
تخوض قوات الجيش مســنودة باملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل وبإسناد جوي من 
طريان التحالــف معارك عنيفة مع مليشــيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران يف جبهات 
القتال املشــتعلة بمحافظات مأرب والجوف 
والبيضاء وجبهــة نهم بمحافظــة صنعاء، 
وتمكنت خاللها من تحريــر مناطق ومواقع 
مهمة يف جبهات مأرب والبيضاء وسط تراجع 
مليشيا الحوثي االنقالبية بعد تلقيها رضبات 
موجعــة وقاســية بمدفعية ونــريان أبطال 
الجيش وغارات جوية مكثفة ومركزة شنتها 
طريان تحالف دعم الرشعية استهدفت مواقع 

وتعزيزات املليشيا الحوثية.
ففي جبهات محافظة مأرب كرست قوات 
الجيش مســنودة باملقاومة هجوماً ملليشيات 
الحوثي بجبهة املخدرة وشنت هجوماً معاكساً 

تمكنت خاللــه من تطهري مناطــق ومواقع 
عسكرية مهمة ومازالت يف تقدم مستمر حتى 

كتابة هذا التقرير.
وأكد مصدر عســكري لـ"26سبتمرب" أن 
أبطال الجيش الوطني ورجــال القبائل كبدوا 
مليشيا الحوثي خسائر مادية وبرشية فادحة 
خالل املواجهات وسط تراجع وانهيار يف صفوف 
املليشيات الحوثية التي ولت هاربة وتركت جثث 

قتاللها مرمية يف الشعاب والوديان.
وأضاف املصدر "أن مقاتالت التحالف العربي 
لدعم الرشعية شــنت أمس األربعــاء غارات 
مكثفة ومركزة استهدفت تحصينات وتعزيزات 
املليشــيات يف جبهة املخدرة، ودمرت عرشات 
اآلليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية، 
وســقط جميع من فيها بني قتيــل وجريح، 
وكانت مليشيا الحوثي قد تكبدت خسائر مادية 

وبرشية فادحة خالل املعارك التي دارت خالل 
األيام الثالثة املاضية يف جبهة املخدرة ورصواح 

وهيالن.
ويف جبهة نهم تمكنت قوات الجيش الوطني 
واملقاومة، أمس األربعاء، من إفشــال هجوم 
ملليشيات الحوثي عىل أحد املواقع العسكرية يف 
جبهة نجد العتق بمديرية نهم رشقي صنعاء، 
وأجربوا عنارصها عىل الفــرار بعد أن أوقعوا 

العديد منهم بني قتيل وجريح.
وأكد مصدر عســكري لـ"26سبتمرب" أن 
مليشيات الحوثي املتمردة تكبدت خسائر مادية 
وبرشية كبرية إثر استهدافها بنريان ومدفعية 
الجيش الوطني وغارات جوية لطريان تحالف 
دعم الرشعية التي استهدفت تجمعات وتعزيزات 

للمليشيات يف مواقع متفرقة بمديرية نهم.
ويف جبهــات محافظة الجوف 

كبدت المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة

قوات اجليش حترر عدداً من املناطق واملواقع العسكرية يف جبهات مأرب والبيضاء وتفشل تسلالت املليشيا يف هنم واجلوف

وصــل فخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
صباح أمس األربعاء، إىل مقر إقامته 
املؤقت يف العاصمة السعودية الرياض 
ـ بســالمة الله وحفظــه ـ قادماً 
من مدينة كليفالنــد األمريكية بعد 
استكمال فحوصاته الطبية الروتينية 

املعتادة.

بعث فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية، أمس األربعاء، 
برقية عزاء ومواساة يف استشهاد الشيخ 
ربيش عيل وهبــان العليي، عضو مجلس 
النــواب، وهو يقود هجومــاً مضادا عىل 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف منطقة املخدرة 

جبهة رصواح غرب مأرب.

وأشاد فخامة الرئيس يف الربقية بمناقب 
الشهيد وبطوالته التي سطرها مع قبائل 
ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد 
مليشيا الحوثي الكهنوتية املدعومة إيرانًيا.. 
الفتاً إىل أن الوطن خرس برحيل الشهيد أحد 
أبرز الشخصيات االجتماعية والسياسية 
التي كان لها دور كبري يف مواجهة املرشوع 

اإليراني الذي تحاول مليشيا الحوثي نقله 
إىل اليمن.

وعرب رئيس الجمهوريــة عن خالص 
التعــازي واملواســاة، ســائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

رئيــس  نائــب  وأشــاد 
الجمهورية الفريق الركن عيل 
محســن صالح، بالتضحيات 
التي يقدمها أبطــال الجيش 
وأبناء محافظة الجوف يف سبيل 
الجمهورية ومبادئها السامية، 
معرباً عن تقديره لدور األشقاء 
يف تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية 
ودعمهــم الثابــت لجهــود 

وتضحيات أبطال الجيش.
جاء ذلــك خــالل إجرائه، 
الثالثــاء اتصــاٍل هاتفــي 
الجوف  محافظــة  بمحافظ 

اللواء أمني العكيمي، لالطالع 
باملحافظة  املســتجدات  عىل 
وجهود اســتعادة مؤسساتها 
ودحر مليشيا االنقالب الحوثية 

املدعومة من إيران. 
وحث نائــب الرئيس، عىل 
مضاعفة الجهود واالستمرار 
يف حشــد الطاقــات وتوحيد 
مختلف املكونات بما يحقق حلم 
املحافظة يف التحرير وأبناءها 
يف االستقرار والتنمية، مؤكًدا 
تقدير القيادة السياسية بقيادة 

الرئيًس  فخامــة 
منصور  عبدربــه 

خالل اتصال هاتفي بمحافظ الجوف رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد الشيخ ربيش عيل وهبان 

نائب الرئيس يشيد بتضحيات أبطال اجليش وأبناء 
اجلوف يف سبيل الدفاع عن اجلمهورية

نعى مجلس النــواب، عضو املجلس 
ربيش عيل وهبان العليي، الذي استشهد، 
أمس األربعاء، يف ميادين الرشف والبطولة 
وهو يدافع عن الوطن ضد مليشيا الحوثي 

الكهنوتية.
وقال بيان النعي الصادر عن رئاســة 
املجلس، حصلت "26سبتمرب" عىل نسخه 
منــه:" لقد فقد مجلس النــواب برحيل 
الشهيد واحداً من أشــجع رجاله والذي 
كان مثاالً للعطاء والصدق واملثابرة من أجل 
الوطن، واستشهد يف سبيله، وكان الفقيد 
من أبرز الشخصيات القبلية املحنكة التي 

كان لها اسهاماتها الوطنية".
وأضاف البيان" أننــا ونحن ننعي 
رحيل الفقيد واأللــم يعترص قلوبنا يف 
رحيل زميل عزيز يف ظــروف صعبة، 
نتقدم بأصدق التعازي واملواســاة إىل 
أوالد الشهيد مطيع ربيش عيل وهبان 
وإخوانه وكافة أرسته الكريمة وأهله 
وذويه وإىل أبناء الشعب اليمني..سائلني 
املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته مع الشهداء 
والصالحني وحســن أولئك رفيقا وأن 

يلهم الجميع الصرب والسلوان".

أشــادت حكومــة ترصيف 
األعمال، بالتضحيات الكبرية التي 
يقدمها أبطال الجيش واملقاومة 
الشعبية ورجال القبائل وبإسناد 
مــن تحالف دعــم الرشعية، يف 
مواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية، 
يف مختلف الجبهــات خاصة يف 
البيضاء والجوف ونهم ورصواح 
وغريها، مؤكــدة عىل مضاعفة 
الجهــود ورص الصفوف ورفع 
الجاهزية القتالية، ملواجهة املليشيا 
االنقالبية التي الزالت مستمرة يف 
ممارسة سياسة التنكيل بأبناء 

الشــعب اليمني وتمارس أبشع 
االنتهاكات.. وثمنت دور تحالف 
دعم الرشعية ومــا يقومون به 
من جهود كبرية يف إســناد قوات 
الجيش، وباألخص الدور األخوي 
البارز للمملكة العربية السعودية 
ووقوفها بكل قوة مع اليمن أرًضا 

وإنساًنا يف مختلف املجاالت.
وأكــدت الحكومــة، أن دعم 
الجبهات يف معركة اليمن والعرب 
املصريية ســتظل أولوية قصوى 
وبتوجيهات مــن فخامة رئيس 
الجمهورية عىل كل ما ســواها.. 

مؤكدة أن أوضاع املقاتلني وملف 
الجرحى ورعاية أرس الشــهداء 
محل اهتمام وعناية خاصة من 
قبــل الحكومة ولــن تتخىل عن 
واجباتها مهما كانت الظروف أو 

الصعوبات.
جاء ذلك خالل اجتماع حكومة 
ترصيف األعمال، الثالثاء، برئاسة 
رئيــس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، وناقشــت عــدداً من 
املتصلة باملســتجدات  التقارير 
العسكرية والسياسية والخدمية 
والصحية، إضافة إىل سري تطبيق 

آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض.
وقدم رئيس الوزراء، يف مستهل 
االجتماع إحاطة شاملة ألعضاء 
حكومة ترصيــف األعمال حول 
مختلف املستجدات ويف مقدمتها 
األوضاع العســكرية وامليدانية يف 
جبهات القتال مع مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة، خاصــة يف البيضاء 
ورصواح وغريها وما يســطره 
الجيش واملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل بإسناد من طريان تحالف 
دعم الرشعية من بطوالت إلفشال 

والت  ملحــا ا

قــال وزير الدفــاع الفريــق الركن محمد 
املقــديش:" إن القوات املســلحة ومن خلفها 
رشفاء اليمن األحرار ماضون يف املعركة املصريية 
حتى إنهاء انقالب مليشيا الحوثي املدعومة من 
إيران".. مؤكداً أن أبطال الجيش يتمتعون بروح 
معنوية عالية يف مختلف الجبهات وواثقون من 

تحقيق النرص القريب.
 جاء ذلك خالل اجتمــاع حكومة ترصيف 
األعمال، الثالثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، وناقشــت عــدداً من التقارير 
املتصلة باملســتجدات العسكرية والسياسية، 
إضافة إىل سري تطبيق آلية ترسيع تنفيذ اتفاق 

الرياض.
وقدم وزير الدفاع خــالل االجتماع، تقريراً 
متكامالً عن مســتجدات األوضــاع امليدانية 

والعســكرية يف جبهات القتال، وما تخوضه 
قوات الجيش واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
بإســناد من طريان تحالف دعم الرشعية من 
معارك ضد مليشيا الحوثي االنقالبية خاصة يف 

جبهات الجوف والبيضاء ونهم ورصواح.
وأكد الفريــق املقديش، أن قــوات الجيش 
مدعومة برجال القبائل وبإســناد من تحالف 
دعم الرشعية تشــن عمليــات هجومية عىل 
مواقع مليشيا الحوثي التي تتكبد خسائر برشية 
ومادية فادحة.. مشــريا إىل استمرار مليشيا 
الحوثي املتمردة يف عملية التحشيد للمغرر بهم 

والدفع بهم إىل محارق املوت.
 ولفت وزير الدفاع إىل التنســيق القائم بني 
مليشــيا الحوثي والتنظيمات اإلرهابية والتي 

انكشفت بشكل واضح يف محافظة البيضاء.

كشف أســري يف تنظيم القاعدة اإلرهابي، 
ضبطته قوات الجيش وهو يقاتل إىل جانب 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، 
أن قيادات وأعضاء تنظيم القاعدة يف عدد من 
املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا يعملون 
كمرشفني ويديرون مراكــز تجنيد لصالح 

الحوثيني، منها مراكز يف صنعاء ومحيطها.
وضبطت قوات الجيش منتصف أغسطس 

املنرصم، أحد عنارص تنظيم القاعدة اإلرهابي 
وهــو يقاتل يف صفــوف مليشــيا الحوثي 
االنقالبية بإحدى جبهات القتال رشقي مدينة 

الحزم، عاصمة محافظة الجوف.
 وكشف األسري“موىس نارص عيل حسن 
امللحاني” )20 عاماً(، يف مقطع فيديو نرشه 

املركز اإلعالمي للقوات املسلحة، 
أنه يقاتل يف صفوف مليشــيا 

نعــت وزارة الدفــاع 
ورئاســة هيئة األركان 
العامة، العميد ربيش بن 
عيل وهبان العليي، نائب 
قائد قوة اإلسناد باملنطقة 
العسكرية السابعة، الذي 
األربعاء،  أمس  استشهد 
وهو يؤدي واجبه الوطني 
والبطويل يف قيادة املعارك 
ضــد مليشــيا الحوثي 
املتمــردة املدعومة من 

إيران.
 وقالــت وزارة الدفاع 
يف بيان لها: "إن الشهيد 
العليــي كان واحدا من 
القــادة األوفيــاء الذين 
وقفوا بشجاعة وبسالة 

يف وجــه مليشــيا التمرد 
واالنقالب ومخلفــات اإلمامة 
واالستعمار، وقّدموا تضحيات 
غالية دفاعــاً عــن الثورة و
Aالجمهوريــة واملكتســبات 

الوطنية".
وأضافت "أن الشــهيد كان 
أحد رموز النضال الوطني وأحد 
القادة املخلصني الذين هّبوا منذ 

الوهلة األوىل لتلبية نداء الواجب 
ورابطــوا يف مياديــن الرشف 
والفــداء، وكانت لــه صوالت 
وجوالت يف معارك دحر املليشيا 
الحوثية وشارك يف قيادة عمليات 
تحرير عدد من املناطق واملواقع 
بمحافظات مأرب وصنعاء إىل 
جانب أبطال الجيش واملقاومة".
وأشار البيان، إىل أن الشهيد 

قد خلّد أسفاراً من املواقف 
الوطنيــة والبطوليــة يف 
مختلف املراحل واملنعطفات 
من خالل عملــه كعضو 
يف مجلس النــواب ونائبا 
ملجلس املقاومة بمحافظة 
صنعاء ثم نائباً لقائد قوة 
إســناد الجيش يف املنطقة 
العسكرية السابعة، وبذل 
الغايل والنفيس يف ســبيل 
خدمة الوطــن ولم يدخر 
جهداً يف الذود عن الكرامة 

والحرية.
وأكد البيــان، أن الوطن 
قد خرس برحيله واحداً من 
القامات البارزة التي أفنت 
املجتمع  حياتها يف خدمة 
وإصــالح ذات البني، وتركوا 
تاريخــا مرشفــاً تتفاخر به 

األجيال.
وتابع البيان: "أن قيادة وزارة 
الدفاع ورئاســة هيئة األركان، 
وهي تنعي رحيل هــذا الرمز 
البطل لتجدد العهد والقسم بأن 

القوات املســلحة 
امليض  عازمة عىل 

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تنعيان 
العميد ربيش بن وهبان العليي
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

السعـر 50 ريـااًل الــعـدد »١٩٤٤« الخميس ١٥ محــــــرم ١٤٤٢هـ  المـــوافـــق 3 سبتمبر ٢٠٢٠م
 16 
صفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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رئيس اجلمهورية 
يصل إىل الرياض 

قادماً من الواليات 
املتحدة  

جملس النواب ينعي استشهاد 
النائب ربيش عيل وهبان

وزيـر الدفـاع: أبطال القوات املسلحة ماضون يف املعركة املصريية حتى إهناء انقالب مليشيا احلوثي

ألقي القبض عليه وهو يقاتل مع مليشيا الحوثي

اعرتافات أحد عنارص تنظيم القاعدة تكشف طريقة التنسيق واالرتباط بني تنظيم القاعدة واحلوثيني

أشادت بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش في مواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية في مختلف الجبهات

حكومة ترصيف األعامل تؤكد عىل أمهية عودة عمل مؤسسات الدولة يف حمافظة سقطرى حلاميتها من العبث والفوضى
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صنعـاء عىل مــوعــد مع التــحريـر
أتوجه بالتحايا الحارة لرجالنا البواســل 

وأبطالنا الشــجعان يف القوات املســلحة 

واملقاومة الذين يجرتحــون البطوالت يف 

مختلف امليادين لدحر وهزيمة املليشيات 

الباغية التي ألحقــت خراباً كبرياً بالوطن 

وتسببت بأوجاع أبنائه

ماضون يف حتقيق النرص
بعزم األبطال وقوة إرادتهم وثبات موقفهم النضايل 
أصبحت العاصمة صنعاء قاب قوسني أو أدنى من 
معركة التحرير الكربى والفاصلة، معركة القضاء 
الشامل عىل مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران واملسنودة من تنظيمي القاعدة وداعش أدوات 
الدمــار والتطرف والعنف املهددة للســلم واألمن 
الدوليني، وبالقضاء عىل هذه املليشيات والتنظيمات 
املتحالفة ضد بناء الدولة املدنية العادلة ســتتوج 
نضاالت الشــعب وتضحيات األبطال بنرص شامل 

ومؤزر ملب للتطلعات واآلمال.
ما تبقى ملليشيا الحوثي املتمردة غري املمارسات 
اإلرهابية الجبانة والغادرة، هو بث سموم اإلشاعات 
واالحتماء بحرب الدعاية والتهويل وإطالق أبواقها 
ملمارسة التضليل املفضوح، وجميعها بضاعة مزجاة 
وأوراق محروقة ورهانات بائســة، بضاعة األيادي 
املرتعشــة واملنهزمة التي ال تقــوى حتى عىل دفع 
رضبات أبطال الجيــش امليامني فضال عن تحقيق 
منجز عســكري ميداني، وهو ما دفع بها كمليشيا 
إرهابية إىل تكثيــف عمليــات اإلرضار باملدنيني 
واالنتقام منهم من خالل تدمري ســبل معيشــتهم 
وممارسة القصف العشــوائي عىل األعيان املدنية 
والتجمعات الســكانية واملنشآت الخدمية، يف خرق 
فاضح ألخالقيات الحرب والقوانني الدولية السارية 
عىل الحروب، وذلك مؤرش فقدانها للسيطرة واشتداد 

الخناق عليها واقرتاب أجلها املحتوم.
يميض أبطال القوات املســلحة قدما باستكمال 
تحرير األرض يف جبهات الجوف ومأرب والبيضاء 
والضالع ورشق صنعاء، مسنودين برجال القبائل 
ومقاتالت تحالف دعم الرشعية، ال خيار أمامهم سوى 
الحسم العسكري وتطهري البالد جميعها من مرتزقة 
إيران والدول االستعمارية الطامعة واملرتبصة، لن 
تكون اليمن وعاصمتها صنعاء إال يف إطارها العروبي 

ولوكره املرتبصون وكاد الكائدون.
يف صنعاء معقل مليشيا الحوثي املتمردة تتصاعد 
بشــكل يومي رصاعات األجنحة عىل خلفية اقتسام 
املصالح واملوارد وتنازع الصالحيات وسط غضب 
شعبي عارم جراء تردي األوضاع الخدمية واملعيشية، 
فكل شرب فيها يتأهب لالنقضاض عىل هذه الرشذمة 
القادمة من غبار التاريخ، وأبناؤها يرتقبون انطالق 
املعركة الحاســمة كي ينالوا رشف املشاركة فيها 
إســنادا ودعما ألبطال الجيــش، وبرضبة قاصمة 
سيكون األبطال مســنودين بأبناء صنعاء ورجال 
القبائل املحيطة قد استكملوا تحرير عاصمتهم األبية.
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بعــث نائــب رئيــس 
الركن  الفريق  الجمهورية 
عيل محسن صالح، برقية 
عزاء ومواســاة إىل مطيع 
ربيش عيل وهبان وإخوانه 
يف استشهاد عضو مجلس 
النواب البطل الشيخ ربيش 
عــيل وهبان وهــو يتقدم 
صفوف الهجوم مع أبطال 
الجيش واملقاومة البواسل 
الكهنوت  ضــد مليشــيا 
الحوثية االنقالبية املدعومة 

من إيران. 

وأشــاد نائــب الرئيس 
بمناقب الشــهيد وأدواره 
الوطنية البارزة التي يزخر 
بها ســجل الشهيد الراحل 
والحافل بالنضال والعطاء 
واملجتمعــي  الوطنــي 
والسيايس يف مختلف املراحل 

التي مرت بها بالدنا.

ونــوه نائــب رئيــس 
الجمهوريــة إىل أن اليمن 
فقد باستشــهاد الربملاني 

ربيش وهبان، قامة برملانية 
مسؤولة ووجاهة اجتماعية 
بارزة، وسياســياً محنكاً 
وقائداً عسكرياً مقداماً لبى 
نداء الوطــن وانرصف عن 
حياة الدعة والراحة، ووهب 
روحــه الغاليــة يف طريق 
الحريــة والكرامة طريق 
الشهادة ويف سبيل الله ثم 
الوطن الذي يعمل الحوثي 
عىل تغيــري هويته العربية 
واإلســالمية إىل فارســية 

مجوسية.

وأكد نائــب الرئيس بأن 
التي  التضحيــات  هــذه 
يقدمها الرجال املخلصون 
الصادقون أمثال الشــهيد 
وأقرانــه وزمالئــه كفيلة 
بتحقيــق النــرص ورفع 
رايــة اليمــن خفاقة عىل 
كل جبل وســهل يف ربوع 
وطننا الحبيــب، داعياً إىل 
انتصاراً  التكاتف والتالحم 
لدمــاء الشــهداء األبطال 

اليمنيني وأشقائهم يف  من 
التحالف، واقتداًء بنهجهم 
الســامي يف بــذل أغىل ما 
يملكــون دفاعاً عن قضية 
اليمنيني ودولتهم وهويتهم 

العروبية.

الرئيس يف  نائــب  وعرب 
الربقية عن أحــر التعازي 
وأصدق املواســاة لفخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه 
رئيس  هــادي  منصــور 
الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة وألقارب 
يف  الشهيد وزمالئه  وأرسة 
النــواب وقيادات  مجلس 
ومنسوبي الجيش واملقاومة 
وأبناء الحيمة، بهذا املصاب 
الجلــل، مبتهــالً إىل العيل 
القدير أن يتغمده بالرحمة 
واملغفرة، وأن يسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله وذويه 
الصرب والســلوان، "إنا لله 

وإنا إليه راجعون".

قال نائب رئيس الوزراء يف حكومة ترصيف 
األعمال الدكتور سالم الخنبيش: "أن الدورة 
النقدية املختلة للعملة الوطنية تســببت يف 
تدهور قيمتها أمام العمالت األجنبية، وبرزت 
آثارها وأرضارها ومست حياة الجميع، وهو 
ما يوجب تكاتف الجهود لتحسني مستوى 
البنية االقتصادية وتعزيــز مصادر العملة 
الرئيسية بهدف توفري الغطاء النقدي األجنبي 

الكايف". 

وأشــار إىل أن األزمة السياسية يف اليمن 
عكست نفســها عىل األوضاع االقتصادية، 
وزادت من معاناة معيشــة املواطنني، مما 
يتطلب اتخاذ حزمة من التدابري واإلجراءات 
لتعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفري البنية 

التحتية للعملية االقتصادية. 

جاء ذلك خالل ترؤســه اجتماعاً، أمس 
األربعاء بمدينة سيئون اجتماعاً ضم عدداً 

من مالكي رشكات ومراكز الرصافة.

وأقــر االجتماع، إغالق محــالت الرصافة 
العاملة بدون ترخيص، وتجديد املحال املرخصة 
بشــكل مرن وفقا للقانون، إضافة إىل إنشاء 

شبكة إلكرتونية من قبل فرع البنك املركزي من 
أجل مراقبة نشاط مراكز الرصافة يف مديريات 
الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للرصافني 

عىل مستوى الوادي.

من جانبه أشار وكيل محافظة حرضموت 
لشــؤون الوادي والصحراء عصام الكثريي 
إىل أن هذا اللقاء جاء انطالقا من املسؤولية 
املشــرتكة عىل الســلطة املحلية والقطاع 

الخاص يف نطاق االختصاص لتخفيف معاناة 
املواطنني من ارتفاع أسعار املواد األساسية 
بســبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية أمام 

العمالت األجنبية. 

وأكد املجتمعون عىل أهمية اللقاء لكشف 
العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة 
املحلية التدخــل فيها ومعالجتها بما يخدم 
الصالح العام، إىل جانــب تفعيل دور البنك 

املركزي يف الرقابة عىل نشاط مراكز الرصافة 
بموجب الصالحيــات القانونية املخول له 
القيام بها يف هذا الجانب لإلسهام يف الحد من 
عملية املضاربة بالعملة الوطنية أمام العمالت 

األجنبية. 

كما اتفق املجتمعون عىل رضورة ضبط 
املخالفات التي تربز يف نشاط مراكز الرصافة، 
وتشديد العقوبات والرفع بإصالح الترشيع 
املنظم لعمل ونشاط املرافق املرتبطة بعمليات 
النقد يف ظل الظروف الراهنة بالبالد واتباع 
سياسة البنك املركزي لفتح رشكات رصافة 
بدال من تعدد محال الرصافة للحصول عىل 
الكثري من التســهيالت والضمانات امليرسة 

بموجب قانون البنك املركزي. 

حرض اللقــاء وكالء املحافظة املهندس 
هشــام الســعيدي وعبد الهادي التميمي 
ومحمد الصيعري ورئيس نيابة اســتئناف 
سيئون القايض عبد النارص بن سنكر ومدراء 
مكاتب الشؤون القانونية والصناعة والتجارة 
ونائبا مدير عام املالية والبنك املركزي بسيئون 
ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

وادي حرضموت.

أعرب وزير الخارجية محمد الحرضمي، 
عن استغراب الحكومة اليمنية من صمت 
رئيس بعثــة األمم املتحدة عــن خروقات 
مليشيا الحوثي املتكررة التفاق ستوكهولم 
وهجومها يف ال27 من أغســطس املايض 
عــىل عدة قطاعــات للقــوات يف الحديدة 
واستهدافها ملطاحن البحر األحمر، وتجاهله 
الستهداف مليشــيا الحوثي ملطاحن البحر 
األحمر وتركيزه يف بيانــه الصادر بتاريخ 
29 أغسطس عىل بعض الوقائع املبنية عىل 
معلومات مفربكة عاريــة عن الصحة من 
مصادر الحوثيني حول مزاعم اســتخدام 
الذخرية العنقودية من قبــل تحالف دعم 
الرشعية، بينما يستمر الحوثيون يف استخدام 
الحديدة كمنصة إلطالق هجماتهم باستخدام 
الطائرات بدون طيار والــزوارق املفخخة 

املسرية عن بعد، محذرا بأن البعثة األممية 
أصبحت حبيســة وتحت رحمة املليشــيا 

الحوثية.

ونبه الحرضمي، إىل أن تقييد حركة البعثة 
األممية وتقويض عملها من قبل مليشــيا 
الحوثي يجعل من مســألة استمرار عملها 
بهذه الطريقة أمراً غري مجِد.. داعيا األمني 
العام لألمم املتحدة للتدخل املبارش من أجل 
ترسيع نقل مقر البعثة إىل مكان محايد يف 
الحديدة وتأمني عملها وكشــف املتورطني 
باســتهداف العقيد الصليحي، بما يضمن 
تنفيذ البعثة لواليتها املحددة بموجب قرار 

مجلس األمن 2452.

وقال وزير الخارجية، يف رســالة بعثها، 
االثنني، إىل األمني العام لألمم املتحدة حول 
تقويض مليشيا الحوثي االنقالبية لعمل بعثة 

األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة وارتكاب 
العديد من الخروقات التي تهدد وقف إطالق 
النار يف الحديدة،: " أنه مىض أكثر من عام 
ونصف عىل إنشاء بعثة األمم املتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة )أونمها( بموجب قرار مجلس 
األمن رقم 2452 لعام 2019، إال أنه ونتيجة 
الستمرار تعنت املليشــيا الحوثية يف تنفيذ 
مقتضيات االتفــاق وتقويض عمل البعثة 
األممية وتقييد حريتها وحركتها، أصبحت 
البعثة غري قادرة عىل تنفيــذ واليتها، فلم 
تتمكن حتى من التحقيق أو كشف املتورطني 
باستهداف ضابط االرتباط الحكومي العقيد 
محمد الصليحي الذي اســتهدفته قناصة 
مليشــيا الحوثي يف مارس املايض، والذي 
يفــرتض أن يحظى بحماية ومســؤولية 

البعثة".

وأضاف "أنه تم تعليق مشاركة الفريق 
الحكومي يف لجنة تنســيق إعادة االنتشار 
نتيجة لتلك املمارسات والخروقات الحوثية 
وحفاظا عىل حياة ضباط االرتباط وللمطالبة 
بالتحقيق الشــفاف والشــامل وكشــف 
املسؤولني عن استهداف العقيد الصليحي، 
ونقل مقر البعثــة األممية إىل مكان محايد 
وتأمني عملهــا، وهو مــا تضمنته أيضا 
خطابات وزارة الخارجية إىل البعثة األممية 

منذ تعليق عمل الفريق الحكومي". 

وتطــرق وزير الخارجيــة إىل خروقات 
مليشــيا الحوثي لوقف إطــالق النار يف 
الحديدة، والتي بلغــت خالل يوليو املايض 
7378 خرقا نتج عنها خسائر برشية بلغت 
97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا 

منهم 3 مدنيني.

أقرت وزارة الرتبية والتعليم، بالعاصمة املؤقتة عدن، 
بدء الدراسة للمرحلة الثانوية يف السادس من سبتمرب 
القادم وفقــاً للتقويم الوزاري، فيما تبدأ الدراســة 

للمرحلة األساسية يف الرابع من أكتوبر القادم.

وأوضــح وزير الرتبية والتعليــم الدكتور عبدالله 
سالم مللس، يف توجيه ملدراء مكاتب الرتبية، أن التأجيل 
للمرحلة األساســية ورياض األطفال جاء بناء عىل 
قرار لجنة الطوارئ العليا يف اجتماعها األخري بشأن 
بدء العام الدرايس الجديد -2020 2021م ومتطلباته 

عىل ضوء ما تم رفعه من الوزارة يف ظل جائحة كورونا. 

 كما أشار الوزير مللس، إىل أن التأجيل جاء إليجاد 
فرصة لوضع الحلول واملعالجات لعدد من املشكالت 
التي تواجه بدء العام الدرايس وأهمها القضايا املتعلقة 
بحقــوق املعلمني، وتوفري الكتاب املــدريس وأدوات 
السالمة، وعجز قوام املدرسني يف بعض املحافظات، 
نظرا لوصولهم ملرتباتهم، والنزوح املستمر للطالب من 
مناطق سيطرة مليشيا الحوثي االنقالبية، واستيعابهم 

بمدارس املحافظات املحررة.

أكدت الحكومة اليمنية حرصها عىل تسهيل 
وصول املشتقات النفطية عرب ميناء الحديدة عىل 
الرغم من قيام مليشيا الحوثي االنقالبية بخرق 
اآللية املتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة إىل اليمن، وذلك بسحب ما يزيد 
عن 40 مليار ريال من عائدات املشتقات النفطية 
من الحســاب الخاص يف فرع البنك املركزي يف 
الحديدة املخصص لدفع مرتبات املوظفني املدنيني 

يف كافة أرجاء اليمن.

وقالت وزارة الخارجية يف بيان صادر عنها، 

نرشته وكالة )سبأ(، "إن الحكومة وعىل الرغم من 
خروقات مليشيا الحوثي ونهبها لهذه العائدات إال 
أنها عملت عىل إدخال عدد من السفن عرب ميناء 
الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشــتقات 
نفطية تفاقم معاناة اليمنيني الســيما خالل 
الظروف الراهنة عىل الرغم من استمرار الحوثيني 
بالسيطرة عىل الحساب الخاص الذي تودع فيه 

هذه العائدات".

وأضافت الوزارة "أن الحكومة تقدمت بتاريخ 
26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة الستئناف 

إدخال املشــتقات النفطية من ميناء الحديدة 
وذلك ملنع حدوث أي أزمة جديدة .. مشــرية إىل 
أن املبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة 
اليمنية بإدخال جميع السفن املتبقية واملستوفية 
للرشوط عىل أن تودع كافة إيراداتها يف حساب 
خاص جديد ال يخضع للمليشــيا الحوثية، أو 
من خالل آلية محددة تضمن فيها األمم املتحدة 
الحفاظ عىل هذه العائدات بحيث ال يتم الترصف 

بها إال بعد االتفاق عىل آلية الرصف.

ولفتت إىل أن املبادرة تضمنــت أيضاً أن ييل 

ذلك عقد اجتماعات مشــرتكة ملناقشة تعزيز 
اآللية الخاصة باملشــتقات النفطية واستعادة 
األموال التي تم سحبها من الحساب الخاص يف 
فرع البنك املركزي يف الحديدة واالتفاق عىل آلية 
لرصف العائدات ســواء التي تم توريدها خالل 
الفرتة املاضية إىل الحساب الخاص أو اإليرادات 
التي ستورد خالل املرحلة القادمة من السفن التي 
سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات 
املوظفني وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء عىل 

اآللية التي سيتم االتفاق عليها.

وزارة الرتبية تقر بدء الدراسة للمرحلة الثانوية يف 6 سبتمرب  واألسايس 4 أكتوبر احلكومة تؤكد حرصها عىل تسهيل وصول املشتقات النفطية عرب ميناء احلديدة 

خالل ترؤسه اجتماعًا لمالكي شركات ومراكز الصرافة
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تتمات األولى..تتمات األولى..
نائب الرئيس يشيد

هادي رئيس الجمهورية للتضحيات والبســالة التي 
يحقــق بها األبطــال يف امليدان أروع مفاخــر اليمنيني 
وأمجادهم التاريخية ضد عصابة غاشمة تستهدف النيل 

من هويتنا وعروبتنا ومكاسبنا الوطنية. 
من جانبه تطرق محافظ محافظة الجوف اللواء أمني 
العكيمــي، إىل عدد من القضايــا واملوضوعات املرتبطة 
باملحافظة ويف مقدمتها الوضع امليداني وما يتحقق من 
نجاحات كبرية عالوة عىل أوضاع النازحني واملرشدين جراء 
حرب املليشيا، معرباً عن التقدير الهتمام ومتابعة القيادة 

السياسية.  

الدفاع ورئاسة هيئة االركان تنعيان
نحو استكمال معركة استعادة الدولة وتحرير كل ذرة 
من تراب الوطن من املليشيا املتمردة والجماعات اإلرهابية، 
والسري عىل درب الشــهداء حتى تحقيق كامل األهداف 
املنشودة واستعادة أمن واستقرار اليمن وتلبية تطلعات 
الشعب اليمني يف التحرر من براثن الفوىض والخراب وأوهام 
العودة للمايض البائد واالنتقال لبناء املستقبل الواعد والدولة 
االتحادية العادلة، وأن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تحيد 
عن طريق الكفاح الوطني مهما كانت التضحيات ومهما 

كانت التحديات.
وعرّبت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان، عن صادق 
العزاء وعظيم املواساة ألرسة وذوي الشهيد وأقاربه ولجميع 
أبطال الجيش واملقاومة الشــعبية.. سائلة الله العيل القدير 
أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن بالشفاء 

للجرحى والحرية للمختطفني وأن يعجل بالنرص املؤزر.

اعترافات لعنصر القاعدة
الحوثي االنقالبية منذ العام 2017 بعــد أن رتب النتقاله 

القيادي الحوثي املدعو “حمزة حمزة التاج”.
وينحدر موىس امللحاني، من منطقة ُمسيك بأمانة العاصمة 
صنعاء، وقبل أن يشــارك يف القتال إىل جانب مليشيا الحوثي 
االنقالبية خضع لدورات خاصة، عادة ما تقيمها املليشيا ألي 

شخص قبل أن تدفع به إىل جبهات القتال.
وذكر، أنه التحق بتنظيم القاعدة اإلرهابي منذ صغره بسبب 
فقره وظروف أرسته املعيشية الصعبة، الفتاً إىل أنه انقطع عن 
التعليم وهو يف الصف السابع، مؤكدا أنه يعرف الكثري من قيادات 
وأعضاء تنظيم القاعدة يف صنعاء واملناطق األخرى الخاضعة 
لسيطرة املليشــيا البعض منهم يعملون كمرشفني ويديرون 
مراكز تجنيد لصالح الحوثيني، منها مراكز يف صنعاء ومحيطها.

وأشــار إىل أن البعض منهم يشاركون يف جبهات القتال إىل 
جانب املليشيا الحوثية ومن ضمنهم قيادي يف تنظيم القاعدة 
يدعى “يوســف الصعفاني” وينحدر مــن منطقة صعفان 
بصنعاء، وأشخاص آخرين كثر من تنظيمي القاعدة وداعش.

وأكد أن القيادي “الصعفانــي” والذي يطلقون عليه لقب 
“الزير” لقي مرصعه وهو يقاتل يف صفوف مليشيا الحوثي يف 

معارك الساحل الغربي بمديرية املخا محافظة تعز.

قوات الجيش تحرر
تكبدت مليشــيا الحوثي قتىل وجرحى يف صفوفها بنريان 

أبطال الجيش الوطني يف جبهة الحبيل باملحافظة الثالثاء. 
كما خاضت قــوات الجيش الوطني معــارك عنيفة مع 
مليشيات الحوثي يف جبهة النضود وبإسناد من طريان التحالف 
العربي الذي دمر تعزيزات تابعة ملليشيات الحوثي االنقالبية يف 
الجبهة ذاتها، منها عربتان وطقماً، ومرصع جميع من كانوا 
عىل متنها. وخاضت قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة 
رشق برئ املرازيق باملحافظة ذاتهــا، إثر محاولة عنارص من 

املليشيات الحوثية التسلل إىل موقع عسكري للجيش.
وأكد مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" أن املواجهات أسفرت 
عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيات الحوثية بنريان 
ومدفعية الجيش الوطني. وأضاف املصدر "أن أبطال الجيش 
اســتعادوا أحد األطقم القتالية بعتادهــا، وتمكنوا من أرس 

العنارص الحوثية التي كانت عىل متنه.
ويف جبهة قانية بمحافظة البيضاء، خاضت قوات الجيش 
الوطني مسنودة برجال املقاومة من قبائل مراد، صباح أمس 
األربعاء، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية، تكبدت 

خاللها املليشيات الحوثية خسائر مادية وبرشية فادحة.
 وأكد مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" أن مدفعية الجيش 
استهدفت مواقع وتحصينات املليشيات بجبهة قانية ودمرت 
عربةBMB وعدة أطقم قتالية للمليشــيات الحوثية ومرصع 

وجرح عنارص املليشيا التي كانت عىل متنها.
وأضاف املصدر " أن قوات الجيش واملقاومة نفذت عملية 
عسكرية مباغتة يف جبهة املشرييف شمايل البيضاء، وتمكنت 
من قتل أكثر من عرشة من عنارص املليشيات الحوثية املتمردة. 
وأشار املصدر أن طريان التحالف شن غارات جوية عنيفة 
استهدفت عربات عســكرية وأطقم قتالية يف الجبهة ذاتها 

وسقط جميع من فيها من عنارص املليشيا بني قتيل وجريح.
وكانت قوات الجيش ورجــال املقاومة قد خاضت االثنني 
املايض، مواجهات عنيفة مع مليشــيات الحوثي يف مديرية 
املاهلية، تمكنت خاللها من استعادة مواقع اسرتاتيجية من 

قبضة املليشيات الحوثية.

