
اجلمهورية تنترص
مثلت نكبة الـ21 من سبتمرب التي شهدت فيها البالد 
تمرد مليشــيا الحوثي الظالمية عىل الرشعية الدستورية 
ارتدادا فاضحا عن قيم الجمهورية، ونقطة ســوداء يف 
تاريخ اليمن املعارص، الذي كان قد أوشك عىل رسم خارطة 
مســتقبل جديد، ضامن لتصفري املشكالت وتجاوز عقد 
املايض، واالتجاه نحو البناء والتنمية واإلعمار عىل مبدأ تكافؤ 
الفرص والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتمكني الفئات 
األشد ضعفا وفقرا واألقاليم األكثر حرمانا من الخدمات 

والبنى التحتية وبرامج التنمية.
وحتى ال تنتقل البالد إىل املستقبل الذي تستحقه، وينعم 
أبناؤه بخرياته وموارده وفرصه الثرية، ظهرت قوى الرش 
واإلرهاب واملصالح الضيقة لعرقلة كل تلك املساعي، وعملت 
عىل إعادة تشكيل نفسها يف جماعات مسلحة خارجة عن 
القانون تحت مظلة مليشيا الحوثي املتمردة ذراع إيران يف 
اليمن وامتداد اإلمامة الكهنوتية، لتبدأ يف إطالق مشاريعها 
التدمريية بإشعال الحرب التي أحدثت دمارا هائال وأهلكت 
الحرث والنسل ودمرت مصالح املواطنني وسبل معيشتهم.

ونتيجة لهذا التمرد املشؤوم اتسعت رقعة الفقر والجوع 
وتعرض املدنيني ألبشع جرائم اإلبادة الجماعية والتمييز 
العنرصي والتهجري القرسي وكافة أشكال الجرائم التي 
ترتقي إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يف ممارسات 
متعمدة ومقصودة هدفها االنتقام من شعب أراد الحياة 
وانترص إلرادته األبية الرافضة الستمرار التسلط واالستئثار 
واحتكار السلطة والثروة، وما لحق باليمن واليمنيني خالل 
سنوات الحرب اآلثمة من أزمات متتالية وتداعيات كارثية، 
تنوء الجبال عن حملهــا وال يحيط بها الوصف والتعبري، 
لكن اإلباء والشموخ واإلرادة التي يتحىل بها أبناء الشعب 
أشد قوة وأرسخ ثباتا وأكثر بأسا من لفيف قوى تحكمها 
مصالح ضيقة  نذرت نفسها للشــيطان ولخدمة أجندة 
اإلقليم الطامعة التي ستعود حتما بخفي حنني، وسرتىض 

من الغنيمة باإلياب.
إىل املرتبصني بأمن الوطن واستقراره وسالمة أراضيه، 
لتدركوا أن كل أبناء اليمن الرشفاء يقفون صفا واحدا خلف 
أبطال القوات املسلحة الذين يخوضون معركة االنتصار 
للجمهورية، ويقدمــون التضحيات تلو التضحيات التي 
تزيدهم عزما وإرصارا عىل استكمال تطهري أرض اليمن 
الطاهرة من رجس اإلمامة وأذنابها ومخلفاتها، وهاهم اليوم 
يمضون قدما نحو استكمال التحرير، بانتصارات متتالية 
ستفيض يف نهايتها إىل تحرير صنعاء وإعالن عهد يمني 

جديد يبدد كل هذا الظالم.
وإىل األبواق الناعقة والطبول الفارغة التي تسعى جاهدة 
إىل خلق حالة من اإلرباك وبث روح اليأس والقنوط لدى 
الناس من خالل بث الشائعات واألراجيف والدعاية املضللة، 

عليكم أن تعلموا أن الشعب اليمني قد شب عن 

تواصل قــوات الجيش ورجــال القبائل 
مســنودين بطريان تحالف دعم الرشعية 
تحقيق االنتصارات والتقدمــات امليدانية، 
واســتعادة مناطق ومواقع عسكرية كانت 
تتمركز فيها مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران بعد معارك ومواجهات عنيفة مع 
املليشيا يف مختلف جبهات القتال يف محافظة 
مأرب، وبإسناد جوي من طريان تحالف دعم 

الرشعية.
ونفذت قوات الجيش املسنودة باملقاومة 
الشعبية، أمس األربعاء، كميناً محكماً عىل 
عنارص املليشيا الحوثية املدعومة من إيران 
عىل أطراف مديريــة ماهلية جنوب مأرب، 
أسفر عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوف 

املليشــيا الحوثية، تزامناً مع غارات جوية 
محكمة نفذتها مقاتالت تحالف دعم الرشعية 

يف اليمن.
وقال قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف 
الشدادي يف ترصيح لـ”ســبتمرب نت”: إن 
أبطال القوات املســلحة واملقاومة الشعبية 
نّفذوا صباح أمس األربعــاء كميناً محكماً 
وناجحــاً ملجاميع تابعة ملليشــيا الحوثي 
املتمردة يف ماهلية، أسفر عن تكبد مليشيا 
الحوثي خســائر برشيــة ومادية كبرية يف 

األرواح والعتاد".
وأضاف "أن أبطــال الجيش تمكنوا من 
السيطرة عىل مواقع عسكرية اسرتاتيجية 
كانت تتمركز فيها مجاميع حوثية متمردة، 
مشرياً إىل استهداف طريان التحالف العربي 

بعــدة غــارات جويــة مركزة 

قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء 
الركن مفّرح بحيبح،" إن أبطــال الجيش الوطني 
ورجال القبائل تعاهدوا عىل القتال حتى املوت يف سبيل 
الله ويف سبيل الوطن ويف سبيل الحياة بكرامة وعزّة. 
مؤكداً أن معنويات األبطال مرتفعة جًدا وال خيار لهم 

سوى القتال حتى تحقيق النرص".
وأضاف "أن صف الجيــش الوطني الجمهوري 
السبتمربي هو من ســينترص، وأن مليشيا الحوثي 
الكهنوتية أصبحت يف أضف حاالتها، ولم تعد لديها 
القوة التي كانت تتمتع بها يف السابق سواء يف العتاد 

أو األفراد".
وأكد اللواء مفــّرح بحيبــح، أن أبطال الجيش 
واملقاومة كّبدوا املليشيا الحوثية خسائر برشية كبرية، 

وكنموذج عىل ذلك خرست املليشيا يف مسافة ال تتجاوز 
5 كم أكثر من 500 شخص من عنارصها عالوة عىل 

الجرحى واألرسى. 
دعا اللواء بحيبح "كل القبائل وأصحاب الضمائر 
الحية ألن يستعيدوا أبنائهم الذين يقاتلون يف صف 
الحوثــي، فالحوثي يدفع بأبناء النــاس وال يهمه 
مصريهم فجثث مئات املغرر بهم مــا تزال تأكلها 

الكالب والغربان يف جبال مراد.
ودعا اللواء مفّرح بحيبــح كل اليمنيني األحرار 
مدنيني وعســكريني لرسعة االنضمــام إىل صف 
الجيــش الوطني صف الجمهورية صف ســبتمرب 

املجيد فاالنتصار عىل مخلفات اإلمامة 
ومرتزقة إيران يف اليمن بات وشيكاً.

العميد الشدادي: أبطال اجليش استعادوا مواقع اسرتاتيجية رشق  البيضاء

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محســن صالح، بأن أبطــال الجيش 
والقبائل وقوات التحالف يسطرون بدمائهم 
الزكية أروع املالحم الخالــدة يف الذود عن 
مكاسب الجمهورية وأهداف الثورة املباركة 
وحماية الهوية اليمنيــة، داعياً إىل التفاف 
كل القوى واملكونات حول قيادة الرشعية 
والجيش بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيني 

وإرساء األمن واالستقرار. 
وأشــاد نائــب رئيــس الجمهوريــة 
باالنتصارات والثبات األســطوري ألبطال 
الجيــش وأحرار مأرب ودحرهم ملليشــيا 
االنقــالب الحوثية الكهنوتيــة، معرباً عن 
التقدير لدور األشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ودورهم الكبري يف إســناد الرشعية وجهود 

الجيش.
جاء ذلك خالل إجرائه، اتصاالت هاتفية، 
بمحافظي صنعاء والجوف اللواء عبدالقوي 
رشيف، واللواء أمني العكيمي، وقائد محور 
بيحان اللواء مفرح بحيبــح لالطالع عىل 

املستجدات امليدانية وأوضاع النازحني. 
وأكــد نائب الرئيس، بــأن املواقف التي 
يسجلها األبطال يف امليدان من رجال الجيش 
وأبناء القبائل وكل األحرار ســتظل عنواناً 

للشــجاعة والصمود والنضال يف ردع أعتى 
هجمة إمامية انقالبية زرعت بأســاليب 
الخداع واملكر، املوت والدمار يف املناطق التي 
اجتاحتها، وارتكبت أبشــع الجرائم دون 

وازع من دين أو ضمري أو مراعاة لحرمات 
أو أعراف وأخالق يمنية.

واســتمع نائب رئيس الجمهورية، إىل 
تقارير موجزة عن االنتصــارات امليدانية 
والعســكرية التي يحققها أبطال الجيش 
البواسل مسنودين باملقاومة الشعبية ورجال 
القبائل األحرار يف مختلف جبهات وميادين 
الحرية والكرامة بمحافظات مأرب والجوف 
والبيضاء وجبهات نهم ضد املليشيا الحوثية، 
والجهود املبذولة لترسيع استكمال تحرير ما 
تبقى من املحافظات واملناطق تحت سيطرة 

املليشيا. 
ونــوه نائب الرئيــس إىل البطوالت التي 
يسطرها أبطال الجيش واملقاومة يف ميادين 
العزة والرشف يف مواجهة مليشيا الكهنوت 
االنقالبية، معرباً عن التقدير لدور األشقاء 
يف دول التحالــف بقيــادة اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة ودعمهم املستمر 
الســتعادة الدولة ودحر مــرشوع إيران 

التخريبي.
من جانبهم، أكــد محافظ 

خالل اتصاله بمحافظي صنعاء والجوف وقائد محور بيحان

نائب الرئيس يدعو إىل التفاف كل القوى حول قيادة الرشعية واجليش إلهناء االنقالب
أثناء لقائه المبعوث األممي وسفيري االتحاد األوروبي وفرنسا لدى بالدنا 

الربكاين يعرب عن أسفه لصمت األمم املتحدة واالحتاد 
األورويب جتاه جرائم مليشيا احلوثي 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش أن 
مليشيا الحوثي املتمردة، مستمرة بالزج باألطفال 
واملغرر بهم يف معارك خارسة واســرتخاص الدم 
اليمني وعدم االكرتاث للخسائر البرشية الكبرية، 

التي تتلقاها.
وأوضح الفريق املقديش، خالل اجتماع لحكومة 
ترصيف األعمال برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، أن مليشــيا الحوثي تكبدت خالل األيام 
املاضية خسائر فادحة يف األرواح والعتاد، الفتا إىل 
سقوط عدد من قياداتها واآلالف من عنارصها بني 

قتىل وجرحى وأرسى.
وقدم وزير الدفاع للحكومة تقريراً عن األوضاع 
امليدانية والعمليات العسكرية يف عدد من جبهات 

القتال ضد مليشيا الحوثي، مشريا إىل ما يخوضه 
أبطال الجيش الوطنــي ورجال القبائل الرشفاء يف 
مختلف املواقع والجبهات خاصة يف الجوف والبيضاء 

ومأرب ونهم.
 وناقش االجتماع املستجدات عىل الساحة الوطنية 
عىل ضوء التطورات األخرية يف عدد من الجوانب ويف 
مقدمتها األوضاع العسكرية وامليدانية يف جبهات 
القتال ضد مليشيا الحوثي االنقالبية، واتاخذ عدد 

من القرارات واإلجراءات يف هذا الشأن.
ووقفت الحكومة، أمام حشــد الجهود لتعزيز 
قدرات الجيش الوطني وإسناد القبائل واملقاومة 
الشعبية يف املعركة املصريية والوجودية الستعادة 

الدولــة وإنهــاء االنقــالب الحوثي 

جددت الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حرصها 
الكامل عىل إحالل السالم الدائم املرتكز عىل املرجعيات 
الثالث املتفق عليها وهي املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ويف مقدمتها القرار 
2216 )2015(، وأظهرت خالل الفرتة املاضية املزيد 
من املرونة و التجاوب اإليجابي مــع كل املبادرات 
واملقرتحات الهادفة إىل إحراز تقدم يف عملية السالم 

الشامل.
جاء ذلك يف بيان القاه، الثالثاء، مندوب اليمن الدائم 
لدى األمم املتحدة، السفري عبدالله عيل السعدي، يف 
الجلسة املفتوحة ملجلس األمن الدويل حول الحالة يف 

الرشق األوسط .

وأكد السفري السعدي، عىل دعم الحكومة لجهود 
املبعوث الخاص إىل اليمن مارتن غريفيثس واالنخراط 
بإيجابيــة مع الجهود املتصلة بوقــف إطالق النار 
واإلجراءات االقتصادية واإلنسانية واستئناف العملية 
السياسية.. الفتاً إىل أن املليشيا الحوثية تقوم باملقابل 
بتقويض تلك الجهود واالستمرار يف التصعيد والحرب 
ضد الشــعب اليمني وإطالق الصواريخ البالستية 
والطائرات املسرية عىل املدن اليمنية املأهولة بالسكان 
وخاصة يف محافظة مــأرب و التي يذهب ضحيتها 
األبرياء املدنيني ومعظمهم من النساء واألطفال، مما 
يعطي مؤرًشا واضًحا عىل رفضها الرصيح لجهود 

السالم.
وأشار السعدي إىل أن املليشيا تعمل عىل تقويض 
العمل اإلنساني ورسقة املساعدات اإلغاثية وفرض 

اإلتاوات يف سابقة خطرية تخالف كل مبادئ العمل 
اإلنساني، واستهداف املساكن ودور العبادة واستخدام 
األطفال وزجهم يف حربها العبثية و اعتقال النساء 
واالعتداء عليهن، واالســتمرار يف قمــع الحريات 
m  واالبتزاز لصالح مرشوعهــا الطائفي العنرصي

استغالل معاناة الشعب اليمني للحصول عىل مكاسب 
سياسية وارتكاب املزيد من االنتهاكات التي تتعارض 
مع القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.
وتطرق السفري الســعدي إىل ممارسات مليشيا 
الحوثي واســتمرارها يف تقويض تنفيذ مقتضيات 
اتفاق ستوكهولم وعىل وجه الخصوص اتفاق الحديدة 
و الذي تحول إىل مرحلة جديدة من التصعيد و تفاقم 

الرصاع و زيادة معاناة اليمنيني بسبب 
استهتار املليشيا الحوثية و تهربها من 

قــال القائــم بأعمال قائــد املنطقة 
العسكرية السادســة اللواء الركن أمني 
الوائيل، "إن أبطال الجيش الوطني اقتحموا 
سلســلة جبال دحيضة رشق منطقة بري 
املزاريق يف عملية عسكرية نوعية وناجحة 
أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى وأرسى 

يف صفوف املليشيا".
وأضــاف "أن قوات الجيــش الوطني 
مسنودة باملقاومة الشعبية وطريان تحالف 
دعم الرشعية، شنت صباح االثنني، هجوماً 

مباغتاً عىل مواقع تتمركز فيها مليشــيا 
الحوثي االنقالبيــة يف منطقة بري املرازيق 
رشق مدينــة الحزم عاصمــة محافظة 

الجوف"
وأوضح اللواء الوائيل، بأن أبطال الجيش 
استعادوا كل العتاد واألسلحة التي كانت 
بحوزة املليشيا الحوثية يف تلك املواقع، ومن 
ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر 
أخرى متنوعة. فيمــا دّمر طريان تحالف 

دعم الرشعيــة طقمني 

أشــاد رئيس هيئة األركان 
العامة قائد العمليات املشرتكة 
الفريق الركن صغري حمود بن 
عزيز، البطــوالت والتضحيات 
الغاليــة التي يقدمهــا أبطال 
القوات املسلحة ورجال القبائل 
انتماءاتها  بمختلــف  اليمنية 
وأطيافها املجتمعية والسياسية 
فداء للديــن والوطن يف ميادين 
العزة والرشف عىل امتداد جبهات 
القتال ضد املليشــيا الحوثية 

الكهنوتية.
وأشاد رئيس األركان ، خالل 
إرشافــه عىل ســري العمليات 
العســكرية واالنتصارات التي 
يحققها أبطال القوات املسلحة 
مســنودين باملقاومة الشعبية 

يف عدد مــن جبهات القتال ضد 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانًيا، 
باملعنويــات العاليــة والثبات 
األسطوري الذي يسطره أبطال 
الجيش البواسل ورجال القبائل 
األحرار يف جبهات القتال وميادين 

النضال والفداء.
واطلع الفريق الركن صغري 
بن عزيز، خالل زيارته للمواقع 
األمامية يف جبهــة نهم رشق 
العاصمة صنعاء، عىل املستجدات 
امليدانية وأحوال املقاتلني األبطال 
املرابطــني يف جبهــات القتال 
بمديرية نهــم رشق محافظة 

صنعاء.
وكان يف اســتقباله خــالل 
الزيارة قائد املنطقة العسكرية 

الســابعة اللــواء الركن أحمد 
حسان جربان.

كما عقــد رئيــس األركان 
العامة، اجتماعاً بقيادة املنطقة 
العســكرية الثالثــة بحضور 
القائم بأعمال قائــد املنطقة 
اللواء الركن نــارص الذيباني، 
للوقوف عىل املستجدات امليدانية 
واالنتصارات التي تحققها قوات 
الجيــش مســنودة باملقاومة 
ورجال القبائل اليمنية يف مختلف 
الجبهات القتالية ضد املليشيا 
الحوثية باملنطقة العســكرية 

الثالثة.
وثمن رئيــس هيئة األركان 

العامــة، الوقفــة 
لألشقاء  العروبية 

شــدد رئيس مجلس 
النواب الشــيخ سلطان 
الربكانــي، عىل رضورة 
أن تتخذ األمــم املتحدة 
إىل  الخاص  ومبعوثهــا 
جادة  خطــوات  اليمن، 
يف اتجاه تحقيق الســالم 
العادل والشامل يف ضوء 
يف  املتمثلة  املرجعيــات 
املبادرة الخليجية وآلياتها 
ومخرجات  التنفيذيــة 
الحوار الوطني وقرارات 
مجلــس األمن الســيما 

القرار رقم 2216.
وقال رئيس مجلس النواب خالل 
لقائه، املبعــوث األممي إىل اليمن 
مارتن جريفثت: "إن الوضع الذي 
وصل اليه اليمن والشعب اليمني 

جراء ما تمارسه مليشيا الحوثي 
ال يتحمل املزيد مــن التهاون أو 
املهادنة او الصمت من قبل األمم 

املتحدة واملجتمع الدويل".
وأضاف " أن املساعي والجهود 

التــي تبذل مــن أجل 
السالم تواجه بتعنت من 
قبل مليشيا الحوثي وما 
تقوم به هذه املليشــيا 
يف  شــاملة  حرب  من 
مأرب والجــوف وقتل 
وهدم  لآلمنني  وترويع 
املساكن واملنشآت يؤكد 
إرصار املليشــيا عــىل 
خيار الحرب وتقويض 
كل الجهود واملســاعي 

الرامية للسالم".
وتطــرق الربكاني، 
إىل الجهــود املبذولــة 
بشــأن معالجة مشــكلة خزان 
النفط العائم "صافر".. مشــدداً 
عــىل رضورة االرساع يف حل هذه 

ال  حتى  املشكلة 

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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باحلسم العسكري يتحقق السالم العادل املستدام
الجيــل الذي اســتنار بشــعلة 

٢٦سبتمرب لن يقبل بعودة الظلمات 

مهما لبســت من األزياء ومهما 

اختلقت من الشعارات.

فـــي عملية عـــســكرية نوعية

اللواء الوائيل: أبطال اجليش الوطني حيررون سلسلة 
جبال دحيضة رشق منطقة بري املرازيق 

رئيس األركان يشيد باملعنويات العالية والثبات ألبطال اجليش ورجال القبائل يف ميادين الفداء

قائد حمور بيحان: أبطال اجليش تعاهدوا عىل التضحية يف سبيل الوطن واحلياة بكرامة وعّزة
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لمي، دعم  جدد رئيس الربملان العربي الدكتور مشعل السُّ
الرشعية يف الجمهورية اليمنية والجيش اليمني يف التصدي 
لألعمال والجرائم اإلرهابية الجبانة ملليشيا الحوثي والتي 
تستهدف املدنيني واملنشآت املدنية يف مدينة مآرب والتي 

يسطر أهلها أروع البطوالت يف الدفاع عن مدينتهم.
وأدان رئيس الربملان العربي، بأشد العبارات إطالق مليشيا 
الحوثي االنقالبية عدداً من الصواريخ البالستية والطائرات 
املفخخة بدون طيار باتجاه مدينة مأرب املكتّظة بالسكان 
والنازحني، واألحياء السكنية يف اململكة العربية السعودية، 
والتي تم اعرتاضها وتدمريها بنجاح من قبل قوات تحالف 

دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية.
وقال رئيس الربملان العربــي يف ترصيح صحفي:" إن 
هذه العمليات اإلرهابيــة املتكررة تؤكد يوماً بعد آخر أن 

مليشيا الحوثي االنقالبية جماعة مارقة تتبنى اسرتاتيجية 
ممنهجة للتصعيد واســتهداف املدنيني وإلحاق الرضر 
باملنشــآت املدنية واالقتصاديــة يف الجمهورية اليمنية 
واململكة العربية السعودية، متجاوزة بذلك كافة األعراف 
واملبادئ اإلنسانية والقوانني الدولية التي تضمن الحماية 

للمدنيني واملرافق املدنية".
وأضاف الســلمي "أن هذه الجرائم اإلرهابية الجبانة 
التي ال تسقط بالتقادم تستوجب تحركاً دولياً عاجالً ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية ومن يدعمها باملال واألسلحة 

النوعية، ويحرضها عىل ارتكاب هذه األعمال اإلرهابية".
وأشار رئيس الربملان العربي، إىل أنه يف الوقت الذي يعمل 
فيه املجتمع الدويل عىل وقف إطالق النار ودفع مسار الحل 
السيايس يف اليمن استناداً إىل األسس واملرجعيات املتفق 

عليها واملتمثلة يف املبــادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني اليمنــي، والقرار الدويل رقم 2216، ترص 
مليشيا الحوثي االنقالبية عىل تهديد املسار السيايس لحل 
األزمة وتنفيذ أجندة النظام اإليراني التخريبية التي تهدف 

إىل تقويض األمن ونرش الفوىض يف املنطقة العربية.
معرباً عن تضامن ووقوف الربملــان العربي التام مع 
اململكة العربية الســعودية ودعمها يف كل ما تتخذه من 
إجراءات للدفاع عــن أراضيها وحفظ أمنها وســالمة 
مواطنيها واملقيمني عىل أراضيها.. مشيداً بكفاءة قوات 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية الســعودية 
ونجاحها يف التصدي لهذه األعمال اإلرهابية وإفشــالها 
برصدها من داخل مناطق ســيطرة املليشيا االنقالبية 

وتدمريها بنجاح. 

فضائل: اجتامع جنيف سيبحث إلجياد آلية 
إلطالق رساح مجيع األرسى واملعتقلني 

قال وكيــل وزارة حقوق اإلنســان، عضــو الفريق 
الحكومي يف لجنة األرسى واملختطفني واملخفيني قرسيا 
ماجد فضائل: "إن اجتماع اللجان اإلرشافية الذي سيعقد 
يف مدينة جنيف الســويرسية، يأتي ضمن أطر مناقشة 
تنفيذ اتفاق تبادل األرسى واملعتقلني املنبثق عن اتفاقية 

السويد".
وأضاف يف ترصيح لوكالة )ســبأ(، "أن االجتماع الذي 
سيقعد سيبحث ايجاد آلية إلطالق رساح الجميع وفق مبدأ 
تبادل الكل مقابل الكل بدءا بتنفيذ ما تم التوصل إليه يف األردن 
الجولة الثالثة والذي نص عىل إطــالق عدد ١٤٢٠ معتقالً 
وأسرياً بشكل كامل كمرحلة أوىل يتبعها مراحل الحقة حتى 

يتم اإلفراج الكيل عن جميع األرسى واملعتقلني".
وأشار إىل أن فريق الحكومة اليمنية سيتوجه يوم 
غد إىل جنيف للمشاركة يف هذا االجتماع الذي ينظمه 
مكتب املبعــوث األممي إىل اليمــن، واللجنة الدولية 

للصليب األحمر.

وجه نائــب رئيس الــوزراء يف حكومة 
ترصيف األعمال الدكتور ســالم الخنبيش، 
بتشكيل لجنة مشرتكة من مصنع الغويزي 
لتعليب األسماك وفرع رشكة النفط اليمنية 
بحرضموت، للتحقيق يف أســباب انفجار 
غالية األســماك البخارية يف املصنع صباح 
االثنني، وحرص األرضار وإلزام رشكة عدن 

لطحن األسماك بتعويض املترضرين.
جاء ذلــك خالل ترؤســه اجتماعاً بمقر 
مؤسســة موانئ البحر العربي اليمنية يف 
املكال، عىل خلفية االنفجار، والذي تســبب 
بأرضار مادية يف املصنع وسيارات املواطنني. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة املصنع حسني 

الهنــدي، أن انفجار الغالية كان ألســباب 
فنية بداخل موقع رشكة طحن األســماك 
املستأجرة من قبل مســتثمر يقوم بطحن 
مخلفات أســماك مصنع تعليب األسماك.. 

مؤكدا عدم وجود أي إصابات برشية.
وتحدث مدير منشــآت رشكــة النفط 
اليمنية محمــد بارزيق، عــن إجراءات 
الســالمة املتخذة عند وقــوع االنفجار 
من تربيد خزانــات البرتول من قبل رجال 
السالمة كإجراء وقائي، مستعرضاً جوانب 
الســالمة وما ينقصها. وقــام الدكتور 
الخنبيش بجولة ميدانية يف موقع االنفجار 

مطلعا عىل حجم األرضار.

اخلنبيش يوجه بتشكيل جلنة للتحقيق يف أسباب انفجار غالية بمصنع الغويزي 
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أخبار وتتمات 22
الربملان العريب جيدد دعمه للجيش يف التصدي جلرائم مليشيا احلوثي اإلرهابية 

تتمات األولى..تتمات األولى..
نائب الرئيس يدعو

محافظ صنعاء والجوف وقائد محور بيحان، بأن أبطال الجيش 
وبمساندة رجال القبائل ودعم األشــقاء يف التحالف يحققون 
االنتصارات تلو االنتصارات، ويكبدون العدو خســائر فادحة، 
وسيظلون عند مستوى املسؤولية يف إفشال مخططات املليشيا 
الكهنوتية وردع مرشوعها التخريبي الذي يستهدف أمن اليمنيني 
واستقرارهم وجمهوريتهم، معربين عن التقدير الهتمام ومتابعة 

القيادة السياسية.  

وزير الدفاع:
وإجهاض املرشوع اإليرانــي يف اليمن بدعم من تحالف دعم 

الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وثمنت الحكومة الدور البطويل لقوات الجيش ورجال القبائل 
الرشفاء واملقاومة الشعبية وهم يواصلون تقديم التضحيات تلو 
التضحيات من أجل إنهاء املرشوع االنقالبي الطائفي واستكمال 
تحرير بقية املناطق التي الزالت تحت ســيطرة املتمردين الذين 
عاثوا يف البالد فسادا وتدمريا وارتكبوا أبشع الجرائم بحق أبنائها، 
خدمة ألجندات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل اليمن إىل شوكة 
يف خارصة دول الجوار وتهديد أمن واســتقرار املنطقة واإلقليم 

والعالم.
وأكدت أنها لن تتوانى وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري عبدربه منصور هادي عن 
تقديم كل أشكال الدعم واإلسناد يف معركة املصري للدفاع عن الثورة 

والنظام الجمهوري والحفاظ عىل هوية وعروبة اليمن.
ونوهت الحكومة بالوقفة األخوية الشــجاعة والجادة لدول 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
الذين اســتجابوا لنداء إخوانهم يف العروبــة والدين والجوار، 
وأسهموا يف إنقاذهم من مخاطر املرشوع الفاريس الطائفي الذي 
استخدم مليشيا مســلحة لتنفيذ مخططه الذي يتهاوى يف ظل 
الصمود األسطوري والتفاف أبناء الشعب اليمني حول الرشعية 

الدستورية.
كما أشــادت حكومة ترصيف األعمال بجهــود كل القبائل 
األحرار والرشفاء املساندة لقوات الجيش ووعيها الكبري بالخطر 
الذي تمثله أداة إيران الحوثية، ومرشوعها العنرصي والكهنوتي 
البغيض.. منوهة بالوعي الشعبي الثابت واملتعاظم عىل امتداد 
الوطن لالنتصار يف هذه املعركة املصرييــة مهما كلف ذلك من 
تضحيات، وما يحتمه ذلك من تكاتف الجهود الحزبية والرسمية 

لتحقيق هذه التطلعات الشعبية.
وترحم االجتماع عىل الشهداء األبرار الذين فدوا تراب الوطن 
بأرواحهــم.. موجهاً بعالج ورعاية الجرحــى واالهتمام بأرس 
الشــهداء تقديراً لتضحياتهم الغالية متمنياً الشفاء للجرحى.. 
مؤكدا أن العزاء لكل شهداء الوطن هي مواصلة دربهم الذي قدموا 
من أجله دماءهم الطاهرة والزكية بتحقيق النرص القريب عىل 

مرشوع االمامة الكهنوتية.

الحكومة: تصعيد
تنفيذ التزاماتها بموجب هذا االتفاق، و تعطيلها عمل بعثة 

األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة )األونمها( وتقييد حركتها.
وأشار إىل أن البعثة األممية لم تتمكن من التحقيق يف استهداف 
املليشيا الحوثية لضابط االرتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي 
الذي يفرتض أن يحظى بحماية البعثة، حيث لم ترفض تلك املليشيا 
التحقيق و حسب بل قامت بتفجري نقطة املراقبة التي تم فيها 

االستهداف ملنع أي عملية تحقيق قد تجريها األمم املتحدة.
وأضاف "كما تصاعدت وترية خروقات املليشيا الحوثية 
لوقف إطالق النار يف الحديدة بشكل كبري، و رفضها إزالة 
األلغام أو فتح املمرات اإلنسانية، أو السماح لدوريات األمم 
املتحدة بالتحرك داخل املدينة. و تستمر باستخدام الحديدة 
كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق املفخخة 
و املسرية عن بعد، و كذا استغالل اتفاق الحديدة للتحشيد 

يف محافظات الجوف و مأرب و البيضاء".
وتابع "وإزاء تقييــد حركة البعثة و تقويض عملها من قبل 
املليشيا الحوثية فإن الحكومة اليمنية تطالب بترسيع نقل مقر 
البعثة إىل مكان آخر محايد يف الحديدة و تأمني مهامها بما يضمن 
تنفيذ واليتها املناطة بها وفًقا لقرار مجلس األمن 2452 )2019(".

وشدد الســفري الســعدي عىل حرص الحكومة عىل تسهيل 
وصول املشــتقات النفطية عرب ميناء الحديدة، عىل الرغم من 
قيام املليشيا الحوثية بخرق اآللية املتفق عليها سابًقا مع مكتب 
املبعوث الخاص و ذلك بســحب ما يزيد عن 50 مليار ريال من 
عائدات املشتقات النفطية من الحســاب الخاص يف فرع البنك 
املركزي يف الحديدة و املخصصة لدفع مرتبات املوظفني املدنيني 

يف كافة أرجاء اليمن .
وقال :"تقدمت الحكومة يف 26 أغسطس املايض بمبادرة جديدة 
إلدخال املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة تضمنت ضمن جملة 
أمور و منها إدخال جميع السفن املستوفية للرشوط عىل أن تودع 
كافة إيراداتها يف حساب خاص جديد ال يخضع للمليشيا 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، واستعادة األموال التي تم سحبها من الحساب الخاص 
يف فرع البنك املركزي يف الحديدة واالتفاق عىل آلية لرصف العائدات 
سواء التي تم توريدها خالل الفرتة املاضية إىل الحساب الخاص 
أو اإليرادات التي ســتورد خالل املرحلة القادمة، واستخدام تلك 
اإليرادات لدفع مرتبات املوظفني وفقا لكشــوفات العام ٢٠١٤، 
و عدم تعرضها للمصادرة واالستغالل من قبل املليشيا الحوثية 

لتمويل حربها العبثية عىل اليمن و اليمنيني" .
وأدان السفري الســعدي، قيام املليشيا الحوثية بإغالق مطار 
صنعاء أمام الرحالت اإلغاثية و اإلنسانية بما فيها التابعة لألمم 
املتحدة واستمرارها باملتاجرة بمعاناة اليمنيني والذي يعد محاولة 
بائسة لتغطية رسقة تلك املليشيا لعائدات املشتقات النفطية والتي 

تغطي احتياجات املناطق تحت سيطرة تلك املليشيا ملدة ال تقل 
عن سبعة أشهر.

وتطرق إىل تحذيرات الحكومة اليمنية منذ قرابة العامني من 
حدوث كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن ترسب النفط من الناقلة 
صافر أو غرقها أو انفجارها وما تشكله من عواقب وخيمة تؤثر 
عىل اليمن ودول املنطقة واملالحة الدولية يف البحر األحمر، وتحذير 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف رسالته إىل مجلس 
األمن من اســتمرار التأخري واملماطلة من قبل املليشيا الحوثية 
للسماح لفريق األمم املتحدة الفني بالوصول إىل الناقلة وتقييمها 
و فحصها  واستخراج النفط منها، باإلضافة إىل جهود املجتمع 
الدويل واملجلس لتفادي هذه الكارثة والتي نقرتب منها كل يوم 
..مشرياً إىل أنه رغم ذلك ال تزال املليشيا الحوثية تتالعب بهذا امللف 
وتستخدمه لالبتزاز السيايس وطرح الرشوط التعجيزية أمام األمم 
املتحدة والذي يعد استهتاراً بكل تلك الجهود املبذولة. داعياً مجلس 
األمن مجدداً إىل تحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات حازمه تجاه 
هذا التعنت واملماطلة وممارسة املزيد من الضغط عىل تلك املليشيا 

تجنباً لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.
وفيما يتعلق باتفاق الرياض، أكد الســفري الســعدي التزام 
الحكومة بتنفيذ آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط 
الزمنية املحددة، و بتوجيهات من فخامة األخ رئيس الجمهورية، 
و الذي يؤسس ملرحلة جديدة و توحيد الجهود ملواجهة املرشوع 
الحوثي اإليراني و استكمال إنهاء االنقالب و استعادة مؤسسات 
الدولة و إرساء السالم الشامل الذي يستحقه اليمنيون .. مشرياً 
إىل أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر يف هذا اإلطار قرارات بتعيني 
محافظ ملحافظة عدن و مدير أمن املحافظة، كما يجري رئيس 
الحكومة املكلف الدكتور معني عبد امللك مشاوراته مع املكونات 
السياسية لتشكيل حكومة جديدة وفًقا لنص هذا االتفاق ووضع 
الخطوط العريضة ألولويات مهامها يف مختلف جوانب اإلصالحات 
االقتصادية و التنموية وإنقاذ االقتصــاد الوطني من االنهيار 

والعمل عىل تطبيع األوضاع يف مختلف املحافظات.
وأضاف أن تشــكيل الحكومة يرتكز عــىل ذوي الكفاءات 
والخربات و أهمية استيعاب التحديات القائمة يف ضوء املستجدات 
الراهنة، و العمل عىل إجراء إصالحات هادفة و تجفيف منابع 
الفســاد و تفعيل مؤسســات الدولة للقيام بواجباتها تجاه 
املواطنني .. مثمناً بهذا الصدد دور األشــقاء يف اململكة العربية 
السعودية يف الوقوف إىل جانب الشــعب اليمني للتخفيف من 
معاناته يف كافة املراحل املختلفة، وحرصهم عىل إنجاح تنفيذ 

اتفاق الرياض.

رئيس األركان
يف دول تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ودورهم الكبري يف مساندة القوات املسلحة اليمنية يف 
املعركة املصريية والوجودية املشرتكة لليمن وشعبها ضد املليشيا 

الحوثية أدوات إيران وأذرعها اإلرهابية.

قائد محور بيحان
وعرّب قائد محور بيحان عن الشكر الكثري لدول تحالف دعم 
الرشعية عىل الدعم واإلسناد الكبري الذي يقدمونه لقوات الجيش 
الوطني، شاكراً صقور الجو الذين يواصلون دك تحصينات املليشيا 

الحوثية ويدّمرون تعزيزاتها بدّقة وكفاءة عالية.

العميد الشدادي
تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت يف طريقها إىل ذات الجبهة، 
وأسفرت الغارات الجوية عن تدمري 8 أطقم قتالية، ومرصع جميع 

من كانوا عىل متنها.
كما تمكنت قوات الجيش املسنودة برجال القبائل أمس األربعاء 
من إحباط محاوالت تسلل فاشلة للمليشيا يف منطقة األوشال 

بجبهة رحبة جنوب املحافظة.
وقال مصدر عســكري لـ"26سبتمرب ": "إن املعارك اندلعت 
نتيجة هجوم ملليشيا الحوثي بأنساق متتابعة، وأن قوات الجيش 
تصدت لها بعد أن خاضت مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي 
أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى من عنارص بينهم قيادات بارزة، 

إضافة إىل أرس مجاميع أخرى من املليشيا.
ويف السياق، لقي عدد من عنارص مليشيا الحوثي، مرصعهم 
يف قصف مدفعي شــنته قوات الجيش استهدف مواقع املليشيا 

شمايل رصواح.
وأكد مصدر عســكري، أن قصفاً مدفعياً اســتهدف مواقع 
املليشيا، أمس األربعاء، أدى إىل مقتل عدد من عنارص مليشيات 
الحوثي. وأضاف: "أن جبهة رصواح شهدت اشتباكات باألسلحة 
الثقيلة واملتوسطة تكبدت خاللها املليشيا الحوثية خسائر مادية 
وبرشية، ودمرت غارة أخرى ملقاتالت تحالف دعم الرشعية عربة 

)بي إم بي( يف مديرية رحبة، جنوب مأرب.
وكانت قوات الجيش، مســنودين باملقاومة الشــعبية، قد 
اســتعادت، االثنني املايض، السيطرة عىل مواقع مهمة يف جبهة 
املخدرة، شمال غرب محافظة مأرب، وتمكنت من تحرير منطقة 
القدة يف جبهة املخدرة بعد هجوم مباغت عىل مليشيا الحوثي، 

كبدتها خسائر يف األرواح والعتاد.

