
 ثمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، موقف مرص الداعم ألمن 
واســتقرار ووحدة اليمن، والداعم للرشعية 
الدستورية يف اليمن ومشاركة مرص يف عاصفة 
الحزم بقيادة اململكة العربية السعودية إلعادة 
الرشعية واستعادة الدولة والقضاء عىل انقالب 

مليشيا الحوثي املدعومة إيرانيا.
جاء ذلك خالل بعث فخامة الرئيس، أمس 
األربعاء، برقية تهنئة لنظــره املرصي عبد 
الفتاح السييس، هنأه فيها بمناسبة الذكرى 

الـ 68 لثورة ٢٣ يوليو املجيدة لبالده.
ونوه رئيس الجمهوريــة يف الربقية بمتانة 
وعمق العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
الضاربة جذورها يف عمق التاريخ، وما تتمتع 
به عالقات البلدين من ازدهار وتطور بمختلف 

مجاالت وقطاعات الحياة.

وأعرب فخامة رئيس الجمهورية، عن أصدق 
وأطيب التهاني والتربيكات للرئيس السييس 
بهذه املناســبة الوطنية.. متمنياً له موفور 
الصحة واملزيد من التطور واالزدهار والنماء 
لحكومة وشعب مرص الشقيق يف ظل قيادته 

الحكيمة.  
ويف السياق، أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السييس رئيس جمهورية مرص العربية، عىل 
وقوف مرص إىل جانب اليمن الشقيق وشعبها 
ومواصلة دعم الحكومة الرشعية وحرصها عىل 
إسناد جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها 

وسالمة أراضيها.
وشدد الرئيس املرصي، عىل رضورة تفعيل 
عمل اللجنة العليا املرصية اليمنية املشرتكة، 
والعــودة النتظام اجتماعاتهــا.. معربا عن 
تقديره للموقف اليمني الداعم ملرص يف حماية 

امنها القومي والحفاظ عىل حصتها من مياه 
النيل..متمنياً للشعب اليمني الشقيق كل السالم 
واالستقرار.. الفتا إىل أن مرص لن تدخر جهدا 
يف مد يد العون واملساعدة لليمنيني، بما فيها يف 
مرحلة التعايف وتقديم الخربات يف جوانب البناء 
بناء عىل تجربتها يف تنفيذ مرشوعات تنموية 

عمالقة يف كافة مناحي الحياة.
جاء ذلك خالل استقباله يف قرص االتحادية، 
االثنني، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك والوفد املرافق له الذي يزور جمهورية 
مرص العربية، يف إطار تنسيق وتعزيز مجاالت 
التعاون انطالقا من عالقات التعاون التاريخية 
واملتينــة القائمة بــني البلدين الشــقيقني، 
والحرص املشــرتك عىل اســتمرار تعزيزها 

وتطويرها، يف مختلف املجاالت.
وسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 

عبدامللك، رســالة خطية من فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية إىل 
أخيــه فخامة الرئيس عبدالفتاح الســييس، 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين والشعبني 
الشقيقني يف مختلف املجاالت، وتنسيق املواقف 
املشــرتكة إزاء عدد من القضايــا اإلقليمية 
والدولية، وكذا تقدير الــدور املرصي الداعم 

لليمن ورشعيتها الدستورية.
ويف مســتهل اللقاء رحب الرئيس السييس 
بزيارة رئيس الوزراء والوفد املرافق له إىل بلدهم 
الثاني مرص، وأهمية هــذه الزيارة يف تمتني 
أوارص العالقات الوثيقة والروابط التاريخية 
بني البلدين.. وحمل رئيس الوزراء نقل تحياته 
إىل أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية.

شدد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، عىل أهمية 
تضافر جهود جميع أبنــاء محافظة 
املهرة ســلطة محلية ومجتمع مدني 
وشخصيات اعتبارية بمختلف ركائزه 
ونسيجه االجتماعي عىل توحيد الصف 
والجهــود إلعالء مكانــة محافظتهم 
والعمل بــروح الفريق الواحد كي تظل 
املهــرة عىل الــدوام محافظــة األمن 
واالستقرار والســالم ومأوى وحاضن 
جموع أبناء اليمن وبعيدة كل البعد عن 
ما يقلق أمنها واســتقرارها ومواجهة 
التحديات األمنية وعمليــات التهريب 

ومكافحة اإلرهاب. 
وأكد فخامة الرئيس، خالل استقباله، 

أمس األربعاء، محافظ املهرة محمد عيل 
يارس، عىل أهمية تعزيز األمن واالستقرار 
وتجاوز التحديــات باعتبار األمن من 
األســس التي تتطلبها عملية التنمية 
لتعويض أبنائها عقــود من الحرمان 

واالنطالق صوب التنمية واالستثمار. 
وأشاد فخامته، بالجهود التي تبذلها 
قيادة السلطة املحلية بمحافظة املهرة 
لالهتمــام بالخدمات وتعزيــز البنى 
التحتية واالهتمام بأحــوال ومصالح 
أبنــاء املحافظــة.. مؤكــداً اهتمام 
الدولة باملحافظــة وتقديم كافة الدعم 
والتســهيالت لقيادتهــا لالضطــالع 

بمهامهم ومشاريعهم املرصودة. 
الرئيس  فخامــة  واطلع 

الدولة لن تقبل بوجود مليشــيات مسلحة خارج 
مؤسساتها وترتبط بأجندات غر وطنية

قال رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك: "إن موقف 
الحكومة الرشعية تجاه عملية الســالم ثابت وراسخ 
فنحن مع سالم دائم وشــامل يستند عىل املرجعيات 
املعرتف بها دون تجاوز أو انتقــاص.. مؤكداً أن أي 
محاولة لتجاوز املرجعيــات أو القفز عليها أمر غر 
مقبول ألنه سيقود إىل مزيد من الحرب واالقتتال وإطالة 

أمد النزاع.
وأوضح رئيس الوزراء يف حوار مع صحيفة األهرام 
املرصية، االثنني املايض، أن الحكومة الرشعية وافقت 
عىل املقرتحات التي تضمنتها املســودة املقدمة من 
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف إبريل التي 
رفضتها املليشيا الحوثية.. مشراً إىل أن التصعيد األخر 
يكشف بوضوح عن حقيقة موقف الحوثيني من جهود 

السالم ورؤيتهم القائمة عىل الحرب.
وأضاف "أن مليشــيا الحوثي ما تزال ترفض كل 
املبادرات وترص عىل وضع رشوط جديدة تنتهك سيادة 
البلد وحق الدولة الحرصي يف إدارة مؤسساتها وهذا ما 

ترفضه الحكومة بكل وضوح". 
وأكد أن أي تصورات أو مقرتحات للحل الســيايس 
يجب أن تكــون متوافقة مع املرجعيــات الوطنية 
واإلقليمية والدولية وأن تميز بوضوح ال لبس فيه بني 
الدولة اليمنية وحكومتها الرشعية ومؤسساتها وبني 
أي جماعات وفصائل وعىل رأســها الجماعة الحوثية 

املتمردة.
وقال الدكتور معني عبدامللك: "إن اليمن يتعرض فعلياً 
العتداء إيراني سافر ســواء عرب دعم إيران وتمويلها 
لالنقالب الحوثي باملال والسالح والخربات العسكرية 
أو من خالل تعاملهم مع ممثلني االنقالب رسميا أو من 
خالل االعتداء عىل املياه اإلقليمية اليمنية.. موضحاً بأن 
موقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي 
يستهدف الدول والهوية العربية ومن خالل وجودها 
يف اليمن سوف تعمل عىل زعزعة االستقرار يف منطقة 

الخليج العربي والبحر األحمر وباب املندب. 
وأكد أن الحكومــة الرشعية ودول التحالف العربي 
لدعم الرشعية يف جبهة واحدة ملواجهة املرشوع اإليراني 
العدائي والتخريبي ضد الدول الوطنية العربية وحماية 

األمن القومي العربي.
وأشــار رئيس الوزراء إىل قضية خزان صافر التي 
تتجاوز مخاطرها اليمن والــرصاع الحايل إىل اإلقليم 

واملستقبل.
وأضاف "أن قضية خزان صافر مثال كاشف للطبيعة 
اإلرهابية للمليشــيا الحوثية التي تستخدم كل يشء 
كأدوات ورهائن للحرب بدءا من املواطنني يف مناطق 
سيطرتهم إىل تعريض املالحة الدولية والبيئة ملخاطر 
كارثية، مؤكداً أن الحوثيني يستخدمون "خزان صافر" 
كسالح حرب ولذا رفضوا طوال السنوات املاضية كل 
املقرتحات والجهود من أجل تفريغ الخزان وحل هذا 

التهديد الخطر".
وأوضح الدكتور معني عبدامللك، بأن اتفاق الرياض 
ليس اتفاق تقاسم سلطة ألن السلطة حرصية للدولة 
ومضمون اتفاق الرياض هو اســتيعاب كافة القوى 
ودمجها وإعادة تنظيمها داخــل بنية الدولة وتحت 
مظلتها.. مؤكداً أن الدولة لــن تقبل بوجود مجاميع 
مسلحة خارج مؤسساتها وبنشاط مجاميع ترتبط 

بأجندات غر وطنية. 

قال قائد الرشطة العسكرية فرع محافظة تعز العميد 
محمد سالم عبدالله الخوالني:"إن الفرع نفذ أكثر من 920 
تحركاً خالل الشهرين املاضيني ملالحقة العنارص الخارجة 

عن النظام والقانون".
وأضاف "قمنا بفرض األمن يف مدينة تعز بالتعاون مع 
األجهزة األمنية وحققنا نجاحات كبرة يف املهام املوكلة إىل 

الرشطة العسكرية".
وأكد العميــد الخوالني، يف حوار مــع صحيفة “26 
سبتمرب”، أن الرشطة العسكرية ضبطت عددا من الخاليا 

التابعة للمليشيا الحوثية يف املدينة، باإلضافة إىل احباطها 
عمليات عديدة لتهريب شحنات مخدرات وآثار.

وأوضح أن الرشطة العسكرية ال تعمل منفردة بخصوص 
اإلجراءات الخاصة بحفظ األمــن والتصدي لالختالالت 
األمنية داخل املدينــة، كونها تعمل ضمن منظومة أمنية 
متكاملة تشرتك فيها كل الوحدات األمنية والعسكرية يف 
املحافظة تحت إطار قيادة محور تعز واللجنة األمنية وأنها 
تقوم بتنفيذ املهام األمنية املوكلة إليها وفقا للتوجيهات، 
وبما يخدم مصلحة الوطن واملواطن داخل املدينة..مشراً 

إىل أن قوات الرشطة العســكرية تمكنت من تسير عدة 
حمالت أمنية جمعيها تكللت بالنجاح أبرزها إزالة النقاط 

العشوائية يف مدخل مدينة تعز إىل جانب الخروج.
وقال العميد محمد الخوالني: "إن الرشطة العسكرية 
استطاعت القيام بعملية تنظيم وترتيب العمل الداخيل 
يف مؤسساتها من خالل توزيع املهام عىل قيادتها، وذلك 
بعد بنائها من الصفر بعــد الدمار والخراب الذي لحق 
بها إثر الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي املتمردة عىل 

مدينة تعز.

أعربــت هيئة رئاســة مجلس 
النواب عن قلقها البالغ من وترة 
االنتهاكات التي تمارسها مليشيا 
الحوثــي االنقالبيــة وإصدارها 
واالعتقــال  اإلعــدام  ألحــكام 
بحــق  والرتهيــب  التعســفي 
املواطنني والحكم بإعدام صحفيني 
وبرملانيني واالستيالء عىل منازلهم 

وممتلكاتهم.
وقالت الهيئــة ويف بيان تلقت 
"26سبتمرب" عىل نسخه منه، أمس 
األربعاء: "إنه يف هذا الوقت العصيب 
الذي يمر به شــعبنا وبالدنا جراء 
جائحة كورونا ووحشية االنقالب 
وشنهم الحرب يف مناطق مختلفة 
والظروف اإلنسانية واالقتصادية 

التي يعيشــها املواطــن تواصل 
مليشيا الحوثي االنقالبية جرائمها 
بحــق املواطنــني الواقعني تحت 
ســطوتها عرب ممارسة البطش 
والتنكيل وإنشاء محاكم وكيانات 
صورية لقوننة وترشيع طيشانها 
يف اســتباحة الدمــاء واملمتلكات 
وهتك األعراض وممارسة األعمال 
االنتقامية ضد كل من يعارضها".

وأضــاف البيــان "تؤكد هيئة 
رئاسة املجلس عىل عدمية اإلجراء 
املزمع اتخاذه من قبل املليشــيات 
االنقالبية واملتمثل يف الطلب إىل ما 
يســمى مجلس النواب يف صنعاء 
برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً 
من أعضاء مجلس النواب، وما تلك 

الخطوة إال حلقة ضمن سلســلة 
من الطيش تتواىل بغرض السطو 
واالســتيالء عىل ممتلكات أعضاء 
مجلس النــواب كمــا فعلوا مع 
األعضاء السابقني بما فيهم رئيس 

مجلس النواب ونوابه.
وأكد البيــان أن مجلس النواب 
الرشعــي قد انعقــد يف 13 أبريل 
2019م بمدينة سيئون وانتخبت 
قيادته وهو الربملان الرشعي لليمن 
وشــعبه وهو جــزء ال يتجزأ من 
الرشعية ويمثل اليمن يف املحافل 
واملنتديات الدولية وأن ما يســمى 
مجلس نواب صنعاء كيان عدمي 
ليس له وجــود أو لديه نصاب أو 

مرشوعية ويعُد 

هيئة رئاسة جملس النواب تدعو املجتمع الدويل 
إليقاف جرائم مليشيا احلوثي ضد الشعب اليمني

رئيس الوزراء: اتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة وإنما الستيعاب كافة القوى وإعادة دمجها داخل بنية الدولة 

نحن مع سالم دائم شامل وفق املرجعيات دون جتاوز أو انتقاص

:» قــائــد الــشــرطــة الــعــســكريــة فــي تــــعــــز لـ »

حققنا نجاحات كبرية يف مهامنا وضبطنا خاليا حوثية خطرية

...تفاصيل صـ 4

:» 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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من أقوال فخامة الرئيس
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رئيس الجمهورية يثمن مشاركة مصر في عاصفة الحزم إلعادة الشرعية والقضاء على انقالب المليشيا الحوثية

الرئيس السييس يؤكد دعم مرص للحكومة الرشعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه

أثناء استقباله محـــافظ المهرة

رئيس اجلمهورية يدعو أبناء املهرة إىل االصطفاف 
وتوحيد اجلهود ملواجهة التحديات
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يمـن األمـجـاد
يسطر الشــعب اليمني بكل تكويناته السياسية 
واالجتماعية واملدنية أروع مالحــم البطولة والفداء 
والتضحية، وذلك بالتفافهم املشــهود حول القيادة 
السياسية والعســكرية للبالد ممثلة بفخامة املشري 
الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، وهذا هو حال اليمنيني جميعهم 
يقفون كبنيان مرصوص يف املراحل الصعبة والظروف 
العصيبة املهددة ألمن واستقرار الوطن، ال يرضهم من 

خذلهم أو خالفهم أو تآمر عليهم.
إن معركــة اليمنيني ضد مرتزقة إيــران املمثلني 
بمليشــيا الحوثي املتمردة وقوى التطرف واإلرهاب 
تتخذ صعدا مختلفة ومســارات متعددة ال تنحرص 
عىل الفعل العسكري وحسب، بل إنها معركة الهوية 
والوجود التي تتطلب فعال شــامال يتضمن الجوانب 
السياسية والديبلوماســية والثقافية والفكرية، األمر 
الذي حتم عىل اليمنيني مكابدة كل الظروف والصعاب 
وامللمات يف ســبيل إنقاذ الوطن من مرشوع اإلرهاب 
اإليراني وكافة املشاريع الطامعة املرتبصة بأمن اليمن 

واستقراره ووحدته وسالمة أراضيه.
عىل الصعيد السيايس والدبلومايس حققت الحكومة 
انتصارا كبريا عىل املرشوع اإليراني، بكسب املزيد من 
املواقف الدولية التي شكلت مزيدا من الضغوط عىل 
مليشيا الحوثي املتمردة، جاء ذلك عقب جهود حثيثة 
بذلتها الحكومة إلبراز الصورة الحقيقية للمليشيا لدى 
املجتمع الدويل من خالل ملفات خزان صافر وقضايا 
املختطفني واملعتقلني واملخفيني قرسا والقضايا املتعلقة 
بعمليات النهب املنظم لألموال العامة، ويف إطار هذه 
املعركة املحتدمة تضــع الحكومة عىل طاولة املجتمع 
الدويل مزيدا من امللفات الســوداء ملليشــيا الحوثي 
املتمردة ذات العالقة بتجنيد األطفال وزراعة األلغام، 
وانتهاك حقوق املشمولني بالحماية يف حاالت النزاع، 
تمهيدا لتصنيفها أمميا كجماعة إرهابية مهددة لألمن 
والسلم الدوليني، يف خطوة متقدمة ونوعية عىل طريق 

تحقيق الحسم العسكري الشامل.

لن نقبل بمليشيات مسلحة مرتبطة بأجندة غري وطنية
غايتنا واضحة.. نريد يمناً 
اتحاديــاً آمنا ومســتقراً 
يعيش أبنــاؤه يف ظل دولة 
عادلة رشيدة دولة املساواة

...تفاصيل صـ 5

...تفاصيل صـ 3

...صـ 2

...صـ  2



الــعـدد »١9٣8« الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٣ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

أكد نائــب رئيس الوزراء ســالم 
الخنبيش، عىل أهمية تعزيز العالقة بني 
املؤسسة االقتصادية اليمنية والقطاع 
الخــاص.. مشــراً إىل أن احتضان 
حرضموت هذه األيام لإلدارة العامة 
للمؤسسة هو رشف كبر للمحافظة، 
وهذا يعكس بجــالء ووضوح حالة 
األمن واالســتقرار التــي تنعم بها 
حرضموت السيما يف ظل الجهود التي 
تبذل من قبل قيادة املحافظة املدينة 
والعسكرية ممثلة باملحافظ البحسني 
واملجتمع الحرضمي الذي دائما تواق 
لألمن واالستقرار، والعيش يف ظل دولة 

النظام والقانون.
جاء ذلــك أثنــاء افتتاحه ومعه 
محافظ حرضموت قائــد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحســني، الثالثاء، بمدينة 
املكال، مرشوع إعــادة تأهيل مبنى 
إدارة املؤسســة االقتصادية اليمنية 

بمحافظة حرضموت.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: 
"نتطلع ونحن نعرف الدور االقتصادي 
الــذي قامت بهذه املؤسســة خالل 
األعوام املاضية، ونأمل أن تســتعيد 
اليوم املؤسســة دورها االقتصادي 
واالجتماعي".. داعيا قيادة املؤسسة 
إىل اإلرساع يف بناء املركــز التجاري 
بحرضموت الساحل، والذي سيقدم 

خدمــات متميزة للقطاع األوســع 
من املواطنني، وســيوفر عددا كبرا 
من الســلع والخدمــات الرضورية 

األساسية.
وأضاف "هنــاك أدوار نعلق عليها 
األمل بان تســهم املؤسســة فيها 
إســهاما يف تخفيف املعاناة اليومية 
للناس، وذلك من خالل البيع بالقروض 
امليرسة ملنتسبي الجهاز الحكومي، 
وكذا الحقيبة املدرسية، باإلضافة إىل 
توفر السلل الغذائية، واإلسهام يف دعم 
مراكز الحجر الطبي وعددها ثمانية 

يف حرضموت ملواجهة فروس كورونا 
املستجد".

ونقل الخنبــيش للجميع تحيات 
فخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هــادي رئيس الجمهوريــة، ودولة 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 

عبد امللك.
وقام الخنبيش والبحسني، بجولة 
يف أقسام املبنى بعد تعرضه ألرضار 
كبرة أثناء ســيطرة تنظيم القاعدة 
عىل مدينة املكال يف العــام 2015م، 
ووصف الخنبيش افتتاح فرع املؤسسة 

بحرضموت بالخطوة الكبرة، والتي 
ستشــكل عالمة بــارزة يف تاريخ 

املؤسسة االقتصادية يف بالدنا.
بدوره أوضح املدير العام التنفيذي 
للمؤسسة االقتصادية اليمنية العميد 
سامي الســعيدي، بأن افتتاح فرع 
اإلدارة  للمؤسسة يف إقليم حرضموت 
وتحديدا يف عاصمة اإلقليم حرضموت 
يأتي تنفيــذاً لتوجيهــات فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية باالهتمــام بمحافظة 
حرضمــوت.. مشــراً إىل الربنامج 
االستثماري الذي ســيتم من خالله 
إنشاء مركز تجاري كبر بتكلفة أكثر 
من أربعة مليار يمني الذي تم وضع 
حجر األساس له، وسيتم بدء العمل 
فيه خالل الفــرتة القريبة القادمة، 
وبناء مصنع التمور يف سيئون، وفتح 
فروع منافذ بيع مبارشة للمواطنني يف 

كافة فروع املحافظة باملديريات.
واستعرض الســعيدي جملة من 
املشــاريع التي نفذتها املؤسسة يف 
العاصمة املؤقتة عدن، ومنها الكلية 
العسكرية وكلية الرشطة ومستشفى 
باصهيب، وتدشــني مركزي الكىل يف 
مستشفى الجمهورية وعبود واملقرر 
افتتاحهما األسبوع القادم.. الفتاً إىل 
أنه سيتم تجهيز مستشفى القطن 

ودعم املستشفى العسكري باملكال.

أشــاد وزير التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور نجيب العوج، بالربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة ومانحيه عىل 
جهودهم يف تقديــم الدعم التنموي 
لليمــن واالســتجابة يف ظل ظروف 
اســتثنائية تمر بهــا البالد تقتيض 
احتياجات عاجلة ملعالجة آثار الحرب 
وتداعيات جائحــة كوفيد 19، الفتا 
إىل أن الدعم سيسهم كثرا يف تحقيق 
االستقرار االقتصادي وتقليص األزمة 
وتعقيداتها.. مســتعرضاً الســياق 
الســيايس والوضع االقتصادي التي 

تمر به اليمن.
جاء ذلــك أثناء االجتمــاع الثاني 
ملجلس إدارة الربنامج اإلنمائي لألمم 
املتحدة عرب االتصال االفرتايض، االثنني، 
وناقش مستوى تنفيذ خطة الربنامج 
والنتائج والوضع املايل للنصف األول 

من العام الجاري 2020م.
وعقد االجتماع بمشــاركة وزير 
التخطيط والتعاون الــدويل الدكتور 
نجيــب العــوج، وفريــق الربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة برئاسة املمثل 
املقيم للربنامج يف اليمن أوكي لوتسما، 
ومجموعة مانحني الربنامج من مدراء 
الوكاالت التنمويــة التابعة للواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا واملانيا 
واالتحاد األوروبي واليابان والدنمارك 
وهولندا والبنك الــدويل، باإلضافة إىل 

الربنامج الســعودي لتنمية وإعمار 
اليمن.

وشدد الدكتور العوج، عىل أهمية 
البدء بدعم مشاريع التنمية يف اليمن 
التي بدأت العمل، وذلك بتقليل االعتماد 
عىل املســاعدات اإلغاثيــة، وأهمية 
بدء النظر يف إيالء املزيد من االهتمام 
باستدامة الدعم الذي يقدمه املانحون.. 
مشــرا إىل أن اإلطــار املجتمعــي 
واالقتصادي الذي يتم إعداده بالرشاكة 
مع الربنامج يمثل فرصة جيدة للتحول 
من مرحلة اإلغاثة الطارئة إىل مرحلة 
تنموية رصفة تمثل مرحلة تمهيدية 
للنهوض بجدول أعمال التنمية الكامل.

وجرى خالل االجتماع استعراض 
مستوى تنفيذ اإلعداد لإلطار املجتمعي 
واالقتصادي لليمن ملواجهة التحديات 
الناشئة من فروس جائحة كورونا 
واالنتقــال نحو إعــداد خطة تحول 
للتعايف االقتصــادي والتنمية تكون 
أساسا لتنســيق وإدارة املساعدات 

الخارجية.
حــرض االجتمــاع وكيــل وزارة 
التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات 
االقتصادية الدكتور محمد الحاوري، 
ورئيس املكتب الفني املهندس شعيب 
الصغر، وعدد كبر من ممثيل الدول 

املانحة.

قــال وزيــر اإلعالم 
معمــر اإلريانــي: "إن 
إصدار مدير مكتب زعيم 
مليشــيا الحوثي املدعو 
املشاط قرار غر رشعي 
بتعيني أحــد أفراد أرسة 
إبراهيم  املدعو  الحوثي 
أحمــد أحمــد الحوثي 
رئيســاً ملجلــس إدارة 
التعاوني  التسليف  بنك 
الزراعي، أحد أهم البنوك 
ضمن  يأتي  الحكومية، 
املصارف  نهب  مخطط 
اإلرادية  واملؤسســات 
وحوثنــة مؤسســات 

الدولة.
 وأوضح وزيــر اإلعالم يف 
أن تعيني  ترصيح صحفي، 

زعيم املتمرديــن الحوثيني 
املدعــو عبد امللــك الحوثي 
ألقاربه عىل رأس املؤسسات 
اإلرادية للدولــة يف مناطق 

سيطرة املليشيا يثبت بأنهم 
مجرد لصوص جاؤوا لنهب 
الشعب اليمني وجمع أكرب 
قدر ممكن من املال الحرام 
عىل حساب معاناة وأوجاع 

ودماء اليمنيني.
 وأكد اإلرياني، أن الشعب 
اليمني العظيم الذي انترص 
عىل ادعاءات التميز الطبقي 
والوصاية عليه بإســقاط 
حكم الكهنــوت، قادر عىل 
الجدد  الســالليني  هزيمة 
القادمني من كهوف وجروف 
صعــدة، واالنتصــار لقيم 
الثورة والجمهورية والعدالة 
وتكافــؤ الفرص يف شــغل 
والوظيفة  القيادية  املواقع 
العامة بني مكوناته وأطيافه.

أعرب ســفر اليمــن يف كواالملبور 
الدكتور عادل باحميد، عن تقدير اليمن 
البالغ للدعم واملســاندة التي تبديها 
الحكومــة املاليزية يف ظــل الظروف 
الصعبة التي تمر بها اليمن جراء انقالب 

مليشيا الحوثي.
جاء ذلك أثناء لقائه، أمس األربعاء، 
املبعوث الخاص لرئيس الوزراء املاليزي 
لشؤون الرشق األوســط داتو رسي، 
بحث معه العالقات بني البلدين وآفاق 
االرتقاء بها، وتعزيز أوجه التعاون بما 

يخدم املصالح املشرتكة للبلدين.
وتطرق السفر باحميد إىل االنتهاكات 
التي تمارسها مليشيا الحوثي عىل كافة 
األصعدة مما فاقــم وضاعف معاناة 
اليمنيني، وأدى إىل األزمة اإلنســانية 
املتفاقمة التي يمّر بها.. مؤكداً حرص 

الحكومة اليمنية الرشعية عىل إيجاد 
حلٍّ ســيايّس مســتدام يحفظ لليمن 

وحدته واســتقراره، وسالمة أراضيه 
وفقاً للمرجعيات الثالث.

وأشار باحميد إىل أن التدخل اإليراني 
السافر يف الشــأن اليمني، واستمرار 
دعم وتمويل مليشيا الحوثي املتمردة 
من قبل النظام اإليراني، يفاقم األوضاع 
يف اليمن، ويحــول دون التوصل إىل أي 
تسويٍة سياسية، ويعمل عىل تهديد أمن 
املنطقة وجران اليمن وسالمة املمرات 
البحرية املهمة يف البحر العربي والبحر 

األحمر.
 من جانبه أكد مبعوث رئيس الوزراء 
املاليزي عىل وحدة وأمن واســتقرار 
اليمن كدولة تربطها بماليزيا عالقات 
تاريخية متينة.. مشراً إىل أن استقرار 
اليمن سيكون استقراراً للمنطقة، وأن 
ماليزيا لن تتوانى يف دعم كافة جهود 
إحالل السالم، وإنهاء الحرب، وعودة 

التنمية واإلعمار يف اليمن.

اإلرياين: احلوثيون لصوص هدفهم مجع املال 
عىل حساب معاناة ودماء اليمنيني 

أثناء لقائه مبعوث رئيس الوزراء الماليزي للشرق األوسط 

السفري بامحيد: دعم النظام اإليراين ملليشيا احلوثي يعيق احلل السيايس يف اليمن

هيئة اإلسناد الشعبي باملحويت تسري قافلة غذائية 
دعامً للجيش يف جبهة هنم 

سرت هيئة اإلسناد الشعبي بمحافظة املحويت، أمس األربعاء، 
قافلة غذائية دعما وإسنادا ألبطال الجيش الوطني املرابطني يف 

جبهة نهم.
وشملت القافلة عىل مواد غذائية متنوعة من عصاير وتمور 
ومعلبات وألبان ومياه وخيام ومســتلزمات وبسكويت وكعك 

ومواد أخرى .
وتقدم القافلة وجهاء محافظة املحويت وقيادة هيئة اإلسناد 
الشــعبي ومطارح املحافظة عىل رأســهم العميد الركن/ عيل 
طاهر مدير عام الرشطة باملحافظة، والشيخ محسن ثامر املدير 
التنفيذي للهيئة، والشيخ صالح الخوالني قائد املطرح، والشيخ 

محمد إسماعيل الروحاني. 
وكان يف اســتقبال القافلة العقيد عبد الرحمن ردمان رئيس 
عمليات اللواء 121 مشاة الذي ألقى كلمة رحب فيها بالحضور، 
مثمنا جهود هيئة اإلســناد ودعمها السخي للمرابطني. وتعهد 
العقيد ردمان بامليض بثبات نحو النرص الناجز لتخليص الشعب 
من مليشيا الكهنوت الســاللية، كما ألقى الشيخ محمد الربع 
كلمة القافلة أشاد فيها بانتصارات الجيش الوطني وتضحياته 

العظيمة.
وأكد الشيخ الربع أن الهيئة وقبائل املحويت مستمرة يف إسناد 
ودعم الجيش الوطني بكل ما تستطيع حتى يتحقق النرص املبني.

وكانت هيئة اإلسناد الشعبي يف مختلف املحافظات قد سرت 
قوافل غذائية إىل عدد من الجبهات؛ دعما وإسنادا للمرابطني من 

أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية.

وزير التخطيط يطالب بتحويل املساعدات األممية الطارئة إىل مشاريع مستدامة

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:
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اخلنبيش يؤكد عىل أمهية تعزيز العالقة بني املؤسسة االقتصادية اليمنية والقطاع اخلاص

رئيس الجمهورية يدعو
من قبل محافظ املهرة عىل املشــاريع التي تم تنفيذها 
أو التي ال تزال طور التنفيذ واملالمسة الحتياجات املواطن 
األساســية يف قطاعــات التنمية ومعالجــة تطلعاتهم 
وهمومهم، مشيدا بجهود قيادة املحافظة وتعاون وتكاتف 
أبنائها لتجســيد صورة األصالة التي تمتاز بها املحافظة 

وأبناؤها عىل الدوام.
كما اطلع فخامته عىل جملة من املشاريع التي ينفذها 
الربنامج الســعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتنسيق مع 
الســلطة املحلية يف املهرة.. مشيدا بمســتوى التنسيق 
والتكامــل مع األشــقاء يف اململكة العربية الســعودية 

وجهودهم يف املحافظة.  
من جانبه عرب محافظ املهرة عن تقديره لفخامة الرئيس 
الهتمامه الدائم بمحافظة املهــرة ومتابعته وتوجيهاته 
الكريمة ألوضاعها واحتياجاتها والتي شــملت مختلف 
مناحي الحياة وخدمات التنمية والتي ســيكون لها األثر 
امللموس خالل الفرتات القادمة من خالل جملة املشاريع 
املمنوحة من قبل الدولة أو بدعم من األشــقاء يف اململكة 

العربية السعودية.

هيئة رئاسة مجلس النواب
مجرد أداة شــكلية يف مصفوفة األدوات املليشــاوية 
التي ترشعن بها أعمال النهــب والقتل واالعتقال، بل إن 
ذلك الكيان غر الرشعي قد ُســخر ليكون ذراعاً من أذرع 
املليشيات وجزءاً ال يتجزأ من أدوات االنقالب عىل الرشعية 
الدستورية وعىل النظام والقانون، تديره وتتحكم به كغطاء 
ملمارسة انتهاكاتها الجسيمة بحق أعضاء املجلس وأبناء 

الشعب اليمني.
وأكد البيان أن ما يصدر عن ذلك الوعاء العدمي من  أعمال 
هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم 
التي يخضع مرتكبوها  للمساءلة القانونية ملا تنطوي عليه 

من مشاركة مبارشة يف االنتهاكات وما يرتتب عليها من 
أرضار.

واختتم البيان: إننا يف مجلس النــواب ُنعرب عن إدانتنا 
الشــديدة ملا يقوم به اولئك األعضاء يف صنعاء من تزوير 
إلرادة األمة واالستمرار يف تقمص دور املجلس بعد أن فقدوا 
مربر اســتمرارهم وصار فعلهم الفردي يشكل انتهاكاً 
خطراً للعملية السياسية والدستورية واملبادئ والحقوق 
والحريات، وأصبحوا أدوات تعمل لخدمة العصابة االنقالبية 
الحوثية، وال تخدم مصالح الشعب ال من قريب وال من بعيد، 

وال تعرب عن إرادته.
كما دعا البيان املجتمع الدويل إىل الضغط عىل مليشــيا 
الحوثي االنقالبية إليقــاف عبثها وإجراءاتها ضد أعضاء 
مجلس النواب وأبناء الشــعب اليمني وإعادة املمتلكات 
واألموال التي اســتولوا عليها واإلفــراج عن الصحفيني 
أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق 
املنصوري وغرهم ممن ُحكم عليهم باإلعدام عرب محاكم 

صورية ال تملك أي صفة رشعية أو قانونية.

