خزان صافر يف جلســة خاصة، وإلزام 
الحوثيني بالسماح للفريق الفني التابع لألمم املتحدة 
بالوصول إىل الناقلة دون قيد أو رشط، تفاديا لوقوع 

واحدة من كربى الكوارث البيئية يف اإلقليم والعالم.
وطالــب الوزير الحرضمي مجلــس األمن بفصل 
قضية خزان النفط العائم )صافر( عن بقية القضايا 
والتدابري املدرجــة يف مبادرة املبعوث األممي إىل اليمن 

مارتن غريفيث، باعتبارها قضية ملحة.
تخبط حوثي

منذ أكثر من خمس ســنوات ومليشــيا الحوثي 

االنقالبية ترفض السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، 
وبعد إثارة املوضوع عىل مســتوى دويل تفاعلت معه 
الدول الكربى ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا، أخــذت قيادة املليشــيا الحوثية تتخبط 
يف الحديث عــن موقفها االنتهازي الــذي يتجرد من 
املسؤولية كما هي عادة العصابات وعمل املليشيا يف 
كل القضايا واملوضوعات، حيث سارع املدعو محمد 
عيل الحوثي للقول: إن مواقف الدول الداعية لصيانة 
الخزان مجرد تضليل، دون أن يدرك الحوثي خطورة 
األمر  الذي لفت انتباه املجتمع الدويل بأكمله إىل درجة 
أن يخصص له مجلس األمن الدويل جلسة من جلساته 

يف األيام القليلة القادمة.
املليشيا االنقالبية ادعت كذبا وزورا أنها ال تعارض 
صيانة الخــزان، بينما هــي يف الحقيقة تمنع فريق 
الصيانة من القيام بعمله، وهو ما يعرفه الجميع يف 
الداخل والخارج، لكــن إرصار  الحوثيني عىل الكذب 
يضيــف جريمة أخرى إىل سلســلة جرائمهم التي ال 
تنتهي، وبعد ما تبني للمجتمع الدويل أن مليشيا الحوثي 
هي املتسبب الوحيد يف هذه املشكلة لم تجد ما تسرت به 
عورتها سوى التخبط مرة أخرى، وكان هذه املرة بأن 
زعمت قيادة الحوثيني- وهي تتحدث مع مسؤولني يف 
األمم املتحدة، أنهم يودون أن تكون هذه الناقلة سالحا 

ضد املجتمع الدويل، وهذا الحديث أثبته دبلومايس غربي 
لوكالة اسوشيتدبرس، قائال: إن الحوثيني يتمنعون عن 
السماح بصيانة السفينة، ويتعاملون معها عىل أنها 
رادع كامتالك سالح نووي، مضيفا: "إنهم يقولون ذلك 
رصاحة لألمم املتحدة، نود أن تكون تلك السفينة سالحا 

ضد املجتمع الدويل إذا تعرضنا لهجوم ما".
كارثة مرتقبة

يمثل الخزان كارثة إنسانية وبيئية عىل البحر األحمر 
حال حدوث أي ترسب منه، وهو ما جعل جهات دولية 
فاعلة تطالب بشكل متكرر برضورة حل أزمة الخزان.

وأظهرت صور مرسبة تداولها ناشــطون يمنيون 
مؤخرا، الوضع الكارثــي داخل خزان النفط العائم " 
صافر " الذي يحوي نحو مليــون و278 ألف برميل 
نفط خام، وحجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ 
خمس سنوات، وسط مخاوف عاملية واسعة من ترسب 
أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية يف البحر األحمر، 

يمكن أن تعد األكرب يف العالم.
وحذرت الواليات املتحدة، يف وقت سابق من وضع 
ناقلة النفط "صافر"، التي تســيطر عليها مليشيا 
الحوثي، قبالة مينــاء رأس عيىس عىل البحر األحمر، 

وباتت حالتها تتدهور بشدة.
وكانت األمم املتحدة، قد أعلنت مجدداً أواخر الشهر 
املايض أن مليشــيا الحوثي، ترفض السماح بوصول 

خربائها لتقييم وضع الخزان.
يف حني أظهرت وثائق وصور جديدة نرشتها وكالة 
أسوشييتد برس يف حينه أن مياه البحر دخلت إىل حجرة 
محرك الناقلة، ما تسبب يف تلف األنابيب وزيادة خطر 
الغرق. كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، 
وأدى إىل ترسب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من 

تجميع الغازات القابلة لالشتعال.
ونقلت عن خرباء قولهم: إن صيانة الناقلة لم تعد 

ممكنة ألن التلف ال يمكن إصالحه.
الجدير ذكره أن األمم املتحدة تطالب الحوثيني منذ 
سنوات بالسماح بإرسال مفتشني لتقييم األرضار عىل 
متن السفينة املعروفة باسم FSO Safer، والبحث عن 
طرق لتأمني الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب 

السفينة إىل بر األمان.

  خاص:
تواصل مليشيا الحوثي االنقالبية، املدعومة من إيران، 
حربها االقتصادية عىل الشعب اليمني واستهدافها املتكرر 
لالقتصاد الوطني، بأشــكال تمس حياة املواطنني بشكل 
مبارش، دون اكرتاث لعواقب خطواتهــا التدمريية التي 
تستنزف اقتصاد البلد، وتهدد حياة اليمنيني، مع ارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة وتزايد مؤرشات الجوع وانتشار 

األوبئة واألمراض.
واختلقت مليشيا الحوثيني، خالل األسابيع املاضية، أزمة 
مشتقات نفطية خانقة، يف املناطق الخاضعة لسيطرتها، 
أبرزها العاصمة اليمنية صنعاء، ما فاقم معاناة املواطنني، 
يف حني شــهدت معظم املــدن اصطفاًفا غري مســبوق 

للسيارات عىل محطات الوقود.
وكشفت اللجنة االقتصادية اليمنية، التابعة للحكومة 
الرشعية، عن اختالق املليشــيا الحوثية ألزمة املشتقات 
النفطية، "بهدف االستمرار بالتسبب يف معاناة إنسانية 
للمواطنني، يمكنها من تعزيز الســوق السوداء، وخلق 
املربرات يف رفع األســعار وتمويل نشاطها غري القانوني، 
وكذلك سحب الرصيد الذي تم جمعه من تحصيل الرسوم 
القانونية للواردات من املشتقات النفطية وتم تخصيصه 
لرصف الرواتب، لتقوم برصفها خارج ذلك الهدف، وبعيداً 
عن الرقابة الدولية واملحلية، تحت مربر رصف نصف راتب 
لبعض القطاعات واألفــراد، أغلبهم خارج قوائم الخدمة 

املدنية املعتمدة يف 2014".
وســبق أن أكد تقرير صادر عن فريق الخرباء التابعني 
لألمم املتحدة يف اليمن، يف أواخر يناير املايض، أن مليشيا 
الحوثيني، جنت مــا يصل إىل 1.14 مليار دوالر من توزيع 
الوقود والنفط يف السوق الســوداء، عرب رشكات يملكها 
قياداتها ورجالها املقربــون يصل عددها إىل أكثر من 20 

رشكة لتمويل الحرب وجبهات القتال.
وذكر تقرير الخرباء، أن ما ال يقل عن 300 مليون دوالر 
سنويا تحصل عليها مليشيا الحوثيني من خالل الرسوم 
املفروضة عىل واردات الوقود عرب ميناء الحديدة، بمتوسط 
شهري يبلغ 24 مليون دوالر، فضالً عن عائدات الوقود الذي 
يباع يف السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات 

خالل العامني املاضيني.
وال تتورع املليشيا الحوثية، يف تمويل حربها مادًيا عىل 
حساب اليمنيني، ودأبت عىل استهداف االقتصاد الوطني، يف 
كل مرة تواجه فيها منعطًفا مادًيا خانًقا، ولم تجد كل ذلك 
كافًيا، بل وصلت إىل نهب أموال من حساب األمم املتحدة 

لدى البنك املركزي اليمني بمحافظة الحديدة.
وذكر تقرير أورده موقع "العربية نت"، يوم األحد املايض، 
أن املليشيا الحوثية نهبت أموااًل تقدر بـ60 مليون دوالر، 
من إيرادات الوقود املثبتة واملقدرة بحوايل 84 مليون دوالر، 
من حساب يرشف عليه ويراقبه مكتب املبعوث األممي إىل 
اليمن، مارتن غريفيث، لدى البنك املركزي بالحديدة، دون 

اطالع غريفيث أو مكتبه بذلك.
وقال التقرير: إن هذه األموال جرى جمعها يف حساب 
يرشف عليه ويراقبه مكتب املبعوث الدويل، خصص لرصف 
رواتب املدنيني يف مناطــق الخضوع وفق آلية كان يجري 
نقاشها مع مكتب املبعوث، وتعثرت بسبب قيام املليشيا 
بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك األموال من 
ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها املليشيا.
ويشري التقرير، إىل أن املليشــيا الحوثية مارست دور 
اإلرجاء والخداع حني طلــب مكتب املبعوث من الحوثيني 
تقريراً عــن تلك األموال التي صــودرت دون علم مكتب 
املبعوث ملدة تزيد عىل الشهر، وبعد الطلب املتكرر يكشف 
عن مصادرة 44 مليــار ريال يمني تم رصف حوايل 50% 
منها عىل النشاط العسكري لهم، و%50 نصف راتب لبعض 

الفئات التابعة لهم.
التقرير أشــار أيًضا إىل أن غريفيث، قــدم ضمانات 
للحكومة اليمنية بعدم إقــدام الحوثيني مجدًدا عىل نهب 
األموال املخصصة كرواتــب للموظفني من البنك املركزي 
اليمني بالحديدة، وهو ما تسبب يف رفض مقابلة الحوثيني 
ملبعوث األمم املتحــدة إىل اليمــن، يف العاصمة العمانية 
مسقط، األسبوع املايض، اعرتاًضا منهم عىل تلك الضمانات 

التي قدمها غريفيث للحكومة اليمنية.
وأدى انقالب املليشيا الحوثية املدعومة من إيران، عىل 
الحكومة اليمنية، إىل خسائر وأرضار لالقتصاد الوطني، 
قدرت وفًقا لتقرير صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء، 

التابع للحكومة الرشعية، بـ 54.7 مليار دوالر.
وذكر التقرير الصادر يف أغسطس من العام املايض، أن 
إجمايل خسائر اليمن يف انخفاض الناتج القومي يتجاوز 

54.7 مليار دوالر خالل األربعة أعوام من 2015 إىل 2018م 
مقارنًة بسنة األساس العام 2014م.

