
أجرى فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
مســاء اإلثنني، اتصاالً هاتفياً 
بمحمد حســن اللــوزي، عزاه 
وكافة أفراد أرسته بوفاة والده 
املناضل حســن اللوزي عضو 
مجلس الشورى الذي وافاه األجل 
بعد حياة حافلة باإلبداع الثقايف 

والنضال الوطني. 
وأشــار رئيــس الجمهورية 
خــال االتصــال، إىل املحطات 
التاريخية والنضالية والسياسية 
والدبلوماسية واألدبية والثقافية 
التي جسدها الفقيد خال مشوار 
حياته الحافــل بالعطاء خدمة 
لوطنه ومجتمعه من خال تقلده 

عدداً مــن املناصب القيادية من 
بينها وزيراً لإلعام وسفرياً لدى 
اململكة األردنية الهاشمية وعضواً 
يف مجلس الشورى، وغريها من 

املناصب القيادية التي شغلها.
ولفت فخامته، إىل أن الفقيد 
اللوزي أثرى الســاحة الثقافية 
واألدبية بأعمال خالدة ســتظل 
مدرســة ينهل منهــا الكتاب 
واألدباء والشعراء الشباب فنون 
الحرف وجمــال الكلمة وعبق 
التاريــخ والحضارة ..مشــيداً 
بمواقفه الوطنية الخالدة دفاعاً 
عن الجمهورية والثورة والوحدة 
ورفضه النقاب املليشيا الحوثية 

املدعومة إيرانياً.

وقال فخامــة الرئيس: " لقد 
كان الفقيــد اللوزي شــجاعاً 
يف مواقفــه الوطنيــة التي ال 
يســاوم فيها، وصوتاً للحرية 
والديمقراطية، وحرفاً من حروف 
اإلبداع والثقافة والفكر، ومثاالً 
للمسؤول املتفاني يف عمله املوكل 
إليه يف املجال األدبــي والثقايف 

واإلعامي والدبلومايس".
الجمهورية عن  وعرب رئيس 
أحر التعازي وصادق املواســاة 
بهذا املصاب األليم.. سائاً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، 
وأن يلهم اهلــه وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان.

أشاد مجلس الوزراء، ببطوالت وتضحيات أبطال 
الجيش واملقاومة الشــعبية ورجال القبائل، الذين 
يتصدون بشــجاعة وبســالة لانقاب الكهنوتي 
الحوثي، وما يسطرونه بدعم وإسناد من تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة 
التي كانت العون والسند لليمن واليمنيني يف تصديهم 
للمرشوع اإليراني وأداته الحوثية.. موجها التحية 

واإلجال لرجال القبائل الرشفاء واألوفياء يف مأرب 
والبيضاء والجوف وكل مناطق اليمن، والذين كانوا 
وال يزالون السباقني يف الدفاع عن الرشعية والنظام 
الجمهوري والثوابت الوطنية، والوقوف إىل جانب 
الجيش يف معركته املصريية والوجودية ضد املرشوع 

اإليراني. 
وأكد املجلس، حــرص الحكومة عىل تقديم كل 

أوجه الدعم واإلســناد للجيش واملقاومة والقبائل 
يف هذه املعركة املصريية، وتقديم الرعاية للجرحى 
ورعاية أرس الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها 

من أجل عزة وكرامة الوطن وأبنائه.
واطلع مجلس الوزراء يف االجتماع االستثنائي الذي 
عقد، الثاثاء، برئاسة رئيس املجلس الدكتور معني 
عبدامللك، عىل تقرير وزير الدفاع الفريق الركن محمد 

املقديش، حول مستجدات الوضع امليداني والعسكري 
وما يسطره أبطال الجيش واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإسناد من تحالف دعم الرشعية، من بطوالت 
إلحباط الهجمات االنتحارية ملليشيا الحوثي يف عدد 
من الجبهات، وما تحقق مــن انتصارات ميدانية 

خاصة يف جبهات صلب ونجد 
العتــق بمديرية نهم، وقانية 

أشاد بتضحيات أبطال الجيش وما يسطرونه من بطوالت في تصديهم للمشروع اإليراني وأداته الحوثية
وجه التحية لرجال القبائل الذين يساندون الجيش في الدفاع عن الشرعية والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية

شدد وزير الخارجية محمد الحرضمي، عىل رسعة 
معالجة الكارثة املدمرة املحتملة الخاصة بخزان النفط 
العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتفادي 
الكارثة االقتصادية والبيئية ليس عىل اليمن فقط، بل 

عىل املنطقة والعالم.
وأكد أن حــل الكارثة املحتملة ليس باألمر الصعب، 
ويبدأ بالسماح لفريق األمم املتحدة الفني بالوصول إىل 
ناقلة النفط العائمة وتقييمها، لكن هذا اإلجراء البسيط 
لم يتحقق أبًدا بسبب عدم سماح االنقابيني الحوثيني 

بذلك.
ورحب الوزير الحرضمي يف كلمة الجمهورية اليمنية 
التي ألقاها، أمس األربعاء، أمام جلسة مجلس األمن 
الدويل الخاصة بخزان صافــر، برئيس مجلس األمن 

السفري كريستوف هويسجن وأعضاء املجلس.. مشدداً 
عىل رضورة التحرك اآلن لتفادي العواقب املخيفة لهذه 
الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إىل ترسب أكثر 
من مليون برميل من النفط الخــام يف البحر األحمر، 
وإغاق ميناء الحديدة الحيوي ألشهر، وتعرض األحياء 
البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض مايني 

الناس يف اليمن للغازات السامة يف حالة نشوب حريق.
وأضاف قائاً: " نرى أن أفضل مسار للميض قدما هو 
دعم االقرتاح األخري املستقل حول خزان النفط صافر 
الذي تلقيناه من مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن السيد 
مارتن غريفيث، يف الشهر املايض، والذي وافقنا عليه 

عىل أن ال يكون مرتبًطا بأي قضايا 
أخرى يتم مناقشتها حاليا.

قــال قائد محــور البيضاء 
العميــد الركــن عبــد الرب 
األصبحــي: "إن أبطال الجيش 
متواصلة  معــارك  يخوضون 
ومستمرة ضد مليشيا الحوثي 
االنقابيــة يف جبهــة قانيــة 
لألســبوع الثالث عــىل التوايل 
وكبدوها خسائر كبرية وقاسية 

يف العتاد واألرواح.
العميد األصبحي يف  وأضاف 
ترصيح لـ ســبتمرب نت " أن 
العراقيل لن تثني أبطال الجيش 
عن مطاردة املليشــيا الحوثية 
اإلرهابيــة، وتحقيــق النرص 

الكبري املتمثــل يف تحرير كامل 
تراب الوطن من قبضة املليشيا 
الحوثية الكهنوتيــة املتمردة، 
وليس تحرير محافظة البيضاء 

فقط.
وأكد قائد محــور البيضاء، 
أن قوات الجيش، اســتعادت 
خال األيام املاضية العديد من 
املواقع يف جبهة قانية، شــمايل 
محافظــة البيضــاء، وكبدت 
مليشــيا الحوثــي االنقابية 
املدعومة إيرانياً خسائر فادحة 
يف العتاد واألرواح، مشرياً إىل أن 
عرشات الجثث التابعة للمليشيا 

الحوثيــة ما تــزال متناثرة يف 
الجبال والشــعاب، الفتا إىل أن 

املليشيا دفعت بمئات املغرر بهم 
إىل محارق املوت والهاك.

وأشــاد العميــد األصبحي، 
باستبسال أبطال الجيش والدور 
البارز والفعال الذي اضطلع به 
رجال املقاومة من أبناء قبائل 

مأرب والبيضاء.
وثمن قائــد محور البيضاء، 
الدعم واإلسناد الكبري واملبارش 
لطريان تحالــف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية 
يف املعركة البطولية وســحقه 
آليات ومدرعات عسكرية للعدو 

وتعزيزاته القادمة إىل الجبهة.

قائد حمور البيضاء: قوات اجليش تستعيد عدة مواقع يف جبهة قانية وتكبد املليشيا خسائر فادحة 

قال رئيس هيئــة األركان العامة 
قائــد العمليات املشــرتكة الفريق 
الركن صغري بــن عزيز "إن القوات 
املســلحة لن تألوا جهداً يف مواجهة 
املليشيا اإلمامية الكهنوتية املدعومة 
إيرانًيا ومختلف املشاريع الصغرية 
والتخريبية، وبســط سلطة الدولة 
عىل كامل تراب الوطن بقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة".

وأشاد رئيس األركان، خال تفقده 
ألبطال الجيــش الوطني واملقاومة 
الشــعبية يف الخطــوط األماميــة 
واملواقع القتالية بمحافظة الجوف 
باالنتصارات املتوالية التي يحققها 
األبطال يف جميع الجبهات وبمستوى 
الجاهزية والــروح املعنوية العالية 

أثناء تفقده ألبطال الجيش والمقاومة في جبهات محافظة الجوف

 رئيس األركان: القوات املسلحة لن تألوا جهداً يف مواجهة 
املليشيا اإلمامية واملشاريع الصغرية والتخريبية

شــددت اللجنة األمنية 
بمحافظة تعز، عىل رضورة 
رئيس  قــرارات  احــرتام 
كل  ووقوف  الجمهوريــة 
مؤسسات الدولة إىل جانب 
قائد اللواء 35 مدرع، وعدم 
الســماح ألي جهة كانت 
الوقوف عكسياً أو التمرد عىل 

قرارات رئيس الجمهورية.
وقالت يف اجتماع عقدته، 
أمس األربعاء، برئاسة نائب 
رئيس اللجنــة األمنية قائد 
املحور اللــواء الركن خالد 
فاضــل، ملناقشــة مجمل 

التطورات األمنية والعسكرية 
يف املحافظة: "إن الوقوف ضد 
الجمهورية  رئيس  قرارات 
يعد رشعنة للفوىض، وامليض 

نحو الادولة.
وأكدت اللجنــة األمنية، 
عىل استمرار تنفيذ الحمات 
األمنيــة لفــرض األمــن 
وماحقة مثريي الشــغب 
والفوىض، وإخراج العنارص 
الرتبة،  املسلحة من مدينة 
وبسط نفوذ الدولة يف كافة 
املناطق املحررة باملحافظة. 

وأقــرت حزمــة مــن 

اإلجــراءات، لضبط األمن، 
منها إزالة النقاط املستحدثة، 
عىل امتداد املحافظة، ومنع 
اســتحداثها  إعادة  تكرار 
مجددا، وإحالة املتســببني 
إىل القضاء. وحثت الجهات 
القضائيــة القيام بواجبها 
حيال ذلــك.. مشــرية إىل 
أهمية فرض سلطة النظام 

والقانون. 
وقال نائب رئيس اللجنة 
األمنية، قائد محور تعز اللواء 
الركن خالــد فاضل: "بأنه 

ســيتم الرضب 

وعدت بالضرب بيد من حديد للعابثين بأمن تعز

أمنية تعز: الوقوف ضد قرارات رئيس اجلمهورية رشعنة للفوضى وامليض نحو الالدولة

وزير اخلارجية: خزان صافر النفطي هيدد اليمن واملنطقة والعالـم بكارثة اقتصادية وبيئية 

أشــاد نائب رئيس الجمهوريــة الفريق الركن عيل 
محسن صالح، بالجهود املبذولة واملاحم الخالدة التي 
يسجلها أبطال الجيش بمساندة رجال القبائل يف مواجهة 
اعتداءات وصلف املليشيا االنقابية املدعومة من إيران. 

وأكد نائب الرئيس بأن التحام أبناء محافظة مأرب 
بمختلف مكوناتهم وأطيافهم املجتمعية والسياسية، 
ووقفتهم الشــجاعة إىل جوار أبطال الجيش ســتظل 
جميعها مواقف ناصعة وتاريخية تحتفظ بها صفحات 

الجمهورية وسفرها الخالد. 
وأدان نائــب الرئيس يف اتصــال هاتفي بمحافظ 
محافظة مأرب اللواء ســلطان العرادة، أمس األربعاء، 
ما تتعرض له محافظة مأرب، وعدد من املناطق اليمنية 
من اعتــداءات إجرامية بالطريان املســري والصواريخ 
الباليستية من قبل مليشيا الحوثي االنقابية.. مطمئناً 

عىل أرس الضحايا املدنيني املترضرين جراء هذا االستهداف 
اإلجرامي الجبان كامتداد وتنفيذ للمخطط اإليراني يف 

محاوالت حثيثة للعبث بأمن اليمن واملنطقة. 
واطلع نائب الرئيس، خال االتصال عىل املستجدات 
وسري األوضاع وجهود التنمية والبناء يف محافظة مأرب.. 
مشرياً إىل استمرار املليشيا الحوثية إطاقها للصواريخ 
الباليستية والطريان املســري اتجاه األشقاء يف اململكة 
العربية الســعودية يف حوادث متكررة تؤكد تبعية هذه 

املليشيا للنظام اإليراني ورفضها لكل مبادرات السام.
من جانبه أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، 
بأن أبناء مأرب وأبطال الجيش واألمن سيظلون نموذجاً 
يف الوفاء والقيام بواجبهم الوطني وحماية املكتسبات 
والذود عن الجمهورية، معرباً عن بالغ التقدير الهتمام 

ومتابعة القيادة السياسية.  

...تفاصيل صـ 3

...تفاصيل صـ 3

عدد إكـــتروني

:» لـ »

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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صفحـة

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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نائب الرئيس يشيد بتالحم أبطال اجليش وأبناء مأربرئيس اجلمهورية يعزي يف وفاة عضو جملس الشورى حسن اللوزي
وتصدهيم العتداءات املليشيا احلوثية اإليرانية

أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم واإلسناد للجيش في المعركة المصيرية ورعاية الجرحى وأسر الشهداء 

جملس الوزراء: تصعيد االنتقايل يستهدف الزج بمؤسسة البنك املركزي يف رصاع ال خيدم سوى مليشيا احلوثي االنقالبية
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واجب املرحلة 
وقد أوشكت مليشيا الحوثي املتمردة عىل االقرتاب 
من نهايتها املحققة، فــإن واجب اآلن الذي تحتمه 
ظروف املرحلة الراهنة، يتطلب إذكاء روح املبادرة 
الوطنية الخالصة وصوال إىل توحيد الصف الجمهوري 
والعمــل عــىل رص الصفوف وتكامــل الجهود، 
الستكمال ما تبقى من املسؤوليات املرتبطة بتحرير 
كامل األرض، واستعادة كافة مؤسسات الدولة وإنقاذ 
البالد من مرتزقة املرشوع اإليراني الكهنوتي اإلمامي 
املتســبب بكوارث الحرب والدمار والقتل والجرائم 

الجسيمة التي طالت ماليني اليمنيني.
إن إرادة الجميع يف هــذه املرحلة املفصلية، هي 
من ســتصنع أرضية مشرتكة وصلبة النطالق فعل 
جمهوري مشرتك وشامل يضع الحول الجذرية إلنهاء 
مسألة التمرد واالنقالب، ويفيض إىل صناعة مشهد 
جديد يشكل قطيعة مع مخلفات املايض وإرثه الثقيل 
كخطوة أوىل نحو بناء السالم والتوافق وإعادة الوئام 
والتماسك املجتمعي ورسم خارطة اليمن االتحادي 

الجديد.
ما نشهده اليوم هو إعالن واضح ورصيح ملرتزقة 
إيران بأن مرشوعهم اإلرهابي بات يف وشك االنهيار 
والتاليش، ذلك ما يفرسه اشــتداد معاركهم البينية 
عىل خلفية رصاعات النفوذ والجبايات، ولجوئهم إىل 
حرب الدعاية والتهويل يف محاوالت يائسة لتعويض 
خسائر الفعل العسكري وخسائر العتاد واألرواح، 
وانهياراتهم املتسارعة أمام رضبات أبطال القوات 
املسلحة مسنودين بأبناء القبائل ومقاتالت التحالف 

يف مختلف ميادين الرشف والبطولة.
أدبر عهد االنقالب والتمرد، ونحو صنعاء يميض 
األبطال يف جبهات نهم والجــوف وقانية ورصواح 
بشموخ ال يعرف االنكسار والتململ، واستبسال ال 
يشوبه كلل أو ملل، يشقون طريق النرص بسواعدهم 
القوية مؤمنني كامل اإليمان بأن السالم العادل الدائم 
ال يحققه إال حسم عسكري شامل يقتلع بؤر الكراهية 
والعنف واإلرهاب من جذورها، وبهذا فقط يمكننا أن 
نضمن استقراراً وأمنا دائمني لليمن واإلقليم والعالم، 
فمليشيا الحوثي اإلرهابية املتمردة عمدت إىل إضاعة 
فرص السالم املتاحة رافضة كل الخيارات السياسية 
والتفاوضية، وبطبيعة الحال فإن مرشوعها اإلرهابي 
التدمريي ال يسمح لها بأن تجنح للسلم وأبعاد فكرها 
الطائفي يقودها إىل االعتقاد بأحقيتها يف االستئثار 
بالسلطة واملوارد واســتعباد الناس لتسخريهم يف 
خدمتها، ومتى كانت املشاريع الطائفية والعنرصية 
واإلرهابية جانحة لحلول السالم الدائم ومنسجمة مع 
الفعل السيايس املشرتك القائم عىل التعددية والتنوع 

والعمل السلمي.

باحلسم العسكري يتحقق السالم امللبي لطموحات الشعب
 املهددات واملخاطر التي تواجه الوطن 
تقتيض من كافــة األحزاب والقوى 
السياســية واالجتماعية االضطاع 
بدورها يف تمتني الصــف الوطني، 
وتعزيز لحمته، والرتفع عن املناكفات 

الصغرية واملواقف قصرية النظر

التي يتمتعون بها.
واطلع الفريــق الركن صغري بن 
عزيز، خال الزيارة التي رافقه فيها 
القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية 
السادسة اللواء الركن أمني الوائيل، 
وقائد قوات التحالف العربي بمأرب 
اللواء الركن يوسف الشهراني، عىل 
املستجدات امليدانية وأحوال املقاتلني 
وما يسطرونه من ماحم بطولية يف 
مختلف جبهات القتال ضد مليشيا 
الحوثي الكهنوتية املدعومة من إيران.

وجدد رئيس هيئــة األركان، التأكيد 
عىل مواصلة الســري يف طريق الكفاح 
والنضال بكل تفاٍن وإخاص وصوالً إىل 
تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره 

وبناء دولته ومستقبله الواعد. 
وثمن الدعم الكبــري الذي يقدمه 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
الســعودية، ومســاندته  العربية 
للرشعية والجيش الوطني يف معركة 
الدفاع املشرتك واملصري العربي الواحد.
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أكد نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير 
النقل الدكتور ســالم الخنبيش، عىل حرص 
الحكومة واهتمامها بموانئ مؤسسة موانئ 
البحر العربي ورضورة تطوير البنية التحتية 
الحالية باملوانئ لتعزيز القــدرات املاحية 
يف املناورات واإلرشــاد وضمان استمرارية 

النشاط فيها.
وأشــاد الخنبيش، بدور مؤسسة موانئ 
البحر العربي رغم الظروف الراهنة واعتماد 
معظم املحافظات املجاورة عىل ميناء املكا 
يف التموينات الغذائية والصناعية والنفطية 

الرضورية. 
جاء ذلك خال اطاع نائب رئيس الوزراء، 
االثنني املايض، عىل أوضاع سري العمل ونشاط 
مؤسسة موانئ البحر العربي يف ميناء املكا 

بمحافظة حرضموت.
واســتمع الدكتور الخنبيش، من القائم 
بأعمال رئيس مجلس إدارة املؤسسة املهندس 
سالم باســمري، إىل رشح حول ما تم إنجازه 
خال السنوات املاضية.. موضحاً أن املؤسسة 
تمكنت من رشاء آليات جديدة ومعدات ملناولة 
ونقل الحاويات ومولدات كهربائية مليناء املكا 
وأسهمت يف تحسني حركة امليناء، ورفد ميناء 

نشــطون بأجهزة اتصاالت ماحية حديثة، 
وكذلك توريد رافعتني بريتني مليناء سقطرى.. 
منوها إىل حاجة ميناء املكا لقاطرة بحرية 
جديدة تلبي النشــاط املتزايد مليناء املكا. 
وكان الدكتور الخنبيش، قد قام ومعه مدير 
عام جمرك ميناء املكا حبيش نصيب ومدير 

عام الهيئة العامة للشؤون البحرية الكابتن 
يســلم بوعمرو، بجولة ميدانية يف أرصفة 
وســاحات ميناء املكا.. مطلعاً عىل نشاط 
امليناء والحركة املاحيــة للبواخر وأعمال 

الشحن والتفريغ.

أشــاد وزير اإلعــام معمر 
اإلرياني، بالتضحيات والبطوالت 
التي يســطرها أبطــال الجيش 
واملقاومة وقبائل مأرب الرشفاء 
الذين لقنوا الحوثي دروســا لن 
ينســاها، وحققــوا انتصارات 
ســاحقة آخرها يف جبهة قانية، 
بدعــم وإســناد مــن التحالف 
بقيادة األشقاء يف اململكة العربية 
السعودية التي كانت العون والسند 
لليمــن واليمنيــني يف تصديهم 
للمرشوع اإليراني وأداته الحوثية.  
وســخر وزيــر اإلعــام من 
ترصيحات القيادي يف مليشــيا 
الحوثي االنقابية املدعو أبو عيل 

الحاكم بخصوص األوضاع يف محافظة مأرب.
وأوضح اإلرياني، بأن ترصيحــات املدعو ابو عيل 
الحاكم بشأن مدينة  مأرب محاولة بائسة للتغطية عىل 
هزائم مليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها 
يف األرواح والعتــاد دون تحقيق أي انتصار أو اخرتاق 

يذكر عىل مدى خمس سنوات من 
العدوان الغاشم عىل مأرب.

 وأكد أن ما فشلت فيه مليشيا 
الحوثي وهــي يف أوج قوتها لن 
تحققه وقد نفذ مخزونها البرشي 
وعتادها وكل حيلهــا وأالعيبها 
ومحاوالتها اخرتاق واســتمالة 
وتحييد قبائل مأرب، والذي دفعها 
إلعان النكف القبــيل والتغرير 
بالبسطاء الذين تدفع بهم ملحارق 
املوت خدمــة ألطماع نظام إيران 

وأجندته التخريبية يف املنطقة.
 وقال:" أطمــن الجميع بأن 
مأرب بخري وعصية عىل العدوان 
الحوثي الذي فشل يف تحقيق تقدم 
بفضل صمود وتضحيات أبطال الجيش وقبائل مأرب 
الرشفاء ومعهم كل األوفياء، وأن أقرب نقطة للمليشيا 
تبعد مائة كيلو مرت عن املدينة يف كافة جبهات القتال، 
وأربعني كيلو يف جبهــة رصواح التي لم يحقق فيها 

تقدماً منذ ٤ سنوات".

وجه محافــظ حرضموت قائد 
املنطقة العســكرية الثانية رئيس 
اللجنة األمنية اللــواء الركن فرج 
ساملني البحســني، برفع مستوى 
اليقظة لألجهزة العسكرية واألمنية 
واالســتخباراتية، وتنسيق العمل 
بشــكل أفضل بني هــذه األجهزة 
والتنسيق بهذا الخصوص مع وكيل 
املحافظة لشــؤون الدفاع واألمن 

بحرضموت العميد صالح لحمدي.
وشدد املحافظ البحسني، أثناء 

ترؤســه، صباح أمــس األربعاء، 
اجتماعاً للجنة األمنية باملحافظة، 
عــىل رضورة االهتمــام بالتأهيل 
والتدريــب، والتنســيق الدائم بني 
األجهــزة العســكرية واألمنيــة 
واالســتخباراتية واألمن السيايس 
والقومي لتصــب جميع الجهود يف 
مجرى االرتقاء بالوضع األمني ملا 
فيه خدمة أمن وسامة حرضموت. 

واستمع اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني، من أعضاء اللجنة األمنية 

إىل رشح مفصل عن الحالة األمنية 
باملحافظة، واالستقرار األمني الذي 
تشــهده مديريات الساحل. حرض 
االجتماع وكيل املحافظة لشــؤون 
الدفاع واألمن العميد صالح لحمدي، 
ووكيــل وزارة الداخلية لشــؤون 
املنطقة الرشقية املدير العام لألمن 
والرشطة بساحل حرضموت اللواء 
الركن سعيد عيل العامري، وأركان 
املنطقة العســكرية الثانية العميد 

ركن عويضان سالم عويضان.

أكد وزير الخارجية محمد الحرضمي، 
أن قضية خزان النفط العائم "صافر" ال 
تزال تشكل تهديداً حقيقياً ينذر بكارثة 
بيئية وإنســانية يف البحــر األحمر ال 
يحمد عقباها.. مشرياً إىل أن قبول دعوة 
الحكومة اليمنية بعقد جلســة خاصة 
يف مجلس األمن اليــوم تدل عىل اهتمام 
املجتمع الدويل واستشعاره الكبري بمدى 
خطورة اســتمرار ابتزاز الحوثيني غري 

األخاقي لهذه القضية البيئية.
وأضاف "أن الحكومة سعت بالتعاون 
مع األمم املتحــدة منذ فرتة طويلة لحل 
هذه القضية من خال إرسال فريق فني 
تابع لألمم املتحدة ولكن الحوثيني رفضوا 

كل تلك الجهود".
جاء ذلك خال تلقيه، أمس األربعاء، 
اتصاالً هاتفيــاً من نظــريه الكويتي 
الشــيخ أحمد الصبــاح، وبحث معه 
العاقات الثنائيــة املتميزة بني البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها وتطويرها 
وآخر املستجدات يف عملية السام األممية 
والتطورات عىل الساحة اليمنية بما فيها 

قضية الخزان النفطي العائم "صافر".
وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة 
وافقت مؤخراً عــىل مقرتح أممي لحل 
القضية وتقييــم وضع الخزان من أجل 
تفريغه والتخلص منه واستخدام إيراداته 
لإلسهام يف تسديد رواتب موظفي الخدمة 
املدنية يف كل أرجاء اليمن.. مشرياً إىل أن 

الحوثيني لم يوافقوا عىل هذا املقرتح.
ولفــت الحرضمــي، إىل اســتغراب 
الحكومة واســتيائها مــن اإلضافات 
األخرية يف مبادرة املبعوث األممي.. مؤكدا 

يف ذات الوقت بأن موافقة الحكومة عىل 
مبادرة املبعوث قبل التعديات األخرية ال 

تزال سارية.
وثمن الوزير الحرضمي، الدعم الكبري 
املقدم من األشــقاء يف الكويت لليمن يف 
كافة املجاالت السيما يف مجال املساعدات 
اإلنسانية.. مشــيدا بالعاقات األخوية 
التاريخيــة بني البلدين الشــقيقني يف 

مختلف املجاالت.
من جانبه أكد وزير خارجية الكويت، 
حرص بــاده واهتمامها الكبري باليمن 
ودعمها ألمنه واستقراره وسامة ووحدة 
أراضيه.. مجدداً دعم الكويت للحكومة 
الرشعية وعملية السام األممية وتطلعها 
إىل التوصل إىل حل شامل ومستدام لألزمة 
اليمنية وفقا للمرجعيات الثاث املتفق 
عليها املتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجــات الحوار الوطني 
الشــامل وقرارات مجلس األمن السيما 

القرار ٢٢١٦.  
ويف نفس الســياق، دعت وزارة املياه 
والبيئة، مجلس األمن الدويل إىل رضورة 
تبني موضوع الخزان النفطي العائم" 
صافر" وحل هذه القنبلة البيئية املوقوتة 
يف عرض البحر األحمر من خال التفريغ 
الكامل واآلمــن للخزان بما يضمن عدم 
تكرار التهديد الكارثي عىل البيئة يف البحر 
األحمر الذي تعد بقاء شعابه املرجانية 
أمل العالم للصمــود يف وجه التأثريات 

املحتملة للتغري املناخي.
وأكدت الــوزارة يف بيــان لها، أمس 
األربعاء، عىل أهمية اســتعادة الحيود 
املرجانية يف بقية بحار العالم املترضرة 

من التغري املناخي وبصورة مســتقلة 
كليا عن طبيعة الرصاع القائم يف املنطقة 
باعتبار خزان صافر العائم تهديد بيئي 

سيلحق الجميع تبعات انهياره.
وأشارت الوزارة إىل أنها تنظر باهتمام 
وأمل بالغني حيال بحث موضوع الخزان 
النفطي صافر، خــال انعقاد مجلس 
األمن الدويل جلسته، وما سيسفر عنها 
من نتائــج وقرارات تأمل الــوزارة أن 
تتواكب مــع خطورة الكارثــة البيئية 
املحدقة والرضر غري املســبوق يف حال 
حدوث ترسب أو غرق للخزان العائم قبالة 
سواحل الحديدة يف ظل ظروف مناخية 
وبيئية وفنية بالغة التعقيد وتســتدعي 
رسعة الترصف لحماية اليمن واإلقليم 
والعالم من كارثة بيئية ســتمتد آثارها 

لعقود.
وعربت وزارة املياه والبيئة، عن أملها 
يف أن يدرك املجتمع الدويل حجم األرضار 
البيئية الهائلــة املتوقعة يف حال انفجار 
الخزان أو حدوث ترسيب إىل مياه البحر 
األحمر، وهو ما قد يتســبب يف انقراض 
أنواع بحرية ال توجد إال يف البحر األحمر، 
مما يعني فقدانها إىل األبد كجزء مهم من 
الرتاث الطبيعي الحــي والثروة الجينية 
املهمة للعالم ككل، باإلضافة إىل التأثريات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية األخرى 
التي ستطال الشعاب املرجانية وأشجار 

املنجروف والقرشيات والطيور.   
ويف الســياق، قال وزير اإلعام معمر 
اإلرياني: "إن مصداقية املجتمع الدويل 
حيال تاعب ومراوغة مليشــيا الحوثي 
املتواصلة أمام اختبار حقيقي يف جلسة 

مجلس األمن الدويل التي ستتناول مخاطر 
ترسب أو انفجار ناقلــة  صافر، والتي 
تتخذها املليشيا أداة لابتزاز واملساومة 
غري آبهة بالنتائج واألرضار الكارثية عىل 

اليمن واملنطقة".
وأضاف اإلريانــي يف ترصيح لوكالة 
)ســبأ(، "أن ترسب النفــط من  خزان 
صافر سيقود لكارثة بيئية واقتصادية 
وإنسانية، وانقراض أنواع بحرية نادرة 
ال توجد سوى يف البحر األحمر، وترضر 
الشــعب املرجانية يف البحر األحمر التي 
باتت -بحســب خرباء- األمل الوحيد يف 
وجه احتمال انقراضها يف باقي البحار 

واملحيطات نتيجة التغري املناخي".
وطالب اإلرياني، مجلس األمن الدويل 
باتخــاذ قرارات حازمة إزاء اســتمرار 
تاعب املليشــيا الحوثية املدعومة من 
إيران ومراوغتهــا دون اتخاذ معالجات 
حقيقية تنهــي مخاطر ترسب أو غرق 
أو انفجار ناقلة النفط  صافر والتهديد 
البيئي الكارثي الــذي تمثله عىل اليمن 

واإلقليم والعالم أجمع.
وأوضــح وزير اإلعــام، أن موافقة 
مليشــيا الحوثي اإليرانية عىل معاينة 
وتقييم فريق فني تابــع لألمم املتحدة 
لناقلة النفط  صافر مراوغة سياســية 
جديدة تســتبق جلســة مجلس األمن 

املقررة.
وأشار اإلرياني، إىل أن املوافقة الحوثية 
تقترص عىل معاينة وتقييم خزان النفط 
صافر وليس قطره أو تفريغ حمولته من 

النفط الخام.

أسفرت الصواريخ البالســتية وصواريخ الكاتيوشا 
التي أطلقتها مليشــيا الحوثي اإلرهابية التابعة إليران 
عىل مدينة مأرب املحتضنــة ألكثر من مليوني مواطن 
عن استشهاد وإصابة ما ال يقل عن 689 مدنيا، بينهم 

92 طفا وامرأة منذ مطلع إبريل 2015 وحتى 14 يوليو 
2020م.

وبلغ عدد الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا 
التي استهدفت األحياء السكنية واألعيان املدنية بمدينة 

مأرب 244 صاروخا توزعت بني 112 صاروخا بالستيا 
و131 صاروخا نوع كاتيوشــا، وصاروخاً واحداً نوع 

أورجان.
ووفق إحصائية رسمية صادرة عن محافظة مأرب، 

أشــاد وزير الصحة العامة والســكان 
الدكتور نارص باعــوم ، بجهود جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة الداعمة واملساندة 
للحكومة اليمنية يف مختلف املجاالت السيما 
املجال الصحي يف ظل انتشار فريوس كورونا 

املستجد)كوفيد19-).
جاء ذلك خال لقائه ، أمس األربعاء، السفري 
الصيني لدى اليمن كانغ يونغ ، وتســلمه 
مجموعة من املساعدات الطبية املقدمة من 
الصني لبادنا، واملكونه من ٢٥٠٠٠ كمامة 
عادية و٦٠٠ ألبســة وقائية، و٦٠٠ نظارة، 
إضافة إىل مجموعة من املستلزمات الطبية، 
للعاملني يف القطــاع الصحي، وذلك يف إطار 
املســاعدات املقدمة من جمهورية الصني 

لبادنا.
وأكد وزير الصحة، أن الحكومة مستمرة 
يف تســخري كافة اإلمكانات املتاحة ملجابهة 
فريوس كورونا، وتعمل عىل تقديم كل الدعم 
واملســاندة للمانحني واملنظمــات يف تنفيذ 

الربامج واملشاريع الصحية يف اليمن.
وناقش الوزير باعوم، مع السفري الصيني، 
مستجدات الوضع الصحي يف بادنا، والجهود 

التي تقوم بها الحكومة يف هذا املجال.