يمن األمجاد
يف الجانب العســكري منيت املليشيا بخسائر فادحة يف 
العتاد والسالح واألرواح، وتوالت عليها الهزائم الساحقة 
عىل وقع الرضبات القاصمة التي تتلقاها من أبطال القوات 
املسلحة الذين عقدوا العزم عىل تحرير كامل تراب الوطن 
واستعادة كافة مؤسســات الدولة لتعود صنعاء العروبة 
إىل سابق مجدها وكامل ألقها نافضة عنها غبار التاريخ 

وظالم الكهنوت.
الحقيقة التي ال يتنازع عليها اثنان هي أن اليمن امليمون 
ســتظل ألبنائها صناع األمجاد والحضــارات ولثقافتها 
األصيلة التي لم تشبها الشــوائب، ومصر املتوردين عىل 
أرضها الطاهرة مزبلة التاريخ، وهو مصر محقق ال ريب 
فيه، فالبلدة الطيبة ال تقبل إال طيباً وإن طرأ عليها الدخالء.

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

ــي/  ــة املدع ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
ــوى  ــري بدع ــعيد املقط ــم س ــس عبدالرحي أن
ــى  ــه/ يحي ــى علي ــد املدع ــة ض ــليم مديوني تس
أحمــد الدمينــي، فعــىل املدعــى عليــه الحضــور 
بتاريــخ  الخميــس  جلســة  املحكمــة  إىل 
الــالزم  اتخــاذ  ســيتم  مالــم  ٢0٢0/٣/5م 

ــاً. قانوني

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ مــأرب بــأن عــىل كل 
املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدالــة يف القضيــة 

رقــم )٦٤( لســنة ٢0١٧م  وأســماؤهم أدنــاة:
العامــري محمــد  احمــد  عــيل   -١
العامــري عمــر  محمــد  عمــار   -  ٢
٣ - صالــح عبداللــه عمــر العامــري
ــري ــر العام ــه عم ــه عبدرب ٤ - عبدالل

الحضــور إىل محكمــة االســتئناف خــالل مــدة 
ــتئناف  ــىل االس ــرد ع ــه بال ــن تاريخ ــهر م ش
املقــدم مــن أوليــاء دم املجنــي عليــه / احمــد 
ــة  ــة العام ــن النياب ــري وم ــوىس العام ــيل م ع

ــأرب. ــة م بمحافظ
مالــم ســيتم محامتهــم غيابيــاً وفقــاً للمــاد )٢٨5( 

ومــا بعدهــا مــن االجــراءات الجزائيــة.

ــب  ــأن صاح ــأرب ب ــتئناف م/ م ــة اس ــن نياب تعل
الصــورة أعــاله قــد تــويف يف حــادث مــروري بخــط 
ــنة ٢0١9م غ ج،  ــم: )5١٨( لس ــة رق ــرب- قضي الع
فعــىل مــن يتعــرف عليــه أو لــه صلــة قرابــة بــه 
ــأرب  ــتئناف م/ م ــة اس ــور إىل نياب ــه الحض علي

ــة. ــراءات القانوني ــتكمال اإلج الس



الــعـدد »١9٣8« الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٣ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، اهتمــام الدولة بمحافظة حرضموت 
ألهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبنائها املرشفة 

مع الوطن يف كل املراحل واملنعطفات والظروف.

وقال فخامته : "إن حرضموت ستحظى باملزيد 
من االهتمام عىل كافة األصعدة التنموية والخدمية 
ومســاعدة الســلطة املحلية عىل تجاوز مختلف 

التحديات والصعاب".

جاء ذلك أثناء إجراء فخامة الرئيس، اتصاالً هاتفياً 
بمحافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية 
اللواء فرج البحسني، اطلع من خالله عىل مستجدات 

األوضاع باملحافظة بصورة عامة.

وأشاد رئيس الجمهورية، بجهود السلطة املحلية 
بمحافظة حرضموت وأبناءها املخلصني وأدوارهم 
يف تثبيت األمن واالستقرار ملصلحة الوطن واملواطن.

كما أشاد بانحياز أبناء حرضموت الدائم لخيار 
الدولة والســلم ورفض الفوىض واالنجرار للعنف 

بمختلف أشكاله.

وأكد رئيــس الجمهورية اهتمامه بتلبية مطالب 
أبناء املحافظة بما يؤســس للدولة االتحادية التي 
ينشدها اليمنيون.. دولة العدالة واملساواة والحكم 

الرشيد.

من جانبه عــرب محافظ حرضموت، عن رسوره 

بهذا االتصــال واهتمام ومتابعــة فخامة الرئيس 
الدائمة بحرضموت ساحلها وواديها والوقوف عىل 

احتياجاتها وتذليل الصعوبات.

وأشــار إىل أن حرضموت ســتبقى عىل الدوام 
محافظة األمن والسالم واالستقرار ورائدة للنهضة 
الحديثة التــي يتطلع لها أبناؤهــا يف إطار اليمن 

االتحادي الجديد ويف ظل قيادة الدولة الرشيدة.

كما أجرى فخامة الرئيس اتصاالً هاتفياً بمحافظ 
تعز نبيل شمسان لالطالع عىل املستجدات امليدانية 

وبطوالت الجيش واألوضاع يف املحافظة.

وأكد فخامته عىل رضورة توحيد جهود كل أنباء 
املحافظة بمختلف توجهاتهم وأطيافهم الستكمال 
تحرير املحافظة من مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
واستعادة مؤسســات الدولة وتعزيز جهود البناء 
والتنمية وتثبيت األمن واالستقرار يف املناطق املحررة.

وأكد ثقته بأن جميع أبناء تعز ســيعملون عىل 
الحفاظ عىل مكانة تعز التاريخية كحاضنة للفكر 
والثقافة والسالم، وداعم أسايس للجمهورية والدولة 
املدنية، والرتفع عن الذاتية واملصالح اآلنية الضيقة.

وقال رئيس الجمهورية،: "يجب أن يســتوعب 
الجميع أن تعز دفعت الرضيبة كثرا وتستحق منكم 
أن تعملوا كفريق واحد من أجلها ومن أجل أنفسكم 
وأهلكم دون إقصاء أو تهميــش ألحد، وأن الوقت 
الحارض يفرض عىل الجميع أن يتجاوزوا التحديات 
والحسابات الضيقة وأن يضعوا مصلحة تعز أوال ً 

حيث ال يمكن ألحد أن يقيص اآلخر".

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود املبذولة والبطوالت 
التي يســطرها أبطال الجيش وصمود أبناء تعز يف 

مواجهة الصلف الحوثي املدعوم من إيران.

من جانبه عرب محافظ تعز عن تقديره الهتمام 

ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية بعدد من القضايا 
واملوضوعات املرتبطة باملحافظة..مشيدا بتوجيهاته 
الحكيمة النابعة من حرصه عىل تعز وأبنائها كغرها 

من محافظات الوطن.

كما أجرى فخامته، اتصاال هاتفيا مع محافظة 
لحج اللواء احمد تركي..مشيدا بدور محافظة لحج يف 
معركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة النظام 
والقانون القائمة عىل العدالة واملســاواة والحكم 

الرشيد

وشدد عىل ترســيخ األمن واالســتقرار وتعزيز 
األدوار والجهود التنموية للنهوض بمختلف قطاعات 
ومجاالت الحياة لينعكس ذلك بشــكل إيجابي عىل 

املواطنني.

واطلع فخامة الرئيــس، من املحافظ تركي، عىل 
مســتجدات األوضاع العامة يف لحج وجهود تثبيت 
األمن واالســتقرار وتفعيل املؤسســات وتحسني 
الخدمات األساسية، وكذا مجمل أوضاع واحتياجات 
لحج يف مختلف الجوانب الخدمية واإلنسانية واألمنية 
والعســكرية، والصعوبات واملعوقات التي تواجه 
قيادة السلطة املحلية يف لحج..مثمنا مواقف وجهود 
املحافظ وكافة األجهزة الحكومية العاملة لخدمة 

أبناء املحافظة.

من جانبه ثمن محافظ لحج اهتمام فخامة رئيس 
الجمهورية بأوضاع محافظة لحج وأبنائها والعمل 
عىل توفر احتياجاتهم الالزمة وتخفيف معاناتهم، 
وكذا العمل عىل متابعة جهود قيادة السلطة املحلية 

يف مختلف الجوانب واملجاالت.

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، 
معني عبدامللــك، "إن موقف الحكومة 
الرشعية تجاه عملية السالم هو موقف 
ثابت وراســخ، فنحن مع ســالم دائم 
وشامل، يســتند عىل املرجعيات الثالث 

املعرتف بها، دون تجاوز أو انتقاص" .
وأكد أن املرجعيــات الثالث املتمثلة 
يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، ويف مقدمتها 
القرار 2216، هي الركائز األساسية للحل 
السيايس يف اليمن، وأي محاولة لتجاوز 
هذه املرجعيات أو القفز عليها هو أمر 
غر مقبول، ألن ذلك لن يقود إال إىل مزيد 
من الحرب واالقتتال، وإطالة أمد النزاع.

وأضاف يف حــوار مع جريدة األهرام 
املرصية، نرش يف عدد يــوم اإلثنني، أن 
الحكومة وتحالف دعم الرشعية بقيادة 
السعودية تجاوبا مع التحركات األممية 
والدولية، إلنعاش عملية السالم املتعثرة 
بسبب تعنت املليشيا الحوثية املدعومة 
من إيران، ورفضها الوفاء بالتزاماتها 
وتعهداتها التي قطعتها أمام املجتمع 
الدويل يف السويد، وبناء عىل دعوة األمني 
العام لألمم املتحدة ومبعوثه الخاص إىل 
اليمن مارتن غريفيث إليقاف إطالق النار 
وتوحيد الجهود ملواجهة جائحة كورونا، 
وأعلنا منذ شــهر أبريل املايض، وقف 
إطالق النار مــن طرف واحد، وتعاطت 
باملوافقة مع املقرتحات التي تضمنتها 
املســودة املقدمة حينها، من املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ، إال 
أن املليشيا الحوثية ما تزال ترفض كل 
هذه املبادرات، وترص عىل وضع رشوط 
جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وحق 
الدولة الحرصي يف إدارة مؤسســاتها، 

وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح.
وأكد أن ترصفات املليشــيا الحوثية 
تؤكد بوضوح، أنها غر جادة يف السالم، 
والرضــوخ املســتمر من قبــل األمم 
املتحــدة ومبعوثها الخــاص لالبتزاز، 
واملطالب غر املرشوعــة لالنقالبيني، 
إىل جانب كونه يمثــل تجاوزا فاضحا 
لكل القرارات والقوانني الدولية، يعمق 
أسباب الفوىض والحرب، ويشجع هذه 
املليشــيات عىل مزيد مــن التمادي يف 
االشرتاطات واإلمالءات، الهادفة لنسف 
كل جهود الســالم وإطالة أمد الحرب، 
تنفيذاً ألجندات النظام اإليراني، ورغبته 
يف االستمرار يف تهديد األمن واالستقرار 
اإلقليمي والدويل .. مشدداً عىل رضورة 
أن تكون أي تصورات أو مقرتحات للحل 
السيايس متوافقة مع املرجعيات الوطنية 
واإلقليمية والدولية، وأن تميز بوضوح ال 
لبس فيه، بني الدولة اليمنية وحكومتها 

الرشعية ومؤسساتها، وبني أي جماعات 
وفصائل، وعىل رأسها الجماعة الحوثية 
املتمردة، ألن أي انحراف عن هذا اإلطار، 
لن يكون مقبوالً وسيؤدي فقط إىل تعقيد 

جهود السالم.
وجدد رئيس الــوزراء التأكيد عىل أن 
اليمن يتعرض فعلياً العتداء إيراني سافر، 
سواء عرب دعم إيران وتمويلها لالنقالب 
الحوثي باملــال والســالح والخربات 
العســكرية، أو من خالل تعاملهم مع 
ممثيل االنقالب رســميا، أو من خالل 
االعتداء عىل امليــاه اإلقليمية اليمنية .. 
مشراً إىل أن موقف إيران من اليمن هو 
جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول 
والهوية العربية، ومن خالل وجودها يف 
اليمن، سوف تعمل عىل زعزعة االستقرار 
يف منطقة الخليج العربي والبحر األحمر 

وباب املندب.
وأضاف أن الحكومة الرشعية ودول 
التحالف العربي لدعم الرشعية يف جبهة 
واحدة، ملواجهة املرشوع اإليراني العدائي 
والتخريبي ضد الدول الوطنية العربية، 

وحماية األمن القومي العربي.

وتطرق رئيس الــوزراء يف حديثه إىل 
قضية خزان صافر، مؤكداً أنها من أخطر 
القضايا التي تتجاوز مخاطرها اليمن 

والرصاع الحايل إىل اإلقليم واملستقبل .
واعترب رئيس الــوزراء هذه القضية 
مثاالً كاشفاً للطبيعة اإلرهابية للمليشيا 
الحوثية، التي تستخدم كل يشء كأدوات 
ورهائــن للحرب، بدءا مــن املواطنني 
يف مناطــق ســيطرتهم، إىل تعريض 
املالحة الدولية والبيئة ملخاطر كارثية، 
والحوثيون يستخدمون "خزان صافر" 
كسالح حرب، ولذا رفضوا طوال السنوات 
املاضية كل املقرتحات والجهود من أجل 
تفريغ الخزان، وحل هذا التهديد الخطر .
واشار إىل أن موافقتهم األخرة عىل 
فحص الخزان املهــدد بخطر الترسب، 
جاءت استباقا لجلســة مجلس األمن 
املخصصة ملناقشــة هــذه القضية، 
وملواصلة خداع املجتمع الدويل، وإيهامه 
بأنهم متعاونون ومنفتحون عىل السلم، 
بينما خزان صافر يمثل خطرا قد يسبب 
أكرب كارثة بيئية يف العالم، والحل الجذري 
ملشكلة صافر يأتي عرب تفريغ الخزان 

فورا.
وأضاف "أما عن تهديدات الحوثيني 
األخرى للمالحة يف مياه البحر األحمر، 
فهي مثبتة بعدد كبر من الوقائع، التي 
تتوزع بني استهداف السفن التجارية 
بالصواريــخ البحرية، ونــرش األلغام 
وإطالق الــزوارق الحربيــة امللغومة، 
بهدف تفجرها يف الســفن العسكرية 
التابعة للتحالف العربي، التي تتوىل تأمني 
املالحة البحرية، ولدينا كما لدى األشقاء 
يف القيادة العســكرية للتحالف، توثيق 
تفصييل بوقائع االعتداءات الحوثية يف 

البحر األحمر" .
ولفت إىل أن التصعيد األخر يكشف 
بوضوح عن حقيقــة موقف الحوثيني 
من جهود الســالم، ورؤيتهم القائمة 
عىل الحــرب.. موضحاً أن املليشــيات 
استغلت انخراط الحكومة يف مسارات 
تطبيق اتفاقية ســتوكهولم، وتسخر 
جهودها وإمكانياتهــا لتخفيف حدة 
األزمة اإلنسانية، وتحسني فرص السالم، 
للتحضر للتصعيد، بينما املوقف امليداني 
يتحسن باطراد ملصلحة الجيش الوطني، 

ورجال القبائل يف محاور القتال املمتدة، 
من الجوف إىل نهم وصوالً إىل البيضاء، 
حيث خسائر الحوثيني البرشية واملعنوية 
وامليدانية تفوق ما خرسوه يف أي وقت 
مــى، ويف الحديدة تقع اشــتباكات 
محدودة ومناوشات جراء خروقات من 
جانب الحوثيني، أما املوقف العام هناك 

فما يزال محكوماً باتفاق ستوكهولم.
وأشار إىل أن الصعوبات متوقعة لتنفيذ 
أي اتفاق ســيايس يف خضم الرصاعات 
األهليــة لكن التغلب عليهــا ممكن .. 
مضيفــاً أن ما يجري من تشــاور يف 
الرياض حاليا قطع شوطا كبرا لتجاوز 

هذه الخالفات .
وحول العالقــات اليمنية املرصية، 
قال رئيس الوزراء إنها فريدة ومتميزة، 
وتســتند عىل تراكم حضــاري كبر، 
وتاريخ استثنائي من التضامن والدعم 
والتأثر املتبــادل، فقد ظلت مرص عىل 
الدوام تقف إىل جانب اليمن، يف مختلف 
املراحل والظروف، وموقف مرص بقيادة 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السييس اليوم، 
يف إطار تحالف دعم الرشعية يف اليمن، 

الذي تقوده اململكة العربية السعودية، 
هو امتداد لدورهــا التاريخي العروبي 
والقومي املتميز، الــذي بدأ مع ثورتي 
26 سبتمرب 1962، عىل النظام اإلمامي 
الرجعي الكهنوتي يف شمال اليمن، وثورة 
14 أكتوبــر 1963 يف جنوب اليمن عىل 

االستعمار الربيطاني .
وأضــاف "والحقيقة أنــه فوق ما 
تتضمنه العالقات اليمنيةـ  املرصية من 
عمق وفرادة، فآفاقها أيضاً غر محدودة، 
ما يجعل هذه العالقات قابلة الستيعاب 
مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا 
وتســهيالت متبادلة ملواطني البلدين، 
ونحن حريصون، عىل ضوء توجيهات 
القيادة السياسية للبلدين، انطالقاً من 
هذا التاريخ العريق، عىل استمرار الدفع 
بهذه العالقات إىل آفاق رحبة، بما يخدم 
املصالح املتبادلة، وزيارتنا للقاهرة تأتي 
يف هذه االتجاه، بما يف ذلك اســتئناف 
اجتماعات اللجنــة اليمنية املرصية، 
وتفعيل اتفاقيات التعــاون الثنائي يف 
مختلف املجاالت، إضافة إىل بحث سبل 
التنسيق األمني، وتعزيز حماية املالحة 

البحرية يف البحر األحمر ومضيق باب 
املندب، وبحث آفاق التعاون االقتصادي" 

.
كما أكد رئيس الوزراء أن الشــعب 
اليمني وحكومتــه ال يمكن أن ينىس 
الوقفة النبيلة والشجاعة، لألشقاء يف 
تحالف دعم الرشعيــة، بقيادة اململكة 
العربية السعودية، يف معركته املصرية 
والوجوديــة، ضــد مليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة املدعومة من إيران وهزيمة 
املرشوع اإليراني واستعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب.
وشدد رئيس الوزراء عىل أنه من الخطأ 
مقاربة الدور القطري يف اليمن، بحرص 
الحديث عن مناطق مثل تعز أو شبوة، 
التي تعمل ســلطاتها املحلية والجيش 
الوطنــي عىل تعزيز واســتعادة نفوذ 
الدولة، أو حرص األمر بتنظيم معني .. 
متهماً قطر بدعم املليشيا الحوثية باملال 
والســالح واإلعالم والعالقات منذ وقت 
مبكر والعمل عىل زعزعة االستقرار يف 
اليمن، فضال عن عملها اآلن عىل إضعاف 
الحكومــة الرشعية، وإفشــال جهود 
اســتعادة الدولة، وخلق بؤر توترات يف 
بعض من املحافظات، وتمويلها وإطالق 
حمالت تشــويش هي جــزء من هذه 

السياسة التخريبية.
وقــال "إن الدولة لــن تقبل بوجود 
مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها ولن 
تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات 
غر وطنية، ونحــن يف الحكومة، ومن 
منطلــق ثوابتنــا يف أهميــة التقارب 

والتكامل العربي" 
وأضاف "أما بالنسبة التفاق الرياض 
فهو ليس اتفاق تقاســم سلطة، ألن 
الســلطة حرصية للدولة، ومضمون 
اتفاق الريــاض هو اســتيعاب كافة 
القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل 
بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة 
أن الكثر قد تحقــق بالفعل، يف طريق 
تجاوز الصعوبات التي اعرتضت تطبيق 
اتفاق الريــاض، بجهــود كبرة من 
فخامة الرئيس وقيادة اململكة العربية 

السعودية" .
وأكد رئيس الــوزراء أن الحديث عن 
التدخل الرتكــي أو الحديث عن قواعد 
عســكرية يف اليمن، أمر غر وارد عىل 
اإلطالق، وليس محــل نقاش أو بحث 
وال يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه 
الدعوات لم تصدر إال من أصوات مرتهنة 
بال وزن، يف مواقع التواصل، وهي تأتي 
ضمن محاوالت بائســة، تســتهدف 
التشــويش عــىل مواقــف الحكومة 
الواضحة، والتأثر عىل عالقتنا مع دول 

تحالف دعم الرشعية.

33 متابعات

أشــاد بــدور محافظــة لحــج فــي معركة اســتعادة 
مؤسسات الدولة وبناء دولة النظام والقانون 

أجرى اتصاالت هاتفية بمحافظي حضرموت وتعز ولحج

رئيــس اجلمهورية: اهتامم الدولة بحرضموت ألمهيتها الوطنية ومواقــف أبنائها املرشفة مع الوطن يف كل املراحل

فــــي حــوار مع صحيفة األهــــرام المــصــريـــة

رئيس الوزراء: اتفاق الرياض ليس لتقاســم السلطة وإنام الســتيعاب كافة القوى وإعادة دجمها داخل بنية الدولة 
نحن مع سالم دائم شامل وفق المرجعيات دون تجاوز أو انتقاص

تعز دفعت الضريبة كثيرا وتستحق أن يعمل أبناؤها كفريق واحد دون إقصاء أو تهميش ألحد

  الدولة لن تقبل بوجود 
مليشيا مسلحة خارج مؤسساتها 

وترتبط بأجندات غير وطنية
 الحكومة وافقت على 

المقترحات المقدمة من المبعوث 
األممي في إبريل والتي رفضتها 

المليشيا الحوثية
 التصعيد األخير يكشف 
بوضوح عن حقيقة موقف 

الحوثيين من جهود السالم 
ورؤيتهم القائمة على الحرب

 مخطط إيران التوسعي 
يستهدف الدول والهوية العربية 
ووجودها في اليمن سيعمل على 

زعزعة االستقرار في منطقة 
الخليج العربي والبحر األحمر 

وباب المندب
  الحكومة الشرعية ودول 

التحالف العربي في جبهة واحدة 
لمواجهة المشروع اإليراني 

التخريبي ضد الدول الوطنية 
العربية وحماية األمن القومي 

  الموقف الميداني لمصلحة الجيش في محاور القتال وخسائر 
الحوثيين تفوق ما خسروه في أي وقت مضى

 اليمن يتعرض فعليًا العتداء إيراني سافر بتمويلها لالنقالب 
الحوثي أو من خالل االعتداء على المياه اإلقليمية اليمنية

 قضية خزان صافر يكشف الطبيعة اإلرهابية للمليشيا التي توظفه 
كأداة حرب وتعرض المالحة الدولية والبيئة لمخاطر كارثية

 العالقات اليمنية المصرية فريدة ومتميزة وتستند على تراكم 
حضاري كبير وتاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل



الــعـدد »١9٣8« الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٣ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبد امللك، أمس األربعاء، زيارة عمل رسمية إىل 
جمهورية مرص العربية، عىل رأس وفد حكومي 
رفيع املســتوى، تلبية لدعوة نظره الدكتور 

مصطفى مدبويل.
ووصف رئيس الــوزراء زيارته لجمهورية 
مرص العربيــة بالناجحة واملهمــة لتدعيم 
العالقــات التاريخية واألخويــة التي تربط 
شعبي البلدين.. مشرا إىل خصوصية العالقات 
التاريخية الحميمة التي تربط الشعبني اليمني 
واملرصي، واملســتندة إىل إرث تاريخي عريق 
ومتميز، وحرص مشرتك عىل استمرار تعزيزها 
وتطويرها والتنســيق والتشاور املستمر بني 
قيادتي البلديــن يف مختلف املواضيع وامللفات 

عىل جميع األصعدة.
وأجرى رئيس الوزراء خالل الزيارة مباحثات 
موســعة مع نظره املرصي، ولقاءات ثنائية 
بني أعضاء الوفد املرافــق ونظرائهم تناولت 
املجاالت الصحية وأوضاع املقيمني اليمنيني يف 
مرص، والجوانب التعليمية واإلعمار واالطالع 
عىل التجربة املرصية يف مجال املشاريع القومية 
بالبنــى التحتية وأبرزهــا العاصمة اإلدارية 
الجديدة، إضافة إىل مناقشة مستجدات األوضاع 
عىل الساحة الوطنية واملوقف املرصي الداعم 
لليمن وشــعبها يف هذه الظروف االستثنائية 
واستمرار مساندتها الستعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب الحوثي املدعوم إيرانيا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبد 
امللك، أن اليمــن ومرص يمتلكان رؤية موحدة 
حول طبيعة املخاطر التي تتهدد املنطقة واألمن 
القومي العربي بشكل عام.. مشرا إىل أن األمن 

القومي اليمني واملرصي مرتابطان.
وأوضح رئيس الــوزراء يف مؤتمر صحفي 
مشرتك مع نظره املرصي الدكتور مصطفى 
مدبويل، األحد الفائت، عقب جلسة املباحثات 
الرسمية، أن العالقات اليمنية املرصية عالقات 
ضاربة يف التاريخ، ولها وضع خاص يف العالقات 
العربية، وأن مرص حارضة يف اليمن ويف كل وقت 
ويف وجدان كل يمني، مقدما الشكر للرئيس عبد 
الفتاح السييس ولحكومة مرص عىل دعم اليمن 

والتسهيالت التي يتم تقديمها لليمنيني املقيمني 
يف مرص.

 وقال: "إنجاز الدولة اليمنية الحديثة ليس 
إنجازاً يمنياً فقط، إنما إنجاز مرصي أيضاً بعد 
ثورتي 62 و63، يف شمال اليمن وجنوبه، واآلن 
مرحلة التعايف نعول بشكل كبر عىل األشقاء 
يف مرص عىل دعمنا بالخربات واملعارف والدعم 
التقني والفني الالزم إلعادة بناء املؤسســات 

الحديثة يف اليمن".
وأشــار الدكتــور معني عبد امللــك، إىل أن 
املباحثات تطرقت إىل طبيعة املخاطر التي يمر 
بها اليمن ومرحلة بناء املؤسســات التي تعد 
غاية يف األهمية، الفًتا إىل أنه كان من املهم أن 
يطلع عىل التجربة املرصية يف بناء مؤسسات 
الدولة، ودعمنا بالخــربات واملعارف والدعم 
التقني والفني الالزم إلعادة بناء املؤسســات 

الحديثة يف اليمن.
وأضاف "اليوم كان عقد جلســة مباحثات 
موسعة وهي فرصة حقيقية ومهمة؛ ألن مرص 
دائماً حارضة يف اليمن، وحارضة يف وجدان كل 
يمني، هذه اللقاءات املوســعة اليوم ونقاش 
الوزراء من الجانب املرصي مع نظرائهم من 

الجانب اليمني سمحت بتبادل وجهات النظر 
يف كثر من امللفات".

 وتابع "كما تحدثت وتناقشــنا مع رئيس 
الوزراء يف هذه املباحثات املوسعة حول ترابط 
األمن القومي اليمني واملــرصي عىل طبيعة 
املخاطر التي تتهددنا جميعاً، والتحديات التي 
يمر بها امللف اليمني حالياً، وتحدثنا عن ملف 
السالم بشــكل عام وعىل اتفاق الرياض الذي 
نؤمل عليه كثراً يف تحقيق اســتقرار سيايس 

يتيح مرحلة تعايف للدولة اليمنية".
وتطرق رئيس الوزراء إىل ما تمر به اليمن من 
ظروف منذ انقالب مليشيا الحوثي عىل السلطة 
الرشعية بدعــم إيراني.. الفتــا إىل التدخالت 
اإليرانية الســافرة ومحاولتها مد نفوذها يف 
اليمن والذي يستهدف باب املندب وأمن البحر 

األحمر.
واســتعرض ما تطرقت إليــه املباحثات 
والنقاشــات يف مجاالت مختلفة منها الدعم 
الفنــي يف كثر مــن املجــاالت االقتصادية 
والكهرباء وغرها، وكذلك موضوع املقيمني يف 
جمهورية مرص العربية، والتسهيالت املقدمة 
لهم حتــى اآلن، والتطلعات عىل تقديم بعض 

التسهيالت األخرى.. الفتا إىل مناقشة ما يتعلق 
بالصحة والدعم الصحي والتدريب والتأهيل يف 

عدد من املجاالت.
 وأكد رئيس الوزراء أن ذلك سيكون فاتحة 
لعدد من النقاشات واللقاءات الثنائية، وعودة 
انعقاد اللجنة العليا املشــرتكة التي انقطعت 

لسنوات عدة.
  من جانبه أكد رئيس الوزراء املرصي، عمق 
عالقات التعاون التاريخية املرصية - اليمنية، 
يف كافة املجاالت التي تربط بني البلدين وترضب 
جذورها منذ عقود كبرة، وكذلك الدعم الكامل 
للحكومة والرشعية اليمنية املمثلة يف الحكومة 
والرئيس اليمني، موضحــا أن األمن القومي 
لليمن هــو أمن قومي لكافة الــدول العربية 
وملرص، وأن استقرار اليمن هو استقرار لكافة 

املنطقة العربية. 
 كما أكد أن مرص ترفض كافة التدخالت غر 
العربية يف الشأن الداخيل اليمني، مثمنا الجهود 
الكبرة للمملكة العربية السعودية الرامية إىل 
استعادة االستقرار يف اليمن يف كافة املجاالت. 

وأشــار مدبويل، إىل أن مرص حريصة عىل 
تقديم كافة الدعم اللوجســتي لليمن فضال 
عن استضافة مرص ألكثر من مليون مواطن 
يمني يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها 
أشقاؤهم املرصيني، ولهم كل الدعم واملساندة، 
وايضا الطلبة والدارسني اليمنيني يف املؤسسات 
التعليمية املرصية.. الفتا إىل أنه خالل املباحثات 
التي جــرت اليوم تــم مناقشــة العديد من 
املوضوعات مع الجانب اليمني، إضافة إىل عقد 

العديد من اللقاءات الثنائية.
وأشار مدبويل إىل أهمية هذه الزيارة ملرص، 
خاصة وأن الجانب اليمني طلب مساندة مرص 
يف جهود إعادة اإلعمار للدولة اليمنية، خاصة 
وأنه لدينا الخربة الكبرة يف هذا املجال خاصة 
ما يتعلق بالبنية األساســية والتشييد والبناء 
وتجربة املدن الجديدة.. موضحا أنه مع دخول 
الشقيقة اليمن يف مرحلة التعايف وإعادة اإلعمار 
ســيكون هناك دور كبر للرشكات املرصية 
والكيانات املرصية يف إعادة اإلعمار يف املستقبل 

القريب.  

 نعول على األشــقاء في مصر على دعمنا 
بالخبرات والدعم التقني والفني إلعادة بناء 

المؤسسات الحديثة في اليمن
 رئيس الوزراء المصــري يؤكد على عمق 
عالقات التعاون التاريخية المصرية اليمنية 

ودعم مصر الكامل للحكومة الشرعية 

 األمــن القومــي لليمن هو أمــن قومي لمصر 
ولكافــة الــدول العربيــة ونرفــض التدخالت 

الخارجية في الشأن الداخلي اليمني 
 مصــر تســتضيف أكثر من مليــون مواطن 
يمني يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها 

أشقاؤهم المصريين 

متابعات44

أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح الســييس 
رئيس جمهورية مرص العربية، عىل وقوف 
مرص إىل جانب اليمن الشــقيق وشــعبها، 
ومواصلة دعم الحكومة الرشعية وحرصها 
عىل إسناد جهود اســتقرار الدولة اليمنية 

ووحدتها وسالمة أراضيها.
وشدد الرئيس املرصي، عىل رضورة تفعيل 
عمل اللجنة العليا املرصية اليمنية املشرتكة، 
والعودة النتظــام اجتماعاتها.. معربا عن 
تقديره للموقف اليمني الداعم ملرص يف حماية 
أمنها القومي والحفاظ عــىل حصتها من 
مياه النيل.. متمنياً للشعب اليمني الشقيق 
كل السالم واالســتقرار.. الفتا إىل أن مرص 
لن تدخر جهدا يف مد يد العون واملســاعدة 
لليمنيني، بما فيهــا مرحلة التعايف، وتقديم 
الخربات يف جوانــب البناء بناء عىل تجربتها 
يف تنفيذ مرشوعات تنموية عمالقة يف كافة 

مناحي الحياة.
جاء ذلك خالل استقباله يف قرص االتحادية، 
االثنني، لرئيــس مجلس الــوزراء الدكتور 
معني عبد امللــك والوفد املرافق له الذي يزور 
جمهورية مرص العربية، يف إطار تنســيق 
وتعزيز مجاالت التعاون انطالقا من عالقات 
التعاون التاريخية واملتينة القائمة بني البلدين 
الشقيقني، والحرص املشرتك عىل استمرار 

تعزيزها وتطويرها، يف مختلف املجاالت.
وسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، رسالة خطية من فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إىل 
أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح الســييس، 
تتعلــق بالعالقــات الثنائية بــني البلدين 
والشعبني الشــقيقني يف مختلف املجاالت، 
وتنســيق املواقف املشــرتكة إزاء عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية، وكذا تقدير الدور 

املرصي الداعم لليمن ورشعيتها الدستورية.
ويف مستهل اللقاء رحب الرئيس السييس 
بزيارة رئيس الــوزراء والوفد املرافق له إىل 
بلدهم الثاني مرص، وأهميــة هذه الزيارة 
يف تمتني أوارص العالقات الوثيقة والروابط 
التاريخية بني البلدين.. وحمل رئيس الوزراء 
نقل تحياته إىل أخيه فخامة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.
وتناول اللقاء مســتجدات األوضاع عىل 
الساحة الوطنية واســتمرار الدعم املرصي 
الثابت للرشعية اليمنية حتى استعادة الدولة 
وإنهاء االنقالب، وما تقدمــه من خدمات 

وتسهيالت لليمنيني املقيمني يف مرص، وتفعيل 
بروتوكوالت واتفاقيــات التعاون الثنائي يف 
مختلف املجاالت، بمــا يعزز عرى العالقات 
األخوية املتميــزة بني البلدين والشــعبني 

الشقيقني.
كما جرى مناقشــة التعاون بني البلدين 
لتعزيز حماية املالحة البحرية يف البحر األحمر 
ومضيق باب املندب، وتطابق وجهات النظر 
يف عدد من القضايــا اإلقليمية ويف مقدمتها 
دعم اليمن لألشفاء يف مرص لحماية أمنهم 
القومي، والحفاظ عىل حصتها من مياه النيل، 
والتشــاور الوثيق بني الجانبني يف مختلف 

القضايا ذات االهتمام املشرتك.
واطلع الرئيس السييس من الدكتور معني 
عبد امللك ونظره املرصي الدكتور مصطفى 
مدبويل عىل نتائج املباحثات املوســعة التي 
عقدت، واللقــاءات الثنائية للوزراء املعنيني 
والــدور املعول عليها يف فتــح آفاق جديدة 
ملجاالت التعاون املشرتك، خاصة يف الجوانب 
الصحيــة والتعليميــة وتقديــم املزيد من 
التسهيالت لليمنيني املقيمني يف مرص، وغرها 

من امللفات ذات األولوية.
بدوره عــرب رئيس الوزراء، عن شــكره 
وتقديــره للرئيــس عبد الفتاح الســييس 

والحكومة والشــعب املرصي الشقيق عىل 
ما حظي به والوفد املرافــق له من حفاوة 
واستقبال تعكس الروابط الوثيقة والعالقات 
األزلية بني البلدين والشــعبني، والتطلعات 
املعقودة عىل هذه الزيارة واملباحثات املوسعة 
والثنائية يف الدفع قدما بمستوى ومجاالت 
التعاون املشرتك.. مشرا إىل مجمل األوضاع 
والتطــورات التي تشــهدها اليمن وجهود 
اســتعادة الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي 
املدعوم إيرانيــا، وكذا تنفيذ اتفاق الرياض، 
وما تبذله اململكة العربية السعودية الشقيقة 

من جهود كبرة يف هذا الجانب.