وقال الجهاز املركزي لإلحصــاء: إن من آثار االنقالب 
والحرب، انكماش متوســط دخل الفرد من الناتج املحيل 
اإلجمايل باألســعار الجارية من حوايل 1287 دوالرا عام 
2014 إىل 385 دوالرا عام 2018 بمعدل تغري تراكمي 70%. 
وبنّي أن هذا االنكماش يعني انزالق مزيد من املواطنني تحت 

خط الفقر الوطني املقدر بـ600 دوالر للفرد يف العام.
وأظهرت تقديرات "الجهاز املركزي لإلحصاء" ارتفاع 
معدالت الفقــر إىل أكثر من %90 نهايــة 2018 مقارنة 
بـ%49 عام 2014، وتدٍن مزمن يف نصيب الفرد اليمني من 
الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار الجارية مقارنًة بمتوسط 
دخل الفرد يف العالم ودول منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا، بما يف ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا 

والسودان.
مشرية إىل انخفاض الناتج املحيل اإلجمايل يف العام 2015 
إىل 24.8 مليار دوالر مقارنة بـ31.7 مليار دوالر عام 2014، 
بينما انخفــض إىل 17.6 مليار دوالر يف العام 2016، وإىل 
15.3 مليار دوالر يف العــام 2017، وإىل 14.4 مليار دوالر 

يف العام 2018".
ونّبه التقريــر يف الوقت ذاته من أن هــذا االنخفاض 
والخسائر يف الناتج املحيل اإلجمايل لليمن مرشح لالرتفاع 

يف ظل استمرار الحرب وانقالب مليشيا الحوثي.
وبنّي "الجهاز املركزي لإلحصاء" أن انقالب املليشــيا 
الحوثية وتداعياته ألحــق أرضاراً مبارشة عىل رأس املال 
املادي والبرشي، فضالً عن تسببه بنزوح ماليني اليمنيني 
داخليا وخارجيا بجانب دفع الكفاءات ورأس املال للهجرة، 

باإلضافة لزعزعة الثقة يف مستقبل االقتصاد اليمني.
مشريًا يف تقريره إىل أن االنقالب وما أفرزه من حرب لعدة 
سنوات تســبب أيضاً بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع 
املرصيف وعجز يف املوازنة العامة للدولة، باإلضافة إىل تعميق 

انكماش الناتج القومي اإلجمايل.
وقال: إن مليشيا الحوثي تركت معظم موظفي الدولة 
واملتقاعدين بدون رواتب لنحو ثالث سنوات، وتسببت يف 
تعثر برامج الخدمات العامة وتعطيل الكثري من األنشطة 
االقتصاديــة والخدمات العامة، وعىل رأســها الكهرباء 
والنفط والغاز، والتي كانت تمثل أهــم روافد االقتصاد 

اليمني.

آخــرها اخـتالق أزمـــة المـشتـقات النفطية..

املليشيا احلوثية تواصل استنزاف االقتصاد الوطني وهنب قوت الشعب

توشك أن تتسبب في وقوع أكبر كارثة بيئية في العالم..

مليشيا االنقالب احلوثي يف مواجهة مفتوحة
مع املجتمع الدويل بسبب ناقلة النفط »صــافــر«
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 حــرب اإلشـاعة وواجـب التصدي هلا
حظيت املؤسســة العســكرية التابعة للحكومة 
الرشعية بأبطال صناديد أشــداء عىل أعداء الوطن 
والجمهورية، مخلصني لقضايا الشــعب والقضايا 
الجمعيــة، ال تهزمهم أصعب الظــروف وال تفت يف 
عضدهم أقىس األزمات واملحن، يجدهم الوطن حيث 
يناديهم، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، ما 
يميزهم أكثر شدة البأس وقوة العزيمة ورباطة الجأش 
وحزم األمر وصالبة اإلرادة، وهم يخوضون هذه املعركة 
الوطنية املقدسة ضد أعداء الوطن واإلنسان والبناء 
والتنمية املمثلني يف مليشيا الحوثي املتمردة وداعميها 
الطامعني باحتالل اليمن واالستئثار بموارده ومقدراته 
وثرواته وإخضاع أبنائه العظماء الذين ال يخضعون 

أصال.
عىل امتداد مرحلــة الحرب الحالية التي رشعت يف 
دخول عامها السادس، تصدى األبطال لهذه املليشيا 
وعنارصها منكلني بهم يف الجبال والشعاب وبطون 
األودية ببأس شــديد لم تحل دونه شحة اإلمكانات 
وفارق السالح والعتاد العســكري، فاإلرادة وعدالة 
القضية هما السالح األقوى وشوكة امليزان واألرضية 
الثابتة التي ال تتزعزع، وأمــام هذا الثبات والصمود 
األسطوري ألبطال القوات املســلحة رمت املليشيا 
الحوثية املتمردة بكل أوراقها وأدواتها من الســالح 
والعتاد العسكري والقوة البرشية الهائلة التي ذهبت 
أدراج الريــاح، ولم يعد أمامها اآلن ســوى تكثيف 
جهودها يف حرب اإلشاعة والدعاية كآخر ورقة تطمح 
من خاللها إطالة أمد بقائها علها تســتطيع خوض 
املناورات التي قد تحقق لها أي من املكاسب السياسية.

وألن متطلبــات الراهن الســيايس والعســكري 
واإلعالمي يف هذه املرحلة الحاسمة والفاصلة يتطلب 
بذل املزيد من الجهود املنظمة واملتكاملة والشــاملة 
الهادفة إىل التصدي لحروب اإلشاعة من خالل تتبع 
خيوطها وتفنيدها قبل استفحال تأثرياتها، رأينا أنه 

من األولوية امللحة أن 
نضع أوليات عامة تمثل منطلقات رئيسة لتكثيف 
جهود مواجهة حرب اإلشاعة، وقد بنيت هذه األوليات 
وفقا لقراءة متفحصة لحروب اإلشاعة التي مارستها 
وتمارسها مليشيا الحوثي املتمردة، ويف هذه السلسة 

من التقارير نستعرض أبرز ما يتعلق بذلك.

عن اإلشاعة
تعد اإلشاعات أقوى األدوات املستخدمة يف الحروب 
النفســية واملعنوية املتزامنة مع الفعل العسكري، 
بل إنها األداة األقــوى يف الحروب خصوصا يف العرص 
الحايل الذي لم يعد فيه ميزان القوة والتسليح معيارا 
لتحقيق املكاسب العسكرية وامليدانية، بقدر ما هو 
معيار القدرة عىل خوض الحروب النفسية، فبإمكان 
هذه الحرب أن تحقق املزيد من املكاسب واالنتصارات 
بأقل جهد ووقت وعدة وعتاد وخسائر برشية ومادية.
وال تقترص اإلشــاعات كأداة للحرب عىل الجانب 
العســكري ولكنها تشــمل الجوانب السياســية 
واالقتصاديــة والثقافية والفكريــة واالجتماعية 
وغريها، بهــدف خلخلة إيمان الشــعب واملقاتلني 
والنخب بقضيتهم العادلة، وقيمهم الثقافية والفكرية 
والثورية، وفقدان الثقة كليا برشعية القضية وعدالتها 

واالعتقاد بحتمية فشل تحقيق النرص.

في المفهوم
يقصد باإلشاعة تناقل معلومات عن موضوع ذي 
أهمية كبرية من شخص إىل آخر دون دليل أو برهان 
أو إثبــات، وتكون هذه املعلومــات مجهولة املصدر 
وتشكل ضغطا كبريا يستهدف هدم الثقة وإضعاف 
اإلرادة واليقني واإليمان بالقضيــة، كما أنها تعمل 
عىل غرس قناعات مغايرة للواقع بغية اإلرباك، ومن 
املفارقات العجيبة أن اإلشــاعة يكتب لها الوصول 
واالنتشار والتداول الكبري وتحظى باهتمام كبري من 
قبل رشائح عريضة يف املجتمع، وتتسم اإلشاعة بعديد 

من الخصائص أهمها:
- األهمية بحيث تستهدف منظومة القيم واملبادئ 

والشؤون العامة.
- التضخيــم واملبالغة والتهويل بحســب طبيعة 

املوضوع أو القضية.
- التنسيق الشــامل واملتكامل لضمان التداول يف 

األوساط املستهدفة.
- التغيري والتشويه لهدم االعتقاد الجمعي.

- الحرص عىل غموض املصدر ورسعة االنتشار.
ويعتمد العدو غالبا يف نرش اإلشــاعة عىل التناقل 
الشفوي لها عن طريق مرجفني تم زراعتهم لتنفيذ 
هذه املهمة، وبعد ظهور منصات التواصل االجتماعي 
أصبحت ميداناً كبريا لإلشــاعة والحرب النفســية 
خصوصا وأنها تتيح إنشاء حسابات بأسماء وهمية 
أو تزوير حسابات بأسماء شخصيات مؤثرة وقيادات 
سياسية وعســكرية تســتخدم لتمرير اإلشاعات 

والحروب النفسية.

تطور الوسائل 
ازدادت مخاطر اإلشاعات وتأثرياتها بحيث يمكنها 
أن تعمل عىل إســقاط بلدان أو جيوش بزمن قيايس 
ودون مجهود كبري، وذلك يرجع إىل تطور مفهومها 

وتقنياتها، فإىل زمن ليس ببعيد كانت وسائلها محدودة 
جدا وضيقة، لتقترص عىل التمرير الشفوي للشائعة 
مع الحرص عىل غموض املصدر، أو بإنشاء حسابات 
وهمية ومزورة عىل منصــات التواصل االجتماعي 
وكذلك الكتابة يف الصحف واملجالت باســم مستعار، 
وبهذه الوســائل الضيقة كان من الســهل مواجهة 
الشائعة والتصدي لها إىل حد ما، أما اآلن فقد تطورت 
الوســائل والتقنيات كثريا ويصعب التصدي لها إال 
بجهود مضنية وعمل منظــم، وباإلمكان أن نلخص 

هذا التطور واالنتقال النوعي بما ييل:
- تجنيد ناشــطني يف مجاالت السياســة والحقوق 
واإلعالم وغريها يقوم هؤالء الناشطون بتأدية دور 
طبيعي يف مجاالتهم وبمــا يتفق مع قواعد املهنة 
التي يمارسونها، لكنهم يظلون رهن إشارة العدو 

كلما طلب منهم تمرير إشاعة معينة 
يقومون بذلك، وألن لهم نشاط سابق 
ظهر للناس بأنه موثــوق تمر عليهم 
اإلشاعة ويقومون بتداولها عىل نطاق 

واسع.
- تجنيد مجموعة من الناشطني بصفتهم 
نشطاء محايدين ال يتبعون أي طرف 
يف الظاهر بــل يهاجمون كل األطراف، 
ويظلون أيضا رهن إشارة العدو كلما 

طلب منهم تمرير إشاعة.
- يجند العدو مجموعات يف مجاالت متعددة 
ليقوم بنرشهم يف أوساط الطرف الذي 
يخوض الحرب معه، يتمثل دورهم يف 
بث اإلرجاف واإلشاعة وخلق املشكالت 
وتفريق الصف، وتحطيم الجانب املعنوي 
من خالل تضخيم حجم العدو واستغالل 
االختالالت والثغرات العابرة لتصويرها 
كخيانات، باإلضافة إىل االنتقاص من 

القيادات السياسية والعسكرية.
- رشاء ذمم الشخصيات الشهرية والكتاب 
لتمرير اإلشاعات مقابل مصالح مغرية.