الجمهورية تنتصر
الطوق، وتجاوز عصور الظالم واالستعباد، يحث خطاه 
فقط نحو اليمن االتحادي الجديد، ال يعرف سبيال غري ذلك، 
وال يمكن ألي قوة عىل األرض أن تثنيه عن استكمال طريقه، 
فكيف يمكن أن يلتفتوا إىل ضجيج الناعقني ونواح املرتزقة 

املستعارين.
الجمهورية تنترص بإرادة رجالها األحرار، ومشــاريع 
الظالم تتهاوى يوما بعد يوم، فال إرادة ملرتزقتها وال قضية 
لعبيدها، ومن ينفقون أموالهم محاولني وأد إرادة الشعب 
وإضالل الناس عن ســبيل الجمهورية والدولة العادلة، 

سينفقونها ثم تكون عليهم حرسة ثم يغلبون.

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

ــذاً  ــه وتنفي ــكرية بأن ــة العس ــة العام ــن النياب تعل
ــتها  ــة يف جلس ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم لق
املنعقــدة يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٠٢٠/7/٢١م، بــأن 

ــني: ــىل املتهم ع
)١-ســالم محمــد طالــب الــرصاري ٢- طــه محمــد عبدالله 
الجــويف 3– عبدالجبــار راجــح الجــويف ٤ – محمــد عبدربــه 

زبــارة 5- جمــال راجــح الجــويف ٦– عامــر العوجــري(.
 الحضــور إىل مقــر املحكمــة العســكرية الثالثــة م/ مــأرب 
ــاء ١3محــرم ١٤٤١هـــ، املوافــق ٢٠٢٠/9/١م  ــوم الثالث ي
للمثــول أمــام املحكمــة للرد عــىل الدعــوى املقدمــة ضدهم 
مــن النيابــة العامــة العســكرية بالقضيــة رقــم ٢5 لســنة 
ــراءات  ــاً إلج ــم طبق ــيتم محاكمته ــم س ٢٠١9م ج.ج، مال
ــة اســتناداً  محاكمــة املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدال
ــرار  ــن الق ــا م ــا بعده ــم ٢85 وم ــواد رق ــوص امل إىل نص
الجمهــوري بالقانــون رقــم ١3 لســنة ١99٤م بشــأن 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي اإلج

ــن نيابــة املنطقة العســكرية  تعل
ــرار  ــذا لق ــه وتنفي ــابعة بأن الس
ــابعة  ــكرية الس ــة العس املحكم
املنعقــدة يف جلســتها العلنيــة 
بــأن  ٢٠٢٠/8/3٠م  بتاريــخ 
عــىل املتهمــني صابــر يحيــى 
ــم  ــي واملته ــت املذاب ــد ثاب أحم
ــي،  ــعيد املرزق ــيل س ــادق ع ص
الحضــور واملثــول أمــام املحكمة 
ــابعة  ــة الس ــكرية باملنطق العس

٢٠٢٠/١٠/١م. بتاريــخ 

تعلــن النيابــة العامــة العســكرية بأنــه وتنفيــذاً 
الثالثــة يف جلســتها  لقــرار املحكمــة العســكرية 
ــأن  ــق ٢٠٢٠/7/٢١م، ب ــاء املواف ــوم الثالث ــدة ي املنعق

ــني: ــىل املتهم ع
ــه  ــف الل ــد ضي ــدي ٢- أحم ــن الزاي ــارك املش )١-مب

ــدي( ــد الزاي ــد أحم ــد أحم ــع 3- محم مجيدي
ــة م/  ــكرية الثالث ــة العس ــر املحكم ــور إىل مق  الحض
ــرم ١٤٤١هـــ  ــخ ١3مح ــاء بتاري ــوم الثالث ــأرب ي م
ــة  ــوى املقدم ــىل الدع ــرد ع ــق ٢٠٢٠/9/١م  لل املواف
ــة  ــكرية يف القضي ــة العس ــة العام ــن النياب ــم م ضده
ــيتم  ــم س ــنة ٢٠١9م ج.ج، مال ــم 8 لس ــة رق الجنائي
محاكمتهــم طبقــاً إلجــراءات محاكمــة املتهمــني 
ــوص  ــتناداً إىل نص ــة اس ــه العدال ــن وج ــن م الفاري
املــواد رقــم ٢85 ومــا بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري 
ــراءات  ــأن اإلج ــنة ١99٤م بش ــم ١3 لس ــون رق بالقان

ــام. ــة الع الجزائي

ــذاً لقــرار  ــن النيابــة العامــة العســكرية بأنــه وتنفي تعل
جلســتها  يف  الصــادر  الثالثــة  العســكرية  املحكمــة 
ــة  ــة الجنائي ــخ ٢٠٢٠/8/٢5م يف القضي ــدة بتاري املنعق
رقــم ٤لســنة ٢٠٢٠م ج.ج والخاصــة باتهــام / عبدامللــك 
ــم إرهابــي  ــن الحوثــي وآخريــن بإنشــاء تنظي ــدر الدي ب
ــدو...  ــع الع ــر م ــكري والتخاب ــالب العس ــلح واالنق مس
إلــخ، والــذي قىض منطــوق القــرار إعــالن كافــة املدعيني 
بالحــق الشــخيص واملدنــي بالحضــور إىل املحكمــة لتقديم 
ــة  ــعر النياب ــك نش ــم لذل ــوب عنه ــن ين ــم أو م دعواه
العامــة العســكرية بــأن عــىل املدعيــني بالحق الشــخيص 
ــة  ــام املحكم ــول أم ــم واملث ــار دعواه ــي بإحض واملدن
ــاء  ــوم الثالث ــة يف ي ــور الجلس ــة بحض ــكرية الثالث العس
ــطة  ــخاصهم أو بواس ــا بأش ــق ٢٠٢٠/9/٢٢م إم املواف
ــددة  ــم املح ــت صفته ــا يثب ــار م ــع إحض ــم م محاميه

ــون. ــاً للقان وفق

تعلــن النيابــة العامــة العســكرية بأنــه وتنفيذا 
ــادر  ــة الص ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم لق
يف جلســتها املنعقــدة بتاريــخ ٢٠٢٠/9/9م 
ــه  ــالم عبدرب ــه س ــني )عبدرب ــىل املتهم ــأن ع ب
قطــن- عــيل بــن عــيل صالــح ســعيد باحملــة 
– وليــد عــيل محمــد عــيل القرميــم( الحضــور 
إىل املحكمــة العســكرية الثالثــة للــرد عــىل 
الدعــوى املقدمــة ضدهــم مــن النيابــة العامــة 
العســكرية رقــم ٢٦ لســنة ٢٠١9م ج.ج، مالــم 
ســيتم محاكمتهــم طبقــاً إلجــراءات محاكمــة 
املتهمــني الفاريــن مــن وجــه العدالــة اســتناداً 
إىل نصــوص املــادة رقــم ٢85 ومــا بعدهــا مــن 
القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم ١3 لســنة 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــأن اإلج ١99٤م بش

بأنــه  العســكرية  العامــة  النيابــة  تعلــن 
ــة  ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم ــذا لق وتنفي
بتاريــخ  املنعقــدة  جلســتها  يف  الصــادر 
٢٠٢٠/9/8م بــأن عــىل املتهــم / أحمــد يحيــى 
رزق الحــرف الحضــور إىل املحكمــة العســكرية 
الثالثــة االبتدائيــة للــرد عــىل الدعــوى املقدمــة 
ضــده مــن النيابــة العامــة العســكرية رقــم 3 
ــه  ــيتم محاكمت ــم س ــنة ٢٠٢٠م ج.ج، مال لس
كفــار مــن وجــه العدالــة وفقــاً لنــص املــادة 
رقــم ٢85 ومــا بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري 
بشــأن  ١99٤م  لســنة   ١3 رقــم  بالقانــون 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي اإلج

ــذاً  ــه وتنفي ــكرية بأن ــة العس ــة العام ــن النياب تعل
ــتها  ــة يف جلس ــكرية الثالث ــة العس ــرار املحكم لق
ــق ٢٠٢٠/7/٢١م،  ــاء املواف ــوم الثالث ــدة ي املنعق
بــأن عــىل املتهــم )تركــي مبارك نــارص النــارصي( 
ــة  ــكرية الثالث ــة العس ــر املحكم ــور إىل مق الحض
ــق ٢٠٢٠/9/٢9م  ــاء املواف ــوم الثالث ــأرب ي م/ م
للــرد عــىل الدعــوى املقدمــة ضــده مــن النيابــة 
ــم  ــة رق ــة الجنائي ــكرية يف القضي ــة العس العام
ــه  ــيتم محاكمت ــم س ــنة ٢٠١9م ج.ج مال ٤ لس
ــن  ــني الفاري ــة املتهم ــراءات محاكم ــاً إلج طبق
ــواد  ــوص امل ــتناداً إىل نص ــة اس ــه العدال ــن وج م
رقــم ٢85 ومــا بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري 
بشــأن  ١99٤م  لســنة   ١3 رقــم  بالقانــون 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي اإلج

ــة  ــكرية السادس ــة العس ــة املنطق ــن نياب تعل
املنطقــة  محكمــة  لقــرار  وتنفيــذا  بأنــه 
السادســة الصــادر يف جلســتها املنعقــدة بتاريــخ 
٢٠٢٠/8/٢7م يف القضيــة الجنائيــة رقــم ٢٤ 
ــام  ــال ع ــىل م ــتيالء ع ــنة ٢٠١9م ج.ج )اس لس
ــم  ــىل املته ــأن ع ــلحة( ب ــوات املس ــوك للق ممل
الجنــدي/ أحمــد صالــح عبداللــه األبرقــي 
الحضــور إىل مقــر محكمــة املنطقــة العســكرية 
ــام  ــول أم ــأرب للمث ــا م/ م ــة بمقره السادس
املحكمــة للــرد عــىل الدعــوى الجزائيــة املقدمــة 
ضــده مــن النيابــة العامــة العســكرية، مــا لــم 
ــة  ــراءات محاكم ــاً إلج ــه طبق ــيتم محاكمت س
ــاً  ــة وفق ــه العدال ــن وج ــن م ــني الفاري املتهم
ــن  ــا م ــا بعده ــم )٢85( وم ــواد رق ــوص امل لنص
القــرار الجمهــوري رقــم ١٢ لســنة ١99٤م 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــأن اإلج بش

ــدم  ــه تق ــة بأن ــأرب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
إليهــا املدعــي أحمــد عبدالرحمــن عبدالــويل 
الســبئي بدعــوى إخــالء وتســديد إيجــارات 
العــني املؤجــرة املدعــى عليــه فهــد يحيى قاســم 
ــور إىل  ــه الحض ــى علي ــىل املدع ــمي، فع القاس
ــد  ــة األح ــوى يف جلس ــىل الدع ــرد ع ــة لل املحكم
املوافــق ١٠/٤/ ٢٠٢٠م، مالــم ســيتم اتخــاذ 

اإلجــراءات القانونيــة يف مواجهتــه.

ــىل  ــأن ع ــة ب ــأرب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
املتهــم  مــدراج،  ناجــي  مبخــوت  املتهــم/ 
ع.ج،  ٢٠٢٠م  لســنة   )١٢7 رقــم)  قضيــة  يف 
الحضــور إىل املحكمــة خــالل شــهر مــن تاريــخ 
ــه  ــيتم محاكمت ــم س ــا ل ــالن م ــذا اإلع ــرش ه ن
ــن  ــا م ــا بعده ــواد ٢85 وم ــا للم ــا وفق غيابي

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــون اإلج قان

تعلــن نيابــة اســتئناف الجزائيــة املتخصصــة م/ مــأرب بأنه 
وبنــاًء عــىل قــرار املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة 
م/ مــأرب يف جلســتها املنعقــدة يف جلســات ســابقة يف قضية 
منظــورة لديهــا قــىض منطوقــه بالنــرش عــن املتهــم/ وديع 
ــنة ٢٠٢٠م،  ــم ٦ لس ــة رق ــعيد يف القضي ــد س ــده محم عب
ــام  ــول أم ــه املث ــأن علي ــدرات؛ ب ــار باملخ ــة االتج ج.ج بواقع
املحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة املتخصصــة م/ مــأرب خــالل 
ــه  ــم ســيتم محاكمت شــهر مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن مــا ل
ــة  ــراءات الجزائي ــون اإلج ــن قان ــادة ٢85م ــص امل ــا لن طبق

باعتبــاره فــاراً مــن وجــه العدالــة.

تعلــن النيابــة العامــة العســكرية بأنــه وتنفيــذاً لقرار 
املحكمــة العســكرية الثالثــة يف جلســتها املنعقــدة يوم 

األربعــاء املوافــق ٢٠٢٠/7/٢٢م، بــأن عــىل املتهمني:
)١- طاهــر عــيل عــيل داوود املرهبــي ٢– محمد محســن 

عبداللــه الراشــدي 3– أحمــد صالــح عــىل العكيمي(
ــة  ــكرية الثالث ــة العس ــر املحكم ــور إىل مق  الحض
١3محــرم  بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  مــأرب  م/ 
١٤٤١هـــ املوافــق ٢٠٢٠/9/٢م للــرد عــىل الدعوى 
ــة العامــة العســكرية  املقدمــة ضدهــم مــن النياب
يف القضيــة الجنائيــة رقــم ٢8 لســنة ٢٠١8م ج.ج، 
مالــم ســيتم محاكمتهم طبقــاً إلجــراءات محاكمة 
ــتناداً إىل  ــة اس ــه العدال ــن وج ــن م ــني الفاري املتهم
نصــوص املــواد رقــم ٢85 ومــا بعدهــا مــن القــرار 
الجمهــوري بالقانــون رقــم ١3 لســنة ١99٤م 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــأن اإلج بش
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شدد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان 
الربكاني، عىل رضورة أن تتخذ األمم املتحدة 
ومبعوثها الخاص إىل اليمن، خطوات جادة 
يف اتجاه تحقيق السالم العادل والشامل يف 
ضوء املرجعيات املتمثلة يف املبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
وقرارات مجلس األمن السيما القرار رقم 

.2216
وقال رئيس مجلس النواب خالل لقائه، 
املبعوث األممي إىل اليمن مارتن جريفيث: 
"إن الوضع الذي وصل إليه اليمن والشعب 
اليمني جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي 
ال يتحمل املزيد من التهاون أو املهادنة او 
الصمت من قبل األمــم املتحدة واملجتمع 

الدويل".
وأضــاف " أن املســاعي والجهود التي 
تبذل من أجل السالم تواجه بتعنت من قبل 
مليشيات الحوثي، وما تقوم به هذه املليشيا 
من حرب شــاملة يف مأرب والجوف وقتل 
وترويع لآلمنني وهدم املساكن واملنشآت، 
يؤكد إرصار املليشــيات عىل خيار الحرب 
وتقويض كل الجهود واملســاعي الرامية 

للسالم".
وتطرق الربكانــي، إىل الجهود املبذولة 
بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم 
"صافر".. مشدداً عىل رضورة االرساع يف حل 
هذه املشكلة حتى ال تتحول إىل كارثه بيئية 
تؤثر عىل املنطقة بأرسها.. مشــرياً إىل أن 
الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة 
البتزاز العالم وهو ما ال يفرتض القبول به.. 
مؤكداً حرص الحكومة عىل السالم الدائم 
والشامل املرتكز عىل املرجعيات األساسية 
الثالث.. مثمناً الجهــود األممية الداعمة 
للشــعب اليمني. كما ناقش الربكاني مع 
املبعوث األممي، سبل تحقيق السالم يف اليمن 
والجهود األمميــة الرامية إىل إنهاء الحرب 
والحد من معاناة الشعب اليمني، والجهود 

املبذولة يف تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
من جانبه، اســتعرض املبعوث األممي، 
الجهود التي يقوم بها يف سبيل إنهاء الحرب 
وتحقيق تطلعات اليمنيني يف االســتقرار 
وتجاوز مختلــف التحديات. حرض اللقاء 
نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي. 
ويف السياق، عرب رئيس مجلس النواب، 
سلطان الربكاني، عن أسفه ملواقف االتحاد 
األوروبي وحالة الصمت تجاه األعمال التي 
تقوم بها مليشــيا الحوثي املتمردة، من 
القتل والتدمري ومخالفة كل االتفاقيات 
والتصعيد العســكري نحو مأرب فضالً 
عن ممارساتها بتقييد الحريات والعبث 
يف مناهج التعليم ونهب مدخرات الناس 
وممتلكاتهم وأحكام اإلعدامات.. مؤكداً 
عىل أهمية دور دول االتحــاد األوروبي 
يف إيقاف هذا العبــث الحوثي واملرشوع 

اإليراني الذي تنفذه يف اليمن.
وطالب الربكاني، املجتمع الدويل واالتحاد 
األوروبي بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ عىل 
اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، وإيقاف 
عبث مليشيات الحوثي وتعنتها والحروب 
التي تخوضها والتي يقتل فيها اإلنســان 

وتهدم املنشآت.
جاء ذلك خالل لقائه، ســفريي االتحاد 
األوروبي لدى اليمن هانــس جروندبرج، 
وبحث معه عدد من القضايا ومستجدات 
األوضاع التي تشــهدها الساحة اليمنية، 
وتطرق اللقاء، إىل تصعيد مليشيا الحوثي 
االنقالبية عىل مأرب واألوضاع السياسية 

واالقتصادية واإلنسانية وأزمة خزان صافر 
واملمارســات الحوثية يف مختلف املجاالت، 
وعدم انصياعها لخيارات الســالم بما يف 
ذلك عدم تنفيذ اتفاق اســتكهولم بشأن 
الحديدة وتعديها بمخالفة اآللية الخاصة 
بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والقرارات الدولية 
واملشاريع الخاصة بالتهدئة وإنهاء الحرب 

وإحالل السالم.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الرشعية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هــادي قبلت خيارات الســالم، 
وتعاطت مع كل املشاريع الخاصة به عرب 
مبعوثي األمم املتحدة الثالثة ووقعت اتفاق 
ستوكهولم الذي نواجه اليوم ضغوطاً كبرية 
إللغائه عىل املستوى الشعبي والسيايس.. 
مجدداً التأكيد عــىل دعم الرشعية لجهود 
املبعوث الدويل مارتن جريفث الذي يواجه 

تعنتاً حوثياً رافضاً لكل جهوده.
وأثنى الربكاني، عىل جهود اململكة العربية 
الســعودية يف الوصول إىل اتفاق الرياض 
ووضع آلية لتنفيذه ..مشــدداً عىل أهمية 

رسعة تنفيذه.
من جانبه، عرب سفري االتحاد األوروبي 
عن موقف االتحاد األوروبي الداعم للرشعية 
والحريص عىل اليمن وتحقيق األمن والسالم 
واالســتقرار يف مختلف أنحائه.. مؤكداً أن 
السالم هو الخيار األمثل لحل األزمة اليمنية 
وأن االتحاد األوروبي يدعم جهود املبعوث 
األممي مارتن جريفيث ومبادراته الخاصة 

بالسالم وإنهاء الحرب.
كما أكد السفري هانس جروندبرج، عىل 
رضورة إيقاف الحرب يف مــأرب بصورة 
عاجلة.. الفتــاً إىل الجهود التي تبذلها دول 
االتحاد األوروبي لتمويل إنقاذ خزن صافر، 
وتجاوز كارثته البيئة واالقتصادية، ومجدداً 
التأكيد عىل أن االتحاد األوروبي سيظل يعمل 
مع مختلف الجهات ملــا فيه خدمة اليمن 

وتجاوز أزماته وتحقيق تطلعات شعبه. 
إىل ذلــك، ناقش رئيس مجلــس النواب 
الشيخ سلطان الربكاني، األحد، مع سفري 
جمهورية فرنســا لدى بالدنا كريستيان 
تيستو، تطورات األوضاع التي تشهدها بالدنا 
وأفاق تحقيق السالم والجهود األممية يف هذا 
الشأن، والعالقات الثنائية التي تجمع البلدين 

الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتناول اللقاء الذي حرضه نائب مجلس 
النواب محمد عيل الشدادي وعضو املجلس 
سلطان العتواني، الجهود املبذولة لتنفيذ 
اتفاق الرياض، وكذا املصالح املشرتكة التي 
تربط اليمن وفرنسا كرشكاء اقتصاديني وما 
تسبب فيه الحوثي من ايقاف ذلك النشاط.

وثمن رئيس مجلس النواب، الدور األخوي 
الصادق لألشقاء يف اململكة العربية السعودية 
وحرصهم عــىل تنفيذ االتفــاق وتطبيع 
األوضاع يف املحافظات املحررة وتسخري كافة 

اإلمكانيات ملواجهة االنقالب الحوثي.
وأكــد الربكاني، أن مليشــيات الحوثي 
تقوض كل فرص السالم من خالل ارتكابها 
املستمر ألبشع الجرائم بحق الشعب اليمني 
وقيامها بأعمال تصعيد عسكري حالياً يف 
محافظة مارب يف اطــار املرشوع اإليراني 
املستهدف لليمن واملنطقة وما يشكل ذلك من 
خطر عىل األمن والسالم الدوليني واالقتصاد 
يف العالم وهو أمر غاية يف الخطورة ويتطلب 
موقفا من املجتمع الدويل إليقافه بشــكل 

عاجل.
ونــوه الربكاني، إىل مخاطر اســتمرار 
مليشيات الحوثي يف رفض السماح بصيانة 
الناقلة صافر وإفراغ شحنتها لتفادي الكارثة 
البيئية الوشــيكة وأرضارها االقتصادية 
واإلنسانية.. داعياً فرنسا واالتحاد األوروبي 
إىل اتخاذ موقف واضح من تلك املمارسات 

واألعمال التي تقوم بها املليشيات. 
من جانبه عرب الســفري الفرنيس، عن 
تمنياته إيقاف ســفك الدمــاء التي تراق 
يف مأرب وما يخلفه اســتخدام القوة من 
خراب ودمار ..داعياً إىل حقن دماء اليمنيني 
وتغليب خيارات السالم، ودعم جهود املبعوث 
األممي مارتن جريفث، والوصول إىل تسوية 
شاملة سياسياً واقتصادياً، ووقف إطالق 
النار ووضع املعالجــات العاجلة لألوضاع 
االقتصادية واإلنسانية.. مثمناً جهود اململكة 
العربية السعودية ودورها البناء للوصول إىل 
اتفاق الرياض ومتابعة تنفيذه.. مشرياً إىل 
ما يمثله االتفاق من أهمية لتحقيق السالم 
الشامل والحفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه 

واستقراره.

أثناء لقائه عددًا من قيادات المقاومة الجنوبية

رئيس الوزراء: اجلميع حريص عىل توحيد اجلهود خلوض 
املعركة املصريية ضد االنقالب احلوثي

أكد فخامة الرئيــس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية، عىل أهمية التواصــل والوقوف عىل مجمل 
التطورات عىل الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها املختلفة.. 
مشــددا عىل أهمية مضاعفة وتضافــر الجهود من قبل 
كل مؤسســات الدولة وأجهزتها املختلفة ملالمسة واقع 
واحتياجات املواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته 
األساسية والتخفيف من معاناته التي ضاعفت من أعبائها 

قوى التمرد واالنقالب.
جاء ذلك أثناء ترؤســه، اجتماعاً استثنائيا ضم نائبه 
الفريق الركن عيل محســن صالح ورئيس مجلس النواب 
ســلطان الربكاني ورئيس الوزراء املكلف الدكتور معني 
عبدامللك، للوقوف عىل جملة التطورات واملســتجدات عىل 
الســاحة الوطنية وخاصة ما يتصل باألوضاع الخدمية 

واملعيشية والتطورات امليدانية.
وثمن فخامة الرئيس صمود وتضحيات حماة الوطن 
وأبناء اليمن من قبائل وشــيوخ وشــباب وكهول التي 
ســطروها من مالحم بطولية مرشفة يف مختلف خطوط 
التماس.. مؤكداً عىل أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل 
تماسكها ملقاومة االنقالب وبناء الدولة االتحادية الجديدة.

وأكد فخامته، عىل أهمية تجاوز كل املنغصات والتحديات 

والعمل املخلص والجاد يف ترسيع تنفيذ بنود اتفاق الرياض 
الذي يصب يف مصلحة شعبنا اليمني دون استثناء.. منوهاً 
بجهود األشــقاء يف تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية الدائم لليمن وعىل مختلف املستويات.
ويف االجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية، تقريراً موجزاً 
لخص املوقف العام ملختلف الجبهات وخطوط التماس يف 
عدد من الجبهات واملناطق ومنها مأرب والجوف والبيضاء 
والضالع والساحل وغريها، الفتاً إىل االنتصارات املحققة يف 

تلك الجبهات.
كما قدم رئيس مجلس النواب سلطان الربكاني ورئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك إيجازا عن عدد من املواضيع 
املتصلة بنشــاط مؤسســات الدولة فضال عن الوضع 
االقتصادي وتحدياته التي اســتعرض مؤرشاتها رئيس 
الحكومــة املكلف والتصورات املمكنــة لتجاوزها والحد 
من آثارها. كما تم يف االجتماع مناقشة عدد من القضايا 

واملوضوعات املطروحة واتخاذ بشأنها ما يلزم.
ويف سياق أخر، أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، عىل أهمية السالم ودعمه للجهود الرامية 

إىل تحقيقه وفقاً للمبادرات والقرارات ذات الصلة.
جاء ذلك خالل اســتقباله، ســفري الواليات املتحدة األ 

مريكية لدى بالدنا كريســتوفر هنزل الذي قدم لفخامة 
الرئيس التهنئة بعودته مــن رحلته العالجية الناجحة يف 

الواليات املتحدة االمريكية. 
وأكد فخامة الرئيس، عىل متانة وعمق العالقات املميزة 
التي تربط اليمن بالواليات املتحدة األمريكية واملبنية عىل 
الرشاكة والتعاون يف مختلف القضايا ذات االهتمام املشرتك 

لخدمة مصالح البلدين والشعبني الصديقني.
وجرى خالل اللقاء تنــاول جملة من القضايا املتصلة 
بالشأن اليمني ومستجدات األوضاع عىل مختلف الصعد، 
وتصعيد املليشيات االنقالبية الحوثية، وتكرار محاوالتها 
البائسة نحو نزيف الدم تجاه أبناء شعبنا إلرضاء مشاريع 
وأجندة إيران يف املنطقة، فضال عن استهدافها املتكرر لدول 

الجوار. 
من جانبه، عرب السفري األمريكي عن رسوره بهذا اللقاء 
مؤكداً دعم الواليات املتحدة األمريكية لجهود فخامة الرئيس 
الرامية إىل تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من 
أهمية أمن واستقرار املنطقة والعالم.. مؤكداً عىل دعم بالده 
ليمن موحد وآمن ومستقر وتعزيز مجاالت التعاون القائمة 
يف مواجهة املخاطر والتحديات واإلرهاب. حرض اللقاء مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي. 

أكد رئيس الــوزراء املكلف الدكتور معني 
عبدامللك، أن الجهود الجارية الســتكمال 
تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة 
بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري واألمني 
املحدد يف آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض، 
قطعت خطــوات كبرية ومهمــة، يف إطار 
حرص الجميع عىل توحيد الجهود ملعركة 
اليمن والعرب املصريية ضد االنقالب الحوثي 

املدعوم إيرانيا.
ونوه رئيس الــوزراء املكلف أثناء لقائه، 
االثنني، عدد من قيادات املقاومة الجنوبية، 
بالحرص الــذي تبديه املكونــات والقوى 
السياسية التي تم التشاور معها واملشاركة 
يف الحكومة الجديدة، عــىل توحيد الجهود 
وتكاملها الستكمال إنهاء االنقالب واستعادة 
الدولة وتطبيع األوضاع يف العاصمة املؤقتة 
واملحافظــات املحررة وتخفيــف معاناة 
املواطنني..مشريا إىل أن الرؤية باتت واضحة 
لألولويات التي ستعمل من خاللها الحكومة 
الجديدة وبدعم قوي مــن فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 
وجميع الــرشكاء من القــوى واملكونات 

السياسية واالجتماعية.
وأشــاد رئيس الوزراء بالجهود األخوية 
الصادقــة للمملكــة العربية الســعودية 
الشقيقة يف الوصول إىل اتفاق الرياض وآلية 
ترسيعه ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة.. 
الفتا إىل أن هذه املواقف ليســت غريبة عىل 

اململكة وقيادتها يف الوقوف إىل جانب الدولة 
والشعب اليمني يف مختلف الظروف واألحوال 
انطالقا من مبادئ األخوة والجوار والعالقات 

التاريخية.
وجرى خــالل اللقاء، تــداول عدد من 
املواضيع املتصلة بسري تطبيق آلية ترسيع 
تنفيذ اتفــاق الرياض، بما فيها تشــكيل 
الحكومة الجديدة ومعايري اختيار أعضائها 
من ذوي الكفاءات والخربة، وتنفيذ الشــق 
العسكري واألمني، إضافة إىل توحيد الجهود 
يف املعركة ضد مليشــيا الحوثي االنقالبية، 

والتعامل مع األوضــاع الخدمية واألمنية 
واالقتصادية الراهنة.

وثمن املشاركون يف اللقاء الجهود التي 
يبذلهــا رئيس الــوزراء املكلف يف تقريب 
وجهات النظر والعمل بكل جهد يف تحقيق 
الغايات من اتفاق الرياض وآلية الترسيع، 
وتجاوز التحديات القائمة.. مؤكدين دعمهم 
لكل الجهود الرامية إىل تطبيق آلية ترسيع 
تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة 
والرتكيز عىل معركة إنهاء االنقالب الحوثي 
املدعوم إيرانيا، وتخفيف معاناة املواطنني 

أكد وزير الخارجية محمد الحرضمي، 
أن الحكومة ال يمكن أن تستمر يف االلتزام 
بتعهداتها يف اتفاق الحديدة إذا استمرت 
مليشــيا الحوثي يف إفشال عمل البعثة 
األممية والتهرب مــن التزاماتها تجاه 
االتفاق واستغالله للتحشيد لحروبهم 

العبثية يف مأرب والجوف.
 وعرب الوزيــر الحرضمي، عن إدانته 
الســتمرار التصعيد العسكري ملليشيا 
الحوثي عىل محافظتي مأرب والجوف 
واســتهدافها املناطق اآلهلة بالسكان 
بالصواريــخ البالســتية والطائــرات 
املسرية.. مشــرياً إىل أن مليشيا الحوثي 
تســتغل اتفاق الحديدة للزج باألطفال 
واملغرر بهم إىل املحرقة يف جبهات مأرب 
والجوف دون االكرتاث للخسائر البرشية 
الكبرية من اليمنيني..موضحا بأن اتفاق 
الحديدة أصبح غري مجد وأن اســتغالل 
الحوثيني لــه بات أمــرا مرفوضا ولن 

يستمر.
جاء ذلك أثناء لقائه، املبعوث الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن 
غريفيث، وبحث معه عدداً من امللفات 
والقضايا املتصلة بعملية السالم والجهود 

األممية بهذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية، عىل رضورة أن 
يضطلع مجلس األمن بمسؤولياته ويدين 
التصعيد واالنتهاكات الحوثية املستمرة.. 
الفتاً إىل محافظة مأرب تحتضن أكثر من 
ثالثة ماليني مواطن جلهم من النازحني 
واملهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية 
عىل اليمن واليمنيني.. مؤكداً أن االعتداء 
عىل محافظة مأرب بهذه الطريقة أمر 

مدان أخالقياً وقانونيــاً ويحب ان يتم 
إيقافه فورا. 

وعرب الوزير الحرضمي، عن إدانته قيام 
مليشــيا الحوثي بإغالق مطار صنعاء 
أمــام رحالت األمم املتحــدة والرحالت 
اإلغاثية واإلنسانية.. معتربا ذلك محاولة 
يائسة لتغطية رسقتها ألكثر من خمسني 
مليار ريال يمني من الحساب الخاص يف 
فرع البنك املركزي يف الحديدة من عائدات 
الرضائب عىل املشتقات النفطية و التي 
كانت مخصصة لدفع رواتب املوظفني يف 
القطاع املدني بحسب االتفاق مع مكتب 

املبعوث األممي.
وشــدد وزير الخارجية، عىل رضورة 
اإلرساع يف معالجة قضية خزان النفط 
"صافر" وعدم الســماح باســتمرار 
تالعب مليشيا الحوثي بهذا امللف البيئي 
واإلنساني وتسيسه وتعريض منطقة 
السواحل اليمنية والبحر األحمر والبحار 
املجاورة لخطــر وكارثة بيئية ال يحمد 
عقباها.. مؤكداً عىل أهمية اســتمرار 
الضغط عىل مليشــيا الحوثي من قبل 
مجلس األمن للســماح للفريق الفني 
األممي بالوصول إىل الخــزان والقيام 
بمهامه مــن تقييــم األرضار وتفريغ 
حمولته والتخلص منه قبل فوات األوان.
وقال الوزير الحرضمــي"إن البعثة 
األممية لدعــم اتفاق الحديــدة التزال 
عاجزة عن تحقيــق واليتها وفقا لقرار 
مجلس األمن رقم 2452 بســبب تقييد 
حركتها من قبل مليشيا الحوثي وعدم 
توفر الظروف املالئمة للقيام بمهامها"..
مطالباً بالتحقيق الشفاف يف استهداف 

الحوثيني للشهيد العقيد محمد الصليحي 
أثناء قيامه بمهامه ضمن البعثة األممية 
يف الحديدة واإلعالن عن نتائج التحقيق 
وتأمني تحــركات البعثة وتمكينها من 
عملها ما لم فإن استمرارها لن يفيض 

إىل يشء. 
وفيما يتصل باتفاق الرياض، أوضح 
وزير الخارجية، بأن الحكومة تعاطت 
بإيجابية ونفذت مــا عليها من بنود يف 
آلية ترسيع تنفيذ اتفــاق الرياض من 
تعيني ملحافظ ومدير لألمن يف العاصمة 
املؤقتة عدن وتســمية رئيس الحكومة 
الجديدة والبدء يف املشــاورات الخاصة 
بتشــكيلها.. الفتا إىل رضورة أن يلتزم 
املجلس االنتقايل الجنوبي بسحب القوات 
والوحدات العســكرية من عدن وإعادة 
تطبيــع األوضاع يف محافظــة أرخبيل 
سقطرى وإنهاء التمرد العسكري هناك 
يف أرسع وقت.. مثمناً جهود األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية يف هذا الشأن 
وحرصهم عىل رأب الصدع واملساعدة يف 

معالجة كل االختالالت. 
من جانبه، أكد املبعوث األممي، التزام 
األمم املتحدة والرشعية الدولية والقرارات 
األممية ذات الصلة من أجل إنهاء األزمة 
اليمنية وتحقيق سالم شامل ومستدام.. 
متطلعا إىل التوصل إىل اتفاق وقف إطالق 
النار ضمن مقرتح اإلعالن املشــرتك يف 
أقرب وقت ممكن.. مجدداً حرص األمم 
املتحدة عــىل التوصــل إىل حل لقضية 
الخزان العائم "صافر" لتفادي حدوث 
كارثة يف البحــر األحمر تؤثر عىل اليمن 

واملنطقة. 

دان استهدافها للمناطق السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة

وزير اخلارجية يدين استمرار التصعيد العسكري ملليشيا احلوثي عىل حمافظتي مأرب واجلوف 

أثناء لقائه المبعوث األممي وسفيري االتحاد األوروبي وفرنسا لدى بالدنا 

الربكاين يعرب عن أسفه لصمت األمم املتحدة واالحتاد األورويب 
جتاه جرائم مليشيا احلوثي ضد املدنيني يف مأرب

33 متابعات

ترأس اجتماعا استثنائيًا لقيادات الدولة العليا 

رئيس اجلمهورية يشيد بصمود اجليش ويؤكد عىل تعزيز ومتاسك اللحمة الوطنية ملقاومة االنقالب 
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قالت منظمة سام للحقوق والحريات:" إن جماعة 
الحوثي تمارس جرائم حرب ضد املدنيني يف منطقة 

الزوب التابعه ملحافظة البيضاء". 

وأكدت املنظمــة الحقوقية - يف بيان صادر عنها، 
الثالثاء، أن مليشــيا الحوثي تمارس جرائم حرب 
ضد املدنيني يف منطقة الزوب باستخدامها مختلف 
القذائف واألسلحة الثقيلة بما فيها راجمات الصواريخ 
والدبابات واملدفعية الثقيلة العشــوائية عىل منازل 

املدنيني اآلهلة بالسكان يف القرية. 

وأضاف البيان "أن القصف الحوثي تسبب يف قتل 
وجرح عدد كبري منهم، بينهم أطفال ونساء، وأُجرب 
آخرون عىل ترك منازلهم تحت ضغط هذا القصف". 

وأوضحت املنظمة الحقوقية، أنها رصدت مئات 
االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي 
والقوات املتحالفة معها ضد املدنيني يف قرية الزوب 
يف منطقة قيفة خالل السنوات املاضية تنوعت بني 
القتل واالعتقاالت التعسفية واالختطافات وتفجري 
واستهداف املنازل وإحراق وتدمري آبار ملياه الرشب 
ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود واستهداف 
دور العبادة وإتالف ونهب ممتلكات خاصة وعامة 

ونزوح مئات األرس وتعطيل تام للحياة.

عمليات انتقامية
وقالت املنظمة:" إنها رصدت مقتل أكثر من )40( 
مدنيــاً، وإصابة ما ال يقل عن )60( بينهم نســاء 
وأطفال، ال يزال بعضهم يعانــي من اإلصابة نظراً 
لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة، واعتقال أكثر من 
)150( مدنياً منها )48( حالة لعمال وافدين يعملون 

يف مزارع القات بالقرية بينهم أفارقه.