وأكد الدكتور معني عبدامللــك، أن اليمن 
ومرص تربطهما عالقــات تاريخية ضاربة 
جذورها يف أعمــاق التاريخ، ومواقف مرص 
وبصماتها تجاه اليمن وشــعبها منذ عقود 
ليســت خافية، وال تحتــاج للتذكر، فهي 
محفورة بأحرف من نور يف ذاكرة ووجدان 
الشــعب اليمنــي، ولم تتخــل مرص عن 
مســؤولياتها تجاه اليمن يف أحلك الظروف 
واملراحل.. منوها باملوقــف املرصي القوي 
والثابت يف دعم الرشعية اليمنية وما تقدمه 
بتوجيهات من قيادتها الحكيمة من تسهيالت 
ومزايا لليمنيــني يف أراضيها وحرصها عىل 
تقديم املزيد من هذه التســهيالت يف جميع 

الجوانب.
وجدد رئيس الــوزراء التأكيد عىل وقوف 
اليمن قيادة وحكومة وشعبا إىل جانب مرص 
وشعبها، وكل ما تتخذه قيادتها للحفاظ عىل 
أمنها القومي، بمــا يف ذلك حماية حدودها 
وكل ما يهدد أمنها الذي يعد أساسيا للحفاظ 
عىل األمن القومي العربي.. معربا عن الدعم 
الكامل للقيادة املرصيــة يف كل الخطوات 
املمكن اتخاذها للحفاظ عىل االســتقرار يف 
ليبيا وحماية أمنها القومي، وكذا يف موضوع 
ســد النهضة وعدم تأثر حصتها من مياه 

النيل.
حرض اللقــاء من الجانــب اليمني وزير 
الخارجية محمد الحرضمي وســفر اليمن 
لدى القاهــرة الدكتور محمد مارم، ورئيس 

جهاز األمن القومي اللواء أحمد املصعبي.
فيما حرضها من الجانب املرصي رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفــى مدبويل ورئيس 
جهاز املخابرات اللواء عباس كامل، واملتحدث 
الرســمي باسم رئاســة الجمهورية بسام 

رايض.

شدد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة وانتظام اجتماعاتها

أراضيه وسالمة  واستقراره  وأمنه  اليمن  ووحدة  الرشعية  للحكومة  مرص  دعم  يؤكد  السييس  الرئيس 
د. معني عبد امللك يؤكد عىل وقوف اليمن إىل جانب مرص يف كل ما تتخذه قيادهتا للحفاظ عىل أمنها القومي

في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري

العريب  القومي  واألمن  املنطقة  تتهدد  التي  املخاطر  طبيعة  حول  موحدة  رؤية  يمتلكان  ومرص  اليمن  الوزراء:  رئيس 
العالقات اليمنية -المصرية ضاربة في أعماق التاريخ ومصر حاضرة في وجدان كل يمني
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:»  قائد الشرطة العسكرية في تعز لـ»

حققنا نجاحات كبرية يف مهامنا وضبطنا خاليا حوثية خطرية
  الشرطة العسكرية تعمل ضمن منظومة أمنية متكاملة مع كل الوحدات العسكرية واألمنية

تعد الرشطة العسكرية من أهم الوحدات يف مؤسسة الجيش، حيث 

يســند إليها عدد من املهمات أبرزها ضبط الجرائم التي تقع عىل 

أموال وأسلحة القوات املسلحة، واملخالفات التي تخص العسكريني، 

باإلضافة إىل التعاون مع الرشطة املدنية يف تنفيذ املهام املشــرتكة 

وحماية الشخصيات العسكرية املهمة وعدد من املهمات األخرى.

26 سبتمرب ســلطت الضوء عىل دور فرع الرشطة العسكرية 

بمحافظة تعــز، والذي برز دورها مؤخــراّ يف مالحقة العنارص 

املطلوبة أمنياً ودعاة الفوىض يف مختلف املديريات املحررة باملدينة.

العميد محمد ســالم عبدالله الخوالني قائد الرشطة العسكرية 

بمحافظة تعز أوضح لـ»26سبتمرب« بأن الرشطة نفذت أكثر من 

920تحركاً خالل الشهرين املاضيني ملالحقة العنارص الخارجة عن 

النظام والقانون.

    حاوره / أحمد الحرازي  

وأضاف بأن قواته تمكنت من فض 14 مواجهة 
مســلحة بني أفراد الجيش الوطني كما تمكنت 
أيضاً من ضبط تسع خاليا حوثية كانت تخطط 

لتفجرات إرهابية وأعمال تخريبية باملدينة.

مهام الشرطة العسكرية  
 * يف البداية سيادة العميد محمد سالم الخوالني لو 
تعرف القارئ عن طبيعة املهام املسنودة للرشطة 

العسكرية؟ 

طبعا الرشطة العســكرية لها مهمات كثرة 
أبرزها تأمني أمن املنشــآت العسكرية ومراكز 
القيادة واملدن الســكنية العسكرية، والتحقيق 
يف القضايــا الجنائية التي تقــع ضمن نطاق 
مسؤوليتها، باإلضافة إىل التنسيق مع الجهات 
األمنية ذات العالقة إلكمال اإلجراءات الالزمة، 
وحراسة أرسى الحرب والتحقيق معهم والقبض 
عىل الفارين من أرض املعركة، وعىل العسكريني 
أثناء تواجدهــم يف األماكن املشــبوهة خارج 
الوحدات العسكرية والضباط واألفراد املطلوبني 
يف قضايا مختلفة لدي الجهات القضائية، وتنفيذ 
األحكام العســكرية الصادرة بحــق الضباط 

والجنود.

كما أسند إىل الرشطة العسكرية مهمة ضبط 
الجرائم التي تقع عىل أموال وأســلحة القوات 
املسلحة واألمن، وأي جرائم أو مخالفات تخص 

العسكريني، والتعاون مع الرشطة املدنية.

  مهمات متنوعة  
 * يف حالة الحرب.. ما املهام التي تسند للرشطة 

العسكرية؟ 

مهامنا يف الرشطة العســكرية ثابتة كمهام 
الضبط والربط يف مؤسســة الجيش، ومتغره 
حسب املوقف الناشئ، سواًء كان قتالياً أو أمنياً 
كفض االشــتباكات بني أفــراد الجيش وضبط 
مفتعليها وإســناد القوات املسلحة يف جبهات 
القتال متى ما استدعى األمر لذلك باإلضافة إىل 
تأمني خطوط إمــداد الجيش الوطني يف جبهات 
القتال، ونرش نقاط تفتيش داخل املدينة ونقطة 
تفتيش مركزية يف املدخل الغربي للمدينة )نقطة 

الهنجر(.

  فرض هيبة الدولة  
 *وحول فرض هيبة الدولــة يف مدينة تعز.. ما 

الدور الذي قامت به الرشطة العسكرية؟ 

قمنا بفرض األمن يف مدينة تعز بالتعاون مع 
األجهزة األمنية األخرى وكمــا تعلمون أن أول 
حضور للدولة يف مدينة تعز كان عرب قوات الرشطة 
العسكرية التي استطاعت بناء مؤسساتها من 
الصفر بعد الدمار والخراب الــذي لحق بها إثر 
الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي االنقالبية عىل 
مدينة تعز، واستطاعت الرشطة العسكرية القيام 
بعملية تنظيم وترتيب العمل الداخيل يف مؤسسة 
الرشطة العســكرية من خالل توزيع املهام عىل 

قيادتها، مكنها ذلك من تحقيق نجاحات كبرة يف 
املهام املوكلة إليها، والتي تسمعون عنها كصون 
كرامة املواطن وتأمــني حياته وممتلكاته، وإن 
وجد بعض القصور يعــود ذلك نتيجة لألوضاع 
االســتثنائية التي تمر بها مدينــة تعز والوطن 

بشكل عام.

تسيير حمالت أمنية  
 *محافظة تعز شهدت الكثر من االختالالت 
األمنية يف الفرتة األخــرة، ماهي الحمالت التي 
نفذتها الرشطة العســكرية خالل الشــهرين 

األخرين من العام الجاري؟

تمكنت قوات الرشطة العســكرية من تسير 
عدة حمالت أمنية أبرزها إزالة النقاط العشوائية 
يف مدخل مدينة تعز إىل جانــب الخروج بحملة 
عسكرية إىل مدينة الرتبة إلطالق رساح أحد أعضاء 
لجنة تحصيل الرضائب وتثبيت األمن واالستقرار 
يف مدينة الرتبة، وكذا حملة أمنية أخرى إىل مديرية 
جبل حبيش إللقاء القبض عىل قتلة أحد الجنود 

التابعني ملحور تعز. 

  منظومة أمنية متكاملة  
 *ما مدى التنســيق بني الرشطة العســكرية 

واألجهزة األمنية بمحافظة تعز؟

الرشطة العسكرية ال تعمل منفردة بخصوص 
اإلجراءات الخاصــة بحفظ األمــن والتصدي 
لالختالالت األمنية داخل املدينة، كونها تعمل ضمن 
منظومة أمنية متكاملة تشرتك فيها كل الوحدات 
األمنية والعسكرية يف املحافظة تحت إطار قيادة 

محور تعز واللجنة األمنية فهي تقوم بتنفيذ املهام 
األمنية املوكلة إليها وفقا للتوجيهات، وبما يخدم 

مصلحة الوطن واملواطن داخل املدينة.

  ضبط شحنات مخدرات وآثار  

 * ماذا حققت الرشطة العســكرية يف تعز منذ 
تأسيســها وماهي أبرز إنجازاتها باألرقام خالل 

النصف األول من هذا العام؟  

 الرشطة العســكرية نفذت خالل الشــهرين 
املاضيني أكثر مــن 920 تحركاً لضبط العنارص 
الخارجة عن النظام والقانون، كما سرت تسع 
حمالت أمنية لضبط مطلوبــني أمنيا عىل ذمة 

قضايا جنائية.

قمنا أيضاً بضبط عدد من املطلوبني أمنياً عىل 
ذمة قضايا اغتيال ألفراد الجيش الوطني وضبط 
عدد من االشخاص الذين لهم ارتباطات بجماعات 

إرهابية.

حققنا خالل النصــف األول من العام الجاري 
كل هذه اإلنجازات إىل جانب ضبط تســع خاليا 
حوثية كانت تخطط لتفجرات إرهابية وأعمال 
تخريبية يف املدينة وضبط العديد من الشــحنات 
املهربة وقمنــا بتحريك عدة حمــالت أمنية إىل 
اغلب املديريات املحررة إلظهار الدولة بمظهرها 
الحقيقي يف مدينة تعز من خالل مؤسسة الرشطة 
العسكرية التي تعد سباقة يف إعادة بناء نفسها 

رغم شحة اإلمكانيات.

 وحول تهريب املخدرات تمكنت قواتنا يف نقطة 
الهنجر من ضبط شحنتي مواد مخدرة مهربة، 
األوىل بتاريخ 22 يناير 2020 والثانية يف تاريخ 23 

فرباير، كما تمكنت من ضبط شحنة آثار مهربة 
بتاريخ 26 يناير 2020 كانت تحمل مخطوطات 
أثرية تعود للدولة الرســولية، وتــم تحريزها 
وتسليمها بمحرض رســمي ملدير عام اآلثار يف 

مدينة تعز.

 إجراءات قانونية  
 * ماهي اإلجراءات القانونيــة التي تطبق عىل 
العنارص املطلوبة أمنيــًا يف محافظة تعز؟ وهل 
لديكم أرقام عن عدد املطلوبني الذين تم ضبطهم؟ 
وماهو الدور املجتمعي يف مساعدة رجال الرشطة؟

اإلجراءات القانونية تســر وفق مســارها 
القانوني، فبعد قيام النيابة العامة باســتكمال 
إجراءاتها وتثبيت الجرائم التي تقوم بها العنارص 
املطلوبة أمنيا تصدر أوامــر إلقاء قبض قهري 
ونحن بدورنا نقوم بتنفيذ املهام املوكلة الينا من 
جهة االختصاص، وبالنســبة ألعداد املطلوبني 
أمنيا، نعم لدينا أرقام واســماء مطلوبني أمنيا 
متورطني بجرائم اغتيــال وقضايا قتل جنائية 
ألفراد الجيش الوطني، ونحتفظ لكل وأحد منهم 

بملف خاص. 

شحة اإلمكانيات
 * ماهي أبرز الصعوبــات التي تواجه الرشطة 

العسكرية يف هذه املرحلة؟

نواجه صعوبة يف عدم توفر اإلمكانات الالزمة 
التي تمكننا من أداء مهامنا عىل أكمل وجه، ونحن 
نعمل حاليا باإلمكانيــات املتاحة، لدينا نقص 
كبــر يف األطقم والذخائر واألســلحة الخفيفة 

واملتوسطة.  

  االهتمام بالجيش وتقديم الدعم  
 *  ماهي الرسالة التي تحب ايصالها عرب الصحيفة 
الناطقة باســم الجيش ايل القيادة العســكرية 
والسياسية ســواء يف محافظة تعز او القيادات 

العليا؟

رســالتنا إىل القيادة السياسية والعسكرية 
ايــالء قوات الجيــش الوطنــي يف مدينة تعز 
االهتمام الكبر من خــالل توفر الدعم الالزم 
حتى يتسنى لها استكمال تحرير ما تبقى من 
املساحة الجغرافية التي ماتزال تحت سيطرة 
مليشيات الحوثي االنقالبية كما نأمل بأن يتم 
دعم قوات الرشطة العسكرية باآلليات واملعدات 
العسكرية الالزمة حتى نتمكن من تنفيذ املهام 
املوكلة الينا إىل جوار تنفيذ املهام األمنية األخرى 
لفرض األمن واالستقرار يف مدينة تعز بالتعاون 
مع األجهزة األمنية والعسكرية األخرى بالشكل 

املطلوب  

  عدم االنجرار خلف الشائعات  
 *  ماهي رســالتك إىل بعض ناشطي منصات 
التواصل الذين يحاولون تشوية أي حملة تنفذها 
الرشطة العسكرية لضبط العنارص الخارجة عن 

القانون؟ 

رسالتنا إليهم بأن يكونوا سندا لقوات الجيش 
وابطاله املرابطني يف جبهات القتال وكذا لقوات 
الرشطة العسكرية التي تعمل ليل نهار عىل تأمني 
حياة املواطنني وعليهم االداري والوعي بخطورة 
املرحلة التي تعيشها مدينة تعز ونأمل منهم أيضاً 
عدم االنجرار وراء وخلف الشائعات املغرضة التي 
تكون مصدرها املطابخ اإلعالمية التابعة للعدو 
الحوثي الذي يرتبص بنا وبمدينتنا الحبيبة تعز 

والوطن بأكمله.

  األمن مسؤولية الجميع
 * ماهي رسالتك إىل املواطنني يف عموم املديريات 
املحررة كونهم يعتربون العني الثانية لرجال األمن 

والرشطة؟

رســالتنا إليهم بأن عليهم الوقوف إىل جانب 
مؤسســات الدولة والوعي بخطورة التحشــيد 
للجمعات الخارجة عن القانون وإطار الدولة يف 
عدد من املديريات املحررة التي تهدف إىل زعزعة 
أمن واســتقرار تعز كما يجب عليهم أن يدركوا 
بأن األمن مسؤولية الجميع، ونقول لهم أننا هنا 
معكم وإىل جواركم سائرون يف طريق الوطن جنبا 
إىل جنب ولن نســمح ألحد بأن يعكر أمن املدينة 

واستقرارها.

وهي أيضاً رســالة العداء تعز والوطن مهما 
تعــددت مؤامراتكم وأســاليبكم القذرة فنحن 
نعرفها وندرك طبيعتها وكيفية التعامل معها، 
ومستعدون إلفشالها والقضاء عليها، وستكون 
املؤسسة العســكرية هي الصخرة التي تتحطم 

عليها جميع املؤامرات.
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صرب املوادم.. خطوات واثقة نحو النهوض
تشــهد مديرية صرب املوادم 

واسعا  تعز حراكاً  بمحافظة 

لتحسني مســتوى الخدمات 

ويف  للمواطنــني  املختلفــة 

الصحية،  الخدمات  مقدمتها 

وعىل الرغم من شحة اإلمكانات 

واعرتاض املعوقــات إال أنها 

واثقة متجهة  تميض بخطى 

نحو البناء والتنمية وتحسني 

جــودة الخدمــات العامة... 

التفاصيل يف التقرير التايل 

  مختار الصبري 
 وضعت إدارة مديرية صرب املوادم منذ بداية 
هذا العام برنامجا عمليا يف مختلف املجاالت 
التنموية منها التعليمية والصحية والنظافة 
واألشغال، وكذا املجال اإلغاثي وتبذل جهودا 
مضنية يف ســبيل تنفيذ هذا الربنامج رغم 

العوائق التي تقف أمامها.

إمكانيات شحيحة
مدير مديرية صرب املوادم محمد الكدهي 
قال يف حديث خاص ل 26سبتمرب "اإلمكانيات 
ضعيفة جدا واملوارد شحيحة بنفس القدر 
ونعمل الكثــر باملوجود واملتوفر معنا، كما 
نسعى جاهدين لتوفر اإلمكانيات وتحسني 
املوارد بطرق مختلفة، سيما أن لدينا مشكلة 
حقيقية نواجهها تتعلــق بتنظيم تحصيل 
املوارد املحلية ونعمل حاليا عىل مناقشة هذا 
األمر مع قيادة املحافظة والجهات املختصة 
التي نعول عليهم كثرا يف حل املشــكلة...   

باملقابل الزالت هناك عزل غر محررة ال تزال 
تحت سيطرة املليشيا الحوثية وهي إيرادية". 

معوقات 
وأوضح الكدهي أن" املعوقات التي تقف 
أمام نهضة املديرية كثــرة يف ظل ظروف 
الحرب أبرزها انعدام امليزانية التشــغيلية 
التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريعنا 
الخدمية والتنموية، لكننا لن نرتك أي معوق 

يقف أمامنا، حيــث نعمل بجهودنا الذاتية، 
ونســعى قدر اإلمكان لتحقيق املشــاريع 
الخدميــة والتنموية التي رســمناها، ولو 
بخطوات بطيئة، ونحاول بكل ما أوتينا من 
قوة تجاوز كل الصعاب واملعوقات، ونعمل 
بشكل يومي ومستمر لجعل كل هذه املعوقات 
سلما لتحقيق الطموحات والرؤى املستقبلية 

واآلنية  التي تعود بالنفع عىل املواطن" .

  

أولويات
وقال مدير مديرية صرب املوادم" نعمل عىل 
أحداث حراك تنموي شامل يركز عىل إيجاد 
املشاريع التنموية بدرجة رئيسية، مع إعطاء 
أولوية لتحسني ملشاريع الخدمية  املوجودة 
وإيجاد املشاريع الخدمية التي تمثل أولوية 
احتياج ألبناء املديرية وذلك بالتنســيق مع 

الجهات املعنية واملنظمات الداعمة ، وال بد 
أن أؤكد هنا  بأنه ال يمكننا أن نقدم شــيئا 
للمديرية  كسلطة محلية دون مساندة أبناء 
املديرية أنفســهم لذلك ندعــو الجميع ألن 
يكونوا إىل جانــب قيادة املديرية  للعمل معاً 
حتى نرتقي بصرب املوادم  إىل املكانة التنموية 
التي تستحقها تقديرا لحجم التضحيات التي 
قدمتها يف سبيل الدفاع عن الثورة والنظام 

الجمهوري"

شريان رئيسي
وحــول الشــكاوى التــي يقدمها 
املواطنون واملتعلقة بــإرضار البعض 
بطريــق صــرب االســرتاتيجي " الذي 
يربطها بمدينة تعــز، أوضح الكدهي 
أن هــذا الخط املهم يواجــه الكثر من 
املشاكل التي تســتهدفه والناتجة عن 
قلــة الوعي بأهميته لــدى البعض من 
املواطنني ممن يرمــون مخلفات البناء 
والصخور عىل سواقي السيول. مضيفا 
نحن يف الســلطة املحلية منــذ تكليفنا 
لقيادة املديرية أعطينا الخط االسفلتي 
أولوية حيث نعمل عىل مدار أربعة أشهر 
بتنفيذ حمالت مستمرة لرفع املخلفات 
والصخور وتنظيف سواقي السيول عىل 
امتداد الخط، كما نفذت إدارة أمن رشطة 
املديرية العديد من الحمالت األمنية ضد 
املخالفــني ولن نســمح ألي كائن كان 
اإلرضار بالخط العــام باعتباره منجز 
عظيم واجب عىل الجميع سلطة محلية 

ومواطنني الحفاظ عليه".

دور بطولي
وقال الكدهي إن مديرية صرب املوادم 
صانعة الرجال قدمت الكثر من الشهداء 
والجرحى وبــرز الكثر فيها من القادة 
واملقاومني يف مختلف جبهات الوطن وهذا 
فخر ووسام رشف ملديرية صرب املوادم 
وللسلطة املحلية يف املديرية، كما لقنت 
مديرية صرب املوادم الشامخة كشموخ 
جبلها املليشــيا االنقالبية دروســاً لن 
تناسها وروت من دماء أبنائها الطاهرة 
الزكية تــراب اليمن الحبيــب، وأثبتت 
للجميع أن أبناء صرب املوادم رجال حرب 
وسلم، ولوال هذه الدماء ولوال تضحيات 
أفراد املقاومــة والجيش ملا وجدنا بهذا 

املكان.

استقرار أمني 
وحول الوضع األمني أكــد مدير املديرية 
الكدهي أن األجهزة األمنية يف املديرية تبذل 
جهودا عظيمة وبالتنســيق مــع وحدات 
القوات املسلحة املتواجدة باملديرية وبفضل 
هؤالء الرجال ينعم املواطنون باألمن واألمان 

وانعدام الجريمة.

  توفيق الحاج
مديرية كســمة إحدى مديريات محافظة 
ريمة، ارتبط اســمها بالجمــال وتميز أهلها 
بالســلم والنزوع إىل الكد يف سبيل عيش كريم، 
ورغم الحرمان من مشاريع التنمية والخدمات، 
وإخضاع الفــرص والوظيفة من قبل األنظمة 
املتعاقبة للجهوية واالعتبارات غر العادلة، فقد 
خرجت من هذه املديريــة كوكبة من املبدعني 
يف شــتى املجاالت ورفدت الســاحة الوطنية 

باألكاديميني واألطباء واملهندسني واملدرسني.
لكن هــذه املديرية التي تميزت بالســكينة 
والوئام والتماسك املجتمعي لم تسلم من عبث 
االنقالب الحوثي الذي يستند عىل ملشنة الحياة، 
ويغذي طبيعتــه العدوانيــة بالعبث وتصدير 
الخوف والقلق واإلرهــاب والكراهية وتمزيق 
النسيج، فمنذ تمرد مليشيا الحوثي عىل الرشعية 
التزال املديرية تشهد عنفا دائما وجرائم دائمة 
وانتهاكات ال تتوقف تمارسها عنارص وعصابات 

أعادت املليشيا إنتاجها لهذا الهدف.

جرائم االعتداء
تضاعفت مؤخرا حدة الجرائم الجســيمة 
التي تمارســها عنــارص املليشــيا يف مديرية 
كسمة، وظهرت أسماء شــخصيات منتهكة 
تقود عصابــات الجرائم واالنتهــاكات قامت 
مليشــيا الحوثي بصناعتها ودعمها، من أبرز 
هذه األسماء التي أصبحت معروفة لدى سكان 
املديرية )الباروت( و )الزوم(، وكما أرشنا فقد 
عمدت املليشيا إىل صناعة ودعم هذه العصابات 

بهدف النيل من وداعة وسكينة كسمة.
يف ليلة الجمعة التــي صادفت تاريخ7-10-

2020م اعتدى مجهولون عىل الشيخ غالب حيدر 
هادي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشــعبي 
العام أثناء عودته عىل متن سيارته إىل قريته يف 
منطقة يامن، وتعرضت سيارته ألرضار كبرة 
جراء االعتداء، ويف وقت سابق أحرقت عنارص 
تابعة للمليشيا سيارة رئيس فرع املؤتمر الدكتور 
عبد الرحمن عبد الرزاق يف عزلة املغارم وبحسب 
مصدر محيل فإن االعتداء عىل الشيخ غالب كان 
عىل خلفية رفضه طلب للحوثيني بإرسال عرشة 

مقاتلني من أقاربه إىل جبهات القتال.
ويف جانب الجرائم املتعلقــة باالعتداء عىل 
املمتلكات ظهر شخص يدعى )الزوم( ليتزعم 
عصابــة متخصصة بالرسقــة وأعمال النهب 
ليشــكل هو اآلخر مصدرا كبــرا إلثارة القلق 

والخوف يف كل قرى املنطقة.
 وقد سبق أن ضبطه األهايل يف جرائم مشهودة 
كان أخرها رسقة قات مواطن يدعى السحاري 
ومحاولة قتله بتوجيهه عدة طعنات إىل جسده 
إال أن رصاخ املجني عليه كان السبب يف تجمع 
األهايل وضبط الجاني ومن ثم إرساله إىل إدارة 
األمن وبعدها إىل الجبني مركز املحافظة تمهيدا 
إلحالته إىل القضاء، إال أن إدارة السجن التابعة 
ملليشيا الحوثي أخلت سبيله وضمته إىل قائمة 
الهاربني، وهو يف الحقيقة مجند من قبل املليشيا 
لقيادة عصابات تقوم باالعتداء عىل األشخاص 

واملمتلكات.
يف 25 يونيو 2020 أحرق القيادي الحوثي عيل 
الخيواني امللقب "الباروت" منزل األكاديمي عبد 
الله قحطان، يف عزلة القرصب، وتســببت هذه 
الجريمة بتلف كل مقتنيات املنزل باإلضافة إىل 
موت االبقار واألغنام و60 عودا من النحل، كما 
تم إيداع املجني عليه يف السجن بدال عن الجاني، 

والســبب يف هذه الجريمة هو تعــايل القيادي 
الحوثي بالنسب الهاشمي عىل خلفية رشاء اآلخر 
أرض من أحد اقارب الخيواني، وبحسب إفادة 
ســكان محليني فإن ما يعرف بالباروت يقود 

عصابة إجرامية ينتمون إىل محافظة صعدة.
وبعد أسبوع من إحراق منزل الدكتور قحطان 
قام نجل شقيق القيادي "الباروت" وهو املدعو 
محمد عبد الله الخيواني الذي أعلنت املليشيا عن 
هروبه هو اآلخر من السجن وبرفقته شخص 
آخر باســتدراج أكرم عبد الله قحطان يف قرية 
الســلف بعزلة الضبارة بعد صالة الجمعة إىل 
الطريــق ليقوم بطعنه عــدة طعنات متفرقة 
ثم قــام رفيقه يف الجريمة بخنقــه، علما بأن 
الضحية أكرم طالب يف الصف السابع من التعليم 

األسايس.
ونرش األكاديمي عبد الله قحطان منشورين 
عىل صفحته يف الفيس بوك أشــارا إىل ارتكاب 
عصابات تتبع املليشيا الحوثية جريمة الحريق 

السادسة عرص يوم االثنني 13-6-2020م تمثلت 
يف إحراق قصب الــذرة )الوجيم( بجانب منزله 

وتكسر أشجار البن والقات.
وقال "يف ظل صمت املجتمع وغياب الدولة 
وتزايــد املجرمني نتعرض للهجــوم كل يوم 
وحرق أمالكنا وبيوتنا والهجوم املســلح يف 
إجرام وبغي وتهديد وترويع ألطفايل وأرستي" 
متسائال "هل هذا يرضيكم وهل أنتم مدركون 

ملا يحصل لنا"
واوضح أن العصابات البلطجية حد وصفه 
ظهروا بحماية ممنهجة مشرا إىل استقواء تلك 
العصابات بكثرة األعداد والسالح والداعمني لهم 

من قيادات نافذة.
ويف مساع تخديرية وانحياز واضح وعلني مع 
الجناة كلفت جماعة الحوثي القيادي يف الجماعة 
محمد أبو الغيث املعني من قبلهم وكيال ملحافظة 
ريمة باحتواء املوقف وحل القضية بني الخيواني 
)الباروت( الطرف الجانــي والدكتور قحطان 

املجني عليه والتفــاوض مع الطرفني ومعرفة 
الدوافع واالسباب التي ادت إىل ارتكاب كل هذه 

الجرائم.
مصدر محيل اســتغرب مــن عملية التعمد 
السافر يف إظهار الحوثيني عدم معرفة أسباب 
ودوافع الجرائــم املرتكبــة واملتواصلة بحق 
الدكتور قحطان وإجبــاره املجني عىل التنازل 

عن حقوقه بالقوة.  
وأكد املصدر ذاته أن مسلحي املليشيا، أطلقوا 
وابال من الرصاص عىل منزل الدكتور عبد الله 
قحطان يف جريمة جديــدة تضاف إىل عرشات 

الجرائم يف نفس املنطقة.
ويف ســياق متصل نرش الناشــط عيل عيل 
الجربي يف حســابه عــىل منصــة التواصل 
االجتماعي فيسبوك قيام مجهولني باالعتداء عىل 
حقل بن من أمالك /أحمد قايد الجربي وإتالف 
52 شــجرة يف جريمة وصفها بالبشعة وناشد 

الجهات املختصة إىل رسعة ضبط املجرمني.

عصابات منظمة
تصاعــدت الجريمة يف مديرية كســمة 
وانترشت العصابات املسنودة من قبل املليشيا 
يف إطار توجه أفصح عنه ما يسمى بمحافظ 
ريمة املدعو الحباري واملعني من قبل املليشيا 
يف اجتماع توعــد فيه مديريتي الســلفية 
وكسمة بجعلهما عربة إذا لم تستجبا لطلبات 
املليشيا وتنفذا كل توجيهاتها بدعم جبهات 

القتال بالرجال واملال.
وتعليقا عىل ما يجري يف مديرية كسمة من 
استهداف ألمن األهايل وممتلكاتهم ومصادر 
معيشتهم قال وكيل محافظة ريمة األستاذ 
محمد العســل يف ترصيح له: إن مليشــيا 
الحوثي تعمدت اهانة وإذالل أبناء مديرية 
كســمة عىل وجه الخصوص وريمة بشكل 
عام ألســباب كثرة أهمها إدراك املليشــيا 
بأنها ال تملك حاضنة شعبية لذا تحاول فرض 
نفســها عىل ابناء ريمة بالقوة وبارتكاب 

أبشع الجرائم بحقهم.
وأضاف:" إثارة الفــوىض الحاصلة اآلن 
بمديرية كسمة يكشف حجم حقد الجماعة 
عىل هذه املنطقة، ويف الوقت نفسه يكشف 

حقيقة العصابة الحوثية العنرصية ".
وطالب العسل املنظمات الحقوقية املحلية 
والدولية للقيام بدورها يف حماية املواطنني 
وممتلكاتهــم وتحميل مليشــيا الحوثي 
مسؤولية كل ما يحدث يف املحافظة، واعدا 
بأن كل الجرائم لن تمر، وأن العدالة آتية حتما 

وسيطال املجرمني الجزاء العادل.
وهكذا تفعل مليشــيا الحوثي املتمردة يف 
سائر املناطق الخاضعة لسيطرتها، تدمر 
شامل للخدمات والبنى التحتية وممتلكات 
املواطنــني، واعتــداءات متكــررة بحق 
الشخصيات األكاديمية والقبلية واالجتماعية 
وسائر السكان، وارتكاب الجرائم الساعية إىل 
إحداث أرضار بالغة بمصادر معيشة الناس 
الزراعية وغر الزراعيــة، وقد كان من غر 
املتوقع أن مديرية كسمة املتصفة بالجمال 
والوداعة والسكون والسالم والوئام املجتمعي 
أن تشهد مثل هذه الجرائم واالنتهاكات حتى 
جاءت مليشيا الحوثي املتمردة بمرشوعها 
اإلرهابي املدمر لتغرقها يف وحل هذا املستنقع، 
غر أن أبناء كســمة األحرار الرافضني ملثل 
هذه املشــاريع والثقافات الدخيلة هم من 
سيصنعون الفرق ومن يعول عليهم يف إلحاق 

هزيمة ساحقة بمرشوع إيران التدمري.

ريمة.. جرائم جسيمة وانتهاكات ال تتوقف 

مديرية كسمة.. قبلة السكينة تغرق يف وحل جرائم املليشيا

   المناطق المحررة في 
مديرية صبر الموادم تنعم 

باألمن واألمان وتنعدم 
فيها الجريمة

  أبناء المديرية أبطال 
في حالة الحرب ورواد 
التنمية والنهوض في 

حالة السلم

    التنمية الشاملة 
تنهض بمشاركة المجتمع 

جنبا إلى جنب مع
 السلطة المحلية
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مقاومتها 
عيبان صبر

تعترب اإلشاعة من أهم أساليب الحرب النفسية، وذلك ألنها 
تستعمل بفاعلية يف أوقات الحرب والسالم نظراً لشدة تأثرها 

عىل عواطف الجماهر وقدرتها الكبرة عىل االنتشار. 
وتعرف اإلشــاعة بكونها ترويج لخرب أو قصة مختلقة أو 
التشويه يف رسد خرب فيه جزء من الحقيقة مع تعمد التهويل 
واملبالغة بهدف التأثر عىل الراي العام لتحقيق أهداف سياسية 
أو اقتصاديــة أو حربية، ودائماً ما تكون اإلشــاعة مجهولة 

املصدر. 
وتكمن أهيمه الشــائعات يف أنها تهــدف إىل تدمر القوى 
املعنوية بمختلف وسائل وأساليب الرتهيب والرعب والتشكيك 
والتفتيت من أجل إخفاء الحقيقة والحط من شــأن مصادر 

األنباء. 
وهناك عدة ســمات تميز اإلشاعات عن غرها من أساليب 
الحرب النفسية وهي، اإليجاز وسهولة النقل والتذكر والرواية 
والتناقض والغموض واألهمية، وتغرها حسب أهمية املوضوع 
عند األشخاص املعنيني، والعالقة بني األهمية والغموض هي 
عالقة تضاعفية وليست إضافية، وتبدأ اإلشاعة تلفيق خرب فيه 
أثر من الحقيقة ولكن مبالغ فيه أو من ايجاد خرب ال أساس له 
من الصحة، وتزدهر اإلشاعة عىل االخبار، كما أنها تنفس عن 

مشاعر مكبوتة وتشعر راويها بكونه رجل مهم. 
أنواع الشائعات:

1 - الشائعة الهجومية: وهي املوجهة ضد العدو 
2 - الشائعة الغائصة: وهي التي تغوص تحت السطح لتظهر 

مرة اأخرى حسب تهيئة الظروف املناسبة. 
3 - الشــائعة الزاحفة: وهي التي يتــم الرتويج لها ببطء 

وهمس وبطريقة رسية. 
وهناك أيضاً تصنيف أو تقسيم للشائعات حسب موضوعها 
منها عىل سبيل املثال ال الحرص، إشــاعة اتهامية، وإشاعة 
توقعية، وإشــاعة الفضول واالســتطالع، وإشــاعة مثرة 
لألعصاب، وإشاعة الكراهية، وإشاعة سامة، وإشاعة األماني، 
وإشاعة رشيرة. وكل هذه األنواع محورها نفسية الجمهور 
املستهدف سواء كان مدنياً أو عســكرياً وتستخدم يف السلم 

والحرب، وقبل وأثناء وبعد املعارك. 
ومن أجل التحصن من الوقوع يف فخاخ اإلشاعات املغرضة 
ومقاومتها فإن األمر يتطلب تخطيطاً شامالً وعىل مستويات 
عليا مــن التخصص، وتكاتف جهــود املخلصني من الجميع 
للقضاء عىل هذه اآلفة من خالل قيام أجهزة الدولة املختلفة 
من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون، وغرها بكشــف الحقائق 
املتعلقة بموضوع اإلشــاعات وكذلك البيانات السليمة التي 
يجب أن يعرفها الناس إلزالة أســباب الغموض املساعد عىل 
رواج أية إشــاعة، وتنمية ثقة الناس باألنباء وتوضيح خطر 
تدارك اإلشاعات عىل الروح املعنوية، واقتفاء خط سر اإلشاعة 
والوصول إىل جذورها ووضع مروجيها تحت املحاسبة، وكذا 
خلق االيمان والثقة بالبالغات والبيانات الرسمية، والثقة التامة 
بالقيادة السياسية والعسكرية، كذلك التحصن بالوعي الكايف 
واليقظة والحس األمني تجاه كل طارئ غريب ومثر للشــك 
والقالقل ويهدد شق الصف أو زعزعة األمن واالستقرار والسعي 
الدؤوب لكشــف ومحاربة مروجي اإلشاعات ويف املقابل عىل 
القيادة السياسية والعسكرية من أعىل إىل أدنى هرم السلطة 
تفويت أي فرصة يمكن ان يستغلها العدو لبث سمومه وغرس 

أشواكه بني أبناء الشعب أو رفاق السالح. 
وتاريخ الحروب خر معلم ملن يغفل أو يتجاهل قوة الحرب 
النفســية يف تغير مســارات املعارك ونتائجها، وأيضاً تغير 
القناعات واملواقف وانعكاس ذلك عىل الســلوكيات واالفعال، 
فمن يملك كل مقومات الحرب النفسية فإن النرص حليفه األول 
واألخر، ولن أبالغ لوقلت أن عدد املقاتلني وعتاد الســالح ما 
هو إال تحصيل حاصل ملعركه حسمت سلفاً بالحرب النفسية. 
فالناس مدنيون أو عسكرين كتل من العواطف والوجدانيات 
وعىل قدر اهتمامك واشتغالك عىل هذا الوتر الحساس تجني 
ثمار ما زرعت إما النرص، أو الهزيمــة. إنها الحرب الناعمة 
التي ال يشعر الضحية بدالالت ومعاني مغزاها وهدفها، حيث 
تشكل وسائل اإلعالم املختلفة املرئي منها واملسموع واملقروء 
ووسائل ووســائط التواصل االجتماعي الرسمية والشعبية، 
والتقليدية والحديثة منافذ إشــعاعات الضوء املبهر والعامي 
للعيون والعقول. ومن قوة تأثر هذه القوة الناعمة يف تجير 
التوازن الثنائي بني قطبني، لصالح قطب واحد يف العالم، أخذت 

إىل جانب مسمياتها الكثرة اسم الحرب الباردة. 

كتابات

أرشت يف العدد املــايض يف مقالة بعنوان 
"فوالذية الجيش األســطوري" إىل رواية 
كيف ســقينا الفــوالذ للروائــي الكبري 
)تولستوي(، والتي تحكي نضاالت الشعب 
الرويس العظيم يف مواجهة األعداء املرتبصني 
ومقارعة العنرصيــة النازية »األبارتايدية« 
العنرصية املقيتة للجنــس واللون والعرق 
وعىل غرارها تأتي رواية»آالم « لألديب الرويس 
)مكسيم غوركي( األكثر شهرة وانتشار ا يف 
العالم باعتبارها إحدى روائع األدب العاملي 
والتي تعكس مدى تضحيات أولئك األفذاذ 
الجسورين للجيش الرويس، والذين تصدوا 
ببسالة نادرة لجحافل الغزو الهتلري النازي 
بعد أن كانوا يف قلب ســيبرييا وعىل أبواب 
روسيا ليتم دحرهم وهزيمتهم عىل يد أولئك 
املغاوير رغــم معاناتهم االجتماعية كطبقة 
مسحوقة، اال انهم أغنياء يف اإليمان والعقيدة 
العســكرية ويف اإلخــالص لقضية الوطن 
الكربى حتى تحقق لهم النرص املؤزر، وذلك 

إبان الحرب العاملية الثانية١٩٤٥م.
اذ كانــت الحصيلة النهائيــة للتضحية 
مهولة جدا فقد حصــدت أكثر من عرشين 
مليون مقاتل رويس، هذه البطوالت تأتي يف 
سياق االنتصارات والتضحيات الجسام التي 
يخوضها ابطال الجيش الوطني األسطوري 
ويسطرون من خاللها أعظم املالحم النضالية 
يف كل الجبهات واملواقع كمؤسسة عسكرية 
وأمنية ال تقهر، وال تعرف للقهقرى سبيال 
بما يعكس مدى صالبتها وعنفوانها الكاسح 
،استماتة ال تضاهي ملا يجرتحونه من مآثر  
بطولية خارقة يوما إثر يوم، باتجاه الهدف 
املرسوم مجسدين شــعار: »يد عىل الزناد 
وعني عىل صنعاء«، كأيقونة إيمانية ال تبارح 

وجدانهم الوطني قيد أنملة.
يف مواجهة رشســة مع قــوى الحوثي 
االنقالبية القادمة من أحراش املايض وكهوف 
الظالم.. والتي تدفــع بمقاتليها عنوة نحو 
محرقة املوت دون قناعــة ورغبة خالصة 
منهم، بعد أن زجت باآلف األبرياء يف حرب 

عبثية ال ناقة لهم فيها وال جمل.
عىل النقيض من ذلك أبطال القوات املسلحة 
الفذة، والذي يرفد قواها من مخزون الشعب 
الثوري.. اولئك األحرار الرشفاء الذين هبوا 
طواعية، ووهبوا أرواحهم لبالدهم رخيصة 
بمحض إرادتهم .. بعــد ان تذوقوا حالوة 

النظام الجمهوري كهدف سام مقدس.
لقد رأينا باألمس القريب مشــاهد فيديو 
عرب مواقع التواصل االجتماعي لوقائع حية 
يف امليدان تبعث عىل الفخر واالعتزاز الوطنيني 

للمقاتل البطل ..طارق مغنيز ورفاقه وهو 
يحارص مقاتالً حوثياً لينقض عليه كالليث 
املفرتس ويجرده من ســالحه ويســقطه 

رصيعا.
هكذا هو حال الرجال األبطال امليامني يف 
كل املتارس والخنــادق تميض معنوياتهم 
ومواقفهم امليدانية بذات الوترية من الحماس 
املتقد واملنقطع النظري، وما خفي كان اعظم 
يف هذا الصدد، عىل الرغم من معاناتهم من 
شظف العيش وتأخري الرواتب، لكن إيمانهم 
بالقضية املصريية، عهدا قطعوه عىل ذممهم 

أال مساومة فيه وال تراجع.
مثل هكذا مشــاهد تتكرر مرارا .. لكن 
لألسف الشديد لم ترصد ولم توثق لألجيال 
وللتاريخ لكي تفعل أفاعيلها يف املعنويات يف 
الروح املرشئبة الوثابة نحو الحرية والخالص 

والحارضة بقوة عىل أرض الجهاد.
إنهم بحق يستحقون التوثيق، حقا إنهم 
جبال فوق الجبال تعانق السماء كمعنويات 

عالية.
وعندما تقول لهم: هل من املمكن أن التقط 
لكم صورة أو ومضة توثيقية يف ساحة الوغى 
يردون عليك باقتضاب شديد وبلغة إيمانية 
واثقة ليس بالــرضورة يكفينا ثقة خالصة 
بالله.. فعني الله ترعانا وتحمينا كمحتسبني 

له وللوطن.
إنما ينم ذلك عن التواضــع الجم لجنود 
مجهولني ال يأبهون باألضواء غري أن الحقيقة 
تقتيض عىل )اإلعالم الحربي( ومن عىل شاكلته 
ان يســلط عني عدســاته يف ميدان النزال 
كاستحقاق وطني مرشف، يف الرصد البطويل 

الباذخ والحي كشهادة دامغة لقادم األيام.
ما تداولته قنــوات التواصل االجتماعي 
لجنودنا البواسل يف معركة الرشف والفداء، 
وما تم مشــاهدته عىل تلك الشاكلة من أرس 
واقتحام وتقدمات يف النسق األول عىل غرار 

ما قام به الجندي مغنيز. 
ال شــك بأن تلك املشــاهد املثرية ستظل 
محفورة يف الذاكرة اليمنيــة ولن يمحوها 

الزمن.. كما ييش بأن النرص قادم المحالة.
وعىل خــالف ماتم مشــاهدته يف قنوات 
التواصل مع أحد املرشفــني الحوثيني وهو 
يتحاور مع املغلوب عىل أمره )أبو مشــري( 
فيما يتعلق   بتحسني الوضع الغذائي ليتم 

تصفيته الحقا.

بيت من الشعر:

وطن تشيده الجماجم والدم

تتحطم الدنيا وال يتحطم

أسود في المتارس ال يأبهون باألضواء
محمد الشيباني

يف هذا املقال نســتعرض نبذة عن ما عرفناه من صفات 
شهيد الوطن األخ العزيز املالزم أول مصطفى محمد عوض 
الرهوة، هذا الرجل القائد املغوار الذي قدم نفسه دفاعا عن 
األرض والعرض، رجل جسور وشهم وذو أخالق عالية، من 
جالسه أحبه وإن دعا لبى وإن وعد أوىف، كان سندا لرفاقه 
وزمالئه، وشــابا مبادرا يعجز اللسان عن وصفه شاباً، له 
مواقف بطولية ال تحىص، ومختــرص القول: أنه كان قائدا 

بكل ما تعنيه الكلمة.

رجل من أنبل وأشــجع الرجال الذين نعرفهم يف حياتنا 
العســكرية واملدنية، فقد كان لنا يف العسكرية قدوة كقائد 

ومعلم واخ ورفيق وصديق كثري النصح لنا.

اتسم هذا القائد بشــجاعته ووفائه وشهرته التي بلغت 

يف الكلية الحربية الســودانية عنان السماء بني طلبة الكلية 
ومعلميها وضباطها، فكان محافظا عىل سمعة اليمن وجيشها 
حتى قيل عنه: ) جيش اليمن هو مصطفى(، ولقب هذا القائد 
من قبل السودانيني  باملرعب، فقد رشف اليمن أفضل ترشيف 

.

وهو إىل جانب ذلك رفيع الكالم وحسن الخلق منتظم يف 
أعماله وحياته اليومية ومواظب عىل الصالة يف وقتها، وجميل 
الصوت يف تالوة القران، يحب نصــح اآلخرين ويحب لهم 

الخري.

كان يشــد من أزرنا ويرفع من معنوياتنا العســكرية 
ويشجعنا ويحثنا عىل حب الوطن والدفاع عنه وعن وحدته، 
فكان من حبه للوطن يحمل العلم اليمني يف كل مرشوع من 

مشاريع الكلية الحربية ترشيفا وفخرا بأنه يمني.

ترك لنا أجمل الذكريات يف حياتنا وأقوى املواقف الرجولية 
أمام السودانيني والقطريني واملوريتانيني، فكان الجميع يهابه 
بقوة شخصيته ورجولته حتى يف لبسه العسكري وتدريبه 
وخطواته العسكرية، كان نموذجا لدفعته وباقي دفع الكلية 

الحربية 

لو كتبنا عنه ما كتبنا فلن نوفيه حقه، رحم الله الشــهيد 
وأسكنه فسيح جناته اللهم ارحمنا يوم أن نصري مصريه )إنا 

عىل دربه سائرون(. 

إخوان ورفقاء الدرب العسكري للبطل الشهيد مصطفى 
الرهوة الدفعة)66( عنهم العميد الركن الخرض صالح مزمرب 

مدير دائرة شؤون األفراد واالحتياط العام بوزارة الدفاع .

العميد الركن/  الخضر صالح مزمبر

الشهيد »مصطفى الرهوة« جيش اليمن المرعب 

 قواتنا المسلحة تمضي نحو المجد
عمر الغالب

تويل الدول والحكومات يف كل دول العالم املؤسسة الدفاعية 
واألمنية أهمية كبرية، وتحظى باحــرتام وتقدير كل أفراد 
الشعب ومكوناته، وذلك إدراكا بأهمية الدور الذي يقع عىل 
عاتق هاتني املؤسستني، فال تنمية وال نهضة دون أمن، وال أمن 

واستقرار دون جيش قوي ووطني.

هذه القاعدة أدرك أهميتها اليمنيون يف الوقت الراهن، لهذا 
يسعون جاهدين إىل تحقيقها واقعا ملموسا عىل األرض، هذا 
اإلدراك يتبلور يف االعرتاف بدور أبطال القوات املسلحة الكبري، 

والذي يتعاظم يف عيون املجتمع يوما بعد اخر.

 إن املؤسسة العسكرية اليوم وهي تسطر البطوالت دفاعا 
عن الوطن ترسخ يف ذات الوقت قيم الوالء واالنتماء الوطني، 
وتعزز وحدة النســيج االجتماعي وتخط لألجيال يف سفر 

التاريخ مالحم الخلود، وتعطي دروساً يف الوطنية واالنتماء 
والحرية ملن فقدهما.

إن جيشنا الوطني االســتثنائي الذي تأسس يف ظروف 
استثنائية قطع اليوم شوطا كبريا يف عملية البناء، ووصل إىل 
مرحلة متقدمة تمكنه من تحقيق انتصارات عظيمة ونجاحات 
عن جدارة واقتدار قياسا بالزمن القصري واإلمكانات املتواضعة 

والوضع الصعب للبالد.

لقد لبس أبطال القوات املســلحة ثياب العز والكرامة، 
واتشحوا شموخ وباس آبائهم السبئيني وهم اليوم يجسدون 
والءهم وحبهم لوطنهم، ويرضبون أروع البطوالت يف التضحية 
والفداء، ويقدمون الشهيد تلو الشهيد ومن ورائهم يتجسد 
التالحم الشعبي والقبيل من إسناد ومدد واصطفاف وتالحم 

غري مسبوق.

يف الوقت الذي يشتد نعيق اعداء الوطن واملؤسسة الدفاعية، 

ويرتفع رصاخهم محاولني النيل أو التشويه أو التقليل من 
أهمية الدور الذي يقدمه األبطــال والقيادات الوطنية نرى 
األبطال يمضون نحو املجد غري آبهني لتلك األصوات النشاز 
التي بات غرضها وهدفها واضح، والدور الذي تلعبه معلوم 

لكل ذي لب.

إن املرامي الخبيثة التي يسعى أصحابها إىل جر جيشنا 
إىل مربعات خارج الهدف املرسوم وإشغاله عن هدفه وعدوه 
الحقيقي املتمثل يف مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران تظل محاوالت فاشلة يؤديه إشخاص فاشلون ال قيمة 
لهم وال وزن أمام أهداف وطموحات قواتنا املسلحة وشعبنا 

العظيم.

وتظل تلك املرامي الخبيثة من سفاسف األمور التي يرفضها 
أبطال جيشــنا رفضاً قاطعا إليمانهم املطلق بسمو مهمته 

الوطنية التي ال تنحرص يف أفق حزبي أو مناطقي ضيق. 
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عمر الريدي.. بطل هذه المرحلة
يحيى اليناعي

الشهيد القائد عمر الريدي

   تغطية خاصة

يف موكب جنائزي مهيــب وحضور الفت 
شــيعت جموع غفرة يف محافظة مأرب يوم 
اإلثنني املايض جثمان الشــهيد البطل النقيب 
عمر الريدي، أحد منتســبي دائــرة التوجيه 
املعنوي للقوات املسلحة، والذي استشهد عقب 
إصابته وهو يؤدي واجبه الوطني بجبهة نجد 

العتق، رشقي العاصمة صنعاء. 
وشهد موكب التشــييع الذي تقدمه مدير 
دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة العميد 
الركن أحمد عيل األشــول، مشاركة حاشدة 
حرضها العديد مــن القيادات العســكرية 
والشــخصيات االجتماعية وأقــارب وزمالء 
ومحبي الشــهيد وجمع غفر من املواطنني، 
وعقب الصالة عــىل جثمان الشــهيد وري 
الثرى عىل جثمانه الطاهر بمقربة الشهداء يف 

محافظة مارب.
رافقت 26 ســبتمرب موكب التشييع والتقت 
بعدد من القيادات العســكرية وأقرباء الشهيد 
ومحبيه وزمالئه وبعضا من املشــيعني، وقد 
أشاد املشيعون بمناقب الشهيد ودوره النضايل 
يف مقارعة مليشــيا التمرد واالنقالب الحوثية 
املدعومة من إيران يف كافة جبهات القتال، حتى 
استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني يف جبهة نجد 

العتق، نستعرضها يف هذه التغطية الخاصة.

تاريخ نضالي 
للشــهيد عمر الريدي مآثر بطولية كثرة يف 
مقارعة مليشــيا املتمردة، كشــفت عن مدى 
حبه لوطنه وانحيــازه لقضاياه املصرية، فقد 
وهب اهتماماته وجهوده ونذر وقته ونشاطه 
لصالح منارصة قضايا الوطن والشعب يف هذه 
املرحلــة العصيبة التي تمر بهــا البالد، والتي 
تتطلب أن يكون الجميع بمثل همته ومثابرته 
وكفاحه، وقد تعرض الشهيد لالختطاف من قبل 

املليشيا الحوثية يف العاصمة صنعاء، ومكث يف 
سجونها عامني، حتى أفرج عنه ضمن صفقة 
تبادل لــألرسى، وكان بإمكانه أن يخلد للراحة 
واالهتمام بشؤونه الخاصة، لكن أصحاب الهمة 
العالية والنفوس األبية ترفض حياة الذل وتأبى 
الدنية واالستسالم ، فما لبث  عقب اإلفراج عنه 
إال أن توجه إىل ميادين الرشف والبطولة ، حتى 

استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني.

مسيرة خالدة
العميد الركن احمد األشــول يقول لـ"26 
سبتمرب":)أوأل نرتحم عىل الشهيد ونقدم العزاء 
ألهله وذويه ونسأل الله ان يسكنه جنة النعيم 
والخلد( مضيفا: )إذا تكلمنا عن حياة الشهيد 
وسرته النضالية ال نستطيع أن نوفيه حقه، 
فقد كان من أبناء الجيــش املخلصني الذين 
سجلوا مســرتهم النضالية تاريخا خالدا ال 
ينىس، وقد بدأ مشواره النضايل يف مجال تعليم 
الناس وتربيتهم، فربــى وعلّم قبل أن تجتاح 

مخلفات كهنوت اإلمامــة للعاصمة صنعاء 
اعداء العلم والتعليم، وأقدمت املليشــيا عىل 
اختطافه وسجنه ملدة عامني ونصف تعرض 
خاللها للتعذيب (، مشرا إىل أنه )وبعد أن خرج 
من السجن ضمن صفقة تبادل أرسى اتجه إىل 
الجبهة يقاتل األعــداء إىل أن فاضت روحه إىل 
السماء وهو يؤدي واجبه الوطني مع إخوانه 

من أبناء التوجيه املعنوي للقوات املسلحة(.
وأكد العميد الركن األشول بأن الشهيد عقب 
إصابته وأثناء ما كان جريحا ويف آخر ثالث دقائق 
من حياته وجه رسالته إىل األبطال وصناع النرص 
واألمجاد يف ميادين الرشف والبطولة، يقول فيها: 
"نحن عىل حق وهم عىل باطل، ولو بقي منا واحد 
سيقاتل املليشيا ليس هدفنا محدود بالجوف أو 

مارب، ولكن موعدنا هو صنعاء".
وأردف العميد الركن أحمد األشول قائال: 
)هؤالء هم أبطالنــا وجنودنا كما عهدناهم 
مخلصني للوطن حتى عند لحظات االستشهاد 

يــؤدون رســالتهم بشــجاعة وإيمان ال 
يتزعزعان(.

على الدرب 
 والد الشهيد محمد صالح الريدي عرب عن 
فخره واعتزازه باستشهاد نجله يف سبيل الله 
والوطن، وقال يف حديثه لـ"26 سبتمرب": )لقد 
قدم الشهيد قبل استشهاده رسالته إلخوانه 
يف جميع الجبهات يقول فيهــا: بأن الجيش 
الوطني عىل الحق والحوثي عىل باطل(، ودعا 
الريدي )ابناء الجيش إىل مواصلة الســر عىل 
درب الشهداء وامليض يف استكمال املشوار عىل 

طريق الحق حتى النرص(.
من جانبه قال العقيد محمد هزام: )كان 
الشهيد النقيب عمر الريدي مثاالً يف القدوة 
الحسنة لكل من عرفه، منفذا ملهامه وواجبه 
عىل الوجــه املطلوب، فهنيئــا أن تكون له 
الخاتمة املباركة املرضية الــذي وفقه الله 
به(، مضيفا )وصلت رســالة الشهيد إىل كل 

ارجاء اليمن رحمة الله عليه، ونسأل من الله 
عزوجل أن يعوض جيشــنا وأرسته املباركة 

بنرص وتمكني(.

أنموذج الوطنية
 يف حديثه ل26 سبتمرب يقول العقيد أحمد 
يحيى األشــول: )الشــهيد عمر الريدي كان 
أنموذجا من نماذج الجيش الوطني يقتدي به 
كل من عرفه، فقد كان يتكلم بلسان الحقيقة 
وضمر كل جندي وضابط(، الفتا إىل أن الرسالة 
التي وجهها هي ذات الرسالة التي يريد إيصالها 
أبطال القوات املسلحة سواء  كانوا شهداء أو 
جرحى أو أرسى، فكلهم يريدون  التأكيد عىل 
رسالة الشــهيد بأننا عىل حق والحوثيني عىل 
باطل ، لكن رسالة الشهيد حظيت بالتوثيق، 
ومفاد هذه الرســالة العظيمة والسامية أنه 
كل ما تصارع الحق مع الباطل فالغالب بقدرة 
الله هو الحق وهو ما سيكون يف آخر املطاف، 

والخذالن ملن يحمل الباطل يف كل مكان(.

 أما العقيد محمد صالح أشار إىل أن )الشهيد 
كان مثاالً للوطنيــة، حيث وهب للجمهورية 
والوطن كافة أنفاسه حتى أنفاسه األخرة التي 
كان األطباء يريدون إعادتها له فبذلها يف سبيل 
الله للوطن، فقد دافع عــن الجمهورية منذ 
الحرب الخامسة يف صعدة، ودافع عن صنعاء 
حني اقتحمتها مليشــيا الحوثــي واعتقلته 
حينهــا، وبعد خروجه من ســجنه لم يكتف 
ولم يمتنع عن مواصلة نضاله يف كل الجبهات 
وامليادين حتى ارتقى شهيداً يف جبهة نهم وهو 
يخوض املعركة الوطنية ضد السالليني أعداء 

الجمهورية(.

رسالة الشهيد 
وجه الشهيد البطل النقيب عمر الريدي يف 
مقطع فيديو قصر تم تسجيله قبل استشهاده 
بثالث دقائق رسالة إىل زمالئه يف ميدان الرشف 

والبطولة، قال فيها:
وثقوا وانرشوا هذا املقطع ..

والله.. والله ..والله .. اننا عىل الحق ومليشيا 
الحوثي عىل الباطل..

ولو بقي منا واحد ســنقاتل املليشيا يف كل 
الجبهات وموعدنا صنعاء

وقــد كان لهذه الرســالة واليــزال صدى 
واسعاً بني أبطال القوات املسلحة واإلعالميني 
والناشطني وعموم املواطنني، وهو حال الرسائل 
الصادقة التي تنبع من قلب صادق شديد اإليمان 
بقضايا وطنه املصرية، األمر الذي جعلها حديث 
الساعة لكثرة تداولها يف وسائل اإلعالم ومنصات 
التواصل االجتماعي وتناقلها بني عموم الناس 
والنخب، وإلهامهــا لكثر من النخب الثقافية 
بمن فيهم الكتاب واألدباء الذين سخروا أقالمهم 
إليصال هذه الرسالة وأبدعوا يف كتابة املقاالت 
والقصائد الشعرية التي تناولت بطوالت الشهيد 
وتضحياته ومواقفه البطولية، وسنستعرض 
يف هذه التغطية أبرز ثالثة مقاالت تحدثت عن 

الشهيد.

أنت بطــل هــذا الزمان يا 
عمر الريدي، وأســتاذ الحرية 

والشهادة يف مدرسة الوطن.
لم تغلف سجون اإلمامة قلبك 
بالرهبة، وخرجت منها مقاوما 
بالعظمة وكربياء  مســكونا 

املناضلني الكبار.
أنت يا عمر من أعطى الحرية 
أفقهــا الحقيقــي ومعناها 
الشــامل، فحرية اإلنســان 
ال تكتمــل بالنجــاة من أرس 
السجون فحسب، بل بالنضال 
إلنقاذ الوطن املكبل بقيود الظلم 

والطغيان.
ويف ســبيل حريتك وحرية 
شعبك وبلدك قاومت يف الجبهات 
حتى النهاية ويف قلبك شجاعة 

كل األبطال يف التاريخ.
نذرت عمــرك كامال لليمن، 
ولم تدخــر منه حتى األنفاس 
األخرة، فبعثت معها وصيتك 
الخالــدة بمواصلــة النضال 

واملقاومة.
ستظل هذه الوصية ترتدد يف 
نفوس األحرار كصيحة معلقة 
يف ضمر الدهــر إىل أن يكتمل 
النرص، ثم تســرتيح بني يدي 

التاريخ إىل جوار الوصايا الخالدة 
ألبي األحرار محمــد محمود 

الزبري.
ستســكن يا عمر قلب هذا 
الوطن الذي وهبته حياتك ولن 

تنطفئ ذكراك.
ســتبقى أمام األجيال بطال 
متقدما وخالدا يف ذاكرة الشعب 
شأن املناضلني الكبار كالسالل 

والثاليا والقشيبي والشدادي.
يف نهاية شهر يونيو املنرصم 
التقيته يف مجزر تجاذبنا أطراف 
الحديث ملدة ثم مضيت لتغطية 
األحداث يف صحراء اللسان وأم 
العربي والجدفــر القريبة من 
مديرية الروض بالجوف فيما 
ذهب هــو إىل مواقع الجيش 
الوطني يف نجد العتق يف مهمة 

توجيهية يف املتارس األوىل. 
عدت من أطراف الجوف إىل 
نقطة االنطالق والتقيت بفريق 
التوجيــه لكن عمــرا لم يكن 
بينهم، فسألت عنه ألني قلقت 
من عدم رؤيتــه بينهم، فوقع 
ماكنت قد خفــت منه حيث 
أصيب بعد أدائه لعمله ونقل إىل 

املستشفى. 

منذ ليلة أمس الجمعة كنت يف 
منطقة نائية لم أستطع فيها أن 
أتصفح األخبار، وأثناء تصفحي 
لها فصعقت بخرب استشهاده 
مع علمي مســبقا من خالل 
متابعتي لحالته من خالل سؤايل 
لوالده عن حالته فكان يجيبني 

بأن حالته تتحسن 
قبيل رحيلــه بلحظات بعث 
القائد عمر محمد الريدي برسائل 
وجهها ألصحاب العزائم الخوارة 
واليقــني الضعيــف بأحقية 
الرشعية والقتــال يف صفوفها 

وبطالن االنقالب الحوثي.
أيضا دعى ابطــال الجيش 
الوطني إىل الثبات حتى النرص 
يف ظل كافة املتغرات وظهور 

كافة املؤامرات.  
لقد أدى القائد عمر الريدي 
مهمته التوجيهية يف آخر رمق 
من حياته فرفع املعنوية وأبطل 
الشــائعة والحرب النفسية، 
وأكد عــىل أهميــة اإلعالم يف 
نقل الحقيقة ودحض الشــبه 
والشائعات رحمك الله ماتعاقب 
الليل والنهار وعىل فراق مثلك 

فلتسل الدموع.

الشاعر القدير األستاذ عامر 
الســعيدي يكتب عن الشهيد 

البطل عمر الريدي:
اللحظات األخرة للشجعان 
مزلزلة، أنفاسهم األخرة لهب، 
كلماتهــم األخــرة عواصف 
لكنها غالبا ال تجد الطريق، ال 
يلتقطها أحد، تخبو معهم أو يف 
قلوب من حولهم، ال نصدقها 
حــني تنقلها إلينا األلســنة، 
نتهمها بالتخريف والزيف، لكن 
حني تلتقط الكامرا آخر ثالث 
دقائق من حياة محارب غاضب 
وثائر، فإن األســاطر تفقد 
ملعانها أمــام حقائق األبطال 
الوهاجة، نفقد نحن وجوهنا، 
يتســاقط لحمهــا، نتقزم، 
تشوهنا الحقيقة، تجردنا من 
األنانية التي نرفضها بها حني 
نعاند أو نتغطرس ألســبابنا 

التافهة والرخيصة. 
شــاهدت مقطعاً قصراً، 
فيديو آلخر ثــالث دقائق من 
حياة أحد الشــجعان الذين ال 
نعرفهم حتى حني يموتون، إال 

نادرا.
مقطــع زلزلنــي، أتلــف 
أعصابي، جعلني أحرشج، أدثر 

النشيج بالخجل، فتتني هذا 
أيضا؛ جعلني  الفيديو، لكنه 
أكثــر إيمانا أننا ســننترص 
مهما حصل، سننترص حتى 
لو لم يبــق إال محارب واحد 
بشجاعة وثبات وعنفوان ذلك 
الشاب الصنعاني األنيق، بالغ 
الوســامة، الذي كان قد ذاق 
صنوف العــذاب يف معتقالت 
الحوثي لعامني كاملني، بعد 
اختطافــه من منزله شــأن 
كل الضحايــا، وعندما خرج 
يف صفقــة تبــادل، ذهب إىل 
الجبهة كواحد من املحاربني 
الشــداد، كملك إسربطة، بل 
ال كأحد، كما هو،  استبســل 
حتى أُثخن، ثم قبل أن يودع يف 
املشفى، ترك واحدة من رسائل 
الخلود يف آخر ثالث دقائق من 
حياته، كان لديه إرصار عجيب 
أن يسجل الفيديو، كان يقول 
للدكتورة التي تحاول توقفه 
حفاظا عــىل صحته: خالص 
يــا دكتورة انتهــى األمر، ال 
تقاطعونــي أبلغوا أمي وأبي 
وزوجتي وإخوتي يف الجبهات 
أننا عىل الحق. قاطعوا مجددا 
لكنه حســم األمــر، انتهت 

حياتي خالص، أنا أرى الحور 
العــني يف الجنــة، نحن عىل 
الحق، انرشوا رســالتي، ثم 
يلهج بشهادة التوحيد ويموت 

كأسطورة.
ملعونــة أيامنــا الجبانة، 
ملعونــة أقالمنــا الرخيصة 
التــي تنتقص مــن هؤالء، 
ملعونة كلماتنا االستعراضية، 
وبطولتنــا املوهومة، ملعونة 
ملعون  ومقاصدنا،  قصائدنا 
كل نذل وســاقط ســخر أو 
انتقص من املقاتلني يف خطوط 
التماس، هــؤالء هم الرشف 
ونحن العار، هؤالء هم الرجال 
ونحن األشــباه، هؤالء الذين 
يضخون دمهم ويمشون حفاة 
بال رواتب، هم الحق والحقيقة، 
وهم ألوان العلم الوطني، مهما 
حاول املأجــورون أن ينالوا 
منهم، مهما تشــدقنا عليهم 
بثقافتنا الجوفــاء ومدنيتنا 

املشوهة ووطنيتنا الشاذة.
مليون متقــول، لن يكون 
بظفر متصدع يف قدم مشققة 

لبطل يف الجبهة. 
املجد والخلود يا أستاذ عمر 

الريدي.

أشادوا بمناقبه وأدواره النضالية ومواقفه البطولية المتفردة

مجوع غفرية تشيع جثامن الشهيد الريدي
    العميد الركن أحمد األشــول: الشهيد أحد الرجال المخلصين للوطن الذين أدوا واجبهم 

بإيمان راسخ حتى في لحظة االستشهاد
    العقيد محمد هزام: كان مثاال في القدوة الحسنة يؤدي مهامه وواجباته الوطنية على الوجه المطلوب
    العقيد أحمد يحيى األشول: وجه رسالة سامية مفادها أن الحق ينتصر على الباطل في نهاية المطاف
 للوطنية ظل منافحا عن الجمهورية حتى آخر نفس في حياته

ً
    العقيد محمد صالح: كان الشهيد مثاال

    والد الشهيد: على أبطال الجيش المضي في استكمال المشوار على طريق الحق حتى يتحقق النصر
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بمعنويات مرتفعة، وجاهزية 

قتاليــة عاليــة، يواصل أبطال 

الجيش مسنودين برجال القبائل 

وطران تحالف دعم الرشعية يف 

اليمن التقدم امليداني والعسكري 

بعزم وثبات يف مختلف جبهات 

الرشف والبطولة بجبهة قانية 

شمايل محافظة البيضاء.

  رفيق السامعي 

       تصوير: إياد البريهي

جبهــات وميادين الــرشف والبطولة يف 
منطقة قانية شــمايل محافظــة البيضاء 
تشهد مواجهات عسكرية مستعرة يخوضها 
أبطال الجيش ضد مليشيا التمرد واالنقالب 
اإلمامية، ويلقنونها خسائر برشية ومادية 

كبرة وفادحة يف األرواح والعتاد.

يف هذه الجبهة ذات األهمية االسرتاتيجية 
يتمتع أبطــال الجيش مســنودين برجال 
القبائل وطران التحالــف العربي بالروح 
املعنوية العاليــة، مؤكدين عزمهم وثباتهم 
وإخالصهم يف امليض قدماً نحو اســتعادة 
الدولــة املخطوفة ومؤسســاتها املختلفة 
وإنهاء التمرد واالنقالب الســاليل الكهنوتي 

البغيض.

هزائم ساحقة 
 قائد لواء املجد العميد عيل الفالحي، أكد 
أن أبطال الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة 
ورجال القبائل املســاندين للجيش الوطني 
كّبدوا مليشــيا الحوثــي االنقالبية، مطلع 
األسبوع الجاري ، خســائر برشية ومادية 
كبرة توازي خســائرها التــي تكبدتها يف 
مختلف جبهات القتال خالل الفرتة املاضية.

وأضاف العميد الفالحي أن مليشيا الحوثي 
االنقالبية راهنت وتراهن عىل الوهم، والكذب 
والخداع الذي تروجه دوماً لعنارصها التي 
تقودها إىل محارق املوت والهالك، وسيأتي 
اليوم الذي تفقد تلك املليشيا االنقالبية كل ما 
لديها من مقاتلني سواء من املخزون البرشي 
أو من العتاد العسكري الذي استولت عليه 
بعد انقالبها املشؤوم عىل الدولة ومؤسساتها 

املختلفة . 

وأشار العميد الفالحي إىل أن قوات الجيش، 
مسنودين برجال القبائل واملقاومة الشعبية 
الباسلة لديهم معرفة تامة بنقاط الضعف 
للمليشيا االنقالبية، وقد نجحت قوات الجيش 
يف تنفيذ كمائن محكمة وعمليات استدراج 
نوعية ألحقت باملليشــيا االنقالبية خسائر 
برشية ومادية كبــرة يف األرواح واملعّدات، 
عالوة عىل الخسائر التي تتلقاها تلك العصابة 
اإلجرامية إثر الغارات الجوية للتحالف العربي 
التي تستهدف تحصينات وتعزيزات املليشيا 

االنقالبية بشكل متواصل.

     فرار جماعي 
وأوضح العميــد الفالحــي، أن قيادات 
ومرشيف جماعة الحوثــي االنقالبية يفرون 
دوماً من جبهات القتال يف جبهة قانية شمال 
محافظة البيضــاء، ويرتكون جثث قتالهم 
وعنارصهم الجرحى يف الشــعاب والوديان 
دون أن يلتفتوا لرصخاتهم وتوّســالتهم، 
مؤّكداً أن هذا سلوك متأّصل يف تكوين املليشيا 
االنقالبية وثقافتها العنرصية البغيضة التي 

ينبذها أبناء الشعب اليمني.

شكر وتقدير
وعرّب العميد الفالحي، عن شكره واعتزازه 
للقيادة السياســية ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة 
املشر الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه 
الفريق الركن عيل محسن صالح، وللقيادة 
العسكرية ممثلة بوزير الدفاع ورئيس هيئة 
األركان العامــة عىل متابعتهــم املتواصلة 
واملستمرة لســر املعارك الدائرة، والعملية 
العســكرية يف جبهة قانية شمال محافظة 
البيضاء، شاكراً الدعم واإلسناد املستمر من 
قبل التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية.

معركتنا المقدسة مستمرة ولن تتوقف
 قائــد اللواء159مشــاة العميد ســيف 
عبدالرب الشدادي أكد أن املعركة البطولية 
والتاريخية التي يخوضهــا أبطال الجيش 
مسنودين برجال القبائل وطران تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن اليوم ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبيــة املدعومة من إيران، مســتمرة 
ومتواصلة عىل مدار الســاعة، ولن تتوقف 
إال بتحرير كامل تراب الوطن من قبضة تلك 

العصابة اإلجرامية، دون استثناء.

مستعدون وجاهزون للتقدم الميداني
وقال العميد الشدادي: إن واجبنا ومهامنا 
اليوم ونحن نخوض معارك الرشف والبطولة 
والفداء يف جبهات العزة والكرامة ، ال يقترص 
عىل جبهة قانية يف البيضاء أو جبهات رصواح 
فحسب، بل مهمتنا وواجبنا الوطني يتمثل 
يف تأدية أي مهمة عســكرية ُتسند إلينا من 
قيادتنا السياســية والعسكرية، ونحن عىل 
أتم االستعداد لتنفيذ تلك األوامر والتوجيهات 
التي تسند إلينا من قيادتنا، وخوض معركتنا 
املقدسة ومعركة الوطن الكربى ضد مليشيا 
الحوثي االنقالبية وتحرير كل شرب من أرض 
الوطن الغايل التي ما تزال تحت وطأة وإجرام 

مليشيا التمرد واالنقالب الكهنوتية.

مناشدة النتشال جثث المليشيا 
كما أكد قائد اللواء 159 مشاة يف ترصيح 
ل "26 سبتمرب" أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
تكبدت خسائر برشية ومادية كبرة يف العتاد 
واألرواح بجبهــة قانية شــمايل محافظة 
البيضاء مطلع األســبوع الجــاري، داعياً 
الصليب األحمر إىل انتشــال جثث عنارص 
املليشيا االنقالبية املتناثرة يف جبال ووديان 
وشــعاب جبهة قانية يف الخطوط واملواقع 
األماميــة ألرض املعركــة، والتي أصبحت 

رائحتها تمأل جبهات القتال.

صمود واستبسال
ولفت العميد الشدادي إىل أن أبطال القوات 
املسلحة ورجال القبائل املساندين للجيش 
الوطني ثابتون وصامــدون كصمود جبال 
اليمن السامقة، وهم يف جاهزية قتالية عالية، 
وعىل استعداد تام لتنفيذ األوامر والتوجيهات 
العســكرية يف التقدم امليداني والعسكري، 
منتظرين ساعة الصفر الحاسمة لالنطالق 
بعزم وثبات نحــو العاصمة صنعاء وبقية 
املحافظات واملناطق الخاضعة لســيطرة 
املليشــيا الســاللية لتحريرها واستعادة 
مؤسســات الدولة املخطوفة ومؤسساتها 

املختلفة.

وأضاف : "لن نفرط ما دمنا عىل قيد الحياة 
بشرب واحد من تراب الوطن الغايل التي ارتوى 
وتعطر بدماء الشهداء األبرار الزكية" مؤكداً 
أن الساعات واأليام القادمة ستحمل بشائر 
النرص الكبر التي تلوح يف األفق القريب عىل 
املليشيا االنقالبية التي أصبحت اليوم تعيش 
لحظاتها األخرة نتيجة الرضبات القاسية 
واألليمة التي تلقتها عىل أيدي أبطال الجيش.

تقدم نوعي للجيش في قانية 
يف نفس الســياق حققت قوات الجيش 
مسنودة باملقاومة الشعبية الباسلة ورجال 
القبائل، مطلع األســبوع الجــاري، تقدماً 
عسكرياً جديداً ونوعياً يف جبهات قانية شمايل 
محافظة البيضاء، بعد معارك عنيفة تكّبدت 
فيها املليشيا االنقالبية خسائر برشية ومادية 

فادحة وكبرة يف األرواح واملعّدات. 

وقال العميد أحمد الثابتي مدير عام مديرية 
العبدية: إن أبطال الجيش مسنودين برجال 
القبائل واملقاومة الشعبية الباسلة تمكنوا 
مطلع األسبوع الجاري من تطهر عدد من 
املواقع العسكرية ذات األهمية االسرتاتيجية 
التي كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة يف منطقة قانيــة، ويواصلون 
تقّدمهم امليداني يف عّدة محاور بإسناد مبارش 

من طران تحالف دعم الرشعية يف اليمن. 

وأضــاف العميــد الثابتــي أن املعارك 
العسكرية والبطولية الضارية التي خاضها 
أبطال الجيش مســنودين برجــال القبائل 
واملقاومة الشــعبية الباســلة تزامنت مع 

غارات جوية موفقة لطران التحالف العربي 
استهدفت مطلع األســبوع الجاري مواقع 
عســكرية متفرقة يف جبال اليسبل وجبال 
مسعودة للمليشــيا االنقالبية، وتعزيزاتها 
التي كانت يف طريقهــا إىل الجبهة وتمكنت 

من تدمرها بالكامل. 

مضيفاً أن آليات وعربات وأطقم عسكرية 
تابعة للمليشــيا االنقالبية شــوهدت بعد 
املعارك العسكرية التي خرستها تلك العصابة 
اإلجرامية، وهي تحمل جثثاً للقتىل والجرحى 
الذين سقطوا يف جبهة قانية بنران أبطال 
الجيش واملقاومة الشعبية والغارات الجوية 

املركزة التي نفذها التحالف العربي. 

هزائم كبيرة تكبدتها المليشيا 
وأشــار إىل أن الهزائم والخسائر املادية 
والبرشية التي تلقتها وتكبدتها املليشــيا 
اإلنقالبية عىل أيدي أبطال الجيش واملقاومة 
الشعبية خالل األيام املاضية أثارت خالفات 
حادة وكبرة بني عصابات املليشيا االنقالبية 
تطورت الحقاً إىل مواجهات عسكرية مسلّحة 
نتج عنها قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا 
االنقالبية بينهم قيادات بــارزة يف جماعة 

الحوثي اإلمامية.

إىل ذلك شّنت قوات الجيش مسنودة برجال 
القبائل واملقاومة الشــعبية الباسلة مطلع 
األسبوع الجاري ، هجوماً نوعياً ومحكما عىل 
مواقع كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 

االنقالبية يف جبهة قانية، بالتزامن مع كمني 
نوعي لعنارص حوثية يف ذات املنطقة.

وقال العقيد نارص السعيدي أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية والوجاهات االجتماعية 
يف جبهة قانية، إن أبطال الجيش واملقاومة 
الشعبية تمكنوا مطلع األسبوع الجاري من 
تحرير واستعادة عدد من املواقع العسكرية 
ذات األهمية االســرتاتيجية يف جبهة قانية 
شمال محافظة البيضاء، خالل هجوم نوعي 
وخاطف مطلع األســبوع الجاري ، وأسفر 
الهجوم النوعي عن ســقوط العرشات من 
عنارص املليشيا االنقالبية بني قتيل وجريح 

وأسر.

وأضاف العقيد السعيدي أن الهجوم النوعي 
واملحكم الذي نفذه أبطال الجيش مسنودين 
برجال القبائل واملقاومة الشعبية الباسلة 
تزامن مع كمني ناجح اســتهدف مجاميع 
تابعة للمليشــيا االنقالبية يف محيط جبال 
سوق قانية، نتج عنه مرصع جميع العنارص 
االنقالبية التي حاولت التسلل إىل أحد املواقع 
العسكرية التابعة للجيش الوطني، مؤّكداً أن 
جثث قتىل املليشيا االنقالبية ما تزال متناثرة 

عىل جبال ووديان وشعاب جبهة قانية.

حيث تزامنت املعارك الضارية التي خاضها 
األبطال البواســل مع قصف مدفعي مكّثف 
لقوات الجيش، وغارات جوية موفقة لطران 
تحالف دعم الرشعية يف اليمن أسفرت عن 

تدمر أربع دبابات وعدد من األطقم والعربات 
القتالية التابعة للمليشيا االنقالبية. 

فيما تمكــن أبطال الجيــش واملقاومة 
الشــعبية الباســلة ومعهم رجال القبائل 
املســاندة للجيــش من اســتعادة خمس 
عربــات عســكرية وكميات كبــرة من 
الذخائر واألسلحة املتنوعة كانت مكّدسة يف 
مواقع املليشيا االنقالبية التي تم تحريرها 
واستعادتها مطلع األسبوع الجاري يف جبهة 
قانية شــمايل محافظة البيضاء، وأسلحة 
أخرى كانت بحوزة العنارص االنقالبية التي 
حاولت التسلل إىل محيط الجبال املطلة عىل 

سوق قانية.

 تحرير مناطق استراتيجية في قانية 
إىل ذلك تمكنت قوات الجيش مســنودة 
برجال القبائل واملقاومة الشــعبية الباسلة 
مطلع األسبوع الجاري، من تحرير مناطق 
جديدة واسرتاتيجية يف جبهة قانية باتجاه 
مفرق العبدية، خالل هجوم محكم ونوعي 
أســفر عن خســائر برشية ومادية كبرة 
وفادحة يف صفوف مليشيا الحوثي االنقالبية.

وأكد العقيد محمد االحــرق قائد كتائب 
االحرق، وأحد القيــادات امليدانية يف جبهة 
قانية، أن أبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
الباسلة شــّنوا مطلع األســبوع الجاري 
هجوماً واســعاً تمكنوا عىل إثره من تحرير 
مناطق اسرتاتيجية واسعqة يف جبهة قانية، 
واستعادو آليات وعربات عسكرية، وكميات 
كبرة من األســلحة والذخائــر بمختلف 

أنواعها.

وأضــاف العقيــد االحــرق أن املعارك 
العســكرية والبطولية التي خاضها أبطال 
الجيش مسنودين برجال القبائل واملقاومة 
الشــعبية الباسلة، أســفرت عن سقوط 
العديد من عنارص املليشيا الحوثية بني قتيل 

وجريح. 

مضيفاً أن طران التحالف العربي استهدف 
بعّدة غارات جوية مواقع وتعزيزات للمليشيا 
الحوثيــة، أدت لتدمر عدد مــن املدرعات 
واألطقــم القتالية كانت محّملــة باألفراد 

والعتاد العسكري.

ضربات جوية موفقة
وأكد العقيد االحــرق أن طران التحالف 
العربي استهدف بعّدة غارات جوية تعزيزات 
وتجمعات ملليشيا الحوثي االنقالبية يف مواقع 
متفرقة أبرزها جبال اليســبل ومســعودة 
وموقع الشبكة بجبهة قانية شمايل محافظة 
البيضاء، أدت إىل ســقوط العديد من القتىل 
والجرحى من مليشــيا الحوثي االنقالبية 

وتدمر عدد من العربات واألطقم القتالية.

تقدم جديد للجيش في قانية
يف السياق ذاته شّنت قوات الجيش مسنودة 
برجال القبائل واملقاومة الشــعبية الباسلة 
مطلع األســبوع الجاري، هجومــاً نوعياً 
واسعاً تمكنت خالله من تحرير عدة مواقع 
عسكرية اسرتاتيجية جديدة يف جبهة قانية 
شــمايل محافظة البيضاء، وسط خسائر 
برشية كبــرة وفادحة تكبدتها مليشــيا 

الحوثي االنقالبية.

وأوضح قائد اللواء 117 مشــاة العميد 
أحمد النقــح، أن قوات الجيش مســنودة 
برجال القبائل، واملقاومة الشعبية الباسلة 
تمكنت من تحرير عدد من املواقع العسكرية 
واملرتفعات الجبلية ذات األهمية االسرتاتيجية 
يف عدة جبهات بمنطقة قانية شمايل محافظة 
البيضاء، خالل هجوم محكم ونوعي لألبطال 

البواسل بإسناد من التحالف العربي.

         معارك مستمرة
وأضاف العميد النقح أن املعارك العسكرية 
والبطوليــة التي يخوضهــا أبطال الجيش 
مسنودين برجال القبائل واملقاومة الشعبية 

الباسلة ما تزال مستمرّة وسط تقدم ميداني 
ألبطال الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة.

خسائر كبيرة للمليشيا االنقالبية
 مؤّكداً أن املليشيا االنقالبية تكّبدت خالل 
األيام املاضية خسائر برشية ومادية كبرة 
ات بنران أبطال  وفادحة يف األرواح واملعــدّ
الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة، وغارات 
دقيقة لطران تحالف دعم الرشعية يف اليمن 
اســتهدفت مواقع وتعزيزات االنقالبيني يف 

جبال اليسبل ومسعودة االسرتاتيجية.

وأشــار قائد اللواء 117مشــاة، إىل أن 
املعنويــات العالية التي يتمّتــع بها أبطال 
الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة ورجال 
القبائل وعزمهم الكبــر ماضية مواصلة 
التقــّدم امليداني والعســكري نحو تحرير 
محافظــة البيضاء وكل تــراب اليمن من 

مليشيا الحوثي االنقالبية.

 تدمير مخازن أسلحة للمليشيا في قانية
يف ذات الســياق دّكــت مدفعية الجيش، 
مواقع ومخازن أسلحة تابعة ملليشيا الحوثي 
االنقالبية يف سلسلة جبال اليسبل ومسعودة 
وموقع الشبكة بجبهة قانية شمايل محافظة 

البيضاء.

وقال العقيد عبدالله الرشيف أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبهــة قانية، إن 
مدفعّيــة الجيش تمكنت مطلع األســبوع 
الجاري من تدمر مخازن لألسلحة وتجمعات 
ملليشيا الحوثي االنقالبية بالقرب من الجبال 
املطلة عىل ســوق قانية شــمايل محافظة 

البيضاء. 

وأضــاف العقيد الرشيــف أن انفجارات 
كبرة توالت إثر القصــف الجوي وتصاعد 
كبر أللسنة الدخان يف سماء منطقة قانية.

      معنويات تعانق السحاب
مضيفاً أن أبطال الجيش مسنودين برجال 
القبائل واملقاومة الشعبية الباسلة يتحلون 
بمعنويات عاليــة تعانق الســحاب، وأن 
هدفهم األســايس ليس تحرير أو استعادة 
سوق قانية فحسب، بل الهدف األسايس هو 
استعادة مؤسسات الدولة املخطوفة وتحرير 
كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا التمرد 

واالنقالب الكهنوتية.

كمين محكم قامت
إىل ذلك تكّبدت مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثية خسائر برشية ومادية كبرة وفادحة 
يف األرواح والعتاد منتصف األسبوع الجاري، 
بنران أبطال الجيش وغارات طران تحالف 
دعم الرشعية يف اليمن يف جبهة قانية شمال 

محافظة البيضاء.

وقال الرائد محمود الشــدادي: إن أبطال 
الجيش نصبوا كميًنا محكًما ملجاميع حوثية 
حاولت التســلل إىل أحد املواقع العسكرية 
التابعة للجيش يف جبهة قانية، وأسفر الكمني 
عن ســقوط عنارص املليشيا االنقالبية بني 

قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش اســتهدفت 
آليات وعربات للمليشيا االنقالبية يف محيط 
جبهة قانية وتمكنت عىل إثرها من تدمرها 
بالكامــل، فيما دّمرت مقاتــالت التحالف 
العربي ثالث عربات عســكرية، وعدداً من 
األطقم واآلليات العســكرية كانت تحمل 
تعزيزات برشية ومادية كبرة، وذخائر قادمة 
من عمق محافظة صنعــاء، وقتلت جميع 

العنارص التي كانت عىل متنها.

ويف ذات السياق ، استهدف طران تحالف 
دعم الرشعية يف اليمــن بعدة غارات جوية 
مخزن أســلحة تابع للمليشــيا االنقالبية 
بمنطقة قانية، واستمّرت االنفجارات عدة 
ساعات تصاعد الدخان الكثيف إثر الغارات 

الجوية ألكثر من ساعات.

    العميــد الثابتــي: مــا خســرته المليشــيا 
االنقالبية في جبهة قانية يوازي خسائرها في 

بقية الجبهات
   العقيــد محمد االحــرق: كّبدنا المليشــيا 
االنقالبية خسائر كبيرة في قانية، ومستمرون 

في التقدم الميداني
    العقيــد الشــريف: معنوياتنــا وعزائمنــا 

تعانق جبال اليمن السامقة

99 عسكرية

:» « قائــــد اللـــــواء ١59 لـ

نخوض معركة الوطن الكربى ضد مليشيا احلوثي االنقالبية حتى حترير كامل تراب الوطن
العميد الفالحي: قوات الجيش تتقدم بعزم نحو محافظة البيضاء
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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 االنقالبيةعبدامللك بدر الدين أمر الدين الحوثي,1

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

منتحل صفة وزير الرتبيةيحيى بدرالدين أمر الدين الحوثي3

عضو املجلس السيايسمحمد عيل عبدالكريم الحوثي4

منتحل صفة وزير الداخليةعبدالكريم أمر الدين الحوثي5

منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصةعبدالخالق بدر الدين الحوثي6

رئيس ما يسمى باملجلس السيايسمهدي محمد حسني املشاط7

منتحل صفة رئيس هيئة االستخبارات واالستطالععبدالله يحيى عيل الحاكم8

منتحل صفة وزير النقلزكريا يحيى محمد محمد الشامي9

منتحل صفة مساعد وزير الدفاععيل محمد الكحالني10

منتحل صفة الناطق الرسمي للحركة رئيس وفدهم املفاوض عبدالسالم صالح 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 سفر اليمن لدى إيرانإبراهيم محمد محمد الديلمي20

منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنيةمحمود عبدالقادر الجنيد21

منتحل صفة وزير اإلعالمضيف الله قاسم الشامي22

منتحل صفة وزير الشباب والرياضةحسن محمد زيد23

منتحل صفة وزير الصحة والسكانطه أحمد املتوكل24

منتحل صفة وزير الدولةفارس محمد مناع25

ًأحمد عبدالله عيل عقبات26 منتحل صفة وزير عدل لالنقالبيني سابقا

عضو ما يسمى املكتب السيايس األعىلعيل نارص قرشه27

منتحل صفة مساعد وزير الخارجيةحسني حمود العزي28

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلعبداإلله محمد حجر29

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلفضل محمد محمد املطاع30

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحسن صالح الحمزي31

منتحل صفة  محافظ محافظة الجوفعامر عيل حسني عامر املراني32

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل القحوم33

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحمزة بدر الدين الحوثي34

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلحزام محمد االس35

مستشار ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد محمد مفتاح36

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعبدالله هاشم السياني37

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلإسماعيل إبراهيم أحمد الوزير38

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلمحمد أحمد القبيل39

عضو ما يسمى باملكتب السيايس األعىلعيل عيل يحيى العماد40

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلمحمد صالح مبخوت النعيمي41

عضو ما يسمى باملجلس السيايس األعىلسلطان أحمد عبد الرب السامعي42

منتحل صفة نائب رئيس هيئة األركانعيل حمود زيد املوشكي43

منتحل صفة محافظ محافظة املحويتفيصل أحمد نارص حيدر44

منتحل صفة مدير دائرة االستخباراتعيل محمد أبو حليقة45

منتحل صفة وزير الصناعةعبدالوهاب يحيى الدره46

منتحل صفة قائد عسكري – حجةنائف عبدالله صغر 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 الزبري53

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 النمر57

منتحل صفة وزير الزراعة والريعبدامللك قاسم الثور58

منتحل صفة القائم بأعمال وزير السياحةأحمد محمد العليي59

منتحل صفة وزير الدولةأحمد صالح القنع60

منتحل صفة وزير الثقافةعبدالله أحمد الكبيس61

منتحل صفة وزير األشغال العامة والطرقغالب عبدالله مطلق62

منتحل صفة وزير املغرتبنيمحمد سعيد املشجري63

منتحل صفة وزير العدلمحمد محمد عبدالله الديلمي64

منتحل صفة مدير مكتب رئيس الوزراءعبدالرحمن سالم ذيبان65

منتحل صفة أمني عام مجلس الوزراءأحمد نارص الظرايف66

منتحل صفة وزير الخدمة املدنيةطالل عبدالكريم عقالن67

منتحل صفة رئيس هيئة األركانمحمد عبدالكريم أحمد الغماري68

منتحل صفة رئيس األمن القوميعبد الرب صالح أحمد جرفان69

منتحل صفة قائد العمليات الخاصةحسني محمد محسن الروحاني70

منتحل صفة محافظ حجة - حجةهالل عبده عيل حسن الصويف71

منتحل صفة مستشار الرئاسة لشؤون الدفاع واألمنحسني ناجي هادي خران72

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الداخليةعبدالله عيضه الرزامي73

منتحل صفة املفتش العام بوزارة الدفاععبدالباري عبدالرحمن الشمري74

منتحل صفة رئيس هيئة القوى البرشيةيحيى شعالن الغبييس75

منتحل صفة رئيس هيئة العمليات الحربيةمحمد محمد غالب املقداد76

منتحل صفة قائد القوات الجويةأحمد عيل الحمزي77

منتحل صفة رئيس هيئة الدعم اللوجستيصالح مسفر الشاعر78

منتحل صفة نائب رئيس جهاز األمن واملخابراتعبدالقادر قاسم أحمد الشامي79

منتحل صفة رئس جهاز األمن القوميفواز حسن قائد نشوان80

وكيل ما يسمى بجهاز األمن واملخابرات لشؤون العمليات الخارجيةعبدالواحد ناجي أبوراس81

منتحل صفة أركان حرب محور همدانيحيى عبدالله محمد الرزامي82

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

منتحل صفة  قائد ما أسموه لواء  صماد ٢أمني عيل عبدالله البحر84

منتحل صفة مدير أمن محافظة تعزأمني خالد عيل حميدان85

منتحل صفة محافظ محافظة ريمةفارس مجاهد الحباري86

منتحل صفة قائد اللواء ١٢٧جهاد عيل عنرت87

منتحل صفة قائد ألوية الحماية الرئاسيةعبدالله يحيى الحسني88

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

العسكرية الرابعة

منتحل صفة وكيل مصلحة الهجرة والجوازاتمحمد عبد الجليل قاسم أحمد الشامي90

منتحل صفة قائد املنطقة السادسةجميل يحيى محمد زرعه91

منتحل صفة مدير دائرة اإلمداد والتموينمحمد أحمد الكحالني92

منتحل صفة قائد القاعدة البحريةنجيب عبدالله ذمران93

منتحل صفة  قائد قوات الرشطة العسكريةمحمد محمد قائد الحيمي94

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

منتحل صفة قائد لواء الدفاع الساحيلعيل صالح األنيس96

منتحل صفة أركان حرب الرشطة العسكريةمحسن اسعد السقلدي97

منتحل صفة أركان حرب القوات البحريةمنصور أحمد السعادي98

منتحل صفة أركان حرب املنطقة العسكرية الرابعةحمود أحمد صالح دهمش99

منتحل صفة أركان قوات األمن الخاصةعيل يحيى أحمد عيل قرقر100

منتحل صفة رئيس عمليات قوات االحتياطأحمد منرص العنيس101

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة السادسةعيل عبدالله العاقل102

منتحل صفة قائد اللواء الثالث حماية رئاسيةفؤاد عبدالله يحيى العماد103

منتحل صفة قائد اللواء الرابع مدرعزكريا محمد أحمد محمد املطاع104

منتحل صفة قائد اللواء العارش عمليات خاصةأحمد جابر ناجي املطري105

منتحل صفة قائد الواء  ٣١٢مشصالح عيل نارص الشامي106

منتحل صفة قائد محور تعزأحمد عبدالله الرشيف107

منتحل صفة مدير الدائرة القانونيةمحمد محمد صالح العظيمة108

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

منتحل صفة رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثةعبدالويل محمد عبدالله الحوثي110
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نائب رئيس شعبة استخبارات القوات الجويةمحمد عيل الغفاري117

نائب قائد قوات الدفاع الجوييحيى عباد الرويشان118

منتحل صفة مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستيةمحمد أحمد الطالبي119

منتحل صفة قائد اللواء ٣١٤ مدرعحسني صالح صرب120

منتحل صفة قائد اللواء ٣5 مدرعمنصور محسن أحمد معجر121

منتحل صفة قائد املنطقة السابعة سابقاًحميد عيل الخرايش122

منتحل صفة قائد حرس الحدودنارص أحمد صبحان املحمدي123

منتحل صفة قائد لواء النقل الثقيلمحمد أحمد النزييل124

وكيل جهاز األمن واملخابرات للشؤون املالية واإلداريةمحمد عباس قاسم عامر125

منتحل صفة قائد محور الفرضةعابد عبدالله الجود126

منتحل صفة قائد اللواء ١١5مشعبدالويل عبده حسن الجابري127

منتحل صفة قائد اللواء الثالث مشاه جبيلحسني عيل املقديش128

منتحل صفة مساعد رئيس هيئة األركانأحمد صالح الهندي129

منتحل صفة عميد الكلية البحريةمحمد عيل القادري130
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املطلوبني للعدالة
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اجلدعان.. قبيلة مأربية ضاربة
اجلذور يف أعامق التاريخ

   توفيق الحاج

يوم بعد آخر تتضح صورة مأرب التاريخ 
والحضارة ويف كل ساعة تمر تزداد جماال 
وقوة وتالحما وانتصــارا ويزداد أعداؤها 

ضعفا وهمجية وانكسارا.
الناظــر إىل مأرب اليوم يــدرك عظمة 
الســبئيني ويــرى يف األفق أحفــاد تبع 
يمســكون بتالبيب املجد ويصنعون لألمة 

تاريخ عظيم. 
إن مأرب اليــوم لم تعــد جغرافيا بل 
مرشوع حياة ومستقبل أمة وقلعة اليمن 

الحصينة العصية عىل أي اخرتاق.
 مأرب اليوم بأبنائها وقبائلها تشــكل 
اليمن االتحادي الجديد وفيها يعاد صياغة 
الهوية الوطنية الجامعــة، إنها قبلة كل 
أحرار اليمن بمختلف مناطقهم وقبائلهم 
ورشائحهــم االجتماعيــة وأطيافهــم 

السياسية دون استثناء.
مأرب كانت وال زالــت عظيمة بأبنائها 
وقبائلها وقواها السياسية فهم أبناء ملوك 
ســبأ ويحرتمون تاريخهم، ولهذا وقفوا 
موقفا سياســيا ووطنيا مرشفا سيدونه 
التاريخ اليمني والعربي بأحرف من نور يف 
أنصع صفحات املجد، وستدرسه األجيال 

اليمنية والعربية القادمة.
إن الحديث عن مأرب باإلجمال يطول كما 
أن الحديث يف التفاصيل يشــبه الحديث يف 
عجائب الدنيا السبع ومع ذلك نحاول أخذ 
قبس من تاريخ إحدى قبائل مأرب قبيلة 

الجدعان نموذجا. 
تاريخ حافل

تعد قبيلة الجدعان إحــدى أهم قبائل 
مأرب التي ترضب جذورها يف عمق تاريخ 
حافل باملجد والشــموخ واإلباء والشــدة 
والبأس ويمتازون كغرهم من أبناء مأرب 

بالشجاعة وقوة الشكيمة وتلبية.

 واالستجابة للمدد منذ األزل. 
ويمثلون اليوم الحصن املنيع والســياج 

املتني لحماية الجمهورية واألمة.
إن قبائل الجدعان األبية وهم يخوضون 
ملحمة تاريخية مقدسة ضد مليشيا الحوثي 
اإلرهابية الســاللية الفارســية الفاشية 
ويسطرون االنتصارات العظيمة ال يدافعون 
عن مأرب فقــط وإنما يدافعون عن اليمن 
أرضا وإنســانا وعن األمــة العربية وعن 

العروبة والعقيدة الوسطية النقية. 
 يشكل أبناء الجدعان بموقفهم الرافض 
وبأسهم الشــديد رعبا يف مخيلة مليشيا 
الحوثي فالهزائم الساحقة التي لحقتهم 
عىل يــد أبناء الجدعان قاســية ومزلزلة 
منذ الوهلــة األوىل وكان عام 2020 ثقيل 

عىل مليشــيا الخرافة والدجل والشعوذة 
القادمة من خارج التاريــخ والجغرافيا 
اليمنية، حيث تكبد الغزاة خسائر برشية 
ومادية فادحة تقدر بأالف القتىل واألرسى 
منذ بداية املعركة واملئات خالل عام 2020 

وغنائم كبرة. 

إن عظمة قبيلة الجدعان مســتمدة من 
عظمة امللوك الســبئيني، لهذا يراهم اليوم 
كل اليمنيني والعالم كبارا ألنهم يف الحقيقة 
ولدوا كبارا وعاشوا كبارا وسيظلون كباراً 
بتاريخهم الوضــاء وتضحايتهم العظيمة 
وأهدافهــم الســامية وتالحمهم الصادق 

ســيظلون كباراً يتجاوزون كل الصغائر 
ويقدسون املبادئ ويحرتمون التضحيات. 

سلطان األجدعي قال لـ"26سبتمرب": إن 
أبناء الجدعان يرابطون جنبــا إىل جنب مع 
أبطــال الجيش ويخوضون معــارك يف خط 
عملياتي طويل يمتد من مفرق الجوف ونهم 

شماال وحتى جبهة رصواح غربا وعىل امتداد 
هذا الخط العملياتي الذي يقدر بـ كيلو عدد من 
املواقع االسرتاتيجية التي تدور فيها االشتباكات 
بشكل مستمر ويومي عجزت مليشيا الحوثي 
اخرتاقه عىل مدى ستة أعوام ويف كل محاولة 

تخرس مليشيا الحوثي مئات املغرر بهم. 

 وأضاف لو بحث باحث عن الجبهة التي 
أسقت مليشيا الحوثي املر وجرعتهم الهوان 
لوجد أنها الجدعان ولو، بحث عن أكثر مكان 
قتىل فيه قيادات الحوثي لوجد %90 قتلوا يف 

مواجهة الجدعان.
خط مواجهات طويل

وأكد أن قبائل الجدعان يحصدون رؤوس 
عنارص املليشيا الحوثي الهالكة عىل طول 
امتــداد خط املواجهــات يف مفرق الجوف 
والجفرة ونجد العتق وصلــب والجدعان 
واملخدرة واملشــجح ومواقع أخرى كثرة 
تجد كل أبناء الجدعان يبذلون كل جهودهم 
يف الدعم واملدد واإلسناد للجيش ويتقدمون 
الصفوف ويقتحمون املتارس جميعهم بمن 
فيهم كبار السن وقد ســمعتم استشهاد 

الشيخ الثمانيني، وهناك غره كثر. 

أحد قيــادات الجيش قــال حني نذهب 
لزيارة الجبهات واالطــالع عىل معنويات 
األفراد واملقاتلني فإن قبائل وأبناء الجدعان 
يبعثون فينا الــروح املعنوية التي تتجاوز 
حدودها اآلفاق، ويضاعــف من إيمان كل 

مقاتل بقضيته وهدفه. 

وأضاف التفاف كل أبناء قبائل مأرب حول 
الجيش والقيادة الرشعية يؤكد لكل متخاذل 
وخائن ومليشــاوي أن رهانات الحوثيني 
خارسة ولن تنال من كرامة وعزة املأربيني 
األحرار ولن تدنس ثرى بالد افتدوا حماها 

بالجماجم والدم القاني.
تحية إجــالل بحجم الوطن لــكل أبناء 
الجدعــان ولكل قبائل مــأرب وكل أحرار 

اليمن. 

تاريخيــا كانت مــأرب رأس حربة يف 
مواجهة النظــام اإلمامــي الكهنوتي، 
ومطلقــة الرشارة األوىل لثــورة 1948م 
وشوكة يف حلقه عصية عن البلع، وصخرة 
تحطمت عليهــا كل مؤامــرات القوى 

الرجعية املتعطشة للتسلط.
واليوم أصبحت مــأرب بمثابة القلعة 
الحصينة املعول عليهــا يف حماية أحالم 
اليمنيني ومكاسبهم الوطنية ضد املشاريع 

الصغرة.
لم تنترص مأرب يف معركتها العسكرية 
فحسب بل مثلت هرماً أخالقياً، ضمن لها 
الرتبع عىل عرش تلك الفضيلة بعد انتصار 
رجالها عىل أنفسهم ورغباتهم الخاصة 

وانحيازهم إىل القضايا العامة.
تاريخ نضال

ما من شــك أن قبائل مأرب بمختلف 
أســمائها ورموزها لها دور نضايل بارز 
وتضحيات مشــهودة يف مواجهة النظام 
الكهنوتي اإلمامي البائد، فمأرب كانت ولم 
تزل سباقة يف كل املواقف البطولية اليمنية، 
والشيخ الشهيد البطل عيل نارص القردعي 
فخر ليس ملأرب وحدها، بل لكل مواطن 
حر كرجل، وكثائر من أبرز ثوار 1948م. 

كان رموز قبائل مأرب قادة ومددا للثوار 
يف كل املحطــات التاريخية، ففي عام 67م 
كان لهم دور بارز يف فك حصار الســبعني 
عن العاصمة صنعاء، وحني حاول اإلماميون 
االلتفــاف عىل الجمهوريــني بصنعاء من 
الجهة الرشقية تصدت لهــم قبائل مأرب 
وخاضت أرشس املعارك، وال أحد يستطيع 
حرص رموز مأرب النضالية وقادة املالحم 

الوطنية لكثرتهم.

السباقون في مواجهة الكهنوت
يف معركــة اليمنيني ضــد اإلماميني 
الجدد " الحوثيــني" كانت قبائل مأرب يف 
مواجهة مع املليشــيا يف مشارف مديرية 
مجزر بالجدعان عــام 2014م، وتدخلت 
وســاطات قبلية تفيض بأن تنســحب 
القبائل رشقا إىل مأرب وتعود املليشــيا، 
ولكن االنقالبيني توجهوا لحصار صنعاء يف 
سبتمرب عام2014م وهنا استشعر الناس 
الخطر، أضف إىل ذلــك نقض االنقالبيني 
لالتفاق باعتداءاتهم عــىل بالد الجدعان 
وتوغلهم بمفرق الجوف ومديرية مجزر.. 
وهنا هبت القبائل إىل االستعداد العسكري 
والبــدء بإقامة املطارح مطــارح نخال 
والســحيل وهناك رابط مشــايخ مأرب 
بمختلف قبائلها ورموزها وأفرادها ألكثر 
من خمسة أشهر، وتصدر الشيخ املرحوم 
عبدالله بن حمد بن غريب العبيدي للمشهد 
رغم كرب ســنه وإىل جواره أغلب مشايخ 
عبيدة ومراد والجدعان وجهم وآل عقيل 
والحدد وكل قبائــل مأرب، وبعد مطارح 
نخال توســعت قاعدة الرفض الشــعبي 
وتم تأسيس مطارح الوشحاء وقبل ذلك 
نجد املجمعة وكان لهــا دور مفصيل يف 
صد الحوثيني من الجهة الجنوبية بجبهة 

قانية.
حماة الدولة 

يحســب ألبناء مأرب أنهم يكربون يف 
امللمات، ويتناسون كل خالفاتهم القبلية 
والسياســية، وأياً كانت تلك الخالفات، 
ويف الحقيقة فإن معظم خالفات القبائل 
غذاها النظام السابق خالل العقود التي 

حكم فيها.

 القبائل واألحزاب وحدوا صفوفهم حني 
شــعروا أن النظام الجمهوري يف خطر، 
وأن كارثة وطنية تلوح يف األفق، بل أثبت 
املأربيــون أنهم حماة الدولــة والقانون 
وتواقــون للعدالة والحريــة واملواطنة 
املتســاوية، وما مواقف قــادة األحزاب 
السياسية بمأرب الذين وحدوا مواقفهم 

وحددوها مسبقاً ســوى ترجمة إلرادة 
الجماهر املأربية. 

تحــركات أبناء مــأرب بمختلف ألوان 
الطيف الحزبي والقبيل تواصلت فأصدروا 
بيانهم املشهور الرافض لالنقالب وأعلنوا فك 
االرتباط مع صنعاء بعد أن أصبحت تحت 
سيطرة املليشيا االنقالبية، وقبل ذلك كانت 

السلطة املحلية بمأرب ممثلة بمحافظها 
اللواء ســلطان بن عيل العرادة قد قطعت 
جميع التعامالت مع االنقالبيني، وتمسكت 

برشعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
مواقف شــيوخ وأفــراد قبائل مأرب 
ومطارحهم الشهرة بنخال والسحيل ونجد 
املجمعة والوشحاء وتمسكهم برشعيتهم 

وجمهوريتهم ســتظل نقطة مضيئة يف 
حيــاة اليمنيني يف هــذه الحقبة الزمنية 
املعاشة، تلك الصورة توضح تكامل مواقف 
املكونات يف مأرب سلطة محلية وأحزابا 
سياسية وقبائل جميعها رفضت االنقالب 

وانترصت للرشعية والدولة. 
رفض الخضوع 

صمدت مأرب ووقفــت حصنا منيعا 
أمام املشاريع الوافدة والعائلية ورفضت 
الخضوع، وكان ملطــارح قبائلها موقف 
موحد ســيدونه التاريخ كما سبقه من 
مواقف وتضحيات عظيمة، وذات الحال 
ينطبق عىل أحــرار اليمن من كل املناطق 
اليمنية بمختلف االتجاهات األربعة الذين 
أرووا بدمائهــم هــذه األرض الطاهرة، 
وكان لهم دور مشهود لن يجهله أحد أو 
يتجاهله، فمأرب بأهلهــا وكل من وفد 
إليها لحمة واحدة، وهم املعول عليهم يف 
تحقيق املعجزات واملنجزات يف إعادة النظام 
الجمهوري واالنتصــار للرشعية وإرادة 

األمة اليمنية العظيمة. 
انتصار للدولة 

عرف عن مأرب دائماً أنها كانت تميل 
إىل الدولــة، وها هي قبائــل مأرب بكل 
أفخاذهــا ورموزها يقفــون إىل جانب 
الدولــة وينترصون لهــا، ولعل الطبيعة 
املأربية ورغبتها الدائمة يف الحياة يف ظل 
دولة عادلة، قد جعل من مشايخ القبائل 
وأغلب أفرادها يغطون غياب الدولة خالل 
الثالثني العام املاضية، وقاموا بالكثر من 
مهام الدولة والتي يأتي يف مقدمتها حل 
املشاكل والنزاعات كواجب وطني وديني 

حسب الشيخ مبارك بن غريب.

قبائـل مــأرب.. تاريخ نـضـايل  

    الجدعان تاريخ حافل بالمجد والشموخ واالباء وشدة البأس
    مليشــيا الحوثي خاسرة ولن تنال من كرامة المأربيين أو تدنس 

ثرى محافظة محروسة بجماجم عشرات الشهداء العظماء
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  التقاه/ عبداهلل طربوش
يعّد مكتب حقوق اإلنسان من أهم مكاتب الوزارات 
التي تزداد أهميتها يف أوقــات الحروب والنزاعات، 
ونظراً لتزايد االنتهاكات الحوثية بسبب انقالبها عىل 
الدولة، وشنها حربها املســتمرة منذ ست سنوات، 
من خــالل القصف املتواصل عــىل املدنيني، ومنهم 
ســكان مدينة مأرب، التي ما زالت تتعرض لقصف 
الصواريخ والطائرات املسرة، مما يتسبب بسقوط 
الضحايا، ما بني قتىل وجرحى، وغر ذلك من القضايا 
اإلنسانية والحقوقية التي أصبح يعمل عليها مكتب 
حقوق اإلنسان بمحافظة مأرب، عىل الرغم من أنه 
لم يمر عىل فرتة تشغيله أكثر من ثالثة أعوام إال أن 
له من اإلنجازات الكثر كما يتحدث عنها مدير املكتب 
)عبدربه جديع( والذي أوضح بأنه ال ميزانية تشغيلية 
للمكتب، إذ لم تعتمد الحكومة امليزانية، ما يسر عمله 

هو تعاون السلطة املحلية فقط.
يقول )جديع( يف إطار حديثــه مع صحيفة 26 
ســبتمرب إن املكتب أنشــئ يف الربع األول من العام 
2018م، ويعد من أول املكاتب يف املحافظة، ويكون 
له مكتب رسمي إال أن عمله دون اعتماد أو موازنة 
شهرية إىل اآلن، إذ لم يعتمد مجلس الوزراء ميزانية 
فتح مكاتب يف املحافظة، ومع ذلك يقوم باألنشطة 

بتعاون ودعم من السلطة املحلية.
مشــراً إىل أن أغلب األنشطة التي قام بها املكتب 
خالل السنوات املاضية تركزت حول التوعية واإلسهام 
يف تعزيز حماية حقوق اإلنسان، من خالل الندوات 
وورش العمل التي تعمل عــىل تعزيز حالة حقوق 
اإلنسان يف املحافظة، ومن األمثلة لألعمال التي قمنا 
بها بمشاركة منظمة محلية تنفيذ دورة لطلبة كلية 
الرشيعة ملدة ثالثة أيام يف مجال الرصد والتوثيق، ويف 
اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، واليوم العاملي للطفولة 
واليوم العاملي قمنا بالتوعية عــن مخاطر األلغام 

بالرشاكة مع مرشوع )مسام(. 
ويشــر جديع إىل أن مهمة املكتب الرئيسية هي 

توثيــق االعتــداءات ضــد حقوق 
اإلنســان رصد ما تقوم به املليشيا 
الحوثية من االعتداء عىل املدينة من 
خالل إطالقها للصواريخ التي بلغت 
221 صاروخاً عىل األحياء السكنية 
باملحافظة خالل الفرتة من 3 أبريل 
2015 حتى 31 ديســمرب 2019م، 
من بينها 103 صواريخ باليستية، 
صدت منظومة الدفاع الصاروخية 
التابعة لقوات التحالف العربي 85 
صاروخــاً وســقوط 18 صاروخاً 
عىل مناطق متفرقة من املحافظة 
حسب آخر تقرير صادر عن املكتب 
وأسفرت هذه الصواريخ عن مقتل 
56 مدنياً، بينهم  3 أطفال، وإصابة 
147 آخرين، بينهم 14 طفالً وامرأة 

واحدة ومسنان. 
ويؤكد أن املكتــب أصدر تقارير 
توضــح كل ذلــك، إضافــة إىل أن 
املليشيا الحوثية أطلقت 10 صواريخ 
باليستية خالل يوم واحد فقط يوم 
الثالثاء بتاريخ 25 من أكتوبر 2016م 

وبفارق ال يتجاوز نصف ساعة بني 
كل صاروخ بالتزامن مع إعــالن بدأ رسيان الهدنة 
اإلنسانية الرابعة يف اليمن حينها وبإرشاف ورعاية 
من األمم املتحدة، مشراً إىل أن املليشيا  أطلقت خالل 
الفرتة ذاتها عدد 130 صاروخاً من نوع )غراد( أو ما 
يعرف بالكاتيوشا وتسببت بمقتل 69 مدنياً، بينهم 
12 طفالً، و12 امرأة، وإصابة 198 آخرين بينهم 21 

طفالً، و 4 نساء، و 4 مسنني.
وأضاف أن مــن االنتهاكات الحوثية التي رصدها 
ووثقهــا املكتب وضمنها يف تقاريــره، هي جريمة 
الحوثيني بإطالقهم صاروخاً من نوع )أورجا( عىل 
حي الزراعة وسط املدينة يف الخامس من شهر يوليو 
2016م قبيل حول عيد الفطر املبارك بساعات، والذي 
تســبب بمقتل 8 مدنيني جميعهم أطفال، وإصابة 

آخرين بينهم 8 أطفــال وامرأة,مؤكداً أن صواريخ 
الحوثيني الباليستية التي أطلقت عىل مأرب بلغت 221 
صاروخاً تسببت يف مقتل العديد من أبناء املحافظة، 

وكذلك النازحني والوافدين إليها.
وعن الشائعات التي تتحدث بأن هناك انتهاكات 
لحقوق اإلنسان يف محافظة مأرب قال )جديع(: بأنها 
غر صحيحة، وال وجود لها، وتأكدت من ذلك اللجنة 
الوطنية للتحقيق من ادعاءات حقوق اإلنسان التي 
قامت بزيارة املحافظة، وتأكدت بنفسها عن عدد من 
الشائعات التي تحاول النيل من عدد من املؤسسات 
األمنية يف املحافظة، مستدالً بشائعة وجود معتقلني 
لدى قائد القــوات الخاصة يف املحافظة بصورة غر 
قانونية، وصدرت تقارير حول  هذه الشائعة، مضيفاً 
بأن اللجنة الوطنية زارت معسكر القوات الخاصة 

وطلبت من قائــد القوات الخاصة 
بزيارة املكان الذي  يعتقد أنه مكان 
االحتجاز، ولم يجد فيه سوى مواد 

غذائية.
كمــا أشــار )جديــع( إىل أن 
الشائعات التي تســتهدف مأرب 
كثــرة، وتتعــاون كل مكاتــب 
الســلطة املحلية يف مأرب من أجل 
دحضها وإظهار الحقائق كما هي 
الشــائعات التي رافقــت القضاء 
عىل خلية )ســبيعيان( اإلجرامية 
من قبل األمن، فهي خلية حوثية، 
وقد وضحت إدارة األمن يف مؤتمر 
صحفي كل املالبسات، وبينت جميع 
الجرائم  واألعمال التخريبية التي 

قامت بها الخلية.
ويؤكــد )جديــع( أن عملهم يف 
املكتــب يتمحور حول اســتقبال 
الشــكاوى الحقوقية ومتابعتها 
لدى الجهــات الحكومية املختصة 
ومعالجتها، إضافة إىل رصد وتوثيق 
التوعية  جميع االنتهاكات، مــع 
واإلســهام يف تعزيز حماية حقوق 
اإلنســان، وإصدار التقارير الدورية والرفع بها إىل 
الوزارة واملنظمات الدولية، ناهيك عن الربامج األخرى 
التي تأتي ضمن الخطة الســنوية والتي تعمل عىل 
التوعية الحقوقية بالرشاكة مــع منظمات دولية 
ومحلية، وقد نفذنا العديد منها، وما زلنا مستمرين 

يف تنفيذ برامج أخرى.
ومن أبرز األعمال التي قــام بها املكتب يف الفرتة 
املاضية بحســب )عبدربه جديع( هو رصد وتوثيق 
انتهاكات مليشيا الحوثي اإلجرامية من بداية االنقالب 
بحق املدنيني وتدمر ونهب املمتلكات، فهناك  تقرير 
وثق جميع االنتهاكات من قتل للمدنيني واستهدافهم 
بالصواريخ والقناصة وزراعة األلغام، كم تم رصد 
االعتقاالت واالختطافات واإلخفاء القرسي، وما تم 

تدمره من ممتلكات خاصة وعامة، وعدد من املنازل 
املدمرة ودور العبادة واملدارس واملستشفيات واملواقع 
األثرية، كل هذا مرصود وموثق يف التقرير وتقارير 

الحقة، تم رفعها إىل املنظمات الدولية.
إىل ذلك أكد مدير مكتب اإلنسان بأن هناك تعاوناً 
مع املنظمات الدولية واملحلية مثل منظمة اليونيسيف 
والصليب األحمر، حيث قمنا بإعادة تأهيل أكثر من 
مائة وثالثني طفالً من خالل التأهيل النفيس، الذي 
يعمل الصليب األحمر بعدها بتسليمهم إىل أهاليهم، 
كما عملنا دورات توعيــة لضباط يف الجيش واألمن 
عن مخاطر تجنيد األطفال بالتعاون مع اليونيسيف 
والتوعية عــرب اإلذاعة واملطبوعــات والتوعية عرب 
خطباء املساجد، مضيفاً بأن للمكتب تعاونا ورشاكة 
مع عــدد من املنظمات املحلية، وقــد نفذت العديد 
من األنشطة املشــرتكة يف املجال الحقوقي والرصد 

والتوثيق.
مضيفاً بأن املكتب نفذ تقارير عدة، إال أن مكاتب 
بعض املنظمات الدولية يف صنعــاء، الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيني، لم تبد أي تعاون، ألن هناك ضغوطاً 
وممارسات حوثية، لذا ال يتفاعلون مع هذه التقارير 

خوفاً من الحوثيني.
وعن أبرز األنشطة التي نفذت يف النصف األول 
من العام الحايل )2020(؟ قــال مدير مكتب 
حقوق اإلنسان: إن املكتب يستقبل بشكل يومي 
شكاوى املواطنني، ويعمل عىل رصد االنتهاكات 
وتوثيقها وإصدار تقارير حولها بالتعاون مع 
املنظمات املحلية املختصة يف املجال الحقوقي، 
كما أن املكتب عمل مؤتمراً صحفياً وضح فيه 
عدد االنتهاكات التي تعرض لها نازحو محافظة 
الجوف بالتعاون مع مكتب حقوق اإلنســان 

محافظة الجوف.
وأشار إىل أن املكتب شــارك مع منظمات محلية 
يف زيارة الســجون والرفع بحالتهــا واالحتياجات 
إىل الســلطة املحلية، حيث تم إطالق رساح عدد من 
الســجناء من قبل النيابة ألصحــاب القضايا غر 

الجسيمة مع جائحة كورونا كوفيد 19.

لقاء1212

:» « مدير مكتب حقوق اإلنسان بمأرب لـ

نعمل عىل تعزيز حالة حقوق اإلنسان يف املحافظة
مهمتنا الرئيسية توثيق االعتداءات ضد حقوق اإلنسان ونعمل على رصد ما تقوم به المليشيا الحوثية من االعتداء على المدينة

مبواصلة  والــوفــاء  العهد  مجددين  الوطن  لشهداء  الطاهرة  األرواح  على  نترحم  وتعظيم  إجــال  بكل 
واالســتــقــرار ــان  ــ األم ــر  ب إلـــى  احلــبــيــب  بوطننا  واخلــــروج  الــنــصــر  حتقيق  حــتــى  ــم  ــه درب عــلــى  الــســيــر 

كما نتقدم بخالص العزاء واملواساة إلى كافة أسرة ووالد الشهيد البطل

النقيب/ عمر محمد صالح الريدي
أحد منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني فـي جبهة جند العتق شرق صنعاء
سائلني اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الشهيد فسيح 

جناته فـي مقعد صدق عند مليك مقتدر
كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة عنهم:

العميد الركن/  أحمد علي األشول

)وال حت�سنب �لذين قتلو� فـي �سبيل �لله �أمو�تا بل �أحياء عند ربهم يرزقون(
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كانت »دولة فارس« -بعد مقتل ســيف بن ذي يزن -يف أوج قوتها، دانت لها اليمن، والحرية، والبحرين، 
وبعض مناطق الخليج؛ بل إنَّ جنودها هزموا الرومان، وصالوا وجالوا يف بالد الشام، ووصلوا إىل تخوم بيت 
املقدس، وتعزيزاً لقواتهم يف صنعاء، والتي لم يتجاوز عددها األلف ُمقاتل، أرسل كرسى أبرويز بن هرمز 
بأكثر من »4,800« فاريس مع عائالتهم بحرًا، ثم برًا، فاســتقروا يف ذات املدينة، واستتب لهم حكم غالبية 

األرايض اليمنية بزعامة باذان بن ساسان.

كتب: بالل الطيب

تبنى »املذحجيون« خيار ُمقاومة الغزاة، واجتمعوا ألجل 
ذلك، فأوعز الُفرس لحلفائهم »الهمدانيني« بمواجهتهم، 
ومدوهم بالُعدة والُعتاد، وذكر الرازي -وهو ُمؤرخ من أصول 
فارســية -أنَّ باذان خرج بنفسه ملالقاة الثائرين، وانضم 
إليه »10,000« ُمقاتل من »حاشد، وبكيل«، ما بني فارس 
وراجل، ويف عدة كاملة، وذكر آخرون أنَّ تلك الجموع كانت 
بقيادة األجدع بن مالك، وقيل: مالك بن حريم، وأنَّ أساس 
الرصاع خالف بني »ُمراد« و»بني الحارث« يف نجران، وأنَّ 

األخرين استنجدوا بهمدان، فأنجدتهم.
تناىس »املذحجيون« ما بينهم مــن خالفات، واتحدوا 
واجهة الُفرس وأذنابهم، وقيل:  ـُ بقيادة عدد من األقيال مل
ساندتهم حمر، وخذلتهم كندة، ويف منطقة »الرَّزم« بوادي 
مذاب يف الجوف حدثــت أوىل املواجهات »رمضان 2هـ / 
مارس 624م«، كانت هزيمتهم ماحقة، وخرسوا عدًدا من 
رادي، وخاله  ـُ كربائهم، ونجا من املوت قيس بن مكشوح امل
عمرو بن معدي كرب الُزبيدي، وعبهلة بن كعب العنيس، 

رادي، وقال األخر يف تلك الهزيمة: ـُ وفروة بن مسيك امل
قدًمــا فغالّبــون  نغلــب  فــإن 

مهّزمينــا فغــر  نهــزم  وإن 
ولكــن جبــٌن  طّبنــا  إن  ومــا 

آخرينــا ودولــة  نــا  يا منا
بعد خمس سنوات من االستقرار النسبي، ذاع خرب النبي 
محمد صىل الله عليه وسلم، ورســالته الداعية للوحدة، 
ومــكارم األخالق، تلقى غالبية أقيــال اليمن تلك الدعوة 
بالقبــول، وتوافدوا ُمتفرقني إىل املدينــة املنورة، ُمعلنني 
إسالمهم وإسالم من وراءهم، وكان من ُجملة الوافدين من 
مذحج فروة بن مسيك، وعمرو بن معدي كرب، ثم قيس بن 
مكشوح، وقد خاطب الرسول صىل الله عليه وسلم  األول 
قائاًل: »يا فروة هل ســاءك ما أصاب قومك يوم الرَّزم؟«، 
فأجاب: »يا رسول الله من ذا ُيصيب قومه مثل ما أصاب 
قومي ولم يسؤه ذلك؟«، فقال له رسول الله صىل الله عليه 
وسلم: »إنَّ ذلك ال يزيد قومك يف اإلسالم إال خرًا«، فرد فروة: 

»قد رسني إذ كان ذلك«.
أما الُفرس »األبناء« فقد ظلوا عىل َمجوسيتهم، وحكم 
عليهم معاذ بن جبل -رسول رسول الله إىل اليمن -بدفع 
الجزية، ولم يســلموا إال أثناء ثورة مذحج الثانية التايل 
ؤرخ الرازي: »ملا ُقتل األسود العنيس  ـُ ذكرها، بدليل قول امل
أسلم األبناء، وكتبوا بإســالمهم إىل رسول الله«، وجاء يف 
»عيون األثر«: أنَّه ملا مرض باذان اجتمعت إليه أساورته، 
فقالوا: »من تؤمر علينا؟«، فقال لهم: »ملك ُمقبل، وملك 
ُمدبر، فاتبعوا هذا الرجل -يقصد النبي محمد -وادخلوا يف 

دينه«، ليؤول األمر بعد وفاته لولده ُشهر.
نطلق لم تكن ثورة مذحج الثانية ردة عىل  ـُ ومن هذا امل
ـُسلمني كما توهم عدد من  اإلسالم، ومحاربة لـ »األبناء« امل
املؤرخني؛ بل كانت يف بداياتها ثورة حقيقية ضد االحتالل 
الفاريس، وامتداًدا وانتقاًما ملوقعة »الرَّزم« السابق ذكرها، 
قام بها »املذحجيون« -ُمسلموهم وغر ُمسلميهم -وذلك 
بعد أْن تبادر إىل مسامعهم وفاة الحاكم الفاريس باذان »ذو 

القعدة 10هـ / فرباير 632م«.
سارع »املذحجيون« حينها لالحتشاد يف منطقة »خب« - 
ما بني الجوف ونجران، ويف أواخر ذات الشهر كان تحركهم، 
وما يجدر ذكــره أنَّ ذلك التحرك جاء بالتزامن مع هزيمة 
الُفرس عىل يد الروم، وصدق الله يف األخرين وعده، وفرح 

املؤمنون.
رغم أنَّه لم ُيسلم، كانت لعبهلة بن كعب - الشهر بــ 
»ذي الخمار« - ســلطة ُروحية عىل مذحج تفوق سلطة 
تفرقني ، كما كان النضواء »700« من الفرسان  ـُ أقيالها امل
األشداء تحت لوائه أثره البارز يف تقوية مركزه، وقيل: أنَّ 
»4,000« ُمقاتل من حمر انضموا ملساندته؛ ولهذه األسباب 
كانت له القيادة العليا، وقيل أيًضا: أنَّه لم يكن سوى واحد 

من رؤوساء مذحج الثائرين.
وما يجدر ذكره أنَّ عدًدا من الصحابة كانوا دعامة تلك 
الثورة، كعمرو بن معدي كرب، وقيس بن الحصني، ويزيد بن 
عبد املدان، ويزيد بن املحجل، ويزيد بن األفكل، وثات بن ذي 
جرة الحمري، واختلف املؤرخون حول ُمشاركة فروة بن 
مسيك، والراجح أنَّه بقي يف »األحسية -ُمراد«، وراسل رسول 
الله صىل الله عليه وسلم بأحداثها؛ كونه »وايل مذحج« املعني 

من قبله.

بستين داهية
أما الصحابي قيس بن مكشوح املُرادي -من أقسم ذات 
يوم بأنَّه ســيأخذ بثأر »الرَّزم« من الُفرس -فقد كانت له 
مهمة القيادة العســكرية، توجه بالُجموع الثائرة صوب 
صنعاء، وهزم الفرس وحلفاءهــم رشَّ هزيمة، وقتل يف 
»شعوب« كبرهم ُشهر بن باذان، وذكر املؤرخ الفرح أنَّه 
صىل واملسلمني صالة عيد األضحى يف »املشهد«، ويتداول 
الناس حكاية أسطورية مفادها أنَّه كان يقول حني قتله 
ألعدائه: »بستني داهية«، أي: بستني كبر من مذحج سبق 

وأن تم قتلهم يف موقعة »الرَّزم«، وُنقل عنه قوله: 
وفيُت لقومي واحتشدت ملعرٍش ... أصابوا عىل األحياء 

عمرا ومرثدا
وكنــت لــدى األبنــاء ملــا لقيتهــم

كأصيــد يســموا يف العــزازة أصيدا
قام عبهلة فــور دخوله صنعاء بالتنكيــل بالُفرس، 
وخاطبهم قائاًل: »إنَّ األرض أريض وأرض آبائي، فاخرجوا 
منها، والحقوا بأرضكم، وأنتم آمنون شهرًا عىل أن تعطوني 
الســالح«، ولم يكد ينقيض ذلك الشهر حتى انحرف بتلك 

الثورة عن هدفها. استبد باألمر، وأقىص معاونيه، وقرَّب 
»األبناء«، وصاهرهم بالزواج من »آزاد« أرملة ُشــهر بن 
باذان، وابنة عم فروز الديلمي، وقيل: أنَّه تزوجها عنوة، 
األمر الذي جعل غالبية أنصاره - وخاصة املسلمني - ينفرون 
منه، غادر ُمعظمهم صنعاء، فيما ظل الصحابيان ثات بن 
ــرادي يف ذات  ـُ ذي جرة الحمري، وقيس بن مكشوح امل
املدينة، غاضبني ُمرتصدين، لينجح األخر - كما سيأتي - 

يف طي صفحته وإىل األبد.
غادرين، ألح عىل  ـُ كان عمرو بن معدي كرب من ُجملة امل
ابن أخته قيس باملغادرة، وحني رفض األخر طلبه، اتهمه 

بالخيانة، ونعته بـ »صاحب األبناء«، وقال فيه:
غدرت ولم ُتحسن وفاًء، ولم يكن ... ليحتمل األسباب 

عوَِّد ـُ إال امل
وكيــف لقيــس أن ُينَــوَّط نفســه

ــسوَِّد ـُ إذا ما جــرى واملِــرصُّ حيُّ امل
« املذكور يف الشــعر هــي صنعاء،  »املرِصُّ
ـُسوَِّد« هو عبهلة، وُلقب األخر بـ »األسود«  و»امل
ألنَّه كان سيًدا مسوًدا ال أسود البرشة، وبالفعل 
لم تتجاوز سيطرته تلك املدينة وضواحيها، وحني 
وصل رســول الله صىل الله عليه وسلم خربه، 
أرســل إليه - كما أفاد املؤرخ البالذري - جرير 
بن عبدالله البجيل يدعوه لإلســالم، فأبى، فما 
كان منه - صىل الله عليه وسلم - إال أْن أرسل 
وبر بن ُيحنِّس يف مهمة رسية »صفر 11هـ«، 
وضحها ذات املؤرخ بقوله: »بعث النبي إىل قيس 
بن مكشــوح لقتال األسود العنيس، واستمالة 
األبناء.. فاستمال قيس فروز الديلمي، ثم أتيا 

داذويه فأسلم«.
لم يكتف رســول الله صىل الله عليه وسلم 
ـُسلمي اليمن،  بذلك؛ بل بعث يف الوقت نفسه مل
ـُصاولة عبهلة،  وحثهم عىل التوجه إىل صنعاء مل
وبالفعل تحركوا ووصلوا إىل مشارف ذات املدينة، 
وجاءت كتبهم قيس وفروز، فطلب منهم األول 
بـ »أن ال يحركوا شيئًا حتى ُنربم أمرنا«، وبالفعل 
أبرموا أمرهم يف ليل، وساعدتهم »آزاد« يف الدخول 
إىل مخدع زوجها، وذلك بعد أن أســقته كميات 
هائلة من الخمر، وعلــق ابن خلدون عىل ذلك: 
»دخل قيس ومعه فروز ففتل عنقه، ثم ذبحه«، 
وقال ابن كثر: »ألقى قيس رأس األسود العنيس، 
ونادى: أشهد أنَّ محمًدا رسول الله، وأنَّ عبهلة 
كذاب، فانهزم أصحابه، وظهر اإلسالم وأهله«.

صحيح أنَّ فروز الديلمي وداذويه األصطخري 
ســهال لقيس تلك املهمة، إال أنَّ عملية القتل 
اضطلع بها األخر؛ كونه فارس قبيلته املقدام، 
ورجل حربها الُهمام، وكان بحق بطل ذلك اليوم، 
واألكثر أهمية أنَّه خلَّد تلك الواقعة يف كثٍر من 
أشعاره، وخلد الحســن الهمداني موقفه ذاك 
يف دامغته التي دافع بها عــن اليمن ومجدها 

الحضاري، حيث قال:
قيــس العنــيس  األســود  وزار 

ُمردفينــا  غطيــف  مــن  بجمــٍع 
ســيٍف بذبــاب  رأســه  فعمــم 

فطــار الُقحــف يســمعه حنينــا
ُهمــام مكشــوح  ابــن  وهــل 

املتمرســينا مــن  بــه  يكــون 
وهكذا تحققت للمسلمني السيطرة النهائية عىل صنعاء 
من داخلها، ثم من خارجها، وقد اختلف املؤرخون حول 
من توىل حكمها، هناك مــن قال: إنَّ قيس وفروز تنازعا 
عىل ذلك، وهناك من قال إنَّ رسول الله أسند أمرها إىل أبان 
بن سعيد بن العاص، وقيل: وبر بن ُيحنِّس، وقيل: معاذ بن 
جبل، وما هو ُمؤكد أنَّه - صىل الله عليه وسلم - تويف بعد 
ذلك النرص بعدة أيام، وأنَّ خليفته أبي بكر الصديق جعل 
فروز الديلمي عىل ذات املدينة »رجب 11هـ«؛ األمر الذي 
أثار حفيظة اليمنيني، فأعلنوها ثورة، وهي ما ُعرفت بثورة 

مذحج الثالثة، ال ردة اليمن الثانية.

اتصاالت سرية
ـُؤرخني عىل القول بأنَّ قيس بن مكشوح  عمد كثٌر من امل
ارتد - قبل وبعد قتله لعبهلة بن كعب - َمرّتني، وذلك نقاًل 
عن سيف التميمي، واألخر - كما سبق وأرشنا - قصاص 
عراقي ُمتعصب للفرس، ومروياته مليئة بالكذب والتزييف، 
منها قوله: »وارتد ثانية قيس بن مكشوح، وكان من حديث 
قيس يف ردته الثانية أنَّه حني وقع إليهم الخرب بموت رسول 
الله - صىل الله عليه وسلم - انتكث، وعمل يف قتل فروز، 

وداذوية، وجشيش«.
تقدمون بنقل أقوال ذلك القصاص،  ـُ ـُؤرخون امل اكتفى امل
راجعة، ليعمل من أتى بعدهم  ـُ دون إخضاعها للفحص وامل
عىل تداولها كحقائق دامغة، واتهام كل من شكك بصحتها 
بأنَّه يعادي اإلســالم وأهله، ورًدا عىل هــؤالء، وإنصاًفا 

للتاريخ، سنكشف مدى زيف تلك املرويات.
نزل خرب تعيني فروز عىل قيس بن مكشوح كالصاعقة؛ 
ألسباب عدة، لعل أبرزها أنَّه كان يرى نفسه األحق بذلك 
املنصب، كونَّه ابن األرض، وأبيل بالًء حسًنا يف قتل عبهلة، 
وقيل: أنَّ ذات الشعور تسلل إىل خاله عمرو بن معدي كرب 
الُزبيدي، وهدد األخر من مقر إقامته يف نجران »األبناء« 

بالنفي، وقال:

بفخــٍر لكــم  داذويــه  أن  ومــا 
الذمــارا فضــح  داذويــه  ولكــن 

فيكــم ســيصاب  غــًدا  وفــروز 
الِقفــارا جموعكــم  يف  ويــرضب 
وداذويه املذكور يف الشعر هو أحد كرباء فارس، وكانت 
له - هو اآلخر - سلطة روحية عىل بني قومه، كونه أكربهم، 
وكان فيما مى كاهن معبدهم، وحني عزم قيس عىل ثورته 
الجذرية ضدهم، بدأ به، فقتله؛ فما كان من فروز إال أن وىل 
هارًبا إىل أخواله يف خوالن، وبدأ من هناك بمراسلة بعض 

القبائل اليمنية يستحثهم لنرصته.
وُيقال: أنَّ قيس تظاهر بادئ األمر بالوالء لفروز، وأنَّه 
قام يف ذات الوقت باتصــاالت رسية مع األقيال الرافضني 
لحكم الُفرس، وبعث برسالة إىل ذي الكالع الحمري خاطبه 
فيها: »إن األبناء نزّاع يف بالدكم، وثقالء عليكم، وأن ترتكوهم 
لن يزالوا عليكم، وقد أرى أن أقتل رؤوسهم، وأخرجهم من 

بالدنا«. 
ؤرخ الطربي - لم ينرصوا  ـُ صحيح أنَّ األقيال - كما أفاد امل
»األبناء«، ولم يمالئوا قيس، وخاطبوا األخر قائلني: »لسنا 
مما ها هنا يف يشء، أنت صاحبهم، وهم أصحابك«، إال أنَّ 
العوام توافدوا إىل مشارف صنعاء لنرصته، وعن ذلك قال 
ذات املــؤرخ: »وطابق عىل قيس عوام قبائل من كتب أبي 
بكر إىل رؤسائهم، وبقي الرؤوساء ُمعتزلني«، وكان أصحاب 
عبهلة - الذين ســبق وأن غادروا صنعاء - من جملة من 

نارصوه.
أراد قيــس بحركته الرسية التخلــص أواًل من رؤوس 
ـًــا كما فعل قبل أربعة أشهر مع عبهلة،  »األبناء«، تمام
ونجح - كما سبق وأرشنا - يف قتل داذويه، فيما هرب فروز، 
وجشيش، وآخرون إىل خوالن، ودخل الثوار صنعاء، ومعهم 
عمرو بن معدي كرب، وقيل غر ذلك، وإكمااًل للمشــهد 
أترككم مع ما قاله الطربي: »وعمد قيس إىل األبناء ففرقهم 
ثالث فرق، أقر من أقام، وأقر عياله، وفرق عيال الذين هربوا 
إىل فروز فرقتني، فوجه إحداهما إىل عدن ليحملوا يف البحر، 
وحمل األخرى يف الرب، وقال لهم جميعا: الحقوا بأرضكم«.

وصف الطربي وابن خلدون تلك الحركة بالثورة، وأفاد 
األخر: »ثار قيس بصنعاء، وجبى ما حولها«، وقال الشعبي: 
»رجالن لو انبغى ألحد أن يسجد ليشء دون الله النبغى ألهل 
اليمن أن يسجدوا لهما، سيف بن ذي يزن يف الحبشة، وقيس 
ــنطلق لم يكن قيس  ـُ بن مكشوح يف األبناء«، ومن هذا امل
ُمرتًدا؛ بل خارًجا عىل أبي بكر، ُمتمرًدا عىل قراره؛ العتبارات 

سلمني األول.    ـُ ذكرناها آنًفا، وتفهمها خليفة امل
كانت لقيس بن مكشــوح صوالت وجــوالت كثرة يف 
الفتوحات اإلســالمية، وكان قائد فرقة ميرسة الُفرسان 
يف معركة »الرموك«، وأحد القادة الستة الذين قادوا فتح 
دمشق، وسابع سبعة أمراء وجههم أبو عبيدة بن الجراح 
لحصار القدس، وهو الحصار الذي استمر ألربعة أشهر، 
وأجرب ســكانها عىل طلب الصلح، وكان أيًضا من ضمن 
من شاركوا بفتح »الرستن، وحلب، وديار بكر، وأرمينية، 

وصعيد مرص«.
حتلني، كان له  ـُ وهو كما بدأ حياته بمحاربة الفرس امل
دور بارز يف القضاء عىل دولتهم، وكان - كما أفاد ابن كثر - 
قائد ميرسة الجيش العربي يف معركة »القادسية«، وقيل: أنَّه 
من قتل رستم، بعد أن مهد له خاله عمرو ، ليستقر أواخر 

ُعمره يف مدينة الكوفة، وفيها مات »صفر 37هـ / أكتوبر 
655م«، وقد صور - رحمه الله - بطوالته يف ملحمة شعرية 

شهرة، نقتطف منها:
شــهر  بعــد  القادســية  أتينــا 

دوامــي نواصيهــا  مرشــقًة 
فناهضنــا هنــاك جمــع كــرسى

لِطغــام ا املرازبــة  ء  بنــا وأ
جالــت الخيــل  رأيــت  أن  فلمــا 

الهمــام امللــك  ملوقــف  قصــدت 
فــأرضب قرنــه، فهــوى رصيًعــا

ُكهــام وال  أفــلَّ  ال  بســيٍف 
وهكذا أصبح اليمنيون محل ثقة دولة الخالفة، ودعامة 
فتوحاتها، أما الُفرس فلم يوِل الخلفاء األوائل أحداً منهم، 
حتى جاء معاوية بن أبي سفيان وانحرف عن ذلك املسار 
تفهم، وجعل عىل صنعاء سعيد بن داذوية، ثم  ـُ امل
الضحاك بن فروز. لم يقم اليمنيون - هذه املرة 
- بثورة رابعة؛ ألنَّ غالبيتهم كانوا قد استقروا يف 
املناطق التي سبق وفتحوها، وألنَّ اإلسالم جبَّ 
ما قبله، وهذَّب الطبائع، وصار »األبناء« جزء من 
هذا الشعب، وذابوا فيه، حتى جاء دعاة »اإلمامة 
الّزيِدّية« وأحيوا النزعات التســلطية عندهم 
وحلفاءهم من جديد، وعادت الرصاعات لُتكرش 

عن أنيابها، وبعناوين ُمختلفة أكثر دموية.

الثائر العظيم     
صحيــح أنَّ اإلمامني عبدالله بــن حمزة، 
وأحمد بن الحسني غزوا مأرب يف القرن السابع 
الهجري، إال أنَّ سيطرتهما عليها كانت ُمتقطعة، 
وظلت تقريًبا شبه ُمستقلة، ولم يتحقق لألئمة 
الســالليني الســيطرة عليها إال يف عهد اإلمام 
يحيى حميد الدين، كلف ذات اإلمام »أمر ذمار« 
عبدالله بن عيل الوزيــر باجتياحها، لتتحقق 
لألخر السيطرة عىل معظم مناطقها »1931م«. 
رضخ معظم أعيانها لألمر الواقع، وسلموا رهائن 
الطاعة، وذلك بعد أْن اتخذ اإلمام يحيى سياسة 
املالينة الستقطابهم، فيما قاومت قبيلتا مراد 

وعبيدة تلك القوات لعامني.
رفض الشيخ عيل بن معييل من قبيلة عبيدة، 
والشيخان عيل بن حسني البحري، وعيل بن نارص 
القردعي من قبيلة مراد الدخول يف حضرة الدولة 
اإلمامية، وقاوموا توغلها ُمتفرقني، وملدة عامني، 
لتلقي القوات اإلمامية يف النهاية القبض عليهم، 
وأطلق عليهم اإلمام اسم »الخوارج«، وضاعف 
عليهم وعىل رعاياهم الزكاة، وأجربهم عىل تقديم 

رهائن الطاعة أسوة بغرهم.
كغرِه من األحراِر الصادقني، ناهض الشيخ 
عيل القردعي - ثائر ُمراد العظيم - ُحكم اإلمامة 
ـُهني، وتصدر وكثٌر من أبناء قبيلته »مراد«  امل
قوات اإلمام يحيى، ليتمكن اإلماميون بعد عامني 
من الصمود من أرسه، وذلك يف منطقة »الجوبة«، 

ـًا: اجتاحته حينها نوبات قاتمة من اليأس؛ فقال ُمتأملــ
اللــه ودعـــتش  العافـيـــة  يــا 

مـــياتي بــه  حـــيا  والـــموت 
مــن حكــم يحيــى هــو وقومــه

قــد موتــي أفضــل مــن حياتــي
ليس من عادة الثائر الحقيقي أْن َيستسلم لليأس، ولكنها 
لحظة يتيمة يف مسار حياة ثائرنا، لها ما ُيربرها؛ خاصة 
حال، كان  ـُ وأنَّ زوال حكم اإلمامة كان حينها رَضًبا من امل
القردعي ُمحبًا للحياة، ُمرًصا عىل البقاء، داعيًا للثورة؛ بدليل 
ـــعاناة، وبعد ُمحاولة  ـُ أنَّه نجح بعد ثالث سنوات من امل
فاشــلة انكرست فيها قدمه، نجح يف الهرب من سجن 
ـُوحش »1936م«، وما أْن رأى جبال بالده، حتى  »القلعة« امل

راعه ُصمودها، وخاطبها ُمتحرًسا:
بديتــي ذي  الشــوامخ  ذي  يــا 

َمالمــه الشــارد  عــىل  مــايش 
محمــد بــن  ليحيــى  قــويل 

القيـــامة يـــوم  نلتقــي  بـــا 
رامــي ســبعني  معــي  يش  ولــو 

مقامــه يف  ليحيــى  لدخــل 
رغم أنَّه ُسجن ُظلًما، ورغم أنَّ سجانه أقسم أنَّه لن ُيفرج 
عنه إال إىل »ُخزيمة«، ثمة تضارب نفيس صارخ عاشــه 
الثائر القردعي؛ فهو لم يحب بتاًتا أْن ُيوصم بالهارب، وما 
ـُحفز لبني قومه للوقوف معه، إال لتاليف ذلك  استدراكه امل
ـَرير، واليد الواحدة - كما قيل - ال ُتصفق، وال  الشعور امل
ثورة حقيقية إال بثوار حقيقيني، وهو ما تحقق بعد ميض 
ـُسماة بـ »الدستورية«  »12« عاًما، صحيح أنَّ تلك الثورة امل
لم ُيكتب لها النجاح، إال أنَّها حطمت جدار الخوف، وهزَّت 
عرش اإلمامة، وَمهدت لزوالها، وتحقق بذلك حدس ثائرنا 

القردعي القائل:
ُحكــم اإلمامة برى حايل وســم الفؤاد

البــد ما نبلــغ املقصــد ونيــل املراد
بعد هروبه من السجن، جعل الشيخ القردعي من بيحان 
محطة ُمؤقتة للبقاء، ومن هناك أرسل لصديقه القايض 
محمد عبدالله الشامي »حاكم البيضاء« بقصيدة طويلة 

- طالبه فيها بمراجعة اإلمام الطاغية، والعمل عىل إنهاء 
الظلم والفساد، وهو كما بدأ قصيدته بحمد خالقه الذي 
ـهني، ختمها بالدعاء والتمني بزوال  ـُ نجاه من العذاب امل

السجن والسجانني، نقتطف منها: 
فك العمر يــا مودي غائــب الحجاج 

ياللــه بثــورة قريبــة يابــا الفراج
بالصرب وغري صــرب قلبي وهو راجي

يتحمــل امليــل والعوجا قفــا ماهاج
الثــاج مــن ذل دولــة يســوّي يف 

وتعجب الخصم ذي اتعود عىل الكرباج
اإلمامة يف الشمال، واإلنجليز يف الجنوب، وبني هذا وذاك 
- َيمــم الثائر القردعي ُخطاه صــوب العاصمة صنعاء، 
ُمطبًعا عالقته مع اإلمام يحيى، ليس حًبا يف األخر؛ بل ألنَّ 
ـناهض للمحتل األجنبي حتم عليه ذلك،  ـُ الواجب الوطني امل
خاصًة وأنَّ اإلنجليز قاموا - حينها - بالتوسع يف املحميات 
الجنوبية، يف ُمخالفة رصيحة التفاقية »11 فرباير 1934م« 

- املوقعة بينهم ومملكة اإلمام.
ـَحميات الجنوبية، وبتكليف  لم تكن شبوة ضمن قائمة امل
من اإلمام يحيى سيطر الشيخ القردعي بمجاميع من قبيلته 
عليها »1937م«، ليتعرض بعد عامني النتكاســة صادمة، 
حارصته القوات اإلنجليزية بقيادة الجنرال هاملتون »12 
يونيو 1939م«، فانسحب شــمااًل، وذلك بعد أْن يأس من 
وصول اإلمدادات، وبعد أْن خاض معارك بطولية شاركت فيها 
الطائرات، أيقن حينها أنَّ اإلنجليز واإلمام متفقون، فأنشد:

ال جيت باشــكي عىل حد مــا درينا م
قد خــاب ظني يف اخوانــي وصدقاني

قدهم عىل شــور من صنعــاء إىل لندن
متآمريــن كلهــم ســّيد ونرصانــي

اتقســمو االرض كال مّنهــم وّثــن
ي اْرض اليمن كّدروا عاقل وســلطاني

بعد تلــك الخيبات، التقت طموحــات الثائر القردعي 
بأهداف األحرار الدســتوريني، واختر بعناية فائقة من 
ـهمة الصعبة، مهمة إسكات رأس  ـُ قبل األخرين لتويل امل
األفعى، ولكي ُيشعل الرِصاع بني األفاعي الصغرة - من 
َتدعي أحقيتها يف الحكم والوالية؛ أرص بذكاء عىل أخذ فتوى 
من علماء »الزيدية« ُتجيز له ذلك، وأْن يسانده يف ُمهمته تلك 

أفراٌد من غر قبيلته، وهو ما كان.
لم يكن الثائر القردعي بحاجٍة لتلك الفتوى، كيف ال؟ وهو 
من ُسجن ُظلًما، وَتعرض أكثر من مرة للتآمر والُخذالن، 
كيف ال؟ واآلالف من بني وطنه قضوا نحبهم يف مجاعاٍت 
وحروٍب عبثية، وهي تفاصيل ُمؤملة كان يدركها جيًدا؛ بدليل 

ُمخاطبته لجثة اإلمام الرصيع قائاًل:
هنــت اليمــن والقبايــل كل فجايس

عشــنا النكد وانت ال ترثــى وال ترحم
وحط راســك بــراس املعــدن القايس

 اســقيتنا املـُــر وانت اتجرع العلقم 
ســوا تذكــرت وانــك للخــرب نايس

من َيظلم النــاس والله هكــذا ُيظلم
صدق ما وعد، وصمد حتى استشــهد، عنوان َعريض 
ُيلخص نهاية الشــيخ القردعي، ذلك الثائر االستثنائي، 
ر عىل سفوح جبل »ُنقم« آخر مالحمه  والبطل املِغوار، َسطَّ
البطولية، وما أْن ســقطت صنعاء »13 مارس 1948م«، 
وحلَّ فيها الدمار والخراب، حتى أنهى ِتطوافه الشــاق، 
وآثر االنسحاب، لتُحول مجاميع إمامية قبلية بينه وبني 
الجنوب، قاومها حتى آخر رصاصة، ويف »شعسان« لفظ 
آخر أنفاسه، وإىل الســماء حلَّقت روحة، وظلت كنجمة 

ُمشعة ُتلهم السائرين.

الجمهورية الثانية
 لم تتوقف الحركات التحررية ضد ُحكم اإلمامة يف مأرب 
الرفض، وقد قامت قبائل رصواح يف العام »1957م« بتمرد 
مسلح ضد حكم اإلمام أحمد حميد الدين، إال أنَّه فشل، وبعد 
ثورة »26 سبتمرب 1962م« ظلت سيطرة النظام الجمهوري 
عىل مأرب ُمتقطعة، ولم تتحقق السيطرة الجمهورية عليها 

إال نهاية العام »1968م«.
بعد »46« عاًما من عودة مأرب ألحضان الجمهورية، 
عادت »اإلمامة الزيدية« لُتكرش عن أنيابها من جديد، وبدأت 
ـتوحشة قفزاتها من أقىص الشمال إىل أقىص  ـُ جحافلها امل
الجنوب، وبحلول العام »2015م« وصل الحوثيون إىل تخوم 
عاصمة »إقليم سبأ«، ودارت ُمواجهات رشسة استمرت 
لعدة أسابيع، تمكن فيها املأربيون -رغم قلة عددهم - من 
الدفاع عن عاصمتهم، وعن جمهوريتهم، بعد أْن اختاروا 
بعناية فائقة أماكــن املواجهة بعيًدا عن املناطق املأهولة 

بالسكان، وهي من ُعرفت بـ »املطارح«.
يف الوقت الذي سقطت فيه املدن اليمنية تباًعا، كانت تلك 
»املطارح« حائط الصد املنيع الذي حمى مأرب والجمهورية 
من السقوط، تداعى إليها املأربيون، وسطروا فيها مالحمهم 
البطولية، وأجربوا الحوثيني عىل املغادرة، ولم ينتصف ذلك 
العام إال ومشــارف املدينة السبئية ُمحررة، ليتوافد إليها 
اليمنيون الجمهوريون املناوئــني للحوثي من كل حدب 
وصــوب، باذلني أرواحهم يف تحرير مــا تبقى من أرض، 
ُمساهمني يف نهضة املدينة اقتصادًيا وعمرانًيا، ُمشهرين 
ميالد جمهوريتهم الثانية، ُمجددين العزم عىل القضاء عىل 

الحكم اإلمامي الكهنوتي، وطي صفحته إىل األبد.

من الصحابي قيس بن مكشوح المرادي.. إلى الشيخ علي بن ناصر القردعي

ُمراد.. قبيلة أذلت الفرس ومرغت أنف اإلمامة
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رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معني عبد امللك اتهم 
خالل اســتقباله غريفيث يف الرياض مليشيا الحوثي 
بالتنصل من تطبيق اآللية املتفق عليها برعاية أممية، 
ومحاولة العودة إىل تهريب الوقود اإليراني واستخدام 
العائدات الستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب 
اليمني، مشرا إىل أن املليشــيا الحوثية تفتعل أزمة 
املشتقات النفطية لتعميق معاناته اإلنسانية بغرض 

تحقيق مكاسب سياسية.

حملة إعالمية حوثية مضللة
تتذرع مليشــيا الحوثي بــأن الحكومة والتحالف 
العربي يمنعون دخول سفن املشتقات مليناء الحديدة، 
يف حني تؤكد الحكومة أنها وفرت بدائل عرب الناقالت 
من املناطق املحررة لكن الحوثيــني رفضوا عبورها 
وافتعلوا أزمة مشتقات وتبنوا حملة إعالمية مضللة 

حول القضية.

رشكة النفط يف صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني 
التزال تكرر أن املشتقات النفطية انعدمت يف مناطقهم 

بسبب احتجاز سفن املشتقات النفطية حد زعمها.

وقالت يف ما أسمته "نداء اســتغاثة للعالم وكافة 
املنظمات اإلنســانية الدولية للقيام بمســؤولياتها 
لتفادي حدوث كارثة إنسانية خالل األيام املقبلة": إن 
حياة 26 مليون يمني مهددة بالخطر مع نفاذ ما تبقى 

من املشتقات النفطية.

ورسدت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيني اآلثار املرتتبة 
عىل ذلك يف مختلف القطاعات مشرة إىل أن استمرار 
احتجاز املشــتقات وانعدام الوقود سيؤدي إىل خروج 
منظومة االتصاالت واإلنرتنت عن الخدمة بشكل كامل.

وسائل إعالم املليشــيا تستمر بالحديث عن منع 
املشتقات من دخول ميناء الحديدة، واآلثار املرتتبة 
عىل اســتمرار األزمة الحاليــة، وتحميل التحالف 
والحكومة واألمم املتحدة مسؤولية ذلك يف حني هي 
من تنصلت من االتفاق املربم برعاية أممية القايض 
بتوريد العائدات لحســاب خــاص لرصف رواتب 
املوظفني وافتعلت أزمة املشــتقات لتفتح املجال 
لهوامر الفساد فيها من خالل السوق السوداء التي 
تدر أمواال طائلة عليها لتمعن يف زيادة معاناة املواطن 
الذي أثقل كاهله تبعات انقالبها وتنامي فســادها 
وعىل كافة املستويات وتمنع يف الوقت نفسه دخول 

مشتقات نفطية إىل مناطقها.

اعتراف بافتعال األزمة 
ما يســمى بوزير النفط يف حكومة املليشيا -غر 
املعرتف بها- أحمد عبدالله دارس، اعرتف بافتعال أزمة 

املشتقات النفطية، ورفض إجراءات الحد منها.

دارس أبلغ عددا من أعضــاء مجلس النواب املوايل 
للميلشــيا يف اجتماع بأن هناك عــرشات القاطرات 
النفطية املحتجزة عىل مداخــل صنعاء، التي تكفي 

إلنهاء أزمة املشتقات النفطية.

احتجاز مستمر للقاطرات

مليشيا الحوثي التزال تحتجز عدداً كبراً من ناقالت 
املشتقات النفطية يف نقاط التفتيش املسماة "منافذ 
جمركية" التي استحدثتها عىل الطرق الرسيعة الواصلة 
بني املناطق املحررة ومناطق ســيطرتها، معللة عدم 
سماحها بعبور تلك القاطرات بأن املشتقات املحملة 

عىل متنها مغشوشة وغر مطابقة للمواصفات.

قيادات حوثية ترفض دخول القاطرات
دارس تحدث عن اتفاق مع أصحاب تلك الشحنات 
النفطية عىل فحصها والسماح بتوزيعها عىل محطات 
الوقود يف صنعاء، غر أن جهات -لم يسمها- رفضت 
تطبيق االتفــاق ودخول ناقالت النفــط إىل صنعاء 
مشرا إىل أن مليشيا الحوثي تعمل عىل استمرار أزمة 
املشــتقات النفطية، للمزايدة السياسية واإلعالمية 
بالوضع اإلنساني، والتحايل عىل آلية دخول املشتقات 

النفطية إىل ميناء الحديدة.

نواب يفضحون افتعال األزمة 
النائب املوايل ملليشــيا الحوثي عبــده برش، اتهم 
جماعته باختالق أزمة املشتقات والتحجج بما أسماه 
"العدوان" بينما خزانات النفــط يف الحديدة ممتلئة 

باملشتقات وتكفي لتغطية حاجات السوق ألشهر.

برش اتهم -يف "مقطع فيديو"- مليشيا الحوثي 
باملتاجــرة ووصفها بالعــدوان الحقيقي عىل 

الشعب اليمني. 

مشتقات مغشوشة 
افتعال الحوثيني ألزمة املشتقات بقدر ماهو تهرب 
من تطبيق آلية توريد الرسوم والعائدات لحساب خاص 
يف فرع البنك املركزي بالحديدة من أجل رصف مرتبات 
املوظفني هو يف الوقت نفسه مساعدة إليران باستراد 
نفطها امللوث واملغشوش بأســعار زهيدة وبيعه يف 
السوق السوداء بسعر خيايل فقد اتهم مسؤول يف نقابة 
موظفي رشكة النفط يف صنعاء -يف وقت سابق- اتهم 
الحوثيني باستراد وقود ملوث وبيعه يف السوق املحلية، 
والتالعب بنتائج املخترب املركزي يف منشآت الحديدة، 
األمر الذي ســهل لهم إدخال كميات من املشــتقات 
النفطية غر املطابقة للمواصفات، ومخالفة للمعاير 

املعمول بها دولياً.

اعتراف بالمشتقات المغشوشة 
كانت مليشــيا الحوثي تنفي ذلك باستمرار لكنها 
أقرت مؤخرا بأن املشتقات النفطية املنترشة يف السوق 
السوداء بمناطق ســيطرتها أغلبها مغشوش وغر 
مطابق للمواصفات واملقاييس، ما تسبب يف إعطاب 

وتعطل املركبات.

اإلقرار املتأخر جــاء يف ترصيح ملدير رشكة النفط 
التابعة للمليشــيا عمار األرضعي الذي أكد أن معظم 
املواد البرتولية التي تباع يف السوق السوداء غر مطابقة 
للمواصفات واملقاييس وبعضها مغشوش ما يسبب 

إعطاب وتعطيل املركبات خاصة الحديثة.

تعطل المركبات
منذ أشــهر يشــكو املواطنون يف مناطق سيطرة 
املليشــيا من تعطل مركباتهم بشكل متكرر والسبب 
يعود إىل النفط املغشــوش وامليلء بنســب كبرة من 

الكربيت واملواد الذائبة املضافة إليه.

يقول خرباء: إن الحوثيــني يتفننون بابتكار طرق 
جديدة لنهب أموال الناس وذلك عرب استراد نفط إيراني 
ملوث ورديء، من أجل زيادة أرباحها عىل حســاب 

املستهلكني واالقتصاد.

حرائق لمخازن السوق السوداء 
األرضعي مدير رشكة النفط التابعة للمليشيا حذر 
من خطورة تخزين املشــتقات النفطيــة يف األحياء 
واملنازل كونها تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة املواطنني 

وفق وكالة سبأ بنسختها يف صنعاء.

وخالل الفرتة املاضية سجلت عدد من حوادث الحرائق 
التي اشتعلت يف أحياء مكتظة بالسكان، كانت املشتقات 
النفطية التابعة لتجار السوق السوداء سبباً يف نشوبها.

ففي أواخر يونيو املايض اندلع حريق يف خزان أريض 
تابع لتاجر حوثي يدعى ناجــي الحاكم )حوثي( يف 

منزله الكائن بحي السنينة.

اعتزام حوثي بتعطيل الخدمات
تستمر ميلشيا الحوثي االنقالبية يف املتاجرة بمعاناة 
اليمنيني يف مناطق ســيطرتها، يف ظل إرصارها عىل 
التهرب من االلتزام باالتفاقية الخاصة بتنظيم استراد 

الوقود إىل موانئ الحديدة.

واألكثر من ذلك أنها تعتزم شــل جميع الخدمات 
بما فيها املستشــفيات ووسائل النقل واالتصاالت يف 
تهديدات اعتربها حقوقيون ورقة للضغط عىل األمم 

املتحدة. 

تهديد املليشيا االنقالبية شمل التلويح بتوقيف أكثر 
من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسیلة نقل عامة 
ونصف ملیون وسیلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات 
االتصاالت واإلنرتنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف 
أكثر من 400 مستشــفى و5000 مركز صحي وكل 

مصانع األكسجین. 

املليشــيا الحوثية هي التي خرقت االتفاقية الخاصة 
واآللية املنظمة الستراد املشــتقات النفطية إىل موانئ 
الحديدة، باعرتاف األمم املتحدة نفسها ومبعوثها األممي. 

فقد أملح املبعوث األممي يف إحاطته األخرة ملجلس 
األمن بوجود رصاع عىل اإليرادات الخاصة باملشتقات، 
لكنه أعــاد األزمة الحالية إىل انقــالب الحوثيني عىل 
االتفاق الخاص بذلــك، وترصفهم األحادي يف األموال 

املحصلة من رضائب املشتقات.

غريفيث يف حوار مع موقــع األمم املتحدة قال: إن 
سبب ذلك يعود إىل ســحب الحوثيني لألموال التي تم 
جمعها يف الحســاب الخاص يف بنك الحديدة بشــكل 
أحادي الجانب يف فرتة سابقة من هذا العام مؤكدا أن 

تعطيل التدابر املؤقتة ترتب عليها توقف دخول سفن 
الوقود واملشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة.

تخصيص 90% من الوقود للجبهات
مليشيا الحوثي ألزمت رشكة النفط الخاضعة لها 
بتخصيص أغلب املخزون النفطي من الوقود لسيارات 
وآليات القتال ولقادة الجماعة ومرشفيها، بالتزامن مع 
تخصيص مبالغ ضخمة للموالني لها لرشاء مقاتلني 
جدد، بواقع ما يعــادل 100 دوالر أمركي مقابل كل 
فرد يتم استقطابه حسب مصادر مطلعة والتي أفادت 
أيضا أن امليلشيا خصصت أكثر من %90 من مخزونها 
الضخم من الوقود ملا تســميه باملجهود الحربي منذ 

بداية األزمة األخرة.

أزمة مستمرة التشمل عناصر المليشيا
مناطق سيطرة الحوثيني التزال تشهد أزمة خانقة 
يف املشتقات النفطية عىل الرغم من صول أربع سفن 
نفطية إىل ميناء الحديدة الخاضع لســيطرة املليشيا 
ففي مطلــع يوليو الجاري ســمحت الحكومة لعدد 
أربع سفن من املشتقات النفطية بالدخول إىل ميناء 
الحديدة، ألسباب إنسانية واستجابة ملقرتح من مبعوث 
األمم املتحدة إىل اليمن مارتــن غريفيث، عىل أمل أن 

يتمكن األخر من إيجاد حل ملشكلة اإليرادات.

يف يوم األحد املايض قالت مليشيا الحوثي: إن أكثر 
من 28 ألف طن من البنزين وصل إىل ميناء الحديدة.

يحيى رشف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر 
األحمر الواقعة تحت ســيطرة الحوثيني أفاد بوصول 
الناقلة Brizo املحملة ب28 ألف و238 طن بنزين إىل 

غاطس ميناء الحديدة الساعة الرابعة فجراً.

يف الوقت الذي يميض املواطن ساعات طويلة للحصول 
عىل عرشين لرتا يؤكد شــهود عيان أن مليشيا الحوثي 
تقوم بفتح بعض محطــات البنزين للتعبئة ألتباعهم، 

بينما يمنع بقية املواطنني من الحصول عليه.

شركات خاصة وأموال طائلة 
من السوق السوداء

واردات الوقود اكتســبت أهمية متزايدة يف تمويل 
الحرب وانعكســت يف صعود رسيع للحوثيني يف عالم 
التجارة واألعمال من خالل إدارة سوق سوداء مزدهرة 
للوقود وإنشــاء رشكات خاصة لالستراد وتأسيس 

عرشات من محطات تعبئة الوقود.

املليشيا تتحكم بالســوق السوداء التي شهدت ازدهاراً 
مستمراً منذ اجتياحها لصنعاء أواخر عام 2014 وسيطرتها 

عىل املدن واملؤسسات الحكومية العامة والخاصة.

فريق خرباء تابع لألمم املتحدة كان قد أكد أن مليشيا 
الحوثي املتمردة يف اليمن تجني أمواالً طائلة من السوق 
الســوداء، وأن الوقود كان "أحد املصادر الرئيســية 
إليرادات الحوثيني"، وأوضح الفريق أن املليشيا تجني 
نحو مليار دوالر ســنويا من توزيع الوقود والنفط يف 

السوق السوداء.

اعترافات حوثية بافتعال أزمة المشتقات وقيادات فيها ترفض تطبيق اتفاق دخول ناقالت النفط

أزمـة املشتقات النفطية..أزمـة املشتقات النفطية..
متاجرة حـوثية بمعـاناة املـواطنني

حســب االتفاق الــذي رعته 

األمم املتحدة فإن عائدات رسوم 

الرضائب والجمارك عىل الشحنات 

النفطية تورد إىل حســاب خاص 

يف فرع البنــك املركزي بمحافظة 

الحديدة لدفع رواتب املوظفني غر 

أن مليشيا الحوثي قامت مؤخرا 

بنهــب املبالغ املحصلــة املقدرة 

بقرابة 60 مليون دوالر.

الحكومة الرشعية اضطرت إىل 

وقف العمل باآللية، ويبدو بأنها ال 

تريد العودة لتطبيق اآللية نفسها 

طاملا ومليشيا الحوثي لم تلتزم بها 

وطالبت من املبعوث األممي توفر 

ضمانات تكفل عدم سطو مليشيا 

الحوثي عىل عائدات الرسوم. 

  تقرير / قاسم الجبري   
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  عارف الواقدي

كانوا أطفاالً ســعداء، يشــعلون منازلهم، قراهم، 
مدنهم، حيوية الطفولة التي تزهر معها ابتسامتهم كلما 
خاضوا املسر مع براءة الطفولة وجمال بريقها، حتى 
أفقدتهم مليشيا إرهابية شعارها املوت، وجل أهدافها 
تدمر اليمن السعيد، طفولتهم من خالل تجنيدهم والزج 
بهم يف االشتباكات املبارشة خالل معاركها العبثية الدائرة 

منذ سنوات مضت

اسرتقت هذه املليشــيا املتمردة هؤالء األطفال من 
أحضان أرسهم، وكرايس مدارسهم، فجندت منهم اآلالف 

قرسياً، وزجت بهم يف محارق املوت

منهم )أي من هؤالء األطفال( من قتل وهو ال يقوى 
عىل حمل البندقية واســتخدامها يف الدفاع عن نفسه، 
ومنهم من أصيــب وجرح جراء املعــارك التي تفوق 
سنهم قدرة وقوة، وهكذا عبثت مليشيا التمرد الحوثية 
بالطفولة يف اليمن، فجندت ما يفوق 30 ألف طفل وفقا 
لإلحصاءات املتاحة املستندة إىل عمليات الرصد والتوثيق.

استغالل الطفولة
وقع الطفل )عبدالله محمد املريدي( ثمانية أعوام، 
فريســة خديعة حوثية استخدمته أداة تخريب وخلق 
فوىض يف محافظة مأرب، مثله كـ)عبدالرحمن( الطفل 
الذي لم يتجاوز الحادية عرش من عمره حني وجد نفسه 
يقف وراء مرتس من األسمنت إىل جانبه بندقية وشنطة 
حديدية تمتلئ بالرصاص، وبجانبها ملزمة من أقوال 

زعيم الجماعة التي يقاتلون من أجلها.

يف هذه امللزمة يقــول الطفالن لـ"26 ســبتمرب" 
عبارات من أقوال زعيم جماعة الحوثيني حســني بدر 
الدين الحوثي، وكــذا قصص تقوم بتأليفها الجماعة، 
إضافة إىل الكثر من األفــكار الطائفية ذات املرجعية 
الدينية الشيعية، وغرها من العبارات التحفيزية التي 
تستخدمها املليشيا يف استمالة عقول صغار السن من 

الشباب واألطفال للقتال معها.

وقع )عبدالله( برفقة أطفال آخرين يف قبضة األجهزة 
األمنية أثناء ما كان يعمل عىل زرع عبوات ناسفة وألغام 
متفجرة حوثية يف مدينة مأرب، يف شهر أبريل/نيسان، 
إثرها األجهزة األمنيــة باملحافظة احتفظت به لديها 

تمهيدا لتسليمه ألرسته.

ويأتي ذلــك، يف إطار ما تقوم بــه األجهزة األمنية 
والجهات العسكرية مع األطفال املجندين من إخضاعهم 
لدورات تأهيل نفيس لدى مركز تأهيل األطفال املجندين 
واملتأثرين بالحرب، التابع ملركز امللك ســلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية يف محافظة مأرب.

العودة إلى األسرة
تسلمت أرسة )عبدالله( طفلها يف )الـ26 من أبريل/
نيسان( من قبل الســلطات األمنية بمحافظة مارب، 
وتعهدت بالحفاظ عليــه، ومراقبته حتى ال يعود مرة 
أخرى ملا أقدم عليه سابقا، وحتى ال يقع ضحية لتجار 

الحروب مجددا.

تقول مصــادر خاصة يف إدارة أمن مــارب لـ"26 
سبتمرب" إن الرشطة منذ إن قبضت عىل الطفل )املريدي( 
وضعته قيد التحفظ حتى تسليمه ألرسته التي قدمت 

من محافظة ذمار.

وتشر املصادر إىل أن قدوم أرسة الطفل )املريدي( جاء 
بعد عملية تواصل لألمــن مع األرسة وأن التواصل مع 
األرسة تم عرب قنوات خاصة، وذلك حتى تضمن سالمته 

ووصوله ألرسته.

وتؤكد املصادر بأن والد الطفل )املريدي( كشف لهم 
بأن ابنه كان يعمل يف قريــة عاثني، بمحافظة ذمار، 
باألجر اليومي، إال أن مــن كان يعمل معهم دفعوا به 
ليعمل ضمن خاليا نائمة تابعة للمليشيا الحوثية، تقوم 

بزرع العبوات الناسفة يف محافظة مأرب.

زعزعة األمن
ويأتي ذلك ضمن خاليا نائمة معظمها من األطفال 
والشباب صغار السن ترسلهم املليشــيا الحوثية إىل 
مدينة مأرب - توضح املصادر األمنية لـ"26 سبتمرب" 
- أن هدف املليشــيا الحوثية من ذلك هو زعزعة األمن 

يف املدينة.

اغواء
هكذا تستقبل املليشيا الحوثية األطفال صغار السن 
يف مناطق سيطرتها، وتستخدمهم وقودا لحربها العبثية 
بعد إغوائهم -بحســب ما يؤكد نشطاء حقوقيون - 

ببندقية ومجموعة رصاص وذخرة.

ويضيف الحقوقيون حول أساليب اإلغواء الحوثية 
لألطفال "وأيضا تقدم لهم وعودا بتعيينهم )أي األطفال 
املجندين( مرشفني يف مناطقهم بعد عودتهم من التدريب 
عىل القتال يف املعارك التي من شأنها أن تثبت رجولتهم 
وتحدد ما إذا كانوا يستحقون التعيينات، وهو ما حدث 
مع الطفل )عبدالرحمن الفقيه( الذي جندته املليشيا 
الحوثية للقتال معها يف جبهة رصواح، غربي محافظة 

مأرب.

)عبد الرحمن( الطفل الذي لم يتجاوز الحادية عرشة 
من عمره، وقع أسرا بيد أبطال القوات املسلحة، وكان 
ضمن 27 طفال مجندا جرى إعادة تأهيلهم لدى مركز 
إعادة تأهيل األطفال املجنديــن واملتأثرين بالحرب يف 
مأرب جميعهم وقعوا أرسى وهم يقاتلون مع املليشيا 

التي اختطفت معظمهم من املدارس.

دورات إعادة تأهيل
وينفذ مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يف 
اليمن، املرشوع القائم عىل إعادة تأهيل األطفال املجندين 
واملتأثرين بالحرب ضمن خطة تستهدف 2000 طفل 

مجند متأثر يف عدة محافظات يمنية..

تجنيد مأساوي
كان )عبد الرحمن( أحد أولئك األطفال الذين حظوا 
بالتأهيل مجددا، وكان -بحسب ما يقول -ضمن أعداد 
مهولة من األطفال الذين اختطفتهم مليشــيا التمرد 
واالنقــالب الحوثية قرسا، وجندتهــم، وزجت بهم يف 
مقدمة الصفوف يف أتون املعــارك التي تخوضها منذ 

انقالبها عىل مؤسسات الدولة.

يتحدث عن مأســاته مع التجنيد وعرشات أطفال 
آخرين كانوا برفقته: اختطفنا وتم تجنيدنا قرسا من 
قبل املليشيا الحوثية، وقامت بنقلنا إىل الخطوط األمامية 
يف جبهات القتال، واستخدامنا يف القتال وزرع األلغام 

األرضية والعبوات الناسفة.

يضيف "مــن كان يخاف مننا إحنــا الصغار، كان 
يتعرض للرضب بالبندقية حق املرشف الحوثي، وأيضا 
يتم إجباره عقوبة له بالذهاب إىل خطوط النار وزرع 
ألغام وعبوات ناسفة" مشرا إىل أن العديد من أصدقائه 

وزمالئه قتلوا أمام عينه.

وعن سؤاله حول ملاذا لم يحاول الهرب، يقول )عبد 
الرحمن(: ال نستطيع ان نهرب إطالقا، فنحن يف أماكن 
وجبهات بعيدة عــن أي خطوط أو قرى، فربما نموت 
جوعاً وعطشاً يف الطريق ونحن تائهني، وإذا ما اكتشفتنا 

املليشيا فعقوبة الهرب هي املوت.

وبحسب ما يكشف فإن عرشات األطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم بني العارشة والخامسة عرش، يتواجدون يف 
خطوط القتال األمامية للمليشيا الحوثية، وذلك بشكل 
إجباري من قبل املليشيا التي تستخدمهم وقودا لحربها 

العبثية.

ويوضح هناك "أطفال يف مقدمة الصفوف والقادة 
الحوثيني يف مؤخــرة الجبهات يصوبون أســلحتهم 
وبنادقهم يف ظهورنا حتــى ال نتمكن من الفرار، ومن 
أتيحت له فرصة الفرار والنجاة بنفسه تقابله رصاصات 
املرشفني والقادة حتى يردوه قتيال" مضيفا "هذا هو 
جزء من واقعنا الذي عشناه مع مليشيا املوت الحوثية" 

واصفا ذلك بـ"فصول من الرعب واملآيس."

الحرمان من الحياة
أخذت منه الحرب الكثر، أوقفت حيوية طفولته التي 

حرم منها، أصيب يف نصف جســده خالل املعارك التي 
زجت به املليشيا يف أتونها بال رحمة، وال هدف لها سوى 

تحقيق أهدافها وأفكارها الطائفية وأجندة خارجية.

)وليد( أحد األطفال ممن نالت منهم الحرب، غر أنه 
وجد نفسه قادرا عىل تخطي آثار ما أوجدت فيه من حالة 
نفسية، وتغلب عىل آثار ومشاهد تلك الحرب الكارثية من 
خالل دورة تدريبية أخضع لها لدى مرشوع إعادة تأهيل 

األطفال املجندين واملتأثرين بالحرب.

مقذوف ناري ينال من إحدى عينيه، ويصيب نصفاً 
كامالً من جســده وال القدرة له عىل الحركة، لكن كل 
ذلك لم يكن ذا تأثر عــىل "وليد" الذي تجاوز كل ذلك، 

واستطاع أن يعيش طفولته مجددا.

مضاعفات نفسية
تركت الحرب آثارها عليهم، إما عىل أجسادهم، أو عىل 
نفسيتهم من خالل سلوكيات سلبية يتعرفون عليها، 
أكسبتهم إياها - بحســب مصادر عاملة يف مرشوع 
إعادة تأهيل األطفال املجنديــن واملتأثرين بالحرب - 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية التي جندتهم واستغلت 

طفولتهم.

تشر املصادر إىل إن هذه السلبيات تتمثل بالكوابيس 
الليليــة، ورشود، وعدوانية، ونــوم متقطع وغرها، 
وتضيف "حني يتأثرون بالحرب تتوقف املهارات الحياتية 
لديهم، يعانون من االنطواء والــرشود الذهني وعدم 

املقدرة عىل االندماج يف مجتمعهم.

وتتابع إنهم )أي األطفال( يســتحقون أن يعيشوا 
طفولتهــم بعيداً عــن الرصاع، والتجنيــد القرسي، 
يستحقون العودة إىل مدارسهم واهتماماتهم الطفولية" 
موضحة أن هذا هو "الضمان ملســتقبل مرشق، وغد 

مزهو بهم وبإنجازاتهم.

حرمان
األطفال املجندون واملتأثرون يف النزاعات حرموا الكثر 
من حقوقهم، وهو ما يتطلب دعمهم ومساندتهم حتى 
يستعيدوا طفولتهم، ومن أول الحقوق التأهيل النفيس 

واالجتماعي ومن ثم عودتهم إىل مقاعد الدراسة.

ال يشء -وفقا ملا تقول مصادر مطلعة -يضاهي رسم 
البسمة يف وجوه األطفال تخليصهم من معاناة الحرب، 
وإعادتهم إىل طفولتهم وألعابهم وحياتهم الطبيعية" 

مضيفة "حق لهم ال بد أن يحصلوا عليه."

قصة منفردة
لكل واحد من هؤالء األطفال قصة مع الحرب إال أنهم 
سيتخطون وضعهم وسيعودون إىل حياتهم الطفولية 

بعد أن تخلصوا من التجنيد القرسي، وأصبحوا يعيشون 
أجواء التأهيل النفيس واألخذ بأيديهم إىل مستقبلهم.

أرقام
تقارير رسمية تشر إىل أن عدد األطفال املجندين يف 
صفوف املليشيا الحوثية -الذراع اإليرانية يف اليمن - وصل 

إىل 30 ألف طفل مجند حتى نهاية العام 2019م..

وتكثف املليشــيا الحوثية املتمردة بشكل مستمر 
حمالتها لتجنيد األطفال يف القرى واملدن الواقعة تحت 
سيطرتها، وأنشأت معســكرات الستقطاب األطفال 

وتجنيدهم وتدريبهم وإعادة توزيعهم عىل الجبهات.

األرقام ذاتها تقول إن عــدد األطفال املقاتلني لدى 
املليشــيا الحوثية فقط منذ بداية 2018 وصل إىل نحو 

2500 طفل..

ويأتي ذلك يف حني أشــارت يف وقت سابق منظمة 
"ســياج" أن عدد األطفال اليمنيني يشكل ما نسبته 
%50 من إجمايل قوام املليشيا الحوثية املحاربة منذ بداية 
ظهور الحركة وبدء حروبها مع الدولة يف العام 2004م.

ووفقاً لتقارير حقوقية محلية ودولية، فإن الحرب 
التي أشعلتها مليشــيا الذراع اإليرانية يف اليمن دفعت 
مليوني طفل يف اليمن -إىل جانــب تجنيدهم وقتلهم 
باآلالف -إىل ســوق العمل، بفعل الظروف االقتصادية 

واملعيشية الصعبة وانقطاع الرواتب وتوقف األعمال.

آخر اإلحصائيات
مؤخرا، وعن استمرار مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية 
يف تجنيد األطفال واستخدامهم يف حروبها، كشفت شبكة 
حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي االنقالبية بتجنيد أكثر 
من 7 آالف طفل معظمهم دون ســن الـ15 من ست 

محافظات، وذلك منذ مطلع العام 2020م الحايل.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات يف تقرير 
لها إن املحافظات الست هي: أمانة العاصمة، ومحافظة 
صنعاء، وصعدة، وذمار، وعمران، وحجة، الفتة إىل أن 
محافظة حجة، مثلت املخزون البرشي األكثر انخداعاً 

باملرشوع الحوثي الطائفي.

وأشارت الشــبكة يف تقريرها إىل أن نحو %64 من 
األطفال املجندين ما زالوا يقاتلون يف صفوف مليشيا 
الحوثي املتمردة، فيما تمّكن أولياء أمور أطفال من إعادة 

418 إىل منازلهم.

ووصل عدد القتىل من األطفال املجندين - بحســب 
التقرير - إىل 1260، أي ما نسبته %18، وأصيب 253، 
بينما وقع يف األرس 371 آخرين، يف حني ال يزال مصر 
264 من األطفال الذين غررت بهم مليشــيا الحوثي 

املتمردة للقتال مجهوالً.

وتصدرت محافظة عمران – بحسب التقرير – أعداد 
املغرّر بهم من األطفال بنحو 1822 طفالً، يف حني رفدت 
قبائل ما ُسمي بطوق محافظة صنعاء املليشيا الحوثية 
بنحو 1628 طفال مجندا، فيما جاءت محافظة ذمار 
ثالثاً بواقع 1540 طفالً، تلتها صعدة، معقل الجماعة 
بـ1102، وأخراً أمانة العاصمة بنحو 1017 من إجمايل 
عدد األطفال الذين استدرجتهم املليشيا من املحافظات 

الخمس للقتال يف جبهاتها..

وعن مصر األطفال الذين استدرجتهم الجماعة للقتال 
بصفوفها يف صنعاء العاصمــة -قال التقرير - "بأنهم 
توزعوا ما بني 103 أطفال لقــوا مرصعهم يف جبهات 
مختلفة، بينما تعرض 38 طفــالً إلصابات متنوعة" 
مضيفا "ان 11 طفالً وقعوا يف األرس بأيدي قوات الجيش 
، و78 عادوا إىل أرسهم، و26 مصرهم ال يزال مجهوالً، 
يف حني ال يزال 761 طفالً مستمرين يف القتال بصفوف 

املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة إيرانياً.

مليشيا الحوثي جندت أكثر من ٣٠ طفال ودفعت بهم إلى أتون المعارك

أطفال اليمن يساقون إىل املوت

  جندت المليشيا ما يزيد عن 7آالف طفل دون سن الـ15 عاما منذ 
مطلع العام الحالي 2020م

    آالف األطفــال المجندين أصيبوا بمضاعفات نفســية خطيرة منها 
الشرود واإلنطواء والعدوانية

    أقحم األطفال قسرا في االشتباكات المباشرة وزرع األلغام والمواد المتفجرة



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

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور 
عبدربه مفتاح، أمس األربعاء، حجر 
األساس ملرشوع بناء وتجهيز "قرية 
كويت الخر" للنازحني التي تضم ألف 
وحدة سكنية، عىل مساحة 227 الف 
مرت مربع، ضمن حملة "الكويت إىل 

جانبكم".
وقال وكيل محافظة مأرب: " إن هذا 
املرشوع اإلنساني سيخفف معاناة ألف 
أرسة نازحة يف مجال املأوى إىل جانب 
إيجاد نواة ملدينة حديثة يف هذه املنطقة 
بمديرية رصواح التي استوعبت أعداداً 
كبرة من النازحــني، ويقطنون يف 
مأوى من الخيام وأعراش من األشجار 
ال تصمد أمــام املتغــرات املناخية 

والطبيعية".
وأشاد الوكيل مفتاح بهذا املرشوع 
وبالتدخالت اإلنســانية النوعية التي 
تتبناها مؤسسة اســتجابة، والتي 
تتسم باالستدامة وتسهم يف تحقيق 
جانبا من جوانــب التنمية املحلية أو 
البرشية.. داعيا املنظمات اإلنسانية 
إىل الرتكيز عىل املشاريع اإلنسانية التي 
تتسم باالستدامة وتحقق حلوال أفضل 
ملشاكل النازحني، وتستجيب ملعاناتهم 
وترتقي بالخدمات األساسية املقدمة 

لهم بــدال عن التقوقع يف املشــاريع 
الطارئة ويف حدها األدنى رغم الدعاية 
اإلعالميــة الكبرة التــي تحققها 

املنظمات من خاللها.
وأعرب الدكتور مفتاح عن تقدير 
الســلطة املحلية وأبنــاء املحافظة 
لألشــقاء يف الكويت حكومة وشعبا 
عىل وقوفهــم األخوي الصــادق إىل 
جانب إخوانهــم يف اليمن وما قدموه 

من مساعدات وتدخالت إنسانية، سواء 
طارئة أو مســتدامة تتسم بالسخاء 

والفائدة والتنمية املحلية.

استأنف مطار ســيئون الدويل، 
االثنني املــايض، الحركــة الجوية 
التجارية بينه وبني املطارات الدولية 
املتعامل معها بعــد توقف دام عدة 

أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضــح مدير عــام املطار عيل 
باكثر يف ترصيح لوكالة )ســبأ(، 
أنه بناء عىل توجيهات اللجنة العليا 
للطوارئ وبموجــب تعميم الهيئة 
العامة للطران املدني، اســتأنفت 
حركة الطران للتشــغيل التجاري 
بمطار سيئون وســط اتخاذ كافة 
اإلجراءات االحرتازية الصحية الالزمة.

وأشــار إىل أنــه ســتتم جدولة 
الرحالت الجوية وفق برنامج زمني 
محدد بحيث ال تقل الفرتات الزمنية 
التي تفصل بني الرحــالت القادمة 
والواصلة عن ثالث ساعات لضمان 
عملية تطهر املرافق املستخدمة من 
قبل مسافري كل رحلة.. منوها أنه تم 

تركيب كامرتني حراريتني إضافيتني 
باملطار لفحص املسافرين بما يسهل 
حركتهم ويضمن القيام باإلجراءات 

الصحية بسالسة.
وأكــد أن املطار لن يســمح ألي 
مسافر تظهر عليه أعراض كورونا 

قبل الرحلــة، وغرها من اإلجراءات 
االحرتازية األخرى التي وردت يف الدليل 
التشغييل الذي أقرته منظمة الطران 
الدولية )ايــكاو( ومنظمة الصحة 
العاملية وقوانني ولوائح الهيئة العامة 

للطران املدني.

قال مدير عام رشطة محافظة تعز 
العميد منصور عبدالرب األكحيل:" إن 
األجهزة األمنية ماضية يف فرض هيبة 
الدولة وبسط نفوذها عىل كل شرب من 
مدينة تعز ومناطقها املحررة، مؤكداً 
أن األجهزة األمنية لن تتهاون مع كل 
من يحاول العبث بأمن املحافظة والنيل 
من مقدراتها وكل من يســعى إلقالق 

السكينة وترويع اآلمنني". 
جاء ذلك أثناء تدشينه، أمس األربعاء، 
يف مقر رشطة الدوريات وأمن الطرق، 
الخطة العملياتية املشرتكة بني الجيش 
الوطني بمحور تعز واألجهزة األمنية 
التابعــة لرشطة املحافظــة. وخالل 
التدشني عقد العميد منصور األكحيل 
لقاء ضم رئيس شــعبة االستخبارات 
العسكرية العميد عبده البحري وقائد 
رشطة الدوريات العقيد محمد مهيوب 
الجندي ورؤوســاء عمليات األلوية 

العسكرية والوحدات األمنية.
وأوضح العميد منصــور األكحيل، 
بأن تدشني الخطة العملياتية املشرتكة 

تعترب خطوة مهمة يف ســبيل تثبيت 
األمن واالســتقرار وضبط املطلوبني 
أمنيا ومالحقة املخلني والعابثني باألمن 
ورصد الخاليا النائمة التابعة للمليشيا 
االنقالبية من خالل التنسيق املستمر، 
وتبــادل املعلومات وتقديــم الدعم 
اللوجستي بني قيادات الجيش يف محور 

تعز وقيادات رشطة املحافظة. 
وأكد أن األجهزة األمنية لن تتهاون 
مع مثري الفــوىض والخارجني عن 
النظام والقانون، ولــن تألو ُجهدا يف 
مالحقتهم وضبطهم وإحالتهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم الرادع.
من جانبهم أكد رؤوساء العمليات 
يف األلوية العسكرية والوحدات األمنية 
عىل رفع الجاهزية إىل أعىل مستوياتها 
إلفشال كل املخططات التي تهدف إىل 
زعزعة األمن واالســتقرار، وتفويت 
الفرصة عــىل املرتبصني بهذه املدينة، 
والذيــن يخدمون أجنــدات ترتبص 
بالجيش الوطني واملؤسســة األمنية 

ومؤسسات الدولة.

 استفاد 2862 شخصاً من الخدمات 
العالجية التي يقدمها مركز األطراف 
الصناعية بمحافظة مأرب املدعوم من 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية منذ بداية العام الجاري.
تضّمنــت الخدمــات العالجية، 

تركيب أطراف وإعادة التأهيل الفني 
والجسدي، والعالج الطبيعي، إضافة إىل 
تشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة 

وتأهيلهم للعمل باملرشوع.
ويقوم مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمــال اإلنســانية بتنفيذ العديد 

من املرشوعات اإلنســانية واإلغاثية 
للتخفيف من معانــاة اليمنيني جراء 
األزمة اإلنســانية الراهنة، وأحدها 
مرشوع تشغيل وتطوير مركز األطراف 
الصناعية بمحافظة مأرب والذي حقق 
نجاًحا منذ انطالقه يف ديسمرب 2019م.

أكدت منظمة الهجــرة الدولية، 
نزوح أكثر مــن 17 ألف أرسة، منذ 
مطلع العــام الجاري، اســتقبلت 
نصفهم محافظة مأرب رشقي البالد.

وقالت املنظمة األممية يف تقرير 
لها، الثالثاء: إنها تقدر أن 17 ألف 
و 21 أرسة )102ألف و126 فرد( 
قد عانوا من النزوح، مرة واحدة 
عىل األقل بني 1 يناير و18 يوليو 

الجاري.
وأشار التقرير إىل أنه بني 12 و 18 
يوليو، تم تسجيل أرس نازحة جديدة 
يف تعــز )48 أرسة( والضالــع )21 
أرسة(، والحديدة )17 أرسة(، وكانت 

معظم حاالت النــزوح هذه نتيجة 
للقتال املتزايد يف الحديدة.

وأكد التقرير أن قرابة نصف األرس 
النازحة منذ مطلــع العام الجاري، 
أي 8 آالف و494 أرسة اســتقبلتهم 
محافظة مأرب، فيما توزعت بقية 
األرس عىل بقية املحافظات.. الفتاً إىل 
أنه الزالت هناك عدم قدرة عىل اإلبالغ 
عن األرقام يف بعض املحافظات بسبب 

قيود الوصول.
وتسببت مليشيا الحوثي االنقالبية 
يف تهجر آالف العائالت من منازلها يف 
عدد من املدن التي قامت باقتحامها 

وتفجر منازل املناوئني لها.

نزوح أكثر من 17 ألف أرسة منذ مطلع العام اجلاري

دشــن محافظ شــبوة محمد بن 
عديو، االثنني، العمــل باملرحلة األوىل 
من مرشوع الطريق الرابط بني قريتي 
باكبرة بمديرية عتق والشعيب بمديرية 
الروضة، بطول 20 كلم، بتكلفة 3 ماليني 

و900 ألف دوالر.
وأكد املحافظ بن عديو، أهمية املرشوع 
الذي يمتد بني األرايض املسطحة واملرتفعات 

الجبلية واألودية شديدة الوعورة لتسهيل 
حركة املواطنني وتخفيف معاناتهم، مشرا 
إىل أن املرحلة الثانية تشــمل ربط غالبية 
قرى مديرية الروضــة بمركز املحافظة 
يف عتق. كما تفقد املحافظ سر العمل يف 
مرشوعي توسعة املدخل الرشقي ملدينة 
عتق، واملدخل الشــمايل، بتكلفة مليون 

و400 ألف دوالر.

أكد وكيل محافظــة املهرة مختار 
محمد، أن السلطة املحلية تويل قطاع 
األمن أهمية كبرة ملا يلعبه من دور يف 

استتباب األمن واالستقرار.
جاء ذلك أثناء تدشــينه، الثالثاء، 
بمدينة الغيضة، الورشة التدريبية حول 
القانون اإلنســاني الدويل التي تنفذها 
مؤسسة وطن للتنمية والتدريب، بتمويل 
من املؤسســة الســويرسية للتنمية 
والحكومة الهولندية، ملنتســبي األمن 

والرشطة العسكرية باملحافظة.
وأشــار وكيل املحافظة يف الورشة 
التي حرضها مدير عام الرشطة واألمن 

باملحافظة، العميد مفتي صمودة، إىل أن 
الورشة ستمكن املشاركني من اكتساب 
خربات ومهارات جديدة وتسهم يف تعزيز 

قدراتهم.
وأوضح مدير إدارة الربامج واملشاريع 
بمؤسسة وطن للتنمية والتدريب ماجد 
بن جعه، بأن الــدورة التدريبية التي 
تســتمر أربعة أيام، تستهدف 80 من 
منتســبي األمن والرشطة العسكرية 
باملحافظــة.. مشــراً إىل أن املرشوع 
يستهدف محافظات حرضموت وشبوة 
واملهرة، ويبلغ عدد املستهدفني 320 من 

رجال األمن والجيش.  

ورشة تدريبية حول القانون اإلنساين الدويل ملنتسبي الرشطة باملهرة

مطار سيئون.. يستأنف الرحالت اجلوية التجارية وضع حجر األساس لبناء »قرية كويت اخلري« للنازحني برصواح  

)2862( مستفيداً من اخلدمات العالجية ملركز األطراف الصناعية بمأرب

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

القبيلة يف العرف الساليل
تتحدد العالئق بني الكيانات البرشية عىل أسس متعددة من 
بينها املصالح املشرتكة، سواء كانت تلك الكيانات دول أو أحزاب 

أو قبائل أو غريها.
وكثريا ما يحــدث االختالل املصلحي بني أي كيانني ملصلحة 
أحدهما، إذ يأخذ أكثر مما يعطي، وذاك عائد إىل عوامل عديدة, 
ولكن املؤكد أن كال الطرفني مستفيد من بقاء تلك العالقة ولو 

إىل حد ما.
أما نحن يف اليمن فلنا مع الساللة شأن آخر يف طبيعة العالقة 
معها ومع الكيانات اليمنية والتي تتصدرها القبيلة كون املجتمع 

اليمني مجتمعاً قبلياً.
وهنا تربز فلسفة الساللة يف صياغة عالقتها مع القبيلة منذ 
دخول إمامهم الريس إذ كانت الخالفات القبلية هي بوابة الدخول 
بحجة اإلصالح فيما بينهم, ولم يكــن ذلك حفاظا عىل الدماء 
اليمنية قدر ما هو توفري لتلك الدماء ملعركة الســاللة بالقبائل 
ضد القبائل اليمنية، كون القبيلة يف العرف الساليل ال تعدو عن 

كونها أداة لتحقيق شهوة الساللة يف الحكم واملال.
ومع تراخي الزمن الكئيب كانت القبيلة أداة ساللية للرصاع 
فيما بني األئمة ذاتهم لتحقيق الظفر لســاليل عىل حساب آخر 

وبدماء قبلية خالصة.
وهاهي الساللة اليوم تعود لسالف عهدها باالستنجاد بالقبيلة 
تحت مســمى النكف القبيل يف معركتها العنرصية ضد القبيلة 
ذاتها بعد أن فقدت الكثري من مقاتليها , ولعل من غرائب الزمن 
أن يستنجد شخص ما بآخر ضد هذا اآلخر بعد أن يوهمه بأنه 
خارج دائرة االستهداف بالرغم من أن رصيدي الواقع والتجربة 
يؤكدان استهداف الساللة لكل يمني من القبائل أو من غريهم.

ولكن الحقيقة أن النكف الحوثي قد تحول إىل ظاهرة إعالمية 
ال هدف لها ســوى رفع معنويات مقاتليهــم املنهكني.. إذ أن 
أبناء القبائل قد شبّوا عن الطوق بعد أن اتضحت لهم الصورة 
الحقيقية لطبيعة املعركة الساللية والتي ال ترى يف غريها سوى 
أدوات للقتال لتحقيق السطو والسيطرة عىل اليمنيني ليتسنى " 
لألطهار " النهب والرسقة بغية تحقيق الرفاه لهم عىل حساب 

شقاء اليمنيني.
إن التجمعــات القبلية تحت يافطة النكــف القبيل ال تعني 
االستجابة للنكف قدر ما هي رضوخ للضغوط الساللية للحضور 
أمام كامريات قنواتهم وهنا ينتهي آخر مشهد للنكف القبيل، أما 
مقاتلوهم فلم يبق منهم إال البعض ممن أخطأتهم رصاصات 
أبطال الجيش الوطني والذين ينتظرونهم يف ميادين الحصاد.

احمد ردمان
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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 »١9٣8« الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١هـ  المـــوافــق ٢٣ يـــولــيــو ٢٠٢٠م

رشطة تعز تدشن خطة العمليات املشرتكة بني األمن واجليشرشطة تعز تدشن خطة العمليات املشرتكة بني األمن واجليش

شبوة..تدشني مرشوع طريق باكبرية - الروضة بتكلفة 4 ماليني دوالر 

 استشهاد امرأة وإصابة  استشهاد امرأة وإصابة 
أخرى جراء انفجار لغم أخرى جراء انفجار لغم 

حوثي يف البيضاءحوثي يف البيضاء
استشهدت امرأة، وأصيبت أخرى، 
جراء انفجار لغم أريض يف محافظة 

البيضاء.
وقالت مصــادر محلية: إن زوجة 
الشــيخ محمــد أحمــد العامري، 
استشهدت، وأصيبت نجلة املرحوم 
الشيخ عامر العامري جراء انفجار 
لغم زرعته املليشيا الحوثية يف حوران 

بالبيضاء.
وزرعت مليشيا الحوثي اإلرهابية 
أكثر من مليون لغم بطرق عشوائية 
ومموهة يف الطــرق العامة ومزارع 
املواطنني واألعيــان املدنية يف معظم 
املحافظــات اليمنيــة، مــا أدى إىل 
استشهاد وإصابة اآلالف من املدنيني 

معظمهم من النساء واألطفال.

مع تغاريد العصافــر وأريج الزهور 
والعطور نزف التهاني والفرحة للزميل 
معتصم اليمني  بمناسبة زفافه 
امليمــون ودخوله القفــص الذهبي، 
متمنني له سعادة زوجية هانئة وحياة 
عامرة بالسعادة والرفاه والبنني، فألف 

ألف مبارك.
                 املهنئون/

    أحمد عفيف ، طارق رزاز

       وكل األحبة والزمالء