- التنسيق مع دول حليفة وداعمة إلنشاء 
مراكــز وهمية للبحوث والدراســات 
مهمتهــا إطالق دراســات مبنية عىل 
معطيات وهمية تتبنــى نتائج داعمة 
للعدو معنويا وترسم سيناريوهات غري 

دقيقة تهدف إىل رضب الثقة.
- تزوير وثائق من شأنها أن تحدث صدمة 
كبرية لدى منارصي طرف معني للقضاء 
عىل حاضنته وإضعــاف والء مؤيديه 
وقياداته من املستوى الثاني أو إحداث 
نزاعات وخصومــات يف قيادات الصف 

األول.
- رشاء مواقــف دول ومنظمــات دولية 

وإقليمية ومحلية مؤثرة عىل املشهد.
- دعم إنشــاء صحف ومواقع إلكرتونية 

صفراء دعما خفيا ال يدرك املتابعون العاديون وحتى 
بعض النخب تبعيتها للعدو.

- تجنيد قيادات مجتمعية وشعبية لنرش الشائعات.
- فربكة فيديوهات ومقاطــع فيديو وكذلك تقارير 
والقيام بنســبتها زورا لقنوات وصحف عاملية أو 

عربية.
- تخصيص خاليا إعالمية لنرش اإلشاعة بالتزامن يف 

منصات التواصل االجتماعي.
هذه وغريها الكثري من اآلليات أســهمت يف رسعة 
انتشار اإلشاعة وإضفاء مصداقية شكلية لها، وكل 
ذلك جعل من مسألة التصدي لإلشــاعة أمر شديد 
التعقيد والصعوبة وبحاجة إىل بذل الكثري من الجهود 
املنظمة ملواجهتها وإثبــات بطالنها يف الوقت الالزم 

لضمان تحييد تأثرياتها وتداعياتها.

المليشيا واإلشاعة
من البديهي بل من املفرتض أن تســتند املليشيات 
املتمردة والخارجة عن القانون يف نشــوئها وتنفيذ 
مشــاريعها إىل ممارســة الكذب والتضليل ونرش 
الشائعات وقلب الحقائق، وهذا ما سارت عليه مليشيا 
الحوثي املتمردة منذ نشأتها وحتى اللحظة، وأسباب 

ذلك تعود إىل:
- ال تمتلك املليشيا رشعية دستورية وال قانونية، وال 
حتى ما يرشعن لوجودها عرفا، وألجل ذلك فهي 
تمارس اإلشــاعة كخيار وحيــد لتربير وجودها 
ومحاولة إضفــاء الرشعية ألعمالها الخارجة عن 
القانون، وأيضا ملهاجمة الكيان الرشعي والحط من 
شأنه وكيل التهم امللفقة عليه بهدف كسب التأييد 

ملرشوعها وتسويقه كبديل أفضل للكيان الرشعي.
-  ال يمكن للمليشيا أن تحشد املزيد من األتباع وتكسب 
العديد من الوالءات ما لم تعمل عىل تسويق الوهم 
وإثارة األطماع ورصف الوعود بمستقبل أفضل، وال 

يتأتى ذلك إال من خالل اإلشاعة والتضليل.
- كمليشيا حديثة النشــأة )بغض النظر عن ارتباط 
جذورها باإلمامة الكهنوتية( وتمكنت من السيطرة 
عىل مساحات جغرافية تفوق قدراتها وحجمها، 
فهي بحاجة إىل املال والقوة البرشية التي تمكنها 

من الحفاظ عىل ما وصلت إليه، وهو ما يحتم عليها 
ممارسة النهب والسطو والجبايات إىل جانب حشد 
املقاتلني، والسبيل إىل تحقيق ذلك يكمن يف اإلشاعة 

والتضليل والتغرير وقلب الحقائق.
- عادة ما يكون املقاتلني يف صفوف املليشيا ضعيفي 
اإلدارة واملعنوية، وهذا يعــود إىل صعوبة القبول 
بتعريض النفس إىل مخاطر املوت دون مربر مقنع 
أو هدف واضح أو عقيدة قتالية، لذلك تلجأ املليشيا 
إىل خلق مربرات وهمية وصناعــة عقيدة قتالية 
مختلقة ومطاطية، ونرش الدعاية الهادفة إىل إقناع 
املقاتلون بأنهم يقاتلون ضمن منظومة عسكرية 

متفوقة عىل العدو.
- عادة ما يرفــض عامة الناس األعمــال العدائية 
واإلرهابية للمليشــيا، وحتى تكــون أي من هذه 

األعمال مقبولة أو عىل أقل األحــوال ال تثري ردود 
األفعال، وتستبق املليشيا أعمالها هذه بتسويق كم 
هائل من اإلشاعات الكاذبة التي قد تجعلها مقبوال، 
وتكون هذه اإلشاعات عادة بتصوير هذه املمارسات 
عىل أنها إحباط مؤامرة أو مواجهة خاليا أو حفظ 

األمن واالستقرار وغريها.
واألسباب كثرية وال يمكن حرصها وتناولها يف هذه 
املســاحة، لكن الهدف من رسد بعضها هنا يكمن يف 
التأكيد بأن حرب اإلشاعة عنرص من عنارص تركيبة 
املليشيا ورس بقائها واســتمرارها، بل هو العنرص 
الرئيس، وألجل ذلك فإن خوض الحرب مع مليشــيا 

الحوثي املتمردة يتطلب إىل جانب املعركة العسكرية:
- التصدي لحرب اإلشاعة والتضليل بجهود استثنائية 
منظمة وإيالئها أهمية فائقة باعتبارها معركة ال 

تقل شأنا عن املعركة العسكرية.
- تكثيف الجهود باتجاه تحييد قدرة املليشيا عىل التأثري 
باستخدام حرب اإلشاعة، ومن املؤكد أن الوصول إىل 
هذه املرحلة املتقدمة ستكون املليشيا قد انهارت كليا 

وفقدت السيطرة الكاملة.
وتتجىل أهميــة ذلك أكثر يف املرحلــة الحالية من 
الحرب، بعد أن فقدت املليشيا سائر أوراقها وأصبحت 

تعتمد كليا عىل حرب اإلشاعة.

خلفية تاريخية
املعرفة التاريخية باملليشــيات املرتبطة بأحداث 
تاريخية سابقة تمكن املشــتغلني يف مواجهة حرب 
اإلشاعة من ابتكار التقنيات املالئمة والوسائل املجدية 
للتصدي لها، فمن خالل الفهم الشامل لطبيعة العدو 
وتركيبته وتحالفاته يصبح من الســهل جدا تتبع 
الشــائعات ومعرفة مقاصدها واملستهدفني منها، 
وبناء عىل ذلك يكون من السهل تحديد اآلليات املناسبة 
ملواجهتها ويف الوقت املناسب، ومن هذا املنطلق ينبغي 
فهم مليشــيا الحوثي املتمــردة وآلياتها يف صناعة 
اإلشــاعة ونرشها بناء عىل هذا األساس، وذلك من 
خالل اإلدراك الكامل بطبيعة تركيبها وأصول نشأتها، 
حيث ترتبط هذه املليشيا بعصور اإلمامة الكهنوتية 
وتعد امتدادا لها يف عرصنا الحايل، ومن املعروف عن 

النظام اإلمامي أنه اعتمد يف ترســيخ حكمه وبسط 
نفوذه وتوسعه عىل مبدأ الثيوقراطية واملعتمد بشكل 
رئيس عىل كم هائل من اإلشاعات واألكاذيب والتضليل، 
وبقراءة متفحصة يف واقع هذا النظام نجد أن مسرية 
الحكم الكهنوتي يف اليمن اعتمد عىل كثري من التضليل 

والتزوير والتي من أبرزها:
- ادعاء انتســابهم إىل بيت النبوة وأن الدين منحهم 
أحقية تويل شــؤون الحكم، وحني تم تسوبق هذه 
الفكرة كجزء من الدين خضعت لهم رشائح كثرية، 
وبذات اآللية تسري مليشيا الحوثي املتمردة، فكلما تم 
محارصتها بالقانون والنظم والدستور التي يصنفها 
كجماعة متمردة تلجأ إىل االحتماء بأفكار ثيوقراطية 
كخيار اســرتاتيجي انتهجته اإلمامة إلطالة أمد 

بقائها يف الحكم.
- صناعتهم ملرجعيات دينية وفقهية 
وتسخريهم لخدمة أجندتهم السياسية 
من خالل التأصيــل الديني للهيمنة 
السياسية وللتحكم باملوارد والثروات 

واملواد لصالح فئة حاكمة.
- اختالق القصص واألساطري الهادفة 
إىل تعظيم وتقديس القيادات الحاكمة، 
وتصويرها كشــخصيات استثنائية 
وذات قــدرات خارقــة، غالبية هذه 
القصص واألساطري املتداولة شعبيا 
تتضمن قدرات اإلمام الخارقة يف كشف 
املخالفني واملناوئني ومدى سطوته يف 
التنكيل بهــم وإخمادهم، وكل هذه 
القصص الشعبية املنسوجة من الخيال 
هدفها الرئيس تخويــف الناس من 
اإلقدام عىل املعارضة أو إعالن الحرب 

عليهم.
- تشــويه وتحريف وطمس التاريخ 
اليمني حتى أصبح تاريخ اليمن يصل 
إىل األجيال بصورة مشوهة، ويف هذا 
اإلطار عمد املرشوع اإلمامي إىل قلب 
الحقائق وصناعة شخصيات تاريخية 
مزورة عىل حساب الشخصيات اليمنية 
األصيلة التي طالها التشويه ولصقت 
بها التهم الكيدية املكذوبة، وقد أوىل 
اإلماميون عناية فائقة يف جانب تشويه 
التاريخ وقلب الحقائق، كأداة فاعلة 
لتسويق مرشوعهم االحتاليل باعتباره 

مرشوعا منقذا لليمن واليمنيني.
بهذه النقــاط يمكن اكتشــاف 
مضمون وجوهر املليشــيا الحوثية 
املتمردة، وطبيعة نشــأتها كامتداد 
لنظــام الحكم اإلمامــي الكهنوتي، 
ويمكن هنا أن نتساءل هنا ما عالقة 
ذلك بحرب اإلشاعة؟، وتكمن اإلجابة 
عىل ذلــك يف أن اإلمامــة الكهنوتية 
استطاعت أن تبسط نفوذها يف عدد من مناطق اليمن 
لقرون عديدة باستخدام تقنيات اإلشاعة والتضليل 
وقلب الحقائق واملغالطات التاريخية، ومجمل ما ورد 
يف النقاط املذكورة ماهي إال سلسة من حروب اإلشاعة 
التي رافقت حينها حروب السيطرة العسكرية، ومن 

خاللها استطاعت اإلمامة أن تحقق:
- القدرة عىل الزج بأبنــاء القبائل يف خوض الحروب 
والسيطرة عىل األرض نيابة عنها بإقناعهم أنهم 
شــجعان ويقاتلون من أجل الديــن ودحر الغزاة 

واملتآمرين.
- االستئثار بموارد ومقدرات وثروات اليمن العامة، 
وكذلك عىل موارد وثــروات وممتلكات املواطنني 
املتعلقة باألرايض واملحاصيــل الزراعية والثروة 
الحيوانية وغريها، وهذا ما انعكس عىل بسط النفوذ 
والتوســع وتمويل آلة الحرب املستمرة، وكنتيجة 
للتضليل والتزوير تمكنت من جعل الناس يقدمون 
أموالهــم وثرواتهم كجزء من العبــادات الدينية 

املفروضة عليهم.
- رسعة القضاء عىل الثورات التي شهدتها عدد من 
املناطق اليمنية ضد اإلمامة، وذلك برضب القبائل 
ببعضها من خالل إقناعهم باألحكام والتهم الجاهزة 
املوجهة ضد الثوار التي تصورهم عىل أنهم مرتدون 

وكفار ومغرضون وغريها من التهم.
ومن تلك املنطلقات الهادفة إىل تحقيق هذه املكاسب 
تميض مليشيا الحوثي املتمردة يف حرب اإلشاعة كورقة 
تراها رابحة يف استمرار سيطرتها ونفوذها، ولذلك فإن 
جزءا كبريا من حرب اإلشــاعة التي تنتهجه املليشيا 
تعتمد عىل إعادة إحياء التاريخ املزور واملكذوب عن 

اليمن واليمنيني.
وهذا يقودنا إىل معرفة أن مفهوم اإلشــاعة لدى 
مليشــيا الحوثي املتمردة يتخذ منحى مغايراً تماما 
ملفهوم اإلشاعة السائد يف كل العالم، ويعد من القصور 
الكبري تطبيق مفهوم اإلشاعة السائد عىل ما تمارسه 
املليشيا، فاألمر يتجاوز مســألة بث األخبار الكاذبة 
واملضللة خالل أزمنة محددة لتحقيق أهداف سياسية 
وعســكرية واقتصادية وثقافية إىل مفهوم أوســع 

يشمل كل هذا باإلضافة إىل ممارسة التزوير والكذب 
واســتهداف الثقافات والحضارات الجمعية املحلية 
وقلب الحقائق التاريخية، وتسخري النصوص الدينية 
واملسلمات القومية لصالح تثبيت دعائم حكمها وبسط 

نفوذها من خالل التزوير والتضليل وغريها.

مسيرة التضليل
املتأمل يف مراحل تكون املليشيا ابتداء من ظهورها 
كتنظيم رسي يف محافظة صعدة وحتى انقالبها عىل 
مؤسسات الدولة وسيطرتها عىل محافظات يمنية 
عدة، يجد أنها اعتمدت كثريا عىل حرب اإلشاعة لتنتقل 
من مرحلة إىل أخرى أكثر من حرب السالح والقوة، ومن 
خالل تضليل الناس وتغيري قناعاتهم سعت إىل كسب 
منارصين لها ومقاتلــني يف صفوفها، ومن أبرز هذه 

املحطات التي اعتمدت عىل حرب اإلشاعة والتضليل:
الظهور كجماعة دينية بحتة هدفها إحياء املوروث   -
الديني املتصل بآل البيت، وآلية الخداع يف هذه املسألة 
إيهام الناس بأنهم يهدفون إىل إحياء املوروث الديني، 
ما جعل الناس يدفعون بأبنائهــم وأطفالهم إىل 
حلقاتهم، ومن املعروف أن اليمنيني حريصون عىل 
تنشئة أبنائهم تنشئة دينية، لكن هذا اإلجراء انطوى 
عىل كثري من صناعة العنف واإلرهاب والتوجهات 
الطائفية العدوانية، ويف الحني الذي كان فيه اآلباء 
ينتظرون أبناءهم متسلحني بالثقافة الدينية، وجدوا 
ألغاما موقوتة مغسولني الفكر والدماغ يصعب تغيري 
قناعاتهم الجديدة املشــحونة باإلرهاب والعنف، 

وبهؤالء بدأت املليشيا مهاجمة الجيش والقبائل.
- أقنعت املليشيا أتباعها املقاتلني برضورة استحالل 
ممتلكات ومــزارع املواطنني ومقــدرات الدولة 
باعتبارها مقدرات تخدم األعداء، وبذلك استطاعوا 

تجيري الكثري من اإلمكانات لصالحهم.
- عىل الرغم من كونهم متمردين ومعتدين حاولوا إقناع 
بعض القبائل والسياســيني وبعض قادة األحزاب 
بمظلوميتهم وارتكاب انتهاكات بحقهم عىل الرغم 

من أنهم أكرب منتهكني لحقوق اإلنسان.
- عملت أدوات املليشيا عىل إيهام كثري من األوساط بأن 
حربهم تستهدف فقط خلخلة مراكز القوى والفساد 
العابثة يف البالد، وكان هذا أثناء اقتحامهم ملحافظات 
عمران وصنعاء وغريهــا بهدف تحييد الكثري من 
القوى املعارضة لتمردهــم، وبمجرد وصولهم إىل 
صنعاء مارســت التنكيل بكافة القوى واألحزاب 

والناشطني لم تستثن أحدا.
- بهدف تقويض مؤسسات الدولة واستكمال االنقالب 
بدأت أبواق املليشــيا املتمثلة يف صحف ومواقع تم 
تفريخها وناشطني بمهاجمة الحكومة واالستمرار 
بالهجوم اإلعالمي مع الرتكيــز عىل الجرعة التي 
فرضتها الحكومة آنذاك، ورافقت هذه املوجة من 
التهويل اإلعالمي ترتيبات عسكرية رسية وتحشيد 
للناس بحجة رفض الجرعة، مــع العلم أن عهد 
سيطرة املليشــيا ال يزال يشهد جرعات مضاعفة 
وازدهار للسوق السوداء وفرض للمزيد من الجبايات 
والرضائب غري القانونيــة، لكنها انتقلت بذهنية 
الناس من طور هذه اإلشاعات إىل طور أكرب وأكثر 

تقدما.
- فعقب ســيطرتها عىل عدد من املحافظات، بدأت 
بتعميم إشاعات جديدة كانت تستخدمها من قبل 
يف حدود أتباعها ومقاتليها، مفاد هذه الشائعة أنهم 
يحاربون األمريكيني واإلرسائيليني، كعادتهم يف إلقاء 
التهم جزافا عىل من يخالفهم ويثور عليهم، وهدفت 
هذه اإلشــاعة أوال إىل تحشــيد مقاتلني من أبناء 
القبائل، وإىل رصف الناس عن املطالبة بحقوقهم 
وتحسني مصادر معيشــتهم، وما يجري اآلن هو 
مقابلة املطالب الحقوقيــة االحتجاجية بالقمع 
والتنكيل بحجة أنها خاليا تابعة ألمريكا وإرسائيل.

ومن املؤســف حقا أن هذه الخدع واإلشــاعات ال 
تزال تنطيل عىل الكثريين، وكما يؤكد خرباء يف الحرب 
النفسية أن عامة الناس يميلون لتقبل األخبار واألفكار 
املضللة مجهولة املصــدر، ويتلقونها دون تحقق أو 
فحص كأخبار حقيقية ال جدال فيها، وبطبيعة الحال 
فإنها تصبح رسيعة التداول واسعة االنتشار وبإمكانها 
أن تزرع الكثري من القناعات الزائفة التي تؤدي بدورها 
إىل خلط الحقائق وإعاقة الناس عن معرفة العدو من 
الحليف وتمييز الحق من الباطل، وتداعيات هذه النوع 
من اإلشاعات كارثية فما نشهده اليوم من استمرار 
تغرير املليشــيا بعموم املواطنني يف إطار سيطرتها 
وبأبناء القبائل ممن تزج بهم يف املواجهات العسكرية 
إحدى النتائج املرتتبة عىل حرب اإلشاعة، خصوصا وأن 
عامة الناس ال يمتلكون الحس النقدي لألفكار واألخبار 
املتداولة وال يستطيعون فرز األخبار واألحداث وربطها، 
ولذلك فإن كثريا منهم ينساق بشكل تلقائي وراءها، 
وقليل منهم من يقوم بالفرز والتمحيص ومحاكمة 

املليشيا وفقا لشائعاتها املتسلسلة.
وال يعني هــذا أنه ليس باإلمــكان محاربة هذه 
اإلشاعات وكشف زيفها وإقناع عموم الناس بكذبها 
وبطالنها، بل إنه من املمكن ذلك بفعل توعوي منظم 
يتبع فيه ذات األساليب والتقنيات التي استخدمت يف 

نرش اإلشاعة.

أحمد عفيفالحلقة األولىالحلقة األولى

  عجــزت المليشــيا عــن مواجهة 
أبطــال القوات المســلحة األمر الذي 

ألجأها إلى تكثيف حرب اإلشاعة.

  تهدف اإلشاعة إلى إضعاف الروح 
المعنوية وتفريق الصف الجمهوري 

وإثارة الشكوك بالحلفاء.

  بذل الجهــود المنظمة لمواجهة 
اإلشــاعة تــوازي باألهميــة خــوض 

الحرب العسكرية.
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من منطلق اهتمام الدين اإلســالمي 
باملجــال العســكري، وما يخــدم األمة 
اإلسالمية يف ثباتها وإقامتها، وما يساعد 
الدولة يف صد االعتــداء والعدوان عليها، 
فتكون مدافعة عن ذاتهــا وكيانها، فقد 
أوىل اإلسالم عناية فائقة واهتماما بالغا 
بإنشاء القوة العسكرية لتقوم بدورها يف 
ذلك، وكانت أهمية العسكر القائم بدوره يف 

سلك الدفاع ال تخفى عىل أحد.
يف هذا اإلطار الواسع يف مجاله، أتى األمر 
بالنص القرآني بإعداد العدة وبناء القوة 
حسب الطاقة واالســتطاعة، حيث قال 
ا اْسَتَطْعُتم  سبحانه وتعاىل: )َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ
ن ُقــوٍَّة َوِمن رَِّباِط الَْخْيــِل ُترِْهُبوَن ِبِه  مِّ
َعْدوَّ اللِّه وََعُدوَُّكــمْ َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم الَ 
ٍء  َتْعلَُموَنُهُم اللُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفُقواْ ِمن يَشْ
يِف َسِبيِل اللِّه ُيوَفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظلَُموَن(

وإذا ما قمنا بالبحث عن معاني )القوة( 
التي ذكرت يف نص اآليــة الكريمة فإننا 
نجدها متعددة الجوانب واالتجاهات، لنا أن 
نتصور بعضها دون إغفال البعض اآلخر. 
وانظروا إن شــئتم إىل قوة الكلمة يف قوله 
تعاىل: )وأعــدوا( بجانب كلمة )من قوة( 
ليتبني معنى التهيئة واإلحضار املناســب 
لتخويــف العدو، ويدخــل يف عبارة: )ما 
استطعتم( كّل ما يمكن تهيئته واتخاذه 
بحسب القدرة واالستطاعة يف اّتخاذه من 
قــوة يف العدد ويف الُعــّدة املعنوية والعدة 
املادية املتمثلة يف آليات القتال وما يستعان 

به يف محاربة األعداء.
وإذا ربطنا هذا النص بآية أخرى تبني 
لنا أثر القوة يف الحياة اإلنسانية يف املجال 
العسكري، حيث حكى الله تعاىل عىل لسان 
قوم ملكة سبأ جانب القوة والوصف بها 
فقال: )َقاُلوا َنْحــُن أُْوُلوا ُقوٍَّة َوأُوُلوا َبأٍْس 
َشِديٍد َواأْلَْمُر إِلَْيِك َفانُظرِي َماَذا َتأُْمِريَن(، 
وإظهارهــم لهذه القــوة يف معنى العزة 
والهيبة لتحقيــق الغلبة عىل غريهم عند 

املقابلة والنزال.
وقد قــال من قال مــن املفرسين: إن 
)القوة( تطلق مجازاً عىل شّدة تأثري يشء 
ذي أثر، وتطلق أيضاً عىل سبب شّدة التأثري، 
فقوة الجيش شدة وقعه عىل العدّو، وقوته 
أيضاً سالحه وعتاده. فلو نظرنا إىل املراد 
بالقوة يف نص اآلية القرآنية لوجدنا املعنى 
فيه سعة وشمولية لكل ما يمكن اتخاذه 

من القوى، بحيــث ال يقترص املعنى عىل 
القوة املؤثرة وآلة القوة يف العرص القديم. 
بمعنى إن كان الخطــاب موجها يف أول 
األمر إىل النبي صىل الله عليه وسلم ومن 
كان معه فيكون اّتخاذ السيوف والرماح 
واألقواس والنبال من القوة املناســبة يف 
ذلك الزمان.. وملا يكــون الخطاب قائما 
للمســلمني يف كل زمان ومــكان فتكون 
القوة متجــددة يف معناها بحســب ما 
يناسب وقت املكلفني باألمر، فيكون من 
القوة يف عرصنا: اّتخاذ الدبابات وإطالق 
الرصاص بأنواعه، والقذف باملدافع وغريها 
والطائرات الحربية والصواريخ بأنواعها، 
وغري ذلــك مما صار متنوعا يف أســاليب 

القتال الحديثة.
وإذا مــا أردنــا الوقــوف عند بعض 
مقومات القوة وأنواعها، ليحســن أفراد 
األمة االســتعداد بها يف املواجهة، فلنا أن 
نحدد أصولها يف ثالثة أشياء، هي: الرماية، 

والسباحة، وركوب الخيل.
وقد جمعت هــذه العنارص فيما روي 
من أثر عن الفاروق عمر بن الخطاب ريض 
الله عنه أنه قال: »علموا أوالدكم السباحة 
والرماية وركوب الخيل«.. وبغض النظر 
عما قيــل يف صحة هذا األثــر، فإن اآلية 
القرآنيــة داعية إىل إعــداد القوة بكل ما 
يستطاع، ومن القوة هذه العنارص الثالثة.

أما السباحة: فهي مبنية لقوة الجسد، 
حيث تبني جســد صاحبهــا يف إعدادها 
للياقته الصحية من كل جانب، وقد أكد ذلك 
طرف من املتخصصني ببيان أن السباحة 
تجمع مجموعة من الرياضات لجســم 
اإلنسان، وتحقق فوائد عديدة لصاحبها 
من كفاءة الــدورة الدموية ورفع الروح 

املعنوية وغريها..
لذلــك من جعل هــذه الرياضة ضمن 
ممارساته سوف يحقق جانبا من القوة 
التي يطلبها جســمه؛ ليتمكن بدوره من 
إعداد العــدة بقوة أخــرى يطلبها دينه 

ومجتمعه.
وأما الرماية فالكالم فيها يطول، حيث 
إن التصور األويل لها يتوجه إىل رمي الرماح 
والســهام لتصيب مقتال من العدو، وهذا 
يربطنا أوال بما أتى يف الحديث النبوي أّن 
رسول الله صىل الله عليه وسلم قرأ هذه 
ن ُقوٍَّة(  ا اْسَتَطْعُتم مِّ واْ لَُهم مَّ اآلية: )َوأَِعدُّ
عىل املنرب ثم قــال: »أالَ إّن القوة الرمي« 
قالها ثالثاً. أي: أكمل أنواع القوة الرمي. 
ولكن الرمــي يف العــرص الحديث يكون 
بحسب ما جاء به التطور والتكنولوجيا، 
من رمي بالرصــاص والقذائف املتنوعة 
والصواريخ املختلفة والطائرات الحربية 
املتعددة، كل ذلك بأشــكال عديدة وأنواع 
متباينة.. فينبغي لألمة أن تعد ما تستطيع 

من قــوة يف مجــال اإلصابــة بمختلف 
األسلحة؛ لتكون لها قوة مهابة. وال شك 
أن أفراد الجيش الذين يتمكنون من رياضة 
الرماية فيصيبون الهدف من قريب وبعيد، 
ويستطيعون التعامل مع مختلف األسلحة 
التي تستخدم يف مجال الرمي، وتكون لهم 
البنية الجسدية املناســبة للقيام بذلك، 
ســوف يحققون الهدف الذي ترمي إليه 

دولتهم من حسن إعداد لهذه القوة.
لكــن ينبغي أن ال نغفــل عن الجانب 
املعنوي يف قوة الرمي، وهو الذي أشار إليه 
النص القرآني يف قوله تعاىل: )َوَما َرَمْيَت 
إِْذ َرَمْيَت َوَلـِكنَّ اللَّه َرَمى( ليجعل املسلم 
أســاس القوة الفعليــة مرتبطا بالعون 

والتسديد من القوي العزيز.
ومن تلك العنارص: ركوب الخيل، وهي 
رياضة مهمة إلعداد القــوة. والخيل من 
السالح البالغ أثره، فالخيل يف رباطها تشري 
إىل قوة يف االســتعداد للمواجهة.. وال شك 
أنه ال يراد بها مجردة عن قدرة صاحبها، 
ولذلك يكون يف مقامها يف العرص الحديث 
ما يقوم مقامها من قوة يف استخدام آليات 
القتال من دبابات ومعدات أرضية وطائرات 
وصواريخ قتالية يف مجال الجو، وأسلحة 
بحرية من سفن حربية وغواصات وغريها، 
لتكون قوة الركوب للخيل مشرية إىل قوة 
القتال يف املدفعيات وســالح الجو وسالح 
البحرية، فيشمل بذلك القدرة يف القوة من 

كل جوانبها.
وبتكملة اآلية القرآنيــة التي جعلناها 
ا  أصال يف املوضوع، وهــي: )َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ
ن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْيِل( تبني  اْسَتَطْعُتم مِّ
أن تلك القوة الهدف منها إخافة العدو حتى 
ال يغري وال يعتدي عىل حقوق أصحاب القوة 
أو أويل القوة واملنعة، فلننظر بتأمل إىل ما 
جاء يف قوله تعــاىل: )ُترِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه 
وََعُدوَُّكْم َوآَخِريــَن ِمن ُدوِنِهْم الَ َتْعلَُموَنُهُم 
اللّــُه َيْعلَُمُهْم(.. ويكــون اإلرهاب للعدو 
بجعله راهباً، أي خائفاً، فإّن العدّو عندما 
يعلم باســتعداد عدّوه لقتاله أوجس منه 
خيفة، وتحققت يف نفسه منه مهابة، ولن 
يتجرأ عىل اإلغارة عليه، فكان ذلك هناء ألهل 
القوة املعدة وأصحاب االستعداد املناسب 
واملتمكن، وأيضاً إذا رهبوهم تجّنبوا إعانة 
األعداء من غريهــم عليهم، فيكون النرص 

حليفا وصاحبا ألهل القوة املهابة.

لفت انتباهي يف أحد الوحدات العســكرية 
مقولة رائعة تقول: قطرة عرق يف امليدان توفر 
كثرياً من الدماء يف املعــارك وهي بحق مقولة 
رائعة، وأهم ما يمكن أن يتعلمه املسلم يف ميدان 
التدريب، هو قوة الرمي التي توفر املال والدماء.

وهنا نبني أهمية الرمي يف اإلسالم وحكم ترك 
تعلمه، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول 
الله صىل الله عليه وسلم وهو عىل املنرب، يقول: 
"}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ ]األنفال: 
60[، أال إن الُقوََّة الرَّمُي، أال إن القوة الرمي، أال 

إن القوة الرمي".  رواه مسلم.
وعن سلمة بن األكوع ريض الله عنه قال: مر 
النبي صىل الله عليه وســلم عىل نفر من أسلم 
ينتضلون )يسابقون يف الرمي(، فقال النبي صىل 
الله عليه وسلم: »ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم 
كان راميا ارموا، وأنا مع بني فالن« قال: فأمسك 
أحد الفريقني بأيديهم، فقال رسول الله صىل 
الله عليه وسلم: »ما لكم ال ترمون«؟ قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ قــال النبي صىل الله عليه 
وسلم: »ارموا فأنا معكم كلكم« رواه البخاري.

ويف مســند أحمد قال النبي صىل الله عليه 
وسلم: )من رمى بسهم يف سبيل الله بلغ أو قرص 

كان عدل رقبة(.
أما من تعلمه ثم نســيه فقد قال فيه النبي 
صىل الله عليه وسلم: )مْن ُعلَِّم الرَّْمَي ُثمَّ ترَكُه، 

َفلَيس ِمنَّا، أْو فَقد َعىص(. رواه مسلم.
وقال أيضاً: "إن الله عز وجل يدخل بالسهم 
الواحد ثالثة نفر الجنة: صانعه يحتســب يف 
صنعته الخــري، والرامي بــه، ومنبله، وارموا 
واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا، ليس 
من اللهو إال ثالث: تأديب الرجل فرسه، ومالعبته 
أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد 
ما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها -أو قال: 

كفرها-". رواه أبو داود وأحمد.
ولو بحثنا يف ديننا اإلسالمي لوجدنا االهتمام 
البالغ بهذا األمــر، بل لو بحثنا فقط يف املكتبة 
اإلسالمية لوجدنا كثرة املؤلفات التي تحض عىل 
ذلك وتبني أصوله ومعانيه، فعرشات العناوين 
القديمة لكتب يف الرماية كتبها أئمة من سلفنا 
الصالح.. من أمثال: )النهاية يف علم الرماية( 
لحســني بن اليونيني، و)تحفه الطالب يف علم 
الرمايه والنشاب( لسليمان بن خليل بن سليمان 
الرامي، و)الكفاية يف علم الرماية( ملحمد بن عيل 
الحنفي الهاشــمي العلوي، و)الكفاية يف علم 

الرماية( لألصيل الحنفي..

وللخطيب البغدادي كتاب: )الكفاية يف معرفة 
أصول علم الرماية(، واإلمام الطرباني املشهور 
الذي هو )مسند الدنيا( كما قال اإلمام الذهبي 
له كتاب يف الرمي، وكذلك اإلمام ابن جماعة له 
كتاب )أوثق األسباب يف الرمي بالنشاب(، وكذلك 
الســيوطي له كتاب )غرر األنساب يف الرمي 

بالنشاب(.
وقد ذكر بعض الكتاب أنــه وجد أكثر من 
أربعني مؤلفاً يف علــم الرماية ألهميته، فكانوا 
يعــدون الرمي -إىل جانب كونــه أحد كماالت 
الرجــال- أحد العلوم الرشعيــة، ففي تكملة 
املجموع للمطيعي رشح املهــذب للنووي أن 

)الرماية بالبندقية وغريها من املستحدثات من 
فروض الكفايات(.

ويف )أجوبة اإلمام التسويل املالكي( ذكر أن 
ترك تعلم الرماية من البدع املحرمة.

وصنف بعضهــم يف هذا العلم عىل شــكل 
منظومات ليسهل حفظها عىل الطلبة كسائر 
العلوم الرشعية التي يجري نظمها، فلدينا مثال 
)املنظومة الالمية( ورشحهــا يف علم الرماية 

ملحمد بن عيل الرامي.
وألهمية تعلم الرمي فكان الولع بالرماية أمراً 
منترشاً عند السلف ومن هديهم وطباعهم.. فهذا 
البخاري "كان يركب إىل الرمي كثرياً، فما أعلمني 
رأيته يف طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إال 

مرتني" كما يقول أحد مالزميه.
وهــذا الشــافعي يقــول: إن همته كانت 
منحرصة يف شيئني، العلم والرمي.. “فنلت من 
الرمي حتى كنت أصيب مــن عرشة؛ عرشة” 
وأنه كان يلزم الرمي حتى كان الطبيب يقول له 
أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك يف الحر”

فهذا يدل عىل فضل علم الرمي عندهم حتى 
ينشغل به أئمة أمثال الشافعي والبخاري عىل 
كثرة مشاغلهم وضيق أوقاتهم، وقبل الشافعي 
والبخاري كان الصحابة قــد بلغ من إتقانهم 
للرمي أنهــم يف إحدى معاركهــم مع الفرس 
ركزوا الرماية عىل عيــون األعداء، فقلعوا ألف 
عني، وسميت املعركة بـ“ذات العيون”، وهي 
معروفة حدثت عام 12هـ.. وهذا مستوى مذهل 
يف القنص لم يبلغه أمهر رماة عرصنا فيما أعلم 

رغم تطور أسلحتهم واتساع علومهم.
وكان القايض الحموي قد ذكر أن )أئمة الرمي 
-بعد سعد بن أبي وقاص- أربعة، ولكل واحد 
منهم مذهب: أبو هاشم البارودي، وعبد الرحمن 
الطربي، وطاهر البلخي، واسحاق الرفاء(.. إنه 

كان علما مستقرا إذن، وفيه مذاهب ومدارس، 
وله أئمة!

وذكر الذهبي ترجمــة لعالم يدعى: الغرايف، 
وقال: إنه )كان رأسا يف الرمي.. وله تالمذة(

وذكر املقريزي يف ترجمــة محمد الصغري 
القازاني أنه: )لم يخلف بعده مثله يف حســن 
الرمي وتعليمه وعلومه، وهو أحد األفراد الذين 
أدركناهــم من أرباب الكماالت(، وله رســالة 

مطولة يف علم الرمي.
وتدل هذه الشواهد وأمثالها أن الرمي كان 
علما كسائر العلوم له قواعد وأصول مستقرة، 
وليس مهارة شخصية فحســب.. ففيه كتب 
وشــيوخ وتالمذة ومذاهب ومالزمة وتدريب 

لسنني؛ كما هو الحال اليوم.
بل نجد إشــارة مهمة وغريبــة يف ترجمة 
درويش الحنفــي، أنه )كان نقيبــا للرماية 
بدمشــق(.. وله كتاب )مفتاح كنز در النظام 
يف أصل الرمايــة وتعليم الغالم(، فوجود نقابة 
للرماة يف املدن اإلسالمية إشارة أخرى عىل نوع 
من املؤسسية لم يتناوله أحد بالدرس والتحليل 

فيما نعلم.
ثم نقفز قفزة وطويلة لنصل لعرص املماليك، 
فقــد كان بعض ســالطني املماليك يمتحنون 
الفقهاء وطلبة العلوم الرشعيــة يف الرماية، 
فمن لم يتقنها عاقبوه وأوقفوا راتبه، وكان عىل 
الجندي ليتخرج من مدرســة الرمي أن يصيب 
بأسهمه هدفاً عىل مسافة 75 مرتاً ثالث مرات 
خالل ثانية ونصف كما يقول جيمس واترسون 
يف كتابه )فرسان اإلســالم(، ويقول أيضا: إن 
أحد تدريبات الجيش اململوكي رماية عدة أسهم 
)أثناء ركوب الحصان( عىل نصل سيف مثبت 
يف األرض، بحيث يقوم الســيف بشق السهم 

نصفني!

أهميــة اإلعداد فــي اإلســـالمأهميــة اإلعداد فــي اإلســـالم
مما يجدر التنبيه عليه أن القوة املادية ال تنفع صاحبها إن 
لم تكن له قوة معنوية وروحية، فإن االستعانة بالله تعاىل البد 
منها لتحقق القوة املرادة، ومن أجل ذلك أتت اآليات القرآنية 
مبينة أن القوة لله يف أصلها ومبدئها، قال تعاىل: )َولَْو َيرَى 
َة لِلِّه َجِميعاً َوأَنَّ اللَّه  الَِّذيَن َظلَُمواْ إِْذ َيَرْوَن الَْعَذاَب أَنَّ الُْقــوَّ
َشــِديُد اْلَعَذاِب(، )اللَُّه لَِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشاُء َوُهَو 
الَْقِويُّ الَعِزيُز(، ومما يعني عىل زيادة القوة بصفة عامة ما 
جاء يف قوله تعاىل عىل لسان نبي الله هود: )َوَيا َقوِْم اْستَْغِفُرواْ 
ْدَراراً َوَيزِْدُكْم ُقوًَّة  َماء َعلَْيُكم مِّ َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبواْ إِلَْيِه ُيرِْسِل السَّ

إىَِل ُقوَِّتُكْم(.

وإن مما ينبغي اإلشــارة إليه أن هذه القوة من مكونات 
الشــخصية لكل فرد بصورة خاصة، وتتظافر القوى لكل 

األفراد يف الجيش مكونة قوة كلية ملتحمة.

وعندما يهتم كل فرد بتحصيل القوى املختلفة عن طريق 
الرياضات مما ذكر عنارص منها، سوف يصقل جانبه ويهذب 
مهارته ويزكي قوته وينمي طاقته.. وإذا حدث ذلك فسيكون 

متأهال للقيام بدوره املنوط به عىل أعىل مستوى.

وملا نتصور ذلك من كل فرد يف الدولة، فسوف نعيش لحظات 
من التفكر يف القــوة الغالبة التي يطمح إليها كل غيور عىل 

دينه وعزيز يف موطنه.

لذا البد من بذل الجهود لإلعــداد والتهيئة للقوتني املادية 
واملعنوية كي ال يتحول الجانب املادي إىل ســالح بيد عجوز 
كما يقال، بل يصري ســالحه كاألسد الهصور حني يتقدم يف 

املعارك ويوغل يف العدو.

القوة الروحية 
والمعنوية

أال إنَّ القوة الرميأال إنَّ القوة الرمي



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

أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب، أمس األربعاء، 
تعديل وقت بدء حظر التجوال املفروض بمدينة مأرب ليبدأ 
من الساعة الثامنة مساء بدال عن السادسة، واالستمرار 
يف اإلجراءات االحرتازيــة املتخذة وتعزيز برامج التوعية 
والتثقيف املجتمعي عرب مختلف الوسائل للحد من انتشار 

فريوس كورونا يف املحافظة.
واستعرض االجتماع برئاسة وكيل املحافظة الدكتور 
عبد ربه مفتاح، تقرير مكتب الصحة والذي بني أن الحاالت 

املشتبهة باإلصابة يف املحافظة بلغت حتى اآلن ) 467(
حالة اشــتباه تأكد منها 25 إصابة، تماثلت للشفاء 15 
حالة وتوفت العرش األخرى، فيما ال تزال 16 حالة مشتبهة 

يف مراكز العزل منها خمس حاالت يف العناية املركزة.
وشــددت اللجنة عىل رضورة مضاعفة الجهود من 
قبل كافة املكاتب والجهات املختصة وتحمل املسئولية 
الوطنية واإلنســانية لحماية املجتمع من هذه الجائحة 
التي اكتسحت العالم ونرش التوعية بني أوساط املجتمع 

ألخذ االحرتازات الالزمــة والتباعد االجتماعي والبقاء يف 
املنازل قدر اإلمكان.

وثمنت اللجنة جهود الطواقم الطبية وتحملهم األعباء 
واملخاطر التي كان لها دور يف مواجهة الوباء.. مشيدين 
باملبادرات املجتمعية من رجال األعمال والقطاع الخاص 
باملحافظة وتقديم بعضا من الدعم للقطاع الصحي من 
أجهزة ومستلزمات الطبية وأدوية ساعدت مراكز العزل 

الصحي يف تحسني أدائها والقيام بواجبها.

نفذ البنك املركــزي اليمني يف 
العاصمــة املؤقتة عــدن، حملة 
واسعة ضد املتالعبني واملضاربني 
بأسعار الرصف يف عدن، وبارشت 
التابعــة للبنك  التفتيــش  فرق 
املركزي بالتعاون مع نيابة األموال، 
وبمســاندة وحدات أمنية، نزوال 
ميدانيا ملنشآت ورشكات الرصافة 

العاملة يف عدن.
وتهــدف الحملــة إىل ضبط 
التجاوزات واملخالفات باملضاربة 
بأســعار الرصف، واملتسببني يف 
تدهور قيمة العملة املحلية مقابل 
العمــالت األجنبيــة، وكذا ضبط 
املخالفني لتعليمات البنك املركزي 
بعدم التعامل مع شبكات الحواالت 
املالية املحلية غري املرخصة والتي 
تعمل دون رقابة، بموجب تعميم 
ســابق صادر عــن البنــك بهذا 

الخصوص.
كما أصــدر البنــك املركزي، 

تعميما آخر حدد فيه مواعيد دوام 
العمل عىل شبكات الحواالت املالية 
املحلية املرخصــة واملعتمدة من 
البنك املركزي اليمني، بحيث يبدأ 
الدوام من الساعة الثامنة والنصف 
صباحاً، وينتهي الساعة التاسعة 
مساءاً خالل أيام العمل الرسمية، 
وذلك للحد مــن التالعب بعمليات 
املصارفة يف الســوق السوداء بعد 

أوقات العمل الرسمية.
وأهــاب البنــك، باملنشــآت 
الفردية ورشكات الرصافة، رسعة 
تصحيح أوضاعها وااللتزام بتنفيذ 
قوانني ونظم البنك املركزي، حتى 
ال تتعرض إلجــراءات وعقوبات 
شــديدة، قد تصــل إىل مضاعفة 
الغرامات وإلغاء وسحب الرتاخيص 

املمنوحة لها وإحالتها للقضاء. 

منظمة حقوقية: مليشيا احلوثي ارتكبت 
339 انتهاكا ضد املدنيني خالل يونيو 

وثقت الشــبكة اليمنية للحقوق والحريات 339 حالة 
انتهاك ارتكبتها املليشيات الحوثية ضد املدنيني خالل يونيو 

2020م. 
وأوضحت الشبكة يف بيان صحايف نرشته وكالة )سبأ(، 
أمس األربعاء أن فريقها رصــد 42 حالة قتل، أغلبهم من 

النساء واألطفال حيث سقطت 12 امرأة و16 طفالً.
وأضافت:" أن املليشيا الحوثية قصفت األحياء السكنية 
بشكل مفرط يف العديد من املحافظات اليمنية كان أبرزها 
محافظة البيضاء والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع 

بجميع أنواع األسلحة الثقيلة والصواريخ.
وأكدت الشبكة، أن القصف الصاروخي للمليشيا أسفر 
عن مقتل 16 شخص، فيما تسبب قنايص مليشيات الحوثي 
بقتل 7 أشخاص. ورصد الفريق امليداني للشبكة 12 حالة 
قتل بطلق ناري مبارش، و3 حاالت إعدام ميداني قامت بها 
املليشيا بحق مدنيني. كما سجل التقرير 4 حاالت قتل نتيجة 
الحرق، وحالة انتحار، وحالتي قتل نتيجة األلغام األرضية 

التي زرعتها مليشيات الحوثي وغريها من الحاالت.

 قال مدير عام رشطــة محافظة الحديدة عضو 
لجنة إعادة االنتشار بالحديدة العميد نجيب ورق,: 
"أن املليشيات الحوثية انقلبت عىل اتفاق السويد منذ 
البداية وأن هذا االتفاق أصبح مجرد حرب عىل الورق 
ودرع لحماية هذه امليليشيات التي تواصل أعمالها 
العدائية والتصعيد العســكري يف مختلف مناطق 

املديريات املحررة.
وأضاف: "إن املليشيات الحوثية تؤكد يوماً بعد آخر 
أنها بعيدة عن أي التزامات أو تعهدات وأنها العدو 
األول ألي ســالم يف اليمن, منوها إىل أن مماطالت 

املليشــيات يف تنفيذ اتفاق الســويد الذي وقع منذ 
ما يقارب السنة وتسعة أشــهر وقيامها بالتنصل 
والتهرب من التزاماتها يربهن حقيقة أن الحوثيني 
ال يمكن الوثوق بهم أو إبرام املعاهدات واالتفاقات 

معهم.
وأوضح العميد نجيب ورق, أن لجنة إعادة االنتشار 
ال يمكنها العودة إىل العمل يف الحديدة وإنها مستمرة 
يف تعليق عملها يف ظل الرتاخي من قبل البعثة األممية 
وعدم التحقيق يف جريمة استهداف ضابط االرتباط 
الشــهيد محمد الصليحي باإلضافة إىل صمتها عن 

االنتهاكات اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي 
بحق املدنيني ضاربة عــرض الحائط بكل الرشائع 
والقوانني الدولية واإلنســانية, مستنكراً الصمت 
األممي إزاء انتهاكات الحوثيني ضد املدنيني العزل 
والخروقات املستمرة التفاق السويد وعدم االلتزام 

بتنفيذ أي بند من بنوده .
وأكد أن املليشــيات الحوثيــة جماعة عنرصية 
إجرامية تم تأسيســها عىل العنرصيــة والعنف 
والقتل والتخريب كما أن اإلرهاب جزء من عقيدتها 
ومنهجها الذي تؤمن بــه وتطبقه يف كل تعامالتها 

مع اآلخرين .
وطالب مدير عام رشطــة الحديدة عضو لجنة 
إعادة االنتشــار, األمم املتحدة والحكومة الرشعية 
والتحالف بموقف حازم ضد هذه املليشــيات ألن 
الواقع عىل األرض يؤكد أن املليشيات الحوثية انقلبت 
عىل اتفاق ستوكهولم وتواصل التصعيد العسكري 
يوميا والتحشــيد وحفر الخنادق وتقوم بالقصف 
املتواصل عىل املدنيني وتحرق مساكنهم ومزارعهم 
كما تواصل زراعة األلغام وخرق وقف إطالق النار 

داخل مدينة الحديدة ويف املناطق املحررة .

مأرب.. جلنة الطوارئ تقر تعديل وقت حظر التجوال

البنك املركزي ينفذ محلة واسعة ضد املتالعبني واملضاربني بأسعار رصف العمالت يف عدن 

مدير رشطة احلديدة: اتفاق السويد أصبح حرباً عىل ورق ودرعاً حلامية املليشيات 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

أرض بلقيس
أشتهرت األرض اليمنية وشعبها منذ القدم بني سائر األمم بالعراقة واألصالة، 
وبلغت فيها قمم الحضارات القديمة )معني - وســبأ - وحمري - وأوسان(، 
وأشتهر اليمانيون بالقوة والبأس الشديد, وصناعة أدوات القتال أهمها )السيف 
املهند(، وبالصمود والشموخ كالروايس يذودون عن وطنهم من الغزاة املعتدين.

وكانت القبائل اليمنية تساند الدولة جيالً بعد جيل، وتقف بجانبها عندما 
تتعرض البالد ألي خطر كان، وحتى يف مراحل التاريخ اليمني الحديث واملعارص 
الذي ثار اليمانيون فيهما ضد الحكم اإلمامي العنرصي كانت مأرب فاتحة املجد، 
وقلب اليمن النابض باإلباء والشموخ، وقاعدة اليمن الصلبة ملواجهة اإلمامة 
وتستأنف قبائل مأرب اليوم تجديد مجدها التليد، وتاريخها العريق، بإضافة 
نوعية جديدة إىل سفرها النضايل السبئي العظيم بمواقفها البطولية وتصديها 
ملواجهة اإلماميون الجدد بكافة قبائل أرض بلقيس التي ســيخلدها التاريخ 
بأحرف من نور، فمأرب تنرص املظلــوم، وتفتح ذراعيها كقبلة للمظلومني، 
وتواجه الظالم الباغي، ويف حربها تصنع املعجزات وتذيب الحديد وتدفن األعداء 
تحت رمالها وبني وديانها وشعابها وعىل سفوح جبالها, وتغري املوازين, لتبقى 

السيف املسلط عىل رقاب الظاملني.
وكما شــارك أقيال اليمن من آبائهم وأبنائهم من قبائل "حمري وهمدان 
وحرضموت وذو ريدان واألزد" يف صنع تلك الحضارات القديمة كالفينيقية 
واألكادية واآلشورية والعمورية ومنهم املناذرة والغساسنة واألنباط وغريهم 

التي تعود آصولهم إىل أرض بلقيس اليمن.
وسار أحفادهم مهاجرين إىل بلدان أخرى، وأسهموا يف صنع الحياة والتطور 
ومنهم األنصار يف املدينة املنورة الذين أيدوا الرسالة السماوية رسالة اإلسالم، 
ونرصوا رسول الله صىل الله عليه وسلم، وكانوا فاتحني مع الدولة اإلسالمية إىل 
قلب أوروبا، ووصلوا إىل مشارف الصني، وتشهد بذلك قالعهم الحصينة التي 

ال تزال إطاللها باقية إىل يومنا هذا.
وســعى الطامعون عىل مر العصور تجاه األرض اليمنية ملا لها من موقع 
إسرتاتيجي هام وبما تنعم به من خريات وفرية، وتسابق املستعمرون إىل هذه 
األرض واستطاعوا بالغدر والحيلة وبذر الفرقة بني أبناء اليمن أن يبقوا فيها 
لفرتات تاريخية متقطعة، ثم خرجوا منها بقوة وإرادة أبناء اليمن، وبعد خروج 
األتراك من اليمن 1948م، تسلط اإلماميون عىل الشعب حتى قيام الثورة اليمنية 
سبتمرب يف الشمال وثورة أكتوبر يف الجنوب، تحرر الوطن اليمني من االستعمار 
اإلنجليزي يف الجنوب ونال استقالله يف 30نوفمرب 1967م بعد أن كانت الثورة 
اليمنية 26سبتمرب 1962م قد تخلصت من النظام اإلمامي املتخلف يف الشمال، 
وكان أحد وأهم األهداف للثورة هو "بناء جيش وطني قوى يحافظ عىل سيادة 

واستقالل وعزة وكرامة أرض وشعب اليمن املناضل".
واليوم وبإعادة بناء القوات املســلحة اليمنية للدفاع عن األرض والشعب 
والسيادة كما كان لها الدور الكبري يف مراحل النضال والتحرر واالنتفاضة عىل 

االستبداد ومخلفات الجهل والفقر واملرض.
ومازالت تخوض قواتنا املسلحة اليوم معركة الكرامة والحرية واستعادة 
الدولة ضد االنقالب االمامي الذي عاد بــه اإلماميون من جديد منذ 2014م 

وحتى اليوم.
وتتصدى قواتنا الباسلة يف كثري من الجبهات القتالية مسطرة آروع املالحم 
البطولية يف معارك رشسة وقوية، ويقدمون التضحيات فداًء للوطن، ويقود هذه 
املعارك أبطال سيخلدهم التاريخ بما خطوه وخضبوه بدمائهم الزكية عىل درب 

الشهيد الشدادي رحمه الله دفاعاً عن الدين واألرض.
وعىل مراحل التاريخ نتذكر عدة معــارك يف أحقاب وأزمنة مختلفة اتخذ 
فيها القادة جميعهم قراراً واحداً وهو اتخــاذ الطريق الصعب الوعر الذي 
ال يتوقعه الطرف اآلخر ملعرفته بأنه ال يصلح لســري جميع أنواع الحمالت 
وصعوبته حتى لألفراد املرتجلني، وعىل ســبيل املثال ال الحرص نجد أن قرار 
معركة )قادش( للجيش الثالث هو نفس القرار الذي اتخذه "اإلسكندر األكرب" 
يف معركة )فريونيا( وهو نفس قرار القائد العظيم "خالد بن الوليد" يف معركة 
)الريموك( وهو نفس قرار "نابليون بونابــرت" يف معركة )عكا(، و نفس 
قرار القائد اإلرسائييل يف معركة )غزة( األوىل ســنة 1956م، وهو نفس قرار 
معركة القدس يف الحرب العاملية األوىل للورد )اللبني(، ونفس القرار يف معركة 
)مكركر الفناجيل( 1967م، ونفس القرار الذي اتخذه القائد الشدادي يف معركة 
)رصواح( 2015م، وهو القرار الذي قد تتخذه قيادات الجيش الوطني لتحرير 

صنعاء و دحر االنقالب واستعادة الدولة.

نقيب/ مصطفى القحفه

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع حقوق اإلنسان تدين استهداف مليشيا احلوثي 
لألحياء السكنية يف مأرب بالصواريخ

استنكرت وزارِة حقوق اإلنسان سلسلة االعتداءات اإلرهابية 
التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية، 
والتي كان آخرها جريمة اســتهداف منازل املواطنني، أمس 
األربعاء، بحي الرشكة السكني وسط مدينة مأرب بصاروخ 

بالستي.
وأســفر القصف عن إصابه ثالثة أطفــال وامرأة بينهم 
الطفلة أفراح مفرح األحمدي)10 سنوات( بشظايا متفرقة 
من جســمها والطفلة زهراء يحيى أحمد رساج )5 سنوات( 
بشظايا يف أنحاء جسمها باإلضافة إىل ترضر وإحداث خسائر 
مادية كبرية وأرضار يف عدد من املنازل املحيطة بموقع سقوط 

الصاروخ.
وأكدت الوزارة يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )ســبأ( 
أن اســتهداف مليشــيا الحوثي للمدنيني واملناطق املأهولة 
بالصواريخ البالســتية يعد تصعيدا خطــريا ويمثل انتهاكا 
صارخا للقوانني واألعراف الدولية، وانتهاكا ســافرا لقواعد 
القانون الدويل اإلنساني، ويقوض جهود السالم التي ترعاها 

األمم املتحدة، وتعد جريمة حرب.
وطلبت من املجتمع الدويل واملبعوث األممي ومجلس األمن 
والجامعة العربية ودول التحالف العربي واملنظمات الدولية 
املهتمة بحقوق اإلنسان، توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل 
لوضع حد لهذه الجرائم البشــعة التي ترتكبها املليشيا بحق 

املواطنني التي لن تسقط بالتقادم.

املهمشون يقولون كلمتهم
عمد النظام اإلمامــي الكهنوتي البائد إىل تهميش الكثري من 
فئات الشعب اليمني، وأطلق التســميات العنرصية عىل فئات 
أخرى وما بني )مزين وخادم وسيد وقبييل( استطاع اإلماميون 
أن يزرعوا هذه املفاهيم النتنة يف عقول بسطاء الشعب إلثبات ما 
هو منفي، والحقيقة أن هذه الخباثة يف التعامل تنم عن شعور 
بالنقص حاولوا من خاللها عزل الشــعب عن بعضة ليسهل 

التعامل مع كل فئة عىل حدة.
ويف الوقت الذي استطاعت شعوب العالم أو أغلبها التعايش 
السلمي جنباً إىل جنب بعيداً عن منطق االستقواء باملال أو الجاه 
أو السلطان ال تزال آثار ما قبل ثورة أيلول عالقة يف األذهان حتى 
يومنا هذا خصوصا يف عقول كهنة الكهف وأتباعهم املغرر بهم.
وباألمس ظهرت مسميات جديدة أطلقها قادة املليشيا عىل 
فئة املهمشني الذين ال زالوا يعانون التهميش منذ الحقبة اإلمامية 
الســوداوية، حيث بدأ التغزل بذوي البرشة السمراء اللحاقهم 
بمن سبق من ضحايا هذا املنطق النشاز فاسموهم بأحفاد بالل 
استلطافا منهم وتمهيدا إلدخالهم يف جحيم الساللة وإرسالهم 
إىل محارق الفناء بعد أن عزف معظم أبناء القبائل اليمنية عن 
إرسال أبنائهم للمشــاركة يف معركة الدفاع عن الظالم الحالك 
الذي حل بهذا الشعب منذ االنقالب الساليل عىل الرشعية التي 
ارتضاها شعبنا دستوراً وطريقاً لتداول السلطة أسوة بسائر 

جمهوريات العالم.
ولقد دشنت قوى البغي والعدوان هذا املرشوع بالنزول إىل 
امليدان كما حصل يف محافظة عمران ملحاولة استجالب مقاتلني 
من املهمشني لرفد جبهاتها املنهارة وتعزيز آنساقها املتآكلة أمام 
رضبات قواتنا املسلحة ومقاومتنا الشعبية، واستمراراً ملواقف 
الرفض العامة فقد خاب مسعى املليشيا من خالل االستلطاف 
واالستعطاف، فرشعت إىل استخدام القوة، األمر الذي أدى إىل 
استشهاد ثالثة من فئة املهمشني ومرصع القيادي الحوثي املدعو 
أبو عيل الخوالني عىل أيدي أخوات وأمهات وزوجات الشهداء، 
وتم أرس ثالثة من مرافقي الرصيع حسب األخبار القادمة من 
مكان الحادثة يف إشارة واضحة إىل أن املهمشني قالوا كلمتهم 
وأسمعوها العالم أن من كانوا مهمشني مستضعفني لدى األجداد 
لن يكونوا يوما ما أدوات بيد األحفاد لتمكينهم من إعادة زمن 

التهميش واالستضعاف.
إن االستبداد مهما حاول أن يزين وجهه القبيح وينمق ألفاظه 
الشيطانية، ومهما حاول التسرت تحت عباءة املقاومة؛ فإن عورته 
ستظل مكشوفة للعالم أجمع، ويف اليوم الذي سيسقط فيه ادوات 
العنرصية والفرز الطبقي والساليل سيتبني للمخدوعني كم كانوا 
أغبياء، وسيعلم مشــايخ العار الذين أبوا إال أن يكونوا منصة 
للكهنوت وأبواقا لتلميعه، وأن من يطلق عليهم باملهمشني هم 
أكثر إدراكا منهم لخطورة أن يحكم الشــعب معتوه يتحصن 
باملايض البئيس، ويحاول تقديم نفســه عىل أنه وريث النبوة 

املقدسة.
شكراً للمهمشني واعذرونا فال زلنا نكافح إلنصافكم من عقود 

االستعالء والبغي.

علي الربيعي

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
26newspaper@26sepnews.net الــعـدد »١936« الخميس ١8 ذي القعدة ١٤٤١هـ  المـــوافــق 9 يـــولــيــو ٢٠٢٠م

مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحـمـد األشــول
مديــر التحــرير:

عقيد/ عبداحلكيم الشريحي

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

النسـخـة اإلجنليزية للموقع:النسـخـة اإلجنليزية للموقع:

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

/http://www.26sepnews.net 

 /http:// www. en.26sepnews.net
تابعوناتابعونا

عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 

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


	_GoBack