إعـــــالن فقدان إعـــــالن فقدان

إعـــــالن قـــضائيإعـــــالن قـــضائي إعـــــالن قـــضائي

)ســلوى  املواطنــة  تُعلــن 
عبدالغنــي عــيل عــيل املقــديش( 
عــن فقــدان جــواز ســفرها 
ــة  ــة العاصم ــن أمان ــادر م الص
ــىل من  ــم )٠6٠٢7١١١(، فع برق
ــم:  ــىل الرق ــل ع ــده التواص وج

77١٠٠3٤٢٠

يعلــن األخ عبدالعزيــز أحمــد صالــح 
هرمــس عــن فقــدان وثائــق أصــل 
)املؤهــل الجامعــي( الصــادرة باســمه من 
ــة-  ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــة العل كلي
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا- صنعــاء- 
تخصــص دراســات إســالمية آداب للعــام 
٢٠١3م، فعــىل مــن وجدهــا االتصــال 

عــىل الرقــم )7١٤6٤83٢١(

ــة  ــة االبتدائي ــة الجزائي ــن املحكم تعل
املتخصصــة م/ مــأرب بــأن عــىل 
يف  الــدايل  هــادي  أحمــد  املتهــم 
القضيــة رقــم ٢١ لســنة ٢٠١9م ج ج 
بتهمــة االتجــار باملخــدرات الحضــور 
إىل املحكمــة خــالل شــهر مــن تاريــخ 
نــرش هــذا اإلعــالن مالــم ســيتم 
محاكمتهــم طبقــاً لنــص املــادة ٢85 
ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات 
ــاره فــاراً مــن وجــه  ــة باعتب الجزائي

ــة. العدال

ــة  ــة االبتدائي ــة الجزائي ــن املحكم تعل
عــىل  بــأن  مــأرب  م/  املختصــة 
ــدرة  ــا، وحي ــال املعاف ــني كم املتهم
العمرانــي يف القضيــة رقــم ٢5 لســنة 
٢٠١8م. ج.ج الحضــور إىل املحكمــة 
خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا 
ــا  ــيتم محاكمتهم ــم س ــالن مال اإلع
طبقــاً لنــص املــادة ٢85 ومــا بعدهــا 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
وجــه  مــن  فاريــن  باعتبارهمــا 

ــة. العدال

ــة  ــة االبتدائي ــة الجزائي ــن املحكم تعل
عــىل  بــأن  مــأرب  م/  املختصــة 
املتهمــني نــارص عائــض رقيــب، 
وســالم صالــح األرشم يف القضيــة 
ــة  ــنة ٢٠١9م ج.ج بتهم ــم ٢9 لس رق
التقطــع الحضــور إىل املحكمــة خــالل 
شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن 
مالــم ســيتم محاكمتهــا طبقــاً لنص 
املــادة ٢85 ومــا بعدهــا مــن قانــون 
باعتبارهمــا  الجزائيــة  اإلجــراءات 

ــة. ــه العدال ــن وج ــن م فاري

نائب الرئيس يعزي يف استشهاد الربملاين 
البطل الشيخ ربيش عيل وهبان 

خالص التهاني والتربيكات للزميل العزيز:  يوسف حـــازب
بمناسبة ارتزاقه باملولود البكر الذي أسماه )فـــراس(

كما نهنئ الزميل العزيز:  بكيل عفيف
بمناسبة ارتزاقه باملولود الجديد الذي أسماه  )يزن(

املهنئون: أحمد عفيف  - عبدالغني الكردي 

اصدق التهاني والتربيكات نزفها 
للزميل الصحفي/

محمد العياشي
 بمناسبة ارتزاقه مولوداً جديداً أسماه 
)عبدالرحمن( بورك لك يف املوهوب.. 

وشكرت الواهب ورزقت بره..

المهنئون/

 كافة العاملين في صحيفة 
»26سبتمبر« وموقعها اإللكتروني

الــف مـــبارك

ينا
هان

ت
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أشــادت حكومة ترصيــف األعمال، 
بالتضحيات الكبــرية التي يقدمها أبطال 
الجيش الوطني ورجال القبائل وبإسناد 
مــن تحالف دعم الرشعيــة، يف مواجهة 
مليشــيا الحوثي االنقالبيــة، يف مختلف 
الجبهات خاصة يف البيضاء والجوف ونهم 
ورصواح وغريهــا، مؤكدة عىل مضاعفة 
الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية 
القتالية، ملواجهة املليشيا االنقالبية التي 
الزالت مســتمرة يف ممارســة سياسة 
التنكيل بأبناء الشــعب اليمني وتمارس 
أبشع االنتهاكات.. وثمنت دور تحالف دعم 
الرشعية وما يقومون به من جهود كبرية 
يف إســناد قوات الجيش، وباألخص الدور 
األخوي البارز للمملكة العربية السعودية 
ووقوفها بكل قوة مع اليمن أرًضا وإنساًنا 

يف مختلف املجاالت.

وأشارت الحكومة إىل أن دعم الجبهات 
يف معركة اليمن والعرب املصريية ستظل 
أولوية قصــوى وبتوجيهات من فخامة 
رئيس الجمهورية عىل كل ما ســواها.. 
مؤكدة أن أوضاع املقاتلني وملف الجرحى 
ورعاية أرس الشهداء محل اهتمام وعناية 
خاصة من قبــل الحكومــة ولن تتخىل 
عــن واجباتها مهما كانــت الظروف أو 

الصعوبات.

جاء ذلك خالل اجتماع حكومة ترصيف 
األعمال، الثالثاء، برئاســة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، وناقشت عدداً من 
التقارير املتصلة باملستجدات العسكرية 
والسياسية والخدمية والصحية، إضافة 
إىل ســري تطبيق آلية ترسيع تنفيذ اتفاق 

الرياض.

وقدم رئيس الوزراء، يف مستهل االجتماع 
إحاطة شاملة ألعضاء حكومة ترصيف 
األعمــال حول مختلف املســتجدات ويف 
مقدمتها األوضاع العســكرية وامليدانية 
يف جبهــات القتال مع مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، خاصــة يف البيضاء ورصواح 
وغريها وما يســطره الجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد 
من طــريان تحالف دعــم الرشعية من 
بطوالت إلفشــال املحــاوالت االنتحارية 
للمليشيا.. مؤكداً أن تعزيز صمود الجبهات 
هو أولوية وستقدم الحكومة كل ما يمكن 

من دعم وإسناد يف كل الجوانب.

وتطرق، إىل التحركات األممية املبذولة 
لتحقيق الســالم رغم اســتمرار تصعيد 
مليشيا الحوثي وتعامل الرشعية بقيادة 
فخامة رئيــس الجمهورية بإيجابية مع 
ذلك رشيطة االلتــزام باملرجعيات الثالث 
املتوافق عليها..الفتــا إىل نتائج لقاءاته 
بســفراء الدول الخمس دائمة العضوية 
يف مجلس األمــن، وأهمية وضوح موقف 
املجتمع الدويل من التصعيد العســكري 

للمليشيا الحوثية واستمرار رفضها لكل 
جهود السالم.

كما استعرض الدكتور معني عبدامللك، 
نتائج املشاورات الجارية لتشكيل الحكومة 
الجديدة واملوقف اإليجابي واملوحد للقوى 
واملكونات السياسية من تحديد األولويات 
والتوافــق عليها، والخطــوات القادمة، 
إضافة إىل الحرص عىل أن تكون الحكومة 
الجديدة كفاءات سياســية تعتمد مبدأ 
الرشاكة وليس التقاسم..الفتا إىل أن تطبيق 
آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة 
متكاملة بجميــع جوانبه السياســية 
والعسكرية واألمنية يحتل أهمية قصوى 
للتعامل مع الصعوبــات الراهنة، وعىل 
رأسها التحديات االقتصادية ووقف تدهور 
العملة واستكمال استعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب الحوثي.

وعرض وزير الدفاع يف حكومة ترصيف 
األعمال الفريق محمــد املقديش، تقريراً 
متكامالً عن مستجدات األوضاع امليدانية 
والعسكرية يف جبهات القتال، وما تخوضه 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 

ورجال القبائل بإسناد من طريان تحالف 
دعــم الرشعية من معارك ضد مليشــيا 
الحوثــي االنقالبية خاصــة يف جبهات 
الجوف والبيضاء ونهم ورصواح.. مشريا 
إىل أن التنسيق القائم بني مليشيا الحوثي 
والتنظيمات اإلرهابية والتي انكشــفت 

بشكل واضح يف البيضاء.

ولفت املقديش، إىل الوضع امليداني الراهن 
يف الجبهات املشتعلة والعمليات الهجومية 
التي يشــنها الجيش الوطني واملقاومة 
بدعم من رجال القبائل عىل مواقع مليشيا 
الحوثي التي تتكبد خسائر برشية ومادية 
فادحة واستمرارها يف التحشيد باملغرر بهم 
والدفع بهــم إىل محارق املوت.. مؤكدا أن 
القوات املسلحة ومن خلفها رشفاء اليمن 
األحرار ماضون يف املعركة املصريية حتى 
إنهاء االنقالب، وأن الروح املعنوية عالية 
لألبطال يف مختلف الجبهات وواثقون من 

تحقيق النرص القريب.

كما قدم وزير الخارجيــة يف حكومة 
ترصيف األعمال محمد الحرضمي، تقريراً 
عن التحركات األممية لتحقيق الســالم 

والتعديالت التي قدمتهــا الحكومة عىل 
اإلعالن املشرتك الذي قدمه املبعوث األممي، 
إضافة إىل املبادرة املقدمة لتسهيل وصول 
املشتقات النفطية عرب ميناء الحديدة عىل 
الرغم من قيام مليشيا الحوثي االنقالبية 
بخرق اآلليــة املتفق عليها ســابقا مع 
مكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة.. 
موضحا ما تضمنته املبادرة الجديدة من 
نقاط بينها إدخال جميع السفن املتبقية 
واملســتوفية للرشوط عىل أن تودع كافة 
إيراداتها يف حساب خاص جديد ال يخضع 
للمليشيا الحوثية، أو من خالل آلية محددة 
تضمن فيها األمم املتحــدة الحفاظ عىل 
هذه العائــدات بحيث ال يتم الترصف بها 
إال بعد االتفــاق عىل آلية الرصف.. مؤكدا 
أن التحركات األمميــة تقابل باملزيد من 
التصعيد والتعنت من املليشــيا الحوثي 

االنقالبية.

وجددت الحكومة الحرص عىل موقفها 
الثابت باتجاه دعم تلك الجهود وحرصها 
عىل إحالل السالم الدائم والعادل والشامل 
وفقاً للمرجعيات الثــالث املتفق عليها، 
مشــرية إىل أن اســتمرار رفض وتعنت 
املليشيا االنقالبية، وإرصارها عىل التصعيد 
ومواصلة حربها الخــارسة ومتاجرتها 
بدماء واآلم ومعانــاة اليمنيني، يؤكد من 
جديد أنها مجرد وكالء وأدوات لداعميها يف 
إيران خدمة ملرشوعها التخريبي والتدمريي 
الذي يستهدف الخليج واملنطقة العربية 

والعالم أجمع.

ووقفت حكومة ترصيف األعمال أمام 
األوضاع يف محافظة أرخبيل ســقطرى، 
وأكدت بهذا الخصوص عىل أهمية العودة 
إىل انتظام عمل مؤسسات الدولة املدنية 
واألمنية والعســكرية وتنفيذ ما ورد يف 
اتفاق الرياض وآلية الترسيع، بما يسهم 
يف حماية الجزيــرة من أي أعمال عبث أو 

فوىض.

واطلع وزير الصحة العامة والسكان يف 
حكومة ترصيــف األعمال الدكتور نارص 
باعوم، أعضاء الحكومة عىل نتائج اجتماع 
اللجنة العليــا للطــوارئ ملواجهة وباء 
كورونا، وما اتخذته من قرارات، إضافة إىل 
الوضع العام حول مستجدات الوباء، بما 
يف ذلك آخر اإلحصائيات املتعلقة بحاالت 
االشــتباه واإلصابة والوفيات والتعايف.. 
مستعرضا ما تم إنجازه من إجراءات لرفع 
جهوزية القطــاع الصحي وزيادة القدرة 
االســتيعابية ملراكز إجــراء الفحوصات 

واعتماد مختربات إضافية.

كما قدم وزير التعليــم العايل والبحث 
العلمي يف حكومة ترصيف األعمال الدكتور 
حســني بإســالمة، تقرير حول برنامج 
الوزارة الستئناف الدراسة للفصل الدرايس 
الثاني من العام الجامعي 2019-2020م.

أشــاد نائب رئيس الجمهورية نائب 
القائــد األعىل للقوات املســلحة الفريق 
الركن عيل محســن صالح، بااللتفاف 
املجتمعي والسيايس واملدني خلف جهود 
أبطال الجيش وتضحيــات املقاتلني من 
الجيش واألمن والقبائل وما يســطرونه 
من مالحم خالــدة للدفاع عــن الثورة 
والجمهورية، مؤكداً بأن املواقف الشجاعة 
يف وجه مليشيا الكهنوت الحوثية ستظل 
محط تقدير واحــرتام اليمنيني والقيادة 

السياسية. 

ودعا نائب رئيس الجمهورية، جميع 
القوى السياســية الوطنية إىل التالحم 
واالصطفاف ملواجهة انقــالب الحوثي 
اإليراني واستعادة الدولة وترك الخالفات 
الجانبية والعمل تحت مظلة الرشعية بما 
من شــأنه إنهاء االنقالب والحفاظ عىل 

الثوابت الوطنية واملرجعيات الثالث.

جاء ذلك خالل عقــده اجتماعاً، ضم 
رئيس مجلس النواب ســلطان ســعيد 
الربكاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك ســعيد، ومدير مكتب 

الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، للوقوف 
عىل املستجدات عىل الساحة الوطنية وسري 
تنفيذ اتفاق الرياض يف ضوء آلية الترسيع 
وتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، الداعمة لرسعة 
تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة 

ويف املوعد الزمني املحدد.

وأكد االجتماع عــىل أهمية ورضورة 
تنفيذ اتفاق الرياض وفق األطر الزمنية 
املحددة وإنجــاز كل الخطوات املطلوبة 
لتنفيذ االتفاق عىل الوجه األمثل وبدون 
أي إعاقة أو تعطيل، مثمنا جهود ورعاية 
األشــقاء يف اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة وحرصهم عىل إنجاح تنفيذ 

االتفاق.

كما تطــرق االجتماع إىل اســتمرار 
تصعيد املليشــيا الحوثيــة وتعطيلها 
لجوهــر ومضامني اتفاق ســتوكهولم 
وآخر خروقاتها واســتغالل االتفاق يف 
التصعيد والتحشيد ضد محافظات مأرب 
والجوف والبيضاء وانتحار تلك املليشيا يف 
صحاريها ووديانها، داعياً املجتمع الدويل 

إىل االلتزام بمســؤولياته وتجاوز مربع 
الصمت الحايل وتجاهله لجرائم وانتهاكات 

املليشيا االنقالبية.

وحيا املجتمعون املالحم الخالدة التي 
يســطرها املقاتلون األبطال يف ميادين 
العزة والرشف عىل امتــداد ربوع اليمن 
وبســالتهم يف مواجهة مليشيا االنقالب 
الحوثية املدعومة من إيران، معربين عن 
بالغ التقدير لألشقاء يف التحالف بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وما 
يقدمونه من مساندة مستمرة الستعادة 
الدولة اليمنية ودحــر املرشوع اإليراني 

التخريبي. 

واســتمع نائب الرئيــس إىل الجهود 
الحكومية يف املجاالت املختلفة وما يسطره 
أبطال الجيش واملقاومة وإســناد قوات 
التحالف من بطــوالت خالدة يف مختلف 
الجبهات. وتطرق االجتمــاع إىل جهود 
الســلطات املحلية واألجهزة التنفيذية 
باملحافظات املحــررة يف البناء والتنمية 
وتوفري الخدمة وترســيخ دعائم األمن 

واالستقرار. 

شدد رئيس الوزراء الدكتور 
معــني عبدامللك، عــىل أهمية 
مضاعفــة الجهود لتحســني 
الخدمات املقدمة للمواطنني يف 
محافظة شبوة، ويف مقدمتها 
وتفعيل  وامليــاه،  الكهربــاء 
ومؤسســات  أجهزة  مختلف 
الدولة باملحافظــة ألداء الدور 
واملهام املناطة بها.. مشــريا 
إىل رضورة مواصلــة الجهود 
لتنفيــذ اإلصالحات الرضورية 
بما يف ذلك تنشــيط القطاعات 
االقتصاديــة واالســتثمارية 
واالستفادة من املقومات التي 
تمتلكها املحافظة، بما ينعكس 
عىل تحســني مستوى معيشة 

املواطنني.
جــاء ذلــك أثنــاء إجرائه، 
بمحافظ  هاتفيــا،  اتصــاال 

شــبوة محمد صالح بن عديو، 

لالطالع عىل األوضاع الخدمية 

والصحية واالقتصادية واألمنية 

باملحافظة، والجهود املبذولة من 

قيادة السلطة املحلية والتنفيذية 

يف هذه الجوانب.

واســتمع رئيس الوزراء من 

محافظ شــبوة إىل تقرير حول 

مجمل األوضاع يف املحافظة يف 

الجوانب الخدمية واالقتصادية، 

وكذا الجهود املستمرة ملواجهة 

جائحة كورونــا، والتعامل مع 

التداعيات التي خلفتها سيول 

األمطار.. مشــريا إىل املشاريع 

تنفيذهــا يف مختلف  الجاري 

املجــاالت، إضافــة إىل جوانب 

الدعم املطلوبة من الحكومة.

خالل اتصال هاتفي بالمحافظ بن عديو 

رئيس الوزراء يشدد عىل أمهية 
مضاعفة اجلهود لتحسني اخلدمات 

املقدمة للمواطنني يف حمافظة شبوة

قالت أن دعم الجبهات واالهتمام بأوضاع المقاتلين وملف الجرحى ورعاية أسر الشهداء ستظل أولوية قصوى

حكومة ترصيف األعامل تؤكد عىل أمهية عودة عمل مؤسسات الدولة يف حمافظة سقطرى حلاميتها من العبث والفوضى

33 متابعات

 أكــدت علــى رص الصفوف ورفــع الجاهزيــة القتالية 
لمواجهــة المليشــيا االنقالبيــة التــي تمــارس أبشــع 

االنتهاكات والتنكيل بأبناء الشعب اليمني
  جــددت موقفها الثابت وحرصها على إحالل الســالم 

الدائم والعادل والشامل وفقًا للمرجعيات الثالث
  وزير الدفاع: القوات المسلحة وشرفاء اليمن األحرار ماضون في 

المعركة المصيرية حتى إنهاء االنقالب
  التنســيق القائــم بين مليشــيا الحوثي والتنظيمــات اإلرهابية 

انكشفت بشكل واضح في البيضاء

خالل ترؤسه اجتماعًا ضم رئيسي مجلسي النواب والوزراء ومدير مكتب رئيس الجمهورية

نائب الرئيس يدعو القوى السياسية الوطنية إىل التالحم واالصطفاف إلهناء االنقالب واحلفاظ عىل الثوابت الوطنية
أكد االجتامع عىل رضورة تنفيذ اتفاق الرياض وفق األطر الزمنية املحددة وإنجاز كل اخلطوات املطلوبة لتنفيذه دون إعاقة أو تعطيل 
حيا المجتمعون المالحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش في جميع الجبهات وبسالتهم في مواجهة مليشيا الحوثي االنقالبية
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رئيس الوزراء: مأرب تقدم خيرة أبنائها من أجل كرامة اليمن واليمنيين والحفاظ على الثورة والجمهورية
  تقرير / صالح سيف

القت جريمة استهداف مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران ملسجد قوات 
األمن الخاصة بصاروخ باليســتي فجر 
الجمعة والذي أدى إىل استشهاد ستة من 
منتســبي قوات األمن وجرح 20 آخرين 
أثناء تأديتهم صالة الفجر، إدانات رسمية 
وحقوقية ومدنية وشعبية واسعة يف ظل 
صمت مريب من املجتمع الدويل واملبعوث 
األممي واألمم املتحدة واملنظمات الدولية 
الحقوقية واإلنسانية، وال يمكن فهمه أو 
تفسريه سوى يف سياق التواطؤ الدويل تجاه 
الجرائم واالنتهاكات املتكررة التي تمارسها 
املليشــيا الحوثية، والذي تعده مليشــيا 
الحوثــي اإلرهابية بمثابــة ضوء أخرض 
للتمادي أكثر يف ارتكاب املزيد من الجرائم، 
واســتهداف األعيان املدنية ومدينة مأرب 
املكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية 

املحرمة دولياً.
ويعد قصف مليشيا الحوثي لجامع قوات 
األمن الخاصة بصاروخ باليســتي فجر 
الجمعة املاضية هو االستهداف الرابع لدور 
العبادة يف محافظة مأرب يف إطار ممنهج 
دأبت عليه مليشــيا الحوثي باســتهداف 

اآلمنني يف بيوت الله وهم يؤدون الصالة.

كشفت وجهها الدموي
حيث ندد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، بهذا األسلوب 
اإلجرامي املتكرر الذي تنتهجه املليشــيا 
االنقالبية الحوثية باستهداف املساجد ودور 

العبادة وبتعمد مستمر. 
وأكد نائب الرئيس خالل اتصال هاتفي 
بمحافظ محافظة مأرب اللواء ســلطان 
العرادة، أن جريمة اســتهداف مليشــيا 
الحوثي ألحد املســاجد بمحافظة مأرب 
وغريها من الجرائم يكشف لليمنيني وللعالم 
الوجه الحقيقي لهذه العصابة ودمويتها 
وانتهاكها لكل التعاليم السماوية واألرضية 
ومخالفتها ألخالق وعادات البرشية التي 
تقيض باحرتام قدسية املساجد واملصليات 
ودور العبادة وعدم النيل منها أو من روادها. 
وعرب نائب الرئيس خالل االتصال عن صادق 
العزاء واملواســاة لقيادة املحافظة وألرس 
الشهداء وزمالئهم وذويهم وأقاربهم، سائالً 
الله لهم الرحمــة وللمصابني والجرحى 

الشفاء العاجل. 

مليشيات ال تؤمن بالسالم
من جانبه أدان رئيــس الوزراء الدكتور 
معــني عبدامللك، قصف مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية مســجد معســكر قوات األمن 
الخاصة، وغريها من األعمال اإلجرامية التي 
تشري إىل نهج وســلوكيات هذه املليشيات 
اإلرهابية التي ال تؤمن بالسالم، واستمرار 
تصعيدها العســكري واستهدافها املتكرر 
لألعيان املدنية واملدنيني باملحافظة، وآخرها 
تدمري البرئ الوحيد بمديرية مدغل الذي يزود 

أبناء املديرية ومخيمات النزوح باملياه. 
وجدد رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي 
بمحافــظ مأرب اللواء ســلطان العرادة، 
التعبري عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها 
قيادة السلطة املحلية بمحافظة مأرب وما 
تقوم به يف خدمــة املواطنني والنازحني.. 
مثمنا الدور املرشف ألبناء محافظة مأرب 
الذين كان لهم الســبق يف الوقوف بوجه 
املرشوع الحوثــي اإلمامــي الكهنوتي، 
وقدمــت وال تزال خــرية أبنائها من أجل 
كرامة اليمن واليمنيني والحفاظ عىل الثورة 

والجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء، بتعزيز الجاهزية 
ومضاعفة اإلجراءات لحماية املدنيني وردع 
املليشــيات الحوثية، وجرائمها املتكررة 
ضد املدنيني.. مؤكدا دعــم الحكومة لكل 
إجراءات السلطة املحلية للقيام بواجباتها 

ومسؤولياتها يف مختلف الجوانب.

جريمة إرهابية
ويف نفس السياق، أدانت وزارة األوقاف 
واإلرشاد، اســتهداف مليشــيا الحوثي 
االنقالبية ملســجد قوات األمــن الخاصة 
بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي، وقت 
صالة فجــر الجمعة، والذي أســفر عن 
استشــهاد ســتة جنود وإصابة عرشين 

آخرين وهم يؤدون الصالة.
ووصفت وزارة األوقاف هذا االستهداف 
" بالعمل اإلرهابي الذي يكشــف حقيقة 
هذه الجماعــة، ومرشوعهــا التدمريي 
لألرض واإلنسان؛ فهي ال ترتدد عن سفك 

الدماء واســتباحة املحرمــات وانتهاك 
قدسية املســاجد؛ بل ترى ذلك قربى وفقا 
لعقيدتها الشيطانية، املتأصلة يف أدبياتها، 
واملستنسخة عمليا من كل أعمال الفوىض 

الذي تقوم به إيران يف املنطقة".
وقالت الوزارة يف بيان لها:" إن هذا العمل 
اإلجرامي الذي تقوم به مليشــيا الحوثي 
املدعومة من إيران باستهداف بيوت الله، 
يتناىف مع الدين اإلسالمي الحنيف واألعراف 
والرشائع السماوية، التي عظمت من حرمة 
أماكن العبادة، ويتناىف مع املبادئ اإلنسانية 

واألخالقية".
وأضافت " أن استهداف األبرياء وبيوت 
الله عمل إرهابي وتصعيد خطري ال يمكن 
السكوت عنه، وطالبت املجتمع الدويل إدانته 
واتخاذ موقف واضح من انتهاك حرمة دور 

العبادة واألبرياء".
وأكدت وزارة األوقاف واإلرشاد يف بيانها، 
أنه منذ انقالب مليشيا الحوثي عىل الدولة 
أواخر 2014 وحتى أواخر 2019، استهدفت 
قرابة 750 مســجدا يف اليمن توزعت بني 
التفجري الكيل والقصف بالســالح الثقيل 
والنهب لكافة محتوياتها، وكذلك تحويلها 
إىل مخازن لألســلحة ومقــرات لتعاطي 
القات، منها 79 مسجدا ومدرسة لتحفيظ 

القرآن الكريم تم تفجريها.
وحيت وزارة األوقــاف، مواقف أبطال 
الجيش واملقاومة الشــعبية وتعاضدهم 
يف هــذه املعركــة املصرييــة لليمن ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية، وهم يسطرون 
أنصع املالحــم البطولية يف ميدان الرشف، 
ويكرسون شأفة الحوثي، ويلقنونه دروسا 

يف الدفاع عن اليمن وكرامته.

فشل وإفالس أخالقي
من جهته ، أكد محافظ مــأرب اللواء 
سلطان العرادة، أن لجوء مليشيا الحوثي 

الســتهداف دور العبادة واألعيان املدنية 
واملدنيني من النساء واألطفال والشيوخ يف 
املحافظة وآخرها استهداف مسجد معسكر 
األمن بمدينة مأرب يصنف قانونيا بأنه من 
األعيان املدنية، مؤرش فشل وإفالس، ودليل 
عجزها عن تحقيــق مآربها ومخططاتها 

ضد مأرب.
وقال املحافظ العرادة :"إن اســتهداف 
مسجد معسكر األمن، واستشهاد خمسة 
مصلني وعدد من الجرحى ليس بالصدفة، 
فهذا هو االســتهداف الرابع لدور العبادة 
يف املحافظة، وهو يكشف النوايا العميقة 

للمليشيا".

وأضاف "هذا معسكر أمني يسهر عىل 
أمن املواطنــني، ويتواجد فيــه اإلداريني 
والفنيني، وهو معســكر يحمي املواطن 
اليمني يف داخل هذه املحافظة من النازحني 
والساكنني، وليس يف خندق القتال".. مؤكداً 
أن ذلــك لن ينال من أمن هــذه املحافظة 
واستقرارها، ومن عزيمة املواطن اليمني 
واألمــن ورجال الجيــش املرابطني يف كل 

الثغور من أجل أمن وسالمة املحافظة.
وقــال املحافظ العــرادة: " أطمنئ من 
خاللكم الجميــع بأن مأرب تعيش يف خري 
وأمن واستقرار، ورجال الجيش البواسل 
عىل مشــارف حدود محافظــة صنعاء 
والجوف والبيضاء، ويجب عىل الحوثي أن 

يفهم هذا أننا أبعد من عني الشمس".
ورداً عىل مــا يروج له إعالم مليشــيا 
الحوثي مــن أنهم ســيطروا عىل بعض 
املديريات واملناطق يف مأرب قال املحافظ 
العرادة "أكرر وأؤكد أننا لن ُنحكم باملليشيا، 
ولْيفهم القايص والدانــي أن مأرب بعيدة 
عليهم، ونحن نريد صنعاء والحديدة، وكل 
مناطق الجمهورية أن تعــود للدولة، أما 
مأرب فوالله ما دخــل يف خاطري لحظة 

واحدة أن تســلّم بإذن الله، وأنا أثق بالله 
أوال والجيش الوطني ورجال األمن ورجال 
املقاومة من رجال القبائل الذين يتواجدون 
يف كل االتجاهات عىل أطــراف املحافظة 
يبذلون دماءهم رخيصة يف توحد إىل جانب 

أبناء اليمن".
وكشف محافظ مأرب، عن قيام مليشيا 
الحوثي خــالل الفرتة املاضيــة بتنفيذ 
محاوالت فاشلة الخرتاق الحاضنة املأربية 
من خالل توزيع هبات وإتاوات واتصاالت 
وترغيب وترهيب لكنهــا انقلبت ضدها، 
وقــال: "أقول لكم إن هنــاك رجاالً ممن 
استلموا من الحوثي ســالحاً وماالً وأنهم 

قاتلوه بسالحه، ومنهم من استشهد".
وأعرب محافظ مأرب، عن أسفه للمجازر 
التي يتعرض لها صغار السن واملغرر بهم 
ممن زجت بهم مليشيا الحوثي الستهداف 
املناطق اآلمنــة والبعيدة عنهــم تماماً، 
وتوجيههــم باتجاه الجيــش الوطني ما 
يضطر الجيش للتعامل معهم باعتبارهم 

يحملون سالح القتل.
وقال محافظ مأرب: "نحن نأسف ويؤملنا 
كثرياً أن تحصل هذه املجــازر، وآمل من 
آبائنا وأمهاتنا يف املحافظات التي تسيطر 
عليها مليشيا الحوثي أن اليرتكوا أبناءهم 
يسوقهم الحوثي إىل املوت يف خنادق الجيش 

الوطني".

لن تمر دون عقاب
ويف السياق، أكد الناطق الرسمي للقوات 
املســلحة العميد الركن عبــده مجيل، أن 
استهداف املليشــيا الحوثية ألحد املساجد 
يف مدينة مأرب املكتّظة بالسّكان بصاروخ 
باليستي، فجر الجمعة، والذي أسفر عن 
استشهاد 5 شــهداء وإصابة آخرين، ما 
هو إال اســتمرار لجرائمها اإلرهابية بحق 
اليمنيني منذ نشــأتها وتأكيًدا لطبيعتها 

الدموّية.
وأضاف العميد مجيل يف ترصيح صحفي 
“إن استهداف األعيان املدنية وقتل اليمنيني 
يف الشوارع واملســاجد واملنازل هو سلوك 
متأّصل يف هذه املليشيات اإلرهابية اإليرانية 
وال تستطيع العيش يوماً واحداً دون سفك 
الدماء وقتل األبرياء واســتهداف اآلمنني، 
يف تحٍد واضح للقوانني الدولية االنســانية 
ومخالفة رصيحة لتعاليم الدين اإلسالمي 

الحنيف".
وقال الناطق الرسمي للقوات املسلحة " 
إن جرائم مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران ضد اليمنيني وتعّمدها استهداف 
اآلمنني يف املنازل والشوارع واملساجد لن تمر 

دون عقاب".
وأشار العميد مجيل، إىل أن هذه الجرائم 
اإلرهابية تعزز القناعة لدى الشعب اليمني 
والعالم أجمع بأنــه ال يمكن التعايش مع 
هذه املليشيات املتطرفة وال يمكن أن تجنح 
للسالم، وأن الحل الوحيد إلحالل السالم يف 

اليمن هو بالحسم العسكري.
واستغرب ناطق القوات املسلحة، الصمت 
الدويل املستمر عن جرائم املليشيا الحوثية 
بحق اليمنيني والتي ترتكبها بشكل يومي، 
مؤكداً أن هذه املواقف املتخاذلة تعد بمثابة 
ضوء أخرض لهــذه الجماعــة اإلرهابية 

الرتكاب املزيد من الجرائم واالنتهاكات.
وأكــد العميد مجيل، أن قــوات الجيش 
الوطني لن تقف مكتوفة األيدي وستقوم 
بدورها يف استكمال تحرير البالد وحماية 
أبناء الشعب من جرائم املليشيات اإلرهابية، 
بدعم وإســناد األشــقاء يف تحالف دعم 

الرشعية.
وأشاد مجيل، باالنتصارات التي يحققها 
أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
يف مختلف جبهات القتال، مؤكداً أن األيام 

القادمة ستكون أشد وباالً عىل املليشيات 
اإلرهابية املدعومة من إيران .

توثيق الجريمة 
إىل ذلك أعــرب فريق حقوقي مكون من 
مكتب حقوق اإلنســان بمحافظة مأرب 
ومنظمات )يمن رايتس - هود - حماية – 
شهود - شاهد - إرادة – منارصة للتنمية 
وحقوق اإلنســان- ومنظمة رقيب(، عن 
إدانته الشديدة الستهداف مليشيا الحوثي 
املتكرر لدور العبــادة واألعيان املدنية من 
أحياء سكنية ودور عبادة ومنشآت أمنية 

ورشطية بمدينة مأرب املكتظة بالسكان.

وأكد الفريق الحقوقي، أن هذه الجرائم 
تتناىف مع القانون الدويل اإلنساني واملواثيق 
واملعاهدات الدولية التي تعترب دور العبادة 
ومنشآت الرشطة واألمن أعيانا مدنية يحرم 
استهدافها. واعترب الفريق أن هذه الجريمة 
تكشف حقيقة هذه الجماعة ومرشوعها 
التدمريي لألرض واإلنسان، والتي ال ترتدد 
عن ســفك الدماء واســتباحة املحرمات 

وانتهاك قدسية بيوت الله.

ونفذ الفريق الحقوقــي، الثالثاء، نزوالً 
ميدانياً لتوثيق جريمة اســتهداف مليشيا 
الحوثي االنقالبية ملســجد قــوات األمن 
الخاصة وســط مدينة مــأرب بصاروخ 
بالستي الجمعة املاضية، أثناء أداء صالة 

الفجر.
وخالل الزيارة التي نظمها مكتب حقوق 
اإلنســان باملحافظة قام ممثلو املنظمات 
بتوثيق مكان االستهداف والدمار الواسع 
الذي خلفه الصاروخ البالستي يف املسجد، 
واستمعوا إىل أقوال الشهود املتواجدين أثناء 
القصف، وشــهادات الجرحى واملصابني 
ومستوى اإلصابات، حيث أكد املصابون أن 
القصف وقع بينما كانوا يؤدون صالة الفجر 

يف املسجد.
ولفت الفريق الحقوقــي أنه يعمل عىل 
تقديم ملــف متكامل وموثــق للمحاكم 
واملنظمات الدوليــة بالجرائم التي طالت 
املدنيــني واملنشــآت واألعيــان املدنية 

باملحافظة.
 ودعا الفريــق الحقوقي املجتمع الدويل 
بإدانة هــذه الجرائــم واالنتهاكات بحق 
االنســان يف اليمن والتدخل إليقاف جرائم 
مليشــيا الحوثي بحق املدنيــني واألعيان 
املدنية يف محافظة مــأرب التي تتعرض 
للقصف املســتمر بالصواريخ البالستية 

املحرمة دوليا.
وطالبوا املجتمع الــدويل بتجريم هذه 
املليشــيات وفرض عقوبات رادعة بحق 
قياداتها، التي تسببت يف سقوط املئات من 

الضحايا املدنيني.

تشيع مهيب للشهداء
شــيع االثنني املايض، بمحافظة مأرب، 
ســتة شــهداء قضوا أثناء أدائهم صالة 
فجر الجمعة املايض يف مسجد قوات األمن 
الخاصة، بصاروخ بالستي أطلقته مليشيا 
الحوثــي االنقالبية املدعومــة من إيران، 
عىل املســجد وأدى إىل جرح 20 آخرين من 
املصلــني. وخالل موكب التشــييع طالب 
املشيعون املبعوث األممي مارتن غريفيث 
واملجتمــع الدويل بالخــروج عن صمتهم 
تجاه جرائم مليشيا الحوثي بحق املدنيني 
واألعيان املدنية ودور العبادة يف محافظة 
مأرب .. مشريين إىل أن هذا االستهداف لدور 
العبادة هو الرابع يف املحافظة وسط صمت 
دويل مطبق رغم أن هذا الســلوك اإلرهابي 
املمنهج ضد دور العبادة وبمن فيهت أثناء 
تأديتهم طقوســهم الدينية يعترب انتهاكا 
لكافة الترشيعات واملواثيــق واملعاهدات 
الدولية، وهو ما شــجع املليشيا ملزيد من 
ارتكاب االنتهــاكات والجرائم التي ترتقي 

إىل األعمال اإلرهابية لداعش والقاعدة.
وأشاد املشــيعون بما تقدمه األجهزة 
األمنية بمحافظــة مأرب من جهود كبرية 
لتأمني حياة املدنيني واملنشــآت الخاصة 
والعامة، ودورهم يف إفشــال مخططات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية إلقالق السكينة 
العامة واألمن واالســتقرار الذي تنعم به 
املحافظة التي تحتضــن اليوم نحو ثالثة 
ماليني نازح ومهجر ممن فروا من بطش 
مليشيا الحوثي للبحث عن األمن والخدمات. 
وأكــد املشــيعون وقوف كافة ســكان 
املحافظة وأبنائها ومســاندتهم الكاملة 
للجهود واإلجراءات التــي تبذلها األجهزة 
األمنية لتأمني املحافظة واملمتلكات العامة 

والخاصة. 