 وأشارت إىل أن مليشيا الحوثي فجرت )8( منازل 
بشكل كيل، )2( منها أثناء حملتها العسكرية األخرية 
يف األيام املاضية، وأحرقت )22( منزالً، فيما تسببت 
القذائف التي ُتطلقها بشكل مستمر إىل تدمري جزئي لـ 
)200( منزل وترضر عرشات املنازل األخرى بأرضار 
متفاوتة جراء االستهداف املتعمد بالقذائف املختلفة، 
كما شمل االستهداف )3( منشآت تعليمية، واحدة 
منها ُدمرت بصورة كلية ما أدى إىل حرمان أكثر من 

)600( طالب وطالبة من التعليم.

وأكدت املنظمة يف بيانها، أن اســتمرار قصف 
املليشيات للقرية بمختلف األسلحة الثقيلة أدى 
إىل تفاقم الوضع اإلنساني يف القرية، ودفع أكثر 
من )450( أرسة خالل الحروب السابقة إىل النزوح 
إىل القرى املجاورة منها قــرى العجمة والنظيم 
وبقــرات، فيما نزح البعض اآلخــر نحو مدينة 
رداع هرباً من جحيم الحصار والقصف، ووثقت 
املنظمة إجهاض امرأتني من النساء الحوامل جراء 
استهداف منازلهن بصواريخ الكاتيوشا وقذائف 
املدفعية والدبابــات، وحالة وفاة لجنني يف إحدى 
نقاط التفتيش، بعــد منع عنارص الجماعة أحد 
املدنيني من إسعاف زوجته الحامل والتي كانت 

عىل وشك الوالدة قبل عدة أيام.

عقاب جماعي 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق 
والحريات: "إن مليشيا الحوثي املتمردة تعمدت اجتثاث 
كل مقومات الحياة والبقاء انتقاماً من املدنيني وعقاباً 
لهم، حيث وثقت املنظمــة تدمري)7( آبار ملياه الرشب، 
وإحراق محطــة للوقود وقاطرة نفــط، ونهب )11( 
منزالً بشكل كامل و)3( محالت تجارية، وترضر )6( 
سيارات، ونهب )37( سيارة وناقلة، واحتالل ونهب أحد 
املستشفيات الخاصة، واستهداف شبكات االتصاالت 
األرضية وخطوط الكهربــاء وخزانات مياه الرشب يف 
أســطح املنازل، وإتالف مزارع القات ونهبها وتعطيل 
العمل فيها، بعضها ال يزال تالفــاً حتى اليوم، وتقدر 

خسائرها بمئات املاليني، جميعها ألهايل قرية الزوب.

وأورد البيان ، نماذج من االنتهاكات التي مارستها 
مليشيا الحوثي ضد السكان املدنيني يف قرية الزوب، 
ويروي التاجر عيل عباد الزوبة أحد أبناء القبيلة لسام 
ما تعرضوا له من جرائــم وانتهاكات دفعتهم إىل أن 
يهجروا القرية بعد أن ُجــرِدوا من جميع أمالكهم 
يف الحروب الســابقة، ويقول: إن مليشــيا الحوثي 
والقوات املتحالفة معها فجروا خمسة منازل تابعة له 
وإلخوانه، منزل عيل عباد عبدالله الزوبة، ومنزل ألحمد 

عباد عبدالله الزوبة، ومنزل محمد عباد عبدالله الزوبة، 
ومنزل مقبل عباد عبدالله الزوبة، يف ديسمرب من العام 
2015 بعدما نهبوا كل ما فيها بتواطؤ وتعاون مشايخ 
وأعيان وشخصيات حزبية من قيفة – رداع "سماهم 
بعينهم". كما أحرقوا محطــة الوقود التابعة له يف 
املنطقة، وأحرقوا ناقلتي نفط، و برئي مياه رشب، 
كما أتلفوا مزارع قات خاصة بهم تقدر قيمتها بمئات 
املاليني، ونهبوا سيارة نوع شــاص موديل 2011، 
واحتلوا املستشفى الوحيد يف قيفة التابع له، ونهبوا 
كل ما فيه من معــدات طبية وتقدر بما قيمته أكثر 
من 30 مليون ريال يمني يف ذلك الوقت، كما نهبوا كل 
األدوية يف صيدلية املستشفى وتقدر قيمتها بأكثر من 

10 ماليني ريال يمني.

جرائم ضد اإلنسانية
ويف مشــهد مؤلم يقول أحد الشهود لسام "الذي 
أخفينا اسمه ألجل سالمته": "يف 9 مارس من العام 
2016 وخالل الحرب الثالثــة، أصيب الطفل دحان 
محمد الدعور الزوبة، 11 عاماً، برصاص قناص من 
املليشيات أثناء ما كان يلعب أمام منزلهم بالقرية، 
لم يستطع أحد منا إسعافه بسبب القنص وبسبب 
حصار الحوثيني للقرية وعدم وجود حتى اإلسعافات 

األولية، وظل ينزف لساعات حتى مات بني أحضان 
أمه، وأضاف شهود عيان: أن األم كانت تحتضن طفلها 
املصاب وهي تبكي وترصخ يف حني كان الطفل يوايس 

أمه قائالً: )ال تبكي أنا شهيد يا أمي(".

ويف عرص اليوم الثاني 10 مارس 2016، ُقتل الحاج 
عباد محمد عيل الزوبــة، 75 عاماً، أمام منزله، عىل 
أطراف القرية، بعد أن رفض السماح للمليشيا الحوثية 
بالتمركز داخل منزله لقتــال أبناء القبيلة، وحينما 
حاولت املليشــيا اقتحام منزله بالقوة تصدى لهم 
رغم ِكرب سنه، فقامت املليشيا بقصف املنزل بالدبابة 
وأطلقت عليه الرصاص من األسلحة الرشاشة حتى 

أردته قتيالً أمام منزله وأرسته تنظر إليه.

وخالل الحرب األخرية بداية شهر سبتمرب الحايل من 
العام 2020، أصيب املواطن عيل صالح القفييل البالغ 
من العمر 50 عاماً بطلقة قناص اخرتقت نافذة املنزل 
وأصابته يف ظهره، ولم تسمح املليشيات ألحد بإسعافه 
عىل الرغم من أنه ليس من أبناء قرية الزوب، وإنما 
انتقل إىل القرية قبل سنوات طويلة من قرية املناسح، 
عىل خلفية قضية ثأر قبــيل، وال عالقة له بالحرب 
الدائرة يف قبيلة الزوب؛ وظل ينزف أمام زوجته وبناته 

من صالة العرص حتى فارق الحياة وقت املغرب.

يف العام 2018 تعرضت زوجة املواطن "محمد ناجي 
الحبييش" الذي انتقل مع أرسته من محافظة إب للعمل 
يف مزارع القات، بطلقة قناص جوار املنزل الذي يسكنوه 
قرب املزرعــة التي يعمل بها، وحينمــا ُهرع زوجها 
إلسعافها أطلق عليه قناص حوثي رصاصة أردته قتيالً 
عىل الفور، وظلت جثته مرمية بجوار زوجته املصابة، 
التي كانت تنزف بجواره، بينما أطفالهم يبكون حولهم 
ألكثر من ثالث ساعات يف مشهد إنساني مؤلم دون أن 
يتمكن أحد من الوصول إليهم إلسعافهم، حتى تدخلت 
وساطة قبلية وقامت بإخراجهم، لتصاب الزوجة بعد 

ذلك بشلل كامل جراء اإلصابة.

استهداف األعيان المدنية
وقالت املنظمة: "إن مسلحي الحوثي مسؤولون 
عن انتهاكات جســيمة للقانون الدويل اإلنساني يف 
قرية الزوب، من خالل شن هجمات عشوائية أدت إىل 
مقتل أو إصابة املدنيني، وتدمري العرشات من املنازل، 
وأجربت املئات من األرس عىل النزوح، وهي أعمال قد 

تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب.

وأكد البيان، أن الهجمات العشوائية هي تلك التي 
ال تفرق بني األهداف العســكرية وكذلك املدنيني أو 
األهداف املدنيــة، ولم تتوخ الحــذر الدائم لتجنيب 
السكان املدنيني واألعيان املدنية، مما أدى إىل وفاة أو 
إصابة املدنيني، إضافــة إىل أن هذه القذائف يرافقها 
توقع كبري يف تسببها يف خسائر أو إصابات أو أرضار 

عرضية مفرطة يف املدنيني. 

وطالبــت "ســام" املجتمع الدويل بــرضورة تنفيذ 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلنسانية الخاصة بحماية 
املدنيني وقت الحرب، ال ســيما األطفال والنساء منهم، 
وتحمل املسؤولية اإلنســانية والقانونية تجاه املدنيني، 

والعمل الجاد عىل وقف الحرب واستهداف املدنيني.

إصابة 7 مدنيني إثر اســتهداف مليشيا الحوثي 
لألحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي

قال الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد الركن 
عبده مجــيل: "إن الدفاعات األرضية لقوات الجيش 
اعرتضــت ودّمرت طائرتني مســريتني متفجرتني 
أطلقتهما مليشيا الحوثي، مســاء السبت املايض، 
باتجاه األحياء الســكنية يف مدينــة مأرب املكتّظة 

بالسكان والنازحني".

وأضاف العميد مجيل، يف ترصيح للمركز اإلعالمي 
للقوات املسلحة "أن ذلك تزامن مع إطالق املليشيات 
الحوثية اإلرهابية لصاروخ باليستي استهدف األعيان 
املدنية بمدينة مأرب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص 

بعضهم جراحاتهم خطرية"..

وأشار إىل أن املليشيات الحوثية دأبت عىل استهداف 
املدنيني واألعيان املدنية بأســلوب إرهابي ممنهج 
يخالف تعاليم الدين اإلسالمي ويتحدى القانون الدويل 
االنســاني وقواعده العرفية.. مؤكداً أن تلك الجرائم 
تعد حرباً لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم.. 
داعياً األمم املتحدة واملنظمــات الدولية إلدانة هذه 
الجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها املليشيات الحوثية 

اإلرهابية، والقيام بمسؤولياتها يف حماية املدنيني.

متابعات

أصيب ، ثالثة مدنيني بنريان قناص مليشيات 
الحوثي االنقالبية بمنطقة الشقب بمديرية صرب 

املوادم بمحافظة تعز، مساء الثالثاء الفائت.

وقالت مصــادر محلية :"إن رجــالً وامرأة 
وطفالً أصيبوا بجروح مختلفة برصاص قناص 
مليشــيات الحوثي، املتمركز يف تلة الصالحني 

بمنطقة الشقب التابعة ملديرية صرب املوادم.

وأضافت املصادر "أن الجرحى هم: عبداملعطي 
سعيد عيل )49 عاًما(، و قبول حمود عبدالقادر 

) 56 عاًما(، وحسني عادل سعيد )12 عاماً(.

وأكدت أن املواطنــان عبداملعطي وقبول، 
ســبق وأن أصيبا بجروح جراء تعرضهما 
لالســتهداف والقنــص من قبــل قناصة 

مليشيات الحوثي اإلرهابية.

وأواخر أغسطس املايض، أصيبت امرأة يف العقد 
الخامس تدعى "جميلة عبــده" بجروح خطرية 
برصاص قناص مليشــيات الحوثي، يف منطقة 

الشقب.

وخالل الســنوات الخمس املاضية، ُقتل 27 
مدنيا بينهم ثالث نساء وأربعة أطفال، وأصيب 
144 آخريــن بينهم 42 امــرأة و33 طفال، يف 
منطقة الشــقب، برصاص قناصة مليشيات 
الحوثي وفــق تقرير حديــث للجنة الحقوق 

اإلنسانية والتنموية.

 ومنذ بداية الحرب يف مارس 2015، ارتكبت 
مليشيات الحوثي أكثر من 7 آالف و135 انتهاكا 
بحق املدنيني يف منطقة الشــقب جنوبي رشق 

مدينة تعز.

استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ما 
قامت به مليشيا الحوثي االنقالبية من اختطاف 3٠ 
مدنيا من املتضامنني مع قضية عبد الله األغربي 
الذي قتل منذ نحو أسبوعني جراء التعذيب بصنعاء.

ونفذت مليشيا الحوثي حملة اختطافات 
عقب مظاهرة غاضبة شهدتها صنعاء يومي 
الجمعة و السبت املاضيني، طالبت السلطات 
القضائية الخاضعة للحوثيني بكشف مالبسات 
تعذيب الشاب األغربي للرأي العام واالنتصار 

لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وداهمت مليشيا الحوثي، عدداً من املطابع، 

وصادرت اآلالف من الالفتــات التي طبعت 
شعارات للمســرية الجماهريية، وبحسب 
الشبكة فقد منعت مليشيا الحوثي يف محافظة 
إب تنظيم أي تظاهرات يف املحافظة، ســواًء 
املنددة بمقتل "عبدالله األغربي" أو أي وقفة 
احتجاجية أخرى، وذلك بعد دعوات للتظاهر 
أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل 
من قتلة األغربي. كما منعت، فريقا حقوقيا 
مكوناً من سبعة محامني من حضور جلسات 
التحقيــق مع األشــخاص املتورطني بقتل 

األغربي والتي تجري يف نيابة رشق صنعاء.

إصابة 3 مدنيني برصاص قناصة مليشيا 
احلوثي رشقي تعز

منظمة حقوقية تدين اختطاف مليشيا 
احلوثي لـ 3٠ متظاهراً بصنعاء 

نزوح 2945 أرسة من اجلوف والبيضاء إىل مأرب نتيجة 
القصف العشوائي ملليشيات احلوثي االنقالبية

سجلت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني يف محافظة مأرب، نزوح 
2945 أرسة مــن محافظتي الجوف والبيضاء ومدخــل مديرية مدغل التابعة 
ملحافظة مأرب، جراء املواجهات التي تشهدها تلك املناطق والقصف العشوائي 

التي تشنه املليشيات الحوثية عليها.
وأوضح تقرير حديث صادر عن الوحــدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني يف 
مأرب، نرشته وكالة )سبأ(، أن النازحني توزعوا عىل ضواحي مدينة مأرب الشمالية 
والجنوبية ومديريات مدغل والوادي ورحبة ورصواح ورغوان..مشرياً إىل أن التحديات 
التي تواجه العمل اإلنســاني يف مأرب تزداد يوماً بعد يوم بســبب التدفق املستمر 

للنازحني.
واستعرض التقرير االحتياجات الرضورية ملخيمات النازحني، والتي تشمل توفري 
املواد اإليوائية والغذائية واملياه واإلصحــاح والعيادات الطبية وتوفري احتياجات يف 
الحماية والتي تشمل مشــاريع مدرة للدخل والنقد مقابل الغذاء والدعم النفيس 

ومساحات صديقة وآمنة لألطفال والنساء ومعونات نقدية.
ودعا التقرير املنظمات اإلنسانية الدولية والرشكاء العاملني يف املحافظة إىل 

مضاعفة جهودهم واالستجابة الرسيعة لتغطية هذه االحتياجات. 

حصاد خمس سنوات من انتهاكات مليشيا الحوثي اإلرهابية ضد المدنيين 

منظمة»ســام«: مليشــيا احلوثــي ارتكبــت جرائــم حــرب ضــد املدنيــني يف منطقــة الــزوب بمحافظــة البيضــاء
مقتل وإصابة أكثر من 100 مدني بينهم نساء وأطفال واعتقال أكثر من 150 آخرين 48 منهم عمال وافدون بينهم أفارقة

   دمــرت 7 آبــار مياه للشــرب وأحرقت محطة 
 
ً
 ومحــال

ً
للوقــود وناقلــة نفــط ونهبــت 14منــزال

تجاريــا و37 ســيارة وناقلة واحتــالل ونهب أحد 
المستشفيات الخاصة 

   نزوح 450 أسرة من القرية خالل سنوات الحرب 
السابقة نتيجة استهدافها بجميع األسلحة الثقيلة

  فجــرت 8 منــازل وأحرقــت 22 آخريــن 
ودمــرت قذائفهــا العشــوائية 200 منزل 

بشكل جزئي وتضرر عشرات المنازل
  قصفت 3 منشــآت تعليمية واحدة منها ُدمــرت بصورة كلية ما أدى إلى حرمان 

أكثر من 600 طالب وطالبة من التعليم
  اســتهداف شــبكات االتصاالت وخطوط الكهربــاء وخزانات المياه وإتالف 

مزارع المواطنين ونهبها وتعطيل العمل فيها

يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه ويف 
يــوم الخميــس    تاريــخ  16/  12 /1441 هـــ، املوافــق ٢٠٢٠/8/٦م، تــم تنفيــذ 

عقــد االجتمــاع التأســييس ملنتــدى أبنــاء مديريــة حفــاش االجتماعــي الثقــايف.
وتــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس ملنتــدى أبنــاء مديريــة 
ــة  ــة إداري ــاب هيئ ــم انتخ ــد ت ــت(، وق ــايف )املحوي ــي الثق ــاش االجتماع حف

ــدى. ــش للمنت ــة والتفتي ــة الرقاب ولجن

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية

االختصاص االسم م

رئيساًبشري محمد عبدالله الرفاعي1

أميناً عاماً قاسم منصور صالح قطران2

ًثامر محمد عيل كبري الجالل3 مسؤوالً ماليا

مسؤوالً قانونياًعبدالكريم أحمد نارص العقبي 4

مسؤوالً اجتماعياًعبود سعد فرج العشبي5

مسؤوالً إعالمياًعيل محمد عبده العقبي6

عالقات عامة محمد محمد أحمد الصاية7

مسؤوالً تعليمياً مجاهد هادي محمد مهدي عزان8

ًأحمد أحمد عيل عبده زايد9 مسؤوالً صحيا

توجيه وإرشادنارص عيل عبده محمد الذماري10

مسؤول الشبابنايف عىل محمد عبدالله القلعة11

مسؤوالً ثقافياًعبدالله صالح أحمد كوكبة 12

مسؤول التخطيطعبدالله أحمد عبدالله القعيش13

املرأة والطفل عبري محمد الحميدي 14

عضواًمنري أحمد نارصاملنكيل 15

ثانياً: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاص االسم م

رئيساًمحمد عبده يحيى الدغبيش1

نائباً عبدالحافظ إسماعيل حسن جمعان2

ًعبدالرحمن أحمد نارص العقبي3 مقررا

ًعبدالباسط دحان فتح الله 4 عضوا

عضواًعثمان شايع محمد املقبول5

ًلطف أحمد أحمد الجرباني6 عضوا

إعــــــــالن

ينا
هان

نهنئ ونبارك لألخ حمادي على أحمد العنسي ارتزاقه املولودة والذي ت

اسماها )عائشة( نسأل الله أن يجعلها قرة عني والديها وينبتها 
نباتاً حسناً

المهنئون: جميع الزمالء في هيئة تحرير صحيفة »٢٦سبتمبر«



55الــعـدد »19٤6« الخميس ٢9 محــــــرم 1٤٤٢هـ  المـــوافـــق 17 سبتمبر ٢٠٢٠م ترجمة

تراث عالمي
 السفر إىل واحدة من أقدم املدن يف العالم، تجربة ال 
ينساها أحد، حتى كزائر منتظم، يف كثري من األحيان 
ســتضل طريقك، وأنت مفتون بجمال سحر العمارة 
القديمة واألسواق التقليدية ومقاهي األحياء والرتحيب 
بالزائرين. وليس من املستغرب أن تسمي اليونسكو 

املدينة القديمة موقًعا للرتاث العاملي يف عام 1986.
تقع صنعاء القديمة يف واد جبيل، ويعود تاريخها إىل 
حوايل 2500 ســنة، تم بناء أكثر من 6000 منزل قبل 
القرن الحادي عرش - باســتخدام األرض املصطدمة، 
تراثها الديني والســيايس غني، مع 103 مســاجد 
و14حماماً بخارياً مشــهورة. ولفرتة طويلة، كانت 
مركزاً تجارياً لليمنيني، مع عرشات األسواق التقليدية.

بالنسبة لسكان صنعاء، تعترب عمارة املدينة القديمة 
جزًءا من هويتهم وتاريخهم العائيل. ولكن عىل مدى 
العقد املايض، ضاع جزء كبري من هذا التاريخ، وما تبقى 
منه ينزلق تدريجياً، ويف تموز/يوليو 2015، أضافت 
اليونســكو املدينة التاريخية إىل قائمة مواقع الرتاث 
العاملي املعرضة للخطر، والرضر الذي سببته الفيضانات 
يف الشهر املايض هو أحدث األدلة وأكثرها وضوحاً عىل 
ذلك، وهو يرمز إىل الرضر الذي لحق بسنوات من الدمار 

والهجر واإلهمال.

فيضانات وانقالب
رضبت األمطار الغزيرة صنعاء القديمة بشدة وأثرت 
فيها بســبب الوضع البائس بالفعل للمدينة الذي مزقها 
االنقالب، ووفقاً لتقارير أولية قدمتها اليونســكو، فإن 
الســيول حارصت 111 منزالً كلياً أو جزئياً، ويقول أحد 
التقارير اإلخبارية املحليــة اآلن: إن عدد املباني واملنازل 
املترضرة يبلغ اآلن حــوايل 000 1 مبنى، ويف حني أصبح 
بعض الســكان بال مأوى، فارين من ارتفاع املياه، رفض 
آخــرون املغادرة عىل الرغم من معرفتهــم بأن الجدران 
والسقوف غري املستقرة يمكن أن تنهار عليهم يف أي لحظة.
واألسوأ هو أن يأتي موسم جديد لألمطار واملدينة 
مازالت عىل املســار الحايل، وســيزداد عــدد املباني 
املدمرة واألرس املترضرة زيادة كبرية، ونظراً للظروف 
االقتصادية الســيئة يف اليمن، فإن معظم السكان لن 
يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم، مما يضيف إىل مئات 
اآلالف مــن اليمنيني الذين رشدتهــم الحرب بالفعل 

ويتعرضون لخطر اإلصابة باألمراض.
املشكلة يف الواقع لها عوامل أخرى- ال يوجد أي منها 
بيئّي: وعدم االهتمام الكامل بصيانة املباني وترميمها، 
وانتشار البناء الجديد الذي يحل محل العمارة القديمة، 
واملصاعب االقتصادية، والسياســات الدينية ملليشيا 

االنقالب يف صنعاء.
حتى قبل االنقالب، كانت الحكومات املتعاقبة تغض 
الطرف عن املحنة التي أمامها، ووفقاً للسكان املحليني، 
لم يتم القيام بأي صيانة للمباني منذ عام 2004، عندما 
تم اإلعالن عن صنعاء عاصمة للثقافة العربية، "حتى 
ذلك الحني، تركزت أعمال الرتميم عىل الجوانب األمامية 

للمدينة، وقال املهندس ياسني غالب، وهو مهندس يف 
املدينة: إن أهم األجزاء التي تحتاج إىل صيانة عاجلة 
ومستمرة هي املناطق الداخلية، ويضيف حالياً: "تفتقر 
صنعاء القديمة إىل أبسط األشياء مثل مخطط الحفاظ 
عىل املدينة، الــذي يعد حجر الزاوية يف الحفاظ عليها 
ألنها تحتوي عىل الجوانب الفنية والترشيعية، باإلضافة 

إىل خطة الصيانة الدورية".

تفاقم الوضع
 عندما استوىل املتمردون الحوثيون عىل صنعاء يف 
أيلول/سبتمرب 2014، تفاقم الوضع– حيث تحولت 
الالمباالة إىل تدنيس، ومنذ ذلك الوقت بدأ الحوثيون يف 
طالء العديد من املباني القديمة بالشعارات والهتافات 
الدعائية. وعالوة عىل ذلك بدأ امتداد البناء عىل الطراز 

الحديث لغزو املدينة القديمة.
يقول محمد، وهو تاجر عمل يف الســوق القديمة 
يف املدينة ألكثر من عرشين عاماً: "كثري من السكان 
يبيعــون منازلهم للتجار يف الســوق الذين يقومون 
بإعادة بنائها وتحويلها إىل مراكز تجارية – التعامل 
معها كخصائص عادية، وليس املباني القديمة التي 

تحتاج إىل رعاية.

وذكر أحد السكان، رؤية أسواق جديدة تظهر، ومبان 
جديدة بنيت، يف حني تختفي املباني ذات اللون األبيض 
والبني"، ومن املفارقات أن "هناك قانونا يحظر عىل 
الناس بناء مبان جديدة يف املدينة، ولكن مع الرشاوى 

يمكنك أن تفعل ما تريد". 
ال توجد إحصاءات رسمية عن حجم البناء الحديث 
الجديد، ولكن نظراً ملدى ازدحام صنعاء اليوم، فإن األدلة 

عىل التوسع الحرضي واضحة.
وبدون املساعدة الالزمة لصيانة منازلهم ومبانيهم، 
تم دفع العديد من السكان الصنعانيني املكافحني إىل 
التخيل عن منازلهم أو بيعها وإغالق أعمالهم التجارية. 
ومما يزيد املشــكلة تفاقماً بعض إجراءات مليشيا 
الحوثي، فعىل ســبيل املثال، اضطــر بعض أصحاب 
املقاهي واملوتيالت التقليدية داخل املدينة القديمة إىل 
إغالق أبوابهم والبحث عن دخل آخر؛ ألن مليشيا الحوثي 
- من وجهة نظر دينية - منعت االختالط بني الرجال 
والنساء غري ذوي الصلة يف األماكن العامة مثل املقاهي 

واملطاعم.

ناقوس الموت
 يرى العديد من سكان صنعاء أن الفيضانات هي 
ناقوس املوت ملدينة قديمــة معرضة بالفعل لخطر 

االختفاء. األمطار كشفت الحقيقة، يقول أحد السكان 
املحليني: "لقد انتقلنا يف منازلنا للتو من الغرف املنهارة 
إىل الغرف األقل ترضراً، عىل أمــل أن تتوقف األمطار 

الغزيرة قريباً".
ويف حني يبدو أن مليشيا االنقالب يف املدينة لم تفعل 
شيئاً يذكر للحد من األرضار الناجمة عن الفيضانات 
باستثناء تبادل االتهامات، فقد بدأت بعض املبادرات 
املجتمعية حملة ملســاعدة املحتاجني والتخفيف من 

الدمار. 
مثال أطلق عيل السنيدار وأصدقاؤه جهداً بعنوان "فيك 
الخري": "نحن مجموعة من عرشة أشخاص من جميع 
مناطق املدينة تقريباً، بدأنا عملنا التطوعي لتوفري الدعم 
األسايس لألشخاص الذين ترضرت منازلهم أكثر من 
غريها، والفكرة هي توزيع أغطية بالستيكية لرتكيبها 
عىل أسطح املباني لحمايتها من مياه األمطار الزاحفة" 
عىل الرغم من أن املبادرة متواضعة، إال أن علياً وفريقه 
تمكنوا من حماية العديد مــن املنازل، ويضيف عيل: 
"نحن سعداء برؤية العديد من املبادرات التي تستلهم 

عملنا والتي تساعد عىل اإلسهام يف إنقاذ املدينة".

دور الحكومة
 ووفقاً ملا ذكره مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو، 
محمد جميح، فإن "صنعاء وإن كانت مازالت تحت 
سيطرة الحوثيني، إال أن الحكومة الرشعية تلعب دوراً 
غري مبارش يف املدينة من خالل التنسيق مع اليونسكو 
واملؤيدين الدوليني، ويضيــف جميح "نأمل أن يقدم 
صندوق الطوارئ التابع لليونسكو الدعم العاجل، فضال 
عن اتصاالتنا املستمرة مع االتحاد األوروبي فيما يتعلق 

بمشاريع الرتميم بدعم من اليونسكو".
وتعترب املنظمة العامة للحفاظ عىل املدن التاريخية 
التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي هي الهيئة الحكومية 
املســؤولة عن حماية املدينة القديمة، لكنها ناشدت 
إىل حد كبري اليونســكو وغريها من الهيئات الدولية 

املساعدة.
وتعمل اليونســكو من جانبها جاهدة عىل حشد 
األموال والخربات لحماية املدينة، ومن خالل برنامج 
يموله االتحاد األوروبي، بدأ صندوق التنمية االجتماعية 
يف إعادة بناء املنازل املنهارة، ومع ذلك يحاول الصندوق 
معالجة جــزء واحد فقط من املشــكلة. وبدون حل 
األسباب الرئيسية األخرى للدمار، ستظل املدينة القديمة 

وسكانها يف خطر.

كارثة من صنع اإلنسان
يلعب موسم األمطار الشديد يف اليمن – الذي ُيرّجح 
أن يكون له تأثري عىل تغرّي املنــاخ – دوراً مهماً، لكن 
ما يكمن وراء الوضع الكارثي هو من صنع اإلنسان، 
فالحرب وتداعياتها االقتصادية، وال ســيما اإلهمال 
املستمر تهدد مدينة صنعاء التاريخية، التي تشكل أهم 

رمز لهوية اليمن الوطنية.
إن حقيقة ظهور أزمة أخــرى تلوح يف األفق تقدم 
دليالً إضافياً واضحاً عىل عدم اكرتاث مليشيا الحوثي 

بتدمري اليمن.
عىل الساحل الغربي لليمن تطفو ناقلة نفط مهجورة 
"صافر"، وهي محملة باملواد املتفجرة، وعىل الرغم من 
الدعوات العاجلة األخرية للتعامل مع السفينة القديمة، 
إال أنــه ال يتم فعل الكثري، وبدال مــن ذلك يتم توجيه 
االتهامات ونفي املسؤولية، ومع وجود ما يقرب من 1.1 
مليون برميل من النفط عىل متنها، فإن انفجار الناقلة 
من شأنه أن "يؤدي إىل أسوأ ترسب نفطي يف العالم عىل 
اإلطالق"، مما يدمر مناطق ضخمة من البيئة البحرية.

عواقب خطيرة
 ما لم تبذل جهود وقائية كافية وجهود للتخفيف من 
آثار بعض الكوارث، ستظل صنعاء القديمة والعديد من 
املناطق األخرى يف اليمن تعاني معاناة ال حد لها نتيجة 
الفيضانات وغريها من الكوارث التي يتدخل اإلنسان يف 
صنعها مثل االنسكاب النفطي الحاصل يف ناقلة النفط 
صافر، ويف مواجهة االحتياجات اإلنسانية الهائلة، قد 
تبدو حماية تاريخ اليمن وهويته الثقافية أمرا غري مهم، 
لكن آثار هذا اإلهمال عىل املدى الطويل ستكون عواقبه 
خطرية، فعىل ســبيل املثال، من الناحية االقتصادية، 
سوف تستمر السياحة الداخلية يف االنخفاض التدريجي 
مع اختفاء املعالم السياحية يف املدن القديمة، وإجبار 
املزيد من السكان عىل التخيل عن منازلهم وأعمالهم، 
مما يزيد من املناطق الحرضيــة التي كانت متوترة 

بالفعل.
إن العنــرص الرئييس لتحصني صنعــاء القديمة 
واستعادة جمالها الذي ال مثيل له يكمن يف وجود سلطة 
مسؤولة يف اليمن، وحتى تنتهي الحرب أخرياً، دعونا 

نتساءل ماذا سيقدم اليمن لشعبه والعالم؟

* هامش:  تأسس مركز كارنيجي للرشق األوسط يف عام 
2006، ومقره بريوت، لبنان، ويعتمد عىل كبار 
الخرباء اإلقليميني لتقديم تحليل متعمق للقضايا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية يف 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا، يسعى املركز إىل 
تعميق فهم املنطقة من خالل تقديم نظرة ثاقبة 
حول التحديات التي تواجهها الدول واملواطنني 
ومن خالل معالجة االتجاهات عىل املدى الطويل، 
ومع تزايد كبح حرية التعبري، كان املركز بمثابة 
مساحة لألفراد للتعبري عن آرائهم حول املنطقة 

والتفكري يف الحلول.

اجتاحت الفيضانات يف اليمــن واحدة من أقدم املدن يف 
العالم، ولكن ما يكمــن وراء الكارثة هو إىل حد كبري من 

صنع اإلنسان.
ويف حني أن التكاليف البرشيــة واالقتصادية املدمرة 
التي تعاني منها بلدان مثل لبنان واليمن واضحة بشكل 
كبري، هناك تكلفة أخرى ترضب يف قلب شعوبها - فقدان 

الهوية.
وكما أدى انفجار آب/أغســطس يف بريوت إىل مزيد من 
التمزق يف أحياء املدينة القديمة، فــإن الفيضانات غري 
املسبوقة يف صنعاء قد ركع أبراجاً قديمة مذهلة، وبالنسبة 
للعديد من اليمنيني، فإن هذا يرمــز إىل هجوم آخر عىل 
هويتهم الوطنية، كانت صنعاء القديمة رمزا تاريخياً مهماً 

ألجيال.

مركز كارنيجي- الشرق األوسط

   ترجمة/ أمين الجرادي

بلغت المباني والمنازل المتضررة في صنعاء القديمة 1000 مبنى

  نتيجة سياسات المليشيا المتمردة تظل مباني صنعاء القديمة مهددة بالعديد من العوامل
  عملت المليشيا على طالء المباني القديمة بالشعارات الدعائية، ولهذا الطالء تأثير على خصائص العمارة القديمة
  تلعــب الحكومــة دورًا كبيــرًا في إنقــاذ المدينة بالتنســيق مع اليونســكو والفاعلين

صنعاء.. مدينة تارخيية جمردة من اهلويةصنعاء.. مدينة تارخيية جمردة من اهلوية
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  توفيق الحاج
خالل سنوات الحرب التي تشهدها البالد 
أدرك اليمنيون والعالم خاللها أن مليشــيا 
الحوثي املتمــردة إرهابية أصولية منغلقة 
تحمل عقائد دينية فاسدة وسياسة كهنوتية 
تنتج العنــف وتوظف الحــروب لتحقيق 

أهدافها الظالمية.
يوماً بعد آخر تتكشــف للمجتمع اليمني 
تفاصيل دمويــة مليشــيا الحوثي ومدى 
إجرامها، مليشيا ال تتورع يف إعالن العداء عىل 
كل من ال يؤمن بها وال ترتدد يف تكفري الخصوم 
وتخوينهم، واستباحة دمائهم وممارسة كافة 
أنواع اإلرهاب بما يف ذلك اإلعدامات امليدانية، 
وقد عملت من اول وهلة عىل اختطاف وإخفاء 
املخالفني وتهجــري الناس، وتفجري بيوتهم، 
وارتكبت جرائم حرب بشعة تتطابق مع جرائم 

القاعدة وداعش. 
وبهذا العنف تمكنت من حشد املقاتلني 
املنتمني إىل الطبقات الفقرية واألشد ضعفا، 
خوفا من بطشها وتنكيلها، كما عملت عىل 
اختطــاف آالف األطفال وقامت بتجنيدهم 

والزج بهم يف جبهات القتال.
وإذا ما أردنا الحديث عن العقيدة القتالية 
لعنارص مليشيا الحوثي، يجب يف البداية أن 
نقف عىل معرفة هوية هؤالء املقاتلني وكيف 

يتم تجنيدهم وحشدهم. 

لفيف من الحشود
تؤكد وقائع األحداث ومصادر مطابقة أن 
غالبية املقاتلني يف صفوف املليشيا هم من 
أبناء أرس فقرية وأطفال ومراهقني وطلبة 
مدارس تم اختطافهم، ومساجني تم اإلفراج 
عنهم، ومهمشــني والجئــني أفارقة، وقد 
حشدتهم املليشــيا عن طريق مرشفيها يف 

القرى واملديريات بطرق متعددة مستخدمة 
الرتهيب والرتغيب واإلغراء. 

فئات أشد ضعفا
مؤخرا وبعد فقد املليشــيا قدرتها عىل 
التحشيد يف صفوف أبناء القبائل استهدفت 
اليمنيني السود وهم رشيحة ضعيفة وفقرية 
يف املجتمع اليمني، وقد دشن حملة التجنيد 
والتحشيد زعيم املليشيا بخطاب تحرييض، 
وأشارت املصادر إىل وقوف املشايخ وأصحاب 
الوجاهات االجتماعية املوالية للمليشيا وراء 
إجبار العرشات من أبنــاء هذه الفئة عىل 
االلتحاق بجبهات القتال مع الحوثيني دون 

إخضاعهم ألي دورات عسكرية.
ويف ترصيح سابق لنعمان الحذيفي رئيس 
االتحاد الوطني للمهمشني، عضو مؤتمر 
الحوار الوطني قال فيه بأن: "املهمشــني 
ذوي البرشة السوداء من اليمنيني والالجئني 
األفارقة يواجهون عملية تطهري عرقي من 
قبل املليشيا والتي زجت مؤخرا باملئات منهم 

إىل جبهات القتال".
ودعا الحذيفي األمــم املتحدة واملجتمع 
الدويل إىل التدخل الفــوري لحمايتهم من 
التصفية العرقية التي يتعرضون لها كواجب 
أخالقي وحق إنســاني وأممي أكدت عليه 
الترشيعات واملواثيــق واملعاهدات الدولية 

واإلنسانية.

أطفال دون 1٢ عاما
رشيحة األطفال فئة أخرى ركزت قيادة 
املليشيا عىل تجنيدهم ويشكلون نسبة 90% 
من إجمايل مقاتيل املليشــيا، وقد أظهرت 
تقارير إحصائية عــدد األطفال املجندين 
والذيــن بلغوا اآلالف، وقد نرشت وســائل 
إعالميــة تابعة للقوات املســلحة اليمنية 
اعرتافات ألطفال جندتهم مليشيا الحوثي 
وبثتها يف تسجيالت مصورة توضح اعرتافات 
عدد من املجاميع الحوثية التي تم القبض 
عليها، وتتضمن االعرتافات إغراء الحوثيني 
لألطفال املقاتلني باألموال النقدية والرتب 

واملناصب والغنائم والوظائف.

 الجئون ومهاجرون 
 املهاجــرون األفارقة اســتغلتهم ايضا 
مليشيا الحوثي وكثفت عمليات التجنيد يف 
أوساطهم بالرتغيب والرتهيب مغدقة عليهم 
وعوداً باملال الوفري والسماح لهم بالتسلل غري 

املرشوع نحو األرايض السعودية.
وذكرت تقارير أن مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران، تواصل مالحقة واعتقال الالجئني 
األفارقة املوجودين يف صنعاء واملدن الواقعة 
تحت سيطرتها مستخدمة كل وسائل التهديد 
والضغط والرتهيب إلجبارهم عىل تســليم 
أبنائهم للتجنيد بالقوة، وقد نرشت مليشيا 

الحوثي صوراً وملصقات لقتىل أفارقة قتلوا 
يف الجبهات، كما نرشت وسائل إعالم القوات 
املسلحة ترصيحات لقادة عسكريني تفيد 
بوجود الجئني أفارقــة يقاتلون يف صفوف 
املليشيا، وســقط منهم قتىل، ووقع منهم 

أرسى بأيدي الجيش الوطني. 
ويعترب مراقبون أن مليشيا الحوثي تزداد 
حاجاتها إىل تجنيد هذه الرشائح الضعيفة 

كلما واجهت نقصاً يف عنارصها.

انعدام العقيدة القتالية
ورغم وســائل التحشــيد املتنوعة التي 
استخدمتها مليشيا الحوثي إال أن مقاتليها 
يتم إلحاقهم يف الجبهات دون أن يكون لهم 
عقيدة قتالية واضحــة، فهم ال يصمدون يف 
املواجهات العسكرية ويستسلمون أو يفرون 
يف أول مواجهة مع القوات املسلحة واملقاومة 

الشعبية.
والســبب كما يقول خــرباء: إن هؤالء 
املقاتلــني ال يعلمون ما هــو الهدف الذي 
يقاتلون ويقتلون من أجله، كما أن التحاقهم 
يف صفوف املليشــيا ليس عن رغبة وال عن 
قناعة، وإنمــا بالتغرير عليهــم وتزييف 
الحقائق وممارسة الكذب والخداع والفربكات 
اإلعالمية، ووعدهم بأموال ووظائف وغنائم، 
ومن ثم إلحاقهــم بجبهات القتال مبارشة 

دون تدريب أو إعداد.
ويعترب الخرباء العسكريون وضوح الهدف 
وسموه والقناعة التامة بالقضية هي أبرز 
مقومات العقيدة القتالية، وهو ما تفتقر 
إليه عنارص مليشــيا الحوثي، وألجل ذلك 
فإن املليشيا املتمردة عوضت عن ذلك ببث 
الشــائعات، وغرس القناعات الزائفة التي 

تذهب أدراج الرياح عند احتدام املعركة.

أكد محافــظ محافظة حرضموت 
قائد املنطقة العســكرية الثانية أن 
قيادة الســلطة املحليــة واملنطقة 
العسكرية الثانية حريصة عىل معالجة 
وتحســني أوضاع منتسبي الوحدات 

العسكرية واألمنية.
 مثمنــا تضحيات رجــال األمن 
والجيــش املرابطني يف مواقع الرشف 

والفداء.
جاء ذلك أثناء ترؤســه يوم أمس 
باملكال، اجتماعاً بالقيادات العسكرية 

واألمنية يف املحافظة.
وأكد املحافظ عــىل أهمية اللقاء 
للوقوف عــىل األوضــاع األمنية يف 
املحافظــة ومتابعة الوضــع العام، 

ونتائج زيارته الخارجية.
وأشار املحافظ إىل حرص واهتمام 

أبناء املحافظة والوطــن عموماً تجاه 
الجهود املبذولة لتنفيذ "اتفاق الرياض"، 
واآللية الكفيلة بتنفيذه، بوصفه املخرج 

الوحيد للوضع االقتصادي الحايل الذي 
ألقى بظاللــه عىل الحياة املعيشــية 

للمواطنني.
وتطــّرق محافــظ حرضموت يف 
االجتماع الذي حــرضه كل من وكيل 
املحافظة لشؤون الدفاع واألمن العميد 
صالح لحمدي، ووكيل وزارة الداخلية 
لشؤون املناطق الرشقية مدير األمن 
والرشطة بســاحل حرضموت اللواء 
ركن ســعيد عيل العامــري، وأركان 
املنطقة العسكرية الثانية العميد ركن 
عويضان ســالم عويضان إىل الوضع 
األمني العــام يف املحافظة واألوضاع 
العامة املضطربة خارج حرضموت، 
مشــّدداً عىل رفع الجاهزية واليقظة 
واالنضبــاط واالســتعداد القتــايل، 
واالهتمام بالتدريب والتدوير والحفاظ 
عىل الجانب املعنوي، وتنفيذ زيارات 
ميدانية وفرق تفتيش عىل املعسكرات 

والنقاط األمنية.

قال الناطق الرســمي للقوات 
املســلحة العميد عبده مجيل: إن 
الدفاعات األرضية للجيش تمكنت 
من تدمري الطائرتني املســريتني، 
والتي اســتهدفت بهما املليشيا 

الحوثية األحياء السكنية بمأرب.
وأطلقت مليشيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران السبت املايض 
طائرتني مســريتني متفجرتني، 
باتجاه األحياء السكنية يف مدينة 
مارب املكتّظة بالسكان والنازحني 

قبل أن تدمرهما دفاعات الجيش.
واوضح الناطق الرسمي أن ذلك 
تزامن مع إطالق املليشيات الحوثية 
اإلرهابيــة لصاروخ باليســتي 

استهدف األعيان املدنية بمدينة مأرب.
وأضاف: أن االستهداف أسفر عن إصابة 7 أشخاص 

بعضهم جراحاتهم خطرية.
 مؤكداً دأب املليشيات عىل استهداف املدنيني واألعيان 
املدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين 
اإلسالمي ويتحدى القانون الدويل االنساني وقواعده 

العرفية.
وقال: إن هذه جرائم حرب لــن تمر دون عقاب، 
ولن تسقط بالتقادم، داعياً األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية إلدانة هذه الجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها 
املليشيات الحوثية اإلرهابية، والقيام بمسؤولياتها يف 

حماية املدنيني
نائب الرئيس يشيد باالنتصارات التي يسطرها أبطال 

الجيش يف الجوف
أشــاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل 
محسن صالح، بالبطوالت األسطورية والتضحيات 
العظيمة التي يجود بها أبطال الجيش مســنودين 
برجال املقاومة والقبائل اليمنية وكل األحرار بمختلف 

انتماءاتهم ومكوناتهم السياسية 
واالجتماعية والثقافية يف سبيل 
الدفاع عن الدين والوطن والثورة 

والجمهورية
جاء ذلك أثناء، اتصال هاتفي 
بمحافظ محافظة الجوف اللواء 
أمني العكيمي لالطالع عىل سري 
العمليات العسكرية واالنتصارات 
التي حققها األبطال يف جبهات 

محافظة الجوف
وأكــد النائب بــأن املواقف 
الخالدة وااللتفاف الصادق حول 
الرشعية هــي نماذج أصيلة يف 
وحرص  والشــجاعة،  الوفاء 
اليمنيني عىل حماية مكتسباتهم 

الوطنية.
وعرب نائب رئيس الجمهورية عن خالص الشــكر 
والتقدير لألشــقاء يف دول التحالــف بقيادة اململكة 
العربية السعودية لدورهم الكبري يف مساندة الرشعية 

ودحر املليشيات الحوثية املدعومة من إيران.
واستمع نائب رئيس الجمهورية خالل االتصال إىل 
تقرير موجز عن االنتصارات امليدانية والعسكرية التي 
يحققها أبطال الجيش البواسل مسنودين باملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل األحرار يف مختلف جبهات 
ومياديــن الحرية والكرامــة بمحافظة الجوف ضد 
املليشيات الحوثية، والجهود املبذولة لترسيع استكمال 
تحرير ما تبقى من املحافظة تحت سيطرة املليشيات.

وأطلع محافظ الجوف يف االتصال، نائب الرئيس عىل 
عدد من القضايا واملوضوعات املرتبطة باملحافظة، 
مؤكداً استمرار املقاتلني األبطال يف الكفاح والنضال 
الوطني وصوالً إىل تحرير مــا تبقى من الجوف وكل 
املناطق التي تقبع تحت سيطرة املليشيات الحوثية 

الكهنوتية.

بحث رئيس مصلحة خفر الســواحل اللواء 
الركن خالد القميل خالل لقائه ممثيل مكتب 
األمم املتحدة يف العاصمة املوقتة عدن،، ُسبل 
استمرار الدعم األممي ملصلحة خفر السواحل 

لتحسني أداء منتسبيها يف تأمني املياه اليمنية
وناقش اللقاء أوجه الدعــم األممي لخفر 
الســواحل، والذي يأتي ضمن مرشوع األمم 
املتحدة املشــرتك بني مكتبي األمــم املتحدة 
االنمائي واملعنــي باملخدرات والجريمة، وذلك 
بعنــوان )الحوكمة البحرية مــن أجل األمن 

والســالمة يف اليمن(، من أجل السيطرة عىل 
السواحل اليمنية والحد من الجرائم البحرية 
بكافــة أنواعها وتقديــم مرتكبيها لألجهزة 

املختصة ليناولوا جزاءهم الرادع والعادل.
وركز اللقــاء عــىل الوســائل الكفيلة 
والرضورية التي تحتاجها املصلحة التي من 
املقرر أن تقدمها األمم املتحدة دعما للمصلحة 
وكل ما من شــأنه أن يسهم يف تحسني أداء 
إنفاذ القانون البحري اليمني من قبل خفر 

السواحل.

رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع ممثيل مكتب 
األمم املتحدة سبل الدعم األممي للمصلحة

شهد ميدان معسكر لواء الريان بحرضموت حفل 
تخريج دورات االســتجداد ملختلف وحدات املنطقة 

العسكرية الثانية.
ويف حفل التخريج الذي بدأ بآيات عطرة من الذكر 
الحكيم، ألقى رئيس أركان املنطقة العسكرية الثانية 
العميد ركن/ عويضان سالم عويضان كلمة بالنيابة 
عن محافظ حرضموت قائد املنطقة العســكرية 
الثانية اللواء ركن/ فرج ســاملني البحسني شكر يف 
مستهلها القيادة السياسية والعسكرية للوطن ناقال 
لألبطال التهاني والتربيكات بتخرجهم ومتمنيآ لهم 
الرفعة والسداد يف أعمالهم ومهامهم القتالية التي 

بانتظارهم.
 وأشــاد العميد ركن/ عويضان بالخريجني عىل 
انضباطهم العايل والتزامهم بالربط العسكري ورسعة 
اكتسابها األنشطة التدريبية خالل فرتة االستحداد.

اىل ذلك ألقى قائــد لواء الريان العميد ركن/ خالد 
أحمد التميمي كلمة شكر فيها القادة عىل مشاركتهم 
الخريجني فرحتهم وحضورهم هــذا الحفل وهو 

مفخرة واعتزاز.
وهنأ الخريجني عىل تخرجهم ما بذلوه خالل فرتة 
التدريب من جهد جبار بتدريباتهم الشاقة ال سيما 
أن تظل تلك الدماء الجديدة بهذا املســتوى املطلوب 
الستالم األمانة املوكلة إليهم واملهام الكبرية امللقاة 

عىل عاتقهم ..
وألقى املالزم ثاني/ مجاهد بارسور كلمة القائمني 
عىل الدورات من ضباط وصف ضباط ومدربني وكل 
من ساهم وشــارك يف إنجاح هذا الحفل الكرنفايل 
املهيب أثنى يف مســتهلها عىل دعم قيادة املنطقة 
ودورهــا يف إنجاح هذه الدورة العســكرية للدماء 
الجديدة ألبناء املؤسســة الدفاعية للوطن وجدد يف 
كلمته العهد والوالء للوطن والشعب بأنهم سيكونون 

جنوداً مخلصني للوطن.
حرض الحفل رئيس أركان حرب املنطقة ورئيس 
عمليات املنطقة ورئيس شــعبة التوجيه املعنوي 
ورئيس شعبة التدريب من رؤوساء الشعب والقادة 

والضباط ...

الناطق الرسمي للقوات المسلحة: 

دمرنا طائرتني متفجرتني يف سامء مأرب وجرائم
مليشيا احلوثي لن متر دون عقاب

حفل ختريج دورات االستجداد يف املنطقة العسكرية الثانية بحرضموت

اللواء البحسني يوكد االهتامم بمنتسبي الوحدات األمنية والعسكرية

كشفت المعارك األخيرة معنوياتهم المنهارة وهزيمتهم النفسية العميقة

مليشيات احلوثي .. لفيف من مقاتلني دون عقيدة قتالية

مليشيا الحوثي نتوء قبيح 
حني تشتد املحن وتحدق املخاطر بالوطن يستشعر 
العظماء والنبالء وعشاق الحرية أهمية الوطن ويبذلون 

أرواحهم دفاعاً عنه.
 إن الوطن الذي نريده 
ونناضل يف ســبيله هو 
املساحة التي يزدهر بني 
جنباتها العدل ويشمل 
خــريه الجميــع دون 
اســتثناءات جهوية أو 

مناطقية أو مذهبية.
ومــن أجــل الوطن 
املنشــود نبذل أرواحنا 
رخيصــة يف مناهضة 
والظلــم  االســتبداد 
ومســاعي الكهنــوت 
لتكريــس  الحوثــي 
الطبقية والظلم بكافة 
أشكاله وإدامة الرصاع 
ليتسنى له السيطرة عىل الســلطة والثروة من خالل 
إشــاعة الفوىض والخرافة ونرش الجهل وتقســيم 
املجتمع وفق معايري عنرصية ساللية ما أنزل الله بها 

من سلطان.
إن الوطن املنشــود ال يمكن أن يتجسد واقعا إال يف 
حالة تطهريه من الظالم فكرا وعنرصية بغيضة وأدواته 
ممثلة يف االنقالب الحوثي كنتــوء قبيح انتصب أمام 
خيارات اليمنيني العادلة يف وطن اتحادي ديمقراطي 

يسوده العدل واألمن والسالم.
 ها نحن اليوم نبذل أرواحنا يف سبيل أن نخلص هذا 

الوطن من قبح الحوثي وظالمه وجهله وعنرصيته.
نبذل أرواحنا رخيصة لكي نضع حدا لغطرسة مليشيا 
الحوثي وأحالمها القبيحة من خالل االنتصارات التي 
تتحقق يومياً يف مختلف الجبهات عىل يد أبطال القوات 
املســلحة واألحرار والوطنيني من أبناء كل اليمن ضد 
فلول الكهنوت وقطيعة ممن ينساقون وراء خرافاته 

وادعاءاته الباطلة.
لذا أدعو كل أبطال الجيش وكل الرشفاء إىل مواصلة 
التضحية والبذل والجود باألرواح الطاهرة والدماء الزكية 

يف درب العدل والحق، ومن أجل وطن آمن ومستقر.

العقيد/ عادل القطوي
رئيس أركان اللواء السابع 

حماية رئاسية
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اليمنيون برشعيتهم ومرشوعهم وتحالفهم، 
يخوضون معركة انتصار اليمن، ضد مشاريع 
تمزيقه يف إطــار تمزيق املنطقة، وهنا تنربي 
أدوات التآمر  يف محاولة يائسة إلعاقة النرص، 
بنواح اإلرجاف وسيل التهم والكيد واملكايدة ، 
عن طريق ضخ األكاذيب واإلفك، ومعارك الوهم، 
ضد الرشعية واملرشوع والتحالف، شعارهم 
الزائف الوطنية والوطــن، فعادة املنهزمني 
واألدوات، يلتحفون رداء الوطنية والدفاع عن 
الوطن كذبا، ليمرروا ويسوقوا تآمرهم بدعوى 
الوطنية، والحرص عىل الوطن بالنقد، ليخفوا 
دورهم يف حربهم عىل اليمــن، بجمهوريته 
ورشعيته، ومرشوعه وتحالفه، فالرشعية بقيادة 
فخامة الرئيس هادي ومرشوع اليمن االتحادي 
، هما ضمان بقاء وجود اليمن، الوطن  واألرض 
والشعب، يف مواجهة االنقالب اإلمامي، الهادفني 
لتنفيذ مخطط تمزيق الـيمن واملنطقة، طائفيا 
وعرقيا ودينيا، منذ قيام دولة الطائفة واملذهب 
يف إيران بقدوم الخميني، خدمة لهيمنة ارسائيل 
اليهوديــة الكربى، ومرشوعهــا االبراهيمي 
للســيطرة، وهنا يربز ضجيج دور املنهزمني 

ليشغلنا عن حقيقة املعركة مع مشاريعهم.
النقد البناء أمر محمود ومرغوب، ورحم الله 
من أهدانا عيوبنا كما يقال، واألخطاء موجودة 
ومعها الفســاد، فالبيئة اليمنية بسلطاتها 
السابقة، جذرت سلوك الفساد وثقافة الفيد 
والغنيمة، ولذا كان تصحيح املســار بقيام 
اليمن االتحادي، املستأصل لكل أنواع األخطاء 
والخطايا، بما فيها الفساد، ولذا النقد الحق حق، 

واملرفوض الهدم وهو ما يمارسه املرجفون.
يف معركتنا الفاصلة التي نخوضها يف معارك 
الجبهات، ومعارك السياســة والدبلوماسية، 

للمنهزمني  بحاجة  لسنا 
واملهزومــني واملرجفني، 
واألدوات والبيادق واملؤلفة 
قلوبهم بيننا ، اشطبوهم 
من حياتكم ومجموعاتكم، 
فلن يزيدوكم إال خباال، عىل 
الرشعية وأنصار الرشعية 
التيقن  والجمهوريــة، 
بأن االبتــالء، قانون الله 
للتمحيص، فهو امتحان 
يواجهه كل املؤمنني، أبانه 
وبيّنه ســبحانه يف قرآنه 
لنعترب بقولــه )لَُتبْلَُونَّ 
َوأَنُفِســُكْم  أَْموَالُِكْم  يِف 

وَلَتَْســَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِمن َقبْلُِكْم 
وَِمَن الَِّذيَن أرَْشَُكوا أًَذى َكثرِيًا ۚ َوإِن َتْصرِبُوا 
ِم اأْلُُموِر( آل عمران  لَِك ِمْن َعــزْ وََتتَُّقوا َفإِنَّ َذٰ
ن َفوِْقُكْم وَِمْن أَْسَفَل ِمنُكْم  ١٨٦ )إِْذ َجاُءوُكم مِّ
َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصــاُر َوَبلََغِت الُْقلُوُب الَْحنَاِجَر 
ُنوَنا* ُهنَالَِك اْبُتِلَ الُْمؤِْمُنوَن  وََتُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّ
َوُزلْزُِلوا ِزلْزَااًل َشِديًدا* َوإِْذ َيُقوُل الُْمنَاِفُقوَن 
ا وََعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه  رٌَض مَّ وَالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ
إاِلَّ ُغُرورًا( األحزاب ١٢،١١،١٠، )أَْم َحِسبُْتْم أَن 
ثَُل الَِّذيَن َخلَوْا ِمن  ا َيأِْتُكم مَّ َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
اُء َوُزلْزِلُوا َحتَّٰى  َّ تُْهُم الْبَأَْساُء وَالضَّ سَّ َقبْلُِكمۚ  مَّ
َيُقوَل الرَُّسوُل وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمتَٰى َنرْصُ اللَِّه 
ۚ أاََل إِنَّ َنرْصَ اللَِّه َقِريٌب( البقرة ٢١٤،)َحتَّٰى إَِذا 
اْستَيْأََس الرُُّسُل وََظنُّوا أَنَُّهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم 
َي َمن نََّشــاُء ۚ واََل ُيرَدُّ َبأُْسنَا َعِن  َنا َفُنجِّ َنرْصُ

الَْقوِْم الُْمْجرِِمنَي( يوسف ١١٠.

كما علينا أن ندرك، بأن 
املنافقني واألدوات، يقومون 
بدورهــم يف شــن الحرب 
النفســية، عىل معســكر 
الرشعية، بحــرب إعالمية، 
بهدف تثبيط الهمم، يجب 
عــدم تصديقهــم ونرش 
شــائعاتهم، وعلينا نبذهم 
من مجموعاتنــا وعقولنا، 
الله ووصف  وقد وصفهم 
ودورهم  وقولهم  سلوكهم 
أَيَُّها  )َيا  بقوله ســبحانه 
الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة 
ن ُدوِنُكْم اَل َيأُْلوَنُكْم َخبَااًل  مِّ
وَدُّوا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت الْبَْغَضاُء ِمْن أَْفوَاِهِهْم وََما 
ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْكرَبُ ۚ َقْد َبيَّنَّا لَُكُم اآْلَياِت ۚ 
إِن ُكنُتْم َتْعِقلُوَن( آل عمران ١١٨، )لَْو َخرَُجوا 
ا َزاُدوُكْم إاِلَّ َخبَااًل وأََلَْوَضُعوا ِخاَللَُكْم  ِفيُكم مَّ
اُعوَن لَُهْم ۚ وَاللَُّه  َيبُْغوَنُكُم الِْفتْنََة وَِفيُكْم َسمَّ

الِِمنَي( التوبة ٤٧. َعلِيٌم ِبالظَّ
وعلينا أن نتيقن بأن خري مكر الله ووعده، هو 
قانون يضبط الوجود، فهو يرتصد ويتابع مكر 
الرش وتآمره ليهزمه، يقول سبحانه )وََقْد َمَكرُوا 
َمْكرَُهْم وَِعنَد اللَِّه َمْكُرُهــْم َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم 
لِتَُزوَل ِمنُْه الِْجبَاُل( ابراهيم ٤٦، )َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك 
الَِّذيَن َكَفُروا لُِيثْبُِتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخرُِجوَكۚ  
َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه ۚ وَاللَُّه َخرْيُ الَْماِكِريَن( 

األنفال ٣٠.
آمنوا بقضيتكم، وتيقنــوا أنكم عىل الحق، 
تدافعون عن الجمهورية، ووطنكم وأرضكم 

وشعبكم، ورشعيتكم ومرشوعكم ومستقبلكم، 
والحق منصور منترص، ذلك وعد الله وال يخلف 
الله وعده، فلقد ُظلمنا وُقوتلنا، ُوأخرجنا من 
ديارنا ظلماً وعدوانا، من قبل االنقالبيني، ونحن 
عىل الحق، وبالحق منصورون، ذلك وعد الله 
َِّذيَن ُيَقاَتلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظلُِموا  الحق بقرآنه )أُِذَن لِل

ِهْم لََقِديٌر( الحج ٣٩،  ۚ َوإِنَّ اللََّه َعىَلٰ َنرْصِ
)إِنَّا لَنَنرُصُ ُرُسلَنَا وَالَِّذيَن آَمنُوا يِف الَْحيَاِة الدُّْنيَا 
ا َعلَيْنَا  َوَيوَْم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد( غافر ٥١، )وََكاَن َحقًّ

َنرْصُ الُْمؤِْمننَِي( الروم ٤٧.
عــىل املؤمنــني بوطنهــم ورشعيتهم 
ومرشوعهم، املرابطة والصرب والثبات، فوعد 
الله بالنرص حق قادم يقول سبحانه )َولََقْد 
ن َقبْلَِك َفَصرَبُوا َعىَلٰ َما ُكذُِّبوا  ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّ
َناۚ  واََل ُمبَدَِّل لَِكلَِماِت  وَأُوُذوا َحتَّٰى أََتاُهْم َنرْصُ
اللَِّه ۚ وَلََقْد َجاَءَك ِمن نَّبَإِ الُْمرَْسلنَِي( األنعام 
٣٤، )َيا أَيَُّها الَِّذيــنَ آَمُنوا اْصرِبُوا وََصاِبُروا 
َورَاِبُطوا وَاتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن( آل عمران 
٢٠٠، )}َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه واََل َتنَاَزُعوا 
َفتَْفَشلُوا وََتْذَهَب ِريُحُكْمۚ  وَاْصرِبُواۚ  إِنَّ اللََّه 

اِبِريَن( األنفال ٤٦. َمَع الصَّ
اليوم نستطيع كسب املعركة ضد االنقالبيني 

بحسم ورسعة برشطني.
األول: االلتفــاف حول رشعيتنا بمرشوعها 

االتحادي وتحالفها بقيادة اململكة.
الثاني: الخروج من مشاريع الوالءات الخاصة 
وثقافة الفيد والعمل بيادق وبنادق لغري اليمن.

فصل الخطاب
لنحذر املرجفني واملنافقني ونعزلهم ونتيقن 

أن النرص حليفنا.

يخوض الحوثيون ومليشــياتهم حرباً عبثية منذ أكثر من 
خمس سنوات وفوق ذلك يواصلون هجومهم عىل مناطق خارج 
سيطرتهم ويطلبون من سكان وقبائل مأرب استقبالهم بالورود 
واألحضان، جنون وقلة وعي وعنجهية واستخفاف ال تصدر إال 
من عقليات ال يحكمها الوازع األخالقي واإلنساني وهي حقا 
تبدو عصا لإليجار تستخدمهم أطراف إقليمية ودولية لتدمري 
اليمن وجيشه ومؤسساته ونسيجه االجتماعي بدون أدنى هدف 

وطني وال قضية مرشوعة يناضلون من أجلها ...
كفوا عن استخدام الســالح واجنحوا للحوار وليس فرض 
رشوطكم بالقوة ألن اليمن ســكانها أكثر من ثالثني مليوناً ال 

أعتقد أنكم تمثلون األغلبية..
هل تتوقعون أن قبائل مأرب ستهرب وتسلم لكم أراضيهم 

وسالحهم؟
حجم الضغط العسكرية عىل مختلف جبهات الحرب يف مأرب 
سيكلفكم فواتري باهظه عســكريا وبرشيا والهدف إنهاككم 

وإنهاك الكتلة االجتماعية التي تزودكم بالقود البرشية.
لن تنجح املخططات العسكرية التي توجهكم للقبول بأي 
مرشوع سيايس خارج التوافق الوطني للكتلة الوطنية يمنيا ...
ألن الدم املسكوب طوال الخمس سنوات كفيل برسم حدود 
عدم الخضوع للحكم بمرشوعكم وال مرشوع البيت املقدس ال 

شماال وال جنوبا.
تحت أي أيدلوجيا مذهبية وسواها.

لن تعود األوضاع إىل ما كانت عليه مطلقا هناك توافق وطني 
جامع ولن تحتل املشكلة بالسالح إال بالحوار السيايس والتوافق 
ولن يحكم طرف بمفرده اليمن لو تستمر الحرب قرناً من الزمان.
دعوا عنكم األطماع واسحبوا قواتكم وسالحكم من محيط 
مأرب التي أضحت اليوم مركز برشياً يجتمع بداخله كل أبناء 

اليمن املترضرين من إدارة سلطتكم.
اجنحوا للسلم وتوافقوا عىل مشرتكات وطنية ويبقى الصندوق 

االنتخابي وهو الحكم والوسيلة للولوج للسلطة والحكم .
ويف وضع اليوم اليمن وقواه اتفقوا عىل الرشاكة الوطنية التي 

عززها مرشوع اتفاق الرياض 
مناصفة بني الشمال والجنوب ويرسي هذا االتفاق يف جميع 
الســلطات الترشيعية والتنفيذية ويكون السالح بيد الدولة 
وجيشها وأمنها وطنيا يمثل جميع املحافظات بال غلبة سكانية 

وال عسكرية وال مليشيات.
ومن أراد كسب قلوب الناس وتأييدهم له يقدم وجوها نظيفة 

وسيختارها الشعب بمحض إرادتهم.
نظام انتخابي متعارف عليه عند شعوب العالم لسنا استثناء 

يف اليمن أو بتوافق نسبي تمثييل ديمقراطية توافقية 

 رغم االستماتة والتحشيد والعربدة التي يقوم بها قادة املرشوع اإلمامي 
االنقالبي الكهنوتي ورعاتهم اإلقليميني والدوليني يف محاولتهم لتحقيق أي 
انتصار أو تقدم هنا أو هناك إال أن مرشوع البؤس والضالل قد بدأ يتآكل 
ويرتنح أمام ما يســطره أبطال جيشنا ومقاومتنا من مالحم بطولية لن 

يغفلها التاريخ وستتحول إىل مناهج تدرس لألجيال القادمة.
إن املشاهد البطولية التي تردنا تباعا من ميادين العزة والكرامة ملا يقوم 
به األبطال من تضحيات واستبسال يف معركة التحرر والتحرير لتثبت مدى 
هشاشة وضعف البيت االمامي الذي يتكئ ومرشوعه الدموي عىل عواطف 
املخدوعني لرفد أنساقه املسحوقة تباعا حيث تعج مدن ما تحت سيطرته 
بمواكب التشــييع التي ال حرص لها يف مشهد مفزع ال يدل إن دل إال عىل 
مدى ما يحمله فلول اإلمامة من حقد دفني عىل أبناء الشعب ما جعلها تزج 
بهم وبال أدنى وازع يف معاركها الخارسة والتي يعلم قادة االنقالب ونعلم 
جميعا أن نتيجتها مزيد من صناديق املوت املرحلة ألهايل املغرر بهم من 

بسطاء القبائل وأصحاب العوز والحاجة .
 لقد فاقت جماعة التطرف املارقة يف اليمن نظرياتها يف الجوار واإلقليم يف 
ما ترتكبه من جرائم وحماقات يف سبيل تحقيق أطماعها املتجردة من كل 
ما يمت إىل اإلنسانية بصلة حيث ال رادع اخالقي وال عريف وال ديني يردعها 
عن ما تقوم به من فظاعات بحق أبناء اليمن والتي لم يكن آخرها مواكب 
املوت التي وصلــت إىل كل قرية من القرى اليمنية إن لم يكن كل بيت ،،، 
واستمرار ملسرية العار ال تزال عصابات االنقالب تحث الخطى وتسابق 
الزمن نحو مزيد من التجنيد  مستغلة ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من 
حاجته للغذاء والدواء بسبب انقالبها األسود لتقايضهم  ببعض ما تقدمه 

املنظمات مقابل استجالبهم لجبهات القتال.
لقد ســحق االنقالب عىل أبواب مأرب وتبخرت أحالمه الهزيلة وباتت 
مشاهد مواكب الهالكني هي السمة التي من خاللها تعرف قطعان االنقالب 
بنفسها ولكن الفارق هذه املرة هو أن جرعات املوت قد وصلت إىل قمة الهرم 
الساليل البغيض ما يثبت عزوف الناس عن إرسال أبنائهم إىل محارق املوت 
والفناء وأن بشائر النرص الذي ال بد منه تلوح يف األفق فسحقا لالنقالب 

وداعميه وحفظ الله اليمن وطنا وشعبا من كل مكروه.

اليمن ترفض المشروع الساللي ...

مواكب الهالكين

 عوض كشميم

علي الربيعي

خوضوا معركة النصر واحذروا المرجفين والمنافقين وانبذوهم

ال شك من أن أداة املعرفة الرئيســية "القراءة" باعتبارها 
مفتاح املعرفة املطلقة بغية الوصول إىل الحقيقة كأيقونة أكيدة 
لصريورة التاريخ منذ األزل، وبالتايل تعد القراءة هي القاسم 
املشرتك يف صياغة التاريخ اإلنساني وصناعة املعرفة املجتمعية 
فتاريخ الحضــارات البرشية ارتبط أساســاً بالقراءة واللغة 
والرتجمة كحلقة وصل وتواصل بني بني البرش متجسداً بالكتب 
والرساالت السماوية الهادية إىل سواء السبيل، خدمة الصناعة 
الثقافة والفكر اإلنساني وشموليته وهكذا تشكل مجتمع املعرفة 
والتحض بمفهومه الواسع وعىل وجه التحديد يف العالم املتقدم 

حضارياً.
إن كلمة قراءة تعد مفتاح العلــم واملعرفة ونظراً ألهميتها 
اإلسالمية جاءت يف السورة القرآنية "إقرا باسم ربك الذي خلق"، 
لنلخص من أن ما يكتب إال ليقرأ، فال يدفن أو يمحوه الزمن.. 
بما معناه أن الكتاب أساس منهاجية العلم والثقافة واملعرفة 
باملفهوم الشامل.. ومن ثم يؤسس لسلوك نهضوي ونتاج فكري 
إبداعي للشعوب الوثابة واملتحفزة نحو آفاق التقدم الحضاري 

والتنويري.
وعىل اعتبار أن مصدر الثقافة والتنمية هي الدولة يف اليمن، 
وليست جماعة عصبوية جهوية مليشاوية مصدر ثقافتها هي 
الطلقة وليست الكلمة، فكيف سيكون عليه الوضع يا ترى طاملا 

وهي تقدس العنف والقرصنة واإلرهاب.
إن شــيوع مبدأ التعلم والوعي الثقايف بسعة ورقعة املعرفة 
املجتمعية.. تلك هي من أقدس املهمات للدولة اليمنية الرشعية 
كمؤسسة علمية تنويرية، بعد أن خفت دورها أخرياً بعد االنقالب 
الحوثي األرعن وانقضاضه عىل مؤسســات ومقدرات الدولة 
وخططها التنمويه الشــاملة إذ يعول عىل الحكومة الرشعية 
القادمة أن تقوم بمسؤوليتها الثقافية التنويرية يف إطار الدولة 
االتحادية وتحديداً تنمية املوارد البرشية باعتبار اإلنسان هدف 
التنمية وغايتها.. وهذا بدوره، لن يتأتي إال بنرش مبدأ ديمقراطية 
التعليم النوعي الخايل من شوائب الكهنوت والرجعية وفقاً ملبدأ 
العلم والثقافة واملعرفة حق لكل مواطن يتمتع بحقوق املواطنة 

املتساوية ووفقاً للدستور والقانون.

قضية الكفاح المسلح
وقبل هذا وذاك تظل مسألة الكفاح املسلح من أوىل األولويات 
بهدف إنقاذ الوطــن، واملواطن عىل وجه التحديد من مهددات 
يومه ومستقبله من الجوع والفاقة من غول الفقر املدقع بانضواء 
جميع األحرار والثوار والرشفاء يف دحر جائحة الوباء الحوثية 

املارقة.. ثورة شعبية عارمة ال رجعة فيها.
األمية آفة الشعب بامتياز

فاألحرى بالنظام السيايس القائم اليوم دعوة أفراد املجتمع 
إىل تحرير عقولهم من داء األمية والقيام بمحو آثارها الكارثية 

إذ أمكن.
إذ بات األمر ملحاً يف هذا الصدد وينبغي اإلشارة هنا إىل إخفاق 
النظام السابق يف ردم هذه الهوة السحيقة يف محاربة هذه اآلفة 

املزمنة.
ولتكن األولوية القصوى حالياً.. هي الصمود أمام تحديات 
املرحلة يف معالجة األزمة االقتصادية املروعة يف توفري املقومات 
الحياتية يف األمن واالســتقرار والعيش الكريم للشعب الذي 
عانى ويعاني من إرهاصات مؤسفة.. من أزمات وحروب عبثية 

وحصار خانق.
تظل إشكالية الجهل واألمية هي املعضلة األبرز املتحكمة بجوهر 

األزمات املفتعلة كمرشوع الحوثي االنقالبي املذهبي والطائفي.
وما تلك الجموع التي اندفعت دون تفكري أو تروي يف منارصة 
الفكر الساليل واالنخراط يف صف القتال الحوثي كبيادق مندفعة 
إىل محرقة املوت كمرشوع تدمريي.. إال دليل عىل صحة وصوابية 
رؤيتنا.. من أن الجهل املطبق ما زال يعشعش يف عقول األتباع 
والتبعية الضيقــة الخالية والغري مشــبعة بالثقافة الوطنية 
التقدمية ثقافة جيل سبتمرب وأكتوبر جيل الثورة والجمهورية 

والوحدة وتحصينه من األفكار الدخيلة.
الشعب الذي قطع شوطا ال يستهان به يف القضاء عىل الثالوث 
الرهيب )الفقر، الجهل، املرض( فهاهم األماميون الجدد يريدون 

العودة بالتاريخ إىل الوراء واضعني الغشاوة نصب أعينهم، وأعني 
سواهم الحمقى "يا أمة ضحكت من جهلها األمم".

إن مشكلة املشــهد الثقايف واملعريف الذي انحرس مدة اليوم 
ليســت محصورة بانعدام وفرة الكتــاب والصحافة الورقية 
وغياب املرسح واملسلسالت والفنون األخرى املرتبطة به، ولكن 
األمر يتعدى ابعد من ذلك أال وهي نوعية أو جودة القراءة التي 
تصب باملجمل يف قالب الثقافة الثورية الوطنية املتحررة والتي 
كادت أو تكاد أن تتالىش يف معمعة فوىض التخلف الرعناء بل 
ويف تشويه روعة أهدافها السامية.. كثقافة الحوار عوضاً عن 

التهميش واإلقصاء.
اليوم وبعد أن رضبت بنى ومقومات التعليم ومناهجه السوية 
يف العاصمة ويف مناطق ســيطرة الحوثييني بما يف ذلك تدمري 
الثقافة اليمنية الخالصة.. واستبدالها بمناهج الطائفة والساللة 
ومالزم الدجل والشعوذة بهدف تجريف وتسيس محتوى التعليم 
عموما، وكــذا اإلمعان يف تمزيق الهوية والنســيج االجتماعي 
والثقايف بغية تفخيخ عقول الشباب أجيال األمة الذين تجري يف 

دمائهم آيات الحب والسالم عشق الوطن.
فها هي املكتبة اليمنية العامرة والزاخــرة بالعلم والعلوم 
خاوية عىل أرففها سوى من الكتب املعفرة بالغبار كغريها من 
املؤسسات واملنتديات الثقافية واألدبية والصحافة وملحقاتها.. 
والتي أوصدت أبوابها عنوة وباتت وســائل اإلعالم وأخواتها 
يف خرب كان، وحتى منظمة اليونســيف األممية الداعمة لربامج 
الطفولة والتي تبنت دعم برنامج التعليم منذ نهاية 2014م، ها 
هي األخرى تتبنى القيام بطباعة مناهج حوثية مدعومة بامتياز.

كما هو حال صنعاء العاصمة البائسة األسيفة املكللة صدرها 
بغار الثقافة العربية عام 2004م، ها هي اليوم مدينة أشباح 
بعد أن وطأتها األقدام الهمجية.. لتغدو معتقل األحرار والثوار 

وصناع الحرف والكلمة الرشفاء.
وختاماً فالسؤال الذي يطرح نفســه هو أيهما ذات أهمية 
للذاكــرة والفائدة.. الكتــاب أو الكتابة الورقيــة أم الكتاب 
اإللكرتوني مع األخذ يف االعتبار " وخري جليس يف الزمان كتاب".

إشكالية الثقافة الوطنية.. والبعد المعرفي والسياسي!
محمد الشيباني

د عبده سعيد المغلس

دائما ما تكون الرصاعات والحروب واالزمات املختلفة 
محطة فحص وتنقيح وصقل للمعادن وفرز كل جعبة 
بما فيها بعني الحقيقة والواقع وبدون رتوش أو تلميع 
وتجميل، ألن األزمات واملحن ال تعطي مجال لتجميل 
املواقف وتزييف وتلميــع الصور أو إظهارها عىل غري 

حقيقتها.
ومن أجل إيضــاح الفكرة أكثر ســنأخذ من بلدنا 
مثال حياً كونه يمر بفرتة عصيبة تملؤها الرصاعات 
واألزمات وتزداد فيها معانــاة الناس وتنعدم فرص 
العيش الكريم ويختفي األمن مقابل انتشــار للخوف 

واملوت بكل زاوية وشرب يف هذا الوطن.
وبعد تزايد األوجاع ووصــول اآلالم والجراح إىل كل 
منزل ومس الرض كل من ينتمي لهذا الوطن نظرا لعبث 
املليشــيات بمقدرات الوطن والشعب وسلب الحقوق 
وانتهــاك الحرمات وحرق كل ماهــو جميل وبعد أن 
ضاقت السبل وأغلقت األبواب واملنافذ أمام أحرار هذا 
الشعب الذين ال يقبلون عىل أنفسهم حياة الذل واملهانة، 
فكان البد من نافذة ترشق منها الشمس تهديهم أمل 
العيش الالئق بهم وتعطيهم مالذاً وساحة مالئمة لحياة 

األحرار من مختلف أرجاء الوطن.
بالتأكيد أن الصورة قد اتضحت، وبالتأكيد أن درب 
الحديث يذهب صــوب أرض التاريخ والعراقة ومنبع 
الثوار واألحرار، إنهــا هذه األرض التي أثبتت أصالتها 
وبرزت ساطعة كالنجم امليضء وسط غياهم الظالم 

الدامس.
إنها أرض الحضارة، أرض التاريخ يف املايض والحارض 
ومستقبل، إنها مأرب األحرار، مأرب التي حاول البعض 
تشويه صورتها بأنها تحوي املخربني وقطاع الطرق 
والعنرصيني، لكنها اليوم تــرد الصاع صاعني وتثبت 
للجميع أنها أرض لــكل يمني حر وملجأ لكل مواطن 
مستضعف ومأوى لكل خائف ومرشد ، وبرغم الضغوط 
الهائلة والصعــاب الجمة التي تعانيها هذه املحافظة 
جراء استيعابها ملاليني اليمنيني من مختلف املحافظات 
إال أنها مستمرة يف التقدم بخطى ثابتة نحو املجد والعلو 
والصدارة بل إنها الزالت فاتحة أبوابها لكل يمني يتوق 
للحرية وحياة الكرامة والشموخ حتى أصبحت عنوان 

لإلنسانية ومثال للصمود والفداء والبطوالت.
 وبالتأكيد أن التاريــخ مثلما حمل لنا ماضياً ينفح 

بالحرية والحضارة واألصالة لهذه األرض فإنه كفيل 
بحفظ حارضها وسيحفظ ألبناء هذه املحافظة حقهم 
وينقله لألجيال القادمة وســيخلد مواقفهم يف أنصع 
صفحاته ابتداء من ربانها الرجل األصيل الشيخ سلطان 

العرادة وحتى آخر مواطن فيها. 
كل تلك املواقف البطولية والوقفات األصيلة التي 
صدرتها مأرب لم تأت من بــاب الصدفة ولم تكن 
رضبة حظ بل هو تكــرار وتأكيد وتعميد للمايض 
الذي ال يقبل التزييف، والحارض الذي يستحال عليه 
الطمس والتغيري، واملستقبل الذي ال تشوبه األوهام 

والشكوك. 
عاشت مارب حرة أبية ودامت أرض للعزة والكرامة، 
ومثلما كانت - ســتظل دوما صخــرة تتكرس عليها 
جماجم املرتبصني ، وحاجز يردع ويحطم آمال العابثني 
وستظل قلعة سبأ شامخة ومحمية برجالها وأبنائها 
وساكنيها من مختلف أنحاء الوطن الذين أتخذوا منها 
ارضا يعيشونها، وعرضا يفتدونها، وكرامة يستحال 

التفريط بها .

قــلــعــة ســــبــأ..!
ايوب الكهالي

إشكالية الثقافة الوطنية.. والبعد المعرفي والسياسي!
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يواصل أبطال القوات املســلحة املسنودة 
باملقاومة الشــعبية انتصاراتهــم امليدانية 
ويكبدون املليشــيا الحوثيــة، املدعومة من 
إيران، خســائر كبرية يف العتاد واألرواح عىل 
طول الجبهات القتالية، يف مديرية نهم، رشق 

صنعاء.
وحررت قوات الجيش الوطني مســنودة 
باملقاومة الشــعبية، الثالثاء، مواقع كانت 
تتمركز فيها مليشــيات الحوثي االنقالبية 
مدعومة إيرانياً يف جبهة نجد العتق بمديرية 

نهم رشقي محافظة صنعاء.
وقال مصدر عســكري: إن قوات الجيش 
حررت مواقع التباب الصفر االسرتاتيجية يف 
جبهة نجد العتق، خالل معارك عنيفة تكّبدت 
فيها املليشــيات خســائر فادحة يف األرواح 

والعتاد".
وأضاف "أن األبطال استعادوا آليات وأسلحة 
كانت بحوزة عنارص املليشيات يف تلك املواقع.

فيما دّكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات 
ومواقع وتعزيزات للمليشــيات الحوثية يف 
مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت 

باملليشيات خسائر برشية ومادية". 
 وحيا رئيــس هيئــة األركان العامة قائد 
العمليات املشــرتكة الفريــق الركن صغري 
حمود بن عزيز، البطوالت والتضحيات الغالية 
التي يقدمها أبطال القوات املســلحة ورجال 
القبائل اليمنية بمختلف انتماءاتها وأطيافها 
املجتمعية والسياســية فداء للدين والوطن 
يف ميادين العزة والرشف عىل امتداد جبهات 

القتال ضد املليشيات الحوثية الكهنوتية.
وأشاد بن عزيز باملعنويات العالية والثبات 
األســطوري الذي يســطره أبطال الجيش 
البواســل ورجال القبائل األحرار يف جبهات 

القتال وميادين النضال والفداء.

وثمن رئيس هيئــة األركان العامة الوقفة 
العروبية لألشقاء يف دول تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
ودورهم الكبري يف مســاندة القوات املسلحة 
اليمنية يف املعركــة املصرييــة والوجودية 
املشــرتكة لليمن وشــعبها ضد املليشيات 

الحوثية أدوات إيران وأذرعها اإلرهابية.
ولقي عــدد من عنارص مليشــيا الحوثي 
مرصعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة بنريان 
أبطال الجيش من املنطقة العسكرية السابعة 
املسنودة باملقاومة الشعبية، يف جبهتي الجفرة 

وسلسلة جبال صلب.

وتكبدت املليشيا الحوثية خسائر أخرى يف 
املعدات، كما استعاد أبطال الجيش عدداً منها، 

بعد احتدام املعارك، يف الجبهتني.
ويف جبهة نجد العتق، باملديرية نفســها، 
تكبدت املليشيا خسائر أخرى برشية بنريان 
الجيش واملقاومة والتي أحرقت ودمرت أيضا 

آليات عسكرية للمليشيا. 
ويف األيام القليلة املاضيــة، حققت قوات 
الجيش تقدمات نوعية يف جبهة نجد العتق تم 
من خاللها تدمري واستعادة كميات كبرية من 

األسلحة واآلليات، ومنها مدرعات.
وتزامن ذلــك مع قصف شــنته مقاتالت 

تحالف دعم الرشعية، عىل مواقع تابعة ملليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة يف محافظة صنعاء.

واستهدف القصف بعدد من الغارات الجوية، 
مواقع وأماكن متفرقة للمليشــيا الحوثية، 

شمال رشق صنعاء.
وأدت الغــارات إىل تدمــري مراكز تصنيع 
وتجميــع للصواريخ الباليســتية وتركيب 
طائرات مســرّية تابعة للمليشــيا الحوثية 

املتمردة.
ات للمليشيا،  إضافة إىل تدمري أربع مســريّ
كانت عىل وشك االنطالق من قاعدة الديلمي 

الجوية شمال العاصمة.

وبحسب مصادر استهدفت أخرى معسكر 
سالح الصيانة الذي تتخذه املليشيات ورشة 
لتطوير األسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية 
يف مديرية بنــي الحارث وجبــل الصمع 
بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر 
السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري 
سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة 

صنعاء.
واســتهدفت غارات أخرى مواقع متفرقة 
منها عىل معسكر دائرة الهندسة العسكرية 
يف صنعاء ومقر جهاز األمن القومي وســط 

أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.

يسطر أبطال الجيش ورجال املقاومة 
مالحم بطولية وهم يخوضون معركة 
الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته 
وتحرير ما تبقى من أرض الوطن من 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من 

إيران. 
ويف خضم املعركة الحاسمة يخوض 
أبطال الجيش ورجال املقاومة مسنودين 
من طريان تحالــف دعم الرشعية ضد 
املليشيات الحوثية املتمردة يف جبهتي 
ماهلية والعبدية جنوب محافظة مارب.
وأكد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح بأن املواقف 
التي يسجلها األبطال يف امليدان من رجال 
الجيش وأبناء القبائل وكل األحرار ستظل 
عنواناً للشجاعة والصمود والنضال يف 
ردع أعتى هجمة إمامية انقالبية زرعت، 
بأساليب الخداع واملكر، املوت والدمار يف 
املناطق التي اجتاحتها، وارتكبت أبشع 
الجرائم دون وازع من دين أو ضمري أو 
مراعاة لحرمات أو أعراف وأخالق يمنية.

وأشــاد نائــب الرئيــس يف اتصال 
هاتفي باللــواء مفرح بحيبح لالطالع 

للمســتجدات امليدانيــة باالنتصارات 
والثبات األســطوري ألبطال الجيش 
وأحرار مأرب ودحرهم مليليشيا االنقالب 

الحوثية الكهنوتية.
 معرباً عن التقدير لدور األشــقاء يف 
تحالف دعم الرشعيــة بقيادة اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة ودورهم 
الكبري يف إسناد الرشعية وجهود الجيش 

الوطني.
ويف السياق أكد اللواء مفرح بحيبح 
خالل االتصــال بأن أبطــال الجيش 
وبمساندة رجال القبائل ودعم األشقاء 
يف التحالف يحققــون االنتصارات تلو 
االنتصارات، ويكبدون العدو خســائر 
فادحــة، وســيظلون عند مســتوى 
املسؤولية يف إفشال مخططات املليشيات 
الكهنوتيــة وردع مرشوعها التخريبي 
الذي يستهدف أمن اليمنيني واستقرارهم 
وجمهوريتهم، معرباً عن التقدير الهتمام 

ومتابعة القيادة السياسية.
وخالل املعارك األخــرية كبد أبطال 
الجيش واملقاومة مليشــيا ت الحوثي 

املتمردة خسائر كبرية العدة.

حيث لقــي العرشات مــن عنارص 
املليشــيات مرصعهم وجرح آخرين، 
بنريان أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية وبغارات لطريان تحالف دعم 

الرشعية يف جبهة ماهلية.
وكان أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
نّفذوا كميناً محكمــاً ملجاميع تابعة 
ملليشــيات الحوثي يف جبهــة ماهلية 

الخميس املايض.
 وأسفر الكمني عن سقوط العرشات 
من عنارص املليشيات الحوثية ما بني 
قتيل وجريح، إضافة إىل خسائر أخرى 

كبرية يف املعدات.
ورافق ذلك انتصارات أخرى ألبطال 
الجيش ورجال املقاومة بعد سيطرتهم 
عىل املواقع التي كانــت تتمركز فيها 

املجاميع الحوثية. 
وتزامن ذلك مع غارات جوية نفذها 
طريان تحالف دعم الرشعية استهدفت 
تعزيزات للمليشيا الحوثية املتمردة كانت 
يف طريقها إىل املنطقة، وأسفرت الغارات 
عن تدمري عدد مــن األطقم ومرصع 

جميع من كانوا عىل متنها.

أفشلت قوات الجيش محاوالت تسلالت 
عنارص مليشــيا الحوثي باتجاه مواقع 
الجيش يف عدة جبهــات يف تعز والضالع 

خالل األيام القليلة املاضية.
ففي تعز التي شهدت جبهاتها الرشقية 
والغربية والشمالية خالل يومني متتاليني 
من األســبوع الجاري محاوالت فاشلة 
للمليشيا الحوثية املتمردة املدعومة من 

إيران.
 وحاولت املليشــيات الحوثية اخرتاق 
تحصينات أبطال الجيش، إال أنها تكبدت 

خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.
وقبل أيام كرست قوات الجيش هجوماً 
للمليشيا الحوثية تركز عىل مناطق الخط 
األمامــي للجبهة الغربيــة ملدينة تعز، 

ومنطقة الضباب.
وعىل إثر الهجــوم، دارت املواجهات يف 
محيط معســكر الدفاع الجوي واملطار 
القديم، شمال غرب املدينة، حشدت خاللها 
عنارص املليشــيا قوة كبرية، من مناطق 

تمركزها للهجوم الــذي انكرس بصمود 
أبطال الجيش املرابطني، يف الدفاع الجوي، 
وجبل هات، والتي أجربت املليشــيا عىل 

الرتاجع.
إىل ذلك قصفت مدفعية الجيش، مواقع 
وتجمعات املليشــيا الحوثية، يف جبهة 
الضبــاب غربي املدينــة، يف الوقت الذي 
تستمر فيها املليشــيا يف قصف األحياء 

السكنية، واستهداف تحركات املواطنني.
ونهاية األسبوع املنرصم حاولت املليشيا 
اخرتاق الخطوط األمامية للجبهة، والتقدم 
إىل منطقة الصياحــي وماتع، واملقبابة، 
إال أن قوات الجيش كبدتها الخســائر، 

وأجربتها عىل الفرار.
وبحسب مصدر عسكري فإن عمليات 
املليشــيا، تهدف من خاللهــا اإلرباك يف 
صفوف األبطال، والتقــدم من أكثر من 
جهة، لكن األبطال لهــا باملرصاد، ويتم 

التعامل معها، بحسب املوقف.
وردا عــىل الهجوم نجحــت مدفعية 

الجيش يف تدمري تعزيزات ومقتل من كان 
عىل متنها من عنارص املليشــيا، كما تم 
اســتهداف خط إمداد املليشيا، ومنطقة 

املعمليات الكائنة يف حذران والربيعي.
 ويف الضالــع لقي عــدد من عنارص 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة إيرانياً 
مرصعهم، بنريان أبطال الجيش، يف مديرية 

قعطبة، شمال املحافظة.
وذلــك أثناء انــدالع مواجهــات بعد 
محاولة مجموعة من عنارص املليشــيا 
الحوثية، التسلل باتجاه مواقع محررة، يف 
جبهتي"باب غلق"، و"حبيل العبدي" يف 

منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة.
وأفشلت قوات الجيش محاولة تسلل 
املليشيا الحوثية، وأوقعت يف صفوفها قتىل 

وجرحى.
وتزامن ذلك استهداف مدفعية الجيش 
تعزيزات املليشــيا الحوثية القادمة إىل 
منطقة املواجهات، مما أدى إىل تدمريها 

والقضاء عليها.

.. ويفشل هجامت املليشيا احلوثية
فـي تــعـــز والـضـالع

فيما طيران تحالف دعم الشرعية يدمر ورشة لتطوير األسلحة ومواقع عسكرية للمليشيا

اجليش حيـرر مـواقع جديدة شـرق صنـعـاء

.. ويسطر مالحم بطولية يف جبهتي
ماهلية والعبدية
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 لألسبوع الثالث عىل التوايل تستمر 

املعارك العسكرية والبطولية التي 

يخوضها أبطال القوات املســلحة 

واملقاومة الشعبية الباسلة ومعهم 

رجال القبائل املساندة للجيش وسط 

تقدم ميداني كبري يحرزه األبطال 

البواســل باتجاه مركز محافظة 

الجــوف بعد أن قطعــوا خطوط 

اإلمداد للمليشيا املتمردة يف منطقة 

بري املرازيق وجبال عوفان وشهال 

وصوالً إىل مشارف مركز املحافظة.

   رفيق السامعي

صحيفة »26 سبتمرب« رافقت أبطال الجيش 
واملقاومة الشــعبية أثناء تحريرها مساحات 
واسعة واســرتاتيجية رشق محافظة الجوف، 

وأعدت هذا التقرير. 
 تحرير مواقع جديدة 

تمكنت القوات املسلحة مسنودة باملقاومة الشعبية 
مطلع األســبوع الجاري، من تحرير عدد من املواقع 
العسكرية واالســرتاتيجية التي كانت تتمركز فيها 
مليشيا الحوثي االنقالبية رشق مدينة الحزم باملحافظة. 
وأوضح محافظ محافظة الجــوف اللواء أمني 
العكيمي أن أبطال الجيش مســنودين باملقاومة 
الشعبية نفذوا مطلع األسبوع الجاري هجوماً نوعياً 
ومباغتا تمكنوا خالله من تحرير مواقع عسكرية 
اســرتاتيجية أبرزها "جبال حويشان" وعدداً من 

املواقع العسكرية املحيطة بها.
خسائر كبيرة

وقال اللواء العكيمي إن املليشيا االنقالبية تكبدت 
يف هذه املعركة خســائر برشيــة ومادية كبرية يف 
األرواح واملعدات، حيــث لقي العرشات من عنارص 
املليشيا االنقالبية مرصعهم وإصابة آخرين، فيما 
دمرت مدفعية الجيش وطريان تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن عربتني وطقمني قتاليني تابعني للمليشيا 
االنقالبية يف جبال عويشــان االسرتاتيجية التي تم 

تحريرها واستعادتها مطلع األسبوع الجاري.
وأكد املحافظ أن املعارك العسكرية ما تزال مستمرّة 
حتى اللحظة وسط تقدم ميداني ثابت ألبطال الجيش 
واملقاومة، وتقهقر املليشيا الحوثية املدعومة إيرانًيا.

منوهاً اللواء العكيمي إىل أن أبطال القوات املسلحة 
ومعهم رجال القبائل املساندة ليس هدفهم تحرير 
واستعادة مدينة الحزم فقط، بل هدفهم األسايس 
هو استعادة وتحرير كامل تراب الوطن من مليشيا 
الحوثي املتمــردة املدعومة من إيران التي أصبحت 
اليوم تعيــش لحظاتها األخــرية نتيجة الرضبات 
املوجعة واألليمة التي تلقتها وتكبدتها بنريان أبطال 

القوات املسلحة واملقاومة الشعبية.
وثمن العكيمي الدعم واإلسناد الكبري الذي تقدمه 
قيادة التحالــف العربي ممثلــة باململكة العربية 
الســعودية، ووقوفها إىل جانب القيادة السياسية 
والعســكرية والجيش يف معركة اســتعادة الدولة 

ومؤسساتها املختلفة.
 انتصارات للجيش، وانهيارات للمليشيات

أكد القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء الركن أمني الوائيل، أن القوات املسلحة مسنودة 

باملقاومة الشــعبية وطريان تحالف دعم الرشعية 
تمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية واســعة يف 
جبهــات القتال رشقي مدينة الحــزم باملحافظة، 
موضحاً أن املليشيا املتمردة تعيش اليوم حالة انهيار 
وتقهقر غري مسبوق بعد أن أصبحت طالئع الجيش 

واملقاومة عىل مشارف مدينة الحزم.
معارك مشتعلة

وقال اللواء الوائيل: إن املعارك العســكرية التي 
يخوضها أبطال القوات املسلحة ورجال القبائل ما 
تزال مستمرة يف مختلف الجبهات القتالية وسط تقدم 
ميداني مستمر ألبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
وبإسناد مبارش من طريان التحالف العربي الذي يقوم 
باستهداف التعزيزات العسكرية والحشود البرشية 

التي تزج بها املليشيا إىل محارق املوت والهالك.
وأوضح الوائــيل: أن أبطال الجيــش واملقاومة 
تمكنوا من تحرير واســتعادة مســاحات واسعة 
ومواقع عسكرية اســرتاتيجية رشقي الحزم منها 
"جبل عوفان، قرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون 

الهنادية" التي كانت تتمركز فيها املليشيا املتمردة.
 مشرياً إىل أن األبطال البواسل سبق وأن تمكنوا من 
تطهري جبال "الصبايغ" بالكامل وعدد من املواقع 
العسكرية واالســرتاتيجية املحيطة بها، وقطعوا 

خطوط إمدادات املليشيا.
مصرع من عناصر المليشيا االنقالبية

وأكد الوائيل أن املعارك العســكرية أسفرت عن 
مقتل وجرح العرشات من عنارص املليشيا الحوثية، 
إىل جانب خســائر مهولة يف العتاد العسكري سواء 
بنريان أبطال الجيــش أو بغارات مقاتالت التحالف 
التي تمكنت من تدمري 5 عربات عسكرية و9 أطقم 

وآليات قتالية تابعة للمليشيا االنقالبية.
مشــرياً إىل أن االنتصارات العسكرية يف جبهات 
الجوف املختلفة ســتتواىل بإذن اللــه تعاىل خالل 
الســاعات واأليام القادمة، مؤكداً إىل أن املعنويات 
العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش عالية وتعانق 
السحاب، وكذا االلتفاف املجتمعي الكبري حول القوات 
املسلحة واملقاومة الذين يسطرون مالحم بطولية 

خالدة يف ميادين الرشف والبطولة.
 تقدم مستمر

يف ســياق متصل تواصل قوات الجيش مسنودة 
باملقاومة الشعبية وطريان تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن تقدمها امليداني يف جبهات القتال رشق الحزم 
بمحافظة الجوف لألسبوع الثاني عىل التوايل حيث 
تمكن األبطال البواسل من تحرير منطقة النضود 
وشهال رشق الجوف، وســط انهيارات واسعة يف 
صفوف املليشــيا االنقالبية التي الذت بالفرار من 
أرض املعركة مخلفة وراءها جثث قتالها وعنارصها 
يف صحراء الجوف، عقب مواجهات عسكرية عنيفة 
تكبدت فيها املليشيا االنقالبية خسائر برشية ومادية 

كبرية يف األرواح والعتاد.
وأكد مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة قائد 
اللواء 101 العميد محمد بن راسية أن قوات الجيش 
مسنودين باملقاومة الشعبية وصلت إىل منطقة شهال 
بعد تحريرها منطقة النضود بالكامل ذات األهمية 
االسرتاتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيا التمرد 

واالنقالب اإلمامية.
هجوم نوعي وخاطف

وقال العميد بن راسية إن قوات الجيش مسنودة 
برجال القبائل شنت مطلع األسبوع الجاري هجوماً 
عسكرياً واسعاً يف صحراء النضود بمحافظة الجوف 
الحقت فيها عنارص املليشيا االنقالبية يف جبال شهال، 

وأوقعت العرشات منهم بني جريح وأسري.

استعادة أسلحة وعربات عسكرية
وأوضح قائــد اللــواء 101 أن أبطال القوات 
املســلحة تمكنوا من احراق وتدمري عدة آليات 
عسكرية تابعة للمليشــيا االنقالبية يف جبهة 
النضود بعد تحريرها، واستعادة عدد من األطقم 
القتالية والعيارات وشيول كانت تقوم املليشيا 
االنقالبية من خالله باستحداث مواقع عسكرية 
يف جبال شهال التي تم تحريرها واستعادتها خالل 

هذه املعركة البطولية.

تحرير مواقع استراتيجية
وقال قائد اللواء 101، إن أبطال الجيش واملقاومة 
الشعبية الباسلة شــنوا مطلع األسبوع الجاري، 
هجوماً واسعاً تمكنوا خالله من تحرير كافة املوقع 
التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي املتمردة يف 
جبهة الشهال، ويواصلون الزحف لتطهري ما تبقى من 
املواقع العسكرية واالسرتاتيجية املطلة عىل منطقة 
بري املرازيق رشق مركز املحافظة، وسط انهيار واسع 

يف صفوف املليشيا االنقالبية.

معارك متواصلة
وأكد العميد بن راسية أن املعارك العسكرية التي 
يخوضها أبطال القوات املسلحة واملقاومة الشعبية ما 
تزال مستمرة لألسبوع الثاني عىل التوايل، أسفرت عن 
خسائر برشية ومادية كبرية يف صفوف املليشيا، فيما 
دّمرت مقاتــالت تحالف دعم الرشعية أربع عربات 
عســكرية، وثمانية أطقم حوثية كانت يف طريقها 

لتعزيز املليشيا االنقالبية رشق منطقة بري املرازيق.
وأضاف قائد اللواء 101 أن أبطال الجيش استعادوا 8 
أطقم قتالية بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات 
كبرية من الذخائر واألسلحة املتنوعة تركتها عنارص 
املليشــيا املتمردة بعد أن الذت بالفرار تحت رضبات 
األبطال البواسل ومعهم رجال القبائل املساندة للجيش.

وكانت قوات الجيش قد أطلقت األحد املايض عملية 
عسكرية واسعة تمكنت خاللها من تطهري منطقة 
الصبايغ وحويشــان بالكامل وتحرير مساحات 
عسكرية واسعة يف جبهة النضود وكّبدت املليشيا 
املتمردة، خســائر برشية ومادية كبرية وفادحة يف 

األرواح واملعّدات.

مصرع العشرات من عناصر المليشيا االنقالبية
إىل ذلك لقي عدد كبري من عنارص مليشيا الحوثي 
االنقالبية مرصعهم ما بني قتيل وجريح واســري 
مطلع األســبوع الجاري بنــريان أبطال الجيش 
واملقاومة الشــعبية وغارات طريان تحالف دعم 
الرشعية يف جبهة شــهال املطلة عىل منطقة بري 

املرازيق رشق املحافظة.

كمين محكم
وقال العميد حزام الهامــيل قائد كتائب الحزم، 
إن أبطال الجيش واملقاومة الشــعبية نّفذوا مطلع 
األسبوع الجاري كميناً محكماً وناجحا ملجاميع تابعة 
ملليشيا الحوثي االنقالبية يف الخط الدويل القريب من 
منطقة بري املرازيق رشق محافظة الجوف، وأسفر 
الكمني املحكم عن مرصع عدداً من عنارص املليشيا 
مابني قتيل وجريح، إىل جانب خسائر أخرى يف املعدات 

واآلليات القتالية.
وأضاف العميــد الهاميل أن األبطــال تمكنوا من 
السيطرة عىل املواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها 
املجاميع الحوثية يف الخط الدويل القريب من منطقة بري 
املرازيق رشق محافظة الجوف، فيما استهدف طريان 
التحالف تعزيزات حوثية كانت يف طريقها إىل املنطقة 
ذاتها، وأسفرت الغارات الجوية املركزة عن تدمري 6 

أطقم قتالية، ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.
وقال قائد كتائب الحزم أن قوات الجيش مسنودة 
باملقاومة الشعبية، ما تزال تواصل، تمشيط ما تبقى 
من جيوب مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانياً 
يف جبهة شهال رشقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

عملية تطهير
وأوضح العميد الهاميل، أن قوات الجيش شــنت 
منتصف األســبوع الجاري عملية تمشيط واسعة 
تمكنت خاللها من تطهري عدد من الجيوب الحوثية يف 
جبهة شهال رشقي الحزم، وتحارص حالياً مجموعة 
من عنارص املليشيا االنقالبية بأحد املواقع العسكرية 

يف ذات الجبهة.
وتمكن األبطال البواسل من إعطاب أربعة أطقم 
قتالية، ومرصع من كانو عىل متنها، فيما استهدف 
طريان تحالف دعــم الرشعية يف اليمن بعّدة غارات 
جوية موفقة تعزيزات املليشــيا االنقالبية بالقرب 
من جبهة شهال املطلة عىل منطقة بري املرازيق رشق 
املحافظة، وأسفرت تلك الغارات الجوية عن سقوط 
العرشات من القتىل والجرحى يف صفوف املليشــيا 

االنقالبية وتدمري 7 أطقم قتالية تابعة لها.
وكانت قوات الجيش قد أطلقت عملية عسكرية 
واسعة مطلع األســبوع املايض تمكنت خاللها من 
تحرير سلســلة جبال الصبايغ وجبال حويشــان 
ومنطقة الحبيل وسلســلة جبال الشهال، وتعمل 
حالياً الستكمال تطهري ما تبقى من جيوب املليشيا 
االنقالبية يف جبهة النضود، وســط انهيار واســع 
وخسائر برشية ومادية كبرية وفادحة تكبدتها تلك 

العصابة اإلجرامية املارقة.

أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية يطوقون مدينة الحزم عاصمة الجوف
مــحــــافــــظ الــجـــــــوف:

هدفنا حترير كامل تراب الوطن ومستمرون يف التقدم

   اللواء الوائلي: حققنا انتصارات ميدانية واسعة، والمليشيا االنقالبية تفر باتجاه عمران وصنعاء
   العميد بن راسية: مستمرون في التقدم الميداني والعسكري، وأعيننا على العاصمة صنعاء
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تقرير- كمـال حسن 

شهد القطاع االقتصادي اليمني انهياراً كبرياً منذ انقالب 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، عىل الحكومة 
الرشعية، وشنها لحرب عبثية واسعة عىل الشعب اليمني، 

تسببت بأكرب أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البالد.
تداعيات االنقالب الحوثــي كانت ثقيلة عىل االقتصاد 
اليمني، فرتاجع املوارد االقتصادية للدولة، واســتمرار 
انهيار العملة الوطنية، وانقطاع رواتب املوظفني وغريها 
من االنعكاسات، التي تسببت يف انكماش كبري لالقتصاد 
الوطني، وارتفاع معــدالت الفقر بني املواطنني، وتوقف 

برامج الخدمات العامة، والتنمية االقتصادية يف البالد.
وبحســب تقرير حديث، صادر عن مركز الدراســات 
واإلعالم االقتصادي فإن الريــال اليمني فقد 176 باملئة 
من قيمته منذ انقالب مليشــيا الحوثي املتمردة، عالوة 
عىل فقده أيضا ما يقــرب من 12 باملئة من قيمته خالل 
الخمسة األشهر األوىل من العام الحايل فقط، وذلك مقارنة 
بما كان عليه سعر رصف الريال مقابل الدوالر يف ديسمرب 

املايض 2019م.
وكشف تقرير أصدره البنك الدويل أواخر العام املنرصم، 
أن معدل الناتج املحيل اإلجمايل انكمش بنســبة تراكمية 
مقدارها 39 باملائة منذ نهاية العام 2014م، وحتى نهاية 
العام 2019.. مؤكداً أن الحرب التي تسببت بها املليشيا 

الحوثية أدت إىل توقف األنشطة االقتصادية يف البالد عىل 
نطاق واسع، مما تسبب يف ترسيح عدد كبري من العاملني 
يف املنشآت الصناعية واالقتصادية، األمر الذي أدى بدوره إىل 
تزايد معدالت الفقر بصورة كبرية، وانهيار شبكات األمان 

االجتماعي الرسمية لألرس الفقرية.
وكان الجهاز املركزي لإلحصاء قد أكد يف تقرير سابق 
له أن إجمايل خســائر اليمن يف انخفاض الناتج القومي 
يتجاوز 54.7 مليار دوالر خالل أربعة أعوام من 2015 إىل 
2018.. الفتاً إىل أن ارتفاع معدالت الفقر إىل أكثر من 90 

يف املائة نهاية 2018 مقارنة بـ49 يف املائة عام 2014.
ومن تداعيات انقالب املليشــيا الحوثية أيضا انكماش 
متوّسط دخل الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار 
الجارية من نحو 1287 دوالراً عام 2014 إىل 385 دوالراً 
عام 2018، بمعدل تغري تراكمي 70 يف املائة، وفقا للجهاز 

املركزي لإلحصاء.
يف هذا السياق يؤكد الصحفي وفيق صالح أن االنقالب 
الحوثي خلّف أرضاراً فادحة عىل كافة األوضاع يف البالد، 
ال سيما االقتصاد الوطني الذي كان الخارس األبرز، والذي 

تدهور بشكل كيل.
وأوضح الصحفي صالح يف حديثه لـ "ســبتمرب نت" 
أن من أبرز االنعكاسات السلبية لالنقالب عىل االقتصاد 
الوطني، تمثل يف ارتفاع حجم الديون املحلية والخارجية، 
وتعطيل موارد الدولة، وشل مؤسساتها اإليرادية، إىل جانب 

تدهور بيئة األعمال وتعرض القطاع الخاص إىل خسائر 
كبرية وإفالس الكثري من الرشكات واملصانع، نتيجة تزايد 

املخاطر املهددة لالستثمار.
ويؤكد أن العملة اليمنية تتعرض الستنزاف متواصل، 
حيث تراجعت إىل مستويات قياسية وصعد الدوالر أكثر من 
أربعة أضعاف سعره السابق، األمر الذي تسبب يف أرضار 
كبرية عىل الجانب املعييش للمواطن، كارتفاع أســعار 
املواد الغذائية واالستهالكية، بشكل يفوق قدرة املواطن 
الرشائيــة، يف الوقت الذي توقفت فيــه رواتب كثري من 
القطاعات الحكومية يف مناطق سيطرة املليشيا الحوثي، 
التي أقدمت عىل نهب احتياطــي النقد األجنبي يف البنك 

املركزي بصنعاء.
وتوسعت دائرة املعاناة حالياً مع حظر مليشيا الحوثي 
التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة، مما تسبب يف 
أعباء جديدة أمام املواطن يف عملية التداول املايل والنقدي، 
وارتفاع نسبة عمولة الحواالت النقدية إىل أكثر من 33 ٪، 
وتفاوت يف قيمتها أمام العمالت األجنبية األمر الذي يهدد 

سيادتها، وفقا للصحفي االقتصادي صالح.
وتوّقع أن دائرة األزمــات االقتصادية يف ظل االنقالب 
الحوثي ستتوسع ويصعب السيطرة عليها، وسينعكس كل 
ذلك عىل الوضع املعييش للمواطن الذي ستتفاقم معاناته 
وســيفقد املوظف أو العامل نسبة كبرية من راتبه حتى 
أصبح ال يفي الغرض لتوفري أدنى االحتياجات األساسية.

ناضل اليمنيون األحرار قديما وحديثاً ضد غلبة الطربيني والرسيني 
واألبناء )الكيان اإلمامــي( الذين قدموا من غبار التاريخ محاولني 
طمس الهوية اليمنية وتجريف كنوز حضاراتها الضاربة يف القدم، 
ليتسنى لهم فرض هيمنتهم عىل مقاليد الحكم يف اليمن واالستئثار 
بثرواتها ومواردها لصالحهم عىل حســاب الشــعب، وعىل الرغم 
من ممارساتهم اإلجرامية بحق أبناء الشــعب اليمني من الظلم 
واالســتبداد والقتل والرتهيب، إال أن اليمنيني ظلوا منافحني عن 
هويتهم وحضاراتهم، رافضني لهذه الغلبة التي مثلت انتكاســة 

حضارية للبالد اليمنية.
اليوم وقد عادت اإلمامة والكهنوتية تحت عباءة مليشــيا الحوثي 
املتمردة، عاد اليمنيون مجدداً للتصدي لها بنضال مستمر لن يتوقف 
إال بالقضاء عىل هذه الرشذمة املارقة وإىل األبد، وبفضل هذه النضاالت 
والتضحيات املتواصلة ســتطوى صفحاتها بشكل نهائي وسيصنع 

مستقبل اليمن الجديد.
يستعرض هذا امللف أبرز نضاالت اليمنيني قديما وحديثاً ضد اإلمامة 

الكهنوتية، ومدى اإلذالل الذي عاشه ويعيشه اليمنيون يف ظلها.

عملت اإلمامة اجلديدة بنســختها احلوثية عىل جتريف اهلوية الوطنية، وطمس املعالـــم والرموز واألسامء املرتبطة بثورة الـ26 من سبتمرب املجيد
مثلــت نكبــة الـ21 من ســبتمبر كارثة اقتصاديــة وحضاريــة وثقافية على اليمــن واليمنيين
ناضــل اليمنيون قديما وحديثًا بالمال والنفس والكلمة ضد اإلمامة الكهنوتية

للقبائل اليمنيــة دور تارخيي يف مناهضة اإلمامة وإســناد الثوار األحرار 
لن يسمح اليمنيون بالردة عن الجمهورية مهما كلف الثمن وبلغت التضحيات

اليمنيون.. نضال مستمر يف مناهضة اإلمامة اليمنيون.. نضال مستمر يف مناهضة اإلمامة 

منذ االنقالب األسود.. األزمات االقتصادية منذ االنقالب األسود.. األزمات االقتصادية 
تتوسع ومعاناة املواطن تتفاقمتتوسع ومعاناة املواطن تتفاقم

   ملــف
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   بالل الطيب

لم تكن الـ 14 عاًما األخــرية من ُحكم اإلمام 
الطاغية يحيى حميد الدين هادئة عليه أو ُمستقرة؛ 
بل تخللتهــا أحداٌث عظام، وتحوالت حاســمة. 
وبهزيمة جيشه الحايف أمام القوات السعودية بدأ 
العد التنازيل لنهايته 1934م؛ وهي الكارثة التي أدت 
الرتخاء قبضته، وَتَبُدد هيبته، وُضعف شعبيته، 
ليبدأ األحرار »الدرادعة« - كما كان ُيسميهم، وهي 
تسمية خاصة بطائفة من اليهود - ُيفكرون جدًيا 
يف كيفية التخلص منه، وهو ما حدث بعد مخاضات 
عسرية يطول رشحها، َسُنوجزها اختزااًل يف هذه 

التناولة.
كانت حرب االنسحاب املُذلة تلك، وتوقيع اتفاقية 
ترسيم الحدود بداية ذات العام مع اإلنجليز، كانتا 
- كما ذهب عدد مــن املُؤرخني - حًدا فاصاًل بني 
مرحلتني زمنيتني، وهذا ال يعني قطًعا أنَّ حركة 
املُعارضة اليمنية كانت ُمتوقفة قبل ذلك التاريخ؛ 
فقد ظهرت أصوات فردية محدودة، اكتفت بتقديم 
النصح شعرًا، ونثرًا، ولم يعرها اإلمام الطاغية أي 

اهتمام.
كما ُوِجدت - وهو األهم - حركات فالحية مسلحة 
يف حاشــد، وتعز، وإب، وريمة، وتهامة، وردفان، 
والجوف، وتصــدرت يف لحظة ُمقاومة املشــهد، 
وتصدت للزحوفات اإلمامية، وأصلتها كأس املنون، 
واستمرت إحداها - أقصد هنا ُمقاومة قبلية الزرانيق 
- حتى العام 1930م، وهي - أي تلك الحركات - عىل 

كثرتها لم تحَظ بالدراسة والتوثيق إال ما ندر.
ومن هذا املُنطلق، ومن أجل إزالة االلتباس الذي 
عمل البعض عىل تكريسه، َسُنسمي هذه الفرتة 
بمرحلة املُعارضة الفالحية غري املُنظمة، وفرتة ما 
بعد الحرب اإلمامية - السعودية بمرحلة املُعارضة 
الُنخبوية املُنظمة. اســتلهاًما مما ذكره الباحث 

عبدالعزيز قائد املسعودي ذات قراءة.

هزة عنيفة
أحدثت هزيمة القوات اإلماميــة أمام القوات 
السعودية هزة عنيفة يف حياة اليمنيني، وكشفت 
- كما أفاد القايض محمد محمود الزبريي - عن 
مساوئ الُحكم اإلمامي، وأزاحت الستار عن حقيقة 
موقف الشــعب منه، وانطلقت الصحف العربية 
ُتهاجم اإلمام يحيى وسياسته، وُتسلط عىل ُحكمه 

أضواء النقد الالذع.
واألكثر أهمية أنَّها - أي تلك الحرب - كانت العامل 
األكثر حســًما يف بلورة وعي األحرار بقضيتهم 
الوطنية، وصاروا - تبًعا لذلك - أكثر إيماًنا بعدالتها، 
وأكثر رغبًة يف تغيري حال بلدهم إىل األفضل، وأصبح 
بعضهم أكثر جدية يف تخليص اليمن من براثن حكم 

اإلمامة الكهنوتية وإىل األبد.
جاءت بعد ذلك حادثة اســتفراد اإلمام يحيى 
بالحكم، وتوزيعه ألويــة اليمن كإقطاعيات بني 
أوالده 1938م؛ وأخــذه البيعة لولده أحمد ليكون 
ولًيا للعهد، وإماًما من بعده؛ وهو األمر الذي أحدث 
رشًخا بني أرسته وباقي األرس العلوية الطامحة، 

وبمعنى أصح وسع ذلك الرشخ أكثر فأكثر.
وضاعف - يف املُقابل - الكراهية يف ُنفوس الرعايا 
املُتذمرين من ذلك الوضع أصاًل؛ خاصة وأنَّ أولئك 
األبناء - سيوف اإلسالم كما هي تسميتهم الشائعة، 
أو السيوف األثرية حد توصيف شاعر فلسطيني - 

كانوا أسوأ من أسالفهم، وروي عن والدهم حينها 
قوله: »لقد كرهني الناس من حني كربوا عيايل«!

مجاعــة عامــي 1942 - 1943م ُتضاف هي 
األخرى إىل ُجملة األسباب التي أدت الرتفاع وترية 
ُمناهضة حكم اإلمام يحيى وبنيه، وكانت بمثابة 
القشــة التي قصمت ظهر البعري، ومثلت نقطة 
تحول فارقة يف انتهاج أبطال ذلك النضال لسياسة 
املُصادمة بداًل من سياسة املُهادنة، والتمرد عىل 

قداسة اإلمام، وحقه اإللهي.
وهكذا، وبعد اســرتاحة ُمحارب - لم ينتصف 
العام التايل إال وأصواتهم القوية تقض مضاجع 
الطغيان؛ األمر أصابه بالجنون، فأخذ يفتش عن 
بقايا منشور هنا، وعن رسالة ُمحفزة هناك، وأتبع 
ذلك بأْن زج بعرشات األحرار يف ُسجونه املُتباعدة.

خلية صنعاء
»هيئة النضال - خلية صنعاء«، ثم »حزب األحرار 
الدســتوريني«، و»جمعية اإلصالح«، أشهر ثالثة 
كيانات تحررية جامعة تصدرت خالل تلك الحقبة 
املشهد، وانضوى تحت لوائها مئات املُستنريين - 
من علماء، وقضاة، وأدباء، وتجار، وعسكريني، 
وبعض مشــايخ القبائل، وعدد كبري من الشباب 

املُـثقف.
أطلق اإلماميون عىل هؤالء الشــباب املُتحمس 
تسمية »البزغة« انتقاًصا منهم، ودون إدراك أنَّ 
نهايتهم ستكون بعد ســنوات معدودة عىل أيدي 

هؤالء، وأنَّ بعد البزغة ُنضوج.
وقبل التعمق يف هذه الجزئية أكثر، وجب التذكري 
أنَّ األستاذ أحمد حسني املروني سبق ونفى للباحث 
سيد مصطفى سالم عن وجود كيان تحرري باسم 
»هيئة النضال«؛ عىل اعتبار أنَّ البلد حينها لم تكن 
مهيأة لوجود جمعيات رسية أو تنظيمات باملفهوم 

املُعارص للتجمعات السياسية، وأنَّ املناشط السائدة 
يف ذلك الوقــت لم تتجاوز التجمعــات املحدودة 
لبعض املُستنريين يف مجالس القات، وغريها، وأنَّ 
نقاشــاتهم تجاوزت - قبل أن ُيفتضح أمرهم - 
الفكر، واألدب، وصواًل إىل السياسة، وتداول بعض 

املنشورات الناقدة.
بصفته عضوًا يف تلك الخليــة، تحدث القايض 
عبدالله الشماحي عن تلك املرحلة باستفاضة بالغة 
فيها كثري من املُبالغــة، قائاًل إنَّ صديقه املناضل 
أحمد بــن أحمد املطاع دعا خــالل تلك الفرتة إىل 
إيجاد حياة ُمتطورة - ُمتحررة من اإلمامة، والحكم 
املُطلق، ويف إطار الروح اإلسالمية الصحيحة، وأنَّه - 
أي املطاع - قام بداية العام 1935م بجوله تعرفية 
تعارفية يف عدد من املناطق اليمنية لذات الغرض، 
لُيؤســس يف العام التايل ومعه عــدد من األحرار 

املُستنريين ما أطلق عليه بـ »هيئة النضال«.
املناضل العزي صالح السنيدار تحدث عن تلك 
املرحلة بإســهاب ماتع؛ ولم يرش إىل وجود كيان 
تحرري باسم »هيئة النضال«. كان هو اآلخر من 
أصدقاء املناضل أحمد املطاع املُقربني، وشــاركه 
وعدد من رفقاء النضال محنة الحبس يف ســجن 
القلعة مايو 1936م، وذلك بعد عامني وأكثر من 
بدء لقاءاتهم الرسية يف منزليهما، ويف مســجد 
الجديد، وقال يف ُمذكراته أنَّ اإلمام يحيى أسماهم بـ 
»الفقاعسة« - أي املُشاغبني - واتهمهم باإللحاد، 
واختصار القرآن، تدخل حينها الوسطاء؛ فأفرج 

عنهم بعد أقل من عام.
وأضاف املناضل السنيدار أنَّ صحيفة »الشورى« 
املرصية تضامنت معهم أثناء محنتهم تلك بعدة 
مقاالت، منها مقال بعنوان »أحمد املطاع وحزبه 
يدعون إىل اإلصالح«، ومن هــذا املنطلق، وإلزالة 
اللبس القائم؛ ســنطلق عىل هذه املجموعة اسم 

»خلية صنعاء«، بداًل من »هيئة النضال«
كان املناضل أحمد املطاع - كما أفاد الشماحي 
- ُمقتنًعا أنَّ انتعاش اليمن، وارتقاءه إىل املستوى 
الالئق به، وماضيــه الحضاري بني األمم ُمتوقف 
عىل تخليصه من حكم اإلمام، واإلمامة، ومن عبث 

العابثني، واملُستغلني، واملُتعالني باألنساب.
وحني حانت لحظة رضب عنق املناضل املطاع 
بعد فشل الثورة الدستورية 1948م، وكان املُطهر 
بن اإلمام يحيي، وابن أخيه محمد البدر من جملة 
املُتشــفني، رصخ يف وجهيما - كما أفاد املُؤرخ 
إسماعيل األكوع - قائاًل: »لن ُيرجى لليمن الخري 
ما دامت هذه الشجرة امللعونة تحكم اليمن«، وُنقل 
عنه أيًضا قوله: »ُنكبت اليمن بثالثة أحرف "س - 

ي - د"«، فهل هناك أوجز من هكذا توصيف؟

حزب األحرار الدستوريين

نشأت حركة األحرار اليمنيني أول ما نشأت وهي 

تزخر بالخالفات الفكرية نتيجة لعوامل عديدة؛ لعل 
أبرزها انحصار انفعاالت املُستنريين يف مدينة تعز 
باملظالم التي كانت تنصب عىل الرعوي املسكني، 
فيما لم تتجاوز انفعاالت أقرانهم يف مدينة صنعاء 
التضايق من الكبت الفكري القائم. غري أنَّ جالل 
املُحاولة األوىل، ورهبة الحكم القايس فرض عىل 
الجميع تقبل بعضهم بعضا، واالنخراط يف كيان 
ُموحد كان األستاذ أحمد محمد النعمان، والقايض 
محمد محمود الزبريي دعامته األساســية؛ بل 

وأساس وحدته ووحدتنا الوطنية.
عمل الرجالن عىل كرس كافة الحواجز املُعيقة، 
وحاوال جاهدين إصالح النظام اإلمامي من الداخل، 
وخلقا مــن مدينة تعز قضيــة جامعة، وقدما 
وباقي األحرار لإلمام يحيى حميد الدين مطالبهم 

اإلصالحية، كان رفع الظلم عن الرعية املساكني 
البند األول فيها، ليتعمق األستاذ النعمان يف ذات 
َـّة  األوجاع واملطالب يف رسالة شهرية أسماها »األن
األولـــى«، ُموجهة لويل العهد أحمد يحيى حميد 

الدين 1937م.
هناك ويف مدينة تعز تعرف الشيخ جازم الحروي 
عن قرب عىل األستاذ أحمد محمد نعمان، ورفيق 
دربه القايض محمد محمود الزبريي، استضافهما 
يف منزله أكثر من مرة، وأعجب بهما، واستشعر 
صدقهما، ونقاء رسيرتهمــا، وُحِبهما الفياض 
للوطن املُنهك، ورغبتهما العارمة يف تخليصه من 
براثن الظلم والطغيان، وحني رآهما يرتددان عىل ويل 
العهد أحمد يحيى حميد الدين - كما سبق وأرشنا، 
وكان حالهما كمن ينفخ يف قربة مثقوبة، قال لهما: 
»بداًل من أْن تظال ُتبعثرا أدبكم وأفكاركم يف تقديس 

الُحكام، اخرجا نحو الشعب«.
لم يكتف الشــيخ جازم بالتحفيز املعنوي؛ بل 
تكفل بالدعم املادي؛ خاصة بعد أْن تعذرا له الثائران 
العظيمان بضيق الحال، وبالفعل نجح بعد ُجهد 
جهيد يف تهريبهما ذات ليلة ُممطرة إىل عدن 4 يونيو 
1944م، وذلك بعد أْن توفرت األسباب املوضوعية 
لذلك الهروب، واملتمثلة بتهديد ويل العهد للعرصيني 
بشكل عام بالقتل، ووعده بأْن يلقى الله تعاىل ويده 

ُمخضبة بدمائهم.
بدأت من عــدن املُعارضة الفعلية لحكم اإلمام 
يحيى بقيام »حزب األحرار الدســتوريني«، وقد 
انتخب األستاذ النعمان رئيًسا، والقايض الزبريي 
أميًنــا عاًما، ليبــادر األول بكتابة أول رســالة 
استعطافية إىل اإلمام، وقعها قادة الحزب، ناشد 
فيها اإلمام بـــ »إعالن الهدنة بني العســكري 
والرعوي«، وما هي إال عرشة أشهر حتى حل ذلك 
الحزب بضغط من اإلنجليز، ولســبب آخر تمثل 

بخالف األحرار أنفسهم.

جمعية اإلصالح
وفيما يخص »جمعية اإلصــالح« يف إب، فقد 

أسسها يف ذات الفرتة املناضل محمد بن عيل األكوع، 
وكان القايض عبدالرحمن اإلرياني أحد أعضائها 
الفاعلني، وقد اختــار األخري وباقــي األعضاء 
ألنفسهم أسماء حركية ذات نزعة قحطانية، وكان 
اسم اليحصبي من نصيبه. لم يستمر ذلك الكيان 
التحرري لألسف الشديد طوياًل؛ فقد انكشف أمره 
بوشاية أهداها املدعو عيل الغزايل لويل العهد أحمد، 

وكان مصري أعضائه السجن.
كان أعضاء الكيانات الثالث السابق ذكرها من 
كل اليمن، ومن ُمختلف رشائحه. وعىل الرغم من 
عدم تجانسهم اجتماعًيا، إال أنهم شكلوا تحالفاً 
مزدوجاً ُمتدرجاً يف مطالبه، منهم من دعا رصاحة 
- كما أفاد الشماحي - إىل التغيري الجذري للنظام، 
ومنهم من دعا - وهم األكثرية - إىل اإلصالح الديني، 
والسيايس، عىل اعتبار أنَّ الظروف لم تكن حينها 

مهيأة لتجاوز ذلك اإلطار املطلبي.
اختلــط يف أدبيات أولئك األحــرار - حد تعبري 
الدكتور عبدالعزيز صالح املقالح - القديم بالجديد، 
والســلفي باملُعارص، واألكثر أهمية أنَّ شعارهم 
الجامع دعا إىل السيادة الشعبية، الوحدة الوطنية، 
والعدالة االجتماعيــة، وأنَّ تحركاتهم العفوية 
تحولت مع مرور الوقت إىل أفعال ُمنظمة، وبمعنى 

أدق شبه ُمنظمة، وكان لها ما بعدها.

مع نهاية الحرب العاملية الثانية سمح اإلنجليز 
يف عدن يف إيجــاد كيان يمنــي جديد ُمعارض 
لنظام اإلمام يحيى حميــد الدين؛ وذلك بعد أْن 
زال تخوفهم من تحالف األخري مع اإليطاليني، 
ولم يحل العام 1946م إال وذلك الكيان املُتمثل بـ 
»الجمعية اليمنية الكربى« يتصدر املشهد، وبرؤى 
ناضجة، وبمطالب شاملة تهم كل اليمنيني، وعىل 

رأسه كوكبة من األحرار املُستنريين.
توىل القايض الزبريي رئاســة الجمعية، فيما 
شغل األستاذ النعمان منصب سكرتريها العام، 

وقد تمثلت رؤيتها الجديدة يف النقاط التالية:

- السيادة الشــعبية والحكم الشوروي لألمة اليمنية 
عىل أساس فصل الســلطات الترشيعية، والقضائية، 

والتنفيذية.
- الحرية املطلقة يف حدود الرشيعة اإلسالمية.

- النظام لجميع الدوائر الحكومية.

- العدالة االجتماعية بني الطبقات.
- األمن والسالم يف املال والسالح.

النهضة اليمانية
ويف ليلة مشحونة باألماني وعد املناضل جازم الحروي 
بتوفري املال الالزم لرشاء مطبعة خاصة بها، خاصة وأنَّ 
اإلنجليز كانوا قد ســمحوا لهم بإصدار صحيفة باسم 
»صوت اليمن«، ومنعــوا يف املُقابل املطابع العدنية من 

طباعتها!
من أجل اإليفاء بوعده؛ توجه الشــيخ جازم الحروي 

إىل أسمرة، والحبشة، وتبنى ورفيق دربه املناضل أحمد 
عبده نارش العريقي حملة جمع التربعات لذلك املرشوع 
الطموح، والُحلم املُؤجــل، وقاما بالفعل برشاء مطبعة 
حديثة ُمستعملة من مرص بواسطة املناضل محمد صالح 
املسمري - أحد شهداء الثورة الدستورية - وأرشفا عىل 
إيصالها إىل جيبوتي، ومن األخرية عاد بها بطلنا النبيل 
إىل عدن، ومعها كل لوازمها، فكان أروع إنجاز، وأعظم 

انتصار.                            
ربط األحرار تلك املطبعة باسمها القديم »نهضة مرص«، 
وأطلقوا عليها اســم مطبعة »النهضة اليمانية«،     فيما 
توىل سعيد الدمشقي يف ليلة وصولها تركيبها، ويف مبنى 
ُمجاور ملقر الجمعية الكائن يف شارع العيدروس، وهو 
- أي الدمشقي - صديق قديم وُمقرب لجازم الحروي                ، 
وبينهما ُمصاهرة، وقد اُستدعي من صنعاء لتلك املُهمة، 
حيث كان يعمل يف صحيفة »اإليمان« املُتوكلية التي كانت 

حينها شبه متوقفة عن الصدور.
ومن الحبشة أرسل أحمد عبده نارش العريقي بالخبري 
اليمني املُتخصص عبدالله طاهر، وقد تويل األخري مهمة 
تشــغيلها، وتدريب عمال املطبعة والذي كان الشاعر 

عبدالله عبدالوهاب نعمان أحدهم عىل رصف الحروف.
وعىل ذكر صحيفة »اإليمــان«  املُتوكلية، فقد تهكم 
رئيس تحريرها عبدالكريــم مطهر يف أحد أعدادها عىل 
األحرار اليمنيني النازحني إىل مدينــة عدن، حيث قال: 
»إنَّ الذين ينضوون تحت لواء النصارى، فارين من جنة 
اإليمان، يصدق عليهم قوله تعاىل: "ولن ترىض عنك اليهود 

وال النصارى حتى تتبع ملتهم"«!
ُطبعت يف مطبعــة »النهضة اليمانية« منشــورات 
الجمعية، و»صوت اليمن« - الصحيفة التي صدر عددها 
األول قبل أْن ينتهي ذلك العام بشهرين، وهي صحيفة 

املُعارضة الحزبية األوىل يف اليمن، وُمتنفس األحرار األوحد 
خالل تلك الفرتة، وصوتهم املُعرب عن آمال الشعب واألمة، 
ومن خاللها أطلوا عىل العالم. وكانت بحق الدليل الفعيل 
ملعرفة تفكريهم، ونشــاطهم، وتوجههم، وعىل صدر 
صفحاتها نرشوا الرسائل، والنداءات، واملقاالت الشارحة 

ملُعاناة الشعب اليماني األصيل.

أرواح التبابعة
كانت صحيفة »صوت اليمن« مدرســة يف الصحافة 
الوطنية، أقضت عىل مدى عام وأربعة أشهر، و69 عدًدا 
مضاجع الطغاة، وهدَّت كيانهم، وقامت بدور فعال عىل 
طريق اإلعداد للثورة، وذلك من خالل الدعوة إىل اإلصالح، 
ونرش الوعي بني الشباب، وخلق توجه فكري ذي نزعة 
وطنية ُمنجذبة - ولو عاطفيًا - نحو الهوية والخصوصية 
اليمنية، بموازاة النزعة الساللية املذهبية املُنغلقة عىل 

ذاتها، واملُتحكمة آنذاك بالقرار السيايس.
لم تأت تســمية تلك الصحيفة بـ »صوت اليمن« من 
فراغ؛ بل اختريت - كما أفاد الباحث أمني محمد عيل البحر 
- بوعي بالــغ، وإدراك عميق، وُيؤكد ذلك مقال القايض 
الزبريي التعريفي، والذي ُنرش يف عددها األول تحت عنوان 
»ها هي صوت اليمن«، وفيه تحدث عن الشعب اليمني 
العظيم، وارث الحضارة، وحفيد األقيال، وسليل امللوك، 

وأرومة العرب األوىل.
وانتقل القايض الزبريي بعد ذلــك إىل الحارض املُؤلم، 
وتســاءل بحرسة كيف أصبح هذا الشعب الذي ُيعد من 
أعرق الشعوب يف الحضارة والسؤدد، أيام كانت األقطار 
مجاهل غافلة، واألمم أطفااًل سادرة، كيف أصبح يف عرص 
الثقافة والعلم والعمران طلمًسا ُمشكاًل، ولغزًا غامًضا، 
ُموضًحا أنَّه - أي هذا الشعب - لن يبقى ُمهمًشا خانًعا 
مهما تكالبت عليه الظروف، واستبد به طارئ يعمل عىل 

ُمـقـدمـات نِضـالية لعـيون سـبتـمـربُمـقـدمـات نِضـالية لعـيون سـبتـمـرب

صــوت اليــمــن.. اجلــهــاد بالكـلـمـة
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بعيًدا عن الشــمول الذي تعمل له، وتسعى إليه 
الثورات املُنظمة، ورغم الجهل املُدقع، والُعزلة املُفرطة 
اللذين فرضا عىل هذا الشعب، بدأ فكر الثورة والتمرد 
يتســلل إىل العوام، وقامت بالفعل حركات فالحية 
ُمسلحة ضد حكم اإلمامة املُظلم، وهي عىل كثرتها 
لم تحَظ بالدراسة والتوثيق إال ما ندر، صحيح أنَّها 
- أي تلك الحركات - لم تكن ترمي إىل إحداث تغيري 
جذري يف النظام، إال أنَّها - وهو األهم - هزت عرش 

الطغاة، ومهدت لزوالهم.

إخوان النصارى
بعد هزيمتهم يف الحرب العاملية األوىل، خرج األتراك 
من اليمن وهم يشيدون ببطولة اإلمام يحيى حميد 
الدين، ورشاســة ُمقاتليه؛ األمر الذي أثار الخوف 
والرهبة يف قلوب مشــايخ تعز وإب، فتداعوا لعقد 
ُمؤتمر يقررون فيه مصري مناطقهم، التقوا أواخر 
أكتوبر من العــام 1918م يف العماقي - إحدى قرى 
منطقة الجند السهلية - وهناك اتفقوا عىل تشكيل 
حكومة ال مركزيــة، ال ترتبط بصنعاء إال باألحوال 

االستثنائية.
من جهته قام اإلمام يحيى بُمراسلة بعض أولئك 
املشايخ، وخريهم بني االستســالم له ولحكمه، أو 
الحرب، وقيل أيًضا أنَّه استدعاهم إليه بلطف، وبالفعل 
توجه وفد منهم إىل صنعاء، والتقوا به يوم دخوله 
ذات املدينة 19نوفمرب 1918م، رحب بهم أيما ترحيب، 
وقدم لهم الوعود بإبقائهم يف مراكزهم، وإعفائهم من 

أي استحقاقات مالية إْن هم دخلوا يف طاعته.
لم يكن الوفد الذي توجه ملقابلة اإلمام يحيى ُممثاًل 
لغالبية سكان تعز وإب الذين لم يكونوا يرغبون أصاًل 
باالنضمام إىل حكم اإلمامة؛ بل أنَّ بعض أولئك املشايخ 
لم يكونوا راضني عن ذلك اإللحاق، لتبدأ بعودتهم إىل 
مناطقهم االضطرابات، وقــد كانت القماعرة أوىل 
القبائل املُتمردة بقيادة شيخها محمد نارص مقبل، 
والعدين بقيادة أوالد الباشا، وحبيش - وهي األشهر 

- بقيادة الشيخ محمد عايض العقاب.
ثورة حبيش كانت ذريعة الغزو اإلمامي بصورته 
الفظيعة، وقع االختيار حينها لعيل بن عبدالله الوزير 

أن يكون أمريًا للجيش، وصدر األمر 
املتوكيل إليــه بتأديب املُخالفني من 
أهل حبيش، وإصالح جهات اليمن 
األســفل قاطبة، وضمهــا بالقوة 

لحضرية دولة اإلمامة.
يف أواخــر العــام 1919م، وبعد 
إخماده لثورة حبيــش توجه عيل 
الوزير وعرب بوابــة العدين صوب 
مدينــة تعز، لم يكــد يحط رحاله 
فيها، حتى فاجئه بعض أبناء جبل 
صرب بثورة هدَّت كيانه، استشــاط 
عىل إثرها غضًبا، واســتباح الجبل 
لثالثة أيام، ووجه بعد ذلك عساكره 
املُتعطشني للفيد إىل قراه املُتناثرة، 
فعاثوا فيها نهًبــا وخراًبا، وما هي 
إال أســابيع معدودة حتى قام أبناء 
صنمات بقتل 40 فرًدا من عساكره 

األجالف، يف حادثة اهتز لها جبل صرب من ذروة رأسه 
حتى أخمص قدميه.

توالت خالل العام 1920م الثــورات عىل األمري 
عيل الوزير، ويف العدين تمرد أهايل العاقبة، وجباح، 
ويف أواخر العام التايل، وبعد إخماده لثورة املقاطرة 
الكربى، وجه أمــري تعز قواته صــوب القبيطة، 
والصبيحة، وكانت أطراف تلك الناحية حد توصيف 
املُؤرخ عبدالكريم مطهر: »ُمهملة عن اإلصالح، عريٌَّة 

عن الضبط التام الضامن للفالح«.
بالرغم من أنَّ باقي مناطق تعز لم تكن ُمستعصية، 
ورضخت من الوهلة األوىل لحكم عيل الوزير، إال أنَّ 
ذلك لم يشفع لها، استمر بإرسال الحمالت العسكرية 
إلذالل املواطنني، وعمل عساكره عىل اختالق املعاذير 
البتزازهم، ونهب ممتلكاتهم، واتخاذ منازلهم ثكنات 
ومقرات لهم، وقد كان الوافد الغريب مجاهًدا يف سبيل 
الله، بينما الرعوي املسكني ابن البلد، واحًدا من إخوان 

النصارى، يستحق كل ما يجرى له!

سالطين اليمن
كان لســقوط قلعة املقاطرة سبتمرب 1921م، 
والتنكيل بســكان تلك الناحية أثره البالغ يف تنامي 
ردة فعل الغضب الشعبي تجاه السلطات اإلمامية 
الغاشمة؛ بل أنَّ بعض املشايخ - ممن أسهموا يف ذلك 
السقوط، بطريقة ُمبارشة أو غري ُمبارشة - سيطرت 
عليهم عقدة الذنب، وبدأوا يفكرون جدًيا يف استقالل 
تعز وإب، وخططوا يف أواخر فرباير من العام 1923م 
الغتيال عيل الوزير - أمري تعز، إال أن ُمحاولتهم باءت 
بالفشل؛ بفعل الجواسيس الذين رافقوا تحركاتهم 

خطوة خطوة.

صارت الفرصــة مواتية لعيل الوزير ليقيض عىل 
خصومه برضبة واحدة، وباملكر والخديعة قبض يف 
الشهر التايل عىل أولئك املشايخ، وأرسلهم إىل صنعاء 
ُمكبلني باألغالل، يف رحلة استمرت ثمانية أيام، القوا 
فيها الكثري من األهوال، أشــنعها تقريع العساكر، 
وسباب العوام، ويحفظ لنا املوروث التعزي غنائية 

حزينة صورت ذلك املشهد، جاء فيها:
يف ليلة االثنني قد شدوا سالطني اليمن

حمود عبدالرب وبن نعمان وأحمد بن حسن
والرابع الفخري رضب سيطه إىل بندر عدن

ورقة رابحة
الثالث الســنوات األوىل من حكم اإلمام يحيى لم 
تكن سهلة عليه؛ بل كانت حافلة باألحداث الجسام، 
حروٌب شعواء عمت معظم أرض سام، وكان أقساها 
وأطولها تلك التي حدثت يف املُرتفعات الغربية املُطلة 
عىل تهامة، والذين كان أبطالها مسنودين من قبل 

محمد اإلدرييس، خصم اإلمامة العنيد.

دخل اإلمام يحيى حميد الدين صنعاء - وارًثا األتراك 
- وعينه عىل الحديدة، امليناء املهم الذي ستتنفس من 
خالله دولته الوليدة، وهو األمر الذي أدركه اإلنجليز 
ُمبكرًا، وأرادوا من احتاللهم لذات املدينة االحتفاظ بها 
كورقة رابحة للضغط عىل إمام صنعاء، وُمساومته 
عليها؛ ليغض الطرف عن وجودهم يف جنوب اليمن، 

وحتى ال يشكل تهديًدا لهم يف املُستقبل.
ويف املُقابل أراد حليفهم محمد اإلدرييس من احتالله 
ألغلب املناطق التهامية، أْن ُيضعف قوة اإلمام يحيى، 
وأْن يكرس شوكته، وقد امتد نفوذه بالفعل ليشمل 
ريمة، وحفاش، وملحان، وحراز، وبُرع. أظهر نفسه 
كمدافع عن املذهب الشــافعي، وسارع باالتصال 
بمشايخ تلك املناطق، وعمل جاهًدا عىل حرص إمام 

صنعاء يف الجبال الشمالية.
بعد حرب ُمتقطعة بينه وبني األدارسة، استمرت 
لسبع سنوات، تمكن اإلمام يحيى حميد الدين من 
الســيطرة عىل الحديدة 27 مارس 1925م. تصدت 
قبائل الجرابح لقواته بالزيدية - شمال ذات املدينة، 
وحدثت هناك معركة كبرية، كان النرص فيها حليف 
القوات اإلمامية، وبســقوط تلك القبيلة سقطت 
تهامة كلها باستثناء أرايض قبيلة الزرانيق املُمتدة 

من الحديدة حتى زبيد.
نشوة النرص جعلت الســيف أحمد يحيى حميد 
الدين - أمري حجة حينها - ُيرسل إىل الزرانيق بحوايل 
50 ُمقاتالً - وقيل أكثر - جلهم من خوالن، ُمتناسًيا 
أنَّها استعصت عىل من قبله من األئمة، ولم تخضع 
لإلمام املطهر رشف الديــن - قبل ثالثة قرون - إال 
باتفاقية صلــح، وبعد أْن حاربها ألربع ســنوات. 

حتى األتراك أنفســهم لم يســتطيعوا إخضاعها، 
كانوا يغضون الطرف عنها، وُيصبغون عىل كربائها 
بهدايا الصداقة، فكيف بقوات السيف أحمد املنهكة، 
وميزانيته الضئيلة. وما أْن اقرتبت القوات املُتوكلية 
من تلك األرض املحظورة، حتى قام أصحابها بقتلهم 

جميًعا، ويف يوم عيد األضحى يوليو 1925م.

ثورة شاملة
وجـــود القوات اإلمامية يف تهامة َمَثلَّ شوكة يف 
خارصة قبيلة الزرانيــق، وألنَّ أبناءها رشفاء ألفوا 
الُحرية، أعزاء ال يرضون الـــُذل، استعدوا ملعركة 
التحرير جيًدا، وحني صاروا قادرين عىل املُواجهة؛ 
وبعد أْن بلغت قواتهم املُدربة حـوايل 10,000 ُمقاتل، 
ما يقارب %10 من إجمايل ســكان القبيلة آنذاك، 

أعلنوها ثورة شاملة، وذلك صيف العـام 1928م.
يف البدء قاموا بعدة عمليات هجومية عىل الثكنات 
العسكرية القريبة من مناطقهم، نهبوا عتاداً عسكرياً 
ومؤناً تكفيهم ملدة أطول، وقطعـوا الطرق، وخطوط 
التليغراف، وحني وصلــت أيديهم إىل 
الحديدة، وتمكنوا مــن إبادة حامية 
عسكرية بكاملها يف القرب من قرية 
املنظر املجاورة لــذات املدينة؛ أدركت 
السلطات اإلمامية خطورتهم، فبادرت 
بإرسال حملة عسكرية تأديبية بقيادة 
هاشــم الدعاني، إال أنَّ أبناء الزرانيق 
بقيادة الشيخ أحمد فتيني جنيد تصدوا 

لها يف قرية كتابة، وقتلوا قائدها.
أمـــام ذلك اإلرباك، لم َيجـد اإلمام 
يحيى املشغول حينها بتثبيت دعائم 
ملكه سوى ولده سيف اإلسالم أحمد 
أمري حجة، ورجل املهمات الصعبة - 
كما نعته املؤرخون اإلماميون - إلرساله 
إلخمـــاد تلك الثـــورة، وتأديب من 
أشعلـوا فتيلها، خاصة وأنَّ الحمالت 

السابقة قد فشلت ولم تؤِت أكلها.
كمائن ُمتقنة

مايض أبناء الزرانيق كحارضهم، ُمشــبع بروح 
املقاومة، وهم أهل البلد َخبـــروا السهل، وأجـادوا 
ترويضه، فيما اإلمامــي البغيض، القادم من أعايل 
الجبال، جاء بـــانتفاشة كاذبة، ُمعتقًدا أنَّ السهل 
سهل، وأنَّ أهل السفح سواء؛ فكان تبًعا لغروره صيًدا 
ثمينا لعدة كمائن ُمتقنة، وغارات ليلية ناجحة، وحني 
حرص الضحايا، الذين تجاوز عددهم - كما أشــار 
املؤرخ الواسعي - الـ 1,000 قتيل، أدرك اإلماميون 
أنَّهم اُقتيدوا إىل َمتـاهـة ُموحشة، الخروج منها كما 
الدخول، كلفهم أيضاً الكثري، واألســـوأ أنَّها جعلت 

سمعة قائدهم املغرور يف الحضيض.
سقطت بيت الفقيه، وما كان لها أن تسقط؛ لوال 
الحصار املُطبق الذي استمر لشهور، كما أنَّ الدعاية 
اإلمامية املكثفة التي عملت عىل تضخيم الســيف 
أحمد، بإشاعة أنَّ الرصاص ال يخرتق جسده، وأنَّ 
الجن ينقادوا له؛ أثارت الخــوف والرهبة يف قلوب 
كثريين، أما الســبب األبرز، واألكثر تأثريًا؛ فيتمثل 
بدخول بعض املشايخ من آل منرص وغريهم، يف طاعة 
السيف أحمد، وهو الترصف الذي كان كالقشة التي 

قصمت ظهر البعري.
سقطت بيت الفقيه، إال أن عزيمة أبطال الزرانيق 
لم تسقط، استمروا بحرب العصابات، وقاموا بعدة 
عمليات هجومية، استنزفوا من خاللها الغزاة برشًيا، 
ومادًيا، وهنا برزت مقدرات الشيخ أحمد فتيني جنيد 
القيادية، قاد معظم تلك املعارك الساحلية ببسالة 
منقطعة النظري، وبعد أن اتخذ من الجزر املجاورة 
مقرًا لعملياته التي اســتمرت حتى العام 1930م، 

وكان بشهادة كثريين شجاًعا ُمهاًبا.

ُمصادرة هويته.
واســتدرك القايض الزبريي أنَّ جو العالم 
الجديد ساعد الشــعب اليمني عىل الحركة، 
والتنفس، واالنطــالق، وأنَّ أرواح التبابعة 
واألقيال خفقــت تنفخ الحياة يف أشــباح 
أحفادها، وأنَّ »صوت اليمن« الداوي انبعث 
من أعماق التاريخ يسوق اليمانيني إىل مجدهم 
سوقا، ويفرض عليهم أعباء الكفاح فرضا، 
ويرضب أســماعهم بهذه األسواط الروحية 

الناطقة.
وجاء نشيد األحرار املنشور يف العدد 15 
من ذات الصحيفة، وهو من كلمات الشاعر 
إبراهيــم الحرضاني ليعــرب أكثر عن ذلك 

التوجه، ومنه نقتطف:
إن يكن بــــــاد مجــدنا

وهـوى ركنـــه املشـــيـد
حمــيــر عـز  وانقـــىض 

الشـــديـد بأســـها  وخبا 
قســـًما لــــن نــكـل أو

الصـوت مـن جديـد نـرفع 
وجاء يف ذات الصحيفة، ويف مقال افتتاحي 
آخر ُنرش يف العدد 23، ويبدو فيه وبوضوح 
نفس القايض الزبريي مــا نصه: »إنَّ قوة 
االستعداد كامنة فيك أيها اليمني ُمنذ آالف 
السنني، ُمنذ كانت اليمن مصدر الحضارة، 
وأم املدنية والرقي، إنَّ دم أجدادك األمجاد ال 
يزال يجري يف عروقك حاًرا ُمتدفًقا، فلماذا 
ال تستخدمه يف إنقاذ نفسك وأمتك من هوة 
العدم.. إنَّ وطنك يستنجد بك، فهل تلبي نداء 

ضمريك؟«.
وهو ما عرب عنه القايض الزبريي أكثر ذات 

قصيدة، حيث قال ُمحفزًا، وُمتسائاًل:
ٌة أيـن السعيـدة إن فيـها جــنَـّ

خضاء نماها الدهر وهو غـالم؟
أيـن القصـور الشـم أيـن بناتها

األقيـال، أيـن ملوكها األعالم؟
أين البحار أين السدود، يـرى لها

بيـن الشواهق زخـرة وزحـام؟

وعىل ذات األســلوب االستنهايض توالت 
يف ذات الصحيفة املُناشــدات الداعية لبعث 
الــروح اليمنية الغائــرة يف أعماق املايض 
التليد، واســتحضارها من جديد؛ رًدا عىل 
التغول اإلمامي الطامس للهوية، والضارب 
بيد من حديد. وكتب املُؤرخ إسماعيل األكوع 
سلسلة مقاالت طويلة تحت عنوان »عش 
لحظة مع أجدادك«، غــاص فيها بدقة يف 
صفحات التاريخ، واستحرض النقاط املضيئة 
املُحفزة عىل الحرية واالنعتاق. وعلق أحدهم 
ذات مقال افتتاحي: »بالدكم أيها اليمنيون 
عظيمة، فاحرصوا عليها، وال تقدسوا من 

كان سبًبا يف شقائها«.
وكان األمري إبراهيم بن اإلمام يحيى قد 
انضم قبل ذلك إىل صفوف األحرار 22 فرباير 
1946م، أطلقوا عليه تسمية »سيف الحق«، 
وصار صوتهم بوصوله مسموًعا، وصارت 
أنظار أحرار العالم تتجه إليهم. واألهم من 
ذلك كله احتواؤهم لذلك األمري بكافة الوسائل 
املمكنة، وتغلغل نفسهم الثوري يف أدبياته، 

وترصيحاته النارية.

وحصل االنفجار
»عليك أن تقي أرستك والشعب من خطر 
االنفجار الذي ال ُيؤخره غري انتظار فرتة 
قصرية من الزمن، تظل فيها منجحرًا يف 
قمقم التاريخ الهاشــمي املُظلم«، هكذا 
خاطب ســيف الحق إبراهيم والده اإلمام 
يحيى ذات مقال يف صحيفة »صوت اليمن«، 
وُيعتقد أن تلك البشــارة الثورية كتبها 
القايض الزبريي عىل لسان ذلك األمري الثائر.
وبالفعل حصل االنفجار، وحسم الثوار 
أمرهم بثورة دستورية 17فرباير 1948م، 
إال أنَّ ويل العهــد أحمد نجح يف إخمادها، 
بدعم وتأييد كبريين من قبل الحكام العرب، 
األمر الذي جعل األســتاذ أسعد األسعد - 
مندوب لبنان يف الجامعة العربية - ُيعلق 
حينها ســاخرًا: »لو اتحد ملوك العرب يف 
قضية فلســطني كما اتفقوا ضد األحرار 
يف اليمــن؛ ما كان يف فلســطني حكومة 

يهودية!!«.
بدأ اإلمام أحمد ُحكمه بسلســلة من 
املجازر البرشية الرهيبة، وكانت النتيجة 
آالفاً من القتىل، وأتم جرائمه بأْن ساق 37 
من األحرار املُخلصني إىل ساحات اإلعدام، 
ودس السم لشقيقه إبراهيم، وزج بعرشات 
األحرار يف سجن نافع - حجة، كان األستاذ 
النعمان أحدهم. أما القايض الزبريي فقد 
طرده اإلنجليز من عدن، وآثر االستقرار يف 
الباكستان، بعد أْن رفضت عدد من الدول 

العربية استقباله.
مع ُمنتصف العــام 1955م احتضنت 
القاهــرة القايض الزبريي، ثم األســتاذ 
النعمان، ليتحول »االتحاد اليمني« - كيان 
األحرار الدســتوريني الثالث، وبعد سبع 
سنوات من تأسيسه - من إطار جامد إىل 
جهاز عامل صحفًيا، وإذاعًيا، وسياسًيا، 
وطالبًيا، وذلك بعد ســتة أيام فقط من 
وصول األستاذ النعمان عاودت صحيفة 
»صوت اليمن« الصــدور، وفتحت إذاعة 
»صوت العرب« أبوابها للزعيمني املُلهمني، 
وبدأت الدعوات لقيــام نظام جمهوري 
عادل، وطي صفحة الحكم اإلمامي وإىل 

األبد.
سحبت السلطات املرصية يف العام التايل 
ترصيح صحيفة »صوت اليمن«، وأغلقت 
إذاعة »صــوت العــرب« أبوابها يف وجه 
األحرار؛ بفعل التقارب الذي حدث حينها 
بني الزعيم جمال عبدالنارص، واإلمام أحمد 
إبريل 1956م؛ لرتتفع بذلك وترية الخالفات 
البينية، والتهكم عىل الزبريي والنعمان، وقد 
نشط جواسيس اإلمام يف صب الزيت عىل 

النار.
أصدر محســن العيني كتاب »معارك 
ومؤامــرات ضد اليمــن«، دافع فيه عن 
الزعيمني، وقال فيه: »لوال هذان االسمان ما 
عرفنا الوطن والوطنية«، وأضاف: »نعمان 
والزبريي أبا القضية اليمنية وصانعاها.. 
لقد عمال ونحن جميًعا نيام، عمال وأشعال 
الدنيا لهيبًا، ولم نكن قد وجدنا.. إنَّه لصعب 
عســري عىل املرء أْن يتحدث، وأْن يدافع 
عنهما عند الطبقة الواعية املهذبة املثقفة 
املتعلمة الجامعية.. اذكروا أنَّ الدفاع عن 
نعمان والزبريي يف هذه الظروف دفاع عن 
صميم القضية اليمنية املقدسة املفداة.. إنَّ 
نعمان والزبريي هما املمثالن الحقيقيان 
للشعب، هما زعيما حركته النقية الصافية 

الخالصة«.
كما سارع القايض الزبريي بإصدار كتاب 
»نعمان الصانــع األول لقضية األحرار«، 
تحدث فيــه عن حقيقة اإلخــاء الثابتة 
بينهما، وأنَّها ليست قائمة عىل العاطفة 
أو املنفعة، بدليل صمودها وسط األعاصري، 
واألهوال، والدماء، وأضاف: »فلتســرتح 
اإلشاعات، ولتهدأ، ولتنرصف إىل رضوب 
أخرى من ألوان الــدس والكيد، قد تكون 
أجدى عليها من النفــخ يف الهواء، ومن 

الرضب يف حديٍد بارد«.
ويف شــوارع القاهرة املُزدحمة، شوهد 
الرجالن وهما يعيشان مع الشعب، يأكالن 
الفول، والطعميــة؛ ويركبان األوتوبيس، 
وحني مرَّ من جانبهماً صديقهماً القديم 
أحمد محمد الشامي - سفري اإلمام أحمد، 
أنزل زجاج ســيارته الفارهة، وخاطبهم 
بلكنة دارجة ساخرة: »عيشوا مع الشعب 

يا أبطال«!
لم يستسلم الثائران العظيمان لليأس 
واإلحباط، فقد توجه األستاذ النعمان مع 
نهاية العام 1959م من القاهرة إىل عدد دول 
املهجر بغرض التعرف عىل أحوال املهاجرين 
فيها، وجمع تربعات إلنشاء كلية بلقيس يف 
مدينة عدن، كرصح تعليمي يلم شتاتهم، 
ويربط أوالدهم بوطنهم األم، وهو ما كان، 
فيما نشط رفيق دربه القايض الزبريي يف 
فضح وتعرية نظام الحكم اإلمامي، وتفرغ 
لتأليف عدد من الكتب، والكتيبات، وكان 
كتابه »اإلمامة وخطرها عىل وحدة اليمن« 

أشهرها عىل اإلطالق.
وهكذا، ورغــم كل الخالفات املُتجذرة، 
والتناقضات الصارخــة، قامت ثورة 26 
سبتمرب 1962م، وتصدر الضباط األحرار 
املدعومــون من مــرص العروبة - مرص 
الزعيم جمال عبدالنارص املشهد، وتحقق 
عىل يد هؤالء األبطال »البزغة« - كما كان 
يحلوا لإلماميني أْن يسمونهم، تحقق وعد 
القائد العراقي الرئيس الشهيد جمال جميل 
الذي قال قبل 14 عاًما من ذلك التاريخ يف 

وجه قاتليه: »َحّبلناها وستلد«.
ُولدت ثورة 26ســبتمرب بعد مخاضات 
عسرية، وأحداث كبرية، وكانت بحق أعظم 
إنجاز يف تاريــخ اليمن القديم، والحديث، 
واملعارص، ولوالها ما كان ملســار حياتنا 
املُتحجر املُنغلــق أْن يتغري نحو مزيد من 

التحرر، والتحول، واالنطالق.
هي تاريخ ُمشــبع بــروح املقاومة 
الوطنية، يف سبيلها ُقدمت التضحيات تلو 
التضحيات، وبها انقشــع ظالم اإلمامة، 
وسلبنا الُدجى فجرنا املُختبي، وسبقنا - 
كما قال الشاعر عبدالله الربدوني - الربيع، 

ُنبرش باملوسم الطيب.

ســلـحــة.. حــركات فـالحـية مـُ

هـــزت عــرش الـطــغـيـان.. 
ومـهــدت لـزوالـه
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يعترب العيد الوطني لثورة الـ26 من سبتمرب الخالدة 
يف وجدان وقلوب اليمنيني، ويتجهز الشعب الستقبالها 
بفرحة غامرة، كونها الثورة األم وفجر اليمن الجديد، 
الذي حرر الشعب من ظلم واستبدادية الكهنوت اإلمامي 
املتسلط الذي يحاول أحفاده اليوم، إخفاء كل معاملها 

التي أذاقت أجدادهم أقىس هزيمة قبل 58 عاماً. 
يرتقب اليمنيون وهم عىل بعد أيام فقط من االحتفال 
بالذكرى الـ58 لعيد ثورة 26 سبتمرب املجيدة، احتفاالت 
شعبية يف العديد من املحافظات اليمنية بذكرى الثورة 
املجيدة التي أطاحت بنظام اإلمامة املســتبد يف العام 

1962م. 
تحل هذه الذكرى السبتمربية املجيدة اليوم، عىل شعب 
ال يزال يحارب اإلماميني املستبدين، ويتطلع إىل القضاء 
عىل جذور اإلمامة املستبدة من منابعها، حتى ال تعود 
مرة أخرى للظهور مجدداً وتنفذ مخططاتها اإلرهابية 

التي دأبت عليها منذ عقود.

محاوالت طمس المعالم
وفيما تمثل ثورة الـ26 من سبتمرب الخالدة، عالمة 
فارقة يف تأريخ اليمنيني، عيدها الســنوي تعيد لهم 
األمجاد التي صنعها األبطال من ثوار سبتمرب، الذين 
أسقطوا حكم اإلمامة الكهنوتية وداسوا بأقدامهم عىل 
محطاتها إىل األبد، تحاول أحفاد اإلمامة الحاقدة طمس 

كل ما له صلة بالثورة املجيدة. 
وسعت مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، 
بعد سيطرتها عىل العاصمة صنعاء، يف العام 2014إىل 
طمس كل املعالم واآلثار املتعلقــة بالهوية الثورية، 
مستهدفًة حتى أســماء الشوارع املســماة برموز 
وأبطال الثورة واستبعاد كل ما يرتبط بالثورة ورموز 

الجمهورية.   

تغيير أسماء الشوارع
لم تنتظر مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران 
كثرياً بعد دخولها صنعاء، قبل ست سنوات، إذ قامت 
بعد أشهر قليلة من انقالبها، وتحديدا - طبقاً ملا راقبت 
"26 سبتمرب" - يف مطلع يناير 2015م بإعالن أول قرار 
لها تنتقم فيه من معالم الثورة التي أطاحت بأجدادها 
املستبدين، وكان بتغيري أسماء عدد من الشوارع التي 

تحمل أسماء رموز الثورة. 
تضمن قرار املليشيا الحوثية املتمردة املدعومة إيرانيا 
توجيهات بتغيري أسماء 11 شــارعاً رئيسياً يف العاصمة 
صنعاء، لعل من أبرز تلك التغيريات التي طالت أســماء 
الشوارع، هي محاولة تغيري "شارع الزبريي"، وهو أحد أبرز 
شوارع العاصمة صنعاء، وذلك إىل شارع "الرسول األعظم".
وعمدت مليشيا الكهنوت اإلمامية يف سياق عبثها 
بمعالم ثورة الـ26 من سبتمرب، عىل إصدار قرار أيضاً 
بتغيري اسم "ميدان التحرير " الذي يعد أحد أبرز رموز 
الثورة ضد اإلمامة، ويركز إىل هزيمتها، إىل ما أسمته 
"ميدان الصمود"، وهي من أسماء وشعارات املوت التي 

تدأب املليشيا عىل ترديدها. 

االعتداء على "القصر الجمهوري" 
وإىل جانــب محاوالتها الهدامة التي تســعى من 
خاللها إىل طمس معالم الثورة، قامت مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران بتغيري العديد من املؤسسات 
الحكومية التي تحمــل دالالت رمزية للثورة، ومنها 
تغيريها اسم "القرص الجمهوري" إىل ما يسمى "مقر 
املجلس السيايس األعىل"، وهو الذي أعتربه - مراقبون 
يف حديث لـ"26 سبتمرب" - نتاجاً لحقدهم الدفني عىل 

ثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة.
وتأتي محاوالت الطمس هذه، ومحاوالت استهداف 
الرموز الجمهورية - طبقاً ملا أفاد املراقبون - ضمن سعي 
املليشيا املتمردة لصبغ املجتمع بأفكارها الطائفية ذوي 
الطبعة اإليرانية، وإرغامه عىل اعتناق عقيدتها، والتماهي 
مع خطابها امللغــم باألحقاد التاريخيــة، والخضوع 
ملمارساتها االســتعالئية القائمة عىل فكرة االصطفاء 

اإللهي املزعوم لساللة زعيمها الحوثي.

سعي متواصل يكشف عن حقد دفين 
ومن ســنٍة ألُخرى تحاول مليشيا الحوثي املتمردة 
إزالة ومحو مجّسمات ومعالم ورموز الثورة اليمنية 
والجمهورية ضمن حملة ممنهجة تستهدف رضب 
الهوية الوطنية اليمنية يف الذاكرة الجمعية، والنيل من 
القيم النضالية الوطنية واملعاني السامية ملبادئ وأهداف 

الثورة التي أطاحت بنظام أجدادها. 

مدرسة جمال جميل 
وسعت مليشيا الحوثي املتمردة يف صنعاء، الخاضعة 
لســيطرتها، إىل جانب نزع وطمس أسماء أبرز رموز 

وقادة الثورة اليمنية من واجهات الشوارع والساحات 
العامة واملنشــآت الخدمية، إىل تغيري رموز أخرى لها 
عالقة بالثورة ومنها مدرسة الشهيد "جمال جميل" 
التي وجهت بتغيري اســمها إىل "صالح الصماد" أحد 

قياداتها الذي لقي مرصعه قبل نحو عامني. 
والشهيد جمال جميل، أحد رموز ثورة 1948م ضد 
اإلمامة، وهو ضابط عراقــي بارز عمل يف صفوف 
حركة األحرار اليمنية وأسهم ببسالة يف الدفاع عن 
صنعاء بعد فشل ثورة 48 ليقدم حياته ثمناً ملوقفه، 
وحكم عليه اإلمام أحمد باإلعــدام، ودفن يف مقابر 
اليمن، وُسّمى مركز الرشطة املجاور مليدان التحرير 
باسمه، وكذلك املدرسة املجاورة تكريماً وتقديراً له 

وتخليداً لذكراه.

مستشفى الشهيد العلفي 
وسبق أن أقدمت مليشيا الحوثي املتمردة عىل إلغاء 
اسم مستشفى "الشهيد العلفي" يف مدينة الحديدة، 
وحولته إىل ما يسمى "مستشــفى الساحل الغربي 
الطبي التعليمي"، وذلك يف سياق مساعيها لطمس رموز 

الجمهورية الثائرة عىل الحكم اإلمامي. 

ويعرف تاريخياً وعىل املستوى الرسمي والشعبي 
اسم املستشفى الحكومي، باسم الشهيد الثائر محمد 
عبد الله العلفي، البطل الجمهوري، والذي أطلق النار 
عىل اإلمام أحمد حميد الدين، أثناء زيارته للمستشفى 
عام 1961م، وبقي يقاوم حرس اإلمام حتى استشهد 

يف أروقة املستشفى.

مستشفى "48" في إب 
ويف إطار ما سعت إليه املليشيا الحوثية املدعومة من 
إيران من محاوالت لطمس كل ما له عالقة بالجمهورية 
والثورة، أطلقت املليشيا ما أســمته "الصماد" عىل 
مستشــفى "48" يف محافظة إب، والذي يخلد اسمه 
الســنة التي شــهدت أول انتفاضة يمنية يف القرن 

العرشين، ضد نظام اإلمامة عام 1948م. 

الجندي المجهول وأعمدة الثورة 
ووصلت االنتهاكات السافرة بحق ثورة الـ26 من 
سبتمرب املجيدة من قبل مليشيا الكهنوت اإلمامية، إىل 
قيام هذه املليشيا بتغيري اسم حديقة "الجندي املجهول" 
الواقعة خلف مجســم رضيح »الجندي املجهول« يف 

ميدان السبعني، وسط صنعاء، إىل حديقة أطلقت عليها 
اسم "الشهيد الصماد". 

ويعترب املراقبون ما أقدمت عليه مليشــيا الحوثي 
املتمردة من استهداف للمجسم ذوي الداللة التاريخية 
وتحويله إىل قرب ملا يســمى "الصماد" وقيامها برفع 
صورته عىل أعمدة الثورة الواقعة بجانب املجســم، 
انتهاك سافر للداللة اليمنية التاريخية واملواقع الرمزية 

الوطنية. 
ويرى املراقبون أن اســتهداف مليشــيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران لرمزية النظام الجمهوري 
ونضاالته يعــد انتقاماً من اليمنيــني، وذلك ضمن 
مســاعيها لطمس أحد معالم الجمهورية اليمنية، 
وترسيخ رضيح رصيعها "الصماد" يف ذهنية اليمنيني 
من جهة، وجعله مزاراً رائجاً ألتباعها الطائفيني من 

جهة أخرى. 

مارد الثورة 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران ويف إطار 
ما قامت به من محــاوالت طمس لكل معالم ورموز 
الثورة السبتمربية املجيدة، لم تبق عىل "مارد الثورة" 
وهي الدبابة التي دكت قرص اإلمام، وقامت بإخفائها 

من مكانها أمام مبنى املتحف الحربي بصنعاء. 
يشــري مراقبون يمنيون إىل أن إقدام مليشــيا الحوثي 
املتمردة عىل إخفاء "مارد الثورة"، رمز الدبابة التي دكت 
قرص جدهم اإلمام املستبد أحمد يحيى بن حميد الدين، يعود 
ملا يحمله هذا الرمز من داللة انتصار للثورة اليمنية املباركة، 

ورمز اجتثاث للكهنوت اإلمامي املتخلف من جذوره. 
ويوضح املراقبون أن هذا الرمز يمثل أيضا رمزية 
للثورة ورسالة لأليادي اآلثمة يف العاصمة صنعاء 
)مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران( التي 
قامت بطمسه وإزالته واستبداله بأخرى ال تمثل 
هذه الثورة املباركة التي قضت عىل نظام اإلمامة 

الكهنوتي املستبد. 

منع االحتفاالت بالثورة 
ولم تكتف مليشــيا الحوثي املتمــردة يف مناطق 
ســيطرتها برسقة ومصــادرة مكتســبات الثورة 
السبتمربية، وطمس معاملها، إذ عمدت طوال السنوات 
املاضية عىل منع االحتفاالت الشعبية بذكرى ثورتهم 
املجيدة، إال أن كل محاوالت املنع تلك لم تجد نفعاً أمام 

شعب جمهوري، ولد من رحم الثورة.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأصدق التعازي القلبية 
ألســـرة ومحــبي فـقـيد الوطـن الشيخ الشهيد: 

ربيـش العليـي
الذي استشهد فـي جبهات العز والشرف مقباًل غير مدبر وهو 

يذود عن حياض الوطن وعن مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر 
املجيدتني، ضد مليشيا احلوثي املتمردة.

سائلني اهلل عز وجل أن ينزله منزلة األنبياء والصديقني 
والشهداء والصاحلني، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

العميد الركـن/ أحـمـد عـلــي األشـــول 
مدير دائرة التوجيه املعنوي وكافة منتسبي الدائرة
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 * يف البدء نود أن نرفع لكم خالص العزاء واملواساة من هيئة 
تحرير الصحيفة وكل طاقمها باستشهاد والدكم؟

شكر الله سعيكم، ورحم الله الوالد، وأسكنه فسيح جناته، 
نال ما تمنى، ولطاملا كان مرشوع شهيد منذ اليوم األول 
النحيازه لخيار اليمنيني، يف البحث عن الحرية والكرامة، 

واستعادة الدولة.
* صادف استشهاد الشيخ ربيش يف شهر ثورة سبتمرب، 
ماذا كان يعني هذا الشهر للشهيد؟ وماذا تعني لكم هذه 

املصادفة؟
 فعالً إنها من املصادفة، حيث ولــد والدي رحمه الله يف 
اليوم الجمهوري 26 سبتمرب 1962، وهو ذات اليوم الذي 
انترصت فيه الثورة املجيدة عىل الحكم اإلمامي الكهنوتي 
الظالم، ويف نفس الشهر استشهد وهو يدافع عن أهداف 
ثورة 26 سبتمرب، ضد جحافل وأحفاد اإلماميني القادمني 

من كهوف صعدة.
وقد كان الوالد ســبتمربياً بامتياز، جسد قيم تلك الثورة 
الخالدة يف كل جوانب حياته، وحينما ناداه داع الوطن للذود 
عن األرض والعرض، لبى النداء، وتقدم الصفوف مقبال غري 
مدبر إىل أن ارتقت روحه شهيدا يف ذات الشهر الذي ولد فيه، 

ويف ذات الشهر الذي ولدت فيه ثورة سبتمرب.
* كيف استقبلت وإخوانك وأرستكم الكريمة نبأ استشهاد 

الوالد القائد؟
ال شك أن نبأ استشهاد الوالد قد نزل علينا كالصاعقة، لكنه 
أيضا لم يكن مفاجئا، فكنا نتوقع استشهاده يف أي لحظة، 
كونه يتقدم الصفوف، حيث كان الوالد رحمه الله متعلقاً 
بالجبهات وباملقاتلني بشكل كبري، لذلك كنا كل يوم نسمع 
صوته هو يوم عيد بالنسبة لنا، إىل أن استشهد، نسأل الله 

أن يتقبله يف الشهداء والصالحني.
* عن تفاصيل األيام واللحظات األخرية قبل استشهاده، 

كيف قضاها؟
قبل استشهاده ببضعة أيام كان قد أتى من الجبهة إىل املنزل 
بعد ان كان فيها لفرتة طويلة، بهدف توديع بعض أرحامه 
الالتي أتني لزيارته من خارج مأرب كزيارة عيدية، وانتظرن 
أكثر من عرشين يوماً يف منزله حتى يسلِّمَن عليه "سالم 
العيد"، ألنه كان متواجداً يف الجبهة وقىض عيد األضحى 
فيها، وبعد وصوله إىل املنزل لزيارة أرحامه مكث معهن 

، لينطلق إىل الجبهة مجدداً.  ثالثة أيام ثم ودعُهنَّ
حاولنا ثنيه عن ذلك حتى يكمل معاملة أحد الجرحى الذي 
فقد برصه يف الجبهة، عندها ذهب إىل رئيس األركان اللواء 
صغري بن عزيز من أجل استكمال املعاملة للجريح املذكور 

آنفاً. 
وصل الوالد اىل مكتب رئيس االركان ووجده منشغال، عندها 
طلب الوالد من رئيس األركان استكمال معاملة الجريح، 
ليتســنى له التحرك مع الشيخ منصور الحنق إىل الجبهة 

لدحر مليشيا الحوثي التي صعدت حينها عسكريا.
وبعدها مرَّ أبي إىل البيت ســلم علينا، وكأنه يودع أبناءه 
وأرسته الــوداع األخري، ثم انطلق إىل الجبهة واســتمر يف 
مواجهة املليشيا يف جبهة نجد العتق ملدة عرشة أيام، وهو 
يشحذ الهمم ويرابط مع املقاتلني يف املتارس األمامية هو 

وأفراده والشيخ منصور الحنق وأفراده. 
وخاللها قامت مليشيا الحوثي بمحاولة تسلل إىل محيط 
مديرية مدغل ما جعل الشــهيد الوالد والشــيخ منصور 
وأفرادهما وبعضاً من القيادات العسكرية ينفرون إىل ذات 
املكان لدحر املليشيا، واستمروا يف مواجهة املليشيا يف سوق 

مدغل حتى تم استشهده.
طبعاً يف يوم استشهاده ويف ذات املكان بعد دحره املليشيا 
وأثناء تقدمهم كان يردد مع الشيخ منصور الحنق زوامل 
حماسية، وكان يقول للشيخ منصور وللقيادات: " مهما 
ضحينا فنحن منترصون"، وكان يحث الجميع عىل إخالص 

النية حتى االنتصار عىل العدو. 
* ما أثر استشهاد الشيخ القائد ربيش يف عزيمة ومعنويات 

املقاتلني يف الجبهات؟
كان الوالد رحمه الله، رجالً مقداماً، وهذا بشهادة جميع 
معارفه، كان قريبا مــن املقاتلني يحبه الجميع، وال تكاد 
تميزه عن أصغر مقاتل بجانبه، كان محبا ملن حوله، لذلك 
تعلق به املقاتلون، وحينما استشهد، كان قد ترك الكثري من 
األثر والوصايا للمقاتلني الذين شاركهم املتاريس والخنادق، 
لذلك كان استشهاده بعكس ما يتوقع البعض، زاد املقاتلني 
يف الجبهة يقينا بأنهم عىل الحق، وزادهم عزيمة عىل امليض 

يف درب الشهيد، حتى يتحقق النرص أو الشهادة.
 * البعض وهو يستدل ببطولة الشهيد وصموده تساءل: 
ملاذا لم يكن كسائر زمالئه من أعضاء مجلس النواب خارج 

اليمن يف حياة رغيدة هنية بديالً عن جبهات القتال؟
والدي رحمه الله، قادم من بني الناس، وارتباطه باألرض 
وبمحبيه وأبناء القبائل واملقاتلني، أكرب من كل اإلغراءات 
ومن كل الفرص، فقد كانت ســعادته تكمن يف الوجود يف 

الجبهات، ويف حمل بندقيته، وتالوة القرآن.
* برأيك استشــهاد الشيخ ربيش كرسالة ملن تكون؟ وما 

مضمونها؟
استشهاد والدي رسالة موجهة أوالً إىل كل من يطلب الشهادة 
يف سبيل الله والوطن بصدق، كما كان والدي يطلبها، وأن من 

مؤرشات طلب الشهادة تقدم الصفوف يف املعارك. 
ثانياً: استشهاده رسالة ألبناء الشعب بأن النرص قد اقرتب، 
ومؤرشات ذلك أن القيادات االجتماعية والربملانية والسياسية 
بدأت تتقدم صفوف املقاتلني، وتستشهد يف سبيل الله تعاىل 
ثم الدفاع عن الدين والوطن، واستعادة الدولة والجمهورية يف 
ذلك قدوة ألبناء الجيش والوطن وقيادته والقبائل املساندة. 
ثالثاً: يف استشهاد والدي رسالة تأنيب ضمري لكل من أخلدوا 
إىل الراحة من قيادة الدولة وضباط الجيش وقيادة األحزاب 
أن يصطفوا يداً بيد لحماية الوطن وسيادته إىل جانب الجيش 

الوطني صفاً واحداً وجهداً واحداً الستكمال تحرير البالد 
وخاصة دخول صنعاء يف زمن واحد وتخطيط واحد.

وأما مضمونها الخاص فهي رســالة إىل قيادة وأعضاء 
مجلس النواب أنه البد من تضحيــة حقيقية لتحرير ما 
تبقى من مناطق تحت سيطرة املليشيا الحوثية، وأنه إذا 
كان متعذرا عقد جلسات املجلس يف أرض الوطن فإن عليهم 
اإلنفاق لتوزيع املهام يف سبيل خدمة املعركة، فمن األعضاء 
من يلزمه العودة إىل الوطن للمشــاركة يف قيادة املعركة 
ومساندة الجيش، والبعض يتحرك عىل شكل وفد برملاني 
لجلب مزيد من الدعم السيايس واملايل للجيش يف معركته 

ضد املليشيا، وهكذا.
* ما النصائح والتوجيهات والتوصيات التي كان يحث بها 

أرسته ومرافقيه يف الجبهات؟
كان دائمــا يحثنا عــىل نرصة الحــق، والوقوف بجانب 

املظلومني، وكان دائما يذكرنا أننا عىل الحق، وأن الكهنوت 
زائل، وأن التضحيات تهون يف سبيل الوطن، وكان حريصا 
عىل اإلخالص، وعدم االلتفات للمكاسب الصغرية، فكانت 
نفسه كبرية، وكما قال الشاعر: "وإذا كانت النفوس كبارا، 

تعبت يف مرادها األجساُم".
* هل من وصية أوصاها لك شخصياً قبيل استشهاده؟ 

نعم. الوالد وقبل استشــهاده بأيام كان يردد عيل وصيته 
ويؤكد بقوله:" إن كل املتعلقات بالحرب من وسائل نقل أو 
أسلحة او ذخائر وغريها، لو حدث يل يشء يجب أن ترجعوها 
كاملًة للدولة، كونها ممتلكات للشعب وليست ممتلكات 
شخصية". وقال:" ال أريد أن يبقى يف ذمتي حتى )معرب( 
فايض". هذه كانت وصيته يل، وبدأنا فعالً بتنفيذها حرفيا 
من خالل عزمنا عىل تسليم العهدة التي كانت لديه، وقد 

أخلينا بعضها.
وكان رحمة الله عليه يوصينا بشكل دائم قائالً: " سخروا 
كل ممتلكاتي وممتلكاتكم يف سبيل الله والحق والوطن، ولن 

يضيعكم الله وأنا واثق من ذلك".
* لو تحدثنا عن جانب من جوانب حياة الشــهيد املرشقة 

والتي ال يعلم بها أحد إال أهله فقط؟
لقد كان رحمه الله مخصصاً مبلغاً معينا بشكل شهري 
من ماله الخاص يقوم بإنفاقه وبطريقة رسية عرب الوالده 
لأليتام والفقراء واملحتاجني، وكان ال يعرف أحد ذلك سوى 

والدتي وشقيقتي وشقيق آخر.
* صادرت مليشيا الحوثي منزل الشهيد يف العاصمة صنعاء، 

كيف كان رده عىل ذلك؟
كان رده عىل ذلك بقوله:" منزيل لن يكون أغيل من الوطن 
الذي مساحته نصف مليون كيلومرت مربع"، ويؤكد:" قيمة 
منزيل وكل ممتلكاتي التي صادرتها املليشيا ال تساوي قيمة 
نعل من نعال املرابطني يف الجبهات، والشهداء والجرحى".

وكان يقول لنا :" كل يشء يهون يف سبيل الحرية والكرامة، 
ويف سبيل الوطن، وهدفنا هو الجهاد يف سبيل الله ومن اجل 
الدين والوطن واملقدسات اإلسالمية"، وكان دائما يقول:" 
ليس هناك أغىل من دماء الشهداء يف جبهات العزة، فلم يكن 
يشكل ذلك عنده فرقا، النه كان لديه هدف واضح وطريق 

بني، أال وهو طريق الحرية والكرامة، واستعادة الدولة.

* حسب ما ســمعنا أن مرصوفاته وافراده يف الجبهات 
والتابعني له يف املنزل كان من ماله الخاص؟

 نعم لقد كانت جميع مرصوفاته له وألفراده العرشات، طوال 
فرتة رباطه بالجبهات مع أفراده ألكثر من خمسة أعوام 

كلها كانت من ملكه الخاص.
 وعندما كنت أقول له :" ملاذا ال تطلب من الحكومة أو قيادة 

الدفاع توفري املرصوفات لكم؟! 
كان يرد عيل بالقول :" أريد أن أجاهد بالجبهات بالنفس 
واملال واألوالد، وإذا لم يكتب يل ربي الشهادة فقد كتب يل أجر 

الرباط والجهاد بالنفس واملال". 
* كان الشهيد مصلحاً اجتماعياً بني القبائل والناس، فهل 
لك أن تحدثنا عن أبــرز تلك املواقف الخالدة له والجوانب 

املرشقة من حياته؟
حياة الشــهيد الوالد حافلة بجملة من الدروس واملواقف 
االجتماعية والخريية والسياسية والربملانية، وأعرف بحكم 
عمري جزءا كبريا منها، والجزء األخري سمعته من محبي 
والدي وخصوصا من أعمامي وأجدادي سواء قبل استشهاده 
أو من خالل كلمات القيادات والوجاهات الذين عزونا بها 
بعد استشــهاده، وبالتايل فإن خالصة ما أعرفه عن حياة 
والدي أنه كان بارا بوالده ال يخالف له قوالً، كما أن والدي 
كان معتمدا عىل نفســه ماليا منذ شبابه وشديد الحرص 
عىل تعليمنا وتفوقنا وتأهيلنا، حيث كان يقول: "يا اوالدي 
نحن نريد أن نورث لكم العلم والتعليم الذي نبني به األوطان 
وال نريد أن نورث لكم املشيخة "، ويف املقابل كان حريصا 
ايضا ومتابعا يل وإلخوتي ذكورا وإناث، عىل تربيتنا تربية 
إسالمية صحيحة وحب العلماء والصالحني، وأن ال يكون 
لدينا أي عصبية ســوى التعصب للحق، ملزما لنا بخدمة 

الناس املرتددين يوميا عىل منزلنا.
كان والدي يقوم بحل الخالفات والقضايا التي كانت تحدث 
بني قبليته وأي قبيلة أخرى، وكل من يأتي إليه من خارج 
قبيلته بدون أخذ أي مقابل من الطرفني كما هو معروف 

لدى أغلبية املشايخ.
وكمثال عىل ذلك اتذكر أنه ذات مرة دعا كبار عزلتي وهم بنو 
فراص وبنو شمهان إىل منزلنا بصنعاء ومكث كال الطرفني 
يف منزلنا حتى إنهاء الخالف بينهما متحمال كل التكاليف 
ومصاريف الطرفني، وكان ذاك الخالف قد أدى إىل حرب بني 

الطرفني.
وكان والدي كثري املتابعة للجهات املختصة العتماد وتنفيذ 
املشاريع الخدمية للمديرية، سواء قبل أو بعد عضويته يف 
مجلس النواب وكان مشهوداً لوالدي أنه كان ينظر ألبناء 
دائرته نظرة متساوية خالية من أي تعصب حزبي، ويعترب 
نفسه أخاً مســؤوالً عن الجميع، وكان مهتماً بالقضية 
الفلســطينية من خالل دعم مؤسســة القدس وحماية 
املهرجانات املخصصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، 
ويف هذا الشأن قام بكفالة عدد من األيتام أبناء الشهداء يف 
قطاع غزة، وكان من أكثر أعضاء مجلس النواب انضباطاً 
يف حضور جلسات املجلس، وله دور مؤثر يف إقناع العديد 
من زمالئه من بقية املكونات السياسية بالتصويت لصالح 

املواطنني وليس لصالح الحكومة.
 ومن أبرز املواقف للوالد السعي إلطالق رساح مختطفني 
أمريكيني اختطفهم مسلحون قبل سنوات، ما جعل السفارة 
االمريكية وقتها تقدم له شهادة شكر وتقدير، مع رفيقه 

الراحل محمد عبدالاله القايض
إضافة إىل ذلــك كان له _ رحمه اللــه_ دورا بارز يف دعم 
ثورة الشباب السلمية، وبعد انقالب الحوثي املشؤوم كان 
من أوائل مشــايخ وأعضاء مجلس النواب مبادرة إلنشاء 
وتأسيس الجيش الوطني يف منطقة الوديعة، ثم أسهم يف 
تأسيس مجلس املقاومة ملحافظة صنعاء بعد وصول قوات 
الرشعية منطقة جدعــان نهم، ومن خالل موقعه كنائب 
ملجلس املقاومة يف املحافظة، كرَّس جهده ملساندة الجيش 
ومشاركته يف العمليات العسكرية حتى ارتقى إىل الله شهيداً 
يوم 3/ 9/ ٢٠٢٠م، فرحمة الله تعاىل عليه، وعىل جميع 

شهدائنا األخيار.
* ختاماً هل من كلمة أو رسالة تود قولها؟

أقول لجميع اليمنيني: والدنا رحمه الله، ضحى بروحه 
من أجل قضية عظيمة، وال شــك أن هذه القضية، 
تستحق منا التضحية، وعلينا جميعا أن نحذو حذوه، 
ونميض يف طريق العزة حتى النهاية، حيث ينتظرنا إما 

النرص أو الشهادة.
كما أدعو قيادة جيشنا ومنتسبي الجيش إىل تحقيق طموح 
الشهيد والدي ورغبته الشديدة بالزحف نحو صنعاء ودخول 
العاصمة؛ وال أنــىس أن أذكر عصابة الحوثي أنه ال بد من 
حساب عادل لكل من اغتصب منزلنا وممتلكاتنا ومن أجرب 
الناس عىل التهجم عىل والدي عرب القنوات ومكربات الصوت، 
ومنع الغزاة يف عزلتنا واعتقــال كل من تهجم عىل والدي 

جهرة، ومهما رأوا النرص بعيداً فإنا نراه قريباً.

:» « نجل الشهيد القائد الشيخ ربيش العليي لـ

جسد والدي قيم الثورة السبتمربية يف جوانب حياته املختلفة واستشهد وهو يدافع عنها
حفلت حياة الشهيد القائد الشيخ ربيش بن عل 
وهبان العليي بالعديد من الجوانب املرشقة، وكانت 
له مواقف مشهودة عىل كافة األصعدة بما فيها 
االجتماعية واإلنسانية، وأخرها املواقف البطولية 
التي اختتم حياته الحافلة بها باستشهاده يف جبهة 
العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن والجمهورية ضد 

القادمني من خارج التاريخ.
نجل الشهيد األكرب مطيع ربيش بن عل وهبان 
العليي يكشف يف حواره مع »26 سبتمرب« عن 
تفاصيل مضيئة من حياة الشــهيد، واللحظات 

األخرية التي سبقت استشهاده فإىل التفاصيل:

    التقاه/ جبرصبر

  أوصانــي والــدي قبيل استشــهاده بتســليم أي عهد للدولة حتى ولــو معبرًا فاضيا
  استشهاد والدي رسالة بأن النصر قد اقترب، ومؤشرا واضحا على التفاف الجميع حول قضية الوطن العادلة
  ولد في يوم 26 سبتمبر يوم انطالق الثورة ضد كهنوت اإلمامة واستشهد بذات الشهر ضد أحفاد اإلمامة
 ألحد المرابطين بالجبهة

ً
  قال معلقا على مصادرة المليشيا لمنزله: ال يساوي وكل ممتلكاتي نعال
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   خاص: 
تعــددت وقائع ارتكاب عنارص مليشــيا 
الحوثي لجرائم أرسية مروعة وحسب محللني 
نفسيني فإن ارتكاب مثل تلك الجرائم نتيجة 
حتمية لواقع مرير تصنعه املليشــيا أبرزه 

غسيل األدمغة. 

قتل أفراد األسرة
قبل أيام أقدم عنرص مسلح عائد من جبهة 
القتال الحوثية عــىل ارتكاب جريمة مروعة 
راح ضحيتها 7 قتىل بينهم والدته و4 مصابني 
من أفراد أرسته يف عزلة بروة بمديرية عتمة 

بمحافظة ذمار. 
مصادر محلية قالت: إن املسلح الذي يدعى 
صربي يوسف غيالن الربوي ، عاد إىل قريته بعد 
التحاقه بدورة طائفية للحوثيني، وقام بأخذ 
سالح كالشينكوف لصهره وبارش إطالق النار 

عليه فوراً وأرداه قتيالً.
وأضافــت: القاتل اتجه بعدهــا إىل منزل 
شقيقه وأقدم عىل قتله مع ثالثة من أطفاله، 
وهم فتاتان بعمر سبع وست سنوات وطفل 
بعمر شهرين، فيما أصيب طفل رابع بطلق 

ناري بكتفه.
بعد ذلك عاد املقاتل الحوثي إىل منزله وقام 
بإطالق النار عىل والدته التي لفظت أنفاسها 

عىل الفور.
وأفادت املصادر بأن املسلح تحصن بمنزل 
جريانه وظل يطلق النار عىل كل من يحاول 
االقرتاب منه، ما أدى إىل إصابة خمســة من 
جريانه فارق أحدهم الحياة بعد عجز السكان 

عن إنقاذه.
وحســب املصادر، فإن األهايل تمكنوا من 
القبض عىل الجاني بعد خمس ساعات من 

محارصته ونفاد ذخريته.

فكر متطرف
قبل ما يقارب شــهران أقدم أحد عنارص 
مليشــيا الحوثي والقيــادي فيها املرشف 
الحوثي  املدعو محمد محمد الكهايل أقدم عىل 
قتل أخويه غري الشــقيقني "فايز وكهالن" 
رميا بالرصاص حينما كانوا يف زيارة خاصة 
له لالطمئنان عىل صحته يف العمارة اململوكة 
لألرسة بجولــة 45 تقاطع شــارع خوالن 
بصنعاء، ثم رمى بجثتيهما وقام بتصويرهما 

مرضجني بالدماء ونرش الصورة عىل صفحته 
يف الفيس بوك مدعيا أنه نفذ فيهما حكم الله 
"اإلعدام"، منادياً شخصاً يدعى "عبد الفتاح"، 

قائال: "أبرش بعزك ما حد موالي غريك. 
مصدر محيل أفاد أن ســبب قيام القيادي 
الحوثي املدعو محمد محمد الكهايل بإطالق 
الرصاص الحي عىل اثنني من اخوته يعود إىل 

رفضهم االنضمام للمليشيا. 

سلوك اجرامي 
املرشف الحوثي الكهايل ظهرت عليه تلك 
السلوكيات اإلجرامية بعد أن حرض العرشات 
من الدورات الثقافية الطائفية للمليشــيا، 
وحسب مصادر متطابقة فإن الجاني أقدم 
عىل ارتــكاب الجريمة بعد عودته من جبهة 

القتال الحوثية.

جريمة أخرى 
يف جريمة القت استنكاراً واسعاً، أقدم شاب 
عرشيني عىل ارتكاب مجزرة مروعة يف مدينة 
تعز راح ضحيتها 6 أفراد من أرسته وجريانه، 

بينهم أبوه وأمه واثنان من إخوانه. 
مصادر محلية أفــادت بأن عيل عبد املغني 
الحميدي أطلق النار من بندقيته "كالشينكوف" 
صوب اثنني مــن جريانه ما أدى ملقتلهما عىل 
الفور، وبعدها عاد إىل املنزل وقام بقتل والديه 
وأخته الكربى وأخيــه األصغر، وأصاب اثنني 
آخرين من إخوانه بجروح خطرية نقلوا عىل 
إثرها إىل مستشــفى املديرية يف قرية الزوحة 

جنوب غربي رشعب السالم شمال تعز.
وبحســب املصادر فإن القاتل كان مجنداً 
يف صفوف مليشيا الحوثي وعاد إىل مسقط 

رأسه، وتحدث أهل املنطقة عن إصابته بحالة 
نفسية.

تزايد العنف
ما يلفت االنتباه هو أن املناطق التي يلتحق 
أبناؤها بصف املليشــيا تكثر فيها الفوىض 
وعمليات القتل، ففي املديرية التي ينتمي لها 
الجاني والخاضعة لسيطرة الحوثيني وحسب 
تأكيدات مصادر محلية فإنهــا تعاني من 
تزايد عمليات القتل وانتشار السالح بصورة 

عشوائية.  

تصدير اإلجرام
عن األســباب التي تدفع تلك العنارص إىل 
قتل أرسها يقول الصحفــي نجيب املظفر 
لـ26 سبتمرب: إن اإلجرام الذي تصدره مليشيا 

الحوثي عرب من تســتقطبهم إىل صفها من 
صغار السن وشباب إىل بيوتهم التي خرجوا 
منها بعد أن كانوا قد ولدوا ونشأوا وترعرعوا 
فيها يعد انعكاسا ملخزون الحقد والكراهية 
التي نشأت عليه تلك املليشيا إما عرب مناهجها 
أو باستلهامها له من املمارسات اإلجرامية 
ألئمتها الذين شــاع إجرامهم طيلة فرتات 
حكمهم  لليمن ابتداء بالرىس وانتهاء بحسني 
الحوثي وأخيه عبدامللك مــن بعده اإلجرام 
فصارت عىل إثر تلك التنشئة تنظر لكل من 
يخالفها املعتقد أو الفكر أو الرأي عىل أنه ال 
يستحق الحياة، وال يمكن التعايش معه مالم 

يمتلئ بالحقد والكراهية تجاه اآلخرين. 

تعبئة تكفيرية 
وأضاف املظفر: تلك التنشئة جعلت املليشيا 

تلجأ لتعبئة من تستقطبهم تعبئة إجرامية 
متطرفة، واألمر الذي جعلنا نسمع بني الحني 
واآلخر  عن إقدام شاب عىل قتل والده أحدهما 
أو كليهمــا، وآخر يقتل كافــة أفراد أرسته 
وغريها من القصص املأساوية الدموية التي 
عمدت املليشــيا عىل جعل أتباعها يبدءون 
بتسطري فصولها األوىل يف بيوتهم ومع أقرب 
الناس لهم، وما ذاك إال ألن املليشــيا صورت 
يف عقول عنارصها أن كل من لم يلتحق بها 
حتى وإن كان مــن أقاربهم عىل أنه "كافر" 
مستباح الدم، ثم يأتون ليقولون للمجتمع: 
إنهم يحاربون التكفرييني وهنا ما زلت أذكر 
ما قاله يل أحد الذين قدموا من صنعاء باألمس 
القريب، حيث ذكر يل قصتني ألبوين كبريين 
يف الســن أحدهما من همدان قال بأنه غاب 
عن مكان عمله الذي كان يعمل فيه يف شارع 
الكويت مدة طويلة، يقول فلما التقيته سألته 
عن سبب غيابه، فقال: بأن ابنه وقف له طيلة 
تلك املدة بباب البيت بسالحه مهددا إياه بالقتل 
إن خرج من البيت، أما اآلخر فذكر يل أن ابنته 

تقول له: يا كافر.

عوامل مساعدة 
متخصصون يف علم النفس أشــاروا إىل أن 
ارتكاب مثل تلك الجرائم بأنواعها  تأتي نتيجة 
ملجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية 

و السياسية. 
وأضافوا أن ثمــة عوامل تنتج تلك الحالة 
أبرزها سلطة االســتبداد والفساد، ومن هذا 
املنطلق فإن انتشار الجريمة بمختلف أشكالها 
يف املناطق التي تسيطر عليها مليشيا التمرد 
الحوثية االنقالبية يعود إىل األسباب آنفة الذكر. 
أوىل مهام املليشــيا هو تغريب املواطن 
ووضعه تحت مطرقة الفقر وسندان غياب 
األمن باملفهوم العام للحياة اإلنسانية، وكذا 
تغذية انتشار املمنوعات، فضال عن غسيل 
األدمغة التي تشكل آخر تمثالت االستعداد 
النفيس إلســقاط انفصامها عىل الواقع 
االجتماعي، ســواء من خالل االنتحار، أو 
القتل، أو االغتصابات وغريها، مشريا إىل أن 
الواقع االجتماعي، تحت ســيطرة الحوثي 
يتميز بتلك السمات، وذلك ببساطة ألن كل 
ذلك يســاعد عىل بقاء املليشيا عىل مرسح 
عمليــات الفوىض غري األخالقية حســب 

محللني نفسيني.

   قاسم الجبري 
نتيجة حربهم عىل اليمنيني التي تسببت بمقتل عرشات 
اآلالف وإصابة مثلهم ونزوح املاليني عن منازلهم فضال 
جرائمهم املتمثلة يف االستيالء عىل موارد الدولة وقطعها 
املرتبات تمعن املليشيا الحوثية املتمردة يف تجويع اليمنيني 
بنهب املساعدات ورسقتها وصوال إىل وضع عراقيل أجربت 
املنظمات األممية العاملة عىل إيقاف نشاطها لتحرم بذلك 
ماليني املحتاجني الذيــن اجتمعت عليهم كارثة االنقالب 

وكارثة الكوارث الطبيعية. 
إىل ذلك أدت األمطار الغزيرة وتدفق الســيول إىل وفاة 
العرشات ونزوح اآلالف، وتدمري منازلهم وسبل عيشهم 
وأراضيهم الزراعيــة، وكل هذه العوامل مجتمعة تتطلب 
املزيد من جهود االستجابة العاجلة ملاليني املترضرين، لكن 
املليشيا الحوثية املتمردة تعمل باستمرار عىل عرقلة هذه 
الجهود من خالل جرائمها املتعددة التي تهدف إىل عرقلة 

وصول املساعدات للفئات املستحقة.

تحذير أممي 
وتصنف األمم املتحدة أزمة اليمن باألزمة األوىل عامليا، 
جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي التابعة إليران 

بتمردها عىل الرشعية ومؤسسات الدولة اليمنية. 
األمم املتحدة حذرت من أن اليمن يقف عىل حافة املجاعة 
من جديد كما كان قبل سنة ونصف بسبب نقص التمويل 

من املانحني. 
منسقة املنظمة الدولية للشؤون اإلنسانية ليز غراندي 

يف مقابلة مع وكالة فرانس برس قالت: 
يبدو أن اليمن عىل حافة مجاعة جديدة بينما ال تملك 
األمم املتحدة أمواالً كافية ملواجهة الكارثة التي تم تجنبها 

قبل 18 شهراً  يف البلد.
واضطر برنامج األغذية العاملــي الذي كان يوّفر املواد 
الغذائية األساسية لـ13 مليون شخص إىل تقليص عمليات 
التسليم لتشمل بني 8,5 و8,7 ماليني شخص شهرياً فقط، 

بعضهم بنصف حّصة غذائية.
وتعترب اليمن أفقر دولة يف شبه الجزيرة العربية وتعتمد 
عىل املساعدات أضف إىل ذلك جائحة كورونا املستجد ويف 
الوقت نفسه يعاني ماليني األطفال من سوء تغذية، تقول 
غراندي: إن وضع الكثري من العائالت قد يتحّول من "القدرة 

عىل الصمود إىل االنهيار".

إغالق المساعدات 
برامج املساعدات التي تشمل الرصف الصحي والرعاية 
الصحية والغذاء ،أغلقت بالفعل بسبب نقص األموال فيما 
يبدو الوضع االقتصادي "مشابهاً بشكل مخيف" ملا كان 
عليه يف أسوأ مراحل األزمة حني واجه ماليني السكان خطر 

املجاعة قبل نحو 18 شهراً حسب غراندي.
وقبل عام ونصف عندمــا كان اليمن يقف عىل حافة 

الهاوية ويواجه خطر املجاعــة، كان الوضع 
مختلفــاً تماماً، فقد تم حينها إرســال أموال 
سعودية وإماراتية إىل املرصف املركزي ساهمت 
يف دفع رواتب املدرسني واستقرت العملة وجرى 

دعم الواردات من السلع الرئيسية.
وتابعت نحن أمام العوامل نفسها التي دفعت 
البالد سابقاً نحو خطر املجاعة"، مضيفة: "ليس 
لدينا املوارد التي نحتاجها ملحاربتها ودحرها هذه 

املرة. إنه أمر يدعو للقلق العميق".

خطر المجاعة
ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان يف اليمن 
قال: إن اليمنيني يعانون أدنى مستويات املناعة 
وأعىل مستويات الضعف الحاد يف العالم، وإن 10 
ماليني شخص باتوا عىل بعد خطوة واحدة من 

املجاعة.
وأضاف نيســتور أوموهانجي: "بعد خمس 
سنوات من الرصاع يعاني الناس يف جميع أنحاء 
البالد من أدنى مستويات املناعة وأعىل مستويات 
الضعف الحاد يف العالم، حيث يعتمد %80 من 
السكان )24 مليون نســمة( عىل مساعدات 

إنسانية للبقاء أحياء".
برنامج األغذية العاملي مــن جهته قال: إن 
اليمــن معرض لالنزالق نحو املجاعة بســبب 

تهديدات لإلمدادات الغذائية.
وأكد أن تصعيد القتال يف اليمن بالفرتة األخرية، 
أدى لسقوط ضحايا، ونزوح أرس وكذا األمطار 
الغزيرة وتدفق الســيول أدت إىل وفاة العرشات 
ونزوح اآلالف، وتدمري منازل وسبل عيش وأراض 
زراعية كلها عوامل تتطلب إغاثات ومساعدات 
والحال أن هناك نقصا يف اإلمداد الغذائي ، منوها 
إىل أن الفيضانات تؤدي إىل انتشــار األمراض 

كالكولريا وكورونا، وازدياد حاجة السكان يف اليمن للرعاية 
الصحية.

وأضاف أن االنهيار االقتصادي، وارتفاع أســعار املواد 
الغذائية، وتراجع التحويالت قد ســاهم يف ازدياد املعاناة 
مشــريا إىل أنه لم يعد بإمكان ثلث السكان يف اليمن رشاء 

ما يكفي من الغذاء.
وحذر من أن أي ترسب لناقلة النفط صافر سيؤدي إىل 
كارثة وإغالق مينائــي الحديدة والصليف، مما يؤثر عىل 

عمليات إنقاذ الحياة والواردات التجارية.
 األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش حذر من 
خطر املجاعة وانعدام األمن الغذائي يف أربعة بلدان متأثرة 

بالرصاع منها اليمن. 
وأضاف غوترييش يف مذكرة بعثها ملجلس األمن الدويل 
"هناك حاجة إلجراء اآلن، فبعد أن عانوا سنوات من النزاع 
املسلح والعنف املرتبط به، يواجه سكان جمهورية الكونغو 
الديمقراطية واليمن وشمال رشق نيجرييا وجنوب السودان 

مرة أخرى شــبح تزايد انعدام األمــن الغذائي واحتمال 
املجاعة".

وأشار األمني العام إىل انخفاض تمويل املساعدات، وقال 
إن املؤرشات الرئيسية تشري إىل "تدهور مماثل" يف عدد من 

البلدان األخرى املترضرة من الرصاع. 

آليات جديدة
تشكو املنظمة الدولية من تدني مساهمة املانحني يف 
تمويل االستجابة االنسانية، وتراجعها خالل العام الحايل 

بأكثر من مليار ونصف املليار عن العام املايض.
وكان مكتب تنســيق الشؤون اإلنســانية يف اليمن، 
ومنظمات أممية عدة قد حذرت مــن تداعيات تقليص 
املســاعدات التي تقدمها يف اليمن مؤكــدة إغالق العديد 
من املشاريع املنقذة للحياة بسبب نقص التمويل وتأخر 
املانحــني يف الوفاء بتعهداتهم التــي قطعوها يف مؤتمر 

الرياض املنرصم. 
أضف إىل تلك العوامل االتهامات الدولية واملحلية املوجهة 

للمليشيا الحوثية واملتعلقة بنهب املعونات الذين 
اتهموا مليشيا الحوثي االنقالبية بوقوفها وراء 
رسقة ونهب شحنات مساعدات اإلغاثة، ألجأت 
برنامج الغذاء العاملــي إىل تخصيص خطوط 
اتصال هاتفية مع املستفيدين لتلقي الشكاوى 
والتحقق من وصول الحصص املخصصة من 

الربنامج إليهم يف صنعاء.
وقال ســكان يف العاصمــة اليمنية إنهم 
تلقوا اتصاالت ورسائل من موظفني وعاملني 
يف برنامــج الغذاء العاملــي يف مكتب اليمن، 
تســتفرسهم عن آخر موعد تســلموا فيه 
املســاعدات الغذائية وما العراقيل واألسباب 
التي شكلت عائقا أمام عدم تسلمهم للمعونات 

خالل الفرتات السابقة.

انقطاع اإلغاثة 
امللفــت يف ردود املواطنني الذين أكد بعضهم 
أنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ تسعة أشهر، 
وآخرون منذ ستة أشهر وغريهم منذ ثالثة أشهر.

وقال بعضهم إن تلك الخطوة تأتي يف مسارها 
الصحيح ومن شأنها فضح أالعيب وفساد وعبث 
املليشــيا التي اعتادت يف السابق نهب ورسقة 
املساعدات ومن ثم إعداد كشوف وبيانات وأرقام 

وهمية.
إجراء برنامج الغــذاء العاملي جاء عىل وقع 
االتهامات املستمرة للمليشيا الحوثية وقادتها 
بالسطو عىل املســاعدات أو بيع جزء منها أو 
تخصيصهــا ألتباعهم أو منحهــا للمنظمات 
املحلية املوالية لهم الستثمارها بما يخدم املجهود 

الحربي.
وأثنى املستفيدون من املساعدات عىل الخطوة 
األممية املتعلقة بتقيص برنامج الغذاء عن طريق 
االتصال الهاتفي املبــارش وألول مرة مع أعداد كبرية من 
املستفيدين يف صنعاء ومعرفة مصري تلك املساعدات وإىل 

أين تذهب.
يؤكد مراقبون محليون أن برنامج الغذاء العاملي يسعي 
من خالل تواصله املبارش حاليا مع املستفيدين إىل كشف 
أي جرائم قد تعيد ارتكابها املليشيا بعد فضائح سابقة 
عن تالعبها باملساعدات الغذائية األخرية املقدمة مساعدات 
لليمنيني إذ أكد الربنامج أن لديه أدلة عىل استيالء املليشيا 
عىل شــحنات اإلغاثة وقال يف أحد بياناته "الحوثيون ال 

يزالون يرسقون الغذاء من أفواه الجائعني".
وكانت قد كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج 
األغذية، عىل مستفيدين مسجلني قبل فرتة، أن كثريا من 
سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا عىل استحقاقاتهم من 
الحصص الغذائية، فيما حرم جوعى آخرون بمناطق أخرى 

واقعة تحت سيطرة املليشيا من حصصهم بالكامل.

عراقيل للمليشيا
يف حني عرب املستفيدون عن قلقهم الشديد من استمرار 
تخفيض الوكاالت اإلغاثية معوناتها اإلنسانية إىل النصف 
عقب إعالنها يف أبريل )نيســان( املايض مبدين خشيتهم 
من أن يؤدي ذلك إىل انقطاعها بشكل كيل، خصوصا أنهم 
يعتمدون يف معيشــتهم عىل ما تقدمه تلك املنظمات من 
مساعدات غذائية ، تضع مليشيا الحوثي عراقيل مستمرة 
أمام عمل املنظمات األممية واإلنسانية يف مناطق سيطرتها 
األمر الذي دفع تلك املنظمات إىل تقليص أنشطتها إضافة إىل 

نقص التمويل، خاصة يف قطاعات الصحة واإلغاثة. 
ومع توجه الربنامج األممــي حاليا صوب آلية جديدة 
تمكنه من التواصل املبارش مع املستفيدين وفضح فساد 

وعبث املليشيا عمدت إىل وضع عراقيل!!. 
املليشيا تسعى إىل التحكم بطبيعة أعمال املنظمات، ونهب 
أموالها ومساعداتها املقدمة لليمنيني األشد فقراً يف مناطق 
سيطرتها وتواصل تضييق الخناق عىل املنظمات إذ دأبت 
املليشيا عىل ممارسة التضييق واالبتزاز والتعسف بحق 
املنظمات األممية العاملة يف املجاالت اإلغاثية واإلنسانية 
والصحية بهدف السيطرة عليها، ونهب أموالها، والحد من 

عملها، األمر الذي فاقم من حجم األزمة اإلنسانية. 

عوائق واحتيال 
مفوضية شؤون الالجئني هي األخرى أفادت أن عوائق مليشيا 
الحوثــي منعتها مؤخراً من الوصول ملســاعدة 11500 عائلة 
محتاجة ترضرت من األمطار والسيول خالل الشهرين املاضيني.

وأوضحت املفوضية، يف ترصيحات بثتها عرب حساباتها 
بوسائل التواصل االجتماعي، أن رشكاء مجموعة املأوى 
يف مركز الحديدة استجاب لنحو 9500 أرسة مترضرة من 
الفيضانات يف محافظات حجة والحديدة وريمة واملحويت، 

من بني نحو 21 ألف عائلة محتاجة تعذر الوصول إليها. 
وطبقاً للمفوضية، فإن نحو 300 ألف شخص يف اليمن 
فقدوا منازلهم ومحاصيلهم وماشــيتهم وممتلكاتهم 
الشــخصية يف األشــهر الثالثة املاضية بسبب السيول 

والفيضانات الشديدة.
ويف تقريرها املعنون بـ"عواقب مميتة" الذي نرشته قبل 

يومني ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
أن لدى  الحوثيني سجال فظيعا يف منع وكاالت اإلغاثة من 

الوصول إىل املدنيني املحتاجني 
وأكدت هيومــن رايتس ووتش أنهــا رصدت تحويل 
املســاعدات اإلغاثية إىل مســؤويل  الحوثيني وأنصارهم 

ومقاتليهم. 

إجراءات حازمة
يؤكد مراقبون أن اليش يوقف اســتمرار عبث ورسقة 
املليشيا املتكررة للمساعدات إال إذا اتخذت األمم املتحدة 
ومنظماتها إجراءات وقرارات حازمة وصارمة حيال جرائم 
املليشيا الحوثية وليس اللجوء إىل تخفيض أو تعليق عمل 

توزيع املعونات وحرمان اليمنيني املستحقني منها.

نهب المساعدات وعرقلة مرورها جرائم ضد اإلنسانية أسهمت في اتساع رقعة الجوع

جرائم املليشيا تستهدف الفئات األشد ضعفا

 صنعت الدورات الطائفية عددا من اإلرهابيين ممن أقدموا على قتل أفراد أسرهم وأقاربهم بدم بارد
 يتلقى الملتحقون بالدورات أفكارًا إرهابية تدعو إلى اعتبار المجتمع كافرا مالم يكن تابعا لزعيم المليشيا

  أول ضحايا خريجي الدورات آباؤهم وأمهاتهم وأصدقاؤهم القريبون

دورات طائفية عملت على مضاعفة نسبة الجريمة، وانتشار ثقافة العنف والكراهية

مناطق سيطرة املليشيا... فضاء مفتوح لصناعة اإلرهاب والتطرف



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

ضبطت قــوات األمــن الخاص، يف 
إحدى نقاط بمحافظــة مأرب، أمس 
األربعاء، كمية من األســلحة املختلفة 
أثناء محاولة تهريبها عىل متن سيارة 
تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه 
عىل رجال األمن، بعد إخفائها وســط 

املالبس النسائية.
وأكد مدير عام رشطة محافظة 
مــأرب، العميد يحيــى ُحميد، أن 
األجهزة األمنية تستكمل التحقيقات 
مــع األشــخاص املضبوطني مع 
األسلحة تمهيدا إلحالتهم إىل الجهات 

القضائية املختصة.
وأشاد مدير رشطة مأرب، باليقظة 
والحس األمني الذي يتمتــع به أفراد 
النقاط األمنية عــىل مداخل ومخارج 
املحافظة ونجاحاتهم األمنية املتواصلة.
وأشــار إىل أن كافــة الوحدات 
األمنية برشطة مــأرب عىل درجة 
عالية مــن اليقظــة والجاهزية، 
مؤكداً أن األجهزة األمنية لن تتهاون 
وســترضب بيد من حديد كل من 
تسول له نفسه السعي إىل زعزعة 

األمن واالستقرار بمحافظة مأرب.

قالت القوات املشرتكة يف الساحل 
الغربي، الثالثاء: "إنها ألقت القبض عىل 
خلية حوثية لتهريب األسلحة مرتبطة 

بالحرس الثوري اإليراني".
عســكري  مصــدر  وأكــد 
لـ"26ســبتمرب"، إنه بعــد عملية 
اســتخبارتية تمكنت قــوات خفر 
السواحل من القبض عىل خلية حوثية 
تعمل عىل تهريب األســلحة بقيادة 

شخص يدعى علوان فتيني.
وأضــاف: "تم اعــرتاض عنارص 
الخلية )لم يذكر عددهم( يف قارب صيد 
بمضيق باب املندب، وبحوزتهم جوازات 
سفر، وهواتف لألقمار االصطناعية، 

وجهاز لتحديد املواقع".
وأوضح أن التحقيقات مع عنارص 
الخلية كشــفت معلومات مهمة عن 
شبكات تهريب األســلحة إىل موانئ 

الحديدة والصليف ورأس عيىس، عرب 
بحر ُعمان، وصوال إىل محافظة املهرة 

رشقي اليمن.
وأشار إىل أنه ســبق لقائد الخلية 
)فتيني( السفر إىل إيران مع 4 آخرين، 
عىل متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيني، 
حيث خضعوا خاللها لتدريبات خاصة 
يف التمويه والخرائط وقيادة الزوارق 

وصيانة مكائن املحركات".

أتلف مرشوع مسام اليوم، يف الساحل 
الغربي 1155 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة 
غري منفجرة يف عملية إتالف تعد الـ 80 له 
يف اليمن وال 28 لفرق مسام يف الساحل 

الغربي. 
وأوضح مدير عام مرشوع مســام 
أســامة القصيبي، أن عملية اإلتالف يف 
منطقة باب املندب شــملت 313 لغما 
مضاداً للدروع، و313 فيوزاً وكبسولة، 

و203 قذائف غــري منفجرة، باإلضافة 
إىل 315 صاعقاً منوعاً و5 ألغام مضادة 

لألفراد، و6 صواريخ مفخخة.
وأكد القصيبي، أن "مسام" مستمر يف 
عمليات إتالف وتفجري األلغام بهدف إبعاد 
اليمنيني مستقبالً عن خطر األلغام بشكل 
نهائي، ولضمان عدم استخدامها مجدداً 

يف إرهاب املدنيني وإعاقة حياتهم.
ويعمل مرشوع مســام يف اليمن بـ 

32 فريقاً هندســياً موزعني عىل ثمان 
محافظات يمنية محررة ابتداًء من اليتمة 
بمحافظة الجوف وانتهــاًء يف مديرية 

الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وتمكنت فرق مســام الهندسية منُذ 
بدء عمل مرشوع مسام يف اليمن منتصف 
العام 2018 وحتى اليوم من نزع أكثر من 
183 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخرية غري 

منفجرة.

اتـالف 1155 لغام وعبوة ناسفة يف الساحل الغريب القبض عىل خلية حوثية لتهريب األسلحة اإليرانية أمن مأرب يضبط أسلحة متنوعة أثناء حماولة هتريبها 

أعاد مكتب الجالية اليمنية يف تركيا، 
مفقوداً يمنياً إىل أهله، بعد أربع سنوات 
من اغرتابه، وفقدانه تماماً قبل أربعة 
أشهر، وإقامة عزاء بوفاته بناًء عىل 

خرب وصلهم أنه فارق الحياة.
وقالت الجالية اليمنية يف تركيا، يف 
منشور عىل صفحتها عىل “فيسبوك": 
"إن مكتبها تلقى بالغاً من مصطفى 
آدم وشــهاب العريقي، بوجود رجل 
يمني عجوز اسمه عطاس بن عفيف، 
يف حالة رثــة تظهر عــىل مالمحة 
ومالبســه، ينام يوميــاً يف الحديقة 
املقابلة ملستشفى الدولة يف أسنيورت.

وأوضحــت الجالية، أنها تقصت 
وبحثت عن الحالة، حيث أرســلت 
أحد الشباب املتطوعني لزيارة املوقع، 
وشاهد الرجل بوضعه املأساوي، وأخذ 
معلوماته كاملة عرب تسجيل فيديو 
أرســله للمكتب التنفيذي للجالية، 
الذي تحرك بدوره بشكل عاجل، وقام 

برتتيب ســيارة ألخذه من مكانه إىل 
شقة بعض الشباب، وقاموا برتتيبه 

وتنظيفه.
وأضافت أن ســالم باداوود، قام 
بإرســال بيانات وصور عطاس إىل 
زمالئه يف حرضموت- املكال، للسؤال 
عنه، ليأتيه الــرد، أن أهله موجودون 
يف تركيا، وفارقهم قبل أربع سنوات، 
وانقطعت أخباره تمامــاً قبل أربعة 
أشهر، ليصلهم خرب من ولده أنه تويف، 
وبناًء عىل ذلك أقاموا لــه “العزاء”، 
ليتفاجؤوا بعد أربعة أشهر من العزاء 
أنه حي يــزرق بعــد أن عثرت عليه 

الجالية اليمنية يف تركيا.
ونظمت الجاليــة عىل رشف هذه 
املناســبة، حفلة “جاتوه” بمناسبة 
عودته إىل أهله، ثم وجبة غداء يف مطعم 
قرص املندي، حرضها جميع املشاركني 
يف عملية العثور عليه ووقوفهم موقفاً 

إنسانياً مع أهله.

قالــت وزارة التعليــم العــايل 
والبحث العلمي:" أنه سيتم تحويل 
مستحقات الطلبة اليمنيني املبتعثني 
للدراسة يف الخارج للربع األول من 
العــام الجاري 2020م األســبوع 

القادم".
وأكد مصدر مسؤول يف الوزارة، 
حرص الحكومــة وبتوجيهات من 
دولة رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عىل اإليفــاء بالتزاماتها 

تجاه الطلبة الدارســني يف الخارج 
رغــم صعوبــة الظــروف املالية 
الراهنة..معربا عــن ثقته بتفهم 
الطلبة لطبيعة الظروف االستثنائية 

الراهنة.
وأشار املصدر، إىل أن الوزارة تعمل 
بجهود كبرية عىل تحقيق االنتظام يف 
رصف مستحقات الطلبة املبتعثني 
للدراســة يف الخارج وتوفري كل ما 
يلزم الستكمال مسريتهم التعليمية. 

توفيت جميع أفراد أرسة يمنية مكونة 
من ستة أفراد، يف حادث مروري عىل طريق 
املدينة املنورة باململكة العربية السعودية. 
وقالت مصادر مطلعــة: "إن مغرتباً 
يمنياً وعائلته املنتمني إىل محافظة ريمة 
توفوا إثر حادث مروري مؤسف يف طريق 

املدينة املنورة باململكة العربية السعودية".
وأكدت املصادر، أن املغرتب اليمني عبد 
يوسف العلياني وزوجته وأربعة أبنائه لقوا 
حتفهم إثر حادث مروري مروع ومؤسف 
يف طريق املدينة املنورة بتبوك. ولم توضح 

املصادر تفاصيل أكثر عن الحادث.

افتتح وكيــل أول محافظة تعز 
الدكتور عبدالقــوي املخاليف، أمس 
األربعاء، املرحلة الثانية من تشغيل 
مركز األطــراف الصناعية، بدعم 
ورعايــة من مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية والجمعية 
الدولية لرعايــة ضحايا الحروب 

والكوارث.
خــالل  املخــاليف  وأشــاد 
االفتتاح، بجهود ودعم مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
يف مختلف مجــاالت الحياة ومنها 
مرشوع إعــادة تأهيل وتشــغيل 
وتأسيس مركز األطراف الصناعية.

وأكد أن افتتاح املركز يعد إضافة 
نوعية لخدمــة املبتورين وضحايا 
الحرب واأللغــام ورعايتهم، الفتا 
إىل وجود أعداد كبرية من الجرحى 
واملبتوريــن يف محافظة تعز جراء 
الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي 
وعرشات اآلالف مــن األلغام التي 

زرعتها.
من جانبه، أوضــح مدير عام 
مركز األطراف الصناعية والعالج 
الطبيعي باملحافظة الدكتور منصور 
الوازعي، أن مــرشوع مركز امللك 

سلمان يتضمن بناء مركز مكتمل 
من تطوير وتأهيل املركز باألجهزة 
واملعدات املختلفة وتصنيع األطراف 
بحيث يتمكن من معالجة الجرحى 

وتركيب أطراف لكل املبتورين.

التعليم العايل.. حتويل مستحقات الطلبة املبتعثني األسبوع القادميمني يعود للحياة عقب أربعة أشهر من إعالن وفاته

افتتاح املرحلة الثانية من تشغيل مركز األطراف الصناعية بتعز

وقع مشايخ ووجهاء قبيلة 
مراد، بمحافظة مارب، األحد، 
وثيقــة مهمة ضــد كل من 
يتعاون مع مليشــيا الحوثي 
ويقودها عىل بالد مراد ومأرب 

عامة.
وأكدت بنــود الوثيقة، عىل 
إهــدار دم كل من يتعاون مع 
املليشــيا أو يفتح بالده، وأن 
دمه دم حنش. وبينت الوثيقة 
بأن من ثبت أنه حوثي أو عميل 
لصالح املليشيا فإن دمه "دم 
حنش" أيضاً حســب موقع 

أخبار مارب.
وتضمنــت الوثيقة التي تم 
توقيعها من جميع بني سيف 
ومن معهم من مراد، إهدار دم 
املرجفني من ينقلون الشائعات 
الحوثية، واعتبارهم أعداء وأن 

دمهم مهدر.
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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 »19٤6« الخميس ٢9 محــــــرم 1٤٤٢هـ  المـــوافـــق 17 سبتمبر ٢٠٢٠م

مشايخ مــراد يوقعون وثيقة هدر دم كل من يتعاون مع احلـوثي

الــف مـــبارك
نهنئ ونبارك للزميل 
محمود الحميدي

قرة عني والديه وينبته بباتاً حسناًاسماه  )محمد(  نسأل الله أن يجعله  بمناسبة ارتزاقه املولود البكر والذي 
المهنئون: صحيفة »26 سبتمبر«

معادلة الرصاع 
تختلف األحكام عىل مآالت الرصاعات باختالف نفسيات طريف 
الرصاع - قوة وضعفا -  إذ أن الكثري من الضعفاء تهتز نفسياتهم 
فتؤثر عىل أحكامهم حال تراجع بسيط أو تأخر نرص لوقت قد يطول 
أو يقرص ، وتختلف األحكام أيضا باختالف عقول الحاكمني من حيث 
العمق والسطحية، إذ يحكم البعض عىل مآالت الرصاع وفقا للنتائج 
الجزئية يف لحظة ما بعيداً عن القراءة الفاحصة ألرضيات الرصاع  
وعوامل النرص والهزيمة التي يمتلكها طرفا الرصاع، وهنا يقع الكثري 
من اللغط املذموم يف التعبري عنه بقلم أو لسان، إذ أن املطلوب من 
قارصي النظر أن يتمهلوا يف أحكامهم, ولعل قائل يقول: كيف أقيم 
نفيس أنني قصري النظر وبالتايل يحبذ الصمت بحقي ؟ والحقيقة أن 
املعيار يف ذلك هو أن تتغري أحكامك خالل بضعة أيام بتغري األحداث 

الجزئية وحينها فالصمت أوىل من الكالم.
إن الحكم عىل مآالت الرصاع يف اليمن لن يكون صائباً دون معرفة 
طبيعة املعركة، واملؤثرات الحقيقية يف مسارها، واملؤثرات الطارئة.

والحقيقة أن الجيش الوطني يمثّل إرادة الشعب يف مواجهة أرسة 
باغية عفا عىل مرشوعها الزمــن واندثرت معامله بفعل الضبات 
السبتمربيه العســكرية والثقافية والتي صنعت وعيا يمنياً خالل 

عقود من الزمن السبتمربي.
ومن جانب آخر فإن منتسبي الجيش الوطني لديهم رؤية وأهداف 
واضحه املعالم جعلت منهم يرخصون أرواحهم يف سبيل تحقيقها 
.. بينما تستخدم الساللة أَُجـراء مغررا بهم تحت شعارات كاذبة 
فال تجد من مليشياتهم من يعرف هدفاً وال يحمل مرشوعاً إال إن 
كان ســاللياً وهم قالئل .. وذاك مؤرش هزيمه ساللية أمام شعب 

عريق عرف طريقه . 
ثمة زاوية أخرى تتعلق بأهداف طريف الرصاع ومدى انسجامها 
مع قيم اإلسالم والعروبة واإلنسانية، والتي تعطي املرشوعية لتلك 
املعركة، فإن الجيش الوطني يحمل أسمى األهداف املنسجمة مع 
نبض الشعب وغاياته، وذاك ما يعطي الجيش حاضنة شعبية ال 

يستهان بها يف حسابات العسكريني.   
ومن الناحية العسكرية فإن الحوثي يف حالة تقّدمه ال يسيطر عىل 
أي موقع بالحرب إنما بالتسلل من بعض الثغرات, وحني املواجهة 
يكون انكساره رسيعاً يف كل املواقع والجبهات، وذاك ما يعطي الجيش 
الوطني أفضلية السيطرة يف حاالت املواجهة، وال شك أن املواجهة هي 

املحددة ملستقبل الوضع العسكري يف قادم األيام.
وأخرياً فإن الفناء اليومي ملقاتل اإلمامة ينذر بهزيمة ســاحقة 
ومفاجئة ملرشوعهــا، ولن يلتفتون إليه إال بعــد أن يفقدون كل 
مقاتليهم، وحينها تصبح الطريق سالكة أمام الجيش الوطني للسري 

نحو أهدافه الحارضة يف مخيلة كل منتسبيه.

هيئة األدوية حتذر من 
خماطر استخدام ثالثة 

مطهرات ومعقامت طبية
حــذرت الهيئــة العليــا لألدوية 
واملستلزمات الطبية بالعاصمة املؤقتة 
عدن، الثالثاء، من مخاطر استخدام 
ثالثة من املطهرات واملعقمات الطبية.

وحذرت الهيئة يف ثالثة تعميمات، 
من خطورة استخدام املطهر واملعقم 
اثانول ديسينفيكشــن، إضافة إلی 
نوعني مــن املطهر واملعقــم الطبي 

رسجيكل سربايت حسب وكالة سبأ.
وأشــارت الهيئة، إىل أن مختربات 
الهيئــة أثبتت احتوائهــا علی مادة 
امليثانــول الســامة الغــري قابلــة 
لالســتخدامات الطبية..مشددة عىل 
رضورة ســحب تلــك املنتجات من 

األسواق. 

حادث مروري يودي بحياة أرسة يمنية بالسعودية
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