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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 واجتماعيــً 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.

من أقوال فخامة الرئيس

اتفاق الرياض مثل بمضامينه
ودالالته خارطة ومسار عبور
آمن يؤســس ملرحلة جديدة
عنوانها الســام بــدالً من
التأزيم والرصاع.

ت ـصــدر عـ ــن دائرة التوجـيـه املعــنوي لل ـقــوات املـ ـ ـس ـلـ ـح ــة اليمنية
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صفحـة

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

عـبد ربــه منـصور هــادي

رئيس الجمهورية  -القائد األعلى للقوات المسلحة

ً
السعـر  50ريـاال

رئيس اجلمهورية يعزي بوفاة اللواء العويني واستشهاد العميد الشناين نائب الرئيس :تضحيات أبطال اجليش واملقاومة ستفشل املرشوع اإليراين التخريبي يف بالدنا واملنطقة

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي رئيــس الجمهورية ،برقية عزاء
ومواساة إىل أحمد منصور صالح سالم
وإخوانه وكافة ال عوين يف وفاة والده
نائب مدير مكتب القائد األعىل للقوات
املسلحة اللواء ركن منصور صالح سالم
مقفل العويني.
وأشــار فخامة الرئيــس يف برقيته
إىل مناقب الفقيــد الوطنية والنضالية
وكفاءتــه العســكرية والعمليــة يف
مختلف املواقع القيادية التي شــغلها
طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية
والعطاء.
وعــر فخامة الرئيــس عن خالص
العزاء واملواســاة بهذا املصاب األليم..
مبتهال للموىل عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته وأن يلهم أهلــه وذويه الصرب

عرب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن
عيل محســن صالح ،عن تقديــره للمالحم
الخالدة التي يســطرها املقاتلون من أبطال
الجيش واملقاومة وقوات التحالف العربي..
مؤكدا ً بــأن تضحيات األبطــال وااللتفاف
الشــعبي واملجتمعي والعروبي قادرة عىل
إفشــال مرشوع إيران التخريبي ومساعيه
الخبيثة عرب أياديه يف املنطقة.
وأشــاد نائب الرئيس خالل إجرائه ،أمس
األربعاء ،اتصالني هاتفيني بمحافظ محافظة
الجوف اللواء أمني العكيمي ،والقائم بأعمال
املنطقة العسكرية السادســة اللواء الركن
أمني الوائيل ،باالنتصارات الكبرية التي حققها
األبطال يف ضد املليشيا االنقالبية املدعومة من
إيران.
وأكد نائب الرئيس ،تقدير القيادة السياسية
بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي،

والسلوان.
كما بعث فخامــة الرئيس عبدربه
منصور هادي رئيــس الجمهورية،
برقية عــزاء ومواســاة ،إىل نارص
صالح الفرجه الشناني وعيل الفرجه،
ومحافظ الجوف اللواء أمني العكيمي،
عزاهم يف استشــهاد العميد صالح
الفرجه الشناني.
وثمــن فخامــة الرئيــس األدوار
البطولية التي جسدها الشهيد الشناني
يف ميادين العــزة والكرامة دفاعا ً عن
الثورة والجمهورية..معربا ً عن خالص
التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب
اآلليم..مبتهــا للموىل عــز وجل أن
ً
يتغمده بواســع رحمته وأن يسكنه
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان.

لهــذه البطوالت وامليض قدما ً يف اســتكمال
التحريــر ،الفتــا ً إىل أن تصعيد املليشــيات

االنقالبية بتكثيف إطالق الطائرات املســرة
واستهداف املناطق السكنية يف بالدنا واململكة،
تثبت رفض الجماعة الحوثية اإلرهابية لكل
جهود الســام ،وارتهانهــا الكامل للنظام
اإليراني ومرشوعــه التخريبي .واطلع نائب
الرئيس خالل االتصالني ،عىل املســتجدات
امليدانية والبطوالت التي يسطرها األبطال يف
ميادين العزة والرشف.
واســتعرض محافظ الجوف اللواء أمني
العكيمي والقائم بأعمال املنطقة العسكرية
السادسة اللواء الركن أمني الوائيل ،األوضاع
امليدانية والهزائم التي تتلقاها املليشــيا عىل
أيدي األبطال من أبناء الجيش واملقاومة وقوات
التحالف ،منوهني إىل املعنوية القتالية العالية
واالستبســال والصمود للمرابطني يف مواقع
الرشف والبطولة بمختلف الجبهات.
ويف السياق ،أشاد نائب رئيس
...صـ
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وزيـ ــر الـ ــدولـ ــة:

دان استخدام مليشيا الحوثي لخزان صافر كورقة سياسية

وزير اخلارجية يؤكد عىل أمهية إنشاء مركز مستقل لإلغاثة اإلنسانية يف مأرب مليشيا احلوثي هربت  14ألف خمطوطة ومئات القطع األثرية
أدان وزير الخارجيــة محمد الحرضمي،
استمرار مليشيا الحوثي يف استخدام قضية
خزان النفط صافر كورقة تفاوض سياسية
واســتمرار مماطلتهم وتالعبهم بهذا امللف
وعدم السماح للفريق الفني األممي بالوصول
إىل الخزان لتقييم حالته تمهيدا لتفريغه من
النفط والتخلص منه وتجنيب اليمن واملنطقة
كارثة إنسانية وبيئية قد تمتد لعقود.
وأكد وزيــر الخارجية ،عىل رضورة فصل
قضية خــزان النفط صافر عــن القضايا
السياسية نظرا للخطر البيئي واإلنساني الذي
يشكله الخزان والحاجة امللحة ملعالجته.
جاء ذلك أثناء لقائه ،ســفري الربتغال لدى
بالدنا لويس أمليدا ،بحث معه ،العالقات الثنائية
بني البدلني والتطورات السياســية يف اليمن
والجهود األممية املبذولة لتحقيق السالم الدائم

وفقا للمرجعيات.
من جانبه ،أكد سفري الربتغال دعم بالده
للحكومة وللحل الســلمي يف اليمن وللجهود
األممية يف هذا اإلطار.
ويف سياق آخر ،أكد وزير الخارجية محمد
الحرضمي ،عىل أهمية إنشاء مركز مستقل
لإلغاثة اإلنسانية بشكل عام بمحافظة مأرب
واملحافظات املجاورة وحضور فاعل للمنظمات
الدولية ملواجهة احتياجــات األعداد املتزايدة
للنازحني..مؤكدا حرص الحكومة عىل تذليل
كافة الصعوبات وتوفري الظــروف املالئمة
الستيعاب مكاتب املنظمات الدولية يف املحافظة
التي تشهد أكرب موجة نزوح يف اليمن.
جاء ذلك خالل لقائه ،الثالثاء ،عرب االتصال
املرئي ،مع رئيســة بعثة املنظمــة الدولية
للهجرة ،كريســتا روتنشتاينر... ،صـ 2

قال وزير الدولة أمني العاصمة اللواء
عبد الغني حفظ الله جميل" :إن مليشيا
الحوثي االنقالبية هربت وأخفت ما يزيد
عن  14الف مخطوطة نادرة ومئات القطع
األثرية".
وأضاف "أن مليشــيا الحوثي هربت
إىل إرسائيل مخطوطة قديمــة للتوراة
فيما ترصخ ليل نهار باملوت إلرسائيل يف
مغالطات مفضوحة لم تعد تنطيل عىل
أحد".
ودعــا أمني العاصمة خــال فعالية
نظمها مكتب الثقافة باألمانة ،الثالثاء،
يف مدينة مأرب ،تحت شــعار (تهريب
املخطوطات وانتهاكات املوروث الشعبي
من قبل مليشــيا الحوثــي) ،املثقفني
والكتاب والصحفيني واملهتمني بالتاريخ

والــراث اليمني القيــام بدورهم تجاه
ما تقوم به مليشيا الحوثي من تهريب
وإخفاء املخطوطات واآلثار يف استهداف
ممنهج للهوية اليمنية.
ويف الفعالية التي حرضها وكيال أمانة

من الخطوط األمامية في جبهات الجــوف ونهم

رئيس هيئة األركان يشيد باالنتصارات النوعية ألبطال اجليش واملقاومة

أشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري بن
عزيز ،بالبطوالت الخالدة التي يسطرها
أبطال القوات املسلحة ورجال املقاومة يف
معركة اليمنيني الستعادة الدولة وحماية
مكتســبات الثورة والجمهورية ،مثمناً
الجهود الداعمة واملساندة التي يضطلع
بها تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة
العربية السعودية.
وحيا الفريــق بن عزيــز ،البطوالت
والتضحيات التي يجرتحها أبطال القوات
املسلحة ورجال املقاومة امليامني ..مشيدا ً
بما حققــوه خالل األيــام املاضية من
انتصارات وتقدمات نوعية يف طريق النرص
الكبري ودحر مرشوع إيــران التخريبي
وأدواته الخبيثة املتمثلة بمليشيات الحوثي
الكهنوتية.
جاء ذلك خالل تفقده ،ألبطال الجيش
الوطني واملقاومة الشــعبية يف جبهات

القتال ضد مليشيات الحوثي االنقالبية
بمحافظة الجــوف ومديرية نهم رشقي
محافظة صنعاء.
واطلع رئيس هيئة األركان العامة ،عىل
سري العمليات القتالية واالنتصارات التي
يحققها أبطال القوات املسلحة مسنودين
باملقاومة الشــعبية يف مختلف الجبهات
ضد املليشيات الحوثية املدعومة إيرانيًا يف
محافظة الجوف.
وأكد الفريق الركــن صغري بن عزيز،
ألبطال الجيش املرابطــن يف الخطوط
األمامية واملواقــع القتالية يف محافظة
الجوف ،عىل امليض قدما ً يف طريق النضال
والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة
حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة
أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله
الواعد.
كما أطلع رئيس هيئة األركان الفريق
الركن صغري حمود بن عزيز ،خالل الزيارة