بدوره جدد الســفري الصيني، اســتمرار 
باده يف مساندة الحكومة اليمنية والشعب 
اليمني..الفتاً إىل أن هذه املساعدات تأتي يف 

إطار املساعدات املستمرة التي تقدمها الصني 
لليمن..مشرياً إىل أن هناك مساعدات طبية 

ستصل اليمن خال األيام القادمة.

اإلرياين يشيد بالتضحيات والبطوالت التي يسطرها
أبطال اجليش وقبائل مأرب الرشفاء

أثناء ترؤسه اجتماعًا للجنة األمنية بالمحافظة
حمافظ حرضموت يوجه برفع مستوى اليقظة والتنسيق 

بني األجهزة األمنية والعسكرية 

طالبت مجلس األمن بإصدار قرارات حازمة لتفادي الكارثة 

احلكومة: خزان »صافر« يشكل هتديداً حقيقياً ينذر بكارثة بيئية وإنسانية يف البحر األمحر 
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استشهاد وإصابة 689 مدنيا بصواريخ املليشيا احلوثية خالل مخس سنوات
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أثناء اطالعه على أنشطة المؤسسة 

اخلنبيش يؤكد عىل أمهية تطوير البنية التحتية ملؤسسة موانئ البحر العريب
أثناء تسلمه مجموعة من المساعدات الطبية المقدمة من الصين

باعوم: احلكومة مســتمرة يف تســخري كافة اإلمكانات املتاحة ملجاهبــة فريوس كورونا

أمنية تعز

بيد من حديد، تجــاه كافة أعمال الفوىض والشــغب 
وتكدير األمن واالستقرار، منعا النتشار الجريمة والفوىض 

باملحافظة.
وخلص اجتمــاع اللجنة األمنية الــذي حرضه، وكاء 
املحافظة، ورئيس محكمة االســتئناف، ورئيس النيابة، 
وقادة األلوية العسكرية واألجهزة األمنية يف املحافظة، إىل 
أن األحداث التي شهدتها مدينة الرتبة خال األيام األخرية، 
ويف بعض أحياء مدينة تعز، يتطلب قيام األجهزة األمنية 

بدورها يف مواصلــة إجراءات الضبــط واتخاذ خطوات 
عملية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار 

املحافظة.
وشــدد قائد محور تعز، خال االجتماع مع القيادات 
العسكرية يف املحافظة وأعضاء اللجنة األمنية، عىل اليقظة 
ورفــع الجاهزية، وكرس كل املحــاوالت الرامية الخرتاق 
صفوف ومواقع الجيش، وتفويت الفرصة عىل املرتبصني 
بمحافظة تعز ومحاولتهم زرع الخافات، وتحريف مسار 
التحريــر كأولوية مهمة يجب إنجازهــا واالنتصار عىل 

الحصار واملعاناة.

إعـــــالن قـــضـائــي
تعلــن النيابــة العامــة العســكرية محافظــة مــأرب 
بأنــه وتنفيــذاً لقــرار املحكمــة العســكرية الثالثــة يف 
جلســتها املنعقــدة بتاريــخ ٢٠٢٠/7/7م، بــأن عــىل 
ــور إىل  ــاه الحض ــماؤهم أدن ــة أس ــني التالي املتهم
مقــر املحكمــة العســكرية الثالثــة محافظــة مــأرب 
الكائــن يف القضــاء العســكري يف الــرد عــىل الدعــوى 
ــة  ــة العام ــن النياب ــم م ــة ضده ــة املقدم الجزائي
ــب  ــنة ٢٠٢٠م ج/ ج مكت ــم )٤( لس ــكرية برق العس
ــيتم  ــم س ــكرية مال ــات العس ــام النياب ــي ع محام
ــني  ــة املتهم ــراءات محاكم ــاً إلج ــم طبق محاكمته
ــوص  ــتناداً إىل نص ــة اس ــه العدال ــن وج ــن م الفاري
الجمهــوري  القــرار  مــن   )٢88-٢8٥( املــواد 
بالقانــون رقــم ١3 لســنة ١99٤م بشــأن اإلجــراءات 

ــة. ــة العام الجزائي

نرشه موقع املحافظة اإلخباري، فقد بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء 
الصواريخ الحوثية التي اســتهدفت املدينة 251 مدنيا بينهم 25 طفاً 
و12 امرأة، يف حني بلغ عدد الجرحى 438 مدنيا بينهم 47 طفا و8 نساء 

ومسنني.
وتصدت منظومة باتريوت التابعة لتحالف دعم الرشعية لـ 85 صاروخا 
بالستيا منذ 2015، وسقط 26 صاروخا آخر عىل أحياء سكنية متفرقة 
تسببت يف استشهاد 174 مدنيا بينهم 3 أطفال وامرأتني، وجرح 231 مدنيا 

بينهم 16 طفا وامرأة واحدة وعدد 2 ُمسنني.
أما صواريخ الكاتيوشا فقد أودت بحياة 69 مدنيا، بينهم 12 طفا و 
12 امرأة، وتسببت يف جرح 198 شخصا آخرين بينهم 21 طفا و4 نساء 
و4 ُمسنني، بينما تسبب صاروخ واحد من نوع أورجان أطلقته املليشيا 
ليلة عيد الفطر املبارك عام 2016 يف استشهاد 8 مدنيني جميعهم أطفال، 

وإصابة 8 أطفال وامرأة.
وتكتظ مدينة مأرب بمئات اآلالف من الســاكنني من أبناء املحافظة 
والنازحني الذين قدموا إليها من مختلف املحافظات الخاضعة لسيطرة 
مليشيا الحوثي هربا من االنتهاكات الفتاكة التي يرتكبها الحوثيون بحق 
املواطنني يف مناطق سيطرته، والتي تسببت يف أكرب عملية نزوح داخلية 

يف اليمن.
وتعترب محافظة مأرب املحافظة اليمنية األوىل يف استيعاب النازحني من 
مناطق سيطرة الحوثيني، حيث تحتضن بداخلها ما يزيد عن 90 مخيماً 
وتجمعاً سكانيا للنازحني، وتضم أكرب مخيم للنازحني داخل اليمن وهو 

مخيم الجفينة.
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أشــاد مجلس الوزراء، ببطوالت وتضحيات أبطال 
الجيش واملقاومة الشــعبية ورجــال القبائل، الذين 
يتصدون بشجاعة وبسالة لانقاب الكهنوتي الحوثي، 
وما يسطرونه بدعم وإسناد من تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة التي كانت 
العون والسند لليمن واليمنيني يف تصديهم للمرشوع 
اإليراني وأداته الحوثية.. موجها التحية واإلجال لرجال 
القبائل الرشفاء واألوفياء يف مأرب والبيضاء والجوف 
وكل مناطق اليمن، والذين كانوا وال يزالون السباقني 
يف الدفاع عن الرشعيــة والنظام الجمهوري والثوابت 
الوطنية، والوقوف إىل جانب الجيش يف معركته املصريية 

والوجودية ضد املرشوع اإليراني. 

وأكد املجلس، حرص الحكومة عىل تقديم كل أوجه 
الدعم واإلسناد للجيش الوطني واملقاومة والقبائل يف 
هذه املعركة املصريية، وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية 
أرس الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها من أجل 

عزة وكرامة الوطن وأبنائه.

واطلع مجلس الــوزراء يف االجتماع االســتثنائي 
الذي عقد، الثاثاء، برئاســة رئيس املجلس الدكتور 
معني عبدامللك، عىل تقرير وزير الدفاع الفريق محمد 
املقديش، حول مستجدات الوضع امليداني والعسكري 
وما يسطره أبطال الجيش واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإسناد من تحالف دعم الرشعية، من بطوالت 
إلحباط الهجمات االنتحارية ملليشــيا الحوثي يف عدد 
من الجبهات، وما تحقق من انتصارات ميدانية خاصة 
يف جبهات صلب ونجد العتــق بمديرية نهم، وقانية 
بالبيضاء، ومحافظة الجوف.. مؤكدا أن كل ما تروجه 
مليشيا الحوثي االنقابية من انتصارات وهمية عرب 
وســائل إعامها هي محاولة للتغطية عىل هزائمها 
القاسية وما تكبدته من خسائر برشية ومادية فادحة، 
جراء تصعيدها املستمر وعدم التزامها بوقف إطاق 
النار املعلن من الحكومة والتحالف، استجابة لدعوة 

األمني العام لألمم املتحدة.

وأوضــح أن املليشــيا الحوثية بعد هــذه الهزائم 
والخسائر لجأت كعادتها إىل استهداف األعيان املدنية 
واملناطــق اآلهلة بالســكان بالصواريخ واملقذوفات 
والطائرات املســرية، بالتزامن مع اختاق األكاذيب 
وترويج انتصارات وهمية للحفاظ عىل معنويات من 

تبّقى لديها من املغرر بهم.

وعرب مجلس الوزراء، عن إدانته واستنكاره للهجمات 
اإلرهابية التي تنفذها مليشــيا الحوثي، وتستهدف 
بشــكل متعمد األعيــان املدنية يف اململكــة العربية 
السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات 
املسرية اإليرانية.. مشريا إىل أن هذه الهجمات اإلرهابية 
تؤكد ميض املليشــيا الحوثية يف التصعيد وإفشال أية 
حلول سياسية وإجهاض التحركات األممية والدولية 
تنفيذا ألجندات إيران التخريبية يف املنطقة ومساعيها 

لتهديد األمن والسلم الدوليني.

واطلع مجلس الــوزراء عىل تقريــر وزير الثروة 
السمكية، فهد كفاين، حول اســتمرار قيام السفن 
اإليرانيــة بصيد غري مرشوع وبانتهاكات مســتمرة 
للمياه البحرية اليمنية، واستخدام هذه السفن كغطاء 
لتهريب األسلحة إىل مليشيا الحوثي، مشريا إىل استمرار 
تواجد سفينة "سافيز" اإليرانية يف املياه اإلقليمية والتي 
تدير العمليات العسكرية للحوثيني، وتمثل بؤرة وغرفة 

عمليات للنظام اإليراني.

وأكد املجلس، بهذا الشــأن عىل التنسيق مع قوات 
تحالف دعم الرشعيــة وتفعيل ودعــم قوات خفر 

السواحل اليمنية للقيام بمهامها.

واستعرض مجلس الوزراء، تطورات األوضاع عىل 
الساحة الوطنية يف الجوانب السياسية والعسكرية 
واالقتصادية والصحية، عىل ضوء املستجدات األخرية، 
والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية 
للحكومــة تجاه عدد من القضايــا، وفق األولويات 
امللحة والتي تمس بشكل مبارش تخفيف املعاناة عن 

املواطنني.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، إيجازا 
شاما ألعضاء املجلس حول التطورات املستجدة عىل 
الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وصحيا، 
بما يف ذلــك الجوانب املتصلة بتنفيــذ اتفاق الرياض 
وتحركات املبعوث األممي.. مشــريا إىل اإلرادة القوية 
للحكومة رغم كل التحديات والصعوبات الراهنة للقيام 

بواجباتها ومسؤولياتها.

وشدد الدكتور معني عبدامللك، عىل جميع الوزارات 
والجهات املعنية بما يف ذلك السلطات املحلية مضاعفة 
الجهود يف هذا الظرف االستثنائي وتوضيح الحقائق 
للرأي العام وعدم تركه فريســة لحمــات التضليل 
والتشويه املمنهجة ضد الحكومة الرشعية، ووضعه 
أوال بأول يف صورة ما يجري..الفتا إىل صعوبة األوضاع 
االقتصادية يف ضوء اســتمرار عرقلــة تنفيذ اتفاق 
الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية إذا لم يتم 
االحتكام إىل العقل واملنطق ومراعاة املصلحة العامة 

للوطن واملواطنني يف الترسيع بالتنفيذ.

واستعرض رئيس الوزراء، تطورات الوضع امليداني 
والعســكري والصحي، إضافة إىل الجلســة املرتقبة 
ملجلس األمن الدويل والخاصة بمناقشــة وضع خزان 

صافر النفطي، بناء عىل طلب الحكومة، واملوقف الثابت 
للحكومة برضورة حل هذا املوضوع بشكل عاجل من 
خال تفريغ الخزان فورا قبل الدخول يف أية نقاشات 
تفصيلية جانبية، لتفادي كارثة بيئية وشيكة وعدم 
استخدام ذلك من قبل مليشيا الحوثي االنقابية كورقة 

ابتزاز للضغط السيايس.

ووقف مجلس الوزراء، أمــام التطورات الخاصة 
بتنفيذ اتفاق الرياض يف ظل املشــاورات التي ترعاها 
اململكة العربية السعودية الشــقيقة، وما تبديه من 
حرص كبري عىل الترسيــع بالتنفيذ، وما يقابلها من 
خطوات تصعيدية غري مربرة من قبل املجلس االنتقايل 
لعرقلة ذلك..مستغربا املغالطات التي احتواها البيان 

األخري الصادر عن ما يسمى اإلدارة الذاتية.

وأكد املجلس، أنه رغم إيقاف تدفــق اإليرادات إىل 

البنك واالستياء عىل حاويات األموال، فإنه قد تم دفع 
رواتب القطاع املدني ومعاشــات املتقاعدين املدنيني 
والعسكريني حتى نهاية شــهر يونيو ٢٠٢٠م.. الفتا 
إىل أن الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية 
تعمل جاهدة من أجل توفري رواتب الجيش واألمن يف 

املناطق العسكرية املختلفة.

وأوضــح أن عودة تدفق اإليــرادات إىل البنك وإطاق 
حاويات األموال تشكل حا جذريا لهذه األزمة املؤسفة.. 
مؤكدا أن هذا التصعيد ال يمكن فهمه إال يف سياق توجه 
يســتهدف جهود العودة إىل تنفيذ اتفــاق الرياض من 
جهة، ومحاوالت الزج بمؤسسة البنك املركزي يف رصاع 
ال يخدم سوى القوى االنقابية وتنعكس آثاره عىل العملة 
واالقتصاد.. مطالباً بإلغاء ما يسمى اإلدارة الذاتية وكل 
ما ترتب عليها وعدم التدخل يف أعمال مؤسسات الدولة 

بشكل كامل وامليض يف تنفيذ اتفاق الرياض.

وأيد املجلس ما طرحــه رئيس الوزراء بخصوص 
املوقف من قضية خزان صافر النفطي، وأن األولوية 
هي لتفريغ الخزان فورا، وتفادي أكرب كارثة بيئية 
بالعالم، وعــدم القبول بالدخول يف أي نقاشــات 
تفصيلية قبــل تحقيق ذلك..معربــا عن تطلعه يف 
خروج مجلــس األمن بقرارات حازمة يف جلســته 
املرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم اإلصغاء 
ملراوغات مليشيا الحوثي املعتادة ومنذ سنوات يف هذا 
امللف.. الفتا إىل أن اســتباق مليشيا الحوثي لجلسة 
مجلس األمن بإعان الســماح لفريق األمم املتحدة 
بالوصول إىل الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، 
مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدويل، 
مؤكدا أن ذلك لن يكون كافيــا إلنهاء التهديد الذي 

يشكله خزان صافر املتهالك .

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد عىل موقف الحكومة 
الثابت تجاه عملية الســام ورغبتها يف ســام دائم 
وشامل يستند عىل املرجعيات الثاث املعرتف بها دون 
تجاوز أو انتقاص ألياً منها، وأن الحكومة قد وافقت 
منذ شــهر إبريل عىل وقف إطاق النار وفتح مطار 
صنعاء للناقل الوطني ودفع املرتبات وفقا للمسودة 
السابقة للمبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة 
إال أن املليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وترص عىل وضع 
رشوط جديدة تنتهك معها ســيادة البلد وحق الدولة 
الحرصي يف إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة 

بكل وضوح.

وأحــاط نائب رئيس الوزراء رئيــس اللجنة العليا 
للطوارئ الدكتور ســالم الخنبــيش، ووزير الصحة 
العامة والسكان الدكتور نارص باعوم، أعضاء املجلس، 
بمستجدات وباء كورونا واإلجراءات املتخذة الوقائية 
والعاجية بالتنسيق مع رشكاء اليمن محليا وإقليميا 
ودوليا، إضافــة إىل أوضاع املحاجــر ومراكز العزل 
الصحي، واالحتياجــات القائمة يف مختلف الجوانب، 
بما يف ذلك حوافز العاملني يف القطاع الصحي واملنافذ.

ووافق مجلس الوزراء عىل املقرتح املقدم بشــأن 
إعادة تشغيل الرحات التجارية ابتداء من يوم األربعاء 
رشيطة التقيد باإلجراءات املتبعة يف الجوانب الوقائية 

وتنفيذ االحرتازات واالشرتاطات الخاصة بذلك.

وناقش مجلس الوزراء، التقريــر املقدم من وزير 
التخطيط والتعــاون الدويل الدكتــور نجيب العوج، 
حول مشاريع البنك اإلســامي ملواجهة تفيش وباء 
كورونا وتداعياته االقتصادية واالجتماعية، وأقر بهذا 
الخصوص ما ورد يف التقرير من اتفاقات وتفاهمات 

بني الوزارة والبنك اإلسامي.

33 متابعات

  وجه التحية لرجال القبائل الذين يساندون الجيش في الدفاع عن الشرعية والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية
  الحكومــة تعمــل من أجــل توفير رواتب الجيش في جميع المناطق العســكرية وعــودة تدفق اإليرادات 

وإعادة األموال تشكل حال جذريا
  جدد التأكيد على موقف الحكومة الثابت ورغبتها في سالم دائم وشامل يستند على المرجعيات الثالث دون تجاوز أو انتقاص

 قبل الدخول في أية نقاشات تفصيلية جانبية لتفادي كارثة بيئية وشيكة 
َ
  شدد على ضرورة تفريغ خزان صافر فورا

  وزير الدفاع: ما تروجه مليشيا الحوثي من انتصارات وهمية محاولة للتغطية على هزائمها القاسية وتكبدها خسائر فادحة 
  وزير الثروة السمكية: تواجد سفينة "سافيز" اإليرانية في المياه اإلقليمية إلدارة العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي المتمردة 

أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم واإلسناد للجيش في المعركة المصيرية ورعاية الجرحى وأسر الشهداء 

جملس الوزراء: تصعيد االنتقايل يستهدف الزج بمؤسسة البنك املركزي يف رصاع ال خيدم سوى مليشيا احلوثي االنقالبية
دعا االنتقالي إللغاء ما يسمى "اإلدارة الذاتية" وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة وتنفيذ اتفاق الرياض

أشاد بما يقدمه أبطال الجيش وما يسطرونه من تضحيات في تصديهم للمشروع اإليراني وأداته الحوثية

شــدد وزيــر الخارجيــة محمد 
الحرضمــي، عىل رسعــة معالجة 
الكارثة املدمــرة املحتملة الخاصة 
بخزان النفط العائــم صافر قبالة 
سواحل محافظة الحديدة، لتفادي 
الكارثة االقتصادية والبيئية ليس عىل 
اليمن فقط، بل عىل املنطقة والعالم.

وأكد أن حل الكارثة املحتملة ليس 
باألمر الصعب، ويبدأ بالسماح لفريق 
األمم املتحدة الفني بالوصول إىل ناقلة 
النفط العائمــة وتقييمها، لكن هذا 
اإلجراء البسيط لم يتحقق أبًدا بسبب 
عدم سماح االنقابيني الحوثيني بذلك.
ورحب الوزير الحرضمي يف كلمة 
الجمهورية اليمنية التي ألقاها، أمس 
األربعاء، أمام جلســة مجلس األمن 
الدويل الخاصة بخزان صافر، برئيس 
مجلس األمن الســفري كريســتوف 
هويسجن وأعضاء املجلس.. مشدداً 

عــىل رضورة التحــرك اآلن لتفادي 
العواقب املخيفة لهذه الكارثة، والتي 
ستؤدي ضمن جملة أمور إىل ترسب 
أكثر من مليون برميــل من النفط 
الخام يف البحر األحمر، وإغاق ميناء 
الحديدة الحيوي ألشــهر، وتعرض 
األحياء البحرية والتنوع البيولوجي 
للخطر، وتعريــض مايني الناس يف 
اليمن للغازات السامة يف حالة نشوب 

حريق.
وأضاف قائاً: " نرى أن أفضل مسار 
للميض قدما هو دعم االقرتاح األخري 
املستقل حول خزان النفط صافر الذي 
تلقيناه من مبعوث األمم املتحدة إىل 
اليمن السيد مارتن غريفيث، يف الشهر 
املايض، والذي وافقنا عليه عىل أن ال 
يكون مرتبًطا بأي قضايا أخرى يتم 

مناقشتها حاليا.
وأوضح الحرضمــي، أن االقرتاح 

يتكون من ثاث مراحل، األوىل: التقييم 
واإلصاحات الرضوريــة، والثانية: 
الصيانة األساسية لتسهيل استخراج 
النفط، والثالثة: التخلص من الناقلة، 
وأن يتم استخدام اإليرادات املحتملة 
من بيع النفط كمســاهمة يف دفع 
رواتب موظفي الخدمــة املدنية يف 
اليمن تحــت إرشاف األمم املتحدة..
منوها بموافقــة الحكومة اليمنية 
عىل ذلك، وعــدم موافقة االنقابيني 

الحوثيني.
وأكد وزيــر الخارجية، عىل أهمية 
ورضورة الضغط عىل الحوثيني ولفت 
انتباه العالم عرب مجلس األمن إىل هذه 
الكارثة املحتملة املستمرة منذ سنوات 
بســبب تعنت الحوثيني عىل الرغم 
من كل جهود الحكومة، مضيفاً، أن 
املليشــيا الحوثية وبعد تيقنها من 
الناقلة بالنســبة للحكومة  أهمية 

وللمجتمع الدويل، قررت استخدامها 
كورقة مســاومة وورقة ضغط يف 
مفاوضات عملية السام، يف تجاهل 
كامل للعواقب الوخيمة املحتملة من 

هذا السلوك غري األخاقي.
وأشــار إىل أنــه منــذ أوائل عام 
2018م، والحكومة تحاول بمساعدة 
األمم املتحدة إقناع مليشيا الحوثيني 
بالســماح لفريــق األمــم املتحدة 
بالوصول إىل ناقلــة النفط، غري أن 
تلك املحاوالت باءت بالفشل..وذكر 
أنه تحت الضغــط، يقوم الحوثيون 
باإلعــان دائًما عن وعــود فارغة، 
وعندما يتوقف هذا الضغط، يقومون 
بالرتاجع عن التزاماتهم، ولقد رأينا 
ذلك يحدث يف هذه القضية من قبل ويف 
قضايا أخرى أيضا، ولهذا السبب فإننا 
بحاجة ماسة إىل هذه الجلسة، حتى 
نرسل للحوثيني رسالة قوية مفادها 

أنه يجب عليهم االمتثال هذه املرة. 
وأعرب عن خشيته من أن القبول 
بمجرد ســماح الحوثيــني بوصول 
الفريق الفني التابــع لألمم املتحدة 
للناقلة خال هــذه املرحلة لن يحل 
املشكلة وســيمكن الحوثيني - مرة 
أخرى - من خطف القضية مستقبا 

عندما يتم رفع الضغط عنهم.
واختتــم وزيــر الخارجية كلمته 
قائا: "اسمحوا يل مرة أخرى أن أعرب 
عن امتناننا لرئيس وأعضاء املجلس 
املوقرين عــىل االســتجابة لدعوة 
الحكومة بعقد الجلســة إلنهاء هذه 
الكارثة التي تلوح يف األفق، آما حقا 
أن يكون اليوم هو املرة األخرية التي 
يسمع فيها مجلس األمن عن استمرار 
قضية تسمى "صافر" وأن يتم حلها 

قبل فوات األوان. 

أثناء إلقائه كلمة الجمهورية اليمنية أمام جلسة مجلس األمن الدولي

احلرضمي: مليشيات احلوثي تستخدم خزان صافر كورقة للضغط واملساومة يف مفاوضات السالم



الــعـدد »1937« الخميس ٢5 ذي القعدة 1٤٤1هـ  المـــوافــق 16 يـــولــيــو ٢٠٢٠م تقرير44

  أمين الجرادي

فشــل املجتمع الدويل يف التصدي للتهديدات البيئية 
واالقتصادية والسياســية التي تلــوح يف األفق والتي 
تطرحها ناقلة النفط املتحللة صافر العائمة يف عرض 
البحر - وهي بحســب الوصف "قنبلة عائمة" تنتظر 
االنفجار, بعد أن ُمنح املتمردون الحوثيون يف السيطرة 
عىل موانئ محافظة الحديدة ألســباب إنسانية كجزء 

من اتفاق ستوكهولم يف كانون األول/ديسمرب 2018.

بعد كتابة هــذا التقرير بوقت قليــل من املفرتض 
أن يعقد مجلس األمن التابــع لألمم املتحدة اجتماعه 
املخصص لليمن ملناقشــة آفاق أزمــة ناقلة النفط 
"صافر"، الســفينة العائمة التي ترسو قبالة سواحل 

مدينة الحديدة.

املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك يف إطار 
التحضري النعقاد الجلسة قال: إن وحدة النفط العائمة 
صافر تحمــل 1.1 مليون برميل مــن النفط، واصفا 
الظروف الفنية للناقلة بالسيئة .وأكد املسؤول األممي 
عىل أن مياه البحر دخلت غرفة التحكم للناقلة يف نهاية 
أيار/مايو، مما كان يمكن أن يؤدي ذلك إىل كارثة لوال 
تطبيق إصاح مؤقت, مبديا أسفه املعلن إذا كان من غري 

الواضح كم من الوقت قد يستمر ذلك اإلصاح.

وأضاف املســؤول األممي أن مليشــيا الحوثي رفضت يف 
السابق الســماح لألمم املتحدة بالوصول إىل السفينة، لكن 
بحسب وصف دوجاريك "اننا نأمل اآلن يف أن نتحرك نحو حل".

موقف الحكومة اليمنية
وكان وزيــر الخارجية محمــد الحرضمي قد دعا 
مجلس األمن الدويل إىل عقد جلسة خاصة حول خزان 
صافر النفطي العائــم بعد رفض مليشــيا الحوثي 
املدعومة من إيران السماح لخرباء األمم املتحدة بإجراء 

عمليات الصيانة للسفينة.

ودعا الوزير املجلس إىل معالجة الوضع فوراً وفصل 
ذلك عما يجري وتشهده الساحة اليمنية، معتربا أن عدم 
إجراء إصاحات عاجلة وحلول للناقلة هو بمثابة كارثة 
بيئية ستشكل تهديداً أكثر إلحاحاً عىل اليمن واملنطقة.

الموقف الدولي
عىل الصعيد الدويل حثت اململكة املتحدة يف العارش من 
هذا الشهر مليشيا الحوثي عىل السماح ملفتيش األمم 
املتحدة بالوصول إىل الناقلة املهجورة وإزالة النفط الذي 

تحتويه.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث الربيطانية إن 
1.14 مليون برميل من النفط عــىل متن ناقلة خزان 
صافر يمكن أن يترسب إىل البحــر االحمر "إذا لم يتم 
القيــام بــيشء"، وأن الناقلة "كارثــة بيئية تنتظر 

الحدوث".

وقد منع املتمردون الحوثيون املهندســني الدوليني 
من الصعود إىل الناقلة إلجراء إصاحات أساسية عىل 

صندوق األمان.

من المسؤول؟!
يؤكد مســؤولون ودبلوماسيون يمنيون من بينهم 
نائــب وزير حقوق اإلنســان نبيل عبــد الحفيظ أن 
املتمردين الحوثيني وداعميهم من النظام اإليراني هم 
املسؤولون عن عدم السماح بصيانة ناقلة النفط. وقال: 
"ال سمح الله، إذا وقعت كارثة، فإنها لن تؤثر عىل اليمن 

فحسب، بل عىل جميع دول املنطقة".

ويصف الكثري من املتابعني ناقلة خزان صافر العائم 
بأنها "قنبلة عائمة"، حيث بدأ هيكلها يتآكل، وُيعتقد أن 
براميلها كانت تطلق باطراد الغازات القابلة لاشتعال 

عىل مدى السنوات الخمس املاضية.

وحذر خرباء من أن انفجــاراً وقع عىل متن الناقلة 
يمكن أن يغرق جميع الســفن املجاورة، ويتسبب يف 
ترسب نفطي هائل وكارثة بيئية، مما يزيد من تفاقم 

األزمة اإلنسانية يف اليمن.

محاوالت فاشلة
حاولت األمم املتحدة إرســال فريق فنــي لزيارة 
السفينة يف يوليو/تموز 2019 لتقييم حجم األرضار، 

لكن املتمردين الحوثيني منعوا تلك الجهود.

وبحسب الوقت وحركة الفصول والتيارات املائية، 
يمكــن أن يصل تــرسب النفط من الناقلــة إىل قناة 
الســويس، وربما حتى مضيق هرمز، حســبما قال 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
ومنســق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مارك لوكوك أمام 

مجلس األمن الدويل.

وقال لوكوك يف تقرير صدر يف سبتمرب/أيلول 2019: 
إن املتمردين الحوثيني اعرتضوا عىل نرش 
فريق تقييم ومعدات مــن األمم املتحدة 
يف جيبوتــي عىل ســاحل خليج عدن يف 
أغســطس/آب، بناء عىل اتفاق مسبق 

معهم.

ويؤكــد نائب وزير حقوق اإلنســان 
أن "صندوق الســامة هو كارثة تنتظر 
الحدوث وقنبلة موقوتة ألنه لم يتلق أعمال 

الصيانة الازمة منذ خمس سنوات".

وأكد عبدالحفيظ أن الحكومة اليمنية 
دعــت األمم املتحــدة عــرب االتصاالت 
الرســمية، إىل التدخل ملنع وقوع كارثة 
والضغط عىل املتمردين الحوثيني للسماح 
للمنظمة بإرســال فريق فنــي للقيام 
بأعمال الصيانة، لكن املليشــيا الحوثية 

لن تسمح لها بذلك".

ورقة مساومة خطيرة
يؤكد نائب وزير حقوق اإلنســان "أن 
النظام اإليراني، عرب املليشيا الحوثية، لديه 
عدة أهداف يأمــل يف تحقيقها من خال 

ترك الســفينة يف حالة يرثى لها. وبحسب املسؤول يف 
الحكومة الرشعية فإن هدف النظام اإليراني األول أن 
تصبح ناقلة خزان صافر النفطي العائم يف مياه البحر 
األحمر قنبلة موقوتة يمكن أن يهدد به الجميع. وأضاف 
إن إيران استخدمت "أمن األمن اآلمن" كنقطة تهديد 
وضغط لصالحها من خــال املتمردين الحوثيني ضد 

جميع دول املنطقة".

الهدف الثاني: "هو أن يتم دفع قيمة النفط الخام 
املخزن يف الناقلة يف حالة تســليمه ليتم إفراغه، حيث 
طالبت املليشيا الحوثية يف املايض بمبلغ 70 مليون دوالر 

لقيمة النفط الخام".

وهدد املتمردون الحوثيــون بتفجري الناقلة وتهديد 
األمن العاملي العام يف حالة اقرتبــت معركة التحرير 
من ميناء الحديدة ما دفع ذلك األمم املتحدة إىل التدخل 
ووقف العمليات العسكرية للجيش اليمني املدعوم من 

التحالف ألغراض إنسانية عماً باتفاقية ستوكهولم 
املوقعة يف ديسمرب/كانون األول 2018.

ويؤكد دبلوماسيون وسياسيون عرب معهد الرشق 
األوسط لدراسات اليمن والخليج إن عدم تدخل إيران يف 
موضوع الناقلة، ودفع املتمردين الحوثيني لخوض غمار 
مفاوضات إصاح الناقلة يؤكد "احتمال استخدامها 

كبطاقة يف حربها ضد دول املنطقة".

وبحســب املعهد من املرجح أن النظام اإليراني قد 
يستخدم موضوع أزمة ناقلة خزان صافر الذي يحتجزه 
املتمردون الحوثيون يف تخفيف العقوبات االقتصادية 
املفروضة عليه، ألن انفجار الناقلة ســيوقف تصدير 
النفط من اململكة العربية الســعودية ودول الخليج 

األخرى".

سنوات من الرفض
لسنوات رفض املتمردون الحوثيون بشكل مبارش 
وغري مبارش طلبات من مكتب األمم املتحدة لخدمات 
املشــاريع، الذي يمكنه نرش فريق تقييم يف غضون 3 
أسابيع، إلجراء تفتيش عىل خزان صافر، وذلك ألسباب 
متنوعة. ويف محاولة لزيــادة نفوذهم عىل الحكومة 
اليمنية واملجتمع الدويل، بما يف ذلك مجلس األمم املتحدة 

وأعضائه الدائمني، سعى املتمردون الحوثيون إىل إبقاء 
القضية دون حل ألطول فرتة ممكنة، اعتقاداً منهم بأنها 
أعطتهم ورقة رابحة يف املفاوضات. ووفقاً لدبلومايس 
طلب عدم الكشف عن هويته، طلب الحوثيون من األمم 
املتحدة إرسال فريق تفتيش وصيانة يف نفس الوقت - 
وهو طلب ال معنى له، ورفضته األمم املتحدة يف نهاية 
املطاف. وقال الدبلومايس نفســه: "ال يمكنك إرسال 
فريق من األطباء املتخصصني دون تشــخيص املرض 
أوال"، مشريا إىل أن الحوثيني "استمروا يف اللعب بخيوط 
املفاوضات لكسب الوقت والنفوذ"، عىل الرغم من تزايد 

خطر وقوع كارثة.

وقد اســتمرت القضية وســط مفاوضات عقيمة 
ووعود كاذبة قبل اإلحاطات الشــهرية التي يقدمها 
املبعوث الخاص لألمم املتحدة غريفس إىل مجلس األمن. 
يف نوفمرب/ترشين الثاني 2019، اســتخدم الحوثيون 

خزان صافر العائم كتهديد لطرق األمن البحري اإلقليمي 
والدول الســاحلية عىل البحر األحمر، وأبرزها اململكة 
العربية الســعودية، إلجبار الجهات الفاعلة املحلية 
واإلقليمية والدولية عــىل اللعب بقواعدها. وقد طالب 
املتمردون الحوثيون بدفع ثمن النفــط الذي ال يزال 
مخزناً عىل السفينة، عىل الرغم من أن العقوبات تمنعهم 
من بيعه بأنفســهم، وقد أدى انخفاض أسعار النفط 
منذ بداية "كوفيد19-" إىل انخفاض قيمته من حوايل 
80 مليون دوالر إىل أقل من نصف ذلك. ومن وجهة نظر 
الحكومة، فإن النفط الخام املخزن عىل الناقلة ينتمي 
إىل ســيبوك، وأي مبالغ يتم جمعها يجب أن تستخدم 
لتخفيف ديون الرشكة، فضاً عن دفع رواتب موظفيها 

واملساعدة يف تكاليف الصيانة.

عدم اليقين- عدم الوضوح
وخال املفاوضات السابقة، أشارت الرتتيبات األولية 
إىل أن األمم املتحدة سوف تأخذ زمام املبادرة يف تسهيل 
استخراج وبيع نفط ســيبوك مقابل توجيه اإليرادات 
لدفع رواتب موظفــي الخدمة املدنية. ومع ذلك، وبعد 
عدة سنوات، لم يكن هناك أي مؤرش عىل إحراز تقدم، 
وال تــزال املواجهة وعىل نطاق أوســع يف املفاوضات 
عىل أشــدها - مثل تنفيذ اتفاق الحديدة. باإلضافة إىل 
ذلك، ثبت أن "الحســاب الخاص" 
الذي تراقبه األمــم املتحدة يف فرع 
الحديدة يف البنــك املركزي، والذي 
اقرتح املبعوث الخاص لألمم املتحدة، 
مارتن غريفيث، استخدامه لتحصيل 
عائدات الجمارك من واردات النفط 
لدفع رواتب موظفي الخدمة املدنية، 
غري ممكن. ففي أيار/مايو 2020، 
عىل سبيل املثال، نهب الحوثيون أكثر 
من 35 مليار ريال يمني )حوايل 54 
مليون دوالر( من الحســاب. وكان 
املقصود مــن املبالــغ املالية لتلك 
العائدات دفع رواتب موظفي الخدمة 
املدنية، وال سيما يف الحديدة نفسها. 
وقد أصبحت هذه املســألة قضية 
خاصة نتيجة التفاق ســتوكهولم، 
الذي ترك الحديدة تواجه حالة من 
عدم اليقني مع عدم السام يف ظل 
تعنت املليشــيا وعدم وضوح األمم 
املتحدة، يف استمرار الحرب، أو وجود 

مسار واضح إىل األمام.

إجبار األمم المتحدة 
وبعد اختبار تصميم األمم املتحدة عىل اتخاذ إجراءات 
ذات مصداقية ضد املتمردين الحوثيني، أدى وقف تحرير 
مدينة الحديدة بدعم من قــوات التحالف- والذي كان 
ســُيغري من ميزان القوى املحلية، ويحســن املشهد 
اإلنســاني، وربما حل أزمة أمن من صنع الحوثيني - 
إىل تشجيع املتمردين الحوثيني يف جهودهم الستخدام 
أساليب االبتزاز والذراع القوية. ويف نهاية املطاف، أدى 
القصف الشديد الذي تشنه مليشيا الحوثي عىل أحياء 
مختلفة يف الحديدة، يف محاولــة لرفع التكلفة املدنية 
وعرقلة االستجابة اإلنســانية، إىل إجبار األمم املتحدة 
عىل قبول تهديدات املتمردين الحوثيني واعتبارها عىل 
أنها تهديدات حقيقية وواقعة. وهكذا راهنت مليشيا 
الحوثي عىل استخدام اآلثار اإلنسانية املحتملة كسبب 
لوقف تبادل إطاق النــار، وبلغت ذروتها تلك يف اتفاق 

ستكهولم. كما أبقت سياســة االبتزاز التي تنتهجها 
املليشيا - والتي عملت بشكل جيد يف املجال اإلنساني، 
كما اتضح ذلك من خال اســتخدام املتمردين تحويل 
املساعدات ونهبها لتمويل جهودهم الحربية. وكل ذلك 

ناتج من موانئ الحديدة التي تحت سيطرتهم.

 تقاعس أممي
يف حني أن هــذا مثال واضح عىل اســتغال كارثة 
محتملة واســتغالها لتحقيق مكاسب، فإن تقاعس 
مجلس األمن عن العمل ساعد أيضاً عىل الحفاظ عىل 
هذه الديناميكيــة. وعىل هذه الخلفية، ويف ضوء اآلثار 
املحتملة، قال وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنســق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، مارك 
لوكوك، إن عبارة "األمان عىل مجلس األمن" ُذكرت يف 
10 مناســبات عىل مدى األشهر ال 12 املاضية" وهي 

شهادة واضحة عىل تقاعس املجلس.

يف 29 يونيو/حزيــران 2020، كــرر مجلس األمن 
الدويل قراره رقم 2511 الصادر يف فرباير/شباط 2020، 
داعيا "املتمردين الحوثيني إىل السماح فوراً بدخول غري 
مرشوط للخرباء الفنيني التابعني لألمم املتحدة لتقييم 
حالة الناقلة، وإجــراء أي إصاحات عاجلة محتملة، 
وتقديم توصيات بشــأن االســتخراج اآلمن للنفط، 

وضمان التعاون الوثيق مع األمم املتحدة".

خطوات إضافية قابلة للتنفيذ
 ويف حني أن هــذه اللغة الواضحــة هي خطوة يف 
االتجاه الصحيح وتربهن عىل الوعي بالرهانات البيئية 
واالقتصادية واإلنســانية املعنية، هناك أربع خطوات 
إضافية قابلة للتنفيذ، فوق تفتيش السفينة وخارجها، 
يجب اتخاذهــا اآلن لتجنب حدوث تمــزق أو انفجار 

كبريين لسفينة صافر.

أوال: يف غياب تعاون مليشــيا الحوثي، ينبغي عىل 
مجلس األمم املتحدة أن يحاسب املليشيا عىل سلوكها 
املتهور وأن يدينها بلغة واضحة ومفصلة وحازمة. كما 
أن عىل األمم املتحدة أيضا أن تستخدم النفوذ الذي لديها 
اسرتاتيجيا، مثل اإلشارة إىل أنها ستمدد قائمة الجزاءات 
املحددة األهداف ضد الكيانات واألفراد الذين يؤخرون 
أو يعرقلون تفتيش وإصــاح قطاع األمن، فضا عن 

استخراج نفط الناقلة.

ثانيا: يجب عىل األعضــاء الدائمني يف مجلس األمن 
– اململكة املتحدة والواليات املتحدة وفرنســا وروسيا 
والصني – مضاعفة الضغط الدبلومايس والسيايس عىل 
املتمردين الحوثيني، عرب قنوات مبارشة وغري مبارشة، 
إلقناعهــم بالتعاون والتوقف عن محاولة اســتغال 
"األمان". وتدرك روســيا، أكثر مــن أي بلد يف اآلونة 
األخرية، اآلثار الكارثية املرتتبة عىل االنسكاب املحتمل، 
بعد أن شهدت مؤخراً ترسباً يف سيبرييا، كما يمكن للندن 

وواشنطن، أن تساعد يف هذا الصدد.

ثالثا: ينبغي أن يساعد املزيد من االهتمام عىل حل أزمة 
األمن بشــكل عام قبل أي تسوية سياسية، عىل عكس 
ما دعا إليه سفري اململكة املتحدة: الحل أثناء محادثات 
السام. منذ مشاورات ستوكهولم يف عام 2018، لم تكن 
هناك محادثات سام وليس هناك سبب لانتظار أكثر من 
ذلك. وببساطة، فإن األزمة األكثر أماناً حقيقية وال يمكن 
انتظار حلها. ويمكن للدول الساحلية املطلة عىل البحر 
األحمر، بما فيها اململكة العربية الســعودية، أن تكثف 
جهودها الدبلوماسية للدفع باتجاه التوصل إىل حل ملرة 

واحدة ينزع فتيل هذه القنبلة العائمة.

خزان صافر.. ورقة مساومة تستخدمهاخزان صافر.. ورقة مساومة تستخدمها
إيران عرب مليشيا احلوثيإيران عرب مليشيا احلوثي
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ــح ــجـ ــشـ ــمـ ــالن والـ ــ ــيـ ــ ــد جـــبـــهـــة هـ ــ ــائـ ــ ــد الــــــلــــــواء 13مــــــشــــــاة قـ ــ ــائـ ــ قـ
:» العميد الركن: عــلــــى الحـــوري لـ»

أبطال القوات املسلحة يف هيالن واملشجح يمضون نحو النرص وأعينهم صوب صنعاء
 هدفنا األبرز القضاء على المليشيا واستعادة كامل مؤسسات الدولة

يخوض أبطال القوات املسلحة يف اللواء 13 مشاة مسنودين برجال القبائل األحرار ومقاتات التحالف حربا رشسة ضد مليشيا الحوثي االنقابية املتمردة 

التي حاولت بكل الطرق واألســاليب إحداث اخرتاق يف جبهتي هيان واملشــجح دون جدوى، فعىل أيديهم تبخرت كل حشود املليشيا وعدتها وعتادها، 

وبفضل سواعدهم املباركة تعيش املليشيا تقهقرا بشكل يومي وانتكاسة تلو انتكاسة، األمر الذي حول املعادلة إىل هجوم وتقدم مستمر ألبطال الجيش.

وتعد جبهة هيان واملشجح أحد أهم جبهات القتال وأرشسها؛ وفيها كرس األبطال املرشوع الحوثي الفاريس وإىل غري رجعة، وعىل مدى خمس 

سنوات متتالية ظلت هذه الجبهة تكبد املليشيا خسائر فادحة يف األرواح والعتاد وتلقي بحشودها إىل الجحيم، ويف كل مرة ادعت فيها املليشيا كذبا 

وزورا تحقيقها للنرص، كانت املئات من عنارصها يسقطون بني قتيل وجريح.

حول انتصارات القوات املسلحة وانكسار مليشيا الحوثي يف جبهتي املشــجح وهيان صحيفة"26سبتمرب" التقت العميد الركن/ عيل محمد 

الحوري قائد اللواء 13مشــاة قائد جبهة هيان واملشجح وأحد األبطال امليامني الذين يعشقون املتارس ويقضون فيها معظم أوقاتهم وأجملها، 

وأجرت معه هذا الحوار الذي يوضح البطوالت الخالدة التي يجرتحها األبطال يف امليادين، ويدحض الكذب والتزوير واإلشاعات التي تدعيها املليشيا 

يف وسائل إعامها بهدف التغرير عىل أرس الضحايا ومحاولة تسجيل انتصارات وهمية لرفع معنويات مقاتليها، فإىل نص الحوار.

  حاوره: توفيق الحاج

بداية نرحب بكم ترحيبا يليق بنضالكم 
وتضحياتكم وقبل الحديث عن اإلنجازات 
التي تم تحقيقها عىل مســتوى اللواء. 
حدثنا عن انتصارات أبطــال القوات 
املسلحة والبطوالت واملالحم التي تسطر 

يف جبهتي رصواح وهيالن؟
أرحــب  أن  يل  يطيــب  أوالً 
بصحيفة٢٦سبتمرب والتي تحمل اسم 
ثورة اآلباء ونحن بحول الله بدورنا كأبناء 
وأحفاد نعاهد شعبنا وشهداءنا أن أهداف 
هذه الثورة الخالدة ســوف تتحقق عىل 

أرض الواقع مهما كلفنا ذلك من ثمن.
ومن خال هذا املنــرب اإلعامي منرب 
كل أحرار ورشفاء الوطن أطمن شعبنا 
الصابر وأبرشه أن الفجر سيرشق بالنرص 
والعز، وسييضء فجر الحرية والكرامة 
كل ربوع الوطن، هذه البشارات نقولها 
بكل ثقة ويقني وهي انعكاس ملا نراه عىل 
أرض الواقع من انتصارات ومن تاحم 
بني أبطال الجيش ومكونات املجتمع من 
قبائل ونخب وأحزاب.. والحقيقة نحيي 
كل أبناء محافظة مارب سلطة محليه 
ومكونات سياسية واجتماعية وقبلية 
عىل دعمهم والتحامهم بقوات الجيش 
يف جبهات القتال والتاريخ سيكتب هذه 
املواقف املرشفة بأحــرف من نور ويف 

أنصع صفحاته.
أما بخصــوص انتصــارات القوات 
املسلحة فالقوات املسلحة تميض نحو 
النرص بخطى ثابتة وكل يوم تقرتب منه 
أكثر وكل يوم يوجه رضبة موجعة هنا 
أو هناك لعدو اليمن واليمنيني مليشــيا 

الحوثي املدعومة إيرانيا.
فما حصل للمليشيا يف املعارك األخرية 
شــيأ ال يمكننا وصفه بعبارات فقط 
..ألننا حني نتحدث عــن تلك املجاميع 
واألنساق النافقة نشــعر بغبن وحزن 
شــديد ألنهم مغرر بهم وتم اقتيادهم 
إىل الجبهــات ملواجهة أبطــال الجيش 
كالقطعان وتعامل معهم األبطال بكل 
شجاعة واستبسال وأدوا واجبهم الوطني 
والديني وتم حصد الكل ونال املغرر بهم 

ما يجب أن ينالوه.
وسيستمر أبطال القوات املسلحة يف 
الدفاع عن الجمهورية وعن كرامة وحرية 
كل اليمنيني والتنكيل بكل من يسعى إىل 
تدمري الوطن حتى يأتي الله بفتح ونرص 

من عنده .

مقاتل واحد يهزم عشرات
حدثنا عن خســائر مليشــيا الحوثي 

وانهزامها ؟
مليشــيا الحوثــي مهزومة خارسة 
والعرشات من عنارصهــا يفرون أمام 
مقاتل واحد من أبطال الجيش أو أبناء 
القبائل املساندة للجيش وقد شاهدنا هذا 
االنهزام يف الواقع وهناك مقاطع مصورة 

تم بثها وضحت ذلك.
بداية الهزيمة هو أن ترمي بشــباب 
وطاب وأطفال إىل مــكان أنت متأكد 
أنه ســيكون محرقة لهم وأن عودتهم 
مستحيلة وان أهدافك التي تريدها من 

وراء دفعهم لن تتحقق أبدا 
..ورغم ذلك تدفع مليشــيا 
إىل  الناس  بأبنــاء  الحوثي 

الهاك املحتوم .
وأقولها حقيقة ويوافقني 
كثري من القادة امليدانيني إن 
العصابــة الحوثية اإليرانية 
تخوض املعارك بعشــوائية 
وفوىض وتعتمد عىل التغرير 
بعنارصها وخداعهم وعىل 
السحر والشعوذة وتعاطي 
األســلحة  املمنوعات رغم 
النوعية التــي تزودهم بها 
إيــران إال أن أبطال القوات 
املســلحة يلقنونهم دروساً 

نضالية عظيمة.
صحيح تتمكن مليشــيا 
الحوثي من حشــد عنارص 
والتغرير بأطفال ومساجني 
وتزج  مدنيــني  وموظفني 
بهم يف الجبهات وذلك يعود 
إىل وســيلة تجويع الشعب 

وقهره بالفقر واتخاذ ذلك سبيا لتضييق 
الخيارات أمام األرس املعدمة لكي تصبح 
بوابة االلتحاق باملليشــيا هي الفرصة 
الوحيدة أمام األرس إضافة إيل أســاليب 
التجهيل والرتهيب واإلرغام عىل دوارات 
طائفية مما جعلهــم ال يبالون بحجم 

الخسائر البرشية.
برأيكم إىل ماذا ترجعون ضخامة ونوعية 

الخسائر يف صفوف مليشيا الحوثي ؟
نعم.. لقد قمنا بتحليل كامل للمعركة 
شمل هذا التحليل أساليب ونوايا العدو 
وكانت االستنتاجات مفاجئة ومن تلك 
عىل ســبيل املثال أن قيادات املليشــيا 
التي تدفع باملجاميــع يكذبون عليهم 
بخصوص طبيعة املهام حيث يقولون 
لهم أن دورهم تأمني مواقع تم تحريرها 
وأن الوضع آمن وال مخاطر يف طريقهم 
لتلك املواقع فتدخل مجاميع يف مناطق 

قتل مفرتضة لنريان قواتنا فيواجهون 
مصريهم املحتوم ويصبح لديهم خياران 
املوت أو االستســام وهو ما لم يكن يف 
حسبان املغرر بهم وقد الحظنا ذلك عىل 
الواقع وأكد لنــا الكثري من أرساهم هذا 

التضليل والتزييف للحقائق.
تلقت مليشــيا الحوثــي هزيمة كبرية 
وتكبدت خسائر فادحة ورغم ذلك إال أنها 
تدعي تحقيق انتصارات يف جبهتي هيالن 

ورصواح.. كيف ترد عىل ذلك؟
قيادة مليشــيا الحوثــي تعلم يقينا 
أنها لم تتقدم شــربا واحدا وأنها تلقت 
هزيمة ال سابق لها وخرست خسائر لم 
تخرسها منذ بداية املعركة ولكي تستمر 
يف تحشيدها تلجأ إىل اختاق انتصارات 
وهمية كاذبة تبثها عرب مختلف وسائلها 
اإلعامية ونعتقــد أن ذلك موجه ألرس 
القتىل الذين فقدوا أبناءهم يف الجبهات 
وماتوا وأحرقوا وتركوا للسباع والوحوش 

وقد بدأت الكثري من األرس تدرك حقيقة 
املليشيا وكذبها وهرطقتها.

اللواء 13مشاة.. تاريخ حافل بالنضال
اللواء 13مشــاه البذرة األوىل للجيش 
وسطر مالحم خالدة حدثنا عن املرسح 

العملياتي للواء؟
اللواء كان له الرشف يف مقارعة هذه 
املليشيا يف حروب صعدة وتجلت وطنية 
هذا اللواء ومنتسبيه يف معركة الدفاع عن 
أهم حصون الجمهورية)مأرب( ومرسح 
عمليات اللواء كبري ومرتام ولكن إيمان 
األبطال بالقضيــة وإدراكهم لطبيعة 
وقذارة وأبعــاد املؤامرة عــىل الوطن 
وهويته وتاريخه وكرامة شعبه جعلت 

من الصعب سها.
فسخر اللواء كل إمكانياته للمشاركة 
الفاعلــة يف هــذه املعركــة املصريية 
ففتــح اللواء أبوابه لــكل الرشفاء من 

أبناء مارب وغريها وتشــكلوا يف كتائب 
اإلسناد الشعبي فقدم اللواء تضحيات 
كبرية ودماء زكيــة كان يف مقدمة هذه 
التضحيات الشهيد القائد اللواء الركن/ 
عبدالرب الشــدادي إليماننــا بصوابية 
موقفنــا الوطني ولفرضيــة وحتمية 
مواجهــة هــذا املد الفــاريس الفايش 

اإلرهابي يف اليمن ومحيطنا العربي.

جهود أمنية فاعلة
يقدم أبطال اللواء 13مشاة جهودا كبرية 
لتثبيت دعائم األمن واالستقرار يف مدينة 
مارب وهناك عدد من العمليات األمنية 

الناجحة أعلن عنها... حدثنا عن ذلك؟
للواء جهود أمنية كبرية ومشاركات 
بطولية فاعلة فعىل ســبيل املثال هناك 
قوة من اللواء ١3 مشاة تتمركز يف نقطة 
املجمعة عىل الطريــق الربط بني مأرب 
والبيضاء يف هذه النقطة نجح األبطال 
يف اكتشاف ومصادرة كميات كبرية من 
املواد املمنوعة خال الشهور والسنوات 
املاضية وسلمتها للجهات املختصة وفق 
محارض ضبط كما أحبطت هذه النقطة 
عدة عمليات تهريب أســلحة وذخائر 
وكذلــك تهريب مبالــغ مالية وعمات 
لسمارسة مرتبطني باملليشيا.. كما شارك 
منتســبو اللواء يف إخماد كل االختاالت 
األمنية والتقطعات بالتعاون مع الجهات 

األمنية والسلطة املحلية.
هناك إنجازات استثنائية تم تحقيقها 
عىل مســتوى اللواء من حيث التنظيم 
والرتتيب واإلعــداد والتأهيل والجميع 
يشهد لكم بذلك... كقيادة للواء ما هي 

أبرز االنجازات التي تم تحقيقها؟
نعم أنجزنا ما اســتطعنا أن ننجزه 
والحقيقــة ال يمكننا أن نســتعرض 
إنجازاتنا لكن هناك لجان تفتيش وهناك 
وزارة الدفاع ورئاســة هيئــة األركان 
العامة هم من يقدمون لنا الدعم ويذللون 
لنا الصعاب ولم يبخلوا يوما يف تقديم ما 
يمكن تقديمه ولهم جزيل الشكر عىل كل 

ما يبذلونه.
أما الرس وراء نجاحنا هو أننا وضعنا 
خطة مكتوبــة وعرضناها عىل القيادة 
العليــا وكان هدفنا األبــرز هو جعل 
اللواء نموذجا يحتذي به عىل مســتوى 
املنطقة الثالثة وعىل مســتوى وحدات 
الجيش الوطنــي يف كل جوانب العمل 
اإلداري والعملياتي وعملنا عىل تحقيق 
هذا الهدف وقــد نجحنا يف وضع نظام 
إداري صارم يعتمد عــىل قواعد العمل 
اإلداري املحوكــم وجعلنا ذلك النظام يف 
جبهة هيان واملشجح والحمدلله فهذا 
بتوفيق من الله ثم بدعم القيادة العليا 
وبإخــاص القادة والضبــاط والصف 

والجنود منتسبي اللواء األبطال.

هدفنا القضاء على المليشيا
ما هي أبرز اهتماماتكم حاليا؟

حاليا اهتمامنا منصب يف نجاح املعركة 
وثباتها وقد نجحنــا بفضل الله وبدعم 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة من إنجاز خطــة تقوية الدفاع 
تمثلت يف بناء عدة خطوط دفاعية ونأمل 
أن تعمم هذه التجربة يف االتجاهات األكثر 

أهمية عىل مستوى الجبهات.
أما بخصوص املعســكر فنحن نركز 
حاليا عىل استكمال البنية التحتية من 
املرافق واملمرات وغريها ومستمرون يف 

هذا االتجاه ونبذل كل ما بوسعنا.
هناك إشــادة بــاألدوار البطولية التي 
يسطرها منتسبو اللواء 13مشاة من قبل 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة.. بماذا استحقيتم ذلك؟
تضحيات منتسبي اللواء وبطوالتهم 
الخالدة واستبســالهم منذ اللحظات 
األوىل جعلهم ينالــون احرتام القيادة 
العليا ألن أبطــال اللواء كان لهم األثر 
الكبري والــدور األبرز يف كرس العدو يف 
أكثر من موقف وتحطيم كربيائه كما 
أن املساهمة يف إفشال مؤامراته ضد 
مارب املحروســة استحق اللواء بذلك 

احرتام الجميع.
طريان التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية يشن غارات متواصلة 
دعما ومساندة ألبطال الجيش.. هل من 

رسالة تقدمها لصقور الجو؟
لكل من يســاند ويدعــم الجيش يف 
معركتــه ضد مليشــيا الحوثي عظيم 
االمتنان ولصقور الجو العربي ألف شكر 
عىل جهودهم فمصرينا واحد ومعركتنا 
واحدة وعدونا واحد ولذلك البد أن نكون 
عىل قلب رجل واحــد وال نلتفت إىل ما 
ينرشه إعام العدو املوجه من الضاحية 

الجنوبية يف بريوت ومن قم إيران.

النصر صبر ساعة
ما هي رسالتك ألبطال القوات املسلحة؟

رسالتي ألبطال القوات املسلحة الذين 
يبذلون أرواحهم دفاعا عن حرية وكرامة 
اليمنيني ويخوضون معركة مقدســة 
أن اثبتوا والتزمــوا االنضباط واتركوا 
السياسية للسياسيني فهم خرية رجال 
اليمن وقــد صنعتهم املواقف ويعرفون 
دورهم والنرص ســيأتي وهو يلوح يف 
األفق وما عليكم إال الصرب وإنما النرص 

صرب ساعة.
أما ما أقوله لعنارص مليشيا الحوثي 
املغرر بهم الذين يساقون إىل املوت نسق 
يتبعه نســق خبتم وخرستم لن تفلحوا 
نحن لكم باملرصاد وســنقربكم ونقرب 
معكم مرشوعكم العنرصي الفاريس.. 
ولن تجدوا منا إال ما يســوؤكم ويرس 
أبناء شعبنا.. أما املغرر بهم فأقول لآلباء 
واألمهات أرفقوا بأبنائكم وال تلقو بهم 

إىل املوت وأنتم تنظرون.
هل من كلمة تود قولها؟

الشكر لـ"صحيفة26سبتمرب" ولكل 
األحرار والرشفاء من كل أبناء اليمن أما 
أبطال قواتنا املســلحة فهم تيجان عىل 
رؤوسنا فلهم كل الشــكر والتقدير يف 
جميع الجبهات، جيشاً ومقاومة وقبائل 
عىل ثباتهم ونضالهم يف سبيل استعادة 

الوطن.

  مليشيا الحوثي منهزمة وخاسرة والعشرات من عناصرها 
ال يصمدون أمام فرد من أبطال القوات المسلحة

  تفتعــل مليشــيا الحوثــي انتصارات كاذبــة ووهمية 
بهدف إيجاد مبررات ألسر قتالها

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة تبذالن جهودا 
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جرحى احلوثيني.. واقع مؤلـم يفضح مرشوعاً عنرصياً لتصفية أبناء القبائل
   متابعات

حتى مع جرحاها الذين قاتلوا معها يف 
غيها وحربها العبثية، لم تتورع مليشيا 
التمرد واالنقاب الحوثيــة اإلجرامية 
املدعومة من إيران عن ارتكاب الجرائم 
الوحشية والإلنسانية بحقهم وهو ما 
حدث مع الجريحني ناجــي الحرازي، 
وأبو معاذ، اللذين تخلت عنهما وتنكرت 
ألجســادهما التي تقطعت يف ســبيل 

مرشوعها الظامي الكهنوتي.
بكل قبــح، ويف صــور تظهر حجم 
املأســاة، لم يكن أمام هذين الجريحني 
اللذين ليسا سوى نموذج ملآيس اآلالف 
الجرحى غريهم واجهوا ذات املصري، لم 
يكن أمامهما من خيار سوى االستسام 
لواقع مؤلم ومستقبل يحمل يف طياته 

الكثري من األلم واملعاناة.

رفع الغطاء
تنكشف هذه االســتهانة مع قصة 
"ناجي الحرازي" الجريح الحوثي الذي 
أعادته مليشــيا الحوثي االنقابية إىل 
أحضان أمه بعد أن تخلت عنه يصارع 
جســدا مثخناً بالجراحات وقلبا يمتلئ 
بأكثر منها جروحا، كاشفة يف طياتها 
هذه القصة املؤملة التي نرشتها "الثورة 
نت" يف إطار سلســلة قصص مشابهة 
تقوم بنرشها، عن اســتهتار مليشيا 

الحوثي بحياة مقاتليها وجراحها.
بــدأت "الثورة نت" قصــة الجريح 
الحرازي، بمعانــاة والدته التي تتجرع 
األلم أكوابا وهي ترى فلذة كبدها يصارع 
املوت، حيث تقول: "أن تجد أما تفضل 
لفلذة كبدها املوت فهــذا يعني أن ألم 
حياته يفوق أضعاف حزنها، إن هي رأته 
محموال عىل األكتاف مغادرا الحياة الدنيا 
إىل األبد، ألن أعىل درجات الحنان عند األم 

تتجه إىل ولدها الذي يعيش املعاناة".
وتضيف األم البالغــة من العمر )52 
عاما( موضحة: "لكــن هذا ما وصلت 
إليــه أم جريح حوثي أخذته املليشــيا 
بكامل قواه الجسمية والعقلية، لتعيده 
إىل أحضانها محموال، فاقد الوعي، يتمنى 
الجميع موته بعــد أن فقد كل يشء إال 

املعاناة".
ناجي الحرازي - اسم مستعار للجريح 
الحوثي بحســب مقرتح والدته- يبلغ 
من العمر )26 عامــا( أصيب يف جبهة 
الدريهمي، بالســاحل الغربي يف مايو 
2018م بإصابة أقعدته الفراش، وحولت 

حياته وحياة والدته إىل جحيم ال يطاق، 
بعد أن وجدت نفسها وحيدة تكافح لكي 
تخفف عن ولدها القعيد، ولو جزءاً يسريا 

من معاناة الحياة األشبه باملوت.
تؤكد أم ناجــي الحرازي وهي تحكي 
أملها لـ"الثورة نــت" أن ولدها أصيب 
برصاصة يف الرأس أفقدته وعيه وحركته 
وإحدى عينيه، وحولت حياته إىل عذاب 
بعد أن رمته املليشيا أشبه بجثة هامدة، 
حني أخرجته من مستشــفى الدكتور 
عبدالقــادر املتوكل، بعد أســبوع من 
إصابته دون أن تخــرج رصاصته التي 

علقت برأسه.

قصة معاناة 
وتتابع فتقول: "ليصبــح هو وأمه 
_ أي ناجــي _ قصة معاناة تكشــف 
استهتار مليشيا الحوثي بحياة مقاتليها 
وجرحاها" الفته األم إىل إن كل ما قدمته 
املليشــيا البنها الذي ضحــى بصحته 
وسعادته وحياته من أجلهم، سلة غذائية 
و15 ألف ريال قبل عامني، ليدخل بعدها 
يف قائمة املنسيني لدى املليشيا التي أخذته 

سليماً معاىف ورمته جثة ببقايا روح".
تخيل األصدقاء

حتى األصدقاء الذين كانوا ســببا يف 
الزج بــه لالتحاق بصفوف املليشــيا 
الحوثية وحولوا حياته إىل جحيم - تؤكد 
والدته التي تعيل إىل جانب ولدها الجريح 

طفا يبلغ من العمر )13 عاما( إىل جانب 
ابنتني أخريني - لقد اختفوا تماما وكأنهم 

لم يعرفوه من قبل.
تقول أم ناجــي: "بعت أرضية حقي 
اشرتيتها يف الحتارش قبل 10 سنوات من 
أجل أن أعالج ابني، وجلس يف مستشفى 
آزال شــهرين وعملوا له عملية أخرجوا 
الرصاصة من رأسه، لكن وضعه عىل ما 
هو عليه" مردفة "والله إن املوت أفضل 

له من الحياة".
رفضت أم ناجي اإلشارة إىل اسمها أو 
كنيتها الحقيقية أو كنية ولدها الطريح، 
واكتفت بأن نسميها أم ناجي الحرازي، 
خشية أن تعلم مليشيا الحوثي اإلرهابية 
أنها شكت مأســاتها لوسيلة إعامية 
تابعة للرشعية، ألنهــم إذا عرفوا ذلك 
سيخضعونها للتحقيق وسيعرفون اسم 

الصحيفة التي أجرت معها اللقاء.

مشروع عنصري لتصفية أبناء القبائل
تختزل قصة أخرى لجريح آخر، هو 
أيضــا ضحية جريمة حوثية ملليشــيا 
تخلت عن جرحاهــا، وتعاملت معهم 
مثل قطعة مابس ما إن صارت قديمة 
وتهتكت بعضها يتم الرمي بها. وفقا ملا 
يصف نشطاء حقوقيون لـ"26 سبتمرب" 

تعامل املليشيا الحوثية مع جرحاها.
نرشت "الثورة نــت" يف جزء ثان من 
سلســلة قصص جرحى الحوثيني التي 

تنرشها قصة أخرى تقــول: "قبل أن 
يتحــدث الجريــح )م . أ .ذ( املكنى أبو 
معاذ عن حالة القهر التي يعيشها بعد 
أن نجا مرتني من املــوت أثناء قتاله إىل 
جانب مليشيا الحوثي االنقابية، يطرح 
سؤاالً مهماً عن سبب عدم وجود جرحى 
لدى الحوثيني مقارنة بعدد القتىل الذين 
يســقطون يوميا بالعــرشات، مع أن 
املعروف يف الحروب أن الجرحى يكونون 

أكثر من القتىل.

تصفيات عنصرية
يجيب أبو معاذ عىل ســؤاله بالقول: 
" الجرحــى الذين يتــم االهتمام بهم، 
ويتلقون العاج والرعاية معظمهم من 
القناديل، أما جرحــى الزنابيل فنادراً 
ما يعودون أحيــاء، ألنه يتم تصفيتهم 
مبــارشة يف املرتس، خاصــة إذا كانت 
جراحهم خطــرية ألنه يتحول لديهم إىل 
عبء بعد أن ضحى بنفسه من أجلهم".

يقول أبو معاذ: "أصبــت املرة األوىل 
بطلقة يف فخذي عندمــا كنت معهم يف 
حرض، وأســعفوني إىل حجة وجلست 
يومني وطلعوني إىل البيــت الذي كنت 
أســكن فيه يف الروضة بصنعاء جوار 
الجامع الكبري، وبعدها بأســبوع جاء 
مرشف الحوثيني يف الحارة، وتوقعت أنه 
زارني لاطمئنان عىل صحتي وتكريمي، 
لكن لألسف جاء أخذ مني اآليل )بندقية 

كاشنكوف(".
وفق أبو معاذ فإنه طلب من مرشف 
الحوثيني إبقاء الكاشنكوف لديه ألنه 
ينوي العــودة للقتال – كما قال - وألنه 
يراه املكســب الوحيد الذي خرج به من 
الحوثيني، فا رواتب وال مواســاة، وال 
حتى تغطيــة لتكاليــف عاجه، لكن 
مرشف الحوثيــني أرص عىل أخذه منه، 
قائا: "عندما تعود مرة ثانية بانرصف 

لك جديد".
يؤكد أبــو معاذ لـ"الثــورة نت" أنه 
عندما لقي كل هذا الجحود من مليشيا 
الحوثي، ولم يجد أي اهتمام بتضحيته، 
أقسم يمينا مغلظة بعدم العودة للقتال 
معهم مهما كلف األمــر، وبدأ يعمل يف 
بيع القات يف ســوق دارس، رغم عدم 
التئام الجراح، ليتمكن من خال الربح 
البسيط من بيع القات يف توفري مصاريفه 

ومصاريف أرسته، وإيجار بيته.
بعد عام عىل إصابته وعقب أدائه صاة 
الجمعة، دق هاتفه الخلــوي بمكاملة 
اختفت عنه منذ عــاد إىل بيته جريحا.. 
وهنا كانت املفاجأة كما يقول أبو معاذ، 
فاملتصل هو مرشف الحوثيني يف الروضة، 
الفتا إىل أن حالة استغراب وحرية انتابته 

حينها.
"أبو معاذ" الذي كان يعيش شــعور 
القهر بأنــه تعرض للخــداع من قبل 
مليشيا ال ترى يف القبائل اليمنية سوى 
وقود لحربها العبثية التي تســعى من 
ورائها إلنهاك القبيلــة اليمنية لتبقى 
هي املتحكمة يف املشهد اليمني، مرتبعة 
عرشه املشيد عىل رفاة اليمنيني، يقول: 
"وأنا أشوف التلفون احرتت أرد أم ال، فأنا 
خائف أن يطلــب مني مرة أخرى أرجع 
الجبهة، وأنا قد أقسمت أنني ما أرجع، 

فقررت أنني ما أرد عليه".
وتابع: "رجعت فكرت يف نفيس وقلت: 
إنهم ربما يريدون شــيئاً آخر، فقررت 
اتصل عليه معتذرا له عن عدم جوابي عىل 
الهاتف وقلت إنه كان يف وضع صامت، 
فإذا باملرشف يقول إنه يريد زيارتي إىل 
البيت"، مردفا: "رحبت به وقلت يف نفيس 
مليح إنه لم ينس اســمي، وكنت أتوقع 
أنه بيعطيني شيئاً عىل جيته، وأنه ربما 
يكافأني، لكن وبعد تخزينة ليلة كاملة 
طلب مني أعود إىل الجبهة وأعطاني 20 

ألف ريال".
مؤكدا أنه بمجرد أن طرح عليه مرشف 
الحوثيني مقرتح العودة للجبهة نيس كل 
آالمه وجراحه والقسم الذي أقسمه عىل 
نفسه بعدم العودة، لتبدأ رحلة معاناة 

أخرى لم ينته أثرهــا حتى اليوم، حيث 
أصبح أمله مازما له بعد أن وجد ذراعه 
اليرسى مفقودة نتيجة انقاب الطقم 
الذي كان عىل متنه إثر انفجار لغم أريض 
من مخلفات األلغام التي زرعتها املليشيا 

يف مريس.

عنصرية بحتة
وفق الجريح أبو معــاذ فإن املؤلم يف 
الحادثة هو أن املســعفني الذين جاءوا 
إلنقاذ من كان عىل متن الطقم، أسعفوا 
اثنني فقط وهم أبو طه وينتمي إىل أرسة 
بيت أبو طالب يف الروضة بصنعاء، وأبو 
حيدرة ال يعرف اســمه تحديدا، بينما 
تركوا البقية ينزفــون ويزحفون بحثا 

عمن يسعفهم.
وألن إصابة أبو معاذ كانت عبارة عن 
تهشــم ذراعه األيرس انتهى بقطعها، 
وكدمات أثناء انقاب الطقم، تمكن من 
الوصول إىل قرية مجاورة للمكان الذي 
وقع فيه االنفجار، وطلب مســاعدته 
بإسعافه ليقوم سائق دراجة نارية بنقله 

إىل مستشفى ابن سيناء يف دمت.
يتابع حديثه: "والله لم يســأل عني 
أحد، ولــم يبحثوا عني هــل أنا حي أو 
ميت، وإىل اآلن يل سنتان وال يعرفون هل 
أنا حي أم ميت"، الفتــا إىل أنه وبعد أن 
أدرك هذا التمييز العنرصي داخل صفوف 
املليشــيا قرر عدم العودة إىل بيته الذي 
كان يستأجره يف الروضة بحكم معرفة 
الحوثيني له، وحتى ال يعودون مرة أخرى 
للزج بــه معهم يف القتــال، وقام ببيع 
الكاشنكوف الذي تمكن من إخفائه من 
أعني نقاط املليشيا، واستأجر بيتا بعيدا 
عن حي الروضة، يف حارة ال يعرفه فيها 
أحد من عنارص مليشــيا الحوثي التي 

باتت بالنسبة له كابوسا ياحقه.
وعن املقابل الذي يحصل عليه مقاتلو 
مليشيا الحوثي مقابل القتال إىل جانبهم 
يقول أبو معاذ ســاخرا: "يأكل تفاح يف 
الجنة".. مضيفا: "الجرحى والقتىل ما 
يحصلوا أي يشء، وما معاهم غري القات 
وشمة السيد واألكل والرشب يف الجبهة، 
وإذا قتل معه ســلة غذائية و200 ألف، 
وإال ســلة غذائية و15ألف للجريح، وال 

توجد مرتبات وال مكافآت".
ويتابع: "يرصفــون ملن يقاتل معهم 
وعوداً بضمهم عــىل القوات ويعطونه 
بطاقــة ورقماً عســكرياً عىل شــأن 
يطمنوهم أثناء القتال، لكن أنتم تعرفون 
أن الرواتب عند الحوثيــني لهم فقط، 
والقبيــيل فرض عليه يقاتــل ألن احنا 

خلقنا من أجلهم".

   تقرير/ أحمد الحرازي
لم يشفع عمر املواطنة املسنة خالدة 
أحمد األصبحي البالغة من العمر 57عاماً 
عند مليشــيا الحوثي مــن االختطاف 
والتعذيــب والحرمان مــن العيش مع 
أرستها والتي زجت بها يف أحد سجونها 

الرسية منذ عامني تقريباً.

تهم كيدية
تهمة التخابر والعمالة ليست بجديدة 
عىل مليشيا الحوثي التي تنسبها ألغلب 
املختطفــني من بينهم هــذه املرأة التي 
اختطفهــا عنارصها من أحد شــوارع 
العاصمة صنعاء وهي يف طريقها الستام 

حوالة من ابنها 15000ريال.
ناشطون وحقوقيون أكدوا أن املئات 
من النســاء املختطفات يتعرضن لشتى 
أنواع التعذيب يف سجون الجماعة، سواء 
يف السجن املركزي أو غريه من السجون 
الرسيــة يف العاصمــة، أو غريهــا من 

املحافظات الخاضعة لسيطرتها.
"26ســبتمرب" ســلطت الضوء عىل 
هذه القضية اإلنســانية والتي لم تحظ 
باالهتمام من قبــل املنظمات العاملة يف 
حقوق اإلنسان كغريها من آالف القصص 
واملعاناة املخفية خلف قضبان ســجون 

مليشيا الحوثي املدعومة من إيران.

سجون تعج بالمختطفات
رئيس رابطــة أمهــات املختطفني 
أمة الســام عبدالله الحاج أوضحت يف 
ترصيح خاص لـ"26سبتمرب" أن أعداد 
املختطفات يف سجون املليشيا كبري بحسب 
ما ترويه مــن أفرج عنهــن، مضيفًة: 
"األمهات يف الرابطة اســتطعن الوصول 
إىل املحتجزات يف السجن املركزي بصنعاء 
فقط، بينما بقية السجون مجهولة، منها 
تم كشفها من قبل الناشطات التي أفرج 

عنهن".

تعذيب وحشي
وأضافت: "مليشيا الحوثي تتعامل مع 
النساء املختطفات بشكل عنيف، وتعذبهن 
بشــتى الطرق منها الصعق الكهربائي 
والجلد والســجن االنفرادي، باإلضافة 
إىل التحــرش الــذي يقوم بــه مرشفو 
السجون".. الفتتة إىل أن الجماعة تتهم 
أغلب النساء اللواتي تقوم باختطافهن 
بتهم أخاقيــة والطعن يف رشفهن حتى 

يتربأ أهلهن منهن وهن مظلومات.
وحول املختطفة خالدة األصبحي قالت 
الحاج: إنها يف حالة صحية صعبة وتعاني 
من أمراض متعددة، وهي تقبع يف سجن 

الخمسني بصنعاء بحسب روايات املفرج 
عنهن، مؤكدًة أن قضيتها تم تحريكها من 
قبل ابنها وبناتها، والرابطة أوصلتها إىل 

صناع القرار ومنظمة األمم املتحدة.
وناشــدت الحاج املنظمات الحقوقية 
والصليب األحمر واملفوضية الســامية 
ومكتب املبعوث األممي الخاص إىل اليمن 
بالضغط عىل مليشــيا الحوثي لإلفراج 
عنها وعن جميع املختطفني واملختطفات.

 رسالة للمليشيا
حديثهــا  يف  الحــاج  ووجهــت 
لـ"26ســبتمرب" رســالة قوية لقادة 
وعنارص مليشــيا الحوثــي قائلًة: "لن 
تســتطيعوا إرهاب النســاء يف صنعاء 
وغريها من املحافظات، وسيظل صوتهن 
مرفوعاً، ولن نسكت عن جرائمكم حتى 
تأخذ العدالة مجراهــا، ويخرج جميع 
املختطفــني من داخل الســجون ويتم 

ماحقة الجناة".
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية 
وممثلــة رابطة أمهــات املختطفني يف 
تعز أســماء الراعي لـ"26ســبتمرب:" 
إن "املختطفة املســنة خالدة األصبحي 
مازالت مخفية قرساً حتى اللحظة، ولم 
يرد الحوثيون عــىل محاميها املتطوعني 
من عدة جهات وعــىل املذكرات املطالبة 

بالكشــف عــن مصريهــا"، معتربًة 
"اختطافها من الشارع جريمة جسيمة".

مطالبة باإلفراج عنهن
وأضافت الراعي قائلــًة: "نحن بدأنا 
الحديث عن خالــدة األصبحي يف البيان 
الذي أصدرنــاه يف 8مارس يــوم املرأة 
العاملي، وأوصلنا لجنة الخرباء البارزين 
ولجنة التحقيــق ملجلس األمن بعائلتها، 
وكان ذلك البيان بمثابة باغ للرأي العام، 
وما زلنا نعمل إعامياً وحقوقياً وقانونياً 
مع املتضامنني واملتضامنات واملنظمات 
الفاعلة لدى السلطات املحلية والجهات 
الدولية للكشف عن مصريها وتمكينها 

من كامل حقوقها".

استغالل سياسي
وحول اســتمرار مليشــيا الحوثي يف 
اختطاف النساء ومصريهن، أكدت الراعي 
أن مصري املختطفــات ما يزال مجهوالً؛ 
ألن املليشيا ال تلتزم بالقانون، وتخضع 
ســجونها ألمزجة مرشيف الجماعة، كما 
أنها تستخدم االختطاف لابتزاز السيايس، 
وهــذا يعقد حياة املدنيــني ويجعل من 

حريتهم رهينة لهذه االبتزازات.
وطالبت الراعــي مليشــيا الحوثي 
باإلفراج عن جميع املختطفات، وااللتزام 

بالعقد الوطني واالجتماعي الذي عاشت 
به الباد منذ القدم بحماية املرأة وحفظ 
كرامتها، كما دعت املجتمع الدويل للوفاء 
بالتزاماتــه بحماية حقوق اإلنســان 
وحماية حقوق املرأة وممارســة ضغط 

أكرب إلطاق رساحهن.
وكانت رابطة أمهات املختطفني قد أصدرت 
بياناً يف وقت سابق بخصوص املختطفة خالدة 
األصبحي دعت فيه األمــم املتحدة واملبعوث 
الخاص والتحالف واملنظمات النسوية وكل 
املتضامنــني معها للضغط بشــكل مكثف 
ومســتمر حتى إطاق رساحهــا وجميع 

املختطفات دون قيد أو رشط.
وذكرت ابنة املخفية خالدة يف ترصيح 
صحفي بأن املليشيا قامت بعد اختطاف 
والدتها بتفتيش منزل أخيها الذي كانت 
تعيش معــه والدتها، وبعد نحو شــهر 
من املداهمة قاموا باختطافه والتحقيق 
معه، وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق 

والرضب املربح.
وأضافت أن املســلحني قامــوا أيضاً 
باقتحام منزل شقيقها اآلخر واقتادوه مع 
زوجته وابنه بطريقة مهينة ثم تم اإلفراج 
عنهما، ورفضوا اإلفراج عــن والدتها، 
مناشــدة كل املنظمات والجهات املعنية 
بالضغط عىل املليشــيا الحوثية لإلفراج 
عن والدتها التي مر عــىل اختطافها ما 

يقارب عامان.

:» « رئيس رابطة أمهات المختطفين لـ

مليشيا احلوثي تلجأ الختطاف النساء ومصري املختطفة خالدة ال يزال جمهوالً
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صـغـير بن عـــزيز..
الحقيقة فقط

القوات المسلحةالقوات المسلحة
سياج منيعسياج منيع

والية القضاء العسكري

ببالغ احلزن واألسى نقدم تعازينا ومواساتنا 
إلـــــــــى:  

اللواء/ سلطان بن علي العرادة 
محافظ محافظة مأرب 

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى جنله
أمين سلطان العرادة

سائلني اهلل عز وجل أن يلهم اهله وذويه 
الصبر والسلوان، »وإنا هلل وإنا إليه راجعون«

المعزون:
اللواء الركن/ عبده محمد احلذيفي

رئيس اجلهاز املركزي لألمن السياسي
العميد/ نور الدين محمد اليامي

وكيل اجلهاز املركزي لألمن السياسي
العميد/ شعفل حسني علوي

وكيل اجلهاز املركزي لألمن السياسي اخلارجي

سمعت عن شجاعته وقوة شخصيته 
وحسن تعامله مع الكل، وكنت كأي 
يمني تابع تحركاتــه وترصيحاته 
ومواقفه الواضحة والرصيحة تجاه 
الوطن والثوابت الوطنية وتجاه مليشيا 
الحوثي، وكل من يريد النيل من الوطن 
وتحديدا منذ انقالب مليشيا الحوثي 

عىل الرشعية والدولة.

لكنني لم أكــن أتوقع أنه أكثر من 
ذلك بكثري، وانه رجل استثنائي، ورجل 
مرحلة وقامة يمنية ســامقة وقائد 
بحجم الوطن، وعالمة بارزة يف رجال 
السياســة وقيادات الجيش الوطني 

الشامخ.

إننــي وأنا أحاول أكتــب عن هذا 
العمالق أشــعر أنني لست يف مقام 
الكتابة عنه وال أهل لذلك، فمهما قلت 
من عبارات ومفردات يف الفريق الركن/

صغري بن عزيز تظل قارصة وناقصة 
خصوصا أنني عاجز عن اختيار الزاوية 
التي أتناول الرجل منها، فهو القائد 
العسكري الشجاع املقدام التي تشهد له 
ميادين القتال منذ عرشات السنني، وهو 
املناضل الجسور الذي عرف بمواقفه 
الوطنية وقدم نفسه وأهله وأقرباءه 
فداء للوطن، وهــو الغيور عىل وطنه 
ودينه وشعبه ال تؤثر فيه املغريات وال 

يهادن أو يساوم أو ينكرس أو يلني.

وهو الســيايس املحنك واملحاور 
البارع واملعارض الرصيح واملتحدث 
الفصيح، كل هــذه املناقب نادرا ما 
تجتمع يف شخص واحد، لكنها اجتمعت 

يف ابن عزيز.

إن الفريق الركــن/ صغري عزيز 
القائد اإلنسان صغري اسمه لكنه كبري 
بأفعاله وأقواله كبري بشموخه ونضاله، 
كبري يمأل السمع والبرص، خريه لكل 
اليمنيني ويتعامل معهم بطبع واحد، 

يسمع للكل وال يغلق بابه عىل أحد.

يفاجئك بابتســامة صادقة نقية 
وأنت تحدثــه بحمــاس وانفعال 
وتوتر فيســحرك ويجذبك ويشعرك 
باالطمئنان واالرتياح، وتودعه واألمل 
يحفك مــن كل االتجاهــات، تذهب 
من عنده وكلك ثقة بأن الخري قادم، 
وأن النرص قريب وان الوطن واليمن 
محفوظة مصانة طاملا هؤالء الرجال 

هم قادتنا وقدوتنا. 

أكتب هذه األسطر والعبارات ليس 
طمعا يف منصب وال رغبة يف مال وإنما 
إيمانا مني بأهمية اإلنصاف وحب يف 

قول الحقيقة، والحقيقة فقط.

وطاملا نحن نريد قــول الحقيقة 
واإلنصاف فال أخفي الجميع أن هناك 
أقاويل وأحاديث كتبت ونرشت حاول 
من خاللها املغرضــون والحاقدون 
تشويه ابن عزيز، والنيل من تاريخه 
الناصع وقامته الشــامخة ومواقفه 
الصادقة من قبــل أن يعني يف هيئة 
أركان الجيــش ومن بعد، وهناك من 
انطلت عليه هذه الخبابري التي صدرت 

وتصدر من مطابخ مليشيا الحوثي.

 وألن البحر ال تكدره الدالء، والكثري 
من اليمنيني باتــوا يعرفون رشفاء 

الوطن ورجاله ويتذكرون حني تشتد 
املحن وتحدق بالوطن األزمات الرجال 
الرشفاء كابن عزيز، ويشعرون مثيل 
باالطمئنــان عىل مســتقبل الوطن 
ووحدته ونهضتــه رغم الصعوبات 
الكبرية والكثرية التي يعيشــها اآلن، 
والتعقيدات والتآمــرات والظروف 
االقتصادية، وحالة البؤس والشقاء التي 
يعيشها الناس جراء انقالب الحوثي 
اإليراني، ومبعث اطمئناني هو إدراكي 
العميق بوجود قادة عظماء مثل ابن 
عزيز همتهم تعانق السماء وإخالصهم 

للوطن ولله فقط.

إن االستشــهاد بشخصية فذة من 
الطراز الرفيع كالفريق الركن/ صغري 
بن عزيز  له دوافع أبرزها أنه القائد 
الذي أدرك حقيقة االنقالبيني وداعميهم 
وخطرهم من وقت مبكر، وواجه هذا 
الخطر بجد وإخالص، وحمل السالح 
مبكراً يف وجهــه يف الوقت التي كانت  
األمور ما تزال ملتبسة عىل الكثريين من 
القادة املدنيني والعسكريني، فقد واجه 
الحوثيني من منطلق  إدراكه  العميق 
للرشوخ الذي تؤســس له املليشــيا 
ابتداء باملذهبية ومرورا باســتجالب 
عقائد باطلة  وخبيثة وصوال إىل تعبيد 
الطرق للعدو التاريخي الفاريس لليمن 
وللعرب، ومنذ الوهلة األوىل قدم صغري 
بن عزيز تضحيات جســام يف رحلة 
النضال الطويلة التي دشنها من مسقط 
رأسه معلنا رصاحة موقفه الرافض 
للعبث القادم من الكهوف، والخطر 

القادم من قم اإليرانية.

وحديثــي عــن صغــري عزيز 
ونضاله ليس نكران ألدوار اآلخرين 
وتضحياتهم، وإنما تاكيــداً لحالة 
االطمئنان التي نعيشــها يف لحظة 

الرصاع التي تثقل كواهلنا.

يوم بعــد آخر يثبت أبنــاء القوات 
املســلحة بما ال يدع مجاالً للشك أنهم 
السياج املنيع والحارس االمني للوطن.. 
حملوا عىل عاتقهم حماية الوطن والدفاع 
عن سيادته ونذروا أرواحهم خالصة لله 
يسعون بخطى ثابتة نحو املجد لديهم 
هدف مرســوم واضح املعالم يمضون 
نحوه غري مكرتثني ملا يقوله االعداء وما 

يفتعلونه من عراقيل. 

لقد أثبتت املؤسسة الدفاعية يف الظرف 
االستثنائي الصعب الذي يعيشه الوطن 
أنها الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها 
كل املؤامرات والدســائس كيف ال وهم 
من يقدمون أنفسهم الطاهره دون من 
ويسكبون دماءهم الزكية لرتوي تراب 

الوطن بكل فخروعزة.

 لقد أفشلو أبناء القوات املسلحة كل 
املشاريع التي تريد النيل من الوطن بما 
يف ذلك املرشوع الفاريس االيراني الذي 
تبنت رفعه مليشــيا الحوثي االنقالبية 

اإليرانيــة وهاهم اليوم يــذودون عن 
حياض الوطــن ويحققون انتصارات 
وطنية عظيمة ويسعون بكل طاقاتهم 
الســتكمال تحرير ما تبقى من أرض 
الوطن الطاهر واســتعادة مؤسسات 

الدولة وإنهاء االنقالب. 

هذه االنتصارات تحقق وفق منهجية 
عملية ووفق خطط عملياتية مدروسة 
يخططها قادة لهم خربات عســكرية 
وكفــاءة عاليــة ووالء وطني خالص 
وينفذها أبطال أشاوس يتدافعون بكل 
شجاعة واستبسال لتحقيق النرص املبني.

  تمتلك القوت املسلحة اليوم قاعدة 
جماهريية وشــعبية كبرية حيث يلتف 
حولها كل أبناء الشعب اليمني األحرار 
ويشكلون تالحما وتعاضدا عصيني عىل 
االخرتاق أو التفكيك فيقاتلون يف مرتس 
واحد ويصوبون أســلحتهم نحو عدو 

واحد. 

لقد أدرك اليمنيون أن الخيار الوحيد 
هو االلتفــاف حول أبطــال الجيش 
ودعمهم ومساندتهم فقد كشفت األيام 
أنهم الرهــان الوحيــد يف تفتيت كل 
املشــاريع الوهمية التي تنرش الفوىض 
والدمار وتدمر وتنهب مقدرات الدولة 

واملمتلكات الخاصة والعامة.

 لهذا يســتحقر كل األحرار من أبناء 
الشعب محاولة البعض النيل من هذه 
املؤسسة العســكرية والتشكيك يف والء 
وقدرات أبنائها عن طريق نرش االشاعات 
واألراجيف أو التخوين للقادة والرشفاء 
الذين يصطفــون يف الخطوط األمامية 
دفاعا عن كرامة من يحاولون استهدافها 

وكرامة كل اليمنيني.

ولكننا نقول ملن يحاول اإلســاءة أو 
االنتقاص من جيشنا لن تفلحوا أبدا.. 
وما عليكم إال أن تبلعوا ألسنتكم عندما 
تتكلمون عن أبطال الجيش ألنهم أكرب 
وأطهر وأقوى من بهتانكم ورشوركم ..

جرائم جماعة الحوثي التي ارتكبتها يف اليمن 
يف متن الئحة اتهام املدعي العام العســكري 
والتي تصنف كجرائم حرب ارتكبت يف نزاع 
مســلح ذات طابع غــري دويل، والتي التزال 
مســتمرة ومتواصلة يف حق الشعب اليمني ، 
وتبعاتها عىل املدنيني ،والعسكريني كحد سواء، 
كشفها االدعاء العام العسكري وأصبحت ماثله 
أمام املحاكمة الجنائية العسكرية ضمن ثالثة 
محاور: جرائم املساس بأمن الجمهورية اليمنية 
داخليا وخارجيا )جرائم البغي الســيايس(، 
والجرائم العســكرية البحتة، وجرائم الحرب 
التي أحاط بها القضاء العســكري ورشع يف 
مبارشة إجراءات املالحق عــىل محمل الجد، 
للحيلولة دون إفالت مرتكبي هذه الجرائم من 

العقاب.

فالقضاء العسكري كقضاء وطني مستقل، 
ســيلعب دوًرا مفصليًا يف محاكمة ومساءلة 
مرتكبي تلك الجرائــم الخطرة، ووضع حد 
ملنع إفالتهم من العقــاب، وتحقيق العدالة 
لكل اليمنيني الذين انتهكت حقوقهم وقاسوا 
األمرين، فاالنتهاكات الجسيمة التي مارستها 
جماعة الحوثي منذ انقالبهــم عىل الرشعية 
الدستورية منذ خمس سنوات وآثارها وأبعادها 
الجنائية خصوصا هو ما تضمنته الئحة املدعي 
العام العسكري، يؤكد أن القضاء العسكري يف 
وضع يمكنه مــن أداء هذه املحاكمة الجنائية 
ذات الطابع الدويل وأهليته عىل تنظيم مداوالت 
املحاكمة الجنائية بما تتوافُق مع املعايري الّدولية 
للمحاكمة العادلة من توافر حاالت الكفاءة و 
الخربة واألهلية والنزاهة للنظر يف تلك الجرائم 
الخطرة ومحاكمه مرتكبيها إعماال ملبدأ الوالية 
القضائية العامليــة املتاحة ملحاكمة املجرمني 
كــون اليمن مصادقه عــىل اتفاقيات جنيف 
وبرتوكوالتها املضافة ومن هنا يمكن القول: 
إن بســط القضاء الوطني اليمني يف ممارسة 
واليته القضائية الوطنية العاملية يف التحقيق 
يف الجرائم الخطرة واالنتهاكات الجســيمة 
للقانون الدويل اإلنســاني وحقوق اإلنسان، 
ومالحقة املتهمني بارتكابهــا بتطبيق اليمن 
للوالية القضائية الوطنية وقدرته عىل تطبيقها 
عىل مرتكبي تلك الجرائم كألية فاعلة يف ضمان 

املساءلة والحد من اإلفالت من العقاب، وفقا 
لنصوص اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوليها 
اإلضافيني الذي صادق عليه اليمن، وبموجبة 
يقع عىل عاتق اليمن التزام البحث عن مرتكبي 
االنتهاكات الجسيمة )جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية( أو املشــتبه يف ارتكابهم لهذه 
املخالفات أو التخطيط لهــا، وإعطاء أوامر 
بارتكابهــا، وذلك فــور معرفتها بوجودهم 
داخل أرايض الجمهورية اليمنية، ومحاكمتهم 
أمام القضاء الوطنــي والتحقيق يف الجرائم 
املرتكبة عــىل أراضيها ومقاضــاة مرتكبي 
هذه الجرائم، لكون تقاعس اليمن عن القيام 
بذلك، يجنب املتهمــني بارتكاب هذه الجرائم 
املثوَل أمام العدالة والتغايض عن أفعالهم. يف 
مثل هذه الحاالت يربر نزع الوالية القضائية 
الوطنية ايل الوالية القضائية الدولية التي تتيح 
للمحاكم األجنبية إجراء تحقيقات باالنتهاكات 
الجسيمة للقانون الدويل اإلنساني لعدم جدية 
القضاء الوطني، وقدرته عىل تنفيذ التزاماته 
بمالحقــه املتهمني ومرتكبي تلــك الجرائم 
وفقا ملا تنص عليه اتفاقية جنيف وعيل وجه 
الخصوص الربوتوكول الثاني الذي ينص عىل 
واجب الدول األطراف فيها، اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات ترشيعية لفــرض عقوبات جزائية 
فاعلة عىل األشخاص الذين يأمرون باقرتاف 
إحدى املخالفات الجسيمة املنصوص عليها يف 
املادة 147 من الربتوكول الثاني، ومن ضمنها 
القتل العمد، وأخذ الرهائن، واإلخفاء القرسي، 
وممارسة التعذيب وتدمري األعيان واملمتلكات 
املدنية، عىل نحو ال تربره الرضورة العسكرية، 

لذا فإن اليمن كأحد الــدول األطراف ملزمة 
بمالحقة املتهمني باقرتاف املخالفات الجسيمة، 
أو التخطيط لها أو التغــايض عنها أو األمر 
باقرتافها، وبتقديمهــم إىل محاكمة، أّيا كانت 
جنســيتهم يف حاله عجزها أو عدم قدرتها يف 
تطبيق املعايري الدولية ملحاكمة املتهمني عليها 
أن تسلمهم إىل طرف متعاقد آخر ملحاكمتهم. 

وهناك التزامات مشــابهة، تلــزم الدول 
األطراف بمنح محاكمها الوطنية شكاًل معينًا 
من الواليــة القضائية العامليــة، فيما يتعلق 
بالجرائم املنصــوص عليها يف تلك املعاهدات 
الدولية مثــل اتفاق األمــم املتحدة الخاص 
بمناهضة التعذيب، وغريه من رضوب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
لعام 1984، واالتفــاق الدويل لحماية جميع 
األشخاص ومن ضمنها الجرائم التي ترتكب 

أثناء النزاعات املسلحة. 

وبالتايل تكون اليمن ســباقه يف اإلسهام يف 
ترسيخ قاعدة ذات قدر من األهميّة يف القانون 
الدويل العريف، منَح محاكمها الوطنية العسكرية 
والية قضائية عاملية يف ما يتعلق بجرائم الحرب، 
ومن ضمنها االنتهاكات الجســيمة للمادة 3 
املشــرتكة بني اتفاقات جنيــف لعام 1949 
والربوتوكــول الثاني اإلضــايف لعام 1977، 
والجرائم املدرجة يف النظام األسايس للمحكمة 
الجنائية الدولية، التي اقرتفتها جماعة الحوثي 
كجماعة مسلحة تشكلت عىل خالف القانون يف 
نزاعها املسلح ضد الجمهورية اليمنية، ويف كل 
األحوال فالرشوع يف املحاكمة العسكرية األوىل 
ملرتكبي الجرائم التــي تضمنتها الئحة اتهام 
املدعي العام العسكري يوكد استقاللية وجدية 
القضاء الوطني يف بسط واليته القضائية، فضاًل 
عن أن القضاة العسكريني مؤهلون للنظر يف 
تلك الجرائم، والبت فيها واستمرارية البحث 
عن املتّهمني بارتكاب الجرائــم يف اليمن أًيا 
تكن جنسياتهم، ومالحقتهم والقبض عليهم، 
ومحاكمتهم أمــام محاكمها الوطنية، وتنفيذ 

أحكام القانون الدويل اإلنساني.

عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية

محمد علي الحسني

القاضي صالح القميري
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أشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز، باالنتصارات 
املتتالية التي يحققها األبطال القوات املسلحة ورجال 
املقاومة يف جميع الجبهات.. وبمستوى الجاهزية 

والروح املعنوية العالية التي يتمتعون بها.
جاء ذلك خال زيارته ألبطال الجيش واملقاومة 
الشــعبية املرابطني يف الخطوط األمامية واملواقع 

القتالية بمحافظة الجوف.
اطلع الفريق بن عزيز، خال الزيارة التي رافقه 
فيها القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء الركن أمني الوائيل، وقائد قوات التحالف العربي 
بمأرب اللواء الركن يوسف الشهراني عىل املستجدات 
امليدانية وأحوال املقاتلني وما يسطرونه من ماحم 
بطولية يف مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي 

الكهنوتية املدعومة من إيران.
وجدد التأكيد عىل مواصلة السري يف طريق الكفاح 
والنضال بكل تفاٍن وإخاص وصوالً إىل تحرير الوطن 
واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله 

الواعد. 
وقال رئيس األركان "إن القوات املســلحة لن 
تألوا جهداً يف مواجهة املليشيا اإلمامية الكهنوتية 
املدعومــة إيرانًيا ومختلف املشــاريع الصغرية 
والتخريبية وبسط سلطة الدولة عىل كامل تراب 
الوطن بقيادة فخامــة الرئيس عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل للقوات 
املسلحة".

وثمن الدعــم الكبري الذي يقدمــه تحالف دعم 

الرشعيــة بقيادة اململكــة العربية الســعودية، 
ومســاندته للرشعية والجيــش يف معركة الدفاع 

املشرتك واملصري العربي الواحد.

خاض معارك تحرير الوطن وله مآثر خالدة سطرها يف مسرية حياته 
النضالية وكان شجاعا ومقداما تشهد له امليادين ..وهب نفسه فداء 
الوطن، إنه العميد الركن/ قاسم عيل السلفي املكنى )أبو عبدالله( من 
أبناء محافظة ريمة مديرية الســلفية عزلة بني قشيب، قائد كتيبة 

الصقور.
 هو أحد القادة الذين خاضوا معارك تحرير مارب ودحر مليشيا الحوثي 
املتمردة وحرروا كل جبال مارب بدءا من تبه املصارية واملشجح واألرشاف 

والسد وكوفل والجدعان إىل هيان.
 وكان العميد قاسم واحدا من القيادات العسكرية التي خاضت الحروب 

الست ضد مليشيا الحوثي. 
ومن أبرز القيادات العسكرية التي ساهمت يف إعادة تأسيس " الجيش 
الوطني " وشارك يف تشكيل لواء الصقور وكان قائد كتيبة الفرسان التي 
دحرت مليشيا الحوثي من الفاو والجفينة والسد وتبة املصارية والتبة 
الحمراء وتحرير جبل هيان واملشجح كما شارك يف تحرير مديرية رصواح.

رافق الشهيد قاسم رفيق دربه النضايل الشهيد اللواء عبدالرب الشدادي 
يف كل املعارك التي شهدتها محافظة مأرب خال عامي 2015-2016ضد 

مليشيا الحوثي املتمردة يف كل معاركه.
  استشهد يف تاريخ 2016/6/27م يف جبهة هيان.

 شهيدا خالدا بسريته النضالية التي يســري عىل هداها االبطال وفاء 
التضحيات ودماء الشهداء الذين استشهدوا من أجل الحق والحرية والعزة 

وبناء وطن عزيز حر.

الخالدونالخالدون
الشهيد العميد الركن / 

قاسم علي السلفي

إعداد/ محمد الحريبي

بعث وزيــر الدفاع الفريــق الركن محمد عيل 
املقديش ورئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن 
صغري بن عزيز، برقيتي عزاء ومواســاة ملحافظ 
محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، لتعزيته يف 

وفاة نجله أمني سلطان العرادة.
وعــرّبا الفريق املقديش والفريــق بن عزيز يف 
برقيتيهما عن صادق التعازي وعظيم املواســاة 

ألرسة وأقارب الفقيد وجميع آل العرادة
ســائلني الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

ويف اإلطار نفســه بعث املفتش العام للقوات 
املســلحة اللواء الركن/ عادل هاشــم القمريي 
برقية عزاء ومواساة ملحافظ محافظة مأرب الواء 
ســلطان بن عيل العرادة عزاه فيها يف وفاة نجله 

أمني.
وعرّب املفتش العام عن صادق التعازي وعظيم 
املواساة للواء سلطان العرادة وإخوانه وكافة 
أفراد أرسته يف مصابهم الجلل، سائاً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان واملفتش العام 
يعزون حمافظ مأرب يف وفاة نجله

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم )33( لسنة 
٢٠٢٠م قضت املادة األوىل منه بتعيني العقيد الركن 
عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء 3٥ 

مدرع ويرقى إىل رتبة عميد.
وقضت املادة الثانية من هــذا القرار العمل به 
من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرســمية 

والنرشات العسكرية.
السرية الذاتية للعميد الركن / عبدالرحمن ثابت 

الشمساني 
البيانات الشخصية

تاريخ املياد 1966م
محل املياد: تعز – املواسط – قدس

املؤهات العلمية
بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية الحربية – 

صنعاء 1990م – الدفعة 27 
دورة صاعقة ومظات الدورة 63 مظات – دورة 

قادة كتائب معهد الثايا عدن 
ماجستري علوم عسكرية – األكاديمية العسكرية 
العليا كلية القيادة واألركان صنعاء عام 2010م 

الدورة 13
املناصب القيادية

قائد فصيلة باللواء 17 مشاة عام 1990م
قائد رسية باللواء 17 مشاة عام 1992م

ركن تدريب كتيبة باللواء 17 مشاة عام 1993م
قائد اســتطاع اللواء 17 مشاة مع قائد رسية 

الرشطة 1994م
اركان حرب كتيبة باللواء 17 مشاة عام 1997م
قائد جزيرة ميون باللواء 17 مشاة عام 2011م

قائد معسكر طور الباحة لحج عام 2013م
نائب قائد اللواء 17 مشاة عام 2014م

تقلد منصب قائد اللواء 17 مشاة بقرار جمهوري 
صادر بتاريخ 6 أبريل 2015م

األوسمة
وسام الشجاعة يف حرب 1994م

وسام جرحى حرب صعدة.
أخــرياً صدر قــرار جمهوري اليــوم الجمعة 

2020/7/10م قائدا للواء 35 مدرع.

تعيني العميد الركن الـشـمـساين
قـائـدا للـواء35 مـدرع

تعز  شدد محافظ محافظة 
االســتاذ نبيل شمســان عىل 
رضورة رفع الجاهزية واليقظة 
الدائمة وتركيــز الجهود عىل 
مواصلــة اســتكمال تحرير 
الحوثي  املحافظة من مليشيا 

املتمردة املدعومة من إيران.
جاء ذلك خــال لقائه قائد 
محور تعز اللــواء الركن خالد 
فاضل، وقادة االلوية والوحدات 

العسكرية يف املحور
ناقش فيه أوضــاع جبهات 
القتال واملواجهات الدائرة مع 
مليشــيا الحوثــي املتمردة يف 

الجبهات. 
املحافظ لرشح  استمع  كما 
مفصل حول أوضاع الجبهات 
القتالية واملحاوالت اليائســة 
التي تقوم بها مليشيات العدو 
للهجوم عىل مواقــع الجيش 
واللجوء بعد فشــلها لقصف 

املنازل واالحياء السكنية.  
واوضح املحافظ يف اللقاء عىل 
رضورة إفشال أي محاولة رامية 
الخرتاق صفوف ومواقع الجيش 

وتفويت الفرصة عىل املرتبصني 
بهذه املحافظة ومحاولتهم زرع 
الخافات وتحريف مسار عملية 
اســتكمال التحرير التي يجب 

إنجازها 
مؤكدا عىل أن ذلك لن يأتي إال 
برص وتاحم الصفوف وتركيز 
الجهود عىل عملية اســتكمال 
التحرير وتخليــص املواطنني 
من استمرار املعاناة وصعوبة 
األوضــاع املعيشــية الناجمة 
عن استمرار الحرب والحصار 
الخانق من قبل املليشيا املتمردة.
وقال املحافظ شمســان " 
إن القيادات العســكرية يقع 
عىل عاتقها حشــد كل الجهود 
لتحقيــق االنتصــار وهزيمة 
ودحر املليشيا الحوثية.. وكذلك 
االهتمام باألبطال يف الجبهات 
وتلمــس احتياجاتهم والعمل 
عــىل توفريها ألنهم الســياج 
الصلب الذي يحمي هذه املدينة 
وأبناءها ويلقن املليشيات هزائم 

ال تنساها.

خالل لقائه بقيادة المحوروقادة الوحدات العسكرية

حمافظ تعز يشدد عىل اليقظة ورفع اجلاهزية وتركيز اجلهود ملواصلة عملية حترير ما تبقى من املحافظة

خالل زيارتة لألبطال المرابطين في المواقع والخطوط األمامية بمحافظة الجوف

  رئيس األركان يؤكد عىل مواصلة السري يف طريق الكفاح
والنضال لتحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره 
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  رفيق السامعي

تقدم جديد للقوات املســلحة مسنودين 
برجال القبائل وطريان تحالف دعم الرشعية 
يف جبهة قانية، التي أصبحت مقربة لحشود 
املليشيا الكهنوتية وعنارصها التي تقودها 

إىل محارق املوت والهاك.

قوات الجيش الوطني مســنودة برجال 
القبائل وطريان التحالــف العربي تقدمت 
وســيطرت واســتعادت عدداً من املواقع 
العســكرية ذات األهمية االســرتاتيجية يف 
جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، حيث 
تمكن أبطال قواتنا الباسلة من القضاء عىل 
العنارص الحوثية التي حاولت التســلل إىل 

بعض املواقع العسكرية يف ذات الجبهة.
 مدفعية الجيش الوطني وطريان التحالف 
العربي اســتهدف معدات وأسلحة املليشيا 
االنقابية، حيث أســفرت املعارك القتالية 
عن وقوع خســائر برشية كبرية يف األرواح 
واألسلحة واملعدات لتلك العصابة اإلجرامية.

يف هذه الجبهة ذات األهمية االسرتاتيجية 
يتمتــع أبطال الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية الباســلة من أحفــاد القردعي 
والشدادي بالروح املعنوية العالية والجاهزية 
القتالية، ومســتمرون يف تقدمهم امليداني 
وتلقني املليشــيا االنقابية هزائم ساحقة 
وقاسية لم تكن تتوقعها أو تخطر عىل بالها.

استعادة مواقع استراتيجية 
 قائد محور البيضاء العميد الركن/ عبد 
الــرب األصبحي أوضح إن قــوات الجيش 
الوطني مســنودة برجال املقاومة الشعبية 
الباســلة وطريان تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن استعادوا عدداً من املواقع العسكرية 
ذات األهمية االســرتاتيجية يف جبهة قانية 

شمايل محافظة البيضاء.
وأضاف قائد محور البيضــاء أن أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة 
يخوضون معارك متواصلة ومســتمرة ضد 
مليشــيا الحوثي االنقابية يف جبهة قانية 
لألسبوع الثالث عىل التوايل وكبدوها خسائر 

كبرية وقاسية يف العتاد واألرواح.
وأكــد العميــد األصبحــي أن املعيقات 
والعراقيل لن تثنــي أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية يف مطاردة املليشــيا 
الحوثية اإلرهابيــة، وتحقيق النرص الكبري 
املتمثل يف تحرير كامل تراب الوطن من قبضة 
مليشيا التمرد واالنقاب الكهنوتية، وليس 

تحرير محافظة البيضاء فحسب.

صمود واستبسال
وأشاد األصبحي باستبسال أبطال الجيش 
الوطني والدور البارز والفعال الذي اضطلع 
به رجال املقاومة الشــعبية من أبناء قبائل 
مأرب والبيضاء، مثمناً الدعم واإلسناد الكبري 
واملبارش لطريان التحالــف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية يف املعركة البطولية 
وســحقه آليات ومدرعات عسكرية للعدو 

وتعزيزاته القادمة إىل الجبهة.

وأكد قائــد محور البيضاء أن املليشــيا 
االنقابية لم تكسب أو تتقدم يف هذه املعركة، 
وإنما دفعت بالعرشات من األطفال واملغرر 
بهــم إىل محارق املوت والهــاك، مؤكداً أن 
عرشات الجثث التابعة للمليشيا الحوثية ما 
تزال متناثرة يف الجبال والشعاب غالبيتهم من 
األطفال، داعياً املواطنني يف مناطق سيطرة 
املليشيا االنقابية إىل الحفاظ عىل أطفالهم 
وعدم تركهم وقوداً ملعارك الحوثي الخارسة.

خسائر كبيرة وفادحة 
من جانبه أكد قائد اللواء 157مشاة العميد 
الركن/ نارص العوايض، أن مليشيا الحوثي 
االنقابية تكّبدت خســائر برشية ومادية 
كبرية وفادحة بنريان أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباسلة، وطريان تحالف 
دعم الرشعية يف جبهة قانية شمايل محافظة 

البيضاء.
وقال العميد العــوايض: إن قوات الجيش 
الوطني مسنودة باملقاومة الشعبية نّفذت 
كمائن محكمة وعمليات استدراج ناجحة 
ألحقت بمليشيا الحوثي االنقابية خسائر 
برشية ومادية كبــرية، الفتاً إىل أن عرشات 
الجثث التابعة للمليشــيا االنقابية ما تزال 
مرمية ومتناثرة يف الشعاب والوديان، فيما 
تمكن أبطال الجيش الوطني من أرس العديد 
من العنارص الحوثية بينهم قيادات ميدانية 
بارزة، باإلضافة إىل اغتنــام أبطال الجيش 
الوطني مدرعات وأطقم عســكرية كانت 

بحوزة تلك العصابة االجرامية.
وأضاف العميد العــوايض بأن طريان 
التحالف ســاند أبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية يف املعارك التي دارت يف 
جبهات وميادين الرشف والبطولة شمال 
محافظة البيضاء بغارات مركزة أسفرت 
عن تدمري مواقع عسكرية اسرتاتيجية، 
وتعزيزات وتجمعات للمليشيا االنقابية 
كانت قادمة من محافظة ذمار، وخلفت 
عرشات القتــىل والجرحى يف صفوف تلك 

املليشيا االنقابية.

معنويات تعانق السحاب
وأكد العميد العوايض، أن أبطال الجيش 
الوطني ورجال املقاومة الشعبية الباسلة 
يف محور قانية يتمتعون بمعنويات عالية 

تعانق السحاب.
مضيفاً: "لن نتوقف عن مطاردة املليشيا 
الحوثية االنقابية أينما وجدت حتى تحرير 

كامل اليمن، وتخليص أبناء الشعب اليمني 
من ظلمها ورشها الذي مارسته ضد الوطن 

واملواطن خال السنوات املاضية. 

هزائم ساحقة وقاسية 
إىل ذلك أكد قائد اللواء 117 مشاة العميد 
أحمد حسني النقح، أن أبطال الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباســلة كّبدوا مليشيا 
الحوثي االنقابية، خال األســبوع املايض، 
خســائر برشية ومادية كبرية جّداً توازي 
خسائرها التي تكبدتها يف مختلف جبهات 

القتال خال الفرتة املاضية.
وأضاف العميد النقح أن مليشيا الحوثي 
االنقابية تراهن عىل الوهم والكذب والخداع 
الذي تروجه لعنارصها وأتباعها، وسيأتي 
يــوم وتفقد تلك املليشــيا االنقابية كل ما 
لديها، ســواء من املخزون البرشي أو من 

العتاد العسكري. 
وأشــار إىل أن قوات الجيــش الوطني، 
واملقاومة الشــعبية الباسلة لديهم معرفة 
دقيقة بنقاط ضعف املليشــيا االنقابية، 
ونجحت يف تنفيذ كمائن وعمليات استدراج 
نوعية وناجحة ألحقت باملليشــيا خسائر 
برشيــة ومادية كبرية وفادحــة يف األرواح 
واملعّدات، عاوة عىل الخسائر التي تتلقاها 
بفعل غارات التحالف العربي التي تستهدف 
تحصيناتهــا وتعزيزاتها بشــكل متواصل 

ودقيق.

فرار جماعي 
وأوضح العميد النقح، أن قيادات ومرشيف 
الحوثي االنقابية يفرون من جبهات القتال 
يف جبهة قانية شــمال محافظة البيضاء، 
ويرتكون جثث قتاهم وعنارصهم الجرحى 
عــىل األرض دون أن يلتفتــوا لرصخاتهم 
وتوّساتهم، مؤّكداً أن هذا سلوك متأّصل يف 
تكوين املليشيا االنقابية وثقافتها العنرصية 

البغيضة.

شكر 
وعرّب العميد النقح، عن شــكره للقيادة 
السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن 
عيل محســن صالح، وللقيادة العسكرية 
ممثلة بوزير الدفــاع ورئيس هيئة األركان 
العامة عىل متابعتهم املتواصلة لسري العملية 
العســكرية يف جبهة قانية شمال محافظة 
البيضاء، شــاكراً الدعم واإلسناد املتواصل 

من قبل تحالف دعم الرشعية يف اليمن بقيادة 
اململكة العربية السعودية.

معركتنا ضد المليشيا مستمرة
من جانبــه أكد قائد اللواء159مشــاة 
العميد سيف عبدالرب الشدادي أن املعركة 
البطوليــة التي يخوضهــا أبطال الجيش 
الوطني مسنودين برجال القبائل وطريان 
تحالف دعم الرشعية يف اليمن ضد مليشيا 
الحوثــي املدعومة إيرانياً مســتمرة ولن 
تتوقف إال بتحرير تراب الوطن كاماً دون 

استثناء.
وقال العميد الشــدادي: إن واجبنا ونحن 
نخوض معارك الــرشف والبطولة اليوم يف 
جبهات القتال، ال يقترص عىل جبهة معينة 
يف البيضاء أو رصواح، بل أداء أي مهمة ُتسند 
إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية، ونحن 
جاهزون لتنفيذ األوامــر والتوجيهات التي 
تســند إلينا، وخوض معركة الوطن الكربى 
ضد مليشيا الحوثي املتمردة وتحرير كل شرب 

من أرض الوطن.

نــداء
كما أكد قائد اللواء 159 مشاة يف ترصيح 
ل "26 سبتمرب" أن مليشيا الحوثي االنقابية 
تكبدت خسائر برشية ومادية كبرية وفادحة 
يف العتــاد واألرواح يف جبهــة قانية، داعياً 
الصليب األحمر الدويل إىل انتشال جثث عنارص 
املليشيا االنقابية املتناثرة يف شعاب وجبال 
ووديان جبهة قانيــة يف الخطوط واملواقع 

األمامية ألرض املعركة.

  عزم وثبات
ولفت إىل أن أبطال القوات املسلحة ورجال 
القبائل ثابتون وصامــدون كصمود جبال 
اليمن الشامخة، وهم يف جاهزية قتالية عالية 
لتنفيذ األوامر والتوجيهات العسكرية العليا 
بالتقدم امليداني ومنتظرين ســاعة الصفر 

لانطاق نحو العاصمة صنعاء.
وأضاف قائاً: "لن نفرط يف شرب واحد 
من تراب الوطن التــي ارتوت وتعطرت 
بدماء الشــهداء الزكية" مؤكدا أن األيام 
القادمة ســوف تحمل العديد من بشائر 
النرص املبــني التي تلــوح يف األفق عىل 

املليشيا االنقابية.

تقدم جديد
إىل ذلــك حققت قوات الجيــش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية الباسلة ورجال 

القبائل، منتصف األســبوع، تقدماً جديداً 
ونوعياً يف جبهات قانية شــمايل محافظة 
البيضاء، بعد معارك ضارية وعنيفة تكّبدت 
فيها مليشــيا الحوثي االنقابية خســائر 

فادحة وكبرية يف األرواح واملعّدات. 
وقال العميد عيل الفرزعي قائد قوات األمن 
الخاصة فرع رداع: إن أبطال الجيش الوطني 
ورجال القبائل تمكنوا من تطهري عدد من 
املواقع العسكرية ذات األهمية االسرتاتيجية 
التي كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 
االنقابية يف منطقة قانية، ويواصلون التقّدم 
يف عّدة محاور بإسناد من طريان تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن. 
وأضاف العميــد الفرزعــي أن املعارك 
العســكرية التي خاضها أبطــال الجيش 
الوطني تزامنت مع غارات لطريان التحالف 
العربي استهدفت مواقع عسكرية متفرقة 
للمليشــيا االنقابية، وتعزيزاتها كانت يف 
طريقها إىل الجبهــة وتمكنت من تدمريها 

بالكامل. 
مضيفاً أن عربات وأطقم عسكرية تابعة 
للمليشيا االنقابية شوهدت بعد املعارك وهي 
تحمل جثثاً للقتىل والجرحى الذين سقطوا 
مؤّخراً بنــريان أبطال الجيــش واملقاومة 

وغارات التحالف. 

هزائم ساحقة 
وأشار إىل أن الهزائم التي تلقتها املليشيا 
االنقابيــة عىل يد أبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية الباســلة خال األيام 
املاضية أثارت خافات حادة بني عصابات 
املليشيا تطورت الحقاً إىل مواجهات مسلّحة 
نتج عنها قتىل وجرحى بينهم قيادات بارزة 

يف الجماعة.
يف ذات السياق شّنت قوات الجيش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
منتصف األسبوع الجاري، هجوماً نوعياً عىل 
مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي 
االنقابية يف جبهة قانية، بالتزامن مع كمني 
محكم لعنارص حوثية يف جبهة قانية بذات 

املنطقة.
وقال العقيد نصيب الفرزعي أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية يف جبهة قانية: إن أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية تمكنوا 
من تحرير عدد من املواقع العســكرية ذات 
األهمية االسرتاتيجية يف جبهة قانية شمال 
محافظة البيضاء، خــال هجوم خاطف 
منتصف األســبوع بدأ منذ ساعات الصباح 

األوىل أسفر أيضاً عن ســقوط العديد 
من عنارص املليشــيا الحوثية بني قتيل 

وجريح.
وأضاف العقيد الفرزعي بأن الهجوم 
النوعي الذي نفذه أبطال الجيش الوطني 
تزامــن مع كمــني محكم اســتهدف 
مجاميع تابعة للمليشــيا االنقابية يف 
محيط جبال ســوق قانية، ونتج عنه 
مرصع جميع العنــارص الحوثية التي 
كانت تحــاول التســلل إىل أحد املواقع 
العسكرية، مؤّكداً أن جثث القتىل ما تزال 

متناثرة عىل األرض حتى اآلن.
وتزامنت املعــارك مع قصف مدفعي 
مكّثف لقوات الجيش الوطني، وغارات 
لطريان تحالف دعم الرشعية يف اليمن 
أســفرت عن تدمري دبابتني وعدد من 
األطقم القتاليــة التابعة للمليشــيا 

االنقابية. 
فيما تمكن أبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة من استعادة ثاث عربات عسكرية 
وكميات كبرية الذخائر واألســلحة املتنوعة 
كانت مكّدسة بمواقع املليشيا االنقابية يف 
املواقع العسكرية التي تم تحريرها بجبهة 
قانية، وأسلحة أخرى كانت بحوزة العنارص 
املتسللة إىل محيط جبهة الجبال املطلة عىل 

سوق قانية.

  تحرير مناطق جديدة في قانية 
إىل ذلك حــررت قوات الجيــش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية مطلع األسبوع، 
مناطق جديدة يف جبهة قانية باتجاه مفرق 
العبدية، خال هجوم نوعي ناجح أســفر 
عن خسائر برشية ومادية كبرية يف صفوف 

مليشيا الحوثي االنقابية.
وأكد العقيد أحمد العوايض أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية يف جبهة قانية، أن أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة 
شــّنوا منتصف األســبوع الجاري هجوماً 
واســعاً ونوعياً تمكنوا خالــه من تحرير 
مناطق اسرتاتيجية واسعة يف جبهة قانية، 
واستعادة آليات عسكرية وكميات كبرية من 

األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأضاف بأن املعارك العسكرية أسفرت عن 
سقوط العديد من عنارص املليشيا الحوثية 

بني قتيل وجريح. 
مضيفاً أن طريان التحالف العربي استهدف 
بعّدة غارات جوية مواقع وتعزيزات للمليشيا 
الحوثيــة، أدت لتدمري عدد مــن املدرعات 
واألطقــم القتالية كانــت محّملة باألفراد 

والعتاد العسكري.
وأكد العقيد العوايض أن طريان التحالف 
العربي استهدف بعّدة غارات جوية تعزيزات 
وتجمعات ملليشيا الحوثي االنقابية يف مواقع 
متفرقة بجبهــة قانية شــمايل محافظة 
البيضاء، أدت إىل سقوط قتىل وجرحى من 
املليشــيا االنقابية وتدمري عدد من اآلليات 

والعربات القتالية.

تقدم نوعي 
يف ذات السياق شّنت قوات الجيش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية الباسلة منتصف 
األســبوع الجاري، هجوماً نوعياً واســعاً 
تمكنت خاله من تحرير مواقع عســكرية 
اســرتاتيجية جديدة يف جبهة قانية شمايل 
محافظة البيضاء، وســط خسائر برشية 
ومادية كبرية وفادحة يف صفوف مليشــيا 

الحوثي االنقابية.

وأوضح قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب 
القبيل، أن قوات الجيش الوطني مســنودة 
برجال القبائل، واملقاومة الشعبية الباسلة 
تمكنت من تحرير عدد من املواقع العسكرية 
واملرتفعات ذات األهمية االســرتاتيجية يف 
عدة محاور بمنطقة قانية شمايل محافظة 
البيضاء، خال هجوم نوعي بإســناد من 

تحالف دعم الرشعية يف اليمن.
وأضاف العميد القبيل أن املعارك العسكرية 
التي يخوضها أبطال الجيــش الوطني ما 
تزال مستمّرة وســط تقدم ألبطال الجيش 

واملقاومة.
 مؤّكداً أن املليشيا االنقابية تكّبدت خال 
األيام القليلة املاضية خسائر برشية ومادية 
كبــرية يف األرواح واملعّدات بنــريان أبطال 
الجيش واملقاومــة وبغارات دقيقة لطريان 
تحالف دعم الرشعية يف اليمن اســتهدفت 

مواقع وتعزيزات االنقابيني.
وأشــار قائد اللــواء 143 مشــاة، إىل 
املعنويات العالية التــي يتمّتع بها أبطال 
الجيش الوطني واملقاومة ورجال القبائل 
وعزمهم الكبري عىل مواصلة التقّدم نحو 
تحرير محافظــة البيضاء واليمن عموماً 

من مليشيا الحوثي اإليرانية.

 تدمير مخازن أسحلة المليشيا
يف ذات الســياق دّكــت مدفعية الجيش 
الوطنــي، مواقع ومخازن أســلحة تابعة 
ملليشــيا الحوثي االنقابية يف جبهة قانية 

شمايل محافظة البيضاء.
وقال العقيد محمد منصور أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبهــة قانية: إن 
مدفعّية الجيش الوطنــي تمكنت منتصف 
األسبوع الجاري من تدمري مخازن لألسلحة 
وتجمعات ملليشيا الحوثي االنقابية بالقرب 
من الجبال املطلة عىل ســوق قانية شمايل 

محافظة البيضاء. 
وأضاف العقيد منصور بــأن انفجارات 
عنيفــة توالت إثر القصــف وتصاعد كبري 

أللسنة الدخان يف سماء املنطقة.

كمين محكم 
إىل ذلك تكّبدت مليشيا الحوثي االنقابية 
خســائر برشية ومادية كبــرية منتصف 
األســبوع الجاري، بنــريان أبطال الجيش 
الوطني وغارات لطريان تحالف دعم الرشعية 
يف اليمــن يف جبهة قانية شــمال محافظة 

البيضاء.
وقــال الرائد نظال الفرزعــي: إن أبطال 
الجيــش الوطنــي نصبوا كميًنــا محكًما 
ملجاميع حوثية حاولت التسلل إىل أحد املواقع 
العسكرية يف جبهة قانية، وأسفر عن سقوط 
عنارص املليشيا االنقابية بني قتيل وجريح.

وأضاف بــأن مدفعية الجيــش الوطني 
استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة قانية 
تمكنت من تدمرييها بالكامل، فيما دّمرت 
مقاتات التحالف عربتني وعدد من األطقم 
واآلليات العســكرية كانت تحمل تعزيزات 
برشية وذخائر قادمة مــن عمق صنعاء، 
ومقتل جميع العنارص التي كانت عىل متنها.

ويف السياق ذاته، استهدف طريان التحالف 
بغارة أخرى مخزن أســلحة تابع للمليشيا 
االنقابيــة بمنطقــة قانية، واســتمّرت 
االنفجارات وتصاعد الدخان إثر الغارة ألكثر 

من ساعة.
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أسامء قادة االنقالب احلوثي املطلوبني للعدالة أسامء قادة االنقالب احلوثي املطلوبني للعدالة 
تعلن النيابة العامة العســكرية محافظة مأرب بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة العســكرية الثالثة يف جلســتها املنعقدة 
بتاريخ 2020/7/7م، بأن على املتهمني التالية أســماؤهم أدناه احلضور إلى مقر احملكمة العسكرية الثالثة محافظة 
مأرب الكائن فــي القضاء العسكري للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم من النيابة العامة العسكرية برقم )4( 
لســنة 2020م ج/ ج مكتب محامي عام النيابات العسكرية مالم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات محاكمة املتهمني 
الفارين من وجه العدالة اســتنادًا إلى نصوص املواد )285-288( من القرار اجلمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م 

بشأن اإلجراءات اجلزائية العامة.
الــــــــصفةاالســــــــــــم م

قائد املليشيات االنقابيةعبدامللك 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 واالستطاععبدالله يحيى عيل الحاكم8

منتحل صفة وزير النقلزكريا يحيى محمد محمد الشامي9

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل محمد الكحاني10

منتحل صفة الناطق الرسمي للحركة رئيس وفدهم املفاوض عبدالسام صاح احمد 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 اإلعامضيف 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 لانقابيني 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 املدنيةطال عبدالكريم عقان67

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 - حجةهال عبده عيل حسن الصويف71

منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع واألمنحسني ناجي هادي خريان72
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حروب بينية وصراعات أجنحة تطورت إلى التصفيات

املليشيا تتـآكل مـــن الـداخـل
  قاسم الجبري

خافــات حوثيــة حادة بــني القادة 
واملرشفــني حــول النفــوذ واملناصب 
والجبايــات املاليــة أدت معظمهــا إىل 
مواجهات ســقط عــىل إثرها رصعى 

وجرحى بينهم قيادات عليا.

يف غضون 35 يوما اندلعت أكثر من 19 
حادثة اشتباك وصدام مسلح بني قيادات 
ومرشفني حوثيــني يف 7 مدن ترزح تحت 
ســيطرة املليشــيا الحوثية لم تكن تلك 
الرصاعات سوى مؤرش بارز لتصاعد وترية 

الخافات. 

أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وإب 
وذمار، ومناطق يف البيضاء والضالع وتعز، 
شهدت خال الفرتة من يونيو )حزيران( 
املايض وحتى الخامس من يوليو )تموز( 
الجاري، موجة اشتباكات مسلحة تكاد 
تكون األشد رضاوة عن سابقاتها، حيث 
أسفرت عن وقوع ما ال يقل عن 38 قتيا 

و66 جريحاً من مسلحي املليشيا.

محافظة إب
اندلعت مواجهات -يف محيط إدارة أمن 
املحافظة-  بني عنارص حوثية من صعدة 
وأخرى من إب كانت قد فرت من جبهات 

القتال يف البيضاء والضالع.

العنارص الفارة مــن الجبهات رفضوا 
تسليم أسلحتهم ملليشيا صعدة، األمر الذي 
زاد من حدة التأزم وصوال إىل تبادل كثيف 
إلطاق النار وسقوط جرحى من الطرفني.

بعدها بأيام اندلعت اشتباكات باأليدي 
والساح األبيض بني عنارص حوثية تتبع 
إدارة األمن وأخرى تتبــع إدارة املباحث 
الجنائي يف املحافظــة عىل خلفية تبادل 
اتهامات وجرائم نهب وسلب بني الطرفني.

يف الثامن من الشــهر الحايل يف مدينة 
العديــن التابعة ملحافظــة إب اندلعت 
اشــتباكات عنيفة بني عنارص املليشيا 

ومتحوثني من أبناء املنطقة.

حسب شهود عيان فإن االشتباكات التي 
اندلعت بني عنارص حوثية تتبع القيادي 
يف الجماعة املدعو شاكر الشبيبي املعني 
من قبل املليشيا مديرا لألمن، ومسلحني 
متحوثني مــن منطقة حليــان التابعة 
للمديرية أتت عقب منع املدعو الشبيبي 
إطاق األعرية النارية أثناء تشييع جنازة 
قتيل حوثي بمنطقة حليان القريب من 
املدينة، فيما رفض أهايل القتيل االلتزام 
بذلــك، األمر الــذي أدى لتبــادل إطاق 
الرصاص بني الطرفني وسقوط عدد من 

الجرحى.