فـــي جـــــريــمـــة إرهــــابية جديدة

ستة شهداء وعرشون جرحياً من املصلني إثر استهداف مليشيا احلوثي 
ألحد مساجد مأرب بصاروخ باليستي

نائب الرئيس : استهداف مليشيا الحوثي لدور العبادة يكشف لليمنيين وللعالم وجهها الدموي

  وزارة األوقاف: استهداف بيوت الله جريمة إرهابية 
تتنافى مع قيم الدين اإلسالمي والشرائع السماوية التي 

عظمت من حرمة أماكن العبادة 
   العرادة: استهداف المليشيا لدور العبادة في مأرب 
مؤشر فشــل وإفالس ودليل عجزها عن تحقيق مآربها 

ومخططاتها ضد مأرب

   ناطــق القوات المســلحة: اســتهداف المليشــيا الحوثية 
للمساجد واألعيان المدنية جريمة إرهابية لن تمر دون عقاب

  المنظمات الحقوقية بمأرب: استهداف دور العبادة 
ومنشــآت الشــرطة جرائــم تتنافى مــع القانــون الدولي 
اإلنســاني والمواثيق والمعاهدات الدولية كونها أعيانًا 

مدنية يحرم استهدافها
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تســتمر مليشــيا الحوثي املتمردة يف جرائمها 
الشنيعة املجرمة يف سائر األعراف والعهود والقوانني 
املحلية والدولية، أبرز هذه الجرائم استهداف األعيان 
املدنية بما فيها املساجد، وتعددت أساليب استهدافها 
للمساجد لتشــمل القصف والتفجري وزرع العبوات 
الناسفة واأللغام، ونهب محتوياتها واعتقال القائمني 
عليها، وتحويلها إىل ثكنات عسكرية، واتخاذها أماكن 

لتعاطي القات وللرتفيه.
آخر جرائم املليشــيا بحق املســاجد استهدافها 
بصاروخ باليستي فجر الجمعة املاضية مسجد قوات 
األمن الخاصة بمدينة مأرب، ما أدى إىل استشــهاد 

وإصابة العرشات من األفراد.
ملليشيا الحوثي املتمردة تاريخ أسود يف استهداف 
األماكن املخصصة للعبــادة دون مراعاة لحرمتها 
وقدســيتها، يف صورة تعكس مدى حقدها الدفني 
ومجانبتها ألخالقيات الدين اإلسالمي الحنيف، وإن 
رفعت شــعارات دينية، إال إنها بعيدة كل البعد عن 

الدين اإلسالمي وقيمه وأخالقه.
ولم يكن مســجد قوات األمن الخاصة بمأرب هو 
األول بل يعد االعتداء الرابع عىل املســاجد خالل هذا 
العام، ففي شــهر يناير من مطلــع العام الجاري 
استهدفت املليشيا مسجد معسكر االستقبال بمأرب 
بصاروخ باليستي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد 

ومئات املصابني.
26 سبتبمر استطلعت آراء األكاديميني والعلماء 
والخطباء والحقوقيني واملعنيني حول اســتهداف 
مليشيا الحوثي للمساجد واعتقال القائمني عليها.. 

فإىل التفاصيل.

عمل إرهابي
وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور أحمد عطية وحول 
تعليقه عىل قصف مليشيا الحوثي ملسجد قوات األمن 
بخاصة بمأرب، اعترب ذلك عمال إرهابيا جبانا، يكشف 
حجم الخســائر التي منيت بها املليشيا الحوثية يف 
جبهات القتال عىل يد أبطال الجيش واملقاومة ورجال 
القبائل، كما أنها بهــذا الفعل الغادر تريد أن تغطي 

عىل خسائرها.

تناقض فاضح
  وأضاف يف حديث خاص لـ"26 ســبتمرب": كما 
أن هذا االســتهداف يظهر تناقض املليشيا الفاضح 
مع شعارها املزعوم )املسرية القرآنية!(، وأنها نبتة 
من طني املجتمع! حني تستهدف املساجد التي جعل 
الله لها حرمة، وتستفز مشاعر هذا املجتمع املتدين 
بالفطرة، الذي يعظــم حرمة دور العبادة، ويبعدها 
عن كل الرصاعات، بل ويعتربها أماكن للخري والربكة 
والتسامح والصفاء، كما أن املساجد تعزز من ديمومة 
التعايش بني الناس". مؤكداً عىل أن " الحوثي" بهذه 
الجريمة يتجىل بأنه نبتة خبيثة يف جســد املجتمع، 
يعمل عىل شــق النســيج االجتماعي وخلخلته من 
خالل إحداث هذه الرشوخ العميقة، والتي تفرز قيح 

العنرصية التي ينمو فيها ويتكاثر".
وحول إمعان مليشيا الحوثي املستمر يف استهداف 
املساجد وتفجريها واعتقال أئمتها وخطبائها، أشار 
وزير األوقاف واإلرشاد" إىل أن ذلك يأتي انطالقاً من 
معتقداتها التي ترى أن كلما يعارضها كفر ســواء 
كانوا أفكاراً أو شــخوصاً، إضافًة إىل أن هذا الفعل 
يأتي جزًء من عقيدتها املتأصلة يف تاريخها منذ زمن 
الهادي الريس، كما أن هذا النهج يأتي يف سياق تجريف 
املجتمع من علمائه، وتحويل املساجد إىل حسينيات، 
ونرش الفكر اإليراني الطائفي، يف محاولة لسلب اليمن 

يمننته وعروبته حتى يصبح والية إيرانية ".

استهداف التسامح
 وأشــار الدكتور عطية إىل أن املســاجد واألئمة 
والخطباء والعلماء الذين اســتهدفتهم هي للفكر 
املتسامح الذي عرفه اليمنيون وينهلون منه، وهنا 
تعمد املليشيات إىل تجفيف منابعه الفكرية الوسطية 
الرافضة لهذا الفكــر الدخيل عىل املجتمع.". مؤكداً 
أن املليشــيا وهي تقوم عىل القتل والسلب والنهب 
واالســتقواء عىل الناس، وتعتقد ذلك حقاً لها، فإن 
املجتمع ســيواجهها وبكل رصامة ،ألنها استهدفت 

أمنه وسلمه وانتهكت خصوصيته".

وعن الخطر الذي يشكله املسجد ملليشيا الحوثي 
اعترب عطية، الوعي الذي صنعه املسجد يف املجتمع، 
والذي ال يقبل أي فكرة طارئة عليه تحاول نســف 
معتقداته وطمــس عاداته وتقاليده وجرف هويته، 
وبالتايل فإن املليشيا تسعى لرضب منابع الوعي كي 

يتوغل يف الجهل ويرتع من الخرافة". 
واختتم وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور أحمد عطية 
حديثه بقوله:" بقدر ما هو مؤلم للناس تلك الجرائم 
الحوثية إال أنه يزيح الستار عن هذه املليشيا، بأنها 
ليســت مرشوع دولة وإنما جماعة فاشية تريد أن 
تعود بنا إىل أدغال التاريخ بحذافريه، ولعل ذلك واحد 
من عوامل االســتفاقة ملقاومتها حتى النرص بإذن 

الله".

جرائم دخيلة
مدير عــام مكتب األوقاف واإلرشــاد بمحافظة 
مأرب - الشــيخ حســن القبييس أوضح يف تعليقه 
حول استهداف مسجد قوات األمن الخاصة بمأرب 
بقوله:" رغم بشــاعة هذا الفعل االجرامي املنحرف 
واستهداف اآلمنني إال أن هذا الفعل ليس غريباً عىل 
أفعال مليشــيا الحوثي املشــينة فقد ارتبطت هذه 
االفعال منذ ظهورهم مــن أول يوم". مضيفاً:"  لم 
يسمع اليمنيون بتفجري املساجد ودور القرآن الكريم 
واســتهداف املدنيني وتعذيب األرسى واملعتقلني إىل 
حد املوت، وكذا قتل النســاء وترويع األطفال وهدم 
املنازل إال مع ظهور هذه املليشيا الخارجة عن النظام 

والقانون".
وأضاف القبييس يف حديثه لـ"26 سبتمرب": هذه 
العصابة الباغية عدوة لكل جميل، وكون املســاجد 
وأئمتها وخطبائها مــن يعملون عىل جمال األخالق 
وتهذيب الســلوك، وهي محاضن الرتبية الحسنة، 
وفيها يقوم الفرد ويوجه التوجيــه الصحيح كما 

أنها منارة للعلم، وبالتايل تعترب عدو املليشيا األول، 
ألن ميدانهم الخصب حيثما حــل الجهل". معتربا 
أن ال استقرار للمليشــيا مع وجود املساجد واألئمة 

والخطباء حسب شعورهم".

مشروع طائفي
 ودعا مدير عام أوقــاف محافظة مأرب إىل هدم 
مرشوع مليشيا الحوثي الطائفي وفضح شبهاته، 
وذلك من خالل تنوير املجتمع وتحصينه من األفكار 
املنحرفــة والدخيلة عىل اليمن وعــىل ديننا وقيمنا 
وعاداتنا، إضافًة إىل توجيه املجتمع نحو العلم والتعلم، 

ونحو البناء والتعايش واالستقرار".
واعترب القبييس صمت املنظمــات الدولة املعنية 
ومكتب املبعوث األممي باملريب وغري املربر، ال تفسري 
له غري اإلفالس القيمي لهــذه املنظمات وللمجتمع 

الدويل.

ادعاءات زائفة
الداعية الشــيخ صالح الحواني اعترب ما تقوم به 
مليشــيا االنقالب الحوثية من استهداف للمساجد 
بصواريخها الباليستية وتدمريها بعبواتها الناسفة 
ومطاردة ومالحقة واعتقال خطبائها متنافيا تماما 
مع قيم اإلسالم، بل ويتناىف مع كل األديان واألعراف 
والقوانني الدولية واملحلية وال يمت إىل الدين بيشء". 
وتساءل الحواني يف حديثه ل26 سبتمرب بقوله:" 
ألم يعظم الله املســاجد وجعل تعظيمها دليالً عىل 
تقوى القلوب؟! فيما املليشــيا فجرتها، وجعلوها 
أماكن لرقصهم ومقائل للقات والشمة، مما يجعل 
كل يمني يدرك أن تعظيمهم ملا عظمه الله ما هو اال 
شعارات كاذبة ودعايات مضللة". مضيفاً:" يسمون 
أنفسهم أنصار الله وهم يهدمون بيوته، ويسمون 
مسريتهم املسرية القرآنية وهم يهدمون ويفجرون 

مدارســه ودوره، ويزينــون الشــوارع ويقيمون 
املهرجانات واالحتفاالت يف يوم مولد الرسول الكريم 

وهم يلعنون صحابته ويكذبون سنته".
ويؤكد الشــيخ صالــح الحوانــي" أن ما تقوم 
به املليشــيا يدل داللة قاطعة عــىل عظيم جرمها 
وفسادها، كما يدل عىل أنها اتخذت من الدين شعارا 
فقط لتحقيق مآربها، وتمرير سياستها عىل عامة 
الناس". مؤكدا أن املليشــيا لم تعظم أي يشء مما 

عظمه الله"، متسائال:" 
وهل هناك أعظم عند الله من اإلنسان الذي كرمه 
الله وعصم دمه وماله وعرضه؟! فيما املليشيا سفكت 

دمه ونهبت ماله وهتكت عرضه".
ويشري الشيخ الحواني إىل أن الله عظم كتابه الكريم 
ووصفه بالعظمة بقوله )ولقد آتيناك سبعا من املثاني 
والقرآن العظيم(، فيما مليشيا الحوثي عظموا مالزم 
سيدهم، وقالوا عنه قرآناً ناطقاً، ولم يعظموا القرآن 
بل حاربوه وأغلقوا مدارسه ونسفوا دوره وطاردوا 

واعتقلوا وقتلوا قراءه".

صمت مريب
وعزا الحواني محاربة املليشيا للمساجد إىل الدور 
الذي يقوم به املســجد يف تنويــر املجتمع وتوعيته 
وتعليمه أمور دينه". منوها إنهم يحاربون ذلك ألنهم 
يدركون أن املجتمع إذا تعلم ووعى فلن يســتجيب 
لعقائدهم الباطلة وأفكارهم الهدامة ولن تنطيل عليه 
أكاذيبهم وشــعاراتهم الخداعة، كما لم يستطيعوا 

زعزعة إيمانه".
 وانتقد الشيخ صالح الحواني صمت املجتمع الدويل 
تجاه ما تقوم به مليشــيا الحوثي من جرائم وعىل 
رأسها استهداف املســاجد، معتربا ذلك دليال عىل أن 
املجتمع الدويل واملبعوث األممي ينظرون بعني عوراء 

تنظر إىل الضحية وال ترى الجالد وجراءمه.

مشروع إرهابي
من جهته وصف الدكتور محمد محيي الدين عضو 
هيئة التدريس بجامعة إقليم ســبأ قصف مليشيا 
الحوثي ملسجد قوات األمن الخاصة بمأرب بالجريمة 
اإلرهابية التي ال يمكــن أن يرتكبها أحد من البرش 

االسوياء مهما بلغت درجة عداوته.
 وأضاف يف حديثه لـ"26 سبتمرب:" إن هذا العمل 
اإلجرامي الذي تقوم به مليشيا الحوثي املدعومة من 
ايران باستهداف بيوت الله يتناىف مع الدين االسالمي 
الحنيف واألعراف والرشائع السماوية، التي عظمت 
من حرمة أماكــن العبادة، كما يتنــاىف مع املبادئ 

اإلنسانية واألخالقية".
 وأوضح الدكتور محيي الدين أن هذا االستهداف 
يكشف حقيقة هذه الجماعة، ومرشوعها التدمريي 
لألرض واإلنسان". منوها إىل أنها ال ترتدد عن سفك 
الدماء واستباحة املحرمات وانتهاك قدسية املساجد، 
بل ترى ذلك قربى وفقا لعقيدتها الشيطانية، املتأصلة 
يف أدبياتها، وتعتقد حل دم وعرض من خالفها، وترى 

ذلك تقربا مرشوعــا يف عقيدتها، وكتبهام وأدبياتها 
وافعالها قد طفحت بالتشجيع ملثل هذا اإلجرام الذي 
يصل إىل كل بريء وآمن ومسالم، فهي ال ترعى حرمة 

ملقدسات املسلمني". 

المساجد تفضح كذب الحوثي ودجله
 واعترب األكاديمي محيي الدين املساجد يف أدبيات 
األمم وصحائف الديانات السماوية ومنطوق التعايش 
املجتمع -بقاعاً مقدســة آمنة، لكــن الحوثيني ال 
يراعون أي مقدس إال مــا تمليه عليهم معتقداتهم 
الزائفة وأفكارهم الزائغة التي اكتتبوها بأيديهم أو 
أملتها عليهم مرجعياتهم الذين اباحوا لهم كل ذلك 

الفجور بالدماء واألعراض واملقدسات". 
وأشار إىل أن استهداف املليشيا للمساجد وأئمتها 
وخطبائها عمل منظم ألنها تكشــف ترهات وبدع 
وخزعبالت الحوثي، وتفضح األعيبه وكذبه ودجله 
ومغالطاته عىل الناس". مضيفاً:" كما أن املساجد 
تبني النهج الصحيح والعقيدة الواضحة املستمدة من 
الكتاب والسنة، لذلك أعلنت املليشيا حربها عليها بهذه 
الصفاقة املمجوجة املنبــوذة من كل صاحب فطرة 

سليمة وعقل سوي".
 وأضاف الدكتور محمد محيي الدين:" حقد الحوثي 
عىل املساجد واضح فهي األماكن املقدسة التي ُيعبد 
وُيمجد الله وحده فيها، وهو يريد أن تكون املساجد 
مراكز تمجيد له من دون الله وإال فالقصف ينتظرها 

بمن فيها".

فكر طائفي
لم تكتف مليشيا الحوثي اإلرهابية بقصف املساجد 
وحســب، بل تقوم باقتحامها واالعتداء عىل أئمتها 
وخطبائها وروادها، وفــرض أئمة وخطباء لها من 
املوالني لها يف مختلف املناطق التي تسيطر عليها، ففي 
اليوم الذي قصفت فيه مسجد قوات األمن الخاصة 
بمأرب قامت وخالل خطبتي وصالة الجمعة باالعتداء 
والرضب عىل املصلني وأمام وخطيب جامع الفردوس 
بحي سعوان بالعاصمة صنعاء، وذلك لفرض خطيب 

للجامع من قبلها.
ويأتي ذلك الفعل املشني من قبل املليشيا بغية نرش 
أفكارها الطائفية وبث معتقداتها الزائفة وسمومها 
الخبيثة وسط املجتمع اليمني من خالل خطب جاهزة 
تعدها لخطبائها، فضالً عن تنظيمها دورات طائفية 
يف املساجد لصغار الســن، وغرس فكرها العقائدي 
يف عقولهم، ومن ثم تــزج بهم يف معاركها الخارسة 

بمختلف الجبهات. 

 مقاومة مجتمعية
إمــام وخطيب أحد املســاجد بالعاصمة صنعاء 
يتحفظ عن ذكر اسمه يقول:" إن املليشيا الحوثية 
قامت باعتقاله من املسجد الذي يقيم فيه، وأودعته 
يف معتقالتها ألكثر من أربع ســنوات وأفرجت عنه 

مؤخرا".
 ويضيف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" أن املليشــيا 
اعتقلته دون أسباب تذكر سوى كون خطبه يف ذات 
املسجد ليست عىل هوى املليشيا ولم تروج ألفكارهم 
الطائفية، فضــالً عن قيامها الحقــا بفرض إمام 
وخطيب من أنصارها ممن يبثون سمومها الطائفية 

وأفكارها الخاطئة والدخيلة عىل املجتمع اليمني".
 ورغم قيام املليشــيا باعتقال األئمة والخطباء 
وفرض آخريــن موالني لها أو مــن أنصارها إال أن 
املجتمع اليمني وكما يقول:" محصن عن تلك األفكار، 
وان قيمه ومبادءه ترفض هذه األفكار الطائفية وال 
تقبلها". مشــريا إىل عدة مواقف لعدد من املواطنني 
اعرتضت عىل خطباء املليشيا، ومنهم من رفض تعيني 
خطيب من قبل املليشيا، ومنهم من احتج عىل خطب 
الجمعة من قبل خطيب املليشيا وخرج من الجامع ".

 أرقام مهولة
وبحســب وزارة األوقاف واإلرشــاد فإن مليشيا 
الحوثي استهدفت ومنذ انقالبها عىل الدولة يف أواخر 
2014 وحتــى أواخر 2019، قرابة 750 مســجدا، 
توزعت بني التفجري الكيل والقصف بالسالح الثقيل 
والنهب لكافة محتوياتها وكذلك تحويلها إىل مخازن 
لألسلحة ومقرات لتعاطي القات، منها 79 مسجدا 
ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تم تفجريه، وخالل 
العام الجاري 2020م اســتهدفت املليشيا عددا من 
املســاجد بالقصف والتفجري ومن بينها مســجدا 

معسكر االستقبال وقوات األمن الخاصة بمأرب.

في جرم جسيم يتنافى مع قيم األديان السماوية ونصوص القوانين الدولية 

املليشيا املتمردة تواصل استهدافها للمساجد واألعيان املدنية

 استهدفت المليشيا 750 مسجدا، منها 79 أقدمت على تفجيرها كليا
  اعتبرت القوانين الدولية استهداف المساجد جريمة حرب

  عطية: استهداف المساجد عمل إرهابي جبان ويتطلب األمر موقفا دوليا
  القبيسي: استهداف المساجد وتفجير المؤسسات الدينية 

جرائم دخيلة على المجتمع اليمني
  الحواني: اســتهداف المســاجد والتضييق على أئمتهــا أعمال تتنافى مع 

قيم اإلسالم وكافة األديان السماوية والقوانين الدولية والمحلية
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مالحــم بطولية خالــدة يخوضها 
أبطال القوات املسلحة ورجال القبائل 
مسنودين بطريان تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن، ويحققون انتصارات ميدانية 
واســعة يف جبهات ومياديــن القتال 
بمحافظة البيضاء، والجوف ومحافظة 
صنعاء، باإلضافــة إىل جبهة املخدرة 
شمال محافظة مأرب، ويكبدون مليشيا 
الحوثي املتمردة خسائر برشية ومادية 

كبرية.

  رفيق السامعي

اســتهدف طريان تحالف دعم الرشعية يف اليمن 
مطلع األســبوع الجاري مواقع عسكرية متفرقة 
وتعزيزات تابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة 
من إيــران، يف مواقع متفرقــة رشق مدينة الحزم 
بمحافظة الجوف، وأسفرت تلك الرضبات الجوية 
املركزة عن خسائر برشية ومادية كبرية يف صفوف 

املليشيا االنقالبية.
وقال العقيــد عبد امللك الرازحــي أحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبهــة العلم رشق مركز 
محافظة الجــوف، إن مقاتــالت التحالف العربي 
اســتهدفت بعّدة غارات جوية مواقع عســكرية 
وتعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا اإلمامية يف 

جبهات العلم والصبائغ والنضود.
وأكد العقيد الرازحــي أن الغارات الجوية املركزة 
أســفرت عن ســقوط عرشات القتىل والجرحى يف 
صفوف املليشــيا االنقالبية بينهم قيادات ميدانية 
بارزة، إىل جانب خســائر أخــرى يف املعدات، منها 
أربع عربات عسكرية، وعيار 14.50 شمال منطقة 

الصبائغ.

كمين محكم للجيش 
إىل ذلك تخوض القوات املسلحة مسنودة برجال 
القبائل وطريان تحالف دعم الرشعية يف اليمن معارك 
عســكرية متواصلة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران يف جبهة قانية شمال محافظة 

البيضاء لألسبوع الثالث عىل التوايل.
وأكد قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف عبدالرب 
الشدادي ل "26سبتمرب" أن أبطال القوات املسلحة 
مسنودين برجال القبائل كبدوا املليشيا الكهنوتية 
خالل اليومني املاضيني خســائر كبــرية يف األرواح 

والعتاد.

تقدم ميداني 
وأوضح العميد الشــدادي أن القوات املســلحة 
واملقاومة الشعبية ما تزال تواصل تقدمها امليداني 
والعســكري باتجاه ســوق قانية ومن ثّم التوجه 
نحو العاصمة صنعاء وبقية املحافظات واملناطق 
الخاضعة لسيطرة مليشيا التمرد واالنقالب اإلمامية.

روح معنوية عالية
وأشار قائد اللواء 159 إىل أن الروح املعنوية التي 
يتحىل بها املقاتلون تعانق السحاب، وهم يوجهون 
الرضبات القاسية واملوجعة لعنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية التي تتهاوى يف جبال ووديان وشعاب جبهة 

قانية شمال محافظة البيضاء.
وأشاد العميد الشدادي بالدعم واإلسناد الكبري الذي 
تقدمه دول التحالف العربــي ويف مقدمتها اململكة 
العربية السعودية، وبما يقوم به طريان تحالف دعم 
الرشعية يف استهداف التعزيزات والحشود العسكرية 

التي ترسلها املليشيا الكهنوتية إىل محارق املوت.

ضربات قاصمة
من جانبه أكــد قائد اللواء 143 مشــاة العميد 
ذياب القبيل نمران أن مليشــيا الحوثي االنقالبية 
تلقت رضبة عســكرية موجعة يف جبهــة قانية 

شمال محافظة البيضاء، بعد أن خرست املئات من 
عنارصها ومقاتليها التي قادتهم إىل محارق الهالك.

موضحا أن املعارك العسكرية التي يخوضها أبطال 
القوات املسلحة ما تزال متواصلة وسط تقدم نوعي 

لألبطال البواسل.
وقال قائد اللواء 143 أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران وقعــت يف مذبحة كربى ال مثيل 
لها وخرست خسائر هائلة نتيجة محاوالتها العبثية 

والفاشلة.
وأشــار العميد القبيل إىل أن العرشات من عنارص 
املليشيا االنقالبية وقعت بني أسري وجريح، باإلضافة 
إىل اغتنــام أبطال القوات املســلحة عربات وآليات 
قتالية، وأســلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر بمختلف 

أنواعها كانت بحوزة تلك العصابة اإلجرامية.
وأوضح العميد القبيل أن أبطال القوات املســلحة 
بإســناد املقاومة من أبطال قبائل مراد ومن معهم 
من الرشفاء يمرغون أنف الحوثي يف جبال ووديان 

وشعاب جبهة قانية.

 عملية محكمة 
يف سياق متصل نفذت القوات املسلحة املسنودة 
باملقاومة الشعبية عملية عســكرية محكمة عىل 
عنارص تابعة للمليشــيا الحوثية املدعومة إيرانياً، 
نتج عنها خسائر برشية ومادية كبرية للمليشيا، بعد 
محاولتها التسلل إىل أحد املواقع العسكرية للجيش يف 

جبهة الحبيل، رشق محافظة الجوف. 
وقال قائد اللواء 110 العميــد الركن عبد العزيز 
حنكل لـ" 26ســبتمرب " إن العرشات من عنارص 
مليشيا الحوثي االنقالبية لقوا مرصعهم يف العملية 
العسكرية املحكمة، وإثر املواجهات التي اندلعت بعد 
محاولة التسلل إىل أحد مواقع جبهة الحبيل، مشريا 
إىل أن املليشيا وجدت نفسها يف كماشة الجيش، التي 

أطبقت عليهم من كل جانب.
وأضاف أن القوات املســلحة املرابطة رشق "برئ 

املرازيق" واجهت عنارص املليشــيا، التي جعلتهم 
يف مرمى نريانها، فســقط أغلب املتسللني بني قتيل 

وجريح.  
وأكد "العميد حنكل" وقوع بقية املتســللني من 
عنارص املليشيا يف قبضة أبطال الجيش، وكانوا عىل 
متن أربعة أطقم عسكرية، تمت استعادتها، وكل ما 

كان عليها من عتاد قتايل.

هيالن والمخدرة
وتمكنت وحدات عســكرية من أبطــال القوات 
املســلحة ورجال القبائل يف جبهة املخدرة شــمال 
محافظة مأرب من اســتدراج مجاميع من مليشيا 
الحوثي االنقالبية إىل كمني محكم يف جبهة املخدرة، 
منتصف األسبوع الجاري، وأطبقوا عليها الحصار 
من جميع االتجاهات، قبل أن يشتبكوا معها ويوقعوا 

جميع تلك العنارص بني قتيل وجريح وأسري.
وقــال العقيد مــراد العبادي ركــن توجيه لواء 
الصقــور أن مدفعية الجيش ومقاتــالت التحالف 
العربي استهدفتا آليات وتعزيزات عسكرية للمليشيا 
االنقالبية كانت يف طريقها لفك الحصار عن العنارص 
الحوثية التي وقعت يف الكمــني املحكم الذي نفذه 
األبطال البواسل، وأسفر القصف والغارات الجوية عن 
سقوط قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا الكهنوتية 

وتدمري العديد من اآلليات العسكرية.
وقال العقيد العبادي إن طريان التحالف العربي دّمر 
تعزيزات عسكرية تابعة ملليشيا الحوثي املتمردة يف 
جبهة هيالن، منها ثالث عربات عسكرية، وطقمان 

ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.
وأضاف ركن توجيه لــواء الصقور أن مواجهات 
عسكرية مســتعرة اندلعت رشق جبهة هيالن إثر 
محاولة عنارص من املليشيا املتمردة التسلل إىل أحد 
املواقع العســكرية للجيش، مؤكــدا أن املواجهات 
العسكرية أسفرت عن مرصع العرشات من عنارص 

املليشيا االنقالبية وإصابة آخرين.
وأوضح العقيد العبادي أن أبطال الجيش استعادوا 
أربعة أطقم قتاليــة بعتادهــا، وتمكنوا من أرس 

العنارص الحوثية التي كانت عىل متنها.

شــرق صنعاء
يف سياق متصل سقط العرشات من عنارص املليشيا 
االنقالبية بني قتيل وجريح أمس األربعاء، يف جبهة 
نجد العتق بميرسة جبهة نهم رشق محافظة صنعاء 

بنريان أبطال الجيش واملقاومة الشعبية.
وقال الرائد عيل الروحاني أحد القيادات امليدانية 
والعســكرية يف جبهة نجد العتق إن أبطال الجيش 
ورجال القبائل أفشلوا هجوًما شّنته مليشيا الحوثي 
املتمردة عىل أحد املواقع العســكرية يف جبهة نجد 
العتق، وأجربوا تلك العنارص املتسللة عىل الفرار بعد 

أن أوقعوا العرشات منهم بني قتيل وجريح.
وأضاف الرائد الروحاني أن املليشــيا الكهنوتية 
تكّبدت خســائر كبرية وفادحة يف األرواح واملعّدات 
بنريان مدفعية الجيش وغارات طريان تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن اســتهدفت تجمعات وتعزيزات 
عســكرية للمليشــيا املتمردة يف مواقع عسكرية 

متفرقة بمديرية نهم رشق العاصمة صنعاء.

   توفيق الحاج
وفقا لخطة عســكرية محكمــة أعدتها قيادات 
عســكرية وميدانية ذات خربة واســعة يف املعارك 
وتضاريس األرض تمكن ابطال القوات املسلحة من 
استدراج مجاميع حوثية كبرية كانت تهدف إىل تحقيق 

اخرتاق باتجاه مديرية ماهلية جنوب مأرب. 
ووفق املصادر العسكرية فقد تم رصد تحركات 
عنارص مليشيا الحوثي وتتبع استعداداتهم لشن 
الهجوم يف جبهة ماهلية وقانية وتم وضع خطة 
عسكرية تتناســب مع املعلومات املرصودة ليبدأ 
األبطال وفقها باســتدراج عنارص املليشــيا إىل 
كمني محكم ومن ثم شن هجوم معاكس وإطباق 
الحصار عليهم مخلفاً قتىل وجرحى وأرسى بينهم 
قيادات ميدانية، وأسفر الهجوم عن اغتنام اسلحة 
ومعدات عســكرية يف معركة استمرت أكثر من 

عرش ساعات. 
وافادت مصادر ميادنية عســكرية وأخرى قبلية 
أن مواجهات رشسة خاضتها قوات الجيش مسنودة 
برجال القبائل ضد املليشــيا املتمــردة يف منطقة 
املشرييف عىل حدود مديرية ماهلية جنوب محافظة 

مأرب.
واوضحت املصادر ان مليشيا الحوثي تلقت هزيمة 
ساحقة وان كل من جلبتهم من العنارص والقيادات 
لقوا مرصعهم جميعا وأن جثثهم متناثرة يف الجبال 
والتباب والشعاب كما أسفرت املواجهات عن تمكن 

الجيش والقبائل من تحرير 8 مواقع اسرتاتيجية. 
وكان العميــد/ ذياب القبيل قائــد اللواء 143 قد 
وصف املعركــة والكمني الذي وقعت فيه مليشــيا 
الحوثــي املتمردة يف ترصيح لــه "باملذبحة الكربى 
التي ال مثيل لها وأن قوات الجيش بإسناد مقاتالت 
التحالف وأبناء القبائل تمكنوا من استعادة عربات 
وآليات وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر مختلفة كانت 

بحوزة املليشيا".
 وســائل إعالم الجيش نرشت صوراً أولية للقتىل 
والجرحى من عنارص مليشــيا الحوثــي يف جبهة 
املاهلية، ويظهر من بني القتــىل القيادي الجحاف 
الذي نعاه شــقيقه عرب صفحته يف موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك فيما أفادت مصادر انه كان قائد 
املجاميع الحوثية التي زجت بها املليشيات إىل املاهلية، 

حيث عثر معه عىل ثالثة أجهزة السلكي.

قانية محرقة للمليشيا
ويف سياق متصل، قالت مصادر عسكرية ميدانية 
إن قوات الجيش والقبائل يف جبهة قانية بمحافظة 
البيضاء خاضت مواجهات رشســة ضد مليشــيا 

االنقالبية استمرت ألكثر من 7 ساعات. 
تمكنت قوات الجيش والقبائــل خاللها من صد 
الهجوم وإجبار املليشيا عىل الرتاجع وسط خسائر 

برشية ومادية فادحة يف صفوفها.
وقالت مصــادر عســكرية يف محــور البيضاء 
لـ"26ســبتمرب: إن حصيلة الساعات األوىل للهجوم 

عىل مليشــيا الحوثي االنقالبية أسفرت عن مرصع 
34 عنرصا بينهم قيادات. 

وأكدت املصادر” أن أبطال الجيش واملقاومة تمكنوا 
من اغتنام أســلحة وذخائر حوثيــة، منها 7 أطقم 
بعتادها ورشاشــاتها باإلضافة إىل القبض عىل 23 

أسريا بينهم قيادات وأطفال ومهاجرون أفارقة.

تصفية قيادات
وكشــفت املصادر عن مــرصع قياديني تابعني 
للمليشــيا خططت للهجوم عىل ماهلية وقانية هما 
"خالد صالح بن صالح الوهبي، وعبد الرحمن الخرض 
الوهبي" يف حني أفادت مصادر موثوقة نقلها "سبتمرب 
نت" يف وقت سابق أن مليشيا الحوثي املتمردة أعدمت 
القياديني بعد الهزيمة التي تكبدتها يف املعارك األخرية 
ورمت بجثتهما مع آخرين تمت تصفيتهم -بحسب 
مقربني منهما-ورمتهم يف أحد املواقع التي فرت منها 
بسبب اشتداد املعارك مع الجيش، وجميعهم ينتمون 
إىل منطقــة الوهبية، مديرية الســوادية محافظة 

البيضاء.

عسكريون اعتربوا حادثة تصفية القياديني جاءت 
بعد خالفات عاصفة بني قيادات املليشــيا واتهامها 
للقتيلني بالخيانة، إضافة إىل فشلها الذريع يف إحداث 
اخــرتاق وتحقيق انتصار للتقــدم يف اتجاه مديرية 

ماهلية.
وأشــارت املصادر إىل أن أحد الرصيعني هو نجل 
الشــيخ صالح بن صالح الوهبي، الذي يعد من أبرز 
مشايخ منطقة الوهبية مديرية السوداية وأحد قادتها 

يف محافظة البيضاء، بينما اآلخر من املقربني له. 

دعم وإسناد
املعارك التي خاضها أبطال القوات املسلحة يف جبهة 
ماهلية وجبهة قانية شــهدت إسناداً قبلياً والتفافاً 
شــعبياً كبرياً إىل جانب مقاتــالت التحالف العربي 
التي استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت يف 

طريقها إىل منطقة املواجهات، ودمرّتها.
كما اســتهدفت مقاتالت تحالف دعم الرشعية، 
تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيا يف الجبهة ذاتها، 

وكبدتها خسائر يف العدد والعدة.

يف قانية وماهلية... تقدم ألبطال اجليش واملليشيا تعدم قياداهتا امليدانية
   تمكن الجيش من تحرير 8 مواقع استراتيجية، وأسهمت 

مقاتالت التحالف في تدمير التعزيزات
   من ضمن أسرى المعركة أطفال دون سن 12 عاما ومرتزقة أثيوبيين

   أسفرت المعركة عن مصرع 34 عنصرا وأسر 23 واغتنام أسلحة 
وذخائر منها 7 أطقم بكامل عدتها وعتادها

     عبر كمائن محكمة وعمليات استدراج والتفافات خانقة الجيش 
يستنزف حشود المليشيات االنقالبية في الجوف ونهم والبيضاء

    مقاتالت التحالف أسهمت في تحييد تعزيزات المليشيا

أبطال القوات المسلحة ورجال القبائل يتقدمون نحــو صنعاء ودفاعات المليشيا تتهاوىأبطال القوات المسلحة ورجال القبائل يتقدمون نحــو صنعاء ودفاعات المليشيا تتهاوى
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بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إىل السفري محيي 
الدين الضبي، عزاه فيهــا بوفاة والده أحد مناضيل 
الثورة اليمنية اللواء عبدالله الضبي، بعد حياة حافلة 

بالعطاء قىض معظمها يف خدمة الوطن.
ونوه فخامة رئيس الجمهورية، باملناقب واألدوار 
الوطنية للفقيد الضبي طوال مراحل حياته واملناصب 
التي تقلدها بمختلف املجاالت العســكرية واألمنية 
واملدنية والدبلوماسية.. الفتا إىل حجم خسارة الوطن 
برحيل أحد أبرز مناضليه ورجال الثورة اليمنية 26 
سبتمرب يف ســبيل القضاء عىل اإلمامة الكهنوتية 

وإقامة النظام الجمهوري.
من جانبه بعث نائــب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح برقية عزاء ومواساة إىل 

السفري محيي الدين الضبي، يف وفاة والده أحد مناضيل 
الثورة اليمنية اللواء عبدالله الضبي، بعد حياة حافلة 

بالعطاء وخدمة الوطن.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد املناضل 
وأدواره البارزة يف ثورة الـ26 من سبتمرب الخالدة 
عالوة عىل أدواره يف إرساء مداميك الجمهورية 
من خالل ما عرف عنــه من صدق وإخالص يف 
مختلف املناصب التي تقلدها عقب الثورة اليمنية 

املباركة.
وعرب رئيس الجمهوريــة ونائبه يف برقيتهما عن 
أصدق التعازي واملواســاة ألرسة وأقــارب الفقيد، 
سائلني الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

أكد محافــظ حرضموت قائــد املنطقة 
العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني، أن قيادة السلطة املحلية باملحافظة 
ستكون وفّية لقرار فخامة رئيس الجمهورية 
بإنشاء كلية الرشطة بحرضموت، وستعمل 
عىل تطوير الكلية واستكمال املرحلة الثانية 
التي تتضمــن كافة احتياجات املدرســني 
والطالب بالكلية، وســتجعل منها أنموذجا 

أكاديمياً ورصحاً علمياً يفخر به الوطن.
جاء ذلك يف كلمته التــي ألقاها يف احتفال 
كلية الرشطة بحرضموت بإنهاء فرتة استجداد 
الدفعة الثانية جامعيني "القســم الخاص، 
والدفعة األوىل ثانوية" القســم العام"، للعام 

الجامعي 2020-2021م.  
يف مستهلها نقل محافظ حرضموت تحيات 
وتهاني فخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، واعتزازه بهذه الدفعة واستمرار العمل 
املمنهج والنظامي يف الكلية بوترية عالية يف ظل 

الظروف الصعبة التي تشهدها البالد.
واوضح اللواء البحسني أن الطلبة املنتسبني 
للكلية من محافظات حرضموت وشــبوة 
واملهرة وسقطرى تم اختيارهم بعانية فائقة، 
وأن إنهاءهم ملرحلة االستجداد بنجاح يعكس 

ُحســن االختيار، حاثاً الطالب عىل نبذ كافة 
الجوانب السلبية يف املجتمع واحرتام أنظمة 
وقوانني الكلية وقياداتهم ومدّرسيهم، وعكس 
سلوك الطالب خارج الكلية يف أوساط املجتمع.
مشيدا بالجهود الكبرية التي تبذلها قيادة 
كلية الرشطــة باملحافظة، من خالل تخريج 

الدفعة األوىل وإنهاء فرتة االســتجداد للدفعة 
الثانية بنجاح.

وحث الجميع عىل االلتفــاف حول قيادة 
الكلية ومساندة جهودهم يف استمرارية العمل 
يف هذا الرصح األكاديمي الكبري؛ مشريا إىل أن 
حرضموت أسست فيها مؤسسة عسكرية 

وأمنيــة كبرية. وهــي قادرة عــىل حماية 
حرضموت وأهلها، داعياً املواطنني إىل الحفاظ 
عىل املكتسبات العسكرية واألمنية املحققة منذ 

تحرير املكال وساحل حرضموت.
 وأضاف البحسني مخاطبا الطالب " أمامكم 
مرحلة صعبة تتضمن التدريب العســكري 

والتعليم األكاديمي وربــط الجانب العلمي 
بالعميل مســتقبالً، وعليكــم واجب كبري يف 
استمرارية تثبيت دعائم األمن واالستقرار يف 

الوطن.
بدوره أوضح مدير كلية الرشطة بحرضموت 
عميد ركن ســالم عبدالله الخنبيش أن كلية 

الرشطة انطلقت بقرار مــن فخامة رئيس 
الجمهورية وإرشاف وجهود من قيادة السلطة 
املحلية باملحافظة ، مؤكداً أن الكلية تعد رصحاً 
أكاديمياً يحتذى به عىل مستوى املحافظات 
املحررة، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية 
ورئاســة الــوزراء وقيــادة وزارة الداخلية 
والسلطة املحلية باملحافظة عىل مساندتهم 
لقيادة الكلية ودعمهم للكلية، ولقيادة التحالف 
العربي عىل كل ما يقدمونه من دعم ســخي 
ومتواصل، مشــرياً إىل أن الدفعة الثانية لهذا 
العام بلغ قوامهــا 243 طالباً، موزعني عىل 
فئتني، 48 طالباً من املستوى الجامعي، و195 

طالباً من املستوى الثانوي.
وجرى يف الحفل تقديم عرضاً عسكرياً مهيباً 
قدمه طالب الدفعتني عكــس مدى القدرات 
التدريبية التي اكتسبو ها خالل فرتة التدريب 

و بمعنويات عالية.
حرض الحفل وكيــل محافظة حرضموت 
لشؤون الدفاع واألمن العميد صالح األحمدي، 
ووكيل وزارة الداخلية مدير عام األمن والرشطة 
بساحل حرضموت اللواء الركن سعيد العامري، 
وأركان املنطقة العسكرية الثانية العميد الركن 
عويضان ســالم عويضان، وعدد من وكالء 

املحافظة ومستشاري املحافظ.

الشــعبية  الهيئة  تواصل 
لدعم الدفاع عن مأرب، تسّيري 
القوافل الغذائية لدعم وإسناد 
الجيــش ورجــال املقاومة 
الشعبية املرابطني يف مختلف 

جبهات القتال باملحافظة.
وســرّيت الهيئة الشعبية 
لدعم الدفاع عن مأرب، السبت، 
قافلة غذائية متنوعة ألبطال 
الجيش واملقاومــة يف جبهة 
العلم، وهي القافلة الخامسة 
التي تسريها الهيئة الشعبية 
لدعم املرابطني يف جبهات العزة 
والكرامة من منتسبي الجيش 
واملقاومة الشعبية منذ مطلع 

شهر أغسطس/آب الجاري.
وكان يف اســتقبال القافلة 

الغذائية التي انطلقت من مدينة مأرب، برفقة 
عدد من قيادات الهيئة الشعبية، قائد جبهة 
العلم، اللواء/ فيصل عيل قائد حسن، وعدد من 
القيادات العسكرية وقيادات املقاومة الشعبية 
الذين عربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذا الدعم 

واإلسناد الذي يظهر قوة التالحم الشعبي مع 
الجيــش واملقاومة يف معركــة الخالص من 

االنقالب الحوثي الكهنوتي. 
وأشار قائد جبهة العلم، إىل أن أبطال الجيش 
الوطني مسنودين باملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل يحققــون االنتصارات عىل العنارص 
املليشــاوية املتمردة ويكبدونها الخســائر 

الفادحــة يف جبهــة العلم، 
وغريها من الجبهات املجاورة 

لها. 
من جانبــه، رئيس الهيئة 
الشــعبية لدعــم الدفاع عن 
مأرب، ناجــي الحنييش، أكد 
استعداد محافظة مأرب بكل 
أبنائها لدعم الجيش واملقاومة 
الشــعبية، لكرس املليشــيا 
الحوثية الغازيــة التي باتت 

اليوم يف رمقها األخري. 
وأكد الحنييش أن محافظة 
مأرب لن تتوانى يف تقديم املزيد 
من الدعم واإلســناد ألبطال 
الجيش واملقاومة الشــعبية 
الذين يخوضون معارك الدفاع 
عن األرض والعرض، وأن هذه القافلة الغذائية 
ليست سوى رمزية أمام كل تلك التضحيات 
التي يقدمها أولئك األبطال، الفتا إىل أن الهيئة 
الشــعبية لدعم الدفاع عن مأرب ستواصل 
تســيري القوافل الغذائية وغريهــا إىل بقية 

الجبهات.

شــهد معســكر قوات األمن 
الخاصة بمدينة عتــق، عاصمة 
محافظة شبوة، حفل تخرج الدفعة 

الرابعة مهارات قتالية. 
ويف فعاليات الحفل ألقى العميد 
عبدربه لكعب كلمة باملناسبة أكد 
فيهــا عىل أن مثل هــذه الدورات 
النوعية تأتي ضمن الخطة التدريبية 
لقوات األمن الخاصة التي تهدف 
إىل إكساب كافة منتسبيها مهارات 
تمكنهم مــن أداء واجباتهم تجاه 
الوطن واملواطن بكل كفاءة واقتدار.
وحــث أفــراد املتخرجني عىل 
االســتفادة من املهــارات التي 
اكتســبوها خالل فرتة التدريب، 
وعكس تلك املهــارات عىل صعيد 
العمــل امليدانــي والحرص عىل 
تقديم األداء األفضل يف كل مهامهم 

وواجباتهم األمنية.
ولفــت العميد لعكــب أن من 
واجبــات رجل األمــن وخاصة 
منتسبي قوات األمن الخاصة هي 
حراسة وحماية املكتسبات الوطنية 
واملصالح العامة والخاصة وتأمني 

املواطن وفرض هيبة الدولة.

وأكد حرص قيادة قوات األمن 
الخاصــة يف املحافظة عىل تقديم 
نمــوذج متميــز يف األداء األمني، 
وتجسيد القيم املثىل بما يعزز من 
مســتوى الثقة التي يحظى بها 
منتسبوها والتي تثبت كل يوم أنها 
عىل قدر املسؤولية واملهمة الوطنية 

امللقاة عىل عاتقها.

املتخرجة  الدفعة  واستعرضت 
بعض املهارات القتالية التي تدربت 
عليها أثناء الــدورة، والتي تهدف 
إىل تأهيــل األفــراد تأهيال كامال 
ألداء املهام املوكلة إليهم يف حماية 
املصالــح العامة وتأمــني حياة 

املواطنني. 
وأكد العميد لكعب حرص قيادة 

قوات األمن الخاصة يف املحافظة 
عىل تقديم نموذج متميز يف األداء 
األمني، وتجســيد القيم املثىل بما 
يعزز من مستوى الثقة التي يحظى 
بها أفراد قــوات األمن الخاصة، 
والتي تثبت كل يوم أنها عىل قدر 
املسؤولية واملهمة الوطنية امللقاة 

عىل عاتقها.

عكست التالحم الشعبي القوي مع الجيش والمقاومة في معركة الخالص من االنقالب الحوثي الكهنوتي

اهليئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب تسرّي قافلة غذائية ألبطال اجليش  خترج الدفعة الرابعة مهارات قتالية  من قوات األمن اخلاصة يف شبوة

 في حفل إنهاء فترة استجداد الدفعة الثانية »جامعيين« والدفعة األولى »ثانوي« بكلية شرطة حضرموت 

اللواء الركن البحسني: السلطة املحلية باملحافظة ستعمل عىل تطوير الكلية وستجعل منها أنموذجا يفخر به الوطن

ُشيع، جثامني 6 شــهداء من 
منتسبي رشطة محافظة مأرب، 
الذيــن استشــهدوا يف القصف 
الصاروخي الغادر ملليشيا الحوثي 
املتمردة عىل مسجد معسكر قوات 
األمن الخاصة، فجر يوم الجمعة 

املايض. 
وتقدم املوكب الجنائزي املهيب 
عدد من قيــادات األجهزة األمنية 

الذين  االجتماعية،  والشخصيات 
أشادوا باملواقف الشجاعة للشهداء 
وزمالئهم من منتســبي رشطة 
مأرب، وبالجهود الكبرية التي تبذلها 
كافة الوحدات األمنية يف مكافحة 
الجريمة والتصدي للخاليا النائمة 
والعنارص الخارجــة عن النظام 
والقانون وجعل مدينة مأرب األكثر 

أماناً وطمأنينة واستقراراً.

وجدد املشيعون العهد بالوفاء 
لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى 
والسري عىل دربهم حتى استكمال 
تحرير ما تبقى من أرايض الوطن 
الدولة ومؤسساتها  واســتعادة 
وتلبية تطلعات الشــعب اليمني 
يف إنهاء انقالب مليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة واســتعادة األمــن 

واالستقرار يف كافة ربوع الوطن.

أثناء تشييع مهيب لشهداء األمن بمحافظة مأرب

املشيعون جيددون العهد بالوفاء لدماء  الشهداء والسري عىل درهبم 
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محســن 
صالح، برقية عزاء ومواساة يف استشهاد الشيخ درهم ناجي 
كعالن، وهو يدافع عن الدين والوطن يف ميادين الحرية والكرامة 

ضد املليشيات الكهنوتية بمحافظة مأرب.
وأشار نائب رئيس الجمهورية يف الربقية إىل مناقب الشهيد 
التي جسدها خالل مشوار حياته الحافلة بالنضال والتضحية يف 
سبيل الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة والجمهورية، وبطوالته 
التي ســطرها مع أبناء قبيلة الجدعان وقبائل ورجال مأرب 
واليمن عموماً ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية املدعومة إيرانًيا.

وعرب نائــب الرئيس يف الربقية التي بعثها إىل الشــيخ ربيش 
مبخوت بن كعالن وإىل أبناء الشهيد وآل كعالن عامة عن خالص 
التعازي واملواساة، سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

في برقية عزاء بعثها باستشهاد الشيخ درهم ناجي كعالن

واجلمهورية الثورة  ومبادئ  الوطن  عن  الدفاع  سبيل  يف  والتضحية  بالنضال  حافلة  حياته  الشهيد  اجلمهورية:  رئيس  نائب 

في برقيتي عزاء بعثهما بوفاة المناضل البارز اللواء الضبي

رئيس اجلمهورية ونائبه يشيدان بمناقب الفقيد وأدواره البارزة يف سبيل القضاء عىل اإلمامة الكهنوتية وإرساء مداميك النظام اجلمهوري
77 عسكرية
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تقرير/ أحمد الحرازي 

ثمة أسباب كثرية تقف خلف انتشار الشائعات 
ال سيما يف أوقات الحروب حيث يزداد توسعها يف 
املجتمعات غري املتعلمة والتي تعد بيئة خصبة 
النتشــارها األمر الذي دفع بمليشــيا الحوثي 
املدعومة إيرانيا يف اليمن إىل االعتماد عليها بغية 
رفع معنويات أتباعها ونرش انتصاراتها الوهمية.

مؤخرا كثفت مليشــيا الحوثي من استخدام 
هذا الســالح الدعائي بهدف تضليل الرأي العام 
وتغطية فشلها امليداني من خالل نرش األخبار 
املفربكة يف أوســاط مقاتليها وسكان املناطق 

الخاضعة لسيطرتها.
تعتمد الجماعة الحوثية عىل وســائل عديدة 
إليصــال معلوماتهــا املزيفة، ولعــل أبرزها 
منصــات التواصل االجتماعــي )الفيس بوك_ 
تويرت_ الواتســاب( عرب أتباعها من النشطاء 
والصحفيني الذين يقضون ساعات طويلة عىل 
شبكة اإلنرتنت وهم يعملون عىل تضليل الرأي 
العام بأخبار أنتجت من مطابخ مهزومة وتبحث 

عن االنتصارات ولو عرب اإلشاعات.
مواطنون يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 
أكدوا بــأن املليشــيات تعتمد أيضــا يف نرش 
انتصاراتها الوهمية عرب اإلذاعات املحلية والتي 
تستخدمها للرتويج ملرشوعها مستهدفة الطبقة 
األميــة كونها أكثر رشيحــة مجتمعية ال تزال 

تستمع إىل وسائل اإلعالم املسموعة )الراديو(.
وقال أحد املواطنــني يف محافظة ذمار رفض 
الكشف عن اسمه لدواعي أمنية: بأن املليشيات 
الحوثية روجــت أكثر من مــرة بأنها تمكنت 
من اجتياح مأرب مكثفًة من نرش اإلشــاعات، 
مضيفا دائما نكتشف أن أخبارها كاذبة عندما 
نتواصل مع أقاربنا يف مأرب والذين يستغربون 
من اسئلتنا املتكررة حول مصري محافظة مأرب 

وهم يعيشون فيها بأمن واستقرار.

انتصارات وهمية 
الصحفي واملحلل الســيايس اليمني رشاد 
الرشعبي أوضح لـ"26ســبتمرب": أن أبرز 

اإلشــاعات التي تنرشها مليشــيا الحوثي 
للرتويج النتصاراتها الوهمية منها وصولهم 
إيل مناطق بصورة كاذبــة وهم لم يصلوها 
كنجران وجيزان السعودية، مضيفا يخدعون 
مقاتليهم بأنهم تمكنوا مــن اجتياح مأرب 
وغريها مــن الجبهات يف عــدة محافظات، 
ويقومون بإرســالهم إىل املواقع التي ال تزال 
تحت ســيطرة الرشعية، ويقعون يف كمائن 

محكمة من قبل أبطال الجيش.
وأضاف الرشعبــي يحاولون صناعة الجرائم 
ويلصقوهــا بالطرف األخر وهــذا من ضمن 

اإلشــاعات التي يصنعونها بشكل دائم، وهناك 
الكثري من القضايا التي يرتكبونها أبرزها قضية 
الباص يف صعدة ويتبنونها عىل أنها مظلومية وأن 

الطرف اآلخر هو من ارتكبها.

جهاز متخصص 
وأشار الرشعبي إىل أن وسائل نرش اإلشاعات 
متعددة لدى مليشيا الحوثي كونها تمتلك جهازاً 
متخصصاً وإعالماً حربيا يقوم بمثل هذه األعمال 
بشكل كامل، مؤكدا بأن عددا منهم يتم تدريبهم 
لدى حزب الله اللبناني والحرس الثوري اإليراني.
وتابع الرشعبي حديثه قائال كل اإلشــاعات 

التي تصدرها مليشيا الحوثي تصب يف مجملها    
بمجال واحد أولها رضب الحاضنة الشــعبية 
للجيش والرشعية عموما، باإلضافة إىل التفريق 
بني املجتمعات ورضب النسيج االجتماعي، وبث 
الشكوك وإصابة الطرف اآلخر باإلحباط واليأس، 

وهذا ضمن الحرب النفسية.

 التصدي للشائعات 
وحــول التصدي لإلشــاعات املتواصلة التي 
تنرشها املليشــيات الحوثيــة طالب الصحفي 
رشــاد الرشعبي الحكومة الرشعية بالتحرك 
العاجل وتشــكيل وحدة أو خلية إلدارة األزمة 

ولتفنيد الشائعات التي تنتجها مطابخ الجماعة، 
باإلضافة إىل تدريب كــوادر إعالمية يف اإلعالم 

الحربي.
مشــدداً عىل رضورة تحصــني املجتمع 
والنخب بمن فيهم الصحفيني واالعالميني عىل 
حد سواء، مشريا إىل أن إشاعة دخول مأرب 
تكررت أكثر من مــرة، ورغم ذلك وجدت لها 
أذان صاغية لدى الطرف اآلخر بسبب ضعف 

الثقة وقلة الوعي.
مــن جانبه قــال الصحفي عدنان هاشــم 
لـ"26سبتمرب": بأن الحوثيني  يخوضون حربا 

بهدف النيل من أبناء اليمن املناهضني لسيطرة اإلمامة 

الكهنوتية، وألجل استحالل أموالهم وممتلكاتهم والتنكيل 

بهم وزرع الدسائس والخالفات البينية يف أوساط املجتمعات 

املتماسكة، استخدمت اإلمامة سالح الشائعات كآلية ذكية 

لتمرير أجندتها وضمان اســتمرار سيطرتها عىل مقاليد 

األمور وهو ما مكنها من الغلبة يف حكم اليمن خالل قرون 

مضت، وكلما استنهض اليمنيون هممهم للقضاء عليها 

من جذورها، تصدى لهم اإلماميون بســيل من الشائعات 

املدروسة واملوجهة متهمني إياهم باملرتدين والخارجني عن 

اإلسالم واملنحلني أخالقيا وغريها من التهم التي كان يتم 

استغفال عامة الناس بها لكسب موقفهم ضد الثوار األحرار.

ما نشــهده اليوم من حرب مســعورة ضد اليمنيني 

باستخدام الشائعات من قبل مليشيا الحوثي املتمردة، ما 

هي إال امتداد لحروب أسالفها املتوردين عىل أرض اليمن، 

فمن خالل اإلشــاعة عملت املليشيا عىل قلب الحقائق 

وتزييف الوعي وخلخلة النســيج االجتماعي وتشويه 

األطر الرشعية والنضالية املمثلة إلرادة الشعب اليمني، 

ومع خســاراتها املتتالية والفادحة للفعل العسكري 

امليداني مؤخرا كثفت املليشــيا هذا النوع من الحرب 

كآخر ورقة تراهن عليهــا إلطالة أمد بقائها، وبتحييد 

هذه الورقة تكون املليشيا قد انتهت كليا.

يف هذا امللف نستعرض أبرز ما يتعلق بحرب الشائعات، 

كاســرتاتيجية دأب كيان الظالم اإلمامي عىل استخدامها 

قديما وحديثا. 

  مـــلــف

 • الشائعات أداة قديــــــــــــــمة متجددة تستخدمها اإلمامة الكهنوتية لتبرير جرائمها وتثبيت دعائم سيطرتها • الشائعات أداة قديــــــــــــــمة متجددة تستخدمها اإلمامة الكهنوتية لتبرير جرائمها وتثبيت دعائم سيطرتها
 •  • تهدف الشائعات إلــــــــــــــى إفقاد الثقة بتحقيق النصر، وبث روح اليأس والقنوط واالستسالمتهدف الشائعات إلــــــــــــــى إفقاد الثقة بتحقيق النصر، وبث روح اليأس والقنوط واالستسالم

 • مجاالت الحرب الدعــــــــــــــائية متعددة منها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والفـــــكرية • مجاالت الحرب الدعــــــــــــــائية متعددة منها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والفـــــكرية
 •  • تستهدف اإلشاعة تــــــــــشــويه رموز النضال الوطني والنخب السياسية الجمهورية وقيادات الشرعيةتستهدف اإلشاعة تــــــــــشــويه رموز النضال الوطني والنخب السياسية الجمهورية وقيادات الشرعية

 •  • من أخطر حروب الـــــــــــــــــدعاية الحمالت الهادفة إلى تقزيم القضية الوطنية وربطها بشخصيات أو مناطق أو مصالح ضيقةمن أخطر حروب الـــــــــــــــــدعاية الحمالت الهادفة إلى تقزيم القضية الوطنية وربطها بشخصيات أو مناطق أو مصالح ضيقة
 •  • اإلشاعة آخر ما تبقـــــــــــــــــى مـــن أوراق مليشيا الحــــوثي المتمردة ويجــب التصدي لهااإلشاعة آخر ما تبقـــــــــــــــــى مـــن أوراق مليشيا الحــــوثي المتمردة ويجــب التصدي لها

 • ينبغي اإلسراع في تـــــــــــــــشكيل غرفة عمليات لمواجهة حرب الشائعات • ينبغي اإلسراع في تـــــــــــــــشكيل غرفة عمليات لمواجهة حرب الشائعات

بعد هزيمتها في الجبهات... وانهيار قــــــــــــــــدراتها العسكريةبعد هزيمتها في الجبهات... وانهيار قــــــــــــــــدراتها العسكرية

الشائعات وسيلة املليشيا للتغطية عىل هزائمها الــــــسـاحقةالشائعات وسيلة املليشيا للتغطية عىل هزائمها الــــــسـاحقة

تهـدف إلـى زعـزعـة اإليمــان بالقضية وتشــــــويـه الــقـــــــــــــــيادة السياسية والعسكرية وإثارة الخالفات والنزاعاتتهـدف إلـى زعـزعـة اإليمــان بالقضية وتشــــــويـه الــقـــــــــــــــيادة السياسية والعسكرية وإثارة الخالفات والنزاعات

الــشــائـعــات.. الـــــســالح األخــطــرالــشــائـعــات.. الـــــســالح األخــطــر
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لم تعد تلك الشائعات وأحاديث الكذب والزيف 
والتضليل التي تتخذها مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة مــن إيران، وتجعل منها ســمة لها 
وسياسة، تجدي نفعاً أو تحدث تأثرياً لدى عموم 

املواطنني الذين خربوا زيفها وكذبها.
عادة مــا تذهب املليشــيا الحوثية وتلجأ إىل 
الكذب والتضليل ونرش الشائعات عقب معارك 
خارسة لها تكبدت مرارتها عــىل أيدي أبطال 
القوات املســلحة يف جبهات قتال مختلفة، وال 
تقترص تلك الشائعات الحوثية يف أحداث املعارك، 

إذ تذهب إليها يف جوانب شتى.

انتصارات كاذبة 
مؤخراً أظهرت املعارك التي شهدتها جبهات 
القتال املختلفة اعتماد مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران عىل الشــائعات يف محاولة 
للتأثري عىل سري املعارك، وبث اإلحباط والخالف 
بني القوى املناهضة للمرشوع اإليراني وأداتها 

مليشيا الحوثي االنقالبية. 
مطابخ مليشيا الحوثي االنقالبية ذهبت إىل بث 
إشاعات وأخبار كاذبة عىل نطاق واسع، تفيد 
بتحقيقها تقدمات ميدانية، لكن االنتصارات التي 
دأبت قوات الجيش مسنودة باملقاومة الشعبية 
عىل تحقيقها فندت كل إشاعات املليشيا وفندت 

كل مزاعمها الكاذبة. 
تذهب مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران - بحسب مصادر  - إىل استخدام الشائعات 
الكاذبــة واألخبــار املزيفة من أجــل تحقيق 
انتصارات وهمية لها، تحاول من خاللها إضافة 
معنويات مصطنعة لعنارصها الذين يســقط 

منهم عرشات القتىل والجرحى بشكل يومي. 
وباتت مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من 
إيران، تنظر للشائعات التي تبثها من منصاتها 
اإلعالمية عىل مواقــع التواصل االجتماعي، ويف 
وسائل اإلعالم التابعة لها، عىل أنها السالح القادر 
عىل تعويض االنكسارات النفسية، وتلجأ بشكل 

يوم إىل اختالقها وتسويقها ألتباعها.
وتذكر املصادر أن املليشيا الحوثية لجأت إىل 

هذا النوع من الشائعات واألخبار املزيفة نتيجة 
لعجزها عن إحداث اخرتاق عىل األرض يف جبهات 
قتال مختلفة، ويف محاولة للنيل من معنويات 
أبطال الجيــش والحاضنة الشــعبية الداعمة 

واملساندة لهم، لكنها دائما ما تبوء بالفشل. 

ال جدوى 
وبحسب مراقبني فإن مطابخ مليشيا الحوثي 
االنقالبية تعتمد عىل بث شائعات يومية، غايتها 
إحداث إرباك القوات املسلحة، وإحداث انشقاقات 
يف صفوف القوات واملقاومة الشعبية املساندة 
لها، ليتاح لها أي )املليشــيا الحوثية( التوغل 
العســكري بمختلف جبهات القتال، لكنها عىل 

الدوام تبوء بالفشل.
 هذه املحاوالت والشــائعات الحوثية ليست 
األوىل ولن تكون األخرية، وان املليشــيا املتمردة 
تلجأ إليها كلما ضيقت القوات املسلحة واملقاومة 
الشــعبية الخناق عليها يف جبهات القتال التي 

تحولت إىل نار تلتهم عنارص املليشيا. 

انتهاجها كسياسة 
وطبقا ملراقبني فإن املليشيا املتمردة والخارجة 
عن القانون تستند يف نشوئها وتنفيذ مشاريعها 
إىل ممارسة الكذب والتضليل ونرش الشائعات 
وقلب الحقائق، وهذا ما ســارت عليه مليشيا 
الحوثي املتمردة منذ نشأتها وانقالبها عىل الدولة 

وحتى اللحظة. 
وتذهب املليشيا الحوثية إىل الشائعات واألخبار 
الكاذبة لعديد من األسباب أهمها انها ال تمتلك 
رشعية دســتورية وال قانونيــة، وال حتى ما 
يرشعن لوجودها عرفا، وألجل ذلك فهي تمارس 
اإلشاعة كخيار وحيد لتربير وجودها ومحاولة 
إضفاء الرشعية ألعمالها الخارجة عن القانون، 
وأيضا ملهاجمة الكيان الرشعي والحط من شأنه، 
وكيل التهم امللفقة عليه بهدف كســب التأييد 

ملرشوعها وتسويقه كبديل أفضل للرشعية.

وتعتمد مليشيا الحوثي املتمردة عىل الشائعات 
وبث األخبار الكاذبة ملحاوالت "حشــد املزيد من 
األتباع وكسب العديد من الوالءات"، كونها بدون 
تلك الشائعات - طبقا للمصادر - ال يمكن أن تحقق 
شــيئاً من ذلك، ولذلك تعمل عىل تسويق الوهم 
وإثارة األطماع ورصف الوعود بمستقبل أفضل، 

وال يتأتى ذلك إال من خالل اإلشاعة والتضليل.
وتستخدم املليشيا الحوثية الشائعات يف بث 
ونرش الدعاية الهادفــة إىل إقناع مقاتلني جدد 
لديها بأنهم يقاتلون ضمن منظومة عسكرية 
متفوقة عىل العدو، وذلــك من خالل لجؤها إىل 
خلق مربرات وهمية وصناعــة عقيدة قتالية 
مختلقة ومطاطية. بحســب ما نرش "سبتمرب 

نت" يف تقرير سابق. 
ويوضح التقرير أنه "عادة ما يرفض عامة 
الناس األعمال العدائية واإلرهابية للمليشيا، 
وحتى تكون أي من هذه األعمال مقبولة أو 
عىل أقل األحوال ال تثري ردود األفعال، تستبق 
املليشــيا أعمالها هذه بتسويق كم هائل من 
الشائعات الكاذبة التي قد تجعلها مقبوال".
مشريا إىل أن هذه الشائعات عادة ما تكون" 
بتصوير هذه املمارســات عىل أنها إحباط 
مؤامــرة أو مواجهة خاليــا أو حفظ األمن 

واالستقرار وغريها".

خلق تشويش 
إقدام مليشــيا الحوثــي االنقالبية عىل نرش 
الشائعات واألخبار املزيفة، يرى مراقبون أنها 
تحاول مــن خالل ذلك التشــويش عىل الوعي 
املجتمعي، وخلق حالة من التحشيد الكاذب لدى 
اليمنيني، إلبطاء زحف قوات الجيش الستعادة 

املناطق التي تقع تحت سيطرة املليشيا. 
وطيلة الســنوات املاضية ومليشيا الحوثي 
املتمــردة تعتمد عىل سياســة األخبار الكاذبة 
ونرش الشائعات املزيفة يف إطار محاوالت منها 
لتعزيز وجودها، لكن ما ذهبت إليه املليشيا طيلة 
تلك السنوات - طبقا للمراقبني - أضحى اليوم 

مكشوفا ولم يعد له ثمة جدوى.

معلوماتيــة دعائية لعدة أســباب متعلقة 
بالتحشيد للقتال، وتحقيق انتصارات وهمية 
لتشجيع أنصارهم وأعضاء الجماعة بتحقيق 
بطوالت، واإليحاء للمجتمع الدويل أنهم الطرف 
املهيمن يف الحرب، مضيفا أن الحرب، الدعائية 
الحوثية ال تستهدف الروح املعنوية ألنصارها 
بل تســتهدف معنويات املوالني والداعمني 
واملقاتلــني التابعني للرشعيــة وإحباطها، 
معرباً عن أسفه النجرار البعض للرتويج لتلك 
الحمالت الدعائية ممن ينخرطون فيها دون 

علم.  

خلخلة التماسك المجتمعي
مصادر متعددة كشــفت بأن املليشــيا 
الحوثية املتمــردة بدأت باســتخدام حرب 
اإلشاعة منذ حروبها األوىل يف صعدة رغم أنها 
كانت مصبوغة بمزاعم املظلومية والدفاع عن 

النفس.
مشرية إىل أن الجماعة استفادت من مطابخ 
الكذب واإلشــاعات التي يتميز بها النظام 
اإليراني وحزب الله اللبناني بما يرتكبونه من 
جرائم وممارســات تبدأ بالتكفري للمختلف 
معهم، وال تنتهي عند القتل بمربرات واهية 
وأكاذيب، وحتى الشــعار الــذي يرفعونه 
والرصخة التي يرددونها تزعم أنها ضد أمريكا 
وإرسائيل فيما هم متخصصون بقتل اليمنيني 

وتدمري اليمن.
وتؤكد املصــادر عىل أن املليشــيا لديها 
أجهزة متخصصة بصناعة تلك اإلشــاعات 
وبطرق مدروسة مستغلًة الحقائق والوقائع 
لصناعة إشــاعات وتضخيمهــا واملبالغة 
فيها بهدف رضب لحمة املجتمع والنســيج 
االجتماعي واســتهداف نخب بعينها وقوى 
سياسية ومناطق وقبائل وإيهام اآلخرين أنهم 
يستهدفون تلك األطراف وأولئك الخصوم فقط 
لتحييد ما أمكن من فئات املجتمع ونخبه وفق 
القاعدة التي عرف بها األئمة واملستعمرون 

)فرق تسد(. 

 • الشائعات أداة قديــــــــــــــمة متجددة تستخدمها اإلمامة الكهنوتية لتبرير جرائمها وتثبيت دعائم سيطرتها • الشائعات أداة قديــــــــــــــمة متجددة تستخدمها اإلمامة الكهنوتية لتبرير جرائمها وتثبيت دعائم سيطرتها
 •  • تهدف الشائعات إلــــــــــــــى إفقاد الثقة بتحقيق النصر، وبث روح اليأس والقنوط واالستسالمتهدف الشائعات إلــــــــــــــى إفقاد الثقة بتحقيق النصر، وبث روح اليأس والقنوط واالستسالم

 • مجاالت الحرب الدعــــــــــــــائية متعددة منها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والفـــــكرية • مجاالت الحرب الدعــــــــــــــائية متعددة منها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والفـــــكرية
 •  • تستهدف اإلشاعة تــــــــــشــويه رموز النضال الوطني والنخب السياسية الجمهورية وقيادات الشرعيةتستهدف اإلشاعة تــــــــــشــويه رموز النضال الوطني والنخب السياسية الجمهورية وقيادات الشرعية

 •  • من أخطر حروب الـــــــــــــــــدعاية الحمالت الهادفة إلى تقزيم القضية الوطنية وربطها بشخصيات أو مناطق أو مصالح ضيقةمن أخطر حروب الـــــــــــــــــدعاية الحمالت الهادفة إلى تقزيم القضية الوطنية وربطها بشخصيات أو مناطق أو مصالح ضيقة
 •  • اإلشاعة آخر ما تبقـــــــــــــــــى مـــن أوراق مليشيا الحــــوثي المتمردة ويجــب التصدي لهااإلشاعة آخر ما تبقـــــــــــــــــى مـــن أوراق مليشيا الحــــوثي المتمردة ويجــب التصدي لها

 • ينبغي اإلسراع في تـــــــــــــــشكيل غرفة عمليات لمواجهة حرب الشائعات • ينبغي اإلسراع في تـــــــــــــــشكيل غرفة عمليات لمواجهة حرب الشائعات

بعد هزيمتها في الجبهات... وانهيار قــــــــــــــــدراتها العسكريةبعد هزيمتها في الجبهات... وانهيار قــــــــــــــــدراتها العسكرية

الشائعات وسيلة املليشيا للتغطية عىل هزائمها الــــــسـاحقةالشائعات وسيلة املليشيا للتغطية عىل هزائمها الــــــسـاحقة

تهـدف إلـى زعـزعـة اإليمــان بالقضية وتشــــــويـه الــقـــــــــــــــيادة السياسية والعسكرية وإثارة الخالفات والنزاعاتتهـدف إلـى زعـزعـة اإليمــان بالقضية وتشــــــويـه الــقـــــــــــــــيادة السياسية والعسكرية وإثارة الخالفات والنزاعات

الــشــائـعــات.. الـــــســالح األخــطــرالــشــائـعــات.. الـــــســالح األخــطــر

الشائعات..الشائعات.. أداة املليشيا للتضليل وقلب احلقائق أداة املليشيا للتضليل وقلب احلقائق
بالشــائعات ونرش أخبار مزيفة وكاذبة.. اتخذت مليشيا الحوثي سياستها يف صنع انتصارات وهمية وكسب 

مقاتلني لكنها مؤخراً باءت بالفشل بعد انكشاف حقيقتها 

عارف الواقدي 
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نبي بني يعرب!!
وصل دعاة الدعوة اإلســماعيلية إىل اليمن قبل مقدم 
الهادي يحيى بن الحســني األول إىل اليمــن بـ 12 عاًما 
268هـ، وقيل قبل ذلك التاريخ بكثــري، وأنَّ مقدم أبي 
القاسم بن حوشب، وبرفقته عيل بن الفضل الحمريي لم 
يكن إال امتداد لدعاة أتوا قبلهم، اعتمد هؤالء عىل الدعوة 
الرسية أواًل، ثم لجأوا يف مراحل متأخرة إىل القوة، وحكموا، 
وتحكموا، وانترش مذهبهم تبًعا لذلك يف املناطق الشمالية 

الغربية، وصواًل إىل عسري ونجران.
ويف املُقابــل قامت الدعوة الزيدية عــىل دعوة اإلمام 
لنفسه، وخروجه ضد الســلطة القائمة شاهرًا سيفه، 
وهو ما فعله يحيى بن الحسني فور وصوله صعدة للمرة 
الثانية 284هـ، وقد كان لنجاح دعاة الدعوة اإلسماعلية 
أثره البارز يف تحفيز هذا الطامح لتوسيع نفوذه شمااًل، ثم 
جنوًبا وصواًل إىل صنعاء. سيطر عىل األخرية لبعض الوقت، 
وخالل فرتتني ُمنفصلتني، أتبعها بثالثة سنأتي عىل تناولها 

يف السطور التالية.
كان حينها عيل بــن الفضل يصول ويجول يف املناطق 
الجنوبية والوسطى، ساعًيا لتثبيت دولة إسماعيلية باسم 
الفاطميني، إال أنَّه تجاوز املهام املُوكلة إليه، واســتقل 
بالحكم لنفســه، وقيل غري ذلك، ليتــوج فتوحاته التي 
استمرت 20 عاًما بدخول مدينة صنعاء محرم 293هـ، 

ومعه 100,000 ُمقاتل. 
لم يدم بقاء ابن الفضل يف صنعاء كثريًا، غادرها صوب 
تهامة، وترك فيها عدداً من أنصاره، ثار عليهم أحد موايل آل 
يعفر ويدعى الحسن بن كباله، وطاردهم، ليسارع يف تلك 
األثناء جماعة من سكان املدينة للذهاب إىل الهادي يحيى 
يستنهضونه بالقدوم إليهم، ليدخلها األخري للمرة الثالثة 
جمادى اآلخرة 293هـ، ومعــه آل يعفر، وأبناء الروية، 

والدعام بن إبراهيم، وغريهم.
وعىل ذكر شيخ بكيل الدعام بن إبراهيم، فقد كان بادئ 
األمر من أبرز ُمعــاريض الهادي يحيى؛ ليتعرض لحملة 
تشويه شنيعة من قبل األخري وأنصاره، وعنه قال عيل بن 
محمد العبايس كاتب سرية ذات اإلمام: »وكان مع الدعام 
جنٌد ُفساٌق، يرشبون الُخمور، ويركبون الذكور، ويفجرون 
بالنساء عالنية، وخربوا أنَّ بعض الجند أخذ جارية غصًبا 
فافتضها، وقتل أباها«، وأشار إىل أنَّه كان معهم »أربعمائة 
امرأة فاجرة«، وهي التوصيفات التي كررها ذلك املُؤرخ 

كثريًا يف كتابه، وألصقها بجميع من خالف سيده. 
بعد ستة أشهر من تواجد الهادي يحيى يف صنعاء ثار 
الحسن بن كباله عليه، وحني رأى األول امتناع سكان ذات 
املدينة عن ُنرصته، أدلــف راجًعا إىل صعدة، فما كان من 
أنصار ابن الفضل إال أْن أعادوا السيطرة مرة أخرى عىل 

املدينة املنكوبة، وأذلوا سكانها.
أرســل ســكان صنعاء مرة أخرى إىل الهادي يحيى 
طالبني نجدته، فأنجدهم بجيش، ثم أتبعه بآخر، أخرجوا 
اإلســماعيليني، وأقاموا فيها مدة، ليعزم حينها عيل بن 
الفضل عىل العودة إىل صنعاء، وتم له دخولها للمرة الثانية 
رجب 294هـ، ودام بقاؤه فيها - هذه املرة - ثالث سنوات 

إال بضعة أيام.
ظلت نجران هم الهادي يحيى الشاغل، وهي وإْن دانت 
له بادئ األمر دون قتال، فلم تستقر طيلة فرتة حكمه عىل 
حال، تسللت إليها معالم الدعوة اإلسماعيلية عىل يد حسني 
الحاشدي، وتلقفها أبناء قبيلتي بني الحارث، ويام، ثاروا 
عىل عامله محمد بن عبيدالله، فاستنجد به ابن األخري، 

وكاتب سريته قائاًل:
وبالدنــا بأرضنــا  الفســاد  ظهــر 

أرشار قرامــط  بذلــك  قامــت 

كفــروا بــرب النــاس يا بــن محمد 

كفــار فهــم  شــيمتهم  والكفــر 

فانهــض ُنــرصت عليهــم فأبدهــم

حــار عاضدتهــا  القرامــط  إنَّ 

توجه الهادي يحيى إىل نجران للمرة الرابعة رجب 294هـ 
- دمر، وأحرق، وأودع يف السجن 20 رجاًل من دعاتهم. كما 
توجه إىل تلك الجهة للمرة الخامسة شوال 295هـ، ويف ذلك 
قال كاتب سريته: »طردت بنو الحارث يف رؤوس الجبال، 
وأخلوا املنازل واألموال.. ورضبهم الله بالذلة«. عاد اإلمام 
إىل صعدة، وعاد بعودته تمرد قبائل نجران، وكان التمرد 
األكرب تمرد بنو الحارث بقيادة الحارث بن حميد الخثيمي، 

وقيامهم بقتل عاملهم محمد بن عبيدالله.
استمرت التمردات ضد الهادي يحيى يف تلك الجهة حتى 
وفاته ذي الحجة 298هـ، وكان قد أرسل يف العام السابق 
ولده محمد عــىل رأس جيش كبري إلخراج القرامطة من 
صنعاء، وحني تم لألخري ذلك، ثــار عليه موايل آل يعفر، 
فما كان من والده إال أْن أمره بالعودة كي ال يجتمع عليه 

حربان: القرامطة، وموايل آل يعفر.
مات الهادي يحيى، وَترك وراءه ُدويلًة آيلًة للسقوط، ال 
إمام لها َقوي َيلُّم الفرقاء، وُيريِض األتباع، وال َمال لها كثري 
ُيساعد عىل البقاء، وَيكفي األشياع، أنصارها ُمتذبذبون، 
وُمهاجروهــا - الطربيــون - ُمتحكمــون، وعلويوها 
ة قرامطة ُمرتبصون،  ُمتســيدون، ويف الجهة املقابلة ثمَّ

يتمددون يف الجهات األربع.
توىل ولــده محمد الحكم لبعض الوقــت، ثم آل األمر 

لولده أحمد الذي تلقب بالنارص، واستطاع األخري بسط 
نفوذه عىل خوالن، وهمدان، ونجران، والجوفني، يف الوقت 
الذي كان القرامطة فيه مسيطرون عىل عدد من املناطق 

الغربية.
وبالعودة إىل أخبار عيل بن الفضل فإنَّه عاد إىل عاصمته 
ُمذيخرة، وجعل عىل صنعاء أسعد بن يعفر بعد أْن تصالحا، 
خطب له األخري، وقطع ذكر العباسيني، اطمأنت املدينة 
يف أيامه، حتى جاءه طبيب من بغداد، أكرمه، واتفق معه 
عىل قتل ابن الفضل، فكان ذلك ربيع اآلخر 303هـ، وقد 
دانت لألمري أسعد حينها ُمعظم البالد اليمانية عدا صعدة.

بوصفه املُجابه األبرز لدولتهم، عمل اإلماميون وغريهم 
عىل تشــويه صورة عيل بن الفضل، وبثوا عنه إشاعات 
تناقلها املُؤرخون اليمنيون دون تمحيص، منها أنَّ يوم 
دخوله األول مدينة صنعاء كان ممطرًا، وأنَّه أمر بســد 
ميازيب الجامع الكبري، وطلع منارته، وأمر أصحابه أْن 
يلقوا بالنساء التي سباهن عاريات، ومن أعجبته أخذها 
إىل املنارة وافتضها. وأنَّه سبى 4,000 بكر من زبيد وحدها، 
ثم أمر أصحابه بذبحهن بعد اغتصابهن، إىل ما هنالك من 

الروايات املُقززة التي ال يستسيغها عقل وال منطق.
واألسوأ أنَّهم اتهموه بخلع اإلسالم، وادعاء النبوة، وأنَّه 
أباح كثري من املُحرمات، وأنَّه أوجزها بقصيدة شــعرية 

متداولة، نقتطف منها:
خــذي الــدف يــا هــذه وارضبــي

أطربــي ثــم  هزاريــك  وغنــي 

هاشــم بنــي  نبــي  تــوىل 

يعــرب بنــي  نبــي  وهــذا 

وقــد حــط عنــا فــروض الصــالة

يتعــب ولــم  الصيــام  وحــط 

الصفــا الســعي عنــد  وال تطلبــي 

يثــرب يف  القــرب  زورة  وال 

املعرســني نفســك  تمنعــي  وال 

أجنبــي ومــن  األقربــني  مــن 

لألبعديــن حللــت  أيــن  فمــن 

؟ لــألب محرمــة  ورصت 

الســماء كمــاء  إال  الخمــر  ومــا 

مذهــب مــن  فقدســت  حــالاًل 

كان القايض نشــوان الحمريي أول املشككني بصحة 
ذلك الشعر، ونسبته البن الفضل أو ألحد شعرائه، وعده 
يف كتابه »الحور العني« من األبيات الخطابية، وعىل نهجة 
مىض كثري من الباحثني واملؤرخني املُتاخرين، وهذا املُؤرخ 
محمد بن عيل األكوع قال يف إحدى كتبه: »حيكت حوله - 
يقصد ابن الفضل - دعايات، ووصموه بأبشع األعمال، 
ورموه باملوبقات، وإخالله بالرشيعة املحمدية، وخروجه 
عن القانون الســماوي، واملنطقــي، والعقيل، والغرية 
اإلنسانية، والشهامة العربية اليعربية، مما يحتاج كل ذلك 
إىل تمحيص، وتحليل، ووزن تلك األقاويل بميزان العقل، 
والسري والتقييم، وبالتجرد للحقيقة، وللحقيقة وحدها 

فحسب«.
الدكتور حمود العودي قــال هو اآلخر يف إحدى كتبه: 
»وتمّكن - يقصد ابن الفضل - من توحيد اليمن كاملة، 
وتطبيق املبادئ االجتماعية الجماعية، واملساوة بني جميع 
الناس، وتنظيم شؤون حياتهم االقتصادية، عىل أساس من 
العدل االجتماعي واملساواة، وتكافؤ الفرص، حتى تويف 
مسموًما بمؤامرة من خصومه، بعد ما يقرب من عرشين 
عاًما من حياة الوحدة الوطنيــة التي آمن بها، وترك ما 

عداها من االرتباطات الخارجية غري الواضحة«.
ليلة اإلفاضة!!

لم تنتِه شوكة اإلســماعيليني بمقتل عيل بن الفضل، 
ولم يخفــت ذكرهم، ظل حضورهــم يف بعض املناطق 
الشمالية الغربية طاغًيا، تمددوا إىل حوث، فخرج النارص 
أحمد لقتالهم محرم 305هـ، إال أنَّه لم ينترص عليهم، ويف 
أواخر شعبان من العام 307هـ، حصلت واقعة ُنغاش يف 
جبل عيال يزيد، وهي معركة شهرية وفاصلة، تجاوزت 
قوات القرامطة فيها الـ 7,000 ُمقاتل، فيما اجتمع لإلمام 
الزيدي حوايل 1,700 ُمقاتل، جلهم من همدان، لم يشاركهم 
القتال؛ بل جعل عليهم صاحبه شــيخ حاشد أحمد بن 

الضحاك، وكاتب سريته عبدالله الهمداني، وآخرين.
كانت هزيمة القرامطة يف تلك الواقعة ُمنكرة، خرسوا 
فيها 1,500 من ُمقاتليهم، نجا قائدهم عبدالحميد الحجاج 
من املوت، وفرَّ وأصحابه إىل األشمور، ومنها إىل جبل مسور 
معقل اإلســماعيلية الحصني، وهناك حارصهم النارص 
أحمد إىل بداية العام التايل، راسلوا إبراهيم الحرميل - أحد 
قواد آل يعفر - بذلوا له األموال، فأنجدهم عىل الفور، وكي 
ال يثري غضب آل يعفر؛ انسحب اإلمام الزيدي بقواته إىل 
صعدة، ليطلب القرامطة منتصف العام310هـ الهدنة، 
نالوها، إال أنَّ الحرب بينهم وآل يعفر لم تتوقف، واستمرت 

حتى أواخر العام 319ه.
اضمحلت بعد ذلــك الدعوة اإلســماعيلية يف اليمن، 
وبمعنى أصح دولتهم، حتى ظهر الداعي األشهر عيل بن 
محمد الصليحي، وإعالنه من جبال حراز تأسيس الدولة 
الصليحية جمادى اآلخرة 439هـ، كان األخري من خرية 
رجاالت اليمن - قوًيا - كريًما - ُمتسامًحا، ولم يأِت العام 

455هـ إال وقد حقق انتصــارات الفتة عىل ُمعارضيه، 
وكوَّن دولة شــملت اليمن كله، ويرجع ذلك إىل أنَّ عماد 
جيشه كان من املؤمنني بدعوته، ال من املرتزقة أو القبائل 
املُتقلبة الوالء، لتعيش اإلمامة الزيدية خالل تلك الحقبة 

فرتة انقطاعها األطول.
بوفاة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي 532هـ، انتهت 
الدولة الصليحية، فيما ظلت اإلسماعيلية كدعوة حارضة 
يف بعــض املناطق، وكان لها دولتــان، آل زريع يف عدن، 
وآل اليامي يف صنعاء، ويف األخرية أجمعت قبائل همدان 
عىل اختيار حاتم بن أحمد اليامي ســلطاًنا عليهم، وقد 
كان لألخري حروب وخطوب يطول رشحها مع أحمد بن 
سليمان، وكان األخري قد استغل ذلك االنحسار، وأعلن يف 

ذات العام نفسه إماًما، وتلقب باملتوكل.
يف منتصف العام 549هـ، توجه أحمد بن ســليمان 
لحرب قبيلة يام - الهمدانية، والتي ســبق وأْن اعتنقت 
املذهب اإلســماعييل كما سبق وأرشنا، وعنها قال كاتب 
سريته ُمفرتًيا: »وكان من أمرهم وما فعلوه من املنكرات، 
وإطراح املرشوعات، أنَّه ما بقي منهم من يصوم رمضان، 
وارتكبوا الفواحش، وجعلوا لهم ليلة سموها ليلة اإلفاضة، 
فريتكبون فيها األخوات، واألمهــات، والبنات، ويفيض 
بعضهم إىل بعض، فال يبقون شيًئا من املُنكر إال يفعلونه، 

ويرشبون الخمر ويدمنون عىل رشبها..«!
ـُربر لذلك،  توجه ابن سليمان ملحاربتهم؛ بعد أْن أوجد امل
ونكل بهم يف غيل جالجل، قتل من قتل، وأجىل من نجا منهم 
شمااًل، ونهب أموالهم، وظل عساكره يهدمون منازلهم 

لثالثة أيام، وقال عن ذلك ُمتباهًيا:
عاجــل نــرص  أي  أكــرب  اللــه 

مــن ذي الجــالل بفتح غيــل جالجل

فاســتعجلوا حتــى تنــازع جذبهــم

للحابــل أعقابهــم  يف  ووقفــت 

ومتاعهــم أرضهــم  مــن  فتمّكنــوا 

مــن بعــد قتــل ثــم هــدم منــازل

وبالدهــم أرضهــم  مــن  أجليتهــم 

مراحــل ثــالث  تأتــي  ولعلهــا 

وكان قبل ذلك قد استنهض القبائل لقتالهم، ُمتخًذا من 
أســلوب الدعاية الرخيصة وسيلة لذلك التحشيد، ُمكرًرا 

سلوك من سبقه من أئمة، وقال ُمهدًدا:
لســت ابــن أحمــد إن تركــت زعانًفا

ســفاحا وينكحــون  يتبخــرتون 

جمعــة ليلــة  لــكل  يتواعــدون 

املصباحــا أطفــأوا  تالقــوا  فــإذا 

الظمــا واملثقفــة  باملرشفيــة 

األرباحــا أبتغــى  واألعوجيــة 

وقولــه القيــان  مــع  بالســلو  ال 

هــاك ارضبــي دًفــا وهاتــي راحــا

الفرقة األنجاس!
َقـــِدم األيوبيون أنصار السنة - كما أسماهم بعض 
املؤرخني - إىل اليمن شــوال 569هـ، ِبقيادة األخ األكرب 
لصالح الدين األيوبي شمس الدولة توران شاه بن أيوب، 
قىض األخري عىل جميع الدويالت اليمنية املُتصارعة، بنو 
مهدي يف زبيد - خوارج، وبنو زريع يف عدن - إسماعيلية، 
وبنو حاتم يف صنعاء - إسماعيلية، واستبقى آل وهاس 
عىل إقليمهم الشــمايل، فيما ظلت دولة اإلمامة الزيدية 
قائمة بزعامة الطاغية عبدالله بن حمزة يف بعض املناطق 

الشمالية.
كان هذا اإلمام جريئًا يف استباحة دماء وأموال ُمخالفيه، 
بدليل قوله: »وإن البغي بمعصية إمام الحق يحل سفك 
الدم، واستباحة املال، وهدم الديار عىل مذهبنا ومذهب 
آبائنا من أهل البيت..«، وما جرائمه يف حق اإلسماعيليني 
إال مثال بشع ملنهجه اإلجرامي ذاك، وعنها  قال أحمد بن 

قاسم الشامي:
ومن شــيمة املنصــور قتــل رجالهم

وملــك النســاء للعاملــني بــال مهــر

كما اجتثهم بالســيف مــن أرض صعدة

ويف الجــوف والبونــني قتــاًل ويف نجر 

أسس املنصور عمر بن عيل رســول الدولة الرسولية 
أواخر العام 628هـ، وهي يف األصل امتداد للدولة األيوبية 
التي استمرت قرابة الـ 59 عاًما، وكان سالطني بني حاتم 
اإلسماعيليني من أنصاره، وأنصار ولده املُظفر يوسف من 

بعده.
بإعالن الشاب الثالثيني أحمد بن الحسني من ثال نفسه 
إماًما عاودت اإلمامة الّزيِدّيــة الظهور وبقوة يف صفر 
646هـ، حارب الرسوليني، وحارب حلفاءهم الحمزات 
وبني حاتم، األمر الذي دفعهــم إىل رفع راية العصيان، 
والتحصن يف حصني ذي مرمر والعروس. فما كان منه إال 
أْن نكل بهم، فـ »خربت البساتني، وُغورت اآلبار، وُدمرت 
البالد« - حد توصيف كاتب ســريته - وقد صور الشاعر 

علوان بن برش اليامي ذلك املشهد بقوله:
ركابــه آزال  يف  اســتقلت  فلمــا 

أنــاخ عــىل اإلســالم حتــى تدعثــرا

ومالهــا املســلمني  دمــاء  أبــاح 

وينــرُصا يُقــوم  أن  رجاهــا  وكان 

فيا معــرش اإلســالم لم يبــق ُمنصف 

ُمنكــرا اللــه  إىل  يدعــو  ُمنكــٌر  وال 

فــإن تثــأروا أو تنكــروا كان عاجــاًل

ـُــظفرا  امل األريحــيَّ  قصدنــا  وإال 

ـُظفر  وبالفعل ارتمى الحمزات وبنو حاتم يف أحضان امل
يوسف؛ فتقوى بذلك أمر السلطان الرسويل، وانتهت إمامة 
ابن الحسني بمقتله صفر 656هـ، فيما ظل بنو حاتم عىل 
والئهم للرسوليني، وكان األمري بدر الدين محمد بن حاتم 
- صاحب كتاب السمط الغايل - من أبرز أنصارهم، حارب 

معهم اإلماميني، وأشاد بهم يف كتابه الذائع الصيت. 
كان عهد السلطان الرسويل الخامس املُجاهد عيل بن 
املُؤيد داؤود الذي َتوىل الحكم أواخر العام 721هـ  َمليًئا 
بالتمــردات الصادمة، لتقوى يف املُقابل شــوكة املهدي 
ـُطهر، وذلك بعد 22 عاًما من إمامته،  توكل امل ـُ محمد بن امل
تحول من الدفاع إىل الهجوم، حارب اإلسماعيليني، وَخرَّب 
َمنازلهم، واســتوىل عىل صنعاء شعبان 723هـ، وأنهى 
يف العام التايل ســيطرة الرســوليني عىل معظم املناطق 
الشمالية، لتعود اإلمامة الزيدية بعد وفاته النكماشتها 

االعتيادية.
أعلن بعد ذلك عيل بن محمد بن عيل من ثال نفسه إماًما 
750هـ، تلقب باملهدي، وهو من نسل الهادي يحيى، كان 
قوًيا عكس أسالفه، بدأ عهده بمحاربة الحمزات، كما نكل 
باإلسماعيليني، وخرَّب مناطقهم، ودانت له غالبية املناطق 
الشمالية عدا صنعاء، وجعل من ذمار مقرًا لحكمه؛ بسبب 
مصاهرته ألكرادها، وليسهل له التمدد جنوًبا وغرًبا عىل 

حساب الدولة الرسولية.
كان هذا اإلمام جارودًيا ُمتعصًبا؛ رصح بعض فقهاء 
الّزيِدّية وبتحريض منه بتكفري ُمخالفيهم، وكتب الفقيه 
يحيى الصعدي رســالة طويلة مليئة باملفردات املُقززة، 
خاطب بها مخالفيهم قائاًل: »تركتم سفن النجاة، وساللة 
الرسول، وتسميتم بأهل السنة والجماعة، من الوقاحة، 
وكثرة الخالعة«، وأضاف: »أليس مذهبكم التجويز والجرب، 
فأخربونا ما معنى النهي واألمر.. مقاالت أخذتموها عن 
أرسطا طاليس، وعقائد شيخكم فيها إبليس، لتهجمن بكم 

طرق الغواية إىل النار، وسيعلم الكافر ملن عقبى الدار«. 
كما شبه أولئك الغالة املُتعصبني إمامهم باملالك اآلتي من 
السماء، »ملا خصه الله به من البهاء، وأتم له من النور«، حد 
توصيف أحدهم، وألصقوا به معجزات خارقة، منها: أنَّه 
مسح عىل رجل يبست يده حتى أعاد لها الحياة، واملفارقة 
الصادمة أنَّه - أي اإلمام - أصيب يف آخر عمره بالشلل، ولم 

ُتغن ُمعجزاته الخارقة عنه شيًئا!!
كانت لولده النارص صــالح الدين محمد حروًبا كثرية 
مع اإلسماعيليني، واقعة املنقب يف همدان كانت األشهر 
788هـ، وصل عدد القتىل فيها إىل أكثر من 1,000 قتيل، 
وقيل أقل من ذلك، وعنها قال الهادي بن إبراهيم الـوزير:

واذكــر لنا فـــتح اإلمـــام محمـــد

بلــد الطغـــام الفرقـــة األنجـــاس

أفنــى اإلمام الباطنيـــة عـــن يـــٍد

ومحــى رســوم الكفـــر واألدنـــاس

دمـــرا األئمـــة  مـــن  النــارصان 

فــرق الــردى والكفر شـــر أنـــاس

يــوم كنغـــاش واملنقـــب ألبـــسا

فــرق الضــالل مالبـــس اإلبـــالس

كان اإلسماعيليون حينها متواجدون بكثرة يف همدان، 
وبني حشيش، وحراز، ويريم، وريام، وإىل األخرية توجه 
النارص صالح الدين رمضان 789هـ، وعن ذلك قال املؤرخ 
الخزرجي: »فنهب منها مااًل جلياًل، وقتل من أهلها طائفة، 
وقتل من أصحابه طائفة، وملــا رجع اإلمام عنها قصد 
عسكره إرياًبا - بالقرب من يريم - فأتلفوا زرعه، وقاتلهم 
أهل إرياب، وقتلوا منهم جماعة، ونهبوا كثريًا من خيامهم، 

وأزوادهم، وأثقالهم«.
كما كانت للمنصور عيل بن محمــد - كأبيه وجده - 
حروب كثرية مع اإلسماعيليني، اجتاح ثال، ثم توجه صوب 
معقلهم الحصني يف ذي مرمر، حارصه لسنة وثالثة أشهر، 
وأخرج بني األنف منه شعبان 829هـ، وعن تلك املوقعتان 

قال الشاعر أحمد بن قاسم الشامي:
وقد فتح املنصور بالله أرضهم

ببيــض املــوايض والردينيــة الســمر

القرامــط البًســا أرض  زال يف  ومــا 

مــن اللــه رسبــال الســعادة والنرص

أبعــد ثــال يرجــى لحصن ســالمة

وذي مرمر ســامي الذرى سامي القرص

تقرمطــا أن  البــالد  وكادت 

خفت بعد ذلك ذكر اإلسماعيليني، وبقي تواجدهم قائًما 
يف عدد من املناطق، وكان لبعض أعالمهم حضوًرا يف دول 
اليمن املُتعاقبة، ويف عهد اإلمام صاحب املواهب محمد بن 
أحمد حرض اسم شيخ همدان الصغرى جابر بن عيل خليل، 
والذي جعله ذات اإلمام عىل 30,000 مقاتل، وأرســله يف 
العام 1101هـ إلخضــاع يافع، وهدده بالقتل إْن تهاون 

يف ذلك!
تحصن اليوافع يف شواهق جبل العر العالية، ودافعوا عنه 
باستماتة؛ ألنَّ سقوطه يعني هزيمتهم، األمر الذي حفز 
السلطان معوضة بن عفيف عىل عدم االستسالم، وقيل: إنَّه 
أذعن للسلم عىل رشوط وافق عليها شيخ همدان، إال أنَّها 
يف املُقابل لم ُتعجب اإلمام؛ فشلت الحملة، وعاد اإلماميون 

أدراجهم خائبني.
أما الشيخ جابر فقد ذهب إىل قبيلته ُمغاضًبا - رافًضا 
املثول بني يدي اإلمام، ليعزم بعد أْن زاد التضييق عليه من 
قبل قوات األخري عىل التصدي واملُقاومة، بمعاضدة من 
قبائل همدان، وبني الحارث، وبني حشيش، دارت بينه 
وبني القاسميني حروب عديدة، راح فيها عرشات الضحايا 
من الجانبني، وانتهت بهزيمته وإعدامه وعدد من املشايخ، 
فيما انضم ولده خليل لصفوف اليوافع، بعد أْن نجا من 
النفي بأعجوبة، وشــاركهم حروبهــم الدفاعية، وقال 

الشاعر املرهبي يف الشيخ جابر ساخرًا وُمحرًشا:

همــدان بنــرصه  لتزمــت  فا

معــان أربابــه  مــن  والــرش 

الشــيطان دســائس  مــن  وإن 

همــدان عــن  حــارث  بنــي  رىض 

القديمــة الضغائــن  أنســاهم 

كــي يقعــوا يف الورطــة العظيمــة

فاتفقــوا عــىل الســداد يف الخطــى

تقرمطــا أن  البــالد  وكادت 

بعد أْن أخذ فتوى رشعية مــن الُعلماء، قام صاحب 
املواهب بنفي أهل همدان إىل الهند رجااًل، ونساًء، وأطفااًل، 
واستصفى أموالهم لنفســه، وعن ذلك قال أبو طالب: 
»وســاق اإلمام إىل حربهم األجناد، ومأل بالكتائب البقاع 
والوهاد، وباستحالل دمائهم أقام الحجة«، وأضاف: »وكان 
اإلمام بعد االستيالء، والفوز بالقدح املعىّل، أجىل همدان عن 
بالدهم، وأركبهم البحر، فبلغوا إىل الهند والصني، وأمر أْن 
ُيصاح بإهدار دمائهم، وخراب كل حصن لهم حصني«، 
ليأذن بعد عدة سنوات برجوعهم، وعن تلك الجرائم وغريها 
قال الشاعر الحسن بن صالح املؤيدي ُمتباهًيا وُمذكرًا بما 

سبقها من جرائم:
بجيــٍش محمدنــا  فعاجلهــم 

عشــية يف  ســيل  كمثــل  أجــش 

وأرًسا  قتــاًل  فيهــم  وأوســع 

ـة بليَـّ طوقهــم  ثــم  وســبيًا 

نســاهم وســبى  بالدهــم  أبــاح 

الطويــة خبــث  مــن  أبــدوه  ملــا 

املعــال امللــك  النــارص  فحســب 

الرميــة قلــب  ســهمه  إصابــة 

بحــٍد بهــم  فتكتــه  و

ـة العليَـّ الفــرق  عــن  ونفيهــم 

بقــوم مواضيــه  فتكــت  كمــا 

الغويــة الفــرق  مــن  وكلهــم 

كأهــل الجــرب مــن قــوٍم تســموا

بالشــافعية بالــورى  جميًعــا 

بعد تلك الحادثة بـ 255 عاًما حرض اسم اإلسماعيليني 
كثوار، طردوا عامل النارص عبدالله بن الحسن من حراز، 
وامتدت أياديهم يف ربيع اآلخر 1256هـ لقتل ذات اإلمام 
ومجموعة من عســاكره يف وادي ظهر، وذلك بعد أربع 
سنوات من إمامته؛ والســبب محاربته لهم، ومالحقته 

أنصارهم. 
كان هذا اإلمام جارودًيا ُمتعصبًا، زج بالسجن عدداً كبرياً 
من علماء السنة املُجددين، كما حاول نبش قرب العالمة 
الشوكاني إلحراق رفاته، وتفنن يف إذالل اليهود، وإشاعة 
التشيع، وتساءل: »أيمكن ملساجد السنة أْن تكون أماكن 
مقبولة ألداء الصالة؟!!«. كما اشتهر بمخالفته الرصيحة 
لنصيحة ُمستشاريه حتى وإْن كانوا عىل صواب، وكان 
يحيى بن محمد - جد اإلمام يحيى حميد الدين - أحد أبرز 

ُمساعديه.
ويف عهد اإلمام يحيى، وعندما توجه األستاذ أحمد محمد 
نعمان، والقايض محمد محمود الزبريي إىل عدن 1363هـ، 
ُمعلنني معارضتهم لذات اإلمام، حظيا بدعم كبري من قبل 
شيخ طائفة البهرة يف عدن خري الدين علم الدين، لبناني 
الجنسية، وعنه قال األستاذ النعمان يف مذكراته: »وكان 
يعطف عىل قصيتنا؛ ألنَّ اإلسماعيلية يف اليمن من أتباعه، 
وهم مضطهدون من اإلمام، فكان ُمغتبًطا بوجودنا ألننا 
ضد اإلمام. إذ يوجد خالف بني الطائفة اإلسماعيلية وأئمة 

الزيدية يف اليمن«.

واليوم، ويف عهد اإلماميني الجدد تعرض اإلسماعيليون يف 
اليمن لعمليات تشويه منظمة، انتهت - عىل الرغم من قلة 
عددهم - بحبس مجموعة منهم، ومن ثم نفيهم إىل خارج 
البلد، تماًما كما فعل اإلمام صاحب املواهب من قبل. وقد 
أراد الحوثيون بذلك الترصف املشني أْن يثبتوا أنَّهم األقوى، 
وأنَّهم ال يقبلون عــىل ظهر الجغرافيا اليمنية - املنكوبة 

بهم - أحًدا ال يدين بفكرهم العنرصي. 

بالل الطيب

نتيجة لطبيعتها الجبلية، وبعدها عن مركز الخالفة العباسية؛ كانت اليمن محطة جذب لغالبية الفرق اإلسالمية املُتصارعة، وقد وجد دعاة الشيعة 
بشقيهم اإلسماعييل والزيدي يف املناطق الشمالية مرتًعا خصبًا لنرش أفكارهم، وإقامة دولتهم، كان األخريون األكثر حضوًرا، تماهى مذهبهم وطبيعة 
سكان تلك النواحي القاسية، وانترصوا عىل ُمنافسيهم املُتسامحني دينيًا، وعملوا بكل ما أوتوا من حقد وانتهازية عىل تشويه سمعتهم، ونعتهم بأشنع 

املسميات، وأقذع الصفات، وهي الصورة النمطية التي ال زالت - لألسف الشديد - مرسومة إىل اليوم.
وألنَّ الحديث عن طبيعة ذلك الرصاع، وعن تشويه اإلماميني لخصومهم يطول ويطول؛ ويحتاج لعرشات الدراسات، سأحاول من خالل هذه التناولة 
أْن أرضب عصفورين بحجر، وبأْن أعطي صورة ُموجزة ألهم محطات ذلك الرصاع، وكيف عمل خاللها الفريق املُنترص عىل تشــويه صورة الطرف 

اآلخر. وهي بمجملها عناوين تاريخية صادمة ُتعرفنا أكثر عىل طبيعة هذا الكيان الهادوي العنرصي؛ بل وتفضحه.

اإلسماعيليون نموذجًااإلسماعيليون نموذجًا

الشـائـعة هنج اإلمـــامـة يف تشـويه اخلـصومالشـائـعة هنج اإلمـــامـة يف تشـويه اخلـصوم
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اإلشاعة تعبري حقيقي وواضح عن الرصاع 
بني الخري والرش وقد ارتبطت بوجود اإلنسان 
عىل ســطح البســيطة.. هذا اإلنسان الذي 
اســتخدم اإلشــاعة ليحقق مكاسب معينة 

بعضها مرشوعة وأغلبها غري مرشوع.
صحيح ان اإلشــاعات تنتــرش وتزدهر يف 
مراحل معينــة ولدى شــعوب بعينها نتاج 
الرصاعات والحروب واالختالالت...وهي كذلك 
نتاج ثقافة معينة ومشــاهد خاصة عاشتها 
وتعيشها تلك الشعوب واملجتمعات التي تعاني 
من الظلــم والقهر والفقــر وانتهاك حقوق 

اإلنسان.
اإلشاعة بالغة الخطورة ألنها تستهدف يف 
املقام األول عقل اإلنســان ومشاعره وبنيته 
الداخلية فتزيده ارتبــاكا وقلقا وربما خوفا 
وهلعا...الشعوب التي تتنفس عدم االستقرار 
السيايس والتخلف االقتصادي وضياع البوصلة 
الثقافيــة والفكريــة تتعرض دومــا لغزو 

اإلشاعات بسبب ضعف املناعة عقال وروحا!
)االستقرار( بكل ما يعنيه وما يحتويه من 
قيمة إنســانية فردية ومجتمعية...ثقافية 
واقتصادية، سياسية وأخالقية يعترب بامتياز 
العدو األول لإلشاعة فاملجتمع املستقر املتقدم 
علميا وصناعيا ... قلما تؤثر يف بنيته اإلشاعة 
ناهيك عن ضعف انتشــارها بني أوساط ذلك 
املجتمع القوي املتماسك املتحرر من الخوف 

والخرافات واألفكار الضالة.
اإلشاعة هي )الضالل( بعينه، ألنها يف الغالب 
)كذبة( أو )فرية( تم تزيينها ووضع الكحل يف 
عينيها لتبدو )حقيقة( وهي ربما بعيدة كل 

البعد عن ذلك.
تستخدم اإلشاعة يف الحروب النفسية حيث 
تقوم جهات معينة ومؤسسات مؤهلة بصناعة 
اإلشاعة وبثها والرتويج لها لقياس أثرها يف 
هذا املجتمع أو ذاك للحصول عىل نتائج ليس 
أقلها )التثبيط( و )التشويش( وزرع الخوف 

يف النفوس.
اإلشــاعات هي أخطر الحــروب املعنوية 
عىل املجتمعات البرشية وهي أشــد األسلحة 
فتكا وتدمريا لها لذلك اهتمت الدول املتقدمة 
واملؤسسات العلمية بدراسة اإلشاعات والعمل 
عىل التصدي لهــا وإيجاد الحلول واملعالجات 

لذلك.
إذا تأملنــا بعناية وقرأنــا بإنصاف عالقة 
اإلشاعة بتاريخ اإلنسانية لتوقفنا أمام )عظمة 
اإلسالم( يف تصديه لإلشاعة وتلك النجاحات 
الكبرية التــي حققها املســلمون األوائل يف 

القضاء عىل اإلشاعة واستئصالها برباعة... 
اتخذ املجتمع املسلم موقفا حازما من اإلشاعة 
بسبب تماســك ذلك املجتمع وتالحم أبنائه 
ووضوح مرجعيته وسالمة ثقافته واستقراره 

املادي واالقتصادي والسيايس.
حذر اإلسالم من الغيبة والنميمة والكذب، 
ونادى بالرصاحة واملكاشفة والحوار املجتمعي 
وأعلن عىل رأس األشهاد بأن اإلشاعة سلوك 
مناٍف للخلق اإلســالمي ولصفات املسلم...

رشيعتنا الغراء تدعو لالجتماع واملحبة واملودة 
واإلخاء والتعــاون وترفــض رفضا قاطعا 
اإلشاعة بل تعتربها امرا مشينا ومعول هدم 
لوحدة املجتمــع وقوته وصالبتــه باعتبار 
اإلشــاعة النقيض للصفاء واإلخاء والرتاحم 
والتعــاون والتعاضد وجميــع مفردات الرب 

واإلحسان.
وقد نــدد القــرآن الكريم تنديدا شــديدا 
باإلشــاعة معتربا إياها كذبــا وبهتانا حيث 
أمر اإلسالم بحفظ اللسان وحذر من خطورة 
الكلمة وحرم القــذف واإلفك وتوعد مروجي 

اإلشاعات بالعذاب الشديد، قال الله جل وعال 
يف اآلية 19 من سورة النور: )إن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشــة يف الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم يف الدنيا واآلخــرة( موقف واضح وقوي 
من اإلشاعة وانتشارها ووعيد شديد ملن يعمل 
عىل ترويجها يف املجتمع فيزيد املجتمع ارتباكا 
وقلقا وتوترا وهو ليس بحاجة لذلك بل حاجته 

أكثر لالستقرار واملحبة واملودة.
دعا اإلســالم من خالل النص القرآني إىل 
مقاومة اإلشــاعة واألخذ عىل يد من يرددها 
ويروج لهــا داعيا املســلمني إىل التثبت من 
املعلومة وإدانة الخطأ فيها ومحاسبة قائلها...

جاء يف سورة الحجرات اآلية 16 قوله جال وعال: 
)يا أيهــا الذين آمنوا إن جاءكم فاســق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل 

ما فعلتم نادمني(.
اإلشاعات مبنية عىل سوء الظن باملسلمني 
والله جــل وعال يقول: )يا أيهــا الذين آمنوا 

اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إثم(.
يقول بعض العلماء املجتهدين: )إن التأكد 

من صحــة األقوال قبل نقلهــا لآلخرين تعد 
فريضة إسالمية( ...هذا الرأي يستند بجالء إىل 
النص القرآني وآيات الله الكريم الذي جاء يف 
محكم تنزيله: )وال تقــف ما ليس لك به علم 
إن السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئوال( ...وقوله أيضا: )ما يلفظ من قول إال 
لديه رقيب عتيد( يخرب الخالق ســبحانه بأن 
اإلنسان مسؤول ومحاسب عن كل ما يقوله 

قليال أو كثريا.
تعرض األنبياء والرســل وهم اطهر البرش 
لحرب اإلشاعات وقد تعرض لها سيدنا يوسف 
عليه الســالم وأنجاه الله منها...وهذا سيدنا 
محمد الصادق املصــدوق األمني عليه أفضل 
الصالة والتســليم، لم يســلم من اإلشاعات 
واألراجيف فقد رموه ورســالته الســماوية 
بالســحر والكذب والكهانة فقالوا إنه ساحر 

وكاهن وكذاب ....
يقول الحبيب صىل الله عليه وســلم: )أال 
أخربكم برشاركم؟! قالوا بىل يا رسول الله، قال: 

املشاؤون بالنميمة املفسدون بني األحبة...(.
اليوم تطورت اإلشاعة تطورا رسيعا ونمت 
نموا مضطردا حتى صارت علما يدرس ومنهجا 
يطبق، لــه معاهده ومؤسســاته ومنظريه 

ورواده...
يعترب عرصنا عرصا ذهبيا لإلشاعة بفضل 
وسائل اإلعالم املتنوعة خصوصا الفضائيات 
التي ال تتوانى يف نرش اإلشاعات املغرضة أما 
وسائل التواصل االجتماعي فحدث وال حرج 
فهي مصدر اإلشــاعات الزائفــة والكاذبة 
واملرغوبة عند البرش ...هذا هو عرصنا أليس 

هو العرص الذهبي لإلشاعة؟!
دعانا اإلسالم بوضوح إىل مكافحة اإلشاعات 
ومقاومة انتشــارها والرضب بيد من حديد 
عىل مروجيها وسدنتها ويتطلب ذلك محاسبة 

وسائل اإلعالم.
إن مروجــي اإلشــاعات يشــبهون تلك 
الطفيليات التي تلتف حــول النبتة الصالحة 
لتفسد نموها...إنهم يقومون بخلخلة املجتمع 
وتقويض أركانه، فلربما إشاعة أثارت حربا 
بني الشعوب ذهب ضحيتها مئات البرش وأنهار 

من الدماء الزكية !!
إن اإلشــاعات كالسموم يف املجتمعات تثري 
التحريش بني النــاس، وتدمر العالقات فيما 
بينهم، وتنرش القلق والتوتر، وتزيد من مساحة 
الخالفــات وتفيض إىل الضغائــن والكراهية 
وثمنها باهظ داخل املجتمع الواحد فما بالك 

باإلنسانية جمعاء؟! 

فــؤاد مسعد

منذ أطلت الفكــرة اإلمامية بوجهها 
العنرصي والســاليل البغيــض، وهي 
تستخدم الشــائعات كأبرز وأهّم سالح 
يستخدمه اإلماميون يف حربهم ضد اليمن 

واليمنيني.
وأثبتــت حقائق التاريــخ أن الحكم 
اإلمامي الذي سيطر عىل بعض مناطق 
اليمن يف املايض لم يتــورع عن اقرتاف 
الجرائم وارتكاب كل األخطاء والخطايا 
يف سبيل تحقيق أهدافه املتمثلة يف إحكام 
السيطرة عىل السلطة والثروة، واقرتف 
أنصار الحكــم اإلمامي يف املايض كما يف 
الحارض كل وســيلة دنيئة للوصول إىل 

غايات رخيصة.
وخالل تاريخ طويــل من الرصاعات 
املســلحة التــي خاضتهــا اإلمامــة 
وعصاباتها ضد الشعب اليمني تصدرت 
حرب الشــائعات اهتماماتهم، كيف ال 
وأســاس حكمهم أو ما يطلقون عليه 
الحق اإللهي يف الحكم يقوم يف األساس 
عىل الشــائعات واألكاذيب التي تنمو يف 
أوســاط الجهل والتخلف واألمية، ومن 
ثم تبدت األفــكار الضالة التي يروجون 
لها لتحقيق أهدافهم سلسلة طويلة من 
الشائعات التي تدعم مزاعمهم الباطلة 
وافرتاءاتهم التي ال نهاية لها. وما مزاعم 
الغدير واحتفاالت الوالية وفكرة البطنني 
وادعاء األفضلية إال شــائعات أطلقتها 
اإلمامــة لتربير حربها عــىل اليمنيني، 
الحرب املستمرة منذ أكثر من ألف عام، 
حيث يطلــق زعماء الســاللة – يف كل 
زمان ومــكان- مجموعة من األكاذيب 
ويروجون لبعض الشــائعات، ومن ثم 
يبنون عليها اسرتاتيجيتهم الدموية يف 
قتل اإلنســان اليمني واستخدام أبشع 

الوسائل يف التنكيل به.

كانت عصابات اإلمامة يف الســابق 
تتهــم خصومهــا بأنهــم )كفار( 
و)نواصــب( و)مرتــدون(، واليوم 
يطلقون عــىل خصومهم )تكفرييني(
و)دواعش( و)منافقني(، وهم يف ذلك 
كله ينطلقون من شــائعات صنعتها 
أهواؤهم املريضة ونفوسهم الحاقدة، 
إذ يرون أنهم أصحاب الحق يف امتالك 
الحكم واحتــكار الدين واالســتئثار 
بالدنيــا، وما عىل الشــعب اليمني إال 
الرضوخ والقبول واالستسالم وتقبيل 
أيادي )األسياد( املزعومني، باعتبارهم 

مبعوثي العناية اإللهية و"شعب الله 
املختار".

وإذا أمعنا النظــر يف تاريخ اإلمامة 
املظلم وسجلها امليلء باملظالم سنجد 
أن أدعياء الحق اإللهي يبتكرون يف كل 
مرحلة مجموعة من الشــائعات التي 
تتناسب والظروف املحيطة بها داخليا 
وخارجيا، فهم حينما كانوا يشــنون 
حروبهم الســابقة كانوا يستخدمون 
الدين واسم الرسول محمد عليه الصالة 
والسالم وآل بيته، يف ترويج أفكارهم 
ومحاربة خصومهــم، ووصم كل من 

يخالفهــم بالكفر والــردة عن الدين 
اإلسالمي.

أما يف حربهم الراهنة فإن شــعارهم 
األســايس ليس سوى شــائعة مثرية 
للســخرية، إذ يرفعون شــعار )املوت 
ألمريكا- املوت إلرسائل(، بينما حربهم 
منذ سنوات ال تســتهدف غري اليمنيني، 
وال يزال الشعب اليمني وحده يدفع ثمن 
حرب املليشيا الحوثية املدعومة من إيران، 
وفيما عصابات االنقالب الحوثي تمسك 
يف أياديها السالح لقتل اليمنيني يف صعدة 
والجوف وتعز وإب والبيضاء ال تكف عن 
الرصاخ املسعور: املوت ألمريكا- املوت 

إلرسائيل.
إن عصابــات املــوت الحوثية تطلق 
الصواريخ لقتل األطفال والنساء يف مأرب 
والضالع والحديدة ثم ترتفع رصخاتها 
كالببغاوات الغبية مرددة: املوت ألمريكا- 

املوت إلرسائيل.
وخالصة القــول إن الفكرة الظالمية 
التي قامت يف األســاس عىل الشائعات 
واألكاذيب، لم ولن تتورع عن استخدام 
الشــائعات يف مواصلة حربها وارتكاب 
املزيد من الجرائم بحق اليمنيني، قامت 
حربهم التي أسقطت الدولة أواخر العام 
2014 تحت شعار كاذب، وهو )إسقاط 
الجرعة(، الزيــادة التي لم تتجاوز ألف 
ريال يف سعر دبة البرتول يف ذلك الوقت، 
لكنهــم اليوم وقد صــاروا أمراء حرب 
قذرة وتجار صفقات مشبوهة وملوثة 
يمارســون أبشع األســاليب يف رسقة 
املواطنني ونهب أموالهم والســطو عىل 
املمتلكات العامة والخاصة، وهي جرائم 
وثقتها تقارير املراقبني التابعني ملجلس 

األمن واألمم املتحدة.
وكل ذلك يأتي تحت الفتة الشــعارات 
الزائفة والهتافات الخادعة والشائعات 
التي هي وقود حربهم الهمجية ومصدر 

أفكارهم السوداء والعنرصية.

اإلمـــامــة وحــــرب الـشـائــعــات

الشائعة والتكتيك 
احلريب

ياسر علي

ال يختلف اثنان عىل أن اإلشاعة وسيلة من وسائل 
الحرب النفســية وهو ما يؤكده علماء االجتماع، 
والنفس، واإلعالم، فهي أكثر أسلحة الحرب النفسية 
فتكاً وبشاعًة بالخصم، مهما كان حجمه، أو قدراته.
فاإلشــاعة يتم اســتخدامها يف الحرب والسلم، 
وتستخدم ضد الدول والجيوش واألفراد دون استثناء، 
لتحقيق الهدف دون تعب أو عناء، قال عنها األمري 
شكيب أرســالن ذات مرة بأنها)إذا أردت أن تقتل 
إنســاناً، فال تطلق عليه رصاصــة، بل أطلق عليه 
إشاعة(، وقال عنها الباحث محمد عثمان الخشت: 
الشائعة خرب مدسوس كلياً أو جزئياً وينقل شفهياً 
أو عرب وســائل اإلعالم دون أن يرافقه أي دليل أو 

برهان، ويقصد به تحطيم املعنويات.
ويف بالدنا ما أكثر اإلشاعات هذه األيام، خاصًة بعد 
ثورة الشباب يف فرباير2011، وزادت بعد اندالع حرب 
اليمن يف 2015، والتي ماتزال مســتمرة إىل يومنا، 
هذا مما يلقي بعبء كبري عىل أجهزة الدولة املدنية 
والعســكرية يف مواجهة ومجابهة اإلشاعات التي 
تستهدف خلخلة الجبهة الداخلية لقوات الرشعية 

بشكل عام، وساحات املعارك بشكل خاص.
إن اإلشاعة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة قدم 
اإلنسان عىل األرض، وأول من استخدمها الشيطان 
عن حقد يف نفسه، وذلك إلخراج ابينا آدم من الجنة، 
ونجحت إشــاعته يف تحقيق الهدف الذي سعى له 
إبليس؛ ومنذ ذلك اليــوم، يف ذلك الزمن الغابر، وإىل 
اليوم ماتزال اإلشاعة سالحاً يستخدم يف شتى بقاع 
األرض، وتزدهر اإلشاعة وتنمو يف ظل االضطرابات 
التي تعاني منها الدول، داخلياً وخارجياً، ووقودها 
الجهل والتخلف يف أفراد املجتمع، الذين يصدقون كل 

قول دون التحقق من صحته.
فمع انتشار واتساع وسائل التواصل االجتماعي 
أصبحت اإلشــاعة يف عز مجدهــا، فهي تؤثر عىل 
الرأي العام املحيل برسعــة كبرية، ويف وقت قيايس 
ال يتجاوز الساعات، حتى أضحت اليوم كل مواقع 
التواصل االجتماعي تعج باإلشاعات يف كل املجاالت 

دون استثناء.
واإلشاعة محمودة إذا تم استخدامها، وتوجيهها 
ضد العــدو، أو خلق رأي عام موحــد يف مجابهته، 
وصده، إىل أن يتم هزيمته، فهو باملقابل يســتخدم 
اإلشاعة ضدك؛ وملجابهة إشاعة العدو البد من رسعة 
كشــفها، وتبيينها قبل أن تصــل إىل أكرب عدد من 
الناس؛ فاإلشاعة لها قدرة تدمريية عالية فهي تشكل 
بحسب قول الباحث عبداملجيد السفياني، جزءاً من 
التكتيك الحربي العام، والقائم عىل عل التشكيك وزرع 
اليأس، وتخريب املعنويات، وزعزعة تماسك الصف، 
والتمهيد للهزائم امليدانية بهزائم نفسية، إنها كآلة 
إعالمية، سواء يف الحروب القديمة أو املعارصة، هي 
ثابت بنيوي يف منطق )الحرب خدعة( ويف التكتيك 

الحربي العام.
كما أن اإلشــاعة تحتاج إىل غرفة خاصة، تصنع 
وتراقب وتتابع، نرش اإلشــاعات، ملجابهة إشاعات 

العدو، فهل يعي القائمون هذا األمر.

الشائعات أخـــطر احلــروب النفسية
سعيد صالح بامكريد
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عرض: قاسم الجبري
يف كتابه املعنون بـ" حرب الشائعات األئمة 
الهادوية يف اليمن.. تاريخ من اإلفرتاء "رسد 
املؤلف الدكتور ثابت األحمدي أحداثا وقصصا 
من تاريخ أئمة الهادوية وصوال إىل أحفادهم 
الحوثيني الذين جعلوا من الشائعات سالحا 
فتاكا لتحقيق أهدافهم التي ليس لها غاية 
سوى حكم الناس واالســتئثار بأموالهم 
وتسخري كل ما يف املجتمع لصالحهم فيما 
يعيش من دونهم يف بؤس وحرمان وجهل. 

قبل أن نســتعرض توظيف الشــائعة 
من قبل كيــان الهادوية وأحفادهم وكيف 
جعلوها أداة لتوطيد حكمهم وكسب املال 
بتشويه خصومهم نتوقف عند نقاط مهمة 
ذكرها املؤلف لتسليط الضوء عىل تنشئة هذا 

الكيان ملعرفة سيوكولجيته الغريبة. 
جماعة يف مجتمع ال من املجتمع 

باســتقراء التاريخ االجتماعي للجماعة 
اإلمامية منذ تواجدت عىل أرض اليمن وبتتبع 
البنية التضاريسية لها نستطيع القول: إنهم 
جماعة يف مجتمــع ال جماعة من املجتمع 
وهناك فرق بني اإلثنني، إذ اليزالون متحوصلني 
عىل ذواتهم منطوين عىل معتقدات وأفكار 
خاصة ومغايرة لثقافة املجتمع اليمني عرب 

تاريخه الحضاري العريق. 

تقوقع حول الذات
التحوصــل والتقوقع عىل الــذات الذي 
يتخذه الكيان اإلمامــي ثقافة بل وعقيدة 
له جزء من الشعور باالرتهان لألصل الذي 
تورد منه، ولم يستطع االندماج مع القوم 
يف املجتمع الجديد، ومن يتتبع أغوار وفجاج 
هــذه النظرية الجديــدة والطارئة ال عىل 
اليمن فحسب بل عىل املنطقة العربية كلها 
يلمح أمشاجها الثقافية األوىل قد ترسبت 
من خــارج حدود املنطقة إبــان االنفتاح 
الحضاري الجديد الذي حصل بني الثقافتني 
اإلسالمية والفارسية يف إطار التأثر والتأثري 
بني املجتمعات السيما املجتمعات املتجاورة 
جغرافيا كما هو الشأن بني العرب والفرس. 

نزعة استعالئية 
اإلمامــة وأحفادهــا كيــان ذو نزعة 
اســتعالئية قائمة عىل الوهــم والتمجيد 
واالدعاء بما ليس لهم ليكســبوا ما ليس 
من حقهم أن يكسبوه من امتيازات مادية 
ومعنوية، مستغلني حالة الجهل يف كثري من 
املناطق، بل ساعني بقوة إىل تجهيل الشعب 
ورصفه إىل شؤون الحياة الرضورية اليومية 
من مأكل ومرشب وملبــس، فيما التعليم 
والثقافة والرتقي االجتماعي والســيايس 
حكرا عليهم وحدهــم، وأدبياتهم الدينية 
والتاريخية طافحة بهذه العقد التي جرت 
الويالت عىل شعبنا اليمني العظيم، عصبة 
تنتمي للساللة العنقودية املتوزعة يف أنحاء 

العالم وال تنتمي ألوطانها. 

حرب مستمرة 
ملعرفــة الحقيقة من جميــع جوانبها 
الثقافية واالجتماعية والسياسية البد من 

تقييم النظرية اإلمامية نفسيا. 
سيكولوجيا يشعر اإلماميون أنهم يف حرب 
مستمرة مع الشعب، يستحرضون كل من 
عاداهــم وخاصة من لــم يؤمن بفكرهم 
الكهنوتي البغيض فهو عدو يجب التخلص 

منه والقضاء عليه.

صناعة عدو وهمي 
حني يرون لهيب الغضب يستعر من الناس 
نحوهم رسعان ما يلجأون إىل صناعة عدو 
وهمي لألمة، ويصبح من امليســور إصدار 
مختلف أنواع اإلشاعات بشكل مهول ومبالغ 
فيه ويف أي وقت، وهذا أســلوب يستخدمه 
الديكتاتوريون والطغاة إذ يختلقون أمام 
الشعب عدوا وهميا وخطريا ليواروا سوءاتهم 

الشنيعة. 

عامل الزمن 
وقد يقول قائل من غري املعقول أن تظل 
النفســية ذاتها أو العقلية التفكريية رغم 
طول املدة الزمنيــة، يقول املؤلف: مادامت 
الفكرة التي يحملها األحفــاد ممتدة من 
ذلك الزمــان إىل اليوم، فمــن الطبيعي أن 
تكون النفسية بذات املستوى الحاقد املتأزم 
وأكثر، إنهم ينشــأون تنشئة خاطئة منذ 
نعومة أظفارهم بأن اآلخرين ذئاب ووحوش 
سلبوهم حقوقهم املمنوحة لهم من السماء، 
فمن الطبيعى أن يكونوا بهذه النفســية 

املتأزمة التي جعلتهم يف حالة حرب وغليان 
نفيس عىل الدوام. 

صراع وتأزم نفسي 
تاريخ اإلمامة هــو تاريخ الرصاع والدم 
والتــأزم النفيس بكل مــا تعتمله دخائل 
النفس اإلنسانية من مظاهر التأزم والحقد 
والجنــون، وإال ما الــذي يدفع بعض من 
شبابهم وهو يف سن العرشينيات أن يعلنوا 

أنفسهم أئمة عىل الناس! 
وما الدافع لشيخ طاعن يف السن قد فقد 
معظم سمعه وبرصه وإدراكه أن يتمسك 
باإلمامــة، مضيفا عىل نفســه هالة من 
القداسة والتأله عىل اآلخرين، ومثل هؤالء 
كثري يف تاريخ اإلمامة، وهذا هو رس انتهاء 
أغلبهــم قتىل ورصعى بســيوف بعضهم 

البعض قبل أن يكون بسيوف الناس.  

أهمية الشائعات
كاد فن الشائعات أن يصبح علما خاصا 
له منظروه وصانعوه ومروجوه ملا له من أثر 
كبري عىل الطرف املستهدف إىل حد أن املعارك 
العسكرية اليوم تجعل موضوع الشائعات 
أحد مفرداتها امليدانية، وواحدة من خططها 
االسرتاتيجية التي تغري بها موازين املعادلة 

خاصة إذا ما تم توظيفها بصورة دقيقة. 
الشائعة تســتهدف الخصوم والعدو، إذ 
ترميه بكل نقيصة وتلصق به كل رزية ازدراء 
وتهوينا من شأنه، وهي تفعل فعل السحر 
إذا ما أتيح لها أن تسترشي وتتسع يوما بعد 
يوم، وتصبح مع مرور األيام عقيدة يف ذهنية 

البعض. 
الطرف العاجز الذي يفتقر للحجة والدليل 
من يلجأ للتخرصات والتكهنات واألباطيل 

التي يحاول إسقاطها عىل خصمه. 

شائعات الرسي وأراجيفه 
يعترب يحيى حسني الريس مؤسس كيان 
اإلمامة البغيض من أبــرع نظرائه يف بث 
الشائعات ونرش األراجيف واسقاط التهم 
الشــائنة عىل الخصوم زورا وبهتانا، وذلك 
بغرض النيل منهم والحــط من أقدارهم 
الســيما يف املجتمع اليمني املحافظ الذي 
خربه عن قرب وعرف ما يسوؤه وما يفرحه، 
فرمى كل خصم مــن خصومه بتهمة من 
نسج خياله وسوقها بني أتباعه وأغلبهم من 

الجهلة فتوارثوها جيال بعد جيل. 

تهم كيدية 
إلصاق تهم يكرهها الجمهور املسلم مثل 
الزناء ورشب الخمر وتحليل جميع املحرمات 
والفسق أبرز شائعات الهادوية للنيل من 

خصومها. 
الشــائعات تلك لم تكن إال مقدمة أوىل 
الستباح األرواح واألموال واألعراض، وكثري 
ما اســتباح األئمة أرواح وأموال وأعراض 
الناس بعد تأليــب العامة عىل خصومهم 
بالشــائعات والتحريضات التي تعترب أداة 

حربية من أدواتهم عرب التاريخ. 

شائعة الدعارة 
أول من استخدم تلك الشائعة يحيى الريس 
متهما بها الشيخ الدعام بن إبراهيم زعيم 

قبيلة همدان الذي عرف بمناوئته للريس، 
مســتنكرا عليه أفعالــه وترصفاته بحق 
اليمنيني، فشــن الريس حملة شعواء عىل 
الشيخ الدعام وعشريته، فقد أشاعوا أن مع 
الدعام جند فساق يرشبون الخمور ويركبون 
الذكور ويفجرون بالنساء عالنية، مدعني 
أن بيتا يسمى الذؤد كان يوجد به أربعمائة 
امرأة فاجرة يظهرون الفجور عالنية! يقول 
املؤلف: وللقارئ أن يتخيل هذا العدد املهول 
الذي قد ال يملكه أكرب ناد للعهر يف بلد غربي 
عىل توافر اإلمكانيات قياسا إىل ذلك الزمان 

القديم بإمكاناته املحدودة!
أهل االعصوم - منطقة عىل مسري يوم 
من خيوان- حني ناوؤه أشاع عليهم أنهم 
يكرمون الضيف بتقديم بناتهم وأخواتهم 

للضيف!!.
وقبل أن يغزو صنعاء أشاع أن الرجل ربما 
يحمل الغالم من السوق للفسق، وكذلك املرأة 

يحملها بعضهم من الطريق.
عيل بن الفضل ثائــر يمني أبرز مناوئ 
سيايس للريس وصاحب هيبة كبرية، حني 
قرر الريس مواجهته أشــاع عليه بأنه قد 
أمر الناس بنكاح األمهات واألخوات ورشب 
الخمر، وقد أحل الحرام وحرم الحالل، وأنه 
جمع الرجال يف مكان والنساء يف مكان، ثم 
أرسل الرجال عىل النساء، فكان يقع الرجل 
عىل أمه أو أخته ومن يمتنع عن ذلك قتله، 
وأشاع أيضا أن ابن الفضل قد كفر بمحمد 
صىل الله عليه وسلم، وأنه أصبح مجوسيا 

بل وادعى األلوهية. 
أبناء الريس وأحفاده ســاروا عىل املنوال 
وواصلوا عىل ذات التكتيك الدعائي، وكانوا 
ال يغزون بلدا إال وقد أســقطوا عليهم كما 

هائال من الشائعات. 

الرمي بكل نقيصة 
أحمد بن سليمان من أحفاد الريس يقال: 
بأنه رمى أهل زمانه بكل نقيصة مشــبها 
إياهم بالزعانف، وهو أسلوب تحقري، إذ يقال 

لكل من ليس له شأن "زعنفة".
وحني غزا غيــل جالجــل يف قبيلة يام 
الذين أنكروا ظلم الريس أشاع عليهم بأنهم 
يرتكبــون الفواحش، وجعلــوا لهم ليلة 
أسموها اإلفاضة، فينكحون فيها األخوات 
والبنات، ويفيض بعضهم إىل بعض، فال يبقى 
منكر إال ارتكبوه، وهذه املرة أشاع فيهم أنه 

لم يبق فيهم من يصوم!!

شائعة الكفر 
السفاح عبدالله بن حمزة أشهر األئمة 
الجارودية وأكثرهم إجراما بحق اليمنيني، 
حني علم أن أهل مرمر - إحدى نواحي بني 
حشيش اليوم- ليسوا عىل مذهبه أشاع أن 
نســاء ذي مرمر يعتنقن الباطنية " وهي 
جماعة إباحية فاسقة خارجة عن االسالم 
" وبقدر ماهو طعن يف رشفهن هو يف الوقت 
عينه فتوى لجنوده باســتباحة أعراضهن 

وهتك سرتهن. 
ومن أبــرز جرائمه قتل واســتئصال 
املطرفيني الذين عرفوا باالستقامة والعلم 
والخلق وقد أسقط عليهم كل رذيلة وأشاع 
عليهــم بأنهم كفرة ومرتــدون وعاملهم 
كالكفرة فقتل املقاتلة وسبى الذرية وباع 

النساء كجواري. 
القاسميون هم اآلخرون مضوا عىل نفس 
املنوال فإىل جانب تشويه الخصوم واالفرتاء 
عليهم شوهوا أيضا الصوفية الذين ناوءوا 
واختلفوا مع املؤســس القاسم بن محمد 
فقد أشاع عليهم بأنهم اتخذوا الحسان من 

النســاء واملردان إالههم وال يعرفون ربا 
سواهما وأوىص أبنائه بالقول : فالواجب 
عىل املسلمني استباحة دمائهم وأموالهم 
ألنهم "كفار مرشكون" بل رشكهم أعظم 
فمن أجارهم فهو كافر ومن أحسن إليهم 
فهو كافر  ألن من يفعل ذلك فقد أعان عىل 
هدم اإلســالم ومن يعن عىل هدم اإلسالم 

فهو كافر".
املتوكل عىل الله إســماعيل حني توسع 
جنوبا وتحديدا حرضموت استخدم هذه 
الشائعة لتربير السيطرة والسطو عىل ميناء 
الشحر الذي كان الهدف من وراء الغزو إذ 

كان يدر خراجه مائة ألف أوقية كل عام. 
وحني أراد السيطرة عىل لحج وعدن أشاع 
أن األمري هناك هدم قواعد اإلسالم وأظهر 

املنكرات وجعل للبغاء والخمور أماكن.
من املعروف أن اإلمام محمد الشوكاني 
بلغ مرتبــة علمية كبرية أضــف إىل ذلك 
رصامته يف القضاء ونزاهته الذين جعاله 
يرتبع بجدارة منصب قايض القضاة وفرض 
احرتامه وهيبته يف الداخل والخارج ولعل 
تدريس كتبه إىل اليوم يف مختلف األقطار 
اإلســالمية أبرز دليل عــىل عظمة اإلمام 

الشوكاني. 
تلك املكانة أغاظت كرادلة اإلمامة الذين 
اعتربوا أنه قد سطا عىل حق من حقوقهم 
فهم يدعون زورا أنهم أوعية العلم يتوارثونه 

من أجدادهم جيال بعد جيل. 
أولئك البغيضون اتهموا االمام الشوكاني 
بالنصب وبغض آل البيت لتحريض العامة 
املوهومني بتلك الخرافة فقالوا عنه بأنه كافر 
لعني وكلب وحمار وســفيه ومهني ملحد 
دجال فاسق منافق ضال خبيث لئيم مجانب 
لإلســالم منحرف عن امللة قرين الشيطان 
منتحل للدين شيطان اإللحاد كل تلك األلفاظ 
ذكرها الجارودي محمد بن صالح السماوي. 

التهاون بأمور الدين 
الهالك يحي حميــد الدين حني غزا بالد 
املقاطرة يف تعز أشاع عنهم بأنهم قد تهاونوا 
بأمور الدين حتى لم يبق منه ومن تعاليمه 
ما يعدون به من أهل اإلسالم إىل حد إهمالهم 
عقود النكاح وترك الصالة وخراب املساجد 
وهي التهمة واإلشــاعة التي استخدمها 
أبوه محمد حميد الديــن بحق املناوئني له 
من حجور بمحافظة حجه إذ أشاع أنهم ال 
يعرفون من اإلسالم إال اسمه ومن القرآن إال 

رسمه وكذلك تربج النساء. 

عصريون ومبنطلون ومدسترون 
حركة اإلصالح واملعارضة اليمنية التي 
تبلورت مطلع أربعينيــات القرن املايض 
أشاع عنهم الهالك يحي حميد الدين بأنهم 
عرصيــون متأثرون بالنصــارى يريدون 
اختصار القرآن وترك الصــالة والصيام، 
وكذلك أطلق عىل رجال الثورة الدستورية 
48 بعد فشلها باملدسرتين وهي تهمة تدمغ 
أهلها بكل نقيصة وشائنة وكذلك املبنطلون. 

دول انحاللية
الشائعات والتشويه لم يكن مقترصا عىل 
الداخل بل امتد إىل تشــويه البلدان العربية 
التي قطعت مشوارا يف التحرض فحني كان 

يقارن اليمنيون بني تلك البلدان واليمن كانت 
الشــائعات تأتي من اإلمام بأن تلك الدول 
انحاللية وبالنســبة للدول الغربية فكانت 
تقول عنها االمامة بأنها بــالد النصارى 
نظرا ملا لهذه التسمية من مدلول منطبع يف 

الذهنية العامة آنذاك. 

الشائعات الحوثية
ما من شك أن الفرع يتبع األصل والحوثي 
مثل أجداده باعتباره فرعا خبيثا من شجرة 
الرجس الخبيثة تتبــع نهج أجدادها وهي 
ليست سوى نسخة عرصية منها مع فارق 
استخدام الوسائل الجديدة يف إجرامها ضد 

الشعب اليمني وهويته الحضارية. 
جعلت الحوثية التكتيك الشائعاتي أحد 
أعمدتها الرئيســية يف حربها ضد الدولة 
فاتهمت وأشاعت بني من استقطبتهم بأن 
النظام عميل ألمريكا وارسائيل وهذه التهمة 

التزال حارضة وتستخدمها مع الرشعية. 
شائعات ضد يهود صعدة 

عىل صعيد الجماعــات والهيئات ابتدأ 
الحوثيون شائعتهم ضد يهود آل سالم وهم 
أقلية هناك وعىل قدر كبري من احرتام الناس 
وعاداتهم وتقاليدهم ولديهم صدق انتماء 
لرتبة وطنهم كأي يمني ورغم ذلك أشــاع 
عنهم الحوثيون بأنهم ينــرشون الرذيلة 
يف املجتمع ويصنعــون الخمور ويبيعونها 

للمسلمني فيفسدون الشباب. 

شائعات ضد سلفيي دماج 
أما سلفيو دماج فقد أشاع عنهم بأنهم 
جماعة تكفريية وبينهم عنارص من القاعدة 

وأنهم عمالء للمملكة العربية السعودية 
شائعات ضد القبائل

شــائعات ضد قبيلة حاشد ومشايخها 
بأنهم قوى تقليدية وحني استتب لها األمر 
يف عمران وتوجهت نحــو صنعاء نرشت 
شائعات حول الفرقة األوىل مدرع وجامعة 
اإليمان بأنهم اليريدون من دخول صنعاء 
سوى إسقاط الفرقة وجامعة اإليمان فقط 

لثأر قديم بينهم. 

شائعة محاربة الدواعش 
بعد أن ســيطروا عىل العاصمة صنعاء 
ومؤسســاتها أرادوا الســيطرة عىل بقية 
مناطق اليمن وكانــت أعينهم صوب عدن 
وتعز والبيضاء فقد أشــاعوا أن كثريا من 
الدواعش قد فروا إىل تعز ويجب مالحقتهم 
وكذلك الحال مع البيضاء الذين أشاعوا بأنها 
ترعى اإلرهاب وأما عدن فقد أشاعوا عنها 

بأنها انفصالية. 

شائعة مرتزقة 
اســتهلك الحوثيون شائعاتهم السابقة 
التي شــنوها عىل كل مخالفيهــم ابتداء 
بالشائعات الباطلة تجاه يهود آل سالم مرورا 
بشائعات مركز دماج فشائعات بيت األحمر 
ثم الفرقة وجامعة اإليمان ثم البيضاء وتعز 
وعدن وجميعهــا انطلت عىل عقول بعض 

الناس وخاصة البسطاء.
مع مجيء عاصفة الحزم التي أتت بطلب 

من الدولة الرشعية استهل الحوثيون 
نمطا جديدا من الشائعات وهو اتهام 

معارضيهم وأغلب الشعب معارض لهم 

بأنهم مرتزقة وخونة وعمالء .

شائعات ضد املرأة
وكمــا تركزت شــائعاتهم ســابقا يف 
الجانــب األخالقي بصــورة ملحوظة من 
لدن املجرم األول يحيى الريس تتكرر اليوم 
تجاه الناشطات من النساء بدرجة رئيسية 
حيث، تم اتهامهن بتهم أخالقية لحساسية 
املجتمع اليمني تجاه هذه القضية وحسب 
تقرير الخرباء التابع لألمم املتحدة الذي وثق 
انتهاك الحوثيني للناشطات وحسب إفادتهن 
للفريق بأن الحوثيني قد وجهوا لهن تهما 

منها البغاء. 

مغتربون عن الحياة 
لهذا هم غري أسوياء، وهم فصاميون وهم 
مغرتبون عن الحياة يعيشون وسواسا قهريا 
يف محيطهم النفيس الذي عزلوا أنفسهم به 
يكادون يتميزون غيظا يف وجوههم اللهب 
ويف أعينهم الــرشر حتى يكونوا هم األئمة 
والوالة ولو كانت إمامتهم عىل بيضة، لهذا 
كثر االحرتاب والــرصاع ليس مع اآلخرين 
فحســب، بل فيما بينهم ولو قدر للبرشية 
جميعا أن تفنى يف لحظــة واحدة من عىل 
كوكب األرض وبقي عــىل وجهها علويان 

اثنان فقط لتقاتال بالسيف عىل اإلمامة. 

الشائعـــات ســـالح اإلمـــامــةالشائعـــات ســـالح اإلمـــامــة
يف حـرهبا عىل اليمنينييف حـرهبا عىل اليمنيني

• دأبت اإلمامة على استخدام الشائعات 
لتوطيــد حكمهــا واســتحالل األموال 

والممتلكات
• غالبا ما تستخدم المليشيا الشائعات 
في صناعة عدو وهمي لصرف الناس 

عن جرائمها الشنيعة
• مــن أســاليب الدعايــة رمــي التهــم 
المخلــة بالشــرف وتصويــر الخصــوم 

كمنسلخين من الدين
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البداية مع العقيد عبد الباسط البحر نائب 
رئيس شعبة التوجيه املعنوى بقيادة محور 
تعز، الذي تحدث عن حرب الشــائعات التي 
تستخدمها مليشــيا الحوثي املتمردة ضد 
الجيش، وما حققه مــن تقدم عىل الصعيد 
امليداني واملعركة العسكرية لتبث سمومها 
وإشــاعتها املهزومة، حيث قال: "الشائعة 
هي الرتويج ألخبار وقصص وحوادث مختلقة 
جملة وتفصيال؛ وقد تكون تشويه لحقيقة 
واقعة، وذلك باملبالغة فيهــا أو التهوين أو 
التهويل من شــأنها للتأثــري يف معنويات 
املقاتلني أو يف نفسيات وسلوكيات الرأي العام 
الداخيل أو الخارجي .. من أجل الحاق الهزيمة 
بالخصم ودفعه للخضوع واالستسالم بأقل 
الخسائر، وتزداد خطورة الشائعات خاصة يف 

أوقات الحروب والفتن واالضطرابات". 

أهمية الوعي
وأضاف البحر" ليَس رشطاً نجاح الشائعات 
املعادية يف تحقيق أهدافها أو غاياتها؛ بل قد 
تؤدي إىل عكس ما يــراد منها؛ وذلك عندما 
يكون من توجه إليه الشائعات سواء »جيش 
أو حاضنة« مجتمعية عىل درجة عالية من 
الوعي ومن اإليمان بمبادئه العليا الصحيحة، 
والثقة بقيادته، والقناعة التامة بمرشوعه 
وعدالة قضيته التي يقاتل ويضحي ويقاوم 
من أجلها، فيكــون بذلك محصناً تماماً من 
الشائعات املوجهة من عدوه، وتكون روحه 
املعنويــة عالية بإيمانــه وثباته عىل الحق 

والعدل". 

 التسميم السياسي 
يشري العقيد / عبد الباسط البحر أيضا يف 
حديث لـ" 26 سبتمرب " أن الحرب نوعان: 
تقليديــة باملواجهة املبارشة وباألســلحة 
املكافئة، أو غري تقليدية، وهي أخطر أنواع 
الحروب ال يســتخدم فيها السالح بل تكون 
حرباً نفسية باإلشاعات وغريها، وبالحرب 
السياســية أو ما يصطلح عليه بالتسميم 
الســيايس؛ والحرب االقتصادية واإلعالمية 
ولها أســماء كثرية كالحرب العقائدية أو 
حرب األفكار وحرب اإلعصاب والحرب الباردة 

وحرب اإلرادات".
وقال البحر: إن معركتنا اليوم مع مليشيات 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، يف جوانب 
كثرية منها هي معركة نفسية بامتياز، ولذا 
يجب عىل القادة واملقاتلني والحاضنة التحصن 
منهــا بالوعي ومعرفة أســاليبها وربطها 
بعلم النفس العسكري وأثر وتأثري السلوك 
االجتماعي والرتبية والبيئة ووسائل اإلعالم 
والتواصل والدعاية فيها، ورصدها وفضحها 
وفن التصدي لها وكشــف صورها ودورها 
يف الحروب سابقا، ودورها يف الحرب حاليا، 
وكيفية مقاومتهــا، ومواجهتها بالحقائق 
الواضحة، وتعميق اإليمان بالله وباملرشوع 
الوطني وبعدالة القضيــة والثقة بالقيادة 
والوضوح منها، وتوحيــد الهدف والتوجه، 
ووحــدة القيادة والقرار كأقوى األســلحة 

ملواجهتها.

لإلشاعة أغراض
وتابع" وعادة تستخدم اإلشاعة يف الحرب 
ألغراض منها التفتيت والتشتيت وهز الثقة، 
واستخدامها كستار دخان للتمويه وإخفاء 
الحقيقة والتشــويه والتشــويش عليها، 
وكطعم لكشف نوايا الخصم وإظهار سلبياته 
الداخلية، ودفعه للدفاع عن نفســه بكشف 
أرساره العسكرية أو األمنية، كما تستخدم 
اإلشــاعات يف الحروب أيضا للحط من شأن 

مصادر األنباء.

مواجهة اإلشاعات
وأكد العقيد / عبدالباسط البحر - نائب 
رئيس شعبة التوجيه املعنوى بقيادة محور 
تعز - لـ" 26 سبتمرب " نحن يف شعبة التوجيه 

بقيادة محورتعز نواجه الشائعات بـ :
التوعية والتثقيــف خصوصا بخطورة 
الشائعة وقت الحرب وأيام القالقل والفتن، 
وخلق وعي كاف بذلــك، وتوضيح حقائق 
املوضــوع املثار حوله الشــائعة وعرضها 
بشــفافية مطلقة عىل أوسع نطاق ممكن، 
ورصد مصادر الشائعات وجذورها وتتبعها، 

والسعي الجاد لكشــف وفضح مروجيها، 
وغرس الثقة املطلقة وخصوصا للمقاتلني 
بالبالغات العملياتية و باملعلومات والبيانات 
والتوضيحات الرسمية الصادرة عن الجهات 
املسؤولة واملخولة بالجيش ، وعدم اعتماد أي 
أخبار من مصادر معادية، أو سبق تورطها 
يف نرش إشاعات كاذبة ومضللة ، باإلضافة 
لدراسة الشائعة وتحليلها ومعرفة أهدافها 
ومصدرها ومراقبة وسائلها وتحصني أفرادنا 
منها وعمل اإلشــاعة املضادة لها وإبطال 

مفعولها بفضح مخططات مروجيها.
كماأكد البحر ;أن شعبة التوجيه بقيادة 

محورتعز تواجه الشائعات بـ :
رسعة معالجة القضايــا املثارة واملؤثرة 
عىل املعنويات للقضاء عىل محاوالت العدو 
اســتغاللها للتأثري الســلبي عىل نفسيات 
املقاتلني ، باإلضافــة لتأدية املهام القيادية 
بشــكل ســليم، والقدوة يف األعمال وتنفيذ 
املهام واطالع املقاتلني عىل الحقائق بشفافية 
وعىل مجريات األمور واملستجدات أوال بأول 
وأخبار امليدان واألخبار الصحيحة، وتقيص 
الحالة النفسية واملعنوية للمقاتلني باستمرار 
واالطالع عىل أوضاعهــم والحرص عليهم 
وسالمتهم، وجمع املعلومات عن اخرتاقات 
العــدو وعمالئه والعناية باملــواد اإلعالمية 

وخصوصا املوجهة للمقاتلني .

 تمزيق النسيج 
وأشــار البحــر إىل رضورة الرتكيز عىل 
أننا نســتطيع ردعهم بقوة قليلة إذا كانت 
»معنوياتنا عالية وثقتنا بأنفسنا وبقضيتنا 
وقيادتنا قوية تماما«، حيث تقوم " اإلمامة 
سابقا والحوثية نسختها املحدثة حاليا " عىل 
التفريق والتمزيق للنسيج األرسي واملجتمعي، 
وتقوم عىل الكذب والدجل والشعوذة واإلرهاب 

وحرب اإلشاعات النفسية.

بعد تكتيكي
ويتحدث القيادي وهيــب الهوري -قائد 
الكتيبــة )11( باللــواء 22 ميكا عن حرب 
اإلشــاعات الحوثية عىل الجيش واألساليب 
والطرق املتعددة التي تتخذها ميدانيا، قائالً: 
هناك أساليب متعددة تتخذها املليشيا عىل 
املســتوى امليداني، منها تخصيص عدد من 
األطقم واملعدات والقــوات للخداع واإليهام، 
حيث تقوم بنقل هذه القوات املخصصة لهذه 
املهمة من مكان إىل آخر ومن جبهة إىل غريها 
إلبراز قدرتها عىل تقديم التعزيزات وإليهام 
املســتطلعني بأن لديها قوة برشية كبرية 
ومعدات متفوقة، حينها تبدأ أبواقها بالرتويج 
لحجم هذه القــوات واملعدات التي تمتلكها 
وتهويل قدراتها، ويف الحقيقة أن املليشــيا 
لم تعد تمتلــك أي قوة، بل تعتمد عىل تجنيد 
األطفال والزج بهــم يف جبهات القتال، وما 

سوى ذلك فهي تستخدم اإلشاعة والتهويل.
وأضاف الهوري: تعتمد املليشــيا بشكل 
رئييس عىل اإلشــاعات، ســواًء يف التهويل 
من حجم التعزيزات الوهميــة أو الرتويج 
النتصارات كاذبة أو بيع الوهم للتغرير عىل 

أتباعهم والزج بهم يف جبهات القتال.
الغموض والشك

من جانبه أعرب الدكتور منصور عبد الله 
القديس أستاذ اإلعالم بجامعتي تعز والحديدة 
أن اإلشاعات أو الشائعة قد ال تكون واقعية 
ولكن املنصات اإلعالميــة تمارس التضليل 
اإلعالمــي واختطاف العقــول عربها، كما 
تفعل مليشيات الحوثي، مؤكداً ذلك بقوله: 
تنطلق الشائعة من واقع املجتمع الذي تبث 
فيه، وتأخذ حاجات األفراد بعني االعتبار عند 

بثها، وهي تتسم بطابع الغموض، كونها ال 
تنتسب إىل مصدر محدد، ألن الغموض يوّلد 

الشك، وهذا مطلوب لنجاح مقاصدها.

غسل الدماغ
وأضاف القديس » الشــائعة ُتنسب من 
خرب ال أســاس له من الصحة « ، أو دبلجة 
خرب فيــه يشء من الصحــة، وتكون دائماً 
موجزة لتســهيل نرشها وتداولها ، مضيفاً 
لذلك حرصت مليشيا الحوثي منذ اجتياحها 
العاصمة صنعاء عيل السيطرة عيل وسائل 
اإلعالم الرســمية وغري الرسمية وتأسيس 
العديد من املنصات اإلعالميــة التابعة لها 
ملمارســة التضليل اإلعالمــي، واختطاف 
العقول عرب الشائعات وإدارة الحرب النفسية 
لفرض نفوذها وترويض املواطنني يف مناطق 
سيطرتها عىل تقبل سلطتها من خالل توظيف 
وسائل اإلعالم لنرش اإلشــاعات واألكاذيب 
يوميا لغسل األدمغة وتوجيه وتوحيد جبهتهم 
الداخلية والعسكرية وتشويه صورة الجيش 

ودول التحالف. 

التشويه الممنهج
وأشــار الدكتور منصــور القديس إىل أن 
مليشــيا الحوثي وبحكم ســيطرتها عىل 
الفضاء اإلعالمي اليمني واالستعانة بالخربات 
اإلعالمية التابعة للحــرس الثوري اإليراني 
وحزب الله اللبناني عملت عىل تأطري وتوجيه 
خطاب ممنهج يقلب الحقيقة ويشوه كل ما 
يهدد مشاريعها الظالمية، ويعمل عىل رفع 
الروح املعنوية ألفرادها والتقليل من الخسائر 

الفادحة التي تتعرض لها.
وأكد الدكتور القــديس: أن خطورة هذا 
الخطاب الظالمي يكمن يف إثارة الحقد الداخيل 
بني مكونات املجتمع وتعميق جرح الطائفية 
واملذهبية والجهوية باملجتمع ليســهل لها 

السيطرة عىل الجميع.

ممارسة التضليل
ويؤكد األكاديمي جالل الحميدي عىل أن 
املليشــيا تمارس التضليل عىل أتباعها من 
خالل اإلشــاعة للتغرير بهم، بقوله: تضخ 
مليشــيا الحوثي كل يوم عرشات اإلشاعات 
عرب أذرعها املخابراتية واألمنية واإلعالمية 
بهدف التضليل عــىل أتباعها، وتجنيد املزيد 
من املقاتلني بهدف معاكس يتمثل ببث روح 
اإلحباط واليأس والهزيمة لدى أفراد الجيش 

والحاضنة االجتماعية.
يضيف الحميدي: اإلشاعة يؤلفها الحاقد 
وينرشها الجاهل ويصدقها الســاذج، ويف 
العادة تلجأ مليشيا الحوثي إىل بث اإلشاعات 
يف حالتني, الحالة االوىل عند التمهيد الستهداف 
منطقــة ما تقوم ببث عرشات اإلشــاعات 
التحريضية عــىل املنطقــة بمصطلحات 
مستهلكة، أما الحالة الثانية إذا منيت بهزيمة 
امام الجيش فتعوض هزيمتها ببث اإلشاعات 
عن الجيش للتشويش عىل االنتصار والتغرير 

عىل أتباعها انهم يف تقدم .

آليات فاعلة
وأشار الحميدي إىل أن الوسائل الفاعلة يف 
محاربة اإلشاعة تتلخص يف: تشكيل وحدة 
إعالمية لرصد وتفنيد اإلشاعات وتكذيبها يف 
أول حالة ظهور، وتجنب نرشها أو نقاشها، 

وحرص مصادر اإلشاعات والتشهري بهما. 
موصيا بأن يكون للقوات املسلحة مواقع 
إعالمية وحســابات تواصــل يتلقى منها 
املتابعــون املعلومات الصحيحــة، وتغذى 
باألخبار بشكل مســتمر، باإلضافة إىل عقد 

مؤتمر إعالمي للناطق الرسمي للقوات املسلحة 
يتم فيــه تقديم إيجاز صحفــي عما يدور يف 

الواقع.

 زعزعة الثقة
من جانبها أكدت اإلعالمية برشى الحميدي 
أن مليشيا الحوثي لجأت إىل حروب الشائعات 

محاولة منها لزعزعــة ثقة اليمنيني يف قوات 
الجيش، من خالل محاولتها املتعددة يف ترويج 
الشائعات مرة بأرس جنود ومرة بسقوط مواقع 
ومرة باســتهداف كتائب، بهدف إرباك قوات 

الجيش.
وأضاف الحميدي: لم تقترص شائعاتهم عىل 
استهداف الجيش بل عىل استهداف القيادات 

العسكرية من خالل رمي التهم عليهم جزافا، 
كما تكثف مليشيا الحوثي املتمردة من ترويج 
انتصارات مكذوبة محاولــة منعها للتغطية 
عىل الخسائر البالغة التي لحقت بأبرز قادتها 
املعروفني وتحديدا الخسائر التي لحقت بهم يف 

جبهات أطراف مأرب

واجب التصدي
ويؤكد الناشــط فضل بــرش بأنه البد من 
مواجهة الحرب القذرة التي تنتهجها املليشيا، 
وعىل التوجيه املعنوي التصدي لحرب اإلشاعات 
من خالل برنامــج عمل منظــم ومدروس 
ومستجيب ملستجدات األحداث، وهو ما يشدد 
عليه أيضا الناشــط وائل األثــوري الذي نوه 
إىل رضورة حفظ املكتســبات الوطنية التي 
حققها أبطال الجيــش، واملناضلون األحرار 
من خالل مواجهة حرب اإلشاعات التي دأبت 
عىل تشويهها والنيل منها، وهو ما يستوجب 
الوقوف صفا واحدا ملواجهتها وإظهار زيفها 

وبطالنها.

تعلن هيئة مستشفى مأرب العام عن رغبتها
في إنزال المناقصة العامة التالية:

رقم 

املناقصة 

موضوع 

املناقصة 

رسوم 

العطاء 

تاريخ وساعة 

ويوم فتح 

املظاريف

مبلغ 

الضمان

مدة رسيان 

الضمان

توريد 3 /2020م

مستلزمات 

طبية 

30 /9 /2020م15.000ريال

11 صباحاً- 

األربعاء

 2.000.000

ريال 

ً 90 يوما

فعىل املوردين الراغبني الدخول يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات 
الدوام الرسمي لرشاء وثائق املناقصة إىل العنوان التايل:

إدارة املــــشــرتيات واملخازن باملقر الرسمي بهيئة مستشفى مأرب العام تلفون 
)304033-06( فاكس )06-301003(.

يقدم العطاء أصل يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب عليه اسم 	 
الجهة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، ويف طيه البيانات التالية:

1- ضمان بنكي غري مرشوط من بنك معتمد أو شيك مقبول الدفع بحسب ما ذكر أعاله.
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الزكوية( ساريات املفعول للعام 2020م.
3- صورة شهادة مزاولة املهنة صادرة من الهيئة العليا لألدوية سارية املفعول للعام 0202م.

4- تقدم العطاءات بالريال اليمني ولن ينظر إىل أي عطاء مقدم بعملة أخرى.
5- مكان تسليم البضاعة املخازن الرئيسية لهيئة مستشفى مأرب العام.

6- فرتة التوريد خالل شهرين من تاريخ توقيع العقود.
7- سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إىل مخازن الهيئة.

8- أن يوضح يف العطاء مصدر وصناعة كل صنف.
9- سيتم ترسية املناقصات صنفاً صنفاً.

10- الهيئة غري ملزمة بأقل األسعار.
11- أن تكون صالحية العرض ال تقل عن 90 يوماً.

12- آخر موعد لبيع العطاءات يوم الخميس املوافق 24 /9 /2020م.

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف حسب ما هو محدد أعاله بصالة االجتماعات 

بمقر الهيئة ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد تلك املواعيد وسيتم إعادتها مغلفة كما هي، 

وسيتم فتح املظاريف بحضور املتقدمني أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

إعـــــالن مـــناقـــصـــة 

:» « عسكريون ومختصون لـ

الشائعات أخطر أنواع احلروب وجيب التصدي هلا بفعل خمطط ومدروسالشائعات أخطر أنواع احلروب وجيب التصدي هلا بفعل خمطط ومدروس

• البحر: معركتنا مع المليشيا المتمردة تتخذ مسارات عدة منها مواجهة الشائعات
• الهوري: تعتمد المليشيا بشكل رئيسي على الشائعات للتهويل والخداع وبيع الوهم
• القدسي: خطورة الشائعات تكمن في تمزيق النسيج وتعميق جرح الطائفية والمذهبية
• الحميدي: يجب إنشاء وحدة متخصصة برصد وتفنيد الشائعات والتشهير بمصادرها

=أكد عدد من األكاديميني والقادة العســكريني واألمنيني، ونخبة من املختصني، 
بأن حرب الشائعات التي تستخدمها مليشيا الحوثي املتمردة مستهدفة الحكومة 
الرشعية والقوات املسلحة تعد أخطر أنواع الحروب أو ما تسمى بمصطلح " التسميم 
الســيايس"، محذرين من خطورتها وأهدافها املسمومة يف أوقات الحروب، كونها 
ال يستخدم فيها السالح باعتبارها حربا نفســية بامتياز، مشددين عىل رضورة 

مواجهتها والتصدي لها. 
وأضافوا " أن عزيمة الجيش وروحه املعنوية العالية وإيمانه بقضيته العادلة عوامل كفيلة 

بدحض كل الشائعات واألباطيل واألراجيف التي تروجها أبواق املليشيا، فإىل التفاصيل..

  استطالع / مختار الصبري  
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ينترش لصوص املليشــيا ويــزدادون 
يف مناســباتهم الطائفية، ففي شــوارع 
املدن وعىل مدى العــام يطوفون املحالت 
التجارية فارضني عليها مبالغ ال تتناسب 
مع مستوى دخلها اليومي خاصة يف ظل 
التدهور االقتصادي وارتفاع األسعار الذي 
تشــهده البالد منذ ســنوات بسبب تمرد 

املليشيا الحوثية.

جبايات الترفيه والرياضة
مؤخرا شــنت مليشــيا الحوثي حملة 
استهداف فرضت من خاللها جبايات مالية 
طالت املئــات من نواد األلعــاب الرياضية 
والرتفيهية ومحال اإلنرتنت واالســرتاحات 
املنتــرشة يف مديريات ومناطــق العاصمة 

صنعاء. 
استهداف النوادي الرياضية تعد املرة 
األوىل التي يطال فيها االستهداف الحوثي 
أندية ومحال ألعاب رياضية وترفيهية 
بصنعاء، وهناك أســباب ستذكر الحقا 
عن اســتهداف األندية الرياضية للمرة 
األوىل، أما االسرتاحات واملقاهي ومحال 
اإلنرتنت فقــد طالتها عىل مدى األعوام 
واألشــهر املاضية العرشات من حمالت 

البطش والتعسف.

متاجر المالبس النسائية
حمالت تعسف واســعة شنتها مليشيا 
الحوثي اســتهدفت هذه املرة متاجر بيع 

املالبس النســائية بذريعــة أنها تحاكي 
"املوضة الغربية" وتخالف تعليمات زعيم 
املليشــيا عبد امللك الحوثــي فيما يتعلق 

بأشكال املالبس التي سمح بارتدائها.
اســتهدفت الحمالت الحوثية األسواق 
واملتاجر يف أحياء صنعاء القديمة وسعوان 
والزمر وهائل وشارع جمال، وأسفرت عن 
مصادرة وإحراق املعــروض من املالبس 

وتغريم مالك املحالت مبالغ مالية.
حمالت التعسف الحوثية تركزت بالدرجة 
األساسية عىل املالبس الداخلية والقصرية 
الخاصة بالنساء، إىل جانب مالبس أخرى 
رجالية تعدها املليشــيا ضمن املوضات 
الحديثة التي جــاءت تقليدا للمجتمعات 

الغربية عىل حد ما يزعمه قادتها.
مالك متاجــر بيع املالبس يشــكون 
باستمرار من انتهاكات الجماعة الحوثية 
بحقهم يف ســياق سعيها للتضييق عليهم 
وإجبارهم عــىل وقف أنشــطتهم تحت 
مربرات وأفكار شبيهة بما يقوم به تنظيم 

"داعش" اإلرهابي.

جبايات إضافية
املليشيا فرضت عرب حملتها غري القانونية 
جبايات مالية ضخمة، عىل األندية وأمرت 
بإغالق أكثر من 22 نادياً لأللعاب، و38 محل 
إنرتنت، و19 اسرتاحة شعبية، و5 اسرتاحات 
أخرى تتبع فنادق ســياحية، بحجة منع 

التجمعات.
عنارص املليشــيا وبإيعاز من قادتهم 
اشرتطوا إلعادة فتح النوادي واالسرتاحات 

واملحال التجارية دفع إتاوات مالية تحت 
مسمى »غرامة تأديبية«.

مالك متاجر املالبس النســائية الذين 
طالتهم يد النهــب أكدوا أن املســلحني 
الحوثيــني وخــالل حملتهم املســعورة 
واملفاجئة التي شنوها صادروا دون وجه 
حق املعــروض من املالبــس وأجربوهم 
عىل دفع مبالغ وصفها مســلحو املليشيا 

بـ"التأديبية".
عدد من مالك تلك النوادي واملحالت دعوا 
املنظمات املحليــة والدولية وكل املعنيني 
بحقوق اإلنســان إىل التدخل لرفع الظلم 
الحوثي عنهم، وكشــفوا عن قيام لجان 
الجماعة املسلحة بفرض إتاوات وصلت إىل 
150 ألف ريال عىل كل محل، مقابل السماح 

باالستمرار يف العمل.

اختطاف تجار
 أحد التجار، بمدينة إب، اختطفته مليشيا 
الحوثي إلجباره عــىل دفع زكاة عن محل 
فتحه قبل أسابيع، مصادر محلية قالت: 
إن مليشيا الحوثي اخططفت التاجر خليل 
أبو الرجال من شارع العدين واقتادته إىل 
أحد سجونها باملدينة، وبحسب املصادر فإن 
مسلحني حوثيني يتبعون القيادي الحوثي 
ماجد التينة املعني مديــرا لهيئة الزكاة يف 
إب ـ هيئة استحدثتها املليشيا تقوم مقام 
مكتب الواجبات-  قامت باختطاف التاجر 
بعد رفضه دفع إتاوات مالية عىل محله ـ 
فضياتـ  حيث لم يمض عىل افتتاحه سوى 

أسابيع. 

تلك الحادثة تأتي بعد أيام من اختطاف 
مرافقي القيادي ماجــد التينة نجل أحد 
التجار "طفل" وإيداعه أحد أقسام الرشطة 
كرهينة من أجل الضغط عىل والده لدفع 

إتاوات جديدة.

استقطاب الشباب
مراقبون أرجعوا أســباب اســتهداف 
الحوثيني للنــوادي التي تضــم )الجيم، 
والبلياردو، وتنس الطاولة، والشــطرنج، 
والباليستيشن، والدومينو وغريها( لكثرة 
مرتاديها يف ظل العطلة الصيفية لتضييق 
الخناق عىل األطفال والشــبان إللحاقهم 
بدورات االســتقطاب الفكري والطائفي 

تمهيدا لتجنيدهم للقتال.
وبحسب املراقبني، فقد عمدت املليشيا 
منذ تفيش "كورونا" بمناطق سيطرتها إىل 
اتخاذ إجراءات من شأنها ابتزاز أصحاب 
املحــالت التجارية، واملنشــآت الخاصة 
املختلفة وإجبارهم عىل دفع مبالغ مالية 

بذريعة مجابهة الجائحة. 

تجريف متعمد 
ويرى محللون اقتصاديون أن حمالت 
الجبايات الحوثيــة الجائرة التي طالت 
العاملني يف البسطات الصغرية والبائعني 
املتجولني يرونها إحدى أدوات املليشــيا 
لتجريف قطــاع األعمال والتضييق عىل 
التجار واملســتثمرين إلحــالل محلهم 
تجاراً حوثيني، كما إنها وسيلة للتكسب 

واإلثراء.

وضع ال يطاق
أصحاب املحالت يؤكــدون أن الوضع ال 
يطاق، ويطالبون مليشيا الحوثي أن تبحث 
عن مصادر أخرى لالرتزاق بعيدا عن أقوات 
أطفالهم، فقد "بلغ الســيل الزبى"، غري أن 
تلك النداءات ال تعريها املليشيا أي اهتمام، بل 
إنها تميض مستمرة يف سياسة أكل األخرض 
واليابس حتى يفنى آخر الشعب من الجوع، 

وكأنه بات إحدى أهدافها التدمريية.
"محمد" صاحب بقالة لبيع املواد الغذائية، 
بني يديه عرشات الســندات املختومة مما 
يعرف بـ"هيئــة الزكاة" التابعة ملليشــيا 
الحوثي، يعرضها أمامنا عىل سبيل السخرية، 
قائــالً: " كما ترى هذا ســند خاص بزكاة 
الدخل.. وهذا بزكاة الفطر.. وهذا حق املولد 
النبوي.. وهذه رضيبة ســنوية.. وهذا دعم 
للـ"مجاهدين"، وهكذا طوال السنة نشقي 
عليهم وعيالنــا يأكلون ترابــاً.. مادامت 

جيوبهم عامرة فديارنا عامرة باألفراح".
ويضيف محمد بقوله: " ال يكاد املوظف 
األول يغادر حتى يأتيك موظف آخر بسند 
مختلف ومناســبة مختلفة، آخر ســند 
حصلت عليه كان تحت عنوان " دعم القوة 
الصاروخية" ..بالله اي صواريخ هذه التي 
ستصنع بأموايل أنا؟ وكيف أروح البيت آخر 
الليل بدل مصاريف األوالد أوريهم صورة 
صاروخ وأقول لهم: اشــرتيت لكم الليلة 

صاروخ يا عيايل"!!

إغالق المحالت وترك سوق العمل
الجبايات الحوثية املستمرة دفعت عددا 

من املحال التجارية واملخابز يف العاصمة 
صنعاء لإلغالق أمام الزبائن وترك ســوق 

العمل.
وحسب موقع "العاصمة أونالين" فإن 
العرشات من املحــال التجارية واألفران 
أغلقت أبوابها مؤخــرا، أمام زبائنها بعد 
تزايد ضغط الجبايات والرضائب املضاعفة 

التي تفرضها مليشيا الحوثي باستمرار.
ونقل املوقع عن مصادر محلية قولها: 
"إن بيئة العمل يف ظل تعسفات مليشيا 
الحوثي وسوط الجبايات املسلط عليهم، 
باتت غري مســتقرة وال توفر أي فائدة 

لهم".
وقال املواطن )س،ع( وهو مالك مخبز: 
"أغلقت مصدر عييش الوحيد والذي أطعم 
به عائلتي، بســبب عدم قدرتي عىل دفع 
املزيد من الرضائب التي يلزمني الحوثيون 

عىل دفعها دون رحمة".
وتابع: "لم أعد أستطع دفع إيجار املحل 
أو توفري حاجياته، فضال عن أن أوفر قوتا 
يوميا ألوالدي؛ دفعني كل هذا إلغالق املخبز 

وال أعلم كيف سيصبح حايل بعد ذلك"؟!
تقارير محلية وأخرى دولية كانت رصدت 
عىل مدى سنوات االنقالب املاضية عرشات 
اآلالف من االنتهاكات والجرائم الوحشية 
التي اقرتفتها املليشيا الحوثية، منها دهم 
املنازل والقتل والنهب واالختطاف والسجن 
واالبتزاز واإلغالق للمحال التجارية، وفرض 
الجبايات غري القانونية، ومحاولة طمس 
عادات املجتمعــات املحلية وفرض ثقافة 

الجماعة ذات الصبغة الطائفية.

    تقرير / خاص

تدرك الحكومة الرشعية الوضع املأساوي 
الذي أفرزه تمرد مليشــيا الحوثي وتعمدها 
قطع رواتب املوظفني، إذ سعت جاهدة لحل 
تلك املشكلة فتوصلت بمعية األمم املتحدة إىل 
اتفاق ملزم ملليشــيا الحوثي يقيض بتوريد 
رسوم الرضائب والجمارك إىل حساب خاص 
يف فــرع البنك املركزي بالحديدة، وتســليم 

رواتب املوظفني من تلك العائدات. 
املليشيا الحوثية خرقت االتفاق ورفضت 
توريد عائدات املشتقات النفطية إىل حساب 
خاص باملوظفني، وقامت برصف العائدات 
عــىل حربها العبثيــة يف اســتهتار واضح 

باملوظفني واستحقاقاتهم.

مبادرة جديدة 
ويف إطار البحث عن حلول تقدمت الحكومة 
الرشعية قبل أيام بمبادرة جديدة الستئناف 
إدخال املشتقات النفطية عرب ميناء الحديدة.
وزارة الخارجية يف بيان لها أشارت إىل أن 
املبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة 

بإدخال جميع الســفن املتبقية واملستوفية 
للرشوط، عىل أن تودع كافة إيراداتها يف حساب خاص 
جديد ال يخضع للمليشــيا الحوثية، أو من خالل آلية 
محددة تضمن فيها األمم املتحــدة الحفاظ عىل هذه 
العائدات، بحيث ال يتم الترصف بها إال بعد االتفاق عىل 

آلية الرصف.
املبادرة تضمنت أيضا أن يــيل ذلك عقد اجتماعات 
مشــرتكة ملناقشــة تعزيز اآللية الخاصة باملشتقات 
النفطية، واستعادة األموال التي تم سحبها من الحساب 
الخاص يف فرع البنك املركزي يف الحديدة، واالتفاق عىل 
آلية لرصف العائدات، ســواء التي تم توريدها خالل 
الفرتة املاضية إىل الحساب الخاص، أو اإليرادات التي 
ســتورد خالل املرحلة القادمة من السفن التي سيتم 
إدخالها واســتخدامها جميعا لدفع مرتبات املوظفني 
وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤، وبناء عىل اآللية التي سيتم 

االتفاق عليها.
هدف الحكومة األســايس من تلك املبادرة هو منع 
حدوث أي أزمة يف املشتقات النفطية، وضمان وصول 
تلك اإليرادات ملستحقيها من املوظفني املدنيني، وعدم 
تعرضها للمصادرة واالستغالل من قبل املليشيا الحوثية 
لتمويل حربها العبثية عىل اليمن واليمنيني حسب بيان 

الحكومة. 

رفض حوثي 
مليشــيا الحوثي املتمردة رفضت مبادرة الحكومة 
اليمنية، الستئناف إدخال الوقود إىل ميناء "الحديدة"، 

الواقع تحت سيطرتها غربي البالد.

املليشيا عرب بيان لها شددت عىل وجوب دخول السفن 
من دون عوائق أو رشوط إىل امليناء.

دعوة أممية 
املبعوث الخــاص غريفيث دعــا الحكومة اليمنية 
واملليشيا إىل االنخراط مع مكتبه بشكل عاجل للوصول 
لحل يضمن قدرة اليمنيني عىل الحصول عىل احتياجاتهم 
األساسية من الوقود واملشتقات النفطية، واستخدام 
اإليرادات املرتبطة بذلك يف سداد رواتب موظفي القطاع 

العام. 
ولفت إىل جهــود مكتبه املتكررة لدعــم الطرفني 
"للتوصل إىل اتفاقات تكفل اســتمرار التدفق املنتظم 
للواردات التجارية للوقود إىل اليمن عرب ميناء الحديدة، 
وتخصيص إيراداتها لســداد رواتب موظفي القطاع 
العام، مشرياً إىل تيرس مكتبه يف ستوكهولم املحادثات 
بني الطرفني التي أدت إىل توقيع اتفاق الحديدة يف كانون 

األول/ديسمرب 2018".
وتطرق غريفيث إىل ازمة الوقود يف خريف عام 2019، 
وقد ترتب عىل جهود األمم املتحدة يف ذلك الحني اتفاقاً " 
لتخصيص إيرادات ميناء الُحديدة املحصلة من عائدات 
الجمارك والوقود وغريها من السلع، عرب فتح حساب يف 
البنك املركزي بـالُحديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة 

املدنية يف املحافظة وباقي مناطق اليمن.
وّذكر غريفيث يف بيانه، بمنــح الحكومة اليمنية 
"تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إىل الحديدة 
منذ تعليق الرتتيبات املؤقتة )يف إشــارة إىل ســحب 
الحوثيني من حســاب املرتبات("، وقــال: "ومع أنَّ 

تلك خطــوة يف االتجــاه الصحيح، إال 
أن هناك حاجــة للمزيد من اإلجراءات 
لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل 

وصولهم للوقود".

استجابة حكومية
رد رسيع عىل دعوة املبعوث األممي من 
قبل الحكومة اليمنية التي أكدت حرصها 
عىل تسهيل وصول املشتقات النفطية 
عرب ميناء الحديدة عىل الرغم من قيام 
مليشــيا الحوثي املتمردة بخرق اآللية 
املتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن، وذلك 
بســحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من 
عائدات املشتقات النفطية من الحساب 
الخاص يف فرع البنك املركزي يف الحديدة 
املخصص لدفع مرتبات املوظفني املدنيني 

يف كافة أرجاء اليمن. 
الحكومة أكدت استمرارها يف االنخراط 
التام مع مكتب املبعوث االممي تفاديا 
لحدوث أي أزمات يف املشتقات النفطية 

بسبب استمرار تعنت املليشيا.

احتكار للوقود 
الحكومة يف بيانها حول املبادرة الجديدة ذكرت أنه 
وعىل الرغم من خروقات الحوثيني ونهبها لتلك العائدات 
إال أنها عملت عىل إدخال عدد من الســفن عرب ميناء 
الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشــتقات نفطية 
تفاقم معاناة اليمنيني السيما خالل الظروف الراهنة، 
عىل الرغم من استمرار قيام الحوثيني بالسيطرة عىل 

الحساب الخاص الذي تودع فيه هذه العائدات. 
غري أن املليشيا الحوثية يف صنعاء املختطفة وبقية 
مناطق سيطرتها تواصل احتكار الوقود وإنعاش السوق 
السوداء لبيعه يف شوارع املدن بأسعار مضاعفة، وسط 
اتهامات مجتمعية واســعة بضلوع قادة املليشيا يف 

افتعال األزمة التي تدر عليهم مبالغ مالية طائلة.

ويف حني فاقمت األزمة املســتمرة منذ 10 أسابيع من 

معاناة السكان املعيشية واإلنسانية والصحية، ونتجت 
عنها أوضاعاً مأساوية وكارثية أفاد موظفون يف رشكة 
النفط بصنعاء "للرشق األوســط" بوجود كميات كبرية 
من املشتقات يف صهاريج وخزانات أرضية رسية تابعة 
لقيادات حوثية نافذة تكفي لتغطية السوق لفرتة 6 أشهر؛ 

لكن املليشيا تتعمد خلق األزمة لتحقيق مكاسب مالية. 
املليشيا االنقالبية يف منتصف يوليو )تموز( املايض 
أمرت بحجز كل الكميات املتوفرة من الوقود ومنع بيعها 
للمواطنني، يف حني أقدمت عىل احتجاز كل ما يصل من 
إمدادات البنزين والديزل، أو سحبها عرب تجارة السوق 
الســوداء التي يديرها قادة الجماعة لبيعها بأسعار 

مضاعفة ضمن عملية فساد كربى وممنهجة.

دائما ما شكلت اإلمامة الكهنوتية يف اليمن ذراعا 
لدول األطماع واالستعمار الخارجي، ويف محطات 
متعددة من التاريخ الحديث واملعارص، شــهدت 
عالقات هذه الدول تطورا كبريا مع اإلماميني الذين 
قدموا كل ما بوسعهم إلحالل االستعمار الخارجي 
واستنزاف ثروات اليمن وموارده ومقدراته، وتظل 
العالقات البينية وأعمال التعاون والتنسيق املشرتك 
يف تنام مستمر مع إرسائيل املحتلة من عهد اإلمام 
أحمد حميد الدين إىل زعيم املليشيا املتمردة عبد امللك 
الحوثي، وثق موقع الثورة نت أبرز محطات هذا 

التعاون، ونعيد نرشه هنا ألهميته

المرحلة األولى: 
التعاون إلجهاض ثورة 26 سبتمرب وما قبلها.

- عملية بساط الريح التي بدأت 1949 هي أبرز 
عملية تعاون بني اإلمامــة وإرسائيل حيث دعم 
اإلمام أحمد دولة إرسائيل بـ 49 ألف يهودي يمني.
- نفذت إرسائيل خــالل 1964 و 1967 ثالث 
عمليات مساندة لإلمام البدر أطلق عليها )الدوربان 

– مانغو – الصلصة(.
- أنشأت إرسائيل مراكز يف تل أبيب الستقبال 

املقاتلني اليهود إىل جانب اإلماميني يف اليمن.
- اســتقطبت إرسائيل أكثر مــن 15 ألفاً من 

املرتزقة للقتال إىل جانب قوات البدر والحسن.
- نفذت إرسائيــل إنزاالً مظليــاً لحوايل 400 

إرسائييل من أصل يمني لدعم البدر.

المرحلة الثانية:
تهجري بقية اليهود وإيقاف كافة جهود الدعم 

لفلسطني:
- بعد ســيطرة الحوثيني عىل صعدة يف 2007 
قاموا بأول عملية تهجري ليهود آل سالم، بعدها 

تم نقل 200 يهودي إىل إرسائيل.
- بعد سيطرة الحوثيني عىل صنعاء نفذوا ثاني 
عملية تهجري لـ 19 يهودياً إىل إرسائيل يف مارس 

2016 عرب عملية رسية ومعقدة.
- من إبريل 2015م إىل ديســمرب 2016 أغلقت 
مليشيا الحوثي جميع الجمعيات العاملة لفلسطني 
وسكنات الطلبة الفلسطينيني واعتقلت مرشفيها.
- يف فرباير 2019 أقدمت مليشيا الحوثي عىل 
احتالل منزل الشــهيد يارس عرفات رئيس دولة 

فلسطني بعد أن ظل لعقود يف مأمن.
- أسقطت مليشيا الحوثي كفالة أكثر من 3000 
يتيم فلسطيني و350 أرسة كانت تكفلهم جمعيات 

تعمل يف اليمن.

المصادر:
- كتاب )سنوات الغليان( محمد حسنني هيكل.

- صحيفة سالح الجو اإلرسائيلية.
- مقال للباحث التاريخي بالل الطيب.

- مقال لرئيس مركز نشوان للدراسات.
- شمعون برييس مساعد وزير الدفاع اإلرسائييل

أبرز حمطات التعاون اإلمامي اإلرسائييل

مبالغ طائلة أثقلت كاهل الباعة والتجار ورجال األعمال وانعكست على غالء المعيشة

اجلبايات احلوثية.. جتريف متعمد لقطاع األعامل اجلبايات احلوثية.. جتريف متعمد لقطاع األعامل 

رفضت مبادرة حكومية جديدة تمنع حدوث أزمة مشتقات وتضمن استمرار رواتب الموظفين

مليشيا احلوثي.. إرصار عىل هنب املواردمليشيا احلوثي.. إرصار عىل هنب املوارد
واالستحواذ عىل رواتب املوظفنيواالستحواذ عىل رواتب املوظفني
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إن املتأمل لألحداث الجارية واملعارك 
املســتمرة والضغط املتتايل عىل جيشنا 
املرابــط ومقاومتنا الباســلة، ال يجد 
برشاً كبقية البرش بل يجــد جباالً فوق 
الجبــال، إن تكلموا زأروا كزئري األســد، 
وان واجهوا العدو تقدموا وانقضوا عليه 
انقضاض البزاة عىل الحجل، أيديهم عىل 
الزناد وعيونهم ســاهرة وقلوبهم يقظة 
ونفوســهم عالية، ال يــكاد يمر يوم إال 
ويقع الحوثي فريسة يف بقعة من األرض، 
حولوا الجبال إىل مراتع لهم، والصحاري 
إىل مصايد بأيديهم، والسهول إىل مكابس 
للعدو، فأصابوهم بالرعب والفزع، مما 
اضطر الحوثي أن يبالــغ يف الكذب عىل 
أتباعه فيفرتي ويكذب ويتحرى الكذب يف 
كل قنواته وإذاعاته ووسائله كي يقنعهم 
أن ال أحد أمامهم وال مقاوم يواجههم، فما 
إن يربزوا يف مكان حتى يتم اصطيادهم 
كالفريسة الغبية عن الحذر، فلله درهم، 
فكم نامت عيون بحراستهم، وكم عاشت 
نفوس برباطهــم، وكم عبــدت قلوب 

بفضلهم، فهم حراس النساء واألطفال 
والشــيوخ والرجال واملستضعفني يف كل 
مكان، فأراحوا الناس من آالمهم وأذابوا 
الــرش يف مكانه، وصبــوا عليهم العذاب 

والنكال، وأذاقوهم الويالت والحرسات.

وكما وصــف محمد إقبال شــباب 
املسلمني قديماً فها نحن نرى هذا الوصف 

ينطبق عىل رجالنا:

من ذا الذي رفع السيوف لريفع 

اسمك فوق هامات النجوم منارا

كنا جبــاال يف الجبــال وربما

رسنا عىل مــوج البحار بحارا

بمعابــد اإلفرنــج كان أذاننا

قبل الكتائب يفتــح األمصارا

لم تنس إفريقيا وال صحراؤها

ســجداتنا واألرض تقذف نارا

وكأن ظل الســيف ظل حديقة

خرضاء تنبــت حولها األزهارا

لم نخــش طاغوتا يحاربنا ولو

نصــب املنايا حولنا أســوارا

كنا نــرى األصنــام من ذهب

الكفارا فنهدمها ونهدم فوقها 

لو كان غري املســلمني لحازها

كنــزا وصاغ الحــيل والدينارا

فكما قال كنا جباال ونحن نقول كنا 
وما زلنا.

وباملقابل نجد هــؤالء املجاهدين يف 
سلمهم ال تفارق شــفاههم ابتسامتهم 
الرقيقة رقة املاء، واللينــة لني الحرير، 
ولكنهــم يف حروبهم أقىس مــن الحديد 

واصلب من الصخر:

يبتســم املســلم يف ســلمه

عن رقــة املاء ولــني الحرير

وتبــرص الفــوالذ يف عزمــه

إذا دعا الحــرب ونادى النفري

اشتدَّ الَكرُْب والبالء عىل رسول الله، وهنا 
كان البدَّ من الهجرة؛ للمحافظة عىل أمر هذا 

الدين، وحامل هذه الرسالة العظيمة.

حارص عتاة الُكفر واإلجرام بيَت رسول 
الله ليقتلوه، ينام اإلمام عيّل بن أبي طالب 
- ريض الله عنه - بكل شجاعة وبطولة يف 
م -  فراش املصطفى - صىل الله عليه وســلَّ
ار، ويضع الرَّســول الكريم  ُيْعِمي الله الكفَّ
فوق ُرؤوســهم الرتاب إمعاًنــا يف إْذاللهم، 
ار ِبما حدث، ُيعلنون عن جوائَز  ُيفاجأُ الكفَّ

ضْخمة ملن يأتي برسول الله.

أحــداث تتالحــق، والله ُيؤيِّــد حبيَبه 
ومصطفاه، وعني الله ترعى الرسول - صىلَّ 
الله عليه وسلَّم - وصاحبه أبا بكر الصديق - 
ريض الله عنه وأرضاه - ال َيخىش من مالحقة 
ار األرْشار الذين أْقسموا أال يرْتُكوه حيًّا،  الكفَّ
يمكث رســول الله يف الغار ومعه أبو بكر 
ار  الصديق، وَيخىش أبو بكر من بْطش الكفَّ
الذين ُيحارصون الغار، وبينهم وبني الرسول 
وصاحبه عدَّة أمتار: "يا رسول الله، لو نظر 
أحدهم إىل موطن قدمْيه لرآنا"، لكنَّ الرَّسول 
الكريَم - صىلَّ الله عليه وسلَّم - ُيطمنئ أبا 
بكر بأنَّ الله هو الذي يدافع عنُهما فيقول 

له: ))يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنني اللُه ثالُثهما، 
ال تحزن إنَّ الله معنا((.

فتهدأ نفس أبي بكر الصديق، فماذا بعد 
حماية ورعاية الله؟

ُه اللَُّه إِْذ أَْخرََجُه  وُه َفَقــدْ َنرَصَ }إاِلَّ َتنرُصُ
ِ إِْذ ُهَما يِف الَْغاِر إِْذ  الَِّذيَن َكَفُرواْ َثاِنَي اْثَنــنيْ
َيُقوُل لَِصاِحِبِه الَ َتْحَزْن إِنَّ اللََّه َمَعَنا َفأَنَزَل 
اللَُّه َســِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها 
ْفىَل َوَكلَِمُة اللَِّه  َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُرواْ السُّ

ِهَي الُْعلَْيا َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]التوبة: 40[.

البدر يطلع يف املدينة املنورة:

ظلَّ األنصار ينتظرون طلوع البدر، طلوع 
القمر امليضء، طلوع رســول الله وخاتم 
األنبياء واملرسلني، مرَّت األيَّام وهلَّت أنوار 
الحبيب املصطفى - صىلَّ الله عليه وسلَّم - 
وهرع أهل املدينة يستقبلون أرشف خلْق الله 
أجمعني، الكل ُيريد رشف مصافحة الرَّسول 

والجلوس إليه، الجميع ينشد ويردِّد:

َطلََع   الَبْدُر    َعلَْيَنــا        ِمْن  َثِنيَّاِت   الوََداْع

ــْكُر  َعلَْيَنا        َما  َدَعا   لِلَِّه   َداْع َوَجَب الشُّ

َهــا   املَْبُعوُث   ِفيَنا        ِجْئَت ِباألَْمِر املَُطاْع أَيُّ

ْفَت املَِديَنْة        َمرَْحًبا َيا  َخرْيَ  َداْع ِجْئَت رَشَّ

فتح مكة وانتصار الخري عىل الرش

خرج رسول الله صىل الله عليه وسلم من 
مكة لكنه لم يعد إليها إال بعد ثماني سنوات، 
من اإلعداد والتخطيط والتهيئة، فدخل رسول 
ة التي ُطرد منها، وفرَّ من عذاب أهلها  الله مكَّ
وجْوِرهم، وســأل الكريم - صىلَّ الله علْيه 
وسلَّم - أهلَها: ))يا معرش قريش، ما ترون 
أني فاعل بكم؟((، قالوا: أٌخ كريم، وابن أخ 
كريم، قال: ))فإني أقول لكم ما قاله يوسُف 
إلخوته: ال َتْثِريَب علَْيُكم الَيوَْم، اذهبوا فأنتم 

الطلقاء((.

غَفر الرَّســول الكريم لجميِع َمن آَذوه 
وضيَّقوا عليــه وحارصوه، َلم يســتِجب 
ة من  لشــهوة االنِتقام برْغم إْجرام أهل مكَّ
ار، الذين فعلوا به وبأصحابه األفاعيل،  الكفَّ
سامحهم وهو القوي العزيز الكريم، والذي 
كان بإمكانه بإشارة واحدة بإصبعه أن ُيَطري 
أعناقهم، بنيَّ لهم كيف أنَّ الخري ينترِص عىل 
ِّ مْهما طالت األيَّــام والليايل، كيف أنَّ  الرشَّ
الظلم رسعان ما يتهاوى، وأنَّ العدل َيجب 
يطان  أن يسود بني بني البرش، فرشيعة الشَّ
ور واآلثام، ورشيعة الله تؤدي  تؤدي إىل الرشُّ

إىل العْدل واإلحسان والخري.

الهجرة النبوية بداية النهاية الهجرة النبوية بداية النهاية 
لرحلة الظلم والعذابلرحلة الظلم والعذاب

الخري والرش متالزمان يف كل زمان 
ومكان، فما وجد الخري إال وجد أمامه 
الــرش، فمنذ أن خلق اللــه آدم، ُوجد 
الخري والرش، ودائًما ما ينترِص الخري 
ِّ مهما طــال الزَّمان، ومهما  عىل الرشَّ
لم والطغيان، فالرصاع بني  استمرَّ الظُّ
ِّ رصاٌع أبديٌّ ودائم، حتى  الخري والرشَّ
يرث الله األرض ومن عليها، واللبيب 
س  َمن يتأمل يف نهايات الرصاع الرشَّ

. ِّ املمتد عرْب التَّاريخ بني الخري والرشَّ
لم نســمع أو نقرأْ أبًدا عن انِتصار 
ِّ عىل الخري، نعم، قد يبدو ِللنَّاس  الرشَّ
ا ال خالص مْنه، وال انِتصار  أنَّ هناك رشًّ
للخري عليه، ولكن رسعــان ما يبدو 
الخري قويًّا، ال يخلف وعده أبًدا، ونرى 

َّ يندِحر وينزوي بعيًدا. الرشَّ
ِّ التي  ولعلَّ أوىل رِصاعات الخرْي والرشَّ
وقعت بني بني آدم، هي ما حكاه ربُّ 

العزَّة يف قرآِنه الكريم بشأن ابنْي آدم:
}َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبــأَ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ 
إِْذ َقرََّبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم 
ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر َقاَل أَلَْقُتلَنََّك َقاَل إِنََّما 
َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقنَي...{ ]املائدة: 27 

.]32 -
َّ النَّدم، لكنه  وغالًبا ما يعقب الرشَّ
يف أحيان كثرية ال ينفع النَّدم وال ُيفيد 
ير بــأي يشء، ويصدق عىل ذلك  الرشِّ

حال الظاملني األرْشار يوم القيامة:
}َيْوَم َينُظُر اْلَمرُْء َمــا َقدََّمْت َيَداُه 
َوَيُقوُل اْلَكاِفُر َيا َلْيَتنِــي ُكنُت ُتَراًبا{ 

]النبأ: 40[.

الُِم َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل  }َوَيوَْم َيَعضُّ الظَّ
َيا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيال * َيا 
َوْيلََتى لَْيَتِني لَْم أَتَِّخْذ ُفالًنا َخلِيال * لََقْد 
أََضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءِني َوَكاَن 
ْيَطاُن ِلإلِنَساِن َخُذوال{ ]الفرقان:  الشَّ

.]29 - 27
واملتأمــل يف مصــري األرشار َيِجد 
أنَّهم ال يتَِّعظون من حوادث التَّاريخ، 
وال مــن ِنهايات الــرشَِّّ املُْخِزية، فقد 
غرَّْتهم الحياة الدنيا، واستجابوا لنداء 
يطان الرَّجيم، رْغم ِعلِْمهم ويقينِهم  الشَّ
هم  يطان سيخذلهم ولن ينرُصَ أنَّ الشَّ

أبًدا.

الهجرة النبوية الرشيفة 

انتصار الخري عىل الرش

من أروع األمثلة يف تاريخ انتصارات 
الخــري عىل الــرش: حــادث الهجرة 
النبوية الرشيفة، تلك الهجرة إىل الله، 
تلك الهجرة التي كانــت هجرًا للظلم 
والفحش والطغيان، تلك الهجرة التي 
ست لعاَلم خرييٍّ تسود فيه القيم  أسَّ
واملثل واألخالق، عالم تكون فيه كلمة 
الله هي العليا، وكلمــة الذين كفروا 

السفىل.
لقد تعرَّض الحبيب املصطفى - صىل 
الله عليه وسلم - لحمالت إيذاء عاتية 
منذ أن بدأ يجهر بدعوته املباركة، لم 
يُرق ألنصار الرشِّ - الُكفار - ما جاء به 
ٌد - صىل الله عليه وسلم - من عند  محمَّ

ربه، فأخذوا ُيضيِّقون عليه ويروِّعون 
أتباعه وُيعذِّبون أنصاره، ويحارصون 
قومه، فكيف له أن يجعل اآللهة إلها 

واحًدا؟!
حــاول الُكفار بشــتَّى الطرق أن 
ا وجدوا  يعرقلوا مســرية الدعوة، فلمَّ
إرصار الرسول الكريم - صىل الله عليه 
وسلم - عىل دعوته، ذهب بعضهم إىل 
الرتغيب علَّهم يجدون فيه ما َيْثنيه عن 

الدعوة إىل عبادة الله الواحد األحد.
مهما طال الليــل فالبدَّ من طلوع 

الفجر
لم يخربنا التاريخ أنه يف أحد األيام 
فــت الدنيا عند الليــل ولم ينبلج  توقَّ
النهار، ولم يجعل الله الليل رْسمًدا إىل 
يوم القيامة، بــل جعل الليل والنهار، 
ومهما طــال الليل فالبــدَّ من طلوع 

الفجر والبدَّ من رشوق الشمس.
وكذا مْهما طال الظلم والجْور فالبد 
ق العدالة، والبد أن تكون هناك  أن تتحقَّ
نهاية للعذاب، والبد أن ينترص املظلوم، 
فاأليَّام دول؛ يقول الحق - ســبحانه 
وتعــاىل -: }َوِتلَْك األَيَّــاُم ُنَداِوُلَها َبنْيَ 

النَّاِس{ ]آل عمران: 140[.
ولله َدرُّ الشاعر أبي البقاء الرندى إذ 

قال يف معرض رثاء األندلس:

ٍء إَِذا  َمــا  َتمَّ  ُنْقَصاُن لُِكلِّ َشْ

َفال ُيَغرَّ  ِبِطيِب  الَعيِْش  إِْنَساُن

ِهَي األُُموُر َكَما َشــاَهْدُتَها ُدَوٌل

ُه  َزَمٌن  َســاَءْتُه  أَْزَماُن َمْن  رَسَّ
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َسيُِّد  َلِكنَُّه  َحَدٌث؛  فالِهْجَرُة 
األَْحــَداث، فالهجــرة َحَدث 
تاريخي عظيم؛ لكنه لم يكْن 
كأيِّ حدٍث، ولن يكون، َحَدٌث 
أعظم ِمن أن يكوَن حَدًثا عاديًّا 
ِمن أحداث التاريخ؛ فلقِد ابتدِئ 

به التاريخ.

حدث عظيم:
 إذا كانت عظمة األحداث ُتقاس 
بعظمة ما جــرى فيها، فليس أثبت 
عظمة لحدٍث ما من حادث الهجرة؛ 
فلقــد كان عظيًما ما َحَدَث فيه ِمن 
تضحيَّــات، وبــْذٍل، وحفظ كرامة 

ومكانة.

 وإذا كانــْت عظمــة األحداث 
بعظمة األماكن، فليس هناك أحب 
إىل قلب املؤمن، وال أرشف من مكة 
واملدينة، أو عظمــة الزمان، فليس 
أرشف من بداية العام الهجري، فهي 

يات. بداية الفتح والُبرْشَ

 وإذا كانــْت عظمــة األحداث 
ُتَقاس بعظمــة القائمني بها، فهذا 
َحَدٌث شِهد تحرُّكات أعظم إنسان، 
وأرشف مخلوق، مع أنَّ هناك أناًسا 
هاجروا؛ لكن هجرتهم هجرة أفراد، 
وهجرة النبي - صىل الله عليه وسلم 

ة. - هجرة أمَّ

حدث الهجرة:

َمِت القيود، وبه   َحَدٌث به تحطَّ

نال حقوَقهم كلُّ العبيد.

 حدث به اْقُتلع حبُّ الدنيا مَن 
القلوب، ونال املؤمنــون حب عالَّم 

الغيوب.

ست دولة التوحيد،   حدث به تأسَّ
يف مقابل دولة الرشك والجحود.

 حدث به عزَّت نفوس املسلمني، 
قْت به كرامة املؤمنني. وتحقَّ

 حدث بــه عظمــِت األفكار، 

فأقيمْت دولــة، ولها فكرة، وجيش 
َيْحمي، ودعوة سائرة.

ار، وعزَّ   حدث به أُْرِهــَب الكفَّ
املهاجرون واألنصار.

 إنه حدث َخطَّ ِبُجذوره أعماق 
التاريخ طوالً وعرًضا، قديًما وحديًثا.

وليس أدل عىل ما أقول ِمن تخليد 
هذه الذكرى؛ لتكوَن بداية الســنة 
املقابلة للعام امليالدي، فكان التأريخ 

الهجري.

ملاذا الهجرة؟
1( كانــِت الهجرة املباَركة لفتح 
مجاالت جديــدة يف الدعوة إىل الله - 

تعاىل.

2( لفتح أرض وقلوب من جديد، 
بال معاَكسة أو تعطيل.

3( لتظهَر البطوالت والتضحيات، 

ف الطاقات. وُتوَظَّ

4( تربية عىل التخلُّص من عالئق 
الدنيا، وربط القلوب بربِّها.

5( لرتبية النفــوس عىل جزء 
مَن الجهاد، وطرف مَن الســمع 

والطاعة.

6( ليكون النبــي - صىل الله 
ًعــا، حتى يف  عليه وســلم - ُمرشِّ
أســوء الظروف؛ لتالئم دعوُته كلَّ 

الظروف.

إنَّ النفوس املؤمنة تعي جيًدا أنه 
ال يكون يف ُملك الله إالَّ ما شــاء الله 
وأراد، وعندها تعلم النفوس الكبار 
والجماعة املســلمة أنها لن تتعلَّم 
بدون تضحيات، فال ُبدَّ إًذا من دفع 
رضيبة االنتماء للدعــوة، يدفعها 
الداعيــة، فليصرب ُدعــاة العرص، 
ل رجال اليوم، فتلك أحداث  وليتحمَّ
كانت نتيجُتها ترَك البالد؛ ولكن لم 
ُترْتَك األفكار واملعتقدات، ولم ُيضيع 
َقِت الغاية  املسلمون الهدف؛ ولذا تحقَّ

املرجوة ِمن رضا املحبوب.

وألنَّ أحــداث التاريخ متَجدِّدة 
الكتُب  املعنــى، فلقــد كُثــَرت 
واملؤلَّفات، وَكُثــر حديث العلماء 
والدعــاة حول الهجــرة، كحدث 
ميلء بالدروس والِعرَب، ويف كلِّ عام 
تتَجدَّد الذكرى، ويتجدد معها يف كل 
عام معاٍن جديدة، ترتبط بأحداث 
الزمان واملكان، وتلك ميزة رسالة 
اإلســالم: صالحية التطبيق يف كل 

زمان ومكان.

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة أمةهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة أمة مجاهدون مهاجرون مجاهدون مهاجرون 
في الجبهاتفي الجبهات

ما أعظم أن يحذو املسلم حذو نبيه محمد صىل الله عليه 
وسلم يف كل يشء، ولكن أعظم حدث لرسولنا وأعظم منعطف 
يف التاريــخ )الهجرة النبوية( فأنَّا لنــا هجرة معه، ولكن 
مقادير الله ساقت لنا هذه الفضيلة بدون إرادتنا مكرهون 
يف ذلك، فأغلب املجاهدين يف الجبهات مهاجرين من قراهم 
ومدنهم ومنازلهم فنالوا فضل الهجرة والجهاد معاً، فتأسوا 
بحبيبهم محمد صىل الله عليه وسلم، ففضلهم عند الله تعاىل 
عظيم ومكانتهم كبرية ومنزلتهم عالية، ولنقرأ اآليات التي 

مدحتهم:

1( } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اللَِّه 
أُولَِئَك َيرُْجوَن َرْحَمَت اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]البقرة: 218[

2( }َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخرُِجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوأُوُذوا يِف َسِبييِل 
َئاِتِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت  َرنَّ َعْنُهْم َســيِّ َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا أَلَُكفِّ
َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َثوَاًبا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن 

الثَّوَاِب{ ]آل عمران: 195[

3( }َوالَِّذيَن َهاَجُروا يِف اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ُظلُِموا لَُنَبوَِّئنَُّهْم يِف 
ْنَيا َحَسَنًة َوأَلَْجُر اآْلِخرَِة أَْكرَبُ لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن )41( الَِّذيَن  الدُّ

ُلوَن{ ]النحل: 41، 42[. َصرَبُوا وََعىَل َربِِّهْم َيَتوَكَّ

4( } ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ُفِتُنوا ُثمَّ َجاَهُدوا 
َوَصرَبُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََغُفوٌر َرِحيٌم{ ]النحل: 110[.

5( }َوالَِّذيَن َهاَجُروا يِف َسبِيِل اللَِّه ُثمَّ ُقتِلُوا أَْو َماُتوا لرََيُْزَقنَُّهُم 
اللَُّه ِرْزًقا َحَسًنا َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخرْيُ الرَّاِزِقنَي )58( لَُيْدِخلَنَُّهْم 

ُمْدَخاًل َيرَْضْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعلِيٌم َحلِيم{ ]الحج: 58، 59[.

 الهجرة النبوية.. انتصار  الهجرة النبوية.. انتصار 
الخير على الشرالخير على الشر



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

وقع االتحاد االوروبــي وبرنامج االمم 
املتحدة اإلنمائي يف اليمن، االثنني، اتفاقية 
رشاكة تهدف إىل تحسني الوضع االقتصادي 

واالجتماعي لليمنيني.
وقال مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
يف بيان صحفي:" إن الرشاكة البالغة قيمتها 
4ر82 مليون دوالر ستكون هي األكرب من 
نوعها، وستعمل عىل تعزيز قدرات السلطات 
املحلية وجهود العمل اإلنساني املنقذ للحياة 

والعمل التنموي عىل املدى الطويل، وإرشاك 
القطاع الخاص اليمني يف مكافحة الفقر".

وأضاف "تهدف الرشاكة التي مدتها ثالث 
سنوات ويطلق عليها مسمى )تعزيز املرونة 
املؤسسية واالقتصادية يف اليمن( إىل إعادة 

بناء ثقة املجتمع يف الدولة اليمنية".
بدوره، قال ســفري االتحــاد االوروبي 
لدى اليمــن هانز جروندبــرج يف ترصيح 
صحفي:" أنه يف العام السادس من النزاع 

باليمن يواصل االتحاد االوروبي وقوفه إىل 
جانب اليمنيني ليس فقط ملواجهة التحديات 
األكثر إلحاحا، ولكن أيضا لبناء مستقبلهم". 
وأضاف "هذه املبادرة الجديدة سرتكز بشكل 
خاص عىل القطاعات الحيوية للســكان 
املعرضني للخطر مثل الصحة واملياه والغذاء 

والتعليم".
من جانبه أعرب املمثــل املقيم لربنامج 
األمم املتحدة االنمائي يف اليمن أووك لوتسما 

يف ترصيح مماثل، عن سعادته بهذه الرشاكة 
التي ستســهم يف مواصلة تحســني حياة 
وأوضاع اليمنيني للحفاظ عىل أنظمة الحكم 

املحيل وتعزيزها وتوسيعها.
وأضاف "أن املبادرة ستبدأ يف سبتمرب يف 
جميع أنحاء اليمن، وستعكس املسؤولية 
يف إعادة بناء السالم واالستقرار، باإلضافة 
إىل تلبيــة االحتياجات الفورية للســكان 

املحليني".

الحديدة
استشــهد 5 مدنيني، وإصابة 
آخرين، األحد املــايض، جراء 
سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا 
الحوثي االنقالبيــة عىل أحد 
الباصات يف محافظة الحديدة، 

أثناء مروره يف شارع املطار.
إصابة امرأة مسنة تدعى مريم 
زهاري برصاص قناص مليشيا 
الحوثي أثناء رعيها الغنم قرب 
منزلها يف مديرية حيس األحد 

املايض.
إصابة املواطن عبدالله طالب 
حمنة برصاصة قناص مليشيا 
الحوثي يف رأسه، أثناء تواجده 
يف سوق ربع الحرضمي شمال 
رشق مدينــة َحْيس، لغرض 

رشاء وجبة عشاء ألطفاله.

تعــز
إصابة جميلــة عبده مهيوب 
)50 ســنة( برصاص قناص 
حوثي أثناء جلبها املاء من جوار 
منزلها أســفل تبة الصالحني 
بمنطقة الشقب بمديرية صرب 
املوادم، وكانت املواطنة جميلة 
قد أصيبت بشــظايا قذيفة 
هاون حوثية، باإلضافة إىل أربع 
عمليات قنص يف نفس املنطقة 
برصاص مليشيا الحوثي منذ 

بداية الحرب.
إصابة الطفل "شهاب رسام 
ســعيد )12 عاًما(" برصاص 
قناصــة مليشــيات الحوثي 
املتمركزة يف تلة الكمبتني شمايل 
مدينة تعز مســاء الخميس 

املايض.

البيضاء 
استشــهاد املواطنيني: عارف 
عيل محمد الحميقاني، وصالح 
نــارص حســني الحميقاني، 
املواطن عبدالرحمن  وإصابة 
أحمد حســني الحميقاني إثر 

انفجــار لغــم أريض زرعته 
الحوثــي يف قرية  مليشــيا 
النرسين، بمديرية الزاهر،أمس 

األربعاء.
إصابة الطفل أحمد محمد أحمد 
عمر الحميقاني إصابة خطرية، 
إثر استهدافه برصاص قناص 
حوثي يف رأســه أثنــاء رعيه 
لألغنام بوادي آل سعيد بقرية 
املحصن يف آل حميقان بمديرية 

الزاهر السبت املايض.

حـجة
تعذيــب وإعــدام الرتبــوي 
املختطــف "محمــد عبدالله 
محسن سلبة" بطريقة مروعة، 
يف سجون مليشيات الحوثي بعد 
أربعة أيام مــن اختطافه من 

مدينة حجة الخميس املايض.

مــأرب
استهداف مسجد قوات األمن 
الخاصة بصاروخ بالستي فجر 
الجمعة أدى إىل استشهاد 6 من 
منتسبي قوات األمن وجرح 20 
آخرين أثناء أدائهم صالة الفجر
تفجريها لعدد من منازل أبناء 
قبيلة آل فراس املناوئني لها يف 
وادي الضيق، بمديرية رصواح 
غرب محافظــة مأرب، أمس 
األربعاء، ومن بني املنازل التي 
فجرتها املليشيا الحوثية منزل 
الشيخ القبيل الشيخ صالح بن 

فراس الجهمي.

الجوف والضالع
 نهبــت عــرشات املاليني من 
العملة الوطنية الطبعة الجديدة 
بمديريــة دمــت بمحافظة 
الضالع، الثالثاء، ومدينة الحزم 
عاصمة محافظة الجوف، أمس 
األربعاء، وتركزت عملية النهب 
عىل املراكــز التجارية الكبرية 
واملوالت ومواد البناء وعدد من 

املنشآت واملحالت التجارية.

كرمت وزارة الصحة العامة والسكان، 
الثالثاء، بالعاصمــة املؤقتة عدن، أطباء 
بال حدود الفرنســية والبلجيكية، وذلك 
نظري جهودهم املبذولة يف مجابهة فريوس 

كورونا املستجد )كوفيد 19-(.
وأشارت الوزارة خالل التكريم بحضور 
وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية األولية 
الدكتور عيل الوليدي، والوكيل املســاعد 

لقطاع السكان الدكتورة إرشاق السباعي، 
وعدد مــن القيادات الصحيــة بعدن، إىل 
الجهود املبذولة ألطباء بال حدود يف القطاع 
الصحي باليمــن، وخاصة يف التصدي مع 
الجيش األبيض ملواجهة فريوس كورونا، 
إضافة إىل تدريب الكادر الطبي يف كل من 
محجر األمل ومركز العزل يف مستشــفى 

الجمهورية بعدن.

أقــرت اللجنــة األمنيــة بمحافظة 
حرضموت، منع أي فعاليات أو تجّمعات 
أو مظاهرات أو وقفات، حرصاً عىل سالمة 
املواطنني، وحتى ال تكون مدخالً للخارجني 
عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغالل 

حرية التعبري عن الرأي التي كفلها القانون 
لتنفيذ تلك املخططات واإلرضار باملواطنني، 
وشــددت اللجنة عىل األجهزة العسكرية 

واألمنية تنفيذ هذا القرار.
جاء ذلــك أثناء اجتماعها، برئاســة 

دشــن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه 
مفتاح، الثالثاء، أربع دورات تدريبية نسوية يف مهن 
حرفية لنساء الشهداء يف محافظتي مأرب والجوف 
والتي ينظمها ائتالف الخري لإلغاثة بالتعاون مع 
أكاديمية ديفرنت للتدريب والتأهيل، بتمويل من 

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وتســتهدف الدورات إكســاب 50 امرأة من 
نساء الشهداء مهناً حرفية يف مجاالت التصوير 
الفوتغرايف واملونتاج، وصناعة البخور والعطور، 
وصناعة املعجنات والحلويات، والخياطة، بهدف 
مســاعدتهن يف تكوين مشــاريعهن الصغرية 
وتحسني مســتوى أرسهن املعييش واالندماج يف 

سوق العمل واإلنتاج.
وخالل التدشني، طاف الوكيل مفتاح بقاعات 
التدريب للدورات األربع واستمع من القائمني عليها 
إىل رشح عن برامج التدريب وأهدافها، ومدة كل 
دورة والتي ترتاوح بني 20 يوما إىل 50 يوما حسب 

طبيعة كل دورة.
وأشاد الوكيل بهذه املبادرات يف التأهيل والتدريب 
لألرس وبناء قدراتها خاصة األرس األكثر ضعفا من 
األيتام واألرامل والنازحني بما يمكنهم من تحسني 
سبل العيش لهم ومستواهم املعييش وتحويلهم إىل 
أرس منتجة قادرة عىل املساهمة يف تنمية أرسهم 

وخدمة املجتمع واالندماج يف سوق العمل.    

مطمورة بالطني واإلطارات.. العثور عىل جثة 
آخر ضحايا غرق أرسة كاملة يف إب

عثر مواطنون، أمس األربعاء، عىل جثمان آخر ضحايا حادثة غرق سيارة 
جرفتها السيول يف محافظة إب قبل عرشة أيام.

وقالت مصادر محلية لـ"26ســبتمرب" :" إن املواطنني عثروا عىل جثمان 
الطفلة ثريا جزيالن الحاشــدي )14 عاًما( يف السائلة جوار املبنى الحكومي 
للجوازات القريبة من منطقة املشاعبه وادي دار الرشف بمدينة إب بعدما جرفتها 

السيول إىل جانب أرستها.
وأضافت املصادر "أن جثمان ثريا وجدت مطمورة بالطني واإلطارات التالفة".  
ويف وقت سابق، عثر األهايل واملزارعون يف الوديان خارج مدينة إب أربع جثث 

من الضحايا.

وقع الربنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، عىل مذكرة تعاون 
مشرتك مع مؤسسة فتيات مأرب 
لدعم رؤية املؤسسة يف تمكني دور 
املرأة، اقتصادياً من خالل "مرشوع 
ســبأ للتمكني االقتصادي للمرأة 
اليمنية" بهدف تطوير دور النساء 
يف الساحة االقتصادية. ومّثل الجانب 
الســعودي خالل التوقيع املرشف 
العام عــىل الربنامج الســعودي 
لتنمية وإعمار اليمن السفري محمد 
آل جابر، فيما مّثل مؤسسة فتيات 
مأرب رئيسة املؤسسة ياسمني عيل 

القايض.
وأوضح آل جابــر خالل توقيع 
مذكرة التعــاون أن هذا املرشوع 
يعد أول مــرشوع يوقعه الربنامج 
الســعودي لتنمية وإعمار اليمن 
مع مؤسسة تنموية تقودها امرأة 
يمنية، سواء يف محافظة مأرب أو 

عىل مستوى الجمهورية اليمنية، 
وأيضاً مسؤولة عن مشاريع لتمكني 
املرأة اقتصادياً وتمكني الشــباب 

وتعزيز امكانياتهم.
وأشــار إىل أن حاضنة األعمال 

التي تم تجهيزها وإعدادها يف مأرب 
ستكون عمالً نموذجياً لكل ما يمكن 
عمله يف تمكني الفتيات والشباب يف 
مأرب، والتي ستنعكس إيجابياً عىل 
بقية املحافظات.. مؤكداً أن الدعم 

التنموي بمحافظة مأرب يأتي يف 
جميع املجاالت.

وثمنت رئيسة مؤسسة فتيات 
مــأرب، دعــم اململكــة العربية 
الســعودية ممثلــة بالربنامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن.. 
مشــرية إىل أن هذا التعاون يهدف 
إىل خدمــة اقتصاد املــرأة وتعزيز 
حضورهــا يف املجتمــع عرب دعم 
مشاريع ناشــئة وتأهيل النساء 
إلنشاء مشــاريع ُحرة، باإلضافة 
إىل إبراز مواهب نســائية وتكريم 

شخصيات رائدة.  
ويتضمــن املرشوع إنشــاء 
حاضنة سبـأ للتمكني االقتصادي 
للمرأة اليمنية يف محافظة مأرب، 
حيث سيعمل الربنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن عىل تجهيز 
مقر متكامــل للحاضنة بجميع 

مرافقها.  

وزارة الصحة تكرم أطباء بال حدود 

اللجنة األمنية بحرضموت تقر عدم السامح 
بأي مظاهرات أو جتّمعات

تدشني دورات حرفية لنساء الشهداء بمحافظتي مأرب واجلوف

»إعامر اليمن« يبدأ من مأرب مرشوعا لتمكني املرأة اقتصادياً

 " First Global " يشارك 12 طالباً يمنياً يف بطولة
العاملية للروبوت والذكاء االصطناعي يف نسختها الرابعة 
التي تنظمها منظمة الفريســت جلوبل خالل الفرتة من 
يوليو حتى ســبتمرب القادم من العام الجاري 2020 م 

بمشاركة 170 دولة.
ويمثل الطلبة املشاركون يف هذه املسابقة تحت إرشاف 
مؤسســة أكاديمية املوهوبني بسيئون "مكتب الجمعية 
العربية للروبوت باليمن، من ثانويات الصبان والنموذجية 
والنهضة العلمية بســيئون ومدارس سالم بن محفوظ 
األهلية بحرضموت، و ثانوية البيحاني ومدارس سماء 

عدن و النورس األهلية بعدن.
وأوضح املرشف العام للفريق املهندس سالم السبايا 
لوكالة )سبأ(، أن البطولة تنظم يف هذه النسخة عن بعد 
نظراً ملا يمر به العالم من جائحة وباء كورونا.. مشريا إىل 
أن البطولة تجمع الشباب يف مرحلة الثانوية العامة والذين 
لهم اهتمام بعلوم الروبوت والذكاء االصطناعي، حيث 
يتم التنافس بينهم يف مجال تصميم وبرمجة الروبوتات، 
إضافة إىل تقييمهم يف مجموعة من املهارات أبرزها " حل 

املشكالت والعمل الجماعي".
وأكد أن الفريق يســعى يف هذه املشاركة إىل تحقيق 
مستوى مرشف للوطن ووضع اليمن ضمن مصاف الدول 

املتقدمة علمياً وتكنولوجيا.   

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

الثورات .. بني قيم السياسة وسياسة القيم
ارتباط التحوالت بالثورات حتمية يسندها التاريخ البرشي 
وتؤكدها الرشائع الســماوية، إذ أن الديانات تُعّد أرقى أنواع 
الثورات، كون التعاليم الثورية تأتي من السماء, واألشخاص 

املكلفون باملهمة الثورية يتم انتقاؤهم بعناية إلهية.
ولعل الديانات الســماوية هي أعظــم صانعة للتحوالت 
الثقافية وأرقاها لتميزها بأسمى القيم السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية وغريها من مجاالت التغريات الناتجة عن الثورات.

وبمرور الوقت تتهاوى الكثري من القيم تحت سلطة األهواء 
البرشية، فيحدث االنحدار الذي يستفز البعض من املصلحني 
ليقوم بثورة يريدون من خاللها تصحيح املسار لتعود األمة إىل 
جادة صوابها، وتنتهي فيها املظالم الناتجة عن غياب سلطة 
الضمري أو سلطة القانون, ولعل الثوار الصادقون أقرب الناس 
إىل املجتمعات وأكثرهم إيمانــا بأهمية قيام دولة تمثل روح 
املجتمع وتمارس السلطة باسمه وتحت رقابته .. بينما يسعى 
البعض من الثوار للحصول عىل الســلطة لذاته أو ألرسته يف 
عملية إحالل لواقع مشابه للواقع الذي ثار عليه، وذاك مدعاة 
للزلل السيايس، إذ أن تركيز السلطة يف يد فرد تعد أقرص طريق 

يؤدي إىل معصية االستبداد.
لقد كانت الســلطة يف بني أمية يف وجود الصحابة الكرام 
والتابعني الذين لم يروا يف الخضوع لهم كفرا وال فسوقا، ولو 
رأوا ما يوجب الثورة لثار الصحابة جميعا، فتمسكهم بالحق 
والذود عنه صفة مالزمة لهم.. إال أن ذلك لم يحدث.. وحينها 
قام الحسني بن عيل ريض الله عنه بثورة استمد أحقيتها من 
خارج شــعور الصحابة والتابعني، إذ كان ألبيه وأخيه ريض 
الله عنهما خالفات مع بعض الصحابة بشأنها، فكان موقف 

الحسني يف نفس السياق.
وقد نظر الكثري من الصحابة إىل ثورة الحسني عىل أنها شق 
للصف وخروج عن الجماعــة، فكانت كربالء التي قتل فيها 

الحسني وانتهت مفاعيل ثورته يف تلك الحقبة الزمنية.
وبعيدا عن املقارنة بــني الثائر ومن قامت عليه الثورة من 
حيث الصالح والقدرة واإلدارة إال أن ثورته كانت بهدف انتزاع 
السلطة من فرد ورث الخالفة عن أبيه لتكن يف يد فرد آخر يريد 
وراثة السلطة من أبيه بعيدا عن صوت األمة ورأي الجماهري 
التي التفت حول خصمه يزيد لتنتهي املعركة بالشكل املعروف.
ولعل الثقافة الدينية املغشوشــة قد وضعت حاجزا أمام 
ناظري املسلمني عن مناقشــة خالفات الصحابة واعتبارها 
تصب يف الخانة السياسية بل وأحيانا املصلحية، فالصحابة 
والتابعون برش يصيبون ويخطئون، وقد خاطب الله السابقون 
منهم بقوله:" منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد االخرة ". 
إن ثورة الحســني ريض الله عنه كانت ثورة سياسية ضد 
ساسة بني أمية الذين وقعوا أيضا يف الخالفات السياسية التي 
أدت إىل الحروب يف الكثري من الوقائع, وليس ذلك عيبا أو أنه 

خروج عن الدين أو ردة عن هداه.
إن الحقيقة بعد النبوات تعد نسبية بني كل املتخاصمني من 
البرش, فالكثري يسوس القيم وفقا لفهمه لإلسالم أو وفقا لهواه، 
بينما البعض هم من ينترصون للقيم السياســية ويسعون 

لرتسيخها بدمائهم كما فعل الزبريي ورفاقه األحرار.
إن تصحيح املفاهيم حول الكثــري من األحداث التاريخية 
بما فيها واقعة كربالء يعد من تجفيف منابع اإلرهاب اإلمامي 
الذي يستقي مفاهيمه من الصورة املغلوطة الناشئة عن الخلط 

الخاطئ بني الدين واألحداث السياسية.

احمد ردمان
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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 »١٩٤٤« الخميس ١٥ محــــــرم ١٤٤٢هـ  المـــوافـــق 3 سبتمبر ٢٠٢٠م

1212 طالباً يمنياً يشاركون يف بطولة  طالباً يمنياً يشاركون يف بطولة First GlobalFirst Global العاملية للروبوت والذكاء االصطناعي الرابعةالعاملية للروبوت والذكاء االصطناعي الرابعة

رشاكة أممية أوروبية بقيمة اثنني وثامنني مليون دوالر لتحسني أوضاع اليمنيني
محافظ املحافظة قائد املنطقة العسكرية 
الثانية رئيس اللجنــة األمنية اللواء الركن 
فرج البحسني، للوقوف أمام الحالة األمنية 

باملحافظة.
واســتعرضت اللجنة األمنية التقارير 
األمنية واالستخباراتية.. مؤكدة أنها وكما 
عهدها املواطن ســتكون عند مســتوى 
املســؤولية يف الحفاظ عىل األمــن العام 
وســكينة املواطنني وممتلكاتهم الخاصة 

وممتلكات الدولة.
وأهابت السلطة املحلية واللجنة األمنية 
باملحافظة، بكافة رشائح املجتمع واملواطنني 
التعاون مع األجهزة العسكرية واألمنية من 
أجل استتباب األمن واالستقرار والسكينة 

العامة.

رصد ألبرز جرائم مليشيا الحوثيرصد ألبرز جرائم مليشيا الحوثي
ضد اليمنيين خالل أسبوعضد اليمنيين خالل أسبوع