التي رافقه فيها قائد قوات التحالف العربي
بمأرب اللواء الركن يوســف الشهراني،
لجبهات القتال يف مديرية نهم ،عىل مرسح
العمليات القتالية يف املنطقة العسكرية
السابعة ،والبطوالت التي يسطرها أبطال
الجيش واملقاومة الشــعبية ضد أدوات
إيران وأذرعها التخريبية املتمثلة يف مليشيا
الحوثي الكهنوتية.
وعرب الفريق بن عزيــز ،عن تقديره
لدعم األشقاء يف دول تحالف دعم الرشعية
بقيادة اململكة العربية السعودية ودورهم
الكبري يف مساندة القوات املسلحة اليمنية
يف املعركة املصريية والوجودية املشرتكة.
من جانبه ،أكد القائــم بأعمال قائد
املنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن
أمني الوائيل ،أن األيام القادمة ســتكون
أشــد وباالً عىل املليشــيات الحوثية..
معربا ً عــن تقديره الهتمام
ومتابعة القيادة السياسية ...صـ 2

وسط غارات جوية مركزة وخسائر مادية وبشرية فادحة للمليشيا

اجليش يستعيد مواقع اسرتاتيجية يف اجلوف ومأرب ويفشل تسلالت املليشات يف عدة جبهات
تقرير /صالح سيف

تخوض قوات الجيش الوطني مســنودة
باملقاومة الشعبية وبتغطية جوية من مقاتالت
التحالف العربي معارك عنيفة ضد مليشيات
الحوثي االنقالبية يف جبهات الجوف ومأرب
ونهم رشق محافظة صنعاء لليوم الرابع عىل
التوايل وسط خسائر برشية ومادية يف صفوف
املليشيا.
الجوف
يف جبهات محافظة الجوف ،تمكنت قوات
الجيش الوطني مســنودة بأبطال املقاومة
الشــعبية ،الثالثاء ،من تحرير واســتعادة
مساحات واسعة ومواقع اسرتاتيجية جديدة
بعد أن خاضت معارك عنيفة مع مليشــيا
الحوثي رشق بري بــر املرازيق القريبة من
مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
وأكد مصدر عســكري لـ«26سبتمرب»،
أن قوات الجيش شــنت هجوما ً واسعا ً من
عدة محاور ،تمكنت خالله من تحرير جبال

العميد جميل :اجليش يواصل عملياته النوعية وحيرر
مواقع جديدة يف اجلوف ومأرب وصنعاء

قال الناطق الرســمي للقوات املسلحة العميد الركن عبده
مجيل" :إن العمليات القتالية الهجومية ،التي نفذها الجيش
الوطني ،مسنودا ً باملقاومة الشــعبية ،وبمشاركة مقاتالت
التحالف العربي ،تمكنت من تحرير واســتعادت مساحات
شاسعة من األرض واملواقع الجديدة املهمة ،وكبدت املليشيا
الحوثية املتمردة الخســائر الكبرية يف عنارصها وعتادها يف
جبهات الجوف ومأرب وصنعاء".
وأضاف العميد مجيل يف ترصيح لـ"ســبتمرب نت"" ،أن
الجيش الوطنــي واصل  ،عملياتــه الهجومية... ،صـ 2

أمنية شبوة تشيد بيقظة األمن واجليش وضبطهم خلاليا حوثية

دحيضة بالكامل و استعادة مواقع يف أطراف
سلسلة جبال النضود.
ويف جبهة الريان تم اســتكمال تحرير
سلسلة جبال النرسين والعريم

وأضاف" ،أن قوات الجيش سيطرت عىل
مواقع دحيضة العاقر ،واملعرتضة ،ومواقع
األضلع ويف جبهة الريان تم استكمال تحرير
سلســلة جبال النرسين  ...تفاصيل صـ 3

أشادت اللجنة األمنية بمحافظة شبوة،
بيقظة رجال األمــن والجيش يف مديريات
بيحان وكشــفهم وضبطهم لخاليا تابعة
ملليشيا الحوثي متورطة يف ارتكاب العديد
من الجرائم.
وأكدت اللجنة األمنية ،عىل رضورة تعزيز
جاهزية رجــال األمن والجيــش الوطني
باملحافظة وتمكينهم من مواصلة أدوارهم

املشــهودة يف الحفاظ عىل أمن املحافظة
وحماية املصالح العامة والخاصة فيها.
أقرت اللجنة بمحافظة شبوة ،يف اجتماع
لها ،أمس األربعاء ،برئاســة رئيس اللجنة
محافظ املحافظة محمد بن عديو ،الخطة
األمنية إلعادة انتشار وتمركز قوات األمن
والجيش يف املحافظة وربطها
...صـ 2
بغرفة العمليات املشرتكة،

العاصمة ،عبــد املجيد الجرف ،وجرمان
العليي ،ومدراء عموم املكاتب التنفيذية
واملهتمــن بالجانب الثقــايف وعدد من
الناشطني ،استعرض مدير عام الثقافة
بأمانة العاصمة ،عادل غبارة ،انتهاكات
مليشــيا الحوثي بحــق املخطوطات
واملــوروث الثقايف الشعبي..مشــرا ً إىل
فداحة األرضار التي ألحقتها املليشــيا
بمخطوطات وآثار بلد يعد موطن إحدى
أعرق حضارات العالم.
وأشــار الدكتور خالــد العمودي ،يف
مداخلته إىل أن مليشــيا الحوثي تهدف
من تهريب وإخفاء وإتالف املخطوطات
واآلثار ،إىل القضــاء عىل هوية اليمنيني
واعتزازهم بها حتى يسهل تطبيعهم وفق
مرشوع املليشيا الال وطني... ..صـ 2

البد لليل أن ينجيل
قدر املليشــيات املحتوم أن يصل بها املطاف إىل
نهاية مخزية ومصري قاس يجعل منها عربة تاريخية
لكل من تسول له نفســه الخروج عن إجماع الناس
وإرادة الشعب ،أثبتت ذلك وقائع التاريخ وتجليات
األحداث ودروس الحياة املتكررة ،ولنا يف مليشــيا
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران خري عظة وعربة
والسعيد من اتعظ بغريه ،هذه املليشيا التي أسست
بنيانها عىل شــفا جرف هار وبنيان هش جمع بني
تطرف الفكر وتضــارب املصالح وتعارض األهواء
واختالف املقاصد ها هو ينهار بها إىل قاع ســحيق
ال مفر منه وال مخرج ،غري املزيد من الرصاع البيني
والتآكل من الداخل الذي يســبق الفناء األخري ،وبدا
لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات
ما عملوا.
بنهج االغتياالت واإلجرام املتبادل دشنت مليشيا
الحوثي الفصل األخري مــن نهايتها ،وبهذه الحيثية
تحديدا نستطيع أن نميز الخبيث من الطيب ومشاريع
امللشنة من مرشوع الدولة الجامعة امللبية لتطلعات
كافة أبنائها ال فئــة دون أخرى ،فقد واجه مرشوع
الدولة كل أثقــال وأحمال املؤامــرات والتحديات
والعقبات وما زادت حامليه إال إيمانا وتسليما ،وما
ألحقت به إال بريقا وملعانا وقوة وصالبة ،وأســندت
املليشيات بدعم مهول من إيران وحليفاتها لكنها تحث
خطاها نحو التآكل واالنهيار ،وهي معادلة بسيطة
ملن كان له قلب ،فماذا تظنون بمصري لفيف مرتزق
مصالحه ضيقة وأفقه محدود وهدفه مفقود.
ال ينبئك مثل خبري متفحص واع لدروس التاريخ
ومآالت األحداث ،فما نشهده اليوم من رصاع مراكز
النفوذ املليشياوي يشــر وبكل تأكيد إىل قادم أسوأ
سيحل بأجنحة املليشيا املتصارعة التي ال يربط بينها
رابط وثيق غري أطماع النفوذ واالستئثار باملنافع ،وهل
يعد هذا رابط أصال!
وما يجب أن ندركه بفهم عميق وفكر ثاقب كدرس
تاريخي يجب استحضاره دوما وتنشئة األجيال عليه،
أن ما وصلت إليه املليشيا من حالة مزرية لم تحدثها
محض الصدفة ،وإنما ناتج تراكمي الستمرار ثبات
أبطال القوات املسلحة وتحملهم وجلدهم وتضحياتهم،
ودوام تمسك القيادة السياسية والعسكرية وعموم
األحرار بمبــدأ الدولة وقيــم الجمهورية ومصالح
الشعب العليا ،وإن النرص مع الصرب والثبات واإلرادة
الجمعية.

2
رئيس جملس النواب هينئ العسومي بمناسبة فوزه برئاسة الربملان العريب
أخبار وتتمات

بعث رئيــس مجلــس النواب
الشيخ ســلطان الربكاني ،أمس
األربعاء ،برقيــة تهنئة إىل رئيس
الربملان العربي عادل عبدالرحمن
العسومي ،بمناسبة منحه الثقة
وفوزه برئاسة الربملان.
وقال الشيخ سلطان الربكاني
يف برقيتــه" :يطيب يل باســمي
وزمالئي أعضــاء مجلس النواب
يف الجمهوريــة اليمنية أن أبعث
إليكم خالص التهاني والتربيكات
بمناسبة الثقة الغالية الذي منحكم
إياها أعضــاء الربملــان العربي
بفوزكم برئاسة الربملان ،كما نبارك
لنوابكم ورؤســاء اللجان الثقة
التي منحهم إياها أعضاء الربملان
العربي".
وأضــاف" :واثقــون بأنكــم
ستكونون يف مســتوى التحديات
التي تواجهها األمــة العربية ويف
مقدمتها بــادي اليمن الذي كان
لربملانكم املوقر الســبق يف نرصه

إخوانكــم اليمنيــن وحمل هم
قضيتهم والدفاع عنها".
واختتم رئيــس مجلس النواب
برقيته بالقــول" :كما نثق أنكم
ســتعملون بكل جد وإخالص يف
خدمة األمــة العربية والدفاع عن
قضاياها العادلة يف كافة املحافل
اإلقليمية والدولية ،ملا من شــأنه
تعزيــز العمل العربي املشــرك
ونرصة قضية العــرب املركزية
فلســطني وحماية األمن القومي
العربــي ومواجهــة التدخــات
الخارجية يف الشــؤون الداخلية
للدول العربية".
وفاز النائــب البحريني عادل
عبدالرحمن العســومي ،برئاسة
الربملان العربــي بالتزكية ،فيما
انتخب النائب إنصاف عيل مايو،
رئيسا للجنة املالية واالقتصادية
بالربملان.
وشــارك ممثلون عن مجلس
النواب اليمني ،يف جلسة انتخاب

رئيس الربملان العربي التي عقدت
يف مقر األمانــة العامة للجامعة
العربية بالقاهرة أمس األربعاء.

وأكد العســومي ،يف الجلســة
التي شــارك فيها أعضاء مجلس
النواب :الدكتور مهدي عبدالسالم،
وعبدالوهــاب معوضه ،وإنصاف
عيل مايو ،وعلوي الباشا بن زبع،
استمرار الربملان يف العمل بكل جد
وإخالص دفاعا ً عن قضايا األمة
العربية العادلــة يف كافة املحافل
وعىل كافة املســتويات من خالل
الدبلوماسية الربملانية الفاعلة.
وقال العســومي "إن الربملان
العربي سيعمل عىل تعزيز العمل
العربي املشــرك كهدف أساىس
يحقق التضامــن العربي ،ودعم
ونرصة قضية العرب األوىل فلسطني
حتى تقام الدولة الفلســطينية
املستقلة وعاصمتها مدينة القدس،
ومساندة الدول العربية يف حربها
عىل اإلرهاب ،والعمل عىل صيانة
األمن القومي العربي ،ومواجهة
التدخالت الخارجية يف الشــؤون
الداخلية للدول العربية".

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

االرياين :النظام االيراين ينتهج سلوك العصابات ويتجاوز
اتفاقية فيينا لتنظيم العالقات الدبلوماسية
ندد وزير االعالم معمــر اإلرياني،
بمحاوالت النظام اإليراني إضفاء طابع
قانوني لعدوانه السافر عىل اليمنيني،
ورشعنة تدخالته وأجندته التخريبية
التي تهــدد األمن والســلم اإلقليمي
والدويل.
وأوضح اإلرياني ،أن تقديم الضابط
يف فيلق القدس اإلرهابي املدعو حسن
ايرلو أوراق اعتماده حاكما عســكريا
ايرانيا لصنعاء ،يؤكد اســتمرار نظام
طهران امليض يف سياساته االستفزازية.
وأشار إىل أن ما قام به نظام طهران
من تهريب لضابط متورط يف أنشطة
ارهابية ولم يســبق له تــويل مهمة
دبلوماسية ،ومحاوالت تكريسه حاكما
عســكريا لها يف صنعاء ،هو ســلوك
العصابات وليس الدول ،وتجاوز صارخ
التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

تتمات األولى..
نائب الرئيس :تضحيات ابطال الجيش

الجمهورية الفريق الركن عيل محسن صالح ،بجهود البناء
والتنمية يف محافظة مأرب ،ودور األجهزة املدنية والعسكرية
واألمنية والتفاف أبناء مــأرب األحرار خلف جهود التحرير
واستعادة الدولة وتثبيت األمن واالستقرار.
وعرب نائب الرئيس ،خالل إجرائه اتصاالً هاتفيا ً بمحافظ
محافظة مأرب اللواء ســلطان العــرادة ،عن تقديره لدور
األشــقاء يف تحالف دعم الرشعية بقيــادة اململكة العربية
السعودية والجهود املبذولة يف استعادة الدولة ودعم املناطق
املحررة ،مشيدا ً بالبطوالت التي يسطرها املقاتلون األبطال
يف مختلف ميادين العزة والرشف.
من جانبه ،تطرق محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ،إىل
عدد من القضايا واملواضيع املرتبطة باملحافظة ،مؤكدا ً بأن
مأرب وأبناءها ورجال الجيش واألمن سيظلون عند مستوى
املسؤولية وثقة القيادة السياســية وأبناء الشعب اليمني،
بتلبية متطلبات املواطنني والبناء والتنمية والوقوف بصالبة
لردع مرشوع الكهنوت الحوثي املدعوم من إيران.

وزير الخارجية يؤكد

بحث معها أنشــطة املنظمة يف اليمن السيما ما يتصل
بمســاعدة الحكومة يف مواجهة مشكلة النازحني وظاهرة
الهجرة غري الرشعية من القرن األفريقي إىل اليمن.
وتطرق الوزير الحرضمي ،إىل ما تواجهه محافظة مأرب
من تدفق غري مسبوق للنازحني بســبب جرائم مليشيات
الحوثي وما شكله ذلك من ضغط كبري عىل البنية التحتية يف
املحافظة..مثمنا ً التوسع يف األداء غري املركزي لعمل منظمة
الهجرة يف العاصمة املؤقتة عدن ويف محافظة مأرب.
من جانبها ،استعرضت رئيســية بعثة املنظمة الدولية
للهجرة كريستا روتنشتاينر ،برامج املنظمة يف اليمن خالل
العام الحايل وخاصة مــا يتصل بالرعاية الصحية للنازحني
و أنشــطة مواجهة فريوس كورونا ودعم برنامج العودة

إعـــــالن قـــضـائــي
بناء عىل طلب التنفيذ املقدم من قبل
رشكة رشــاد بحري للرصافة  -تعلن
محكمــة حريــب االبتدائية أن عىل
املحكوم عليه محمد حســن مهدي
الفقيه الحضــور إىل املحكمة لتنفيذ
الحكم الصادر ضده يف القضية رقم
 ٦لسنة١٤٤١هـ اختياريا خالل املدة
املحددة قانونا مالــم فإن املحكمة
ستســر يف إجراءات التنفيذ طبقا
للقانون.

إعــالن قـضـائـي
تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة
بأنه وتنفيذا لقــرار املحكمة باملنقطة
العســكرية الثالثة الصادر يف جلستها
املنعقدة بتاريــخ 2020 /10/13م يف
القضية الجنائية رقم  33لسنة 2020م
ج.ج والخاصة باتهــام محمد مفرح
الصهلويل سعودي الجنسية بأن عليه
الحضور إىل املحكمة العسكرية الثالثة
للرد عىل الدعوى املقدمة ضدة من نيابة
املنطقة العسكرية الثالثة ما لم سيتم
محاكمته طبقاً إلجــراءات محاكمة
املتهمــن الفارين من وجــه العدالة
استنادا إىل نص املادة  284وما بعدها
من القرار الجمهوري رقم  12لســنة
1991م بشأن اإلجراءات الجزائية العام.

الطوعية للمهاجرين من القرن األفريقي..مشرية إىل العوائق
التي تواجه عمل املنظمة ومنها العجز يف التمويل وما له من
تأثري عىل برامج الدعم ملجتمعات النازحني .وتطرقت إىل وضع
النازحني يف مأرب وإسهامات املنظمة لتقديم الرعاية الالزمة
لهم.

مليشيا الحوثي هربت

مؤكدا أهمية اعتزاز الشــعوب بهوياتهــا الحضارية يف
النهوض وبناء الحارض واملستقبل.
واســتعرض فيصل النهــاري ،عددا مــن عمليات بيع
مخطوطات يمنية يف مزادات علنية بأكثر من دولة أجنبية
إضافة إىل إخفــاء وإتالف عدد مــن املخطوطات بما فيها
صحيح البخاري وقصيدة نشوان الحمريي.
يف مارس  ،2016تواطأت مليشيا الحوثي يف عملية تهريب
يهود من اليمن مخطوطة للتوراة عمرها ما بني  500و600
عام إىل إرسائيل.
وتتهم الحكومة الرشعية ،مليشيا الحوثي بتدمري العرشات
من املواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها ،والتورط يف
تهريب آالف القطع األثرية لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

رئيس هيئة األركان

والعسكرية لسري العمليات العسكرية يف جبهات الجوف.
كما تطرق قائد املنطقة العسكرية الســابعة اللواء الركن
أحمد جربان ،إىل املســتجدات امليدانية والجاهزية القتالية
واملعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش يف مختلف
جبهات القتال باملنطقة ،وكذا حجم الخسائر البرشية التي
تكبّدتها املليشيات االنقالبية بنريان أبطال الجيش وطريان
تحالف دعم الرشعية خالل األيام املاضية.

العميد مجلي

القائمة عىل تكتيكات نوعية هجومية ،مستخدما ً أساليب
االلتفاف والتطويق ،والكمائن واالستهداف ،والتي نجحت

يف استنزاف عنارص وتعزيزات املليشيا الحوثية". .مشريا ً إىل
أن العمليات الهجومية جاءت بعد إحداث ثغرات يف دفاعات
املليشــيا الحوثية املتمردة ،طيلة األيام املاضية يف جبهات
النضود والريان واملرازيق والخنجر ،شمال ورشق محافظة
الجوف ،إضافة إىل جبهــات املخدرة ورصواح ورحبة ومراد
بمأرب ونجد العتق يف نهم رشق صنعاء.
ووصف مجيل التقدم امليداني ،الذي حققته قوات الجيش،
أول أمس الثالثاء ،يف محافظة الجوف ،بأنه اسرتاتيجي ،وتم
يف عدة جبهات قتالية ،وأهمهــا يف جبهة النضود ..الفتا ً إىل
أن قوات الجيش حررت عددا ً مــن التالل الجبلية الحاكمة،
رشق منطقة املرازيق ،واستعادة جبال دحيضة بشكل كامل،
ويف جبهة الريان تم استكمال تحرير سلسلة جبال النرسين
والعريم.
ونوه العميد مجيل ،إىل أن قوات الجيش يف جبهة الخنجر
واصلت زحفها والســيطرة عىل مواقع جديدة ،غرباً ،بعد
تحريرها يف معــارك األيام الثالثة املاضيــة مواقع "خليف
الغمارة" وما جاورها..موضحا ً ان قوات الجيش يف جبهة نجد
العتق بمديرية نهم ،رشق صنعاء تواصل عملياتها الهجومية
هي األخرى ،مكبدة املليشيات الحوثية الخسائر الكبرية يف
العتاد واألرواح..مثمناً دعــم دول تحالف الرشعية بقيادة
اململكة العربية الســعودية يف تحقيق املكاسب يف املعركة،
وتقديم الدعم اللوجيستي املستمر للجيش الوطني.

أمنية شبوة

وخالل االجتمــاع ،أكد املحافظ بن عديــو ،توجه قيادة
املحافظة إىل إيالء املزيد من االهتمام والرعاية ملنتسبي قوات
الجيش واألمن وبناء قدراتهم ومنحهم حقوقهم ليتمكنوا من
القيام بواجباتهم عىل الوجه األكمل.
وناقش االجتماع ،جملة من القضايا واملستجدات األمنية
باملحافظة ،ومستوى التنفيذ للخطة األمنية باملحافظة خالل
الفرتة املنرصمة من العام الجاري.

الصادرة يف العــام 1961والتي تحدد
اإلجراءات والضوابط الخاصة بالعمل
الدبلومايس بني الدول.
ولفت إىل أن تلــك التحركات انتهاك

املهرة حتتفي بالذكرى الـ ()57
لثورة  14أكتوبر املجيدة

أكد محافظ املهرة محمد عيل يارس،
عىل رضورة استلهام الدروس والعرب من
ثورة 14أكتوبر التي انطلقت رشارتها
من جبال ردفان الشــماء يف 1963م
من أجل التحرر من االستعمار وكانت
امتدادا ً لثورة السادس والعرشين من
سبتمرب 1962م .
جاء ذلــك يف كلمته التــي ألقاها يف
الحفل الخطابــي والفني الذي أقامته
الســلطة املحلية بمحافظــة املهرة،
اإلثنني ،بمناســبة الذكــرى الـ()57
لثورة  14اكتوبر املجيدة  ،وحرضه وزير
الدولة اللواء محمد عبدالله كده وقيادة

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

تقدمت اىل محكمة مارب االبتدائية األخ /سعاد عبدالكريم عيل
محمد بهرم مدعية أن املدعى عليه /محمد محمد سعيد مهدي
غائبا ً عنها غيبة منقطعة منذ ثالث سنوات يف مكان مجهول ال
يعلم عنه يش وتطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعرتاض عليه
تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا
اإلعالن.

تعلن محكمة حريب االبتدائية بأن عىل املحكوم عليه/
محمد حسني مهدي الفقيه الحضور إىل محكمة حريب
االبتدائية الستالم نسخة الحكم الصادر يف القضية رقم 6
لسنة 1441هـ فيما بينة وبني املحكوم له رشكة رشاد
بحري للرصافة خالل مدة شهر من تاريخ هذا اإلعالن.

إعـــــالن قـــضـائــي

ملبدأ عــدم التدخل يف شــؤون الدول
واحرتام سيادتها واستقاللها ،وتجاوز
للقرارات الدوليــة ذات الصلة باألزمة
اليمنية ويف مقدمتهــا القرار ،2216
وتأكيد النتهاج طهران مسار التصعيد
يف تحــد ســافر إلرادة املجتمع الدويل
بإنهاء الحرب وإحالل الســام املبني
عىل املرجعيات الثالث.
وأضــاف اإلرياني "أن اســتمرار
صمت املجتمع الــدويل غري املربر عن
هذه املمارســات العدوانية شــجعت
النظام اإليراني عىل املزيد من التمادي
يف سياساته الرامية لفرض نفوذه عرب
مليشــياته الطائفية ونرش الفوىض
واإلرهاب" ..مؤكــدا أن هذا الصمت
يؤســس لســابقة ترشعن للمليشيا
اإلرهابية ،ولن تقترص آثارها املستقبلية
عىل اليمن واإلقليم.

الســلطة املحليــة والتنفيذية وقادة
الوحدات العسكرية واألمنية واملكونات
السياســية ومنظمات املجتمع املدني
والشخصيات الوطنية وجمع من أبناء
املحافظة.
ويف الحفل ،نقل محافظ املهرة ،محمد
عيل ألبناء املهرة ،تهانــي وتربيكات
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي،
رئيــس الجمهورية ،بهذه املناســبة
الوطنية العظيمة ..ولفت املحافظ يارس
إىل أن املهرة صــارت قبلة كل اليمنيني
لوجود األمن واالستقرار  ..مستعرضا ً
الدالالت واملضامني الوطنية لثورة الـ14
من أكتوبر املجيــدة والنجاحات التي
حققتها حتى اليوم والتي ستتحقق يف
ظل القيادة الحكيمة لفخامة املشــر
الركن عبدربه منصــور هادي رئيس
الجمهورية.
وتخلــل الحفل عدد مــن القصائد
الشعرية واألناشيد الوطنية والرقصات
الشعبية والرتاثية التي عربت عن الفخر
واالعتزاز بالثورة والوطن.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنها
تقدمت إليها املدعية نوال عبداإلله
ســيف عبدالوهاب ،طالبة فسخ
عقد نكاحها من املدعى عليه وليد
عبدالغني عبدالطيف مهيوب ،فعىل
املدعى عليه الحضور إىل املحكمة
مالم ســتتخذ املحكمة اإلجراءات
الالزمة.