املسلحون املوالون للجماعة يف املنطقة 
تمكنوا من إعطاب عربة للحوثي الشبيبي 
وسط تحشيد مسلح من قبل األخري لتعزيز 
مقاتليه، فيمــا ال تزال األجواء متوترة يف 
املنطقة- وفق املصادر - التي تحدثت عن 
استحداث القيادي الشبيبي نقطة تفتيش 
جديدة بالقرب من وادي عنة الشــهري يف 
العدين بهدف البحث عن مسلحني ينتمون 
إىل منطقة حليان بغية اعتقالهم واالنتقام 

منهم.

 محافظة الحديدة 
ويف الحديــدة لقي القيــادي الحوثي 
والقائد العام لجبهة حيس املدعو محمد 
حمران مرصعه مع أربعة من مرافقيه يف 
كمني نصبه له عنارص حوثيون آخرون 
يف منطقة ظمي أثنــاء عودته من مدينة 

الجراحي جنوب املحافظة.

عملية تصفية حمــران جاءت عقب 
إصدار قادة الجماعة يف املحافظة أوامرها 
بتصفيته عقب مغادرته غاضباً االجتماع 

الذي ضم قيادات كبرية.

القيادي الحوثي حمران هو املســؤول 

األول عن زراعة العبوات الناســفة عىل 
الخط العام الرابــط بني مديريتي حيس 

والخوخة.

في صنعاء 
يف صنعاء قتل القيادي الحوثي املكنى 
أبو أيوب املعني من قبل الجماعة مرشفا 
ملنطقة شمان يف العاصمة صنعاء مع عدد 
من مرافقيه يف اشتباكات مع عنارص أمنية 

حوثية تتبع ذات املنطقة.

محافظة الضالع
قيادات حوثية متوسطة وجهت اتهامات 
عدة لقيادات حوثية عليا من صعدة ترشف 
عىل جبهات باب غلق وبتار واملشــاريح 
بقعطبة والُحشا شــمال غربي الضالع، 
بتعمد االنتقام منهم والسعي لتصفيتهم 

يف الجبهات.

ومن بــني االتهامــات املوجهة ملرشيف 
صعدة محاوالتهم املتكررة الدفع بالقيادات 
الحوثية املتوسطة ومجنديهم يف مقدمة 
املواجهات دون غطاء أو إسناد ناري بغية 
تصفيتهم والتخلص منهم، باإلضافة إىل 
اتهامهم بالوقوف وراء التصفية املبارشة 
لعدد من العنارص امليدانية من الخلف أثناء 

انسحابهم نتيجة احتدام املواجهات. 

تصفية حسابات
عديد أسباب تقف وراء تلك التصفيات 
والحــروب البينية لعل أهمهــا يعود إىل 
تضخم ثروات العديد من قيادات املليشيا 
عقب انقاب سبتمرب 2014، وسيطرتهم 
عىل العاصمة صنعاء بالقوة، اشــتعلت 

الرصعــات مجدًدا بني قيادات مليشــيا 
الحوثي عىل املال والسلطة.

طريقــة األجنحة املتصارعــة داخل 
الحركة يف تصفية الحسابات هي تصفية 
الشــخصيات املعارضة نفسها إما عرب 
االغتيــاالت، أو الدفع بهــم إىل الجبهات 
املشــتعلة، ففي العام املــايض تعرض 
محمد عيل الحوثي لحادث ســري كاد أن 
ينهي حياته، وحسب محللني فإن مهدي 
املشاط رئيس ما يسمى املجلس السيايس 
األعىل يقف وراء الحادث يف ظل رصاع املال 

والنفوذ والسلطة بني قيادات الحوثي. 

صراع على وظائف عليا
 القيــادات الحوثيــة تتصــارع من 
أجل زيــادة حصتهــا يف الوظائف العليا 

للمؤسســات الحكوميــة الواقعة تحت 
سيطرة املليشــيا، ورفع نسبة العائدات 
املالية التي تجنيها املليشــيا من اإلتاوات 
ونهــب املواطنــني، وعمليــات تهريب 
املشــتقات النفطية واألدوية واألغذية، 
ورسقة أموال املتقاعدين، وكذلك العقارات 
يف مناطق ســيطرتهم، وكانت منظمات 
حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيني أصدروا 
أوامر قضائية لاستحواذ عىل ممتلكات 

عقارية لخصومهم السياسيني.

نهب األموال
 العديد من التقارير الحكومية اليمنية 
والحقوقية رصدت نهب قادة مليشــيا 
الحوثي ألموال الشــعب وظهور عامات 
الثراء عىل العديد من القيادات، تلك الحالة 

فتحت الشهية لدى بقية القيادات الصاعدة 
يف التهام ما تبقى.

يف العام املنرصم تم تصفية عدد غري قليل 
من القيادات الحوثية عىل يد قيادات أخرى 
يف الجماعة، وكل أسبابها تعود إىل خاف 
عىل تقاسم األموال املنهوبة أو مناصب أو 
ماشابه ذلك، فعىل سبيل املثال   القيادي 
محمد املطري "أبورساج" الذي كان يعمل 
يف جهاز االســتخبارات الخاص بمليشيا 
الحوثي تم قتله عىل يد مرافق قيادي آخر 
يدعى »أبوالزهراء« يف منزله بصنعاء بعد 
تصاعد الرصاع عىل خلفية صفقات فساد 
وضخ مشتقات نفطية إىل السوق السوداء.

استعالئية
 تزايد التذمر من التعامل االســتعائي 
والدوني الذي يمارســه مرشفو الحوثي 
املنتمون ملحافظــة صعدة واملعينون من 
زعيم املليشيا ممن يسمون بـ)آل البيت( 
واستئثارهم باملناصب واالمتيازات، سبب 
رئيــس للرصاعات بني أجنحة املليشــيا 

الحوثية التي ظهرت مؤخرا. 

فاملواجهات التي حصلت يف تعز ترجع إىل 
التعامل العنرصي واملناطقي واالستعائي 
الذي يمارســه حوثيو صعدة مع قيادات 
حوثية من تعز، وكذا عدم منحهم الثقة 
يف رصف التغذيــة الخاصــة باملقاتلني 
من تعز، إضافة إىل التشــكيك املستمر يف 
والئهم لزعيم املليشيا، واتهامهم املستمرة 

بالخيانة.

 القيادي املتحــوث عبدالرزاق البحر - 
الذي قتل يف املواجهات - طاملا أبدى تذمراً 
من الدونية التي يتعامل بها حوثيو صعدة 
واملرشفون املعينون من عبدامللك الحوثي 
مع املقاتلني معهم من أبناء تعز، وإطاق 
مصطلحات استعائية مناطقية تنتقص 
من تضحياتهم مع املليشيا ووالئهم لها من 
بينها أنهم ليسوا "حق قتال"، األمر الذي 

أدى إىل انفجار املوقف.

اتهامات بالخيانة
الخافات التي ظهرت بني املشن والويل 
تعود عىل خلفية اتهــام حوثيي صعدة 
للقيادي املشــن وأتباعــه بـ"الخيانة 
والخــداع" بالتواصل مع ضباط بالقوات 
املســلحة وترسيب معلومات عن بعض 
القيادات من صعدة ســهلت استهدافها 
من قبل طريان التحالــف العربي ما أدى 
إىل تكبيد املليشيا خسائر برشية ومادية 

كبرية.

تآكل من الداخل
حروب بينية وأعمال تصفية واغتياالت 
يف أكثر من مكان، باإلضافة إىل االنقسامات 
التي ترضب مليشيا الحوثي، ناهيك عن 

الخافات داخل الجماعة.

تلك الحوادث تظهر جليا عجز املليشيا 
الحوثية يف احتواء الرصاعات بني قياداتها 
ومرشفيها، وتنامي حالة السخط الداخيل 
بني أجنحة مليشيا الحوثي نتيجة سيطرة 
صعدة عىل القرار الســيايس وعىل قرار 
الجماعة وممارســات مرشيف املليشــيا 
العنرصيــة تجاه املنتمــني للمحافظات 

األخرى.

يؤكد محللون سياسيون أن رصاع املال 
والســلطة وتبادل االتهامــات بالخيانة 
واالغتياالت والتصفيات تعد بداية النهاية 
ملليشــيا الحوثي، وتآكلها مــن الداخل، 
فرصاع املال أصبح واضًحا وبقوة بني قادة 
املليشيا، وأن استمرار الرصاع يساعد عىل 
تخلص اليمنيني من املليشــيا اإلرهابية، 
واسقاط نفوذها يف صنعاء وصعدة بعد 
تعريتها أمام الشــعب وسقوط أكذوبة 

املسرية القرآنية.

  خاص: 

حسب مسؤولني يف الحكومة فإن أكثر 
من %70 من املنشآت الرياضية دمرتها 
مليشــيا الحوثي مؤكدين أن املليشــيا 
مارست وتمارس العديد من الجرائم تجاه 
الرياضيني واملنشــآت الرياضية بمناطق 

سيطرتها.
وعقب تقارير إعامية أكدت سيطرة 
االنقابيني عىل أرضية نادي شباب الجيل 
الريايض يف الحديدة، والرشوع يف البناء 
عليها حذرت الحكومة عرب وزير الشباب 
نايف البكري املليشيا من االعتداء عىل 
املرافق والعقــارات التابعــة لألندية 
الرياضية بمناطق ســيطرتها مؤكدا 
بطان أي ترصف يطال تلك املمتلكات 
التي تتبع يف ملكيتها للوزارة ومكاتبها يف 
املحافظات أو االتحادات الرياضية تحت 

أي مسمى.

توقف المنشآت 
موظفون بإحدى اإلدارات التابعة لوزارة 
الرياضة الخاضعــة للحوثيني بصنعاء 
كشفوا لـ»الرشق األوسط« عن توقف أكثر 
من 90 منشأة رياضية محلية موزعة عىل 
12 محافظة تقع تحت السيطرة الحوثية. 
ووفقا ملوظفني يف القطاع الشــبابي 
-طلبوا عدم ذكر أســمائهم- فقد جاءت 
صنعــاء يف املرتبة األوىل مــن حيث عدد 
املنشآت الرياضية املتوقفة، تليها بعض 
املحافظــات منها الحديــدة وإب وتعز 

وعمران وحجة وذمار وصعدة.

تدمير االتحادات
أســلوب تدمــريي وعبثــي ممنهج 
تنتهجه املليشــيا الحوثية بحق ما تبقى 
من مؤسســات ومنشآت رياضية بكافة 
املناطق الخاضعة لهــا وكأنها لم تكتف 
باســتهدافها املمنهج لكافة القطاعات 
الحيويــة كالتعليم والصحــة والثقافة 

واالقتصاد وغريها بمناطق سيطرتها. 
أســاليب وجرائم املليشــيا بحق هذا 

للتقارير، تتجاوز نحــو 6 مليارات ريال 
سنوياً، وتتمثل يف رســوم عىل السجائر 
املنتجة محلياً واملســتوردة، ورسوم عىل 
اإلسمنت املحيل واملستورد، ورضيبة محددة 

عىل القات، وموارد محلية أخرى. 

دورات طائفية
املليشيا رصفت مبالغ مالية كبرية من 
موارد الصندوق، تحت بند "دعم وإعانة 
األنشطة الشــبابية والرياضية" غري أن 
موظفني أكــدوا أن الصندوق لم يقم منذ 
فرتة طويلة بدعم أو رعاية أي أنشطة أو 
فعاليات من هذا النوع إطاقا مشــريين 
إىل أن قيــادة الصندوق املوالية ملليشــيا 
الحوثي اكتفت فقط بإقامة دورات ثقافية 
طائفيــة، ورصفت مــن خالها مايني 
الرياالت ملوالني لهــا خصوصا ممن هم 

مؤدلجون طائفيا. 

مراكز طائفية 
املليشــيا لم تكتف بتدمــري 32 اتحادا 
بل حولت أكثر مــن 25 اتحادا رياضيا إىل 
اســرتاحات ترفيهية ومخازن ومقاه من 
جهة، وأماكن للمقيــل وتلقني الدروس 

الطائفية ومعسكرات إلعداد املقاتلني. 

توقف الرياضيين
نتيجة لتلك املمارسات والنهب الحوثي 
املســتمر للدعــم املخصــص للرياضة 
واالستهداف املبارش وغري املبارش ملنتسبيها، 
توقف حواىل %94 من الاعبني والرياضيني 
واإلداريني وغريهم عن ممارسة أعمالهم. 

تجنيد الرياضيين
تضييــق الخنــاق عــىل الرياضيني 
وحرمانهم من أبســط الحقــوق بغية 
التخلص منهم، كان هدفا للمليشيا الحوثية 
من أجل استقطاب وتجنيد الرياضيني فقد 
تبني أن قادة املليشيا يسعون إىل استقطاب 
آالف الرياضيني تحت أساليب عدة بهدف 
تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون 

الفراغ جراء توقف األنشطة.

التقارير تحدثت عن رصف املليشــيا 
خال الثاثة األعوام املاضية من صندوق 
رعاية النشء، نحو 14 مليار و600 مليون 
ريال، ألفراد ينتمون لها تحت مســميات 
عديدة، معظمها مرصوفات خارج أنشطة 
الصندوق املتوقفة منذ االنقاب عىل الدولة 

يف 2014.
إيرادات صندوق رعايــة النشء وفقا 

القطاع، نتج عنها خــروج أكثر من 32 
اتحادا رياضيا محليا عن الخدمة بشــكل 

شبه كيل.
 التهام المخصصات

تؤكد تقاريــر محلية وصــول أعمال 
التدمري والفساد الذي مارسته املليشيا بحق 
صندوق النشء والشباب والرياضة، الداعم 

الرئييس للرياضيني، إىل أعىل املستويات. 

تدمير للمنشآت وللمرافق واستيالء على المخصصات والممتلكات

الرياضة وعبث املليشيا
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وعن رضورة توحيد الصف الجمهوري يف هذه املرحلة 
التي تمر بها بادنا، تحدث أحمد الصباحي مدير مركز 
املنرب اليمني للدراسات واإلعام، قائا: "التوقيت الذي 
نمر به يتطلب من جميع القوى السياسية التي تواجه 
الحوثي وحدة الصف واالصطفاف تحت مظلة الرشعية 
واملرشوع الواحد وهــو القضاء عىل االنقاب الحوثي 
الذي تســبب بدمار اليمن وأرّض بالحياة السياسية 
وكان له أثر بالغ يف اإلرضار بجميع القوى السياسية 

املختلفة".

وأشــار الصباحي إىل أن "الرصاع بــني مكونات 
الرشعية كان هو العائق الوحيد أمام تحقيق االنتصار 
عىل ميلشيا الحوثي فالحوثي عدو الجميع فعام إذن 

االختاف؟".

وأضاف الصباحي: "يجب عىل املكونات السياسية 
املختلفــة أن تتجرد من املــايض وأن تعيش الحارض 
وتؤسس ملرحلة توافق تشمل كافة األطياف السياسية 
التي أعلنت موقفها الرافــض لانقاب الحوثي فهو 

الخطر الذي يهدد الجميع".

دور المواطن والقوى السياسية 
من جانبه رئيس مركز روافد للدراســات اليمنية 
أحمد مفضل املهدي، تحدث عن دور املواطن اليمني 
يف توحيد الصف الجمهوري، وكذلك املســؤولية التي 
تتحملها القوى السياســية يف املرحلة الراهنة، قائا: 
"عىل املواطن اليمني أن يســاهم يف جمع الكلمة ولّم 
الشمل وتوحيد الصف، ويحشد كل الناس ضد املليشيا 
الحوثية، وكذا املساهمة يف إيجاد دولة النظام والقانون 

والعدالة واالستقرار واملواطنة املتساوية".

وأضاف املهدي: "توحيد الصف الجمهوري من أهم 
الواجبات الراهنة ويجب عــىل كافة القوى الوطنية 
واألحــزاب السياســية والجماعــات األيديولوجية 
واملكونات القبلية واملجتمعيــة أن يتوحدوا ملواجهة 
مليشيا االنقاب الحوثية واملرشوع اإليراني يف اليمن 

واملنطقة العربية".

وأردف: "كل يمني ينبغي أن يشارك يف خدمة الوطن 
والدفاع عنه دون اســتثناء: املؤتمري، واإلصاحي، 
والســلفي، والنــارصي واالشــرتاكي، واالنتقايل، 
والقحطاني والهاشــمي، والزيدي، والشافعي، وكل 
مواطن يمني وهذه املسميات التي نضطر لذكرها يجب 
أن تذوب مع املرشوع الوطني الجامع الذي يستوعب 
الجميع وال يستثني أحداً تحت أي مربر أياً كانت تلك 

املربرات واملعاذير ".

تكثيف الجهود
كما أشار رئيس مركز روافد للدراسات اليمنية إىل 
أن "الحوثي عدونا جميعا وينبغي تكثيف كل الجهود 
للقضاء عليه واســتعادة اليمن السعيد من مخالب 

الخميني".

وأضاف املهدي: "أتمنــى أن تتحقق جهود توحيد 
الصف الوطني وأن تبــدأ بذلك كل األحزاب واملكونات 
السياســية التي دائماً تعيش عىل مبــدأ التخادم يف 
الظروف العادية، لكن اليوم يف ظرف الحرب واملعاناة 
ووضع املواطن املأساوي يجب تقديم أصحاب الكفاءة 
املهنية والخــربة العملية والرتاكم املعــريف والتدرج 
الوظيفي حتى يختفي الكثري من الســخط والتذمر 
نتيجة الامباالة والتعمد يف اســتمرار نخر مؤسسات 

الدولة باملحسوبية".

واصل املهــدي حديثه، 
بالقول: "نحــن يف حرب 
ويف أصعب الظروف والبلد 
منهار واملواطــن يتوجع 
وينتظر  نهــار  ليل  وين 
منا بصيص أمل أو بارقة 
َفَرج، فابد مــن كفاءات 
وخــربات وضمــري يقظ 
ومســؤولية عالية جادة 
إلنقاذ البلد وانتشاله مما 
هو غارٌق فيه، ونتمنى من 
القوى السياسية أن تتنازل 
لبعضها البعض ولو مؤقتاً 
حتى نعرب املضيق املظلم 

البئيس".

ووصــف رئيس مركز 
روافد للدراسات اليمنية، 
بالوباء  والشتات  الفرقة 
الذي أنتج العجز وبسببه 
تأخر النرص وســيتأخر 
أكثــر وســيتجّذر العدو 
الحوثي ويزيد تمكناً، ألنه 
الخبيث  ملرشوعه  يميض 
بينما نحن ينهش بعضنا 

البعض وتتمزق صفوفنا كل لحظة ومن هنا ضاعت 
اليمن.

وأضاف املهدي: "لكي تنترص رشعيتنا البد أن تقبل 
جميع أبنائها دون تمييز وال محاباة وال عنرصية وال 
والءات حزبية ضيقة أو مناطقية أو جهوية أو أرسية".

وأردف: "البــد أن نبذل جهــوداً مكثفة ملكافحة 
اإلقصاء والتهميش واملحاصصة الظاملة، فاليمن بلد 
للجميع وســتبقى للجميع ودولة لكل اليمنيني بعيدا 
عن املحاصصات واملجامات واملحاباة املستفزة وتغول 

األحزاب اإلقصائية.

وسائل توحيد الصف الجمهوري 
وعن وسائل وحدة الصف الجمهوري، التي رسدها 
رئيس مركز روافد للدراسات اليمنية، وربطها بالقوى 
السياسية املنضوية يف الرشعية والتي هي اآلن األكثر 
تأثريا، فا بد أن تصدق النية وتقوم بإجراءات فعلية 
واقعية بعيدا عن ضجيج اإلعام، وأن تبدأ فعلياً بتوحيد 

الصف بتقديم تنازالت وخطوات حقيقية كالتايل:

١_ إيقاف الرتاشــقات واأللفاظ البذيئة التي يطلقها 
أفراد املكونات السياسية من إعاميني وناشطني 
ومؤثرين خصوصا تجاه املكونات الوطنية خصوصا 

املوقعة مؤخرا عىل اتفاق الرياض.

٢_ الســعي الجاد إلعادة تنشــيط وتفعيل 
الكفاءات الوطنية والخربات املؤهلة من 
كافة األحزاب بما يف ذلــك حزب املؤتمر 
الشعبي العام وإرشاك الجميع يف العملية 
الوطنية وإنقاذ اليمــن وترك االتهامات 

والتلفيقات ورمي التهم.

3_ تصفري املواقف السابقة من اآلن وماضياً 
وعدم التعيري واللمز من أي موقف سابق.

٤_ اختيار شــخصيات مقبولــة بعيدة عن 
الصدامات والخصومات هــي التي تتبنى خطاب 
املصالحة ووحدة الصف الجمهوري وتتواصل مع 
كل األطراف الوطنية وتقود تفاهمات مستمرة دون 

كلل أو ملل.

7_ إرشاك كل القوى الوطنية دون اســتثناء، ويقف 
الجميع ضد مليشيا االنقاب دون استحداث خصوم 

جدد.

٦_ عىل قيادات الصف األول يف حزبي املؤتمر الشعبي 
العام والتجمع اليمني لإلصاح واملكونات الجنوبية 
والشخصيات املستقلة املؤثرة أن تبادر بذلك وتبدأ 
هي بالتواصل مــع بقية األطــراف املعنية دون 

االعتماد عىل الضجيج اإلعامي.

7. رضورة تفعيل دور العلماء والدعاة يف كل الربامج 

واللقــاءات والتفاهمات 
لتوحيــد الجهود املبذولة 

ووحدة الصف الوطني.

أعداء الجمهورية 
من جهته أشار الكاتب 
الصحفــي والســيايس 
حميدان،  نــارص  أحمد 
إىل أن "التحــدي األكــرب 
اليــوم أمــام كل القوى 
السياســية واالجتماعية 
يف وطنــي اليمــن هو 
الدفاع عــن الجمهورية 
وأهداف ثورتي سبتمرب 
، حيث وجد  وأكتوبــر 
الثورتني  أعــداء  اليوم 
فرصتهــم لانقضاض 
عىل الجمهورية، وتقسيم 
االمامة  بــني  اليمــن 
 ، الشــمال  واذنابها يف 
يف  وأذنابهم  والساطني 
الجنوب، وبدعم األنظمة 
األرسية التي تهاب نظام 
يف  تحــرري  جمهوري 
تأجيج  اليمن، من خال 
التناقضات، وفتح ملفات 
قديمة تدفع نحو تمزيق 
وحدة اليمن وتهدد السلم 
االجتماعي فيــه وتعزز 
تبقيه  أبديــة  رصاعات 
يف حالة مــرض رسيري 
وإنهاك يســهل تفكيكه، 
وإعــادة تموضــع أعداء 

الثورة والجمهورية وتمكنها من السلطة والقرار".

وأردف حميدان "لســنا من دعاة نظرية املؤامرة، 
ولكنهــا مخططات وجدت لها أدواتهــا يف حالة من 
التناقضات القائمة يف اليمن نتيجة منظومة سياسية 

غري سوية وحالة من االحتقان ".

وأضاف حميدان: "هذا التحدي يتطلب تقوية وتعزيز 
الصف الجمهوري والوطني، يجب أن يتوحد الناس عرب 
الثوابت وأهداف ثورتي سبتمرب وأكتوبر، يجب أن ترتك 
الخافات والرصاعــات األيدلوجية التي تفتح مجاالً 
لرصاعات طائفية ومناطقية، إغاق هذا الباب يحفظ 
لليمن وحدته ويحفظ جمهوريته من التهديد، واالنهيار 
الذي يحلم به أعداء الجمهورية والثورة إلقامة أنظمة 

طائفية مناطقية عىل أطال الخرب ال سمح الله".

وأشــار حميدان إىل أن "الصف الجمهوري يتمثل 
بالقوى السياسية والثقافية واألحزاب، التي تتحمل 
اليوم مسئولية تاريخية يف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
وطن جمهوري ثوري متحرر من االستبداد السيايس 
والعقائدي طائفي مناطقي، مهمة تاريخية بل أخاقية 

لألجيال القادمة والتاريخ ال يرحم".

تاريخ ساللي دموي
وعن التاريــخ الدموي للســالة اإلمامية، تحدث 
الدكتور متعب بازياد نائب مدير مكتب رئيس مجلس 
الوزراء، قائا: "يف كل تاريخها الدموي املمتد دائما ما 
تترسب العنرصية السالية املتمنطقة بفكرة االصطفاء 
السايل واالستعاء الشيطاني عىل بقية مجتمع اليمن.. 
هذه الفكرة املفجرة لوئام املجتمع وســلم واستقرار 
الدولة اليمنية التي تحملها الحوثية هي نفس فكرة 

اإلمامة من قبل". 

وأضاف بازياد: "إذا عرفنا هــذه الخلفية يمكننا 
أن نســتنتج أن املدخل الرئيس لهزيمة الحوثي اليوم 
يكمــن يف االصطفاف اليمني عىل أســاس املرشوع 
الوطني الجامع )وحدة وطنية وديمقراطية يف الرأي 
ونظام حكم جمهوري(. أي اصطفاف عىل هذه الثوابت 
الوطنية. هو خصم من حســاب تمــدد هذه األفكار 
األفاكة التي تعتاش من شتاتنا، والحوثية عىل النقيض 

من كل هذه القيم تماما".

وعن سبل االصطفاف الجمهوري، تحدث الدكتور 
بازياد، قائا: "إن مــوروث الحركة الوطنية اليمنية 
املعارصة زاخر وغني بتجارب يمنية صميمة عطلت 
يف لحظات حاسمة مفاعيل هذا الفكر الدخيل، وإن لم 
تكن قد أنهت وجوده تماما". وأضاف بازياد: "يف حصار 
السبعني يوما حول صنعاء تجردت كل القوى الثورية 
عــن كل خافاتها الفرعية وهزمــت مرشوع عودة 
اإلمامة بإمكانات مادية محدودة، لكنها كانت تستمد 
قوتها من إيمان ال يتزعزع بعدالة القضية وسمو الغاية 
ووضوح الرؤية، واليوم نحتاج إىل مللمة هذا الشــتات 
وتوحيد الرؤية يف تيار وطني جارف ال تستطيع أي قوة 

أن تقف يف وجهه، فما بالك أن تهزمه أو تحارصه".

وأردف: "نبحث عن عوامل القوة يف أوساط شعبنا 
ويف صفوف جيشنا ويف مشرتكات أحزابنا ومكوناتنا 
السياسية، وال نغفل عوامل إسناد اشقائنا يف التحالف 
العربي التي ال شك أنها ستكون معنا، إذا كنا نحن مع 

أنفسنا أوال".

لحظة إنقاذ الوطن
من جانبــه رئيس الدائــرة السياســية إلصاح 
حرضموت محمد بالطيف، تحدث عن اللحظة الراهنة 
قائاً: "ليست لحظة االنتماءات والربامج السياسية 
املختلفة، وال املشاريع واألفكار املتباينة، وال هو وقت 
استعراض وجهات النظر حول القضايا املختلف حولها، 
بل هي لحظة إنقاذ واستعادة الوطن، وطن الجميع، 
حيث ال يختلف اثنان يف أن تعود له عافيته أوالً، ما عدا 
ذلك هو مرشوع مؤجل ال مكان له اليوم وال مناسبة".

وأضاف بالطيف: "الوطن اليوم هو القضية األوىل 
والثانية والثالثة واألخرية، واالنشغال بغريه يعد عني 
الخيانة والخذالن، واألنانية والغباء يف أشــد لحظة 

تجلياته".

حتمية  ــرورة  ـــ ض الــوطــنــي..  التوافق 
للحفاظ عىل النظام اجلمهوري

تمر بادنا يف الوقت الراهن 

ووضع  مفصليــة  بمرحلة 

حرج، ال نحســد عليه، وكل 

هذا نتيجة تراكمات سابقة، 

أكملتهــا مليشــيا الحوثي 

االنقابية، وهو ما يستدعي 

مــن كل القوى السياســية 

والوطنيــة االلتفــاف حول 

الرشعية الدستورية، وتوحيد 

الصــف الجمهــوري، الذي 

ناقشته صحيفة "26سبتمرب" 

السياســني  مع عــدد من 

والناشطني، وخرجت بالتايل:

  استطالع -خاص

  بازياد: المدخل الرئيس لهزيمة المليشيا يكمن في المشروع الوطني الجامع
  بالطيف: اإلنشغال بغير القضية الوطنية يعد خيانة وخذالنا
  حميدان: يجب أن نترك الخالفات والصراعات األيدلوجية

    الصباحي: على المكونات السياسية التأسيس لمرحلة 
توافــق تفضي إلى الوقــوف ضد الخطر المهــدد للجميع 

والمتمثل في مليشيا الحوثي
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 حــرب اإلشـاعة وواجـب التصدي هلا
اإلشاعة العسكرية

يكثر استخدام اإلشاعة لتحقيق أهداف 
عسكرية، كما يتم اســتخدامها ألهداف 
سياســية واقتصادية وفكرية وغريها، 
واســتخداماتها يف األغراض العسكرية 
تكون قبل شــن الحرب العسكرية ويف 
األثناء، ويتم استخدامها قبل شن الحرب 
العســكرية بهدف زيــادة القدرة عىل 
التحشــيد وخلق املــربرات وبث الروح 
املعنوية للمقاتلني وإرباك صفوف القوة 
املعادية مســتهدفة إضعاف معنويات 
املقاتلني والتشكيك يف القيادات ومصادر 
األخبار، وتستخدم أيضا كطعم الكتشاف 
معنويات العدو ومعرفــة حجم القوة 

العسكرية التي يمتلكها.

وتركز اإلشــاعات املرتبطة بالحروب 
العســكرية عــىل اللعــب بالعديد من 
العوامل النفســية أبرزها عامل الخوف 
وعامل الرغبة، ويعتمد عامل الخوف عىل 
التشكيك يف القدرات والتهويل من املخاطر 
وصوال إىل زعزعة الثقــة يف التغلب عىل 
العدو وتحقيق النرص، ويعتمد اللعب عىل 
عامل الرغبة إىل تقليص الطموح والرضا 
بالواقع كيفمــا كان، والقبول بالتفاؤل 
الساذج، والتهيئة لظهور مطالبات شعبية 

بإيقاف الحرب فورا عىل أية حال.

وتكثف مليشيا الحوثي املتمردة جهودها 
يف هذا االتجاه، مستخدمة كافة األوراق 
واإلمكانات املتاحة بمــا فيها إمكانات 
الدول الطامعة يف السيطرة عىل اليمن يف 
مقدمتها إيران، فقد سبق ورافق انقالبها 
عىل الرشعية الدستورية ضخ الكثري من 
الشائعات التي استخدمتها تارة لتربير 
انقالبها وتوســعها، وأخــرى من أجل 
التحشــيد وتجنيد أبناء القبائل وكسب 
والءات املشايخ والشــخصيات املؤثرة 
وإثارة الخالفــات والنزاعات والنعرات 
يف أوساط الصف الجمهوري واملكونات 
املنضوية يف إطار الرشعية الدســتورية، 
وسنستعرض هنا جملة من أبرز وقائع 
حرب اإلشــاعات املرتبطــة باألعمال 
العسكرية التي تمارسها املليشيا من خالل 

هذه النقاط:

- تهويل حجم قوتها وقدراتها العسكرية، 
واملبالغة يف ذلك من خــالل التظاهر 
بامتالكهــا لقــوة ردع صاروخية، 
وصواريخ بعيدة املدى، وخرباء لتطوير 
األســلحة، وأنها تمتلك كتائب مدربة 
تدريب عال ومتخصص لها القدرة عىل 
االقتحامات وخوض الحروب الصعبة، 
وأطلقت عىل هذه القوات مسميات ذات 
داللة مرهبة ككتائــب املوت وغريها ، 
واملتأمل يف حقيقة ذلك وكما كشــفتها 
األحــداث أن الصواريــخ والطائرات 
املستخدمة التي تستخدمها يتم تهريبها 
من إيران ودول أخرى ومهمتها تقترص 
فقط عىل تركيبها وإطالقها، وبمجرد 
إطباق الحصار عليهــا يف كافة املنافذ 
الربية والبحرية لن تجد ما تطلقه، كما 

كشفت أحداث أخرى أن بعض الرضبات 
العربية  الصاروخية املوجهة للمملكة 
التي استهدفت  السعودية وخصوصا 
رشكة أرامكو تبنتها املليشيا وهي لم تقم 
بذلك حيث أكد خرباء بأنها لم نطلق من 
األرايض اليمنية، إال أن املليشيا بادرت 
لتبني ذلك كإجراء دعائي لتهويل حجم 
قدراتها، وذات األمــر ينطبق عىل ما 
تسميها بالكتائب املتخصصة واملدربة، 
ففي أكثر من واقعة واجه أبطال القوات 

املسلحة هذه الكتائب وكانت 
أســهل عليهم من رشبة ماء، 
ففي جبهــة رصواح انهارت 
الكتائب خالل  إحدى هــذه 
يوم واحد بيد األبطال، ووقع 
أفرادهــا بني قتيــل وجريح 
وأسري ليتضح أن معظمهم من 
األطفال ومن أبناء القبائل غري 
املدربني إال من دورات فكرية 
طائفية، ما يعني أن التهويل 
واملبالغة ال تعــدو أن تكون 
مجرد حــرب دعائية بهدف 

اإلرهاب وإضعاف املعنويات.

- مهاجمة القيادات العسكرية 
وقيادات الســلطة املحلية يف 
املحافظات املحررة، وذلك من 
خالل تســليط الضوء عليهم 
إعالميا كجبنــاء وغارقني يف 
الفســاد، وقد لعبت مليشيا 
الحوثي املتمردة عىل هذه الورقة 
والصحف  املواقع  مستخدمة 
للحياد،  واملدعيــة  الصفراء 
وكذلك املدعية بأنها تقف إىل 
جانب الصف الجمهوري لكنها 
تعمل لصالح املليشيا، وكذلك 
النشطاء والكتاب يف منصات 
التواصل االجتماعي املجندين 
لصالحهــا رسا، وهدفت هذه 
الحمالت إىل زعزعة الثقة بني 

الجيش وقياداتــه، وإضعاف الروح 
املعنوية والحماس واإليمان بالقضية 
الوطنية، كــون املضامني الذي تحمله 
الحرب الدعائية سعت إىل تقزيم القضية 
وتحجيمها من قضيــة وطنية جامعة 
وخالصة إىل محاولة إشعار أفراد الجيش 
بأنهم يقاتلون من أجل حماية مصلحة 
القيادات العســكرية والسياسية ليس 
إال، ومن أبرز هذه الحروب الدعائية ما 
شهدناه خالل الشهر املنرصم من إيعاز 
املليشيا لناشــطني مؤثرين يف الوسط 
االجتماعي وبعض الوســط اإلعالمي 
والثقايف يف شن حرب دعائية استهدفت 
نائب الرئيس ومحافظ مأرب وعدد من 
القيادات السياسية والعسكرية واملحلية 
متهمة إياهم بالفساد املايل ونهب ثروات 
طائلة وعقد صفقات مشبوهة يف قطاع 
النفط والغــاز، وتزامنت هذه الحرب 
الدعائية الكاذبة مع حشــد عسكري 
غري مسبوق قامت به املليشيا ملواجهة 
الجيش بغية اقتحام محافظة مأرب، 

واستبقت املليشيا الفعل العسكري بهذا 
الكم من الدعايــة املركزة بهدف خلق 
نزاعات بني أفراد املؤسسة العسكرية 
مع قياداتها، وتحريــض القبائل عىل 
املؤسسة العسكرية وفتح ثغرات يمكن 
أن يتم االنطالق منها لتعزيز نشــوب 
جبهــات داخلية بينيــة تمكنهم من 
استغاللها لشن هجوم عىل املحافظة، 
وإحــداث رشخ ال يندمل يف معنويات 
األبطال، باإلضافة إىل اســتخدام هذه 

الحرب الدعائيــة يف حث أبناء القبائل 
لاللتحاق يف صفوفهم بحجة محاربة 
الفساد ومنع تمرير الصفقات املشبوهة 
التي تستهلك موارد اليمن، من جانب 
آخر حرصت هــذه الحمالت الدعائية 
عىل إقحام اململكة العربية الســعودية 
كطرف يف هذه الصفقــات، من أجل 
إثارة الغضب الشعبي والنخبوي تجاه 
اململكة وخلق الشــكوك والتوجس من 
الحليف االسرتاتيجي والرشيك الفاعل 
للحكومة الرشعية واملؤسسة العسكرية، 
األمر الذي سيفيض إىل خلق عدو وهمي 
ينشغلون به عوضا عن العدو الحقيقي 
املتمثل يف املليشــيا، وقــد كادت هذه 
الحرب الدعائية أن تمر عىل الكثري من 
األوساط الشعبية لوال أن فندها الكثري 
من اإلعالميني والنشطاء الحريصني عىل 
مصلحة بالدهم والعارفني بمكر املليشيا 

ومكائدها يف حرب اإلشاعات.

- التضليل اإلعالمي، فقد عمدت املليشيا إىل 
تجنيد جيش إلكرتوني تتلخص مهمته يف 

فتح حسابات بمنصات مواقع التواصل 
االجتماعي بأســماء وهمية ومستعارة 
بعض هذه األســماء تنتحل أســماء 
وألقاب تعود إىل عــدد من املحافظات 
املحررة ويف مقدمتها محافظات مأرب 
والجوف وتعز وغريها، باإلضافة إىل فتح 
حسابات مزورة تنتحل أسماء قيادات 
سياسية وعسكرية ومحلية وقبلية تابعة 
للحكومة الرشعية، لتقوم بضخ كميات 
هائلة من املعلومات العسكرية املتناقضة 
واملضللــة أو التي تصب يف 
صالح تســجيل انتصارات 
وهميــة لصالح املليشــيا، 
ويتزامن هذا الضخ اإلعالمي 
املضلل بضخ إعالمي مماثل 
من خالل صحــف ومواقع 
إخبارية تدعي أنها مستقلة، 
وهي يف الواقع ممولة من قبل 
املليشــيا للقيام بهذا الدور، 
وهذا النوع من حرب اإلشاعة 
األشد خطرا وتأثريا، ذلك أن 
املليشيا املتمردة تعول عليه 
كثريا يف بث الهزيمة النفسية 
وخلط األوراق وقلب الحقائق، 
بحكم أن غالبيــة املرتادين 
ملواقــع التواصل االجتماعي 
يتلقون هذه املعلومات املضللة 
دون فرز أو تمييز، ويبنون 
وتوجهاتهم  أفكارهم  عليها 
ومعلوماتهم،  ومعارفهــم 
ويمكننــا يف هذا الســياق 
استعراض أبرز مظاهر هذه 

الحرب يف هذه النقاط:

• التضليل بهــدف القدرة 
عىل التحشــيد مؤخرا فقدت 
املليشــيا قدرتها عىل إقناع 
القبائل يف تحشيد املقاتلني، 
كنتيجة ترتبت عىل استهالكها 
لكافــة اآلليات والوســائل 
املســتخدمة يف إقناع الناس بالتحشيد 
التي أصبحت مفضوحة وغري مجدية، 
ليأتي دور التضليل اإلعالمي عرب تنظيم 
حمالت إعالمية مضللة تتضمن تعميم 
معلومات مكذوبة عن ســقوط إحدى 
املحافظــات املحررة عىل يــد قواتها، 
وفور تعميمها وتناقل الناس لها يسارع 
قيادات املليشيا لتحشيد أبناء القبائل 
بحجة االحتياج لهم يف تأمني املحافظة 
الجديدة، وبطبيعة الحال يتفاجأ من تم 
حشدهم أنهم أمام معركة ومواجهات 
مســلحة وال صحة للمعلومات التي 
نقلها إليهم املرشفــون، وقد أفاد عدد 
من أرسى املليشيا يف البيضاء ورصواح 
والجوف ونهم بأنه تم إقناعهم بالقدوم 

باستخدام معلومات مضللة.

• هز الثقة بمصــادر األخبار الصحيحة 
التابعة للرشعية: ويتم ذلك من خالل 
تخصيص الحسابات الوهمية املنشأة 
عىل منصــات التواصــل االجتماعي 
والتي تحمل أســماء وألقاب أشخاص 

من الجوف ومأرب وشبوة وغريها من 
التابعني للحكومة الرشعية، هدفها نرش 
أخبار متضاربة ومتناقضة عن أحداث 
املعارك، وكما ســبق ذكره قد تكون 
هذه الحسابات منتحلة ألسماء قيادات 
سياسية وعسكرية ونشطاء إعالميني 
معروفني تابعــني للحكومة الرشعية، 
وقد تكون بأسماء املحافظات أو إحدى 
معاملها ومناطقها، والهدف من كل هذا 
إيهام املتابعني بأن هذه املنصات منارصة 
للحكومة الرشعية أو تابعة لها، وحني 
يبدأ يف متابعتها بشكل يومي ويجد فيها 
التناقضات واألخبــار املتضاربة وغري 
الحقيقية ينتهي به املطاف إىل فقدان 
الثقة تماما بمصــادر األخبار التابعة 
للحكومة الرشعية وبالتايل ســيلجأ إىل 
متابعة مصادر األخبار التابعة للمليشيا 
هذا من ناحية، ومن نواحي أخرى يبدأ 
بإطالق األحكام االعتباطية عىل الحكومة 
والجيش كون هذه املنصات تقوم بنرش 
أخبار مزيفة عن مشاريع للحكومة أو 
انتصارات للجيش دون أن يكون ذلك 
قد حدث، وبــدال من أن يتحقق غالبية 
املتابعني من مصداقية الخرب يذهبون إىل 
فقدان الثقة بالحكومة والجيش، وكل 
هذا يفيض إىل بث روح االنهزام واليأس 
وتراجع اإليمان بالقضية وانعدام الثقة 

بتحقق النرص.

• محاولة إحــداث نزاعات وخالفات يف 
صفوف قوى الجمهورية: وذلك بنرش 
األخبار والقصص املزورة التي تسعى 
لزعزعة اللحمة الوطنية وإثارة املشكالت 
املاضوية التي عفا عليها الزمن، وبث 
روح التشــكيك والضغينة واالحتقان 
بني القوى املناهضة ملليشــيا الحوثي 
املتمردة، ويف أحايــني كثرية يتم ضخ 
الدعاية املغرضة الهادفة للتشــكيك 
يف التحالف العربي لدعــم الرشعية، 
ومحاولة إظهار أن التحالف له أجندة 
أخرى غري مساندة الرشعية، وأن قوى 
الجمهورية مختلفة يف األجندة واملقاصد 
وغريها من حــرب الدعاية التي تبذل 
املليشيا فيها قصارى جهدها لتتمكن 
من إحداث اخرتاقات وتباينات تسهم يف 
تفرقة الصفوف وتحييد بعض القوى 
بهدف االستفراد باملناهضني لها ليتم 
االنقضاض عىل الجميع رويدا رويدا، 
وتكمن اإلشكالية يف هذه الجزئية بأن 
الكثري من النخب السياســية واملثقفة 
واإلعالمية وكذلك الناشطني قد أكلوا هذا 
الطعم وراحوا يخدمون أجندة املليشيا 
دون أن يشعرون، وسنتطرق يف حلقة 
قادمة آلليات التصدي لهذا النوع من 
حروب الدعاية ، وســبل التخلص من 

االنجرار وراءها.

يف الحلقة القادمة بإذن الله سنتكمل ما 
يتعلق بحرب اإلشاعة الهادفة إىل تحقيق 
مكاسب عســكرية، وفيها أيضا سيتم 
التوضيح باألمثلة ملا ورد يف مضمون هذه 

الحلقة.

أحمد عفيفالحلقة الثانيةالحلقة الثانية

  عملت المليشيا في 
إطار حرب اإلشاعة 

على تضخيم قدراتها 
العسكرية لكن الميدان 

أثبت العكس 

 ركزت المليشيا في 
حروبها الدعائية على 

محاولة التشكيك في 
القيادات السياسية 

والعسكرية
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لم تتوان القبيلة اليمنية عامة، والقبيلة املأربية عىل 
وجه الخصوص يف تقديم كل ما باستطاعتها تقديمه 
يف مساندة الدولة يف معركة استعادة الدولة وإسقاط 
انقاب مليشيا التمرد الحوثية املدعومة من إيران، فقد 
مثلت - بحسب مراقبني - رافد قوة كبري للدولة طوال 

سنوات الحروب الست املاضية. 

لم يقترص دور قبائل مأرب، خال ست سنوات من 
الحرب مضت عىل مواجهة االنقاب الحوثي الغاشم 
عىل الدولة فحسب بل فتحت أبوابها الستقبال الدولة 
وشعبها املترضر من االنقاب الحوثي املتمرد، وأثبتت 
أنها دولة مكتملة بكل مقوماتها. وفقا ملا يجمع عليه 

املراقبون. 

عودة السبئيون 
يتصدر أبناء الحضارة السبئية )السبئيون( من أبناء 
محافظة مأرب، الواجهة يف كل عاصفة تهاجم الباد 
بقوة، وتأخذ عىل كاهلها حمل الدفاع عن الوطن من 
ثمة طارئ قد يحدث، كيف ال وهم من أخرب الله عنهم 

يف كتابه أنهم قوم "أُولو قوَّة وأُولو بأْس شديد".

ليست تلك الجبهات القتالية التي تشهد توافدا يوميا 
للمقاتلني من أبناء قبائل محافظة مأرب، للدفاع عن 
البلد بأكمله وليس مأرب فقط، تقترص أحداثها عىل 
نضاالت أبناء املحافظة لليوم فقط، لكنها إمتداد طويل 
لتأريخ من النضاالت والوطنية يف مواجهة أعداء الوطن 

ويف مقدمتهم اإلماميون. 

مثلما كانت الطلقة األوىل يف التأريخ الحديث يف ثورة 
اليمنيني ضد الكهنوت االمامي ومرشوعهم العنرصي 
البغيض، ألحد أبناء مأرب، ليس بعيدا أن تكون الطلقة 
األخرى القاضية عىل انقاب اليوم ألحفاد اإلمامة هي 
أيضا من إحدى بندقيات أبناء محافظة مأرب. وفقا 
ملا تر مصادر مطلعة بناء عــىل ما تقدم قبائل مأرب 

من تضحيات. 

انطلقت يف الـ17 من شــهر فرباير/شباط من 
العام 1948م من بندقية الشهيد البطل عيل نارص 
القردعي املرادي )أحد أبناء مأرب األبطال( رصاصة 
اخرتقت جسد الطاغية يحيى حميد الدين، الذي ظل 
يوهم الناس أن الرصاص ال يخرتق جسده، لكنها 
أســكتته إىل األبد، وأشعل البطل القردعي، بطلقته 
تلك ثورة أخمدت مرشوع اإلمامة الطائفي، وأزالت 
عرش الطغاة العنرصيني وأسست لقيام الجمهورية 

والدولة.

اليوم لم تستطع مليشيا التمرد واالنقاب الحوثية 
املدعومة إيرانياً بكل عتادها وزحوفاتها املستمرة عىل 
مأرب، أن تخرتق جــدران املحافظة الصلبة برجالها، 
والقوية بعزيمتهم الجبارة، منذ بدء الحرب يف سبتمرب/

أيلول من العام 2014م. 

ال ملجأ وال منجا للغزاة   
يقول األســتاذ ناجي الحنييش )أحد الشخصيات 
االجتماعيــة ووجاهات محافظة مــأرب( مخاطبا 
الجميع يف كل مكان: مهما سمعتم وقرأتم، اطمئنوا 
مأرب عصية عليهم )أي الحوثيني(، وكما كانت منذ 
خمسة أعوام ويزيد، هي محرقتهم، حيث ال ملجأ وال 

منجا، منها وفيها لغاز غريب يريد استباحتها.

وأضاف الحنييش يف سلســلة منشــورات له قام 
بنرشها عىل صفحته عىل مواقع التواصل االجتماعي 
"فيسبوك": كانت مأرب، وال تزال عصية املنال يف كل 
األوقات واألحوال، موضحا للمليشــيا الحوثية التي 
تحاول جاهدة منذ سنوات دخول مأرب "ال يشء هنا، 

إال هاك من رام دوسها وهاكها".  

وتابع متســائاً "ملاذا املكابرة..؟ وملاذا تعطشكم 

للقتل والدماء..؟" مضيفا "عودوا أدراجكم، فلن تمروا 
مهما حشدتم، ومهما اعتقدتم بقوتكم، التي ال تعني 
شيئا لرجال ُخلقوا أصا من القوة، ولهم بأسا شديد".

وأردف متسائاً أيضا "ماذا يعني رجال ولدوا بهذه 
الصورة..؟ يعني بكل بساطة إنهم جاءوا من اندماج 
ثنائي أزيل بني األرض واإلنسان، كعنرصين خلقُهما الله 
فاحسن ُخلقهما، وأودع فيهما من قدراته، ما ال ُيعد وال 
يحىص، وكثمرة لهذه الحالة املثالية جاء إنسان القدر 

املربم لكل عدو ومعتدي".

محرقة ال نجاة منها
ويقول الحنييش يف إشارة منه إىل محاوالت املليشيا 
الحوثية األخرية الهجوم عىل مــأرب "كعادتهم )أي 
الحوثيني( يسوقون أبناء الناس إىل محارق ال يرجعون 
منها مطلقا، لكنهم ال يبالون بمصري من يسوقونهم 
أو يهتمون بهم" يف إشارة منه أيضا "مع فارق هذه 
املرة، أن قادة لهم كثر راحــوا فيها، وهذا مصري كل 

متطفل عىل مأرب".

ويضيف أن هاك املليشيا الحوثية عىل أطراف مأرب 
هو "مصري ذاقه أولئك الذيــن غزوها قبل ما يقارب 
ستة أعوام، ويتكرر اليوم مع الجدد" مخاطبا املليشيا 
الحوثية "فهل من اســتعاضة..؟" مؤكدا أن "مأرب 
محرقة ال نجاة منها، إال بالعودة من حيث جاءوا، إن 

كان للعقل مجال".

سور منيع وقالع ال تهزم 
تثبت قبائل مأرب، اليوم يف قتالها ضد مليشيا التمرد 
واالنقاب الحوثية املدعومة من إيران، أنها قلعة آمنة 
مستقرة للبلد من أي محاولة هجومية تريد تدمريها 
وتمزيق أمنها الذي بنيــت أركانه بتضحيات األبطال 
من أبناء املحافظة من رجال القبائل وأيضا بتضحيات 

أبطال القوات املسلحة واألمن.   

مع نزيف الدم الذي تتكبد مليشيا التمرد واالنقاب 
الحوثية خســارته عىل أطراف مــأرب وهي تحاول 
دخولها، يقف أبناء مأرب، سورا منيعا لهؤالء الغزاة 
الكهنوتيني، ويثبت أبناء هذه املحافظة مرة أخرى أنهم 
"أولو قوة وأولو بأس شديد"، وأيضا قوة يف العدد وشدة 

يف الحرب، كما كان أجدادهم السبئيون. 

 لقد أظهرت تلــك القبائل )أي قبائــل مأرب( يف 

مساندتها للجيش يف مواجهة مليشيا الحوثي االنقابية، 
غريتها عىل اليمن أرضا ودولة وإنسانا، وقدرتها عىل 
قهر األعداء، وأثبتت أنها وطنية ستقدم أبنائها فداء 

للشعب حتى قهر األعداء والقضاء عليهم أبديا.

مأرب عصية 
يؤكد وزير اإلعام معمر اإلرياني، أن مأرب عصية 
عىل مليشــيا االنقاب الحوثية، وأن ما فشــلت فيه 

املليشيا وهي يف أوج قوتها لن تحققه وقد نفذ خزانها 
البرشي وعتادها وكل حيلهــا وأالعيبها ومحاوالتها 

اخرتاق واستمالة وتحييد قبائل مأرب.

وسخر اإلرياني من ترصيحات القيادي يف مليشيا 
الحوثي االنقابية املدعو أبو عيل الحاكم بخصوص 
األوضاع يف محافظة مأرب، موضحاً أن ترصيحات 
املدعو بشأن مدينة  مأرب، محاولة بائسة للتغطية 
عىل هزائم مليشــيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي 
تكبدتهــا يف األرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار 
أو اخرتاق يذكر عىل مدى خمس سنوات من العدوان 

الغاشم عىل مأرب.

وأوضح الوزير اإلرياني، أن فشل املليشيا الحوثية 
املتمردة املدعومة إيرانياً، دفعها إلعان النكف القبيل 
والتغرير بالبسطاء الذين تدفع بهم ملحارق املوت خدمة 

ألطماع نظام إيران وأجندته التخريبية يف املنطقة.

وقال: " أطمن الجميع بــأن مأرب بخري وعصية 
عىل العدوان الحوثي الذي فشل يف تحقيق تقدم بفضل 
صمود وتضحيات أبطال الجيش وقبائل مأرب الرشفاء 
ومعهم كل االوفياء، وأن أقرب نقطة للمليشــيا تبعد 
مائة كيلو مــرت عن املدينة يف كافــة جبهات القتال 
وأربعني كيلو يف جبهــة رصواح التي لم يحقق فيها 

تقدم منذ 4 سنوات". 

وثمن اإلرياني بطــوالت وتضحيات أبطال الجيش 
واملقاومة وقبائل مأرب الرشفاء الذين لقنوا الحوثي 
دروسا لن ينساها وحققوا انتصارات ساحقة آخرها يف 
جبهة قانية، بدعم واسناد من التحالف بقيادة االشقاء 
يف اململكة العربية السعودية التي كانت العون والسند 
لليمن واليمنيني يف تصديهم للمرشوع اإليراني وأداته 

الحوثية.

مواقف مشرفة 
يجمع العديد من املراقبني عىل أن املواقف املرشفة 
التي ظهرت بها قبائل مأرب، عىل وجه التحديد، منذ 
انقاب مليشيا الحوثي املتمردة يف سبتمرب/ أيلول من 
العام 2014م غريت الصــورة الذهنية التي علقت يف 

أذهان الكثريين عنهم.  

يؤكد املراقبون أن ما ظهرت عليه القبيلة املأربية من 
تضحيات وحب للوطن يف معاركها ضد املليشيا املتمردة 

ينطبق معها وصفها بالقول املتداول "القبيلة اليوم 
حارضة يف املغرم وغائبة عند املغنم".

ال مكان هنا للمليشيا 
يقول الشــيخ نارص التام، أحد مشايخ قبيلة مراد 
املأربية، أن أبناء قبائل مأرب ومعهم كل أحرار اليمن 
لن يسمحوا لعنارص املليشيا الحوثية املتمردة أن يطأوا 
أرض مأرب، وسوف يستمرون يف نضالهم ضد املليشيا 
الحوثية االنقابية حتى اســتعادة دولتهم وإسقاط 

االنقاب املدعوم من إيران. 

وتابع الشــيخ التام، يف فيديو بثه املركز اإلعامي 
للقوات املسلحة: لن نسمح للحوثي بأن يدنس أرضنا 
ولن يطأ مأرب فمأرب من دونها رجال من أهلها ومن 
الرشفاء من اليمنيني الذين لجأوا إليها بعد أن هجرتهم 

املليشيات من قراهم ومناطقهم.

وأضاف "نقول للحوثي: إن جثثه ستظل مرمية 
يف األرض عىل مشارف مراد"، متابعا "أن قبيلة مراد 
أبّية وعصية وموصوفة بالنرص منذ القدم، مشريا 
إىل أن "أبناء مراد شــاركوا يف الفتوحات اإلسامية 
واقتحموا القاع يف األندلــس وغرناطة ويف أنحاء 
العالم" معتربا أن التاريخ يعيد نفسه، فهاهم أبناء 
قبيلة مراد يتقّدمون اليوم صفوف األحرار دفاعاً عن 

الحرية والكرامة".

وأوضح التام أن أبناء ثورتي سبتمرب وأكتوبر وأحرار 
الجمهورية مســتمرون يف نضالهم الستعادة الدولة 
والجمهورية من أيدي العصابة املارقة املدعومة من 
إيران، داعيا كافة أحرار اليمن لالتفاف حول الحكومة 
الرشعية ودعم وإسناد الجيش حتى تحرير صنعاء من 
عصابة الحوثي الغاشمة، الفتا إىل أن الشعب اليمني 
شعب عريق لن يعيش إال يف ظل مؤسسات دولة ال يف 

ظل مليشيا.

مساندة الدولة واجب 
مع ذلك يرى أبناء جميع قبائل محافظة مأرب، أن 
الدفاع عن املحافظة، دفاع عن األرض والعرض، وأنه 
واجب وطني عليهم، وأن مساندة الجيش واألمن ليس 
منة وال فضل منهم، بل واجب أيضا ليس عليهم فحسب 

بل عىل كل أبناء وقبائل اليمن. 

وأكد أبناء قبائل مأرب مساندتهم للوطن والقوات 
املسلحة بقولهم "ســنقاتل مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران حتى النهاية والقضاء عليها وعىل 
مرشوعها الطائفي والتدمريي، وال رجعة يف ذلك حتى 

االنتصار وإنهاء االنقاب".

سباقون في الدفاع عن الشرعية 
ومؤخرا، أشــاد مجلس رئاســة الوزراء ببطوالت 
وتضحيات أبطال الجيش واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل، الذين يتصدون بشــجاعة وبسالة لانقاب 
الكهنوتي الحوثي، وما يسطرونه من انتصارات عىل 

املليشيا املتمردة. 

مجلس الوزراء، وخال اجتماع استثنائيا له عقده 
الثاثاء، وجه التحية واإلجال لرجال القبائل الرشفاء 
واألوفياء يف مأرب والبيضــاء والجوف وكل مناطق 
اليمن، والذين كانوا وال يزالون الســباقون يف الدفاع 
عن الرشعية والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية، 
والوقوف إىل جانب الجيش الوطني يف معركته املصريية 

والوجودية ضد املرشوع اإليراني.

قبائل صلبة 
مع صابة أبناء القبائل، وعجز املليشيا يف اخرتاقها 
رغم ما تحشد من مقاتلني إىل أسوارها، تؤكد مصادر 
متطابقة أن النهاية الحتمية للمليشيا الحوثية املتمردة 

اقرتبت. 

يقول عامر السعيدي، وهو ناشط إعامي وشاعر 
" إذا اســتمر الحوثي يف التحشيد والضغط عىل مأرب 
بهذه القــوة التي يضخها، فســوف يحتاج إىل عرش 
ســنوات لكي يصل إىل حيــث كان يف 2015، عىل أنه 

سيخرس يف كل مائة مرت عرشات الجثث".

ولهذا - بحسب ما يؤكد السعيدي - سيحتاج الحوثي 
"إىل فقاسة مقاتلني، بما أن كل الحشود التي يدفع بها 
تنكرس أمام صمود األبطال عىل أطراف مراد والعبدية 

ورصواح".

خسارة الرهان 
وتتوزع قبائل مأرب جغرافيا بشــكل أشبه بسور 
ضخ ونوبات عالية لحراسة القلعة حيث تحوط القبائل 
محافظة مأرب من كل الجهات ويتداعون للدفاع عنها 
مع كل داع كما حدث يف 2015، عندما أسست القبائل 

"املطارح" للدفاع عن مأرب.

وتمكنت القبائــل - وفقا ملصادر قبلية - يف حماية 
محافظتهم من دنس الحوثي ورجسه ورجس أتباعه، 
فيما تهاوت معظم مدن ومحافظات اليمن تحت سطوة 

تلك العصابات اإلجرامية فأذاقتهم الويات والتنكيل.

وكانت املليشــيا الحوثية يف نهاية العام 2014م، 
حاولت السيطرة عىل مناطق من محافظة مأرب، لكنها 
تفاجأت بأبناء القبائل يقفــون مع الجيش والدولة 

ويكرسون شوكتها ويدفنون مرشوعها.

ومنذ ذلك الحــني وحتى اليوم ومليشــيا الحوثي 
املتمردة وأعوانها تخرس الرهان عىل القبيلة إلسقاط 
مأرب والسيطرة عليها، فقد فاجأت القبائل كثرياً من 
املتابعني يف وحدة صفها ورأيها وموقفها املوحد ضد 

مليشيا الحوثي املتمردة.

مـأرب حمـرقـة لإلمـامـة وأحـفادها
س شديد.. ورجال ال يتنازلون عن الوطنية

ْ
ولو بأ

ُ
ة وأ ولو قوَّ

ُ
قبائل مأرب.. سند للدولة، أنصار للشعب، أ

 الحنيشي: مأرب محرقة ال نجاة منها، إال بعودة المعتدين من حيث أتوا
 اإلريانــي: مأرب بخير وعصية علــى العدوان الحوثي بفضل صمود وتضحيات 

أبطال الجيش وقبائل مأرب الشرفاء 
 شــيخ قبلي من مــراد: أبناء قبائل مــأرب ومعهم كل أحرار اليمن لن يســمحوا 
لعناصر المليشيا الحوثية المتمردة أن يطأوا أرض مأرب ومستمرون في النضال 

حتى استعادة الدولة وإسقاط االنقالب

لــم تتــوان القبيلــة اليمنية 
عامــة، والقبيلــة املأربية عىل 
وجه الخصوص يف تقديم كل ما 
باستطاعتها تقديمه يف مساندة 
الدولة يف معركة استعادة الدولة 
وإســقاط انقاب مليشيا التمرد 
الحوثية املدعومة من إيران، فقد 
مثلت - بحسب مراقبني - رافد قوة 
كبري للدولة طوال سنوات الحروب 

الست املاضية. 
لم يقتــرص دور قبائل مأرب، 
خال ست ســنوات من الحرب 
مضت عــىل مواجهــة االنقاب 
الحوثي الغاشم عىل الدولة فحسب 
بل فتحت أبوابها الستقبال الدولة 
وشــعبها املترضر من االنقاب 
الحوثي املتمرد، وأثبتت أنها دولة 
مكتملة بكل مقوماتها. وفقا ملا 

يجمع عليه املراقبون.

  تقرير / عارف الواقدي   
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للدعاء هيبته... وللمجاهد يف دعائه 
ومناشدته ربَّه ســنده وقوته؛ يتقرب 
إىل ربه، ويّثبت صدقه، ويفاصل عدوه. 
واملتأمل يف السرية النبوية يستوقفه شأن 
الدعاء واهتمــام صاحبها عليه الصاة 
والسام بهذه العبادة العظيمة يف غزواته 
ودعوته وجهاده وكافــة أموره، وألننا 
نســتلهم الدروس من الغزوات النبوية 
يهمنا أن نســلّط الضوء عىل أمر الدعاء 

يف الجهاد.
ها هو اإلمام الشــافعي رحمه الله 
يرسل تحذيراً من االستهانة بأمر الدعاء 

يف بيتني شهريين:
أتهزأُ بالدعــاء وتزدريه

وما تدري بما فعل الدعاُء
سهام الليل ال تخطى ولكن

لها أجٌل ولألجل انقضاُء
هكذا يستحثك بأن تحمل هم الدعاء، 
وُتخلص مناجاتك لله، وكأنه يواصل ما 
أرشدنا إليه أمري املؤمنني عمر بن الخطاب 
ريض الله عنه يف حكمته البصرية ملا قال: 
)إني ال أحمل هم اإلجابة، ولكني أحمل 

هم الدعاء(.
فالتوفيق يف الدعاء؛ هو اإلخاص فيه، 
وحسن املناجاة ولذتها وااللتزام برشوط 

الدعاء وآدابه.
وقد اهتم رسولنا محمد صىل الله عليه 
وسلم بشأن الدعاء يف الكثري من غزواته 
وكافة أموره، وقد ذكــر القرآن الكريم 
جانباً من ذلك، فقال تعاىل: }إذ تستغيثون 

ربكم فاستجاب لكم{.
وأوضح ابن عباس ريض الله عنهما 
تلك االستغاثة الربانية فقال: قال النبي 
صىل الله عليه وســلم يوم بدر: )اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت 
لم ُتعبــد(، فأخذ أبو بكــر بيده فقال: 
)حسبك(، فخرج وهو يقول: }سيهزم 

الجمع ويولون الدبر{.
هكذا كان شأنه صىل الله عليه وسلم 
يف غزواته؛ اجتهاد يف الدعاء، وابتهال إىل 
الله، تثبيتاً لقلوب أصحابه قبل احتدام 
الوغى، وشــفقة عليهم وهم يتأهبون 
لدخــول املعركة، وخوفاً عىل مســرية 
الدعوة وهي يف مراحلها األوىل من التأخري 

واالنهزام.
لذلك نبهنا اإلمام الخطابي رحمه الله 
إىل أنه: )ال يجوز أن يتوهم أحٌد أن أبا بكر 
كان أوثق بربه من النبي صىل الله عليه 
وسلم يف تلك الحال، بل الحامل للنبي صىل 

الله عليه وســلم عىل ذلك شفقته عىل 
أصحابه وتقوية قلوبهم، ألنه كان أول 
مشهد شهده، فبالغ يف التوجه والدعاء 
واالبتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك؛ ألنهم 

كانوا يعلمون أنه وسيلة مستجابة(.
أفا يكــون ذلك اإللحــاح يف الدعاء 
واالبتهال صفًة الزمة لنا ونحن يف مواطن 

الجهاد والقتال، والرباط والنزال.
وها هو الرسول القائد صىل الله عليه 
وســلم يبتهل إىل الله يف غزوة األحزاب 
يدعو عىل املرشكني: )اللهم ُمنزل الكتاب، 
رسيع الحساب، اهزم األحزاب، اهزمهم 

وزلزلهم(.
وروي أنه قال قبل التهيؤ لفتح مكة: 
)اللهم خذ العيــون واألخبار عن قريش 

حتى نبغتها يف بادها(.
وقد يكون الدعاء يف الجهاد نشــيداً 
ورجزاً يجلجل يف اآلفاق، كما كان يف حفر 

الخندق:
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

وال تصدقنــا وال صلينا
فأنزلــّن ســكينة علينا

وثبت األقــدام إن القينا
مراعاًة لعامل الحماســة، وتحريضاً 

للمؤمنني عىل الصرب والثبات.
وكان صىل الله عليه وســلم رحيماً 
رفيقاً بأصحابه يف تلــك الغزوة، ملا رأى 
ما بهم من النصــب والجوع، قال داعياً 

ومرتجزاً:
اللهم إن العيش عيُش اآلخرة

فاغفر لألنصار واملهاجرة

فيجيبونه:
نحن الذين بايعوا محمدا

عىل الجهاد ما بقينا أبدا
وما أجمل ما كان يرتجز به عبد الله 
بن رواحة ريض الله عنه يف عزة وإيمان، 
عندما دخل النبي صىل الله عليه وسلم 

مكة يف عمرة القضاء:
يا رب إنــي مؤمن بقيلِه

إني رأيت الحق يف قبولِه
وقد يكون الدعــاء يف الجهاد تكبرياً 
وتهلياً، فعن ابن عمر ريض الله عنهما: 
أن رســول الله صىل الله عليه وسلم إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب عىل 
كل رشف من األرض ثاث تكبريات، ثم 
يقول: )ال إله إال الله وحده ال رشيك له، له 
امللك وله الحمد وهو عىل كل يشء قدير، 
آيبون تائبون عابــدون لربِّنا حامدون، 
صدق الله وعده، ونــرص عبده، وهزم 

األحزاب وحده(.
فا يفرت املجاهد عن ذكر الله ودعائه 
حتى بعد فراغه من جهاده وقفوله من 
غزوته؛ }فإذا فرغــت فانصب وإىل ربك 

فارغب{.
وكان من دعائه صىل الله عليه وسلم 
يف الجهاد: )اللهم أنت عضدي، ونصريي، 

بك أحوُل وبك أصول وبك أقاتل(.
وبك أحول: أي أنتقل من حال إىل حال 

وأتغري. وأصول: أثب عىل العدو.
 وقد يكون دعاء املجاهدين شــعاراً 
يحمل بشــائر العزة والنــرص )حم ال 

ينرصون، أمت، منصور(.

إن لعبادة الترضع والدعاء يف الجهاد 
فضلها وثمارها اليانعة فهي:

أوالً: سبٌب للثبات والنرص؛ قال الله 
تعاىل: }وملا برزوا لجالوت وجنوده قالوا 
ربنا أفرغ علينا صــرباً وثبت أقدامنا 
وانرصنا عىل القوم الكافرين فهزموهم 
بإذن الله... اآلية{، وقال تبارك وتعاىل: 
}وكأين من نبي قاتل معه ربّيون كثري 
فما وهنوا ملا أصابهم يف ســبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين * ومــا كان قوَلهم إال أن 
قالوا ربنا اغفر لنــا ذنوبنا وإرسافنا 
يف أمرنا وثبــت أقدامنا وانرصنا عىل 
القوم الكافريــن * فآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب اآلخرة والله يحب 

املحسنني{.
ثانيا: موطٌن من مواطن اإلجابة؛ 
فعند أبي داوود عــن النبي صىل الله 
ان  عليه وســلم أنه قال: )ثنتان ال ُتردَّ
أو قلَّما ُتردان؛ الدعاء عند النداء، وعند 

البأس حني يلحم بعضهم بعضاً(.
وعند ابن ماجة: )الغازي يف سبيل 
الله والحاج واملعتمر، وفد الله، دعاهم 

فأجابوه، وسألوه فأعطاهم(.
ثالثاً: تربيٌة عىل اإلخاص؛ فعندما 
يرفع املؤمــن املجاهد أكفَّ الرضاعة 
ســائاً ربه النرص والتوفيق تصفو 

رسيرته، وتخبو دواعي السمعة والرياء 
يف عمله وجهاده، وترتبى نفسه عىل 
التعلق بالله وقصده يف الشدة والرخاء، 
وهي تربية سار عليها األنبياء والرسل 
عليهم الســام من قبل، }إنهم كانوا 
يسارعون يف الخريات ويدعوننا رغباً 

ورهباً وكانوا لنا خاشعني... اآلية{.
رابعاً: ُنرصٌة للمظلوم؛ حني يشكو 
إىل الله ِظامته، ويجأر إليه يف محنته، 
ويترضع إليــه يف قنوتــه ودعوته، 
فتخشــع له القلوب وتفتــح أبواب 
السماء إلجابة الداعي الذي ليس بينه 
وبــني الله حجــاب، ويزلزل عروش 

الطواغيت.
وليست شكايته بمعزل عن الجهاد 

وحمل الساح:
فليس تنفع مظلوماً شكايته إن لم 

يجالد بسيٍف صارٍم َخِذِم
ويف دعــاء "الطائــف" تعليــم 
للمظلومني واملســتضعفني من أبناء 
اإلســام املهاجرين واملطاردين كيف 
يكون الترضع والدعــاء عند ضعف 

الحيلة ونزول الباء.
ويهــز املجاهد آفــاق الدنيا حني 
يدعو بما كان يدعو به نبي الله صىل 
الله عليه وســلم يوم أُحد، ملا انكفأ 
املرشكون: )اللهم قاتل الكفرة الذين 

يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، 
واجعل عليهــم رجــزك وعذابك... 

الحديث(.
خامساً: تربيٌة عىل التوحيد؛ وذلك 
عندما يبــوح العبــد املجاهد برسه 
ونجواه لربه يف دعائه وال يسأل أحداً 
سواه، وال يداهن مخلوقاً لطلب تأييده 
ونرصته أو يتحالــف مع أعداء الدين 
لرفع رض، ألنه يعلم أنه ال يكشــف 
الســوء والرض إال هو، ويلحظ بقوة 
إيمانه وثقته بربه آثار ذلك يف جهاده 
ودعوته محطمــاً بذلك آصار البدعة، 
وأغال الرشك والضــال، فا معني 
وال نارص وال مجري سوى الله العزيز 

القدير.
إلهي... ما سألُت سواك هدياً

ســبَي الُهدى من رٍب بصري
إذا لم أســتعن بك يــا إلهي

من عوني سواك ومن ُمجريي
وبعد؛ أيها اإلخوة املجاهدون!

ما أحوجنا ونحن نســري عىل درب 
الهدى والجهاد يف ســبيل الله مع قلة 
النارص، واعتزاز الظالم، أن نعتز بهذه 
الشــعرية العظيمة؛ شــعرية الدعاء 
واســتغاثة الله الســميع القريب.. 
ليحكم بيننا وبني قومنا بالحق وهو 

خري الحاكمني.

يقف كثري من الناس اليوم من األحداث 
الجسام، واألمور العظام، التي تجري يف يمن 
اإليمان بني الحني واآلخر، من الفئة الباغية 
الظاملة املجرمة، موقف املتفرج عىل حوادثها، 
املرتقب لنتائجها، وقد اتخذ كل منهم لنفسه 
ســاتراً وحاجزاً فكرياً يتلبس به، ويمنعه 
من اقتحام أتونها، وولــوج أبوابها، أو أن 
يكون له دور فعيل يف مجرياتها، أو تحريك 
عجاتها، فصري قصارى جهده، وغاية أمره، 
ومبلغ بذله، ترقب األخبار آناء الليل وأطراف 
النهار، وقد هاب الفتن، وخيش املحن، وركن 
إىل الدعة، ومال إىل الراحة، مكتفياً بما هو 
فيه، وكأن ما يراه ويراقبه ال يعنيه، وذلك 
لقصور همته عن ارتقاء املعايل، وتعود نفسه 
التقهقر عند إظال املصائب، وتوايل النوائب.

وليته مع هذا كله نأى بنفســه، وشعر 

بذنبه، واعرتف بتقصريه، ونسب الفضل إىل 
أهله، إذاً لكان األمر يسرياً وملا المه أحد إال 
قلياً، غري أن األمر ليس كذلك، بل أشد وأنكى 
عىل نفوس العاملــني الجادين الصادقني، 
فرتاه وهو يف ملجئه، ومغارته ومّدخله، قد 
نّصب نفســه ناقداً بصرياً، وموجهاً خبرياً 
ومنظراً نحريراً، عىل املرابطني من الجيش 
الوطني واملقاومة الباســلة، إذا تكلم تكلّم 
باللوم والعتاب، وليس يف حديثه إال ضمائر ) 
الغيبة ( و ) الخطاب ( ، فقوله ال يعدو ) لو 
أنهم فعلوا ( أو ) لو أنكم فعلتم(، أما أن يدرج 
نفسه بني العاملني حقاً ويضمها إىل جملة 
املتكلمني صدقاً، فيقول: )لو أننا فعلنا(، فهذا 

ما ال يصدر عنه، وال يكون منه.
إنــه صنف ) املبطئــني ( ) املرتيثني ( ) 
املرتقبني ( الذين يريدون النرص والظفر يف 

كل معركة بصورة متتالية متوالية ويبتغون 
دولة قائمة حاكمة مــن غري دفع رضيبة 
إقامتها، فهــم يصبحون عــىل األوهام، 
ويمسون عىل األحام، وقد قال تعاىل: }وإنَّ 
منكم ملن ليبطن فإن أصابتكم مصيبة قال 
قد أنعم الله عيل إذ لم أكن معهم شهيداً ولن 
أصابكم فضل من الله ليقولّن كأن لم تكن 
بينكم وبينه موّدًة يا ليتني كنت معهم فأفوز 

فوزاً عظيماً {.
وإنه لجدير بكل مسلم اليوم أن يقف عند 
هذه اآلية الكريمة وقفة تأمل طويلة، وتفكر 
عميقة، يتدبر معانيها ويلتمس دالئلها، فهي 
بحق تكشف دخائل عنارص دخيلة، ونماذج 
غريبة عىل الصف املسلم )وإن منكم(، تزّيت 
بزيه، وتظاهرت بمظهره، وتسمت باسمه، 
ورفعت شــعاراته، إال أن حقائق نفوسها 

ومكنونــات صدورها، وخبايــا قلوبهم، 
بعيدة كل البعد عن ذلك الزي، ومنفصلة كل 

االنفصال عن ذلك املظهر، ومختلفة تمام.
أولئك )املبطئــون( الذين ال هم لهم، وال 
همة لديهم، إال رؤيــة نتائج األمور، وثمار 
الجهود، أما تحّمل مشاق طريقها، وحمل 
أعباء وسائلها، وبذل املجهود لوصولها، فهم 
عن ذلك كله بمعزل ومنأى، وليس لها منهم 

إال النقد، واألخذ والرد، واإلحصاء والعد.
فهم )املرتبصــون( الذين ال ينظرون إال 
إىل مآل األمور، وينتظرون ليعرفوا أي حال 
يصل إليها أهل املعارك وحماة الثغور، ممن 
كابد السهر، وتحمل وعثاء السفر، واصطىل 
بنريان الفتن، وتجــرع مراراً كؤوس املحن 
فشــب عليها وشــاب، ولم يثنه عن دربه 

ومواصلة نهجه.

المثبطونالمثبطون

الدعاء في الجهادالدعاء في الجهاددعاء المجاهديندعاء المجاهدين
قوة وصفاءقوة وصفاء

إن عبادة الجهاد قد طابق فيها االسم املسمى، وليست كما 
يريدها بعض الناس اليوم أن تكون، بحيث ال تتجاوز يف فهمه 
وأمنيته رحلة هادئة، ونقلة هانئة، يبلغ سالكها غايته، وينال 
بغيته، من غري ما تعب وال نصب، وال ابتاء أو دماء وأشاء، فإن 
هذا التصور العقيم، ما كان أبداً ولن يكون واقعاً يف عبادة تسمى 
)الجهاد(، إذا كنا نفهم هــذه العبادة عىل حقيقتها الرشعية 

الواقعية، وليست الخيالية الوهمية.
فالتمحيص جزء ال ينفك عن هذه العبادة )املمحصة( البتة، 
فهي حاوية لكل صنوف املحن وأنواع الفتن وصور االبتاءات، 
من الهزائم والترشيد، واألرس والقهر، وذهاب األنفس ونقص 
األموال، ومعاناة الجوع والخوف، ومشــاق السفر ومكابدة 
السهر، ومفارقة الخان وهجر األوطان، إىل غري ذلك مما تعرب 

عنه كلمة )جهاد( من الجهد واملشاق.
قال تعاىل: } ولنبلوّنكم حتى نعلم املجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم {. وقال تعاىل: }أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وملا 

يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{، وهذه الحقيقة 
املهمة ينبغي لكل من ســلك طريق الجهاد أن يجعلها نصب 
عينيه، ويقيمها بني يديه حتى ال تزل قدمه، وُيبّدد حلمه، عند 

أول محنة تاقيه، أو رغبة وإغراء ُيعرضان عليه.
وهي حقيقة لم يهملها القرآن أو يغفلها، بل أفصح عنها 
أّيما إفصاح، وبينها أتّم البيان وركز عليها أشــد الرتكيز، من 
خال الدروس الرتبوية العظيمة التي تنزل عقب الغزوات، ال 
سيما التي أصاب املسلمني فيها أذى كثري كغزوة أحد، فالقرآن 
وهو يعرض تلك الدروس السامية، والعرب الباقية، لم يغرس يف 
نفوس املؤمنني املجاهدين آمال النرص، وأماني الظفر فقط، 
بل أرشدهم إىل جعل توقع الهزائم، وإظال العظائم، أمراً قائماً 
نصب أعينهــم دائماً، حتى ال يصطدموا بمــا ياقونه منها، 
ولينقى الصف ممــن يتخلله ممن ال يتحمل مثلها، وال يصرب 
عىل شدتها، أو يعزل نفسه فا يقحمها يف معمعتها أصا، فهو 
ليس لذلك أهاً، ألنه بنى مشاركته يف القتال، عىل تيقن حصول 

االنتصار يف كل معركة، وحوز الغنيمة عند أية غزوة، بل أضاف 
القرآن عىل ذلك أْن حث املجاهدين املبتلني، إىل عدم جعل االبتاء 
ووقوع الألواء سبباً يفت عضدهم، أو يوهن قوتهم، أو يخلخل 
يقينهم، فقال لهم: } وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم الجاعلون إن 
كنتم مؤمنني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
األيام نداولها بني الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شــهداء والله ال يحب الظاملني {، وقال سبحانه: }وال تهنوا يف 
ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون 

من الله ما ال يرجون وكان الله عليماً حكيما {.
أَولســنا نرى ما حدث يوم أحد لخري الخلق صىل الله عليه 
وســلم وصحابته الكرام رضوان اللــه عليهم، وحتى تفاجأ 
الصحابة بذلك، خاصة أنه وقع بعد االنتصار الســاحق الذي 
حققوه يوم بدر، وكانوا إذ ذاك اقل منهم عدداً وعدة، فتساءلوا 
يف غاية االستغراب والتعجب: }أنى هذا{، فجاء القرآن بجواب 
رصيح واضح } قل هو من عند أنفسكم {، ومع أن هذه املصيبة 

كان سببها املعصية التي وقعت من الرماة، إال أن ذلك ال يمنع 
أن تكون متضمنة ومشتملة عىل حكمة بالغة، يرجع مردودها، 
وتعوُد فائدتها، عىل أولئك املؤمنني املصابني كما قال تعاىل مبنياً 
تلك الحكمة: } وما أصابكم يــوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا يف 
ســبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاالً التبعناكم هم للكفر 

يومئذ أقرب منهم لإليمان … {.
فكما أن ثمة ابتاء وتمحيصاً للناس ليعلم املؤمن من غريه، 
فكذلك األمر يف الجهاد، حتى يتميز املجاهد الصادق من الدعّي 
املنافق، ليبقى الصادقون الُخلَّص، الذين صربوا وصابروا، ولم 
يغريوا أو يتغريوا، فيكونوا بعد نزول ذلك التمحيص، أهاً الستام 
األمانة وحمايتها، والحفاظ عليها وصيانتها، والقيام عليها خري 
قيام، ألنهم عرفوا قدرها، وأنزلوها منزلتها، فقدموا ألجلها كل 
غال ورخيص، وتحملوا أنواع األذى، فما وهنوا ملا أصابهم يف 

سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، وال خذلوا وال النوا.

الجهاد.. والتمحيصالجهاد.. والتمحيص



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

نعت وزارة اإلعام ووكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( الصحفي 
غمــدان الدقيمي الصحفي يف 
وكالة "سبأ " ومراسل منصة 
"ارفع صوتك" األمريكية الذي 
وافاة األجــل، االثنني املايض، 
وهو ال يــزال يف أوج عطائه 

الصحفي واملهني.
وإشــادت وزارة اإلعــام 
ووكالة االنباء اليمنية)ســبأ( 
ونقابــة الصحفيني يف بيانات 

النعي بمناقــب الفقيد الذي 
كان مثاالً لألخاق والتفاني يف 
واإلعامي.  الصحفي  الوسط 
وأضافت "أن رحيله املوجع فقد 
الوسط الصحفي صحافيا شابا 
مثابرا، متفانيا يف عمله، ومميزا 
يف أدائه املهني، وعرف بعاقته 

الجيدة مع زمائه.
والزميل الدقيمي من مواليد 
حيفان األعبوس محافظة تعز، 
أب لثاثة أوالد وبنت، وحائز عىل 

جائزة منظمة أريج للصحافة 
االســتقصائية، ولديه رصيد 
مهني ثري يف تغطية القضايا 

اإلنسانية والعامة يف اليمن.
وعربت بيانــات النعي عن 
أحر التعازي وصادق املواساة 
ألرسته بهذا املصــاب االليم.. 
سائاً املوىل القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة واملغفرة ويلهم 
أهله وذويــه ومحبيه الصرب 

والسلوان.  

تمكنت قوة البحث واإلنقاذ 
بقــوات خفــر الســواحل 
بمحافظة حرضموت، صباح 
اليوم األول من موســم نجم 
البلدة الســياحي، من إنقاذ 
ثاثــة أشــخاص يحملون 
الجنسية السورية من الغرق 
يف ساحل الستني بمدينة املكا.

ودعت قيادة خفر السواحل 
املواطنــني بأخــذ الحيطة 
والحــذر أثناء الســباحة يف 
باللوائح  وااللتزام  الساحل، 
اإلرشادية التحذيرية، وتجنب 
السباحة يف األماكن الخطرة 
وملســافات طويلة يف اتجاه 
عمق البحر وااللتزام بارتداء 

سرتة النجاة. 
املعنوي  التوجيه  أن  يذكر 
بخفــر الســواحل قد نصب 
لوائح إرشــادية وتحذيرية، 
وحــدد األماكن املســموح 
السباحة فيها مع أخذ الحيطة 
والحذر، وأماكن الســباحة 

املمنوعة والخطرة.

حذرت غرفــة األرصاد الجويــة واإلنذار املبكر 
بمحافظة حرضموت، أمس األربعاء، من قدوم موجة 

مدارية جديدة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية.
وقالت غرفة األرصاد يف تقرير رقم )1(:"إن 
أجــواء حرضموت ســتتأثر بحالــة من عدم 
االســتقرار ابتداء من مســاء أمس االربعاء، 
وستستمر عىل امتداد األسبوع القادم عىل أيام 
متفرقة تنشط ما بعد الظهرية وساعات املساء.

وأضــاف التقرير، أن التنبــؤات تبني موجة 
مدارية رشقية ستتأثر بها املحافظات الرشقية 
والوســطى والغربية بتشــكيات من السحب 
الركاميــة الرعدية مصحوبــة بهطول أمطار 
خفيفة إىل متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا عىل 
بعض املديريات الداخلية من األرياف والهضاب 

واملرتفعات والوادي والصحراء وأجزاء من مدن 
ساحل حرضموت.

وحذرت األرصاد الجويــة من عدم املجازفة 
بعبور األودية والشــعاب أثناء جريان السيول 
املحلية ما بــني املديريات أو املنقولة من رؤوس 

األودية والهضاب.
ودعت املواطنني إىل اتباع 
تعليمات السامة والوقاية 
مــن تأثــريات العواصف 
الهابطة  والرياح  الرعدية 
النشطة، وتجنب مامسة 
أعمدة الكهرباء أثناء وبعد 

هطول االمطار.

تنفذ وزارة الزراعة والري، بدعم من 
منظمة األغذية والزراعة )الفاو( خال 
األيام القادمة، حملة ملكافحة الجراد يف 
محافظتي مأرب واملهرة ضمن برنامج 
مكافحة الجراد الصحراوي يف املحافظات 

املحررة.
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة لوقاية 
النبات عىل الشيباني، أن الربنامج يستهدف 
محافظات )عدن، لحج، أبني، شــبوة، 
مأرب، حرضموت، املهــرة(، ويتضمن 
تكوين فرق ميدانيــة للقيام بمكافحة 
الجراد بالتنسيق مع السلطات املحلية.. 

مشــرياً إىل أن الحملة انطلقت األسبوع 
املايض يف وادي حرضموت، حيث قامت 
بمكافحة الجراد الصحراوي بمساحة 175 
هكتار خال 5 أيام، ويف محافظة شبوة 

بمساحة ألف و140 هكتاراً.
من جانبه أكــد املمثل املقيم ملنظمة 
الفاو يف اليمن الدكتور حسني جادين، 
استعداد املنظمة زيادة التمويل ملكافحة 
الجراد بالرشاكة مع الوزارة لحماية سبل 
العيش وتحقيق األمن الغذائي، ومواصلة 
الحملة حتى القضاء التام عىل الجراد يف 

املحافظات املستهدفة.   

رصد مركــز املعلومات والتأهيل 
لحقوق اإلنسان 311 حالة انتهاك 
ارتكبتها مليشيا الحوثي االنقابية 
بحق املدنيني يف محافظة تعز خال 

النصف األول من 2020م.
وأوضح تقرير صادر عن املركز ، 
أن انتهاكات املليشيا تسببت يف مقتل 
59 مدنياً بينهم 14 امرأة و 16 طفاً، 
بالقذائف التي تطلقها عىل األحياء 
الســكنية أو برصــاص القناصة 

التابعني لها.
وأشــار إىل أن األلغام والعبوات 
الناسفة التي تزرعها مليشيا الحوثي 
يف الطرق واملزارع واملنازل تســببت 

خال نفس الفرتة بمقتل 4 مدنيني 
بينهم امرأة وطفان.

وأضاف التقريــر أن فرق املركز 
وثقت وفاة 4 مدنيني بينهم 3 أطفال 
وامــرأة حرقاً، وإعــدم 2مدنيني، 
وتعذيب طفل واحد حتى املوت من 

قبل مليشيا الحوثي.
ورصد ارتكاب مليشــيا الحوثي 
ثمان مجــازر دموية راح ضحيتها 
27 مدنيــا، بينهــم 8 نســاء، و8 
أطفال، وأصيب 33 مدنيا بينهم 7 
نساء و5 أطفال، إىل جانب ارتكاب 
121 انتهاكا بحق املمتلكات العامة 

والخاصة باملدينة.

311  انتهاكاً ضد املدنيني بتعز يف النصف األول من 2020م

قالــت رابطــة أمهــات املختطفني 
واملخفيني قرسا: "إن 157 امرأة تعرضت 
لاختطاف واالحتجاز واإلخفاء القرسي 
من قبل مليشــيا الحوثي املتمردة خال 

عامني، يف مناطق سيطرتهم.
وأضافت الرابطة يف بيان نرشته عىل 
موقعها الرســمي، أنهــا وثقت "18" 
حالة منها تعددت أســباب اختطاف ما 
بني التظاهر باملطالبة بتحسني الوضع 
املعييش، أو بسبب مخالفة الرأي واالنتماء 
السيايس والتنقل بني املحافظات، تعرضن 

خال االحتجاز للعنف اللفظي والتهديد 
باالعتــداء الجنــيس عليهــن، والعنف 

الجسدي.
وأوضحت الرابطة أن جماعة الحوثي 
قامــت باحتجاز أقــارب بعضهن بدالً 
عنهن، إضافة إىل ذلك تعرضت النســاء 
املوقوفــات يف النقاط املســتحدثة عىل 
مداخل املحافظــات لاحتجاز ومنعهن 
من السفر وتركهن يف العراء أو مناطق 

غري مأهولة بالسكان.
وأضافــت أمهــات املختطفني "أن 

املليشيا لفقت تهم الدعارة عىل بعضهن 
بهدف عزلهن عن املجتمع، وإطالة أمد 
احتجازهن، مضيفة أنها تلقت باغات 
من عائات الضحايــا، كما التقى فريق 

الرابطة بعدد من املفرج عنهن".
وأشــارت الرابطــة إىل أن مليشــيا 
الحوثي ال تزال تنتهك العادات والتقاليد 
االجتماعيــة املحافظــة عــىل املــرأة 
باستمرارها يف حجز املختطفة "خالدة 
محمد" البالغة من العمر 57 عاماً دون 

تهمة حقيقية موجة إليها.

وزارة اإلعالم ووكالة )سبأ( ونقابة الصحفيني ينعون الصحفي غمدان الدقيمي

حرضموت.. خفر السواحل تنقذ ثالثة أشخاص من الغرق يف ساحل املكال

األرصاد اجلوية حتذر من موجة مدارية جديدة 

»157« امرأة تعرضت لالختطاف واإلخفاء من قبل مليشيا احلوثي 

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

ستسقط كل الرهانات وينترص اليمن
الدولة والوحدة والنظام الجمهوري والهوية اليمنية والســيادة 
الوطنية ثوابت تاريخية وجغرافيا وطنية مقدسة، اليمكن التفريط 
بها وغري قابلة للتفاوض أو املســاومة واملتاجرة فيها، وال يمكن 
للمصالح الضيقة ســاللية كانت أو مناطقية تجاوزها بأي شكل 
من األشكال، فهي ليست شعارا سياســيا أو حزبيا وليست قابلة 
للتفاوض أو املساس بها مهما كانت قســاوة املرحلة، إنها ثوابت 
وجودية مرتبطة إرتباطاً عضوياً بمصري بلد ومستقبل شعب بأكمله 
، كما أنها ثوابت عربية لها ارتباط وثيق باألمن القومي العربي برمته 
عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ، أمام كل التحديات الخارجية  
وأمام الطموح الفاريس التوسعي يف املنطقة الذي بات يشكل تهديدا 

وجوديا جديا للدول والشعوب العربية معا.
وتعد الدولة اليمنية االتحادية الديمقراطية التشاركية مرشوع  
اليمن يف شمال الوطن وجنوبه ورشقه وغربه ، وقد عربت عنه إرادة 
جموع اليمنيني يف حوارهم التاريخي والحضاري السلمي الذي أقره 
يف مخرجات الحوار الوطني الشــامل ، وتعد الرشعية الدستورية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة هي حامل مرشوع الدولة االتحادية الحديثة 
وحامي السيادة الوطنية والضامن الحقيقي لوحدة اليمن وتماسك 

شعبه يف وجه مشاريع الفوىض وامللشنة والالدولة.
ولعل التخادم الكبري بني القــوى االنقالبية يف يفضح املخطط 
التآمري الذي يحاك ضد اليمن وشــعبه ودولته ويكشف األهداف 
القذرة التي تجمع االنقالبيني والقوى اإلقليمية والدولية التي تقف 
خلفهما والتي تعمل بشكل متواصل عىل تدمري اليمن وتمزيق نسيجه 
املجتمعي وتفكيك جغرافيته السياســية، إن القوى الدولية التي 
راهنت عىل عامل الزمن يف إطالة أمد الحرب إليصال الشعب اليمني 
إىل مرحلة التسليم بالتقسيم بواجهة أممية )أدواتهم الناعمة( التي 
عملت عىل إنقاذ مليشيا الحوثي االنقالبية أكثر من مرة وساهمت 
عدد من املنظمات الدولية التابعة لها يف دعم املجهود الحربي ملليشيا 
الحوثي عرب املساعدات اإلنسانية واالغاثية حيث فاح فسادها وهناك 
تقارير دولية كشفت ملفات فساد كبري داخل العديد من املنظمات 
الدولية وانحيازها ملنظمات ساللية وتعاطيها املكشوف مع قيادات 
أجندات مختلفة ومتداخلة ومشاريع متعددة يراهنون عىل عامل 
الزمــن وإطالة أمد الحرب لتفكيك اليمن وتقســيمه إىل كنتونات 
جغرافيا وطائفيا ومناطقيا وجهويا، بينما عامل الوقت كشــف 
األجندات االســتعمارية وفضح قبح مشــاريع امللشنة والالدولة 
االنقالبية، وبات املواطن البســيط يدرك جيدا أن تلك املشــاريع 
املليشاوية ليســت أكثر من أدوات حرب ودمار مرتبطة بأطماع 
استعمارية فارســية وإقليمية ودولية، وباتت األطماع الداعمة لها 
تستهدف النيل من سيادة اليمن واستقالله ووحدة شعبه وحريته 

ووحدة ترابه الوطني. 
تعرت وفضحت مشاريع امللشــنة والالدولة وكشفت األجندات 
اإلقليمية والدولية التي تقف خلفها، وسقطت كل رهاناتها، اليوم 
تعززت وحدة الشعب اليمني وزاد تالحمه الوطني والتفافه حول 
رشعيته الدستورية ومؤسسته الدفاعية واألمنية التي تخوض املعركة 
الوطنية املصريية املقدسة ضد املليشيات املهددة لكيان البلد والدولة 

ووحدة املجتمع وكرامة وحرية الشعب.
وما يســطره أبطال القوات املسلحة واألمن مسنودين باملقاومة 
الشعبية الباسلة بساحات الرشف والكرامة يف الجبهات من مالحم 
بطولة خالدة وانتصارات متواصلة ضد مليشيا الخرافة والكهنوت 
اإلمامية الحوثية "غبار التاريخ" املدعومة إيرانيا عىل املســتوى 
)العسكري والتســليحي والتدريبي واللوجستي واإلعالمي( وضد 
املليشــيات االنفصالية املتخادمة معها، عزز ثقة شــعبنا بقواته 
املسلحة واألمن التي تشق طريق السالم الحقيقي يف مختلفة امليادين 
والجبهات بصرب وبثبات أسطوري، وتكتب تاريخ اليمن الحديث 
الذي يليق بتاريخه ومستقبل أجياله بتضحيات أبطالها ودمائهم 

الطاهرة وغدا ستسقط رهاناتهم وتنترص اليمن.

رشاد المخالفي

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا يف اليمن إىل)1526(

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ ملواجهة وباء كورونا، مساء 
امس األربعاء، تســجيل أربع وفيات، و10 حاالت جديدة 

مصابة بفريوس كورونا املستجد.
وقالت اللجنة يف تغريدة عىل حسابها يف موقع "تويرت:"إن 
اإلصابات الجديدة سجلت يف محافظات حرضموت بواقع 

)7( حاالت، و )3( حاالت يف تعز.
وأشارت اللجنة أنها سجلت )4( حاالت وفاة )3( منها 
يف حرضموت، و حالة واحــدة يف تعز، يف حني تماثلت )9( 
حاالت للشفاء )4( منها تعز، ومثلها يف شبوة، وحالة واحدة 

يف حرضموت.
وارتفع إجمايل عدد الحاالت املصابة يف املحافظات املحررة 

إىل)1526(، و)433( حالة وفاة، و)694( حالة تعاف. 

انتزاع أكثر من ألف لغم وعبوة 
ناسفة زرعتها مليشيا احلوثي

تمّكن مــرشوع مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية "مسام" خال األسبوع الثاني من يوليو 2020م، 
من انتزاع 1,014 لغًمــا و686 ذخرية غري متفجرة. وبلغ 
إجمايل ما جرى نزعه منذ بداية املرشوع حتى اآلن 173,837 
لغًما زرعتها املليشيا الحوثية املارقة يف األرايض واملدارس 
والبيوت يف اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق 
مختلفة راح ضحيتها عدد كبري من األطفال والنساء وكبار 

السن، سواء باملوت أو اإلصابات الخطرية أو برت لألعضاء.
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كـــــما ميكنكــم حتميــل تطبيــق »ســبتمبر نــت« علــى اجلــوال مــن متجــر جوجــل بــاي
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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

الــعـدد »1937« الخميس ٢5 ذي القعدة 1٤٤1هـ  المـــوافــق 16 يـــولــيــو ٢٠٢٠م

قام مسلحون تابعون ملليشيا الحوثي اإلرهابية، بهدم أربعة منازل 
بقوة الساح، وترشيد ساكنيها بمديرية دمنة خدير بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية: إن مسلحني حوثيني قدموا عىل متن 3 أطقم 
تابعة إلدارة أمن مديرية خدير الخاضعة للحوثيني بقيادة املدعو "وليد 
عيل الثايا"، وداهموا منطقة الزيلعي، وأخرجوا النســاء واألطفال 

بالقوة وقاموا بهدم املنازل.
وتعد األرايض املبنية عليها املنازل التي هدمتها املليشيا الحوثية، 
قضية متنازع عليها ومنظورة أمام القضاء منذ 2015، ولم يصدر 

حكم يف الفضية حتى اليوم.
وقامت املليشيا الحوثية بهدم املازل دون أي مسوغ قانوني أو أمر 
قضائي، سواء من املحكمة أو النيابة العامة، وتم الهدم تنفيذا لرغبة 

نافذين موالني ملليشيا الحوثي.

تعز.. مليشيا احلوثي هتدم أربعة تعز.. مليشيا احلوثي هتدم أربعة 
منازل وترشد ساكنيها منازل وترشد ساكنيها 

وزارة الزراعة تنفذ برنامج مكافحة اجلراد 
الصحراوي يف املحافظات املحررة