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه
تقدمت اليها األخــت حنان أحمد
نارص ثابــت بطلب فســخ عقد
نكاحها من املدعــى عليه محمد
عبدالله غالب قائــد ،فعىل املدعى
عليه الحضور مالم ستتخذ املحكمة
اإلجراءات الالزمة ملواجهته.

قررت املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة
م /مارب بأن عىل املتهــم (نجم الدين نائف
هادي شــويه) املتهم باالتجار باملخدرات يف
القضية رقم  34لســنة 2020م ج.ج ،املثول
أمام املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة
م /مارب خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن
مالم سيتم محاكمته طبقا ً لنص املادة 285
وما بعدها من قانون اإلجــراءات الجزائية
باعتباره فارا ً من وجه العدالة.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية
األخ /عــي عيل حســن مظفر
مدعيا ً أن أحمد حســن عبدالله
مظفر غائبا ً ملدة اربع سنوات ولم
نعلم أين مكان تواجده وعليه يتم
إعالن أحمد حسن عبدالله مظفر
بالحضور أمام املحكمة ملدة شهر
من تاريخ هذا اإلعالن.

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

قررت املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة
م /مأرب يف جلستها املنعقدة يوم األربعاء
املوافــق 2020/10/28م بأن عىل كل من
(محمد جمــال صالح الســنباني ،وعيل
محمد عيل النعاشــة ،وعبدالرحمن يحيى
صالح البكار ،ونجيب أحمد حمود العزب)
املثول أمــام املحكمة الجزائيــة االبتدائية
املتخصصة محافظة مأرب يوم األحد املوافق
2020/11/1م للرد عىل الدعوى.

قررت املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة
م /مارب بأن عىل املتهم جالل الدين إبراهيم
محمد أحمد ،املتهم يف القضية رقم  12لسنة
2020م ج.ج بواقعة االتجار باملخدرات ،املثول
أمام املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة
م /مارب خالل شــهر من تاريخ هذا اإلعالن
مالم سيتم محاكمته طبقاً لنص املادة 285
ومــا بعدها من قانون اإلجــراءات الجزائية
باعتباره فارا ً من وجه العدالة.

نائبا مـــدير التحرير:
تــ�صــدر عـ ــن دائـرة الـتوجـيـه امل ـعــنوي لل ـقــوات املــ�س ـل ـحــة الي ـمـنـيـة

�سع ــيد الــ�صــوفــي

عـ ــارف املـقــطري

قــررت املحكمــة الجزائيــة االبتدائية
املتخصصة م /مارب بأن عىل املتهم (نارص
عائض رقيب ،وسالم صالح االرشم) املتهمني
بالتقطع يف القضية رقم  29لســنة 2020م
ج.ج ،املثول أمام املحكمة الجزائية االبتدائية
املتخصصة م /مارب خالل شهر من تاريخ
هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمتهم طبقا ً لنص
املادة  285وما بعدها من قانون اإلجراءات
الجزائية باعتبارهما فارين من وجه العدالة.

�سكرتيـرا التحـريـر:

مح ـمــد احلــريبي
�أح ـم ــد ع ـفـيـف

املـــديـــــر الـفــنـي :

ع ـبـداملــلك الــ�ســام ـعــي

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية األخ/
أحمد عبدالرزاق محمد زبن الله منيف
مدعيا حصول خطأ يف اسم الجد ويطلب
تعديله من محمد إىل نارص حيث يكون
الصحيح أحمــد عبدالرزاق نارص زبن
الله منيف ،ومن له أي اعرتاض تقديم
اعرتاضه أمام املحكمة خالل مدة شهر
من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net
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تقرير

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

وسط غارات جوية مركزة وخسائر مادية وبشرية فادحة للمليشيا

قوات اجليش الوطني تستعيد مواقع اسرتاتيجيةيف مأرب واجلوف وحتبط تسلالت املليشات يف عدة جبهات

مصرع العشرات من القيادات الميدانية العقائدية تنتحل رتبًا عسكرية رفيعة
تقرير /صالح سيف

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة باملقاومة
الشــعبية وبتغطية جوية من مقاتالت التحالف
العربي معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية
يف جبهات الجوف ومــأرب ونهم رشق محافظة
صنعاء لليوم الرابع عىل التوايل وسط خسائر برشية
ومادية يف صفوف املليشيا.

الجوف

ففي جبهات محافظة الجــوف تمكنت قوات
الجيش الوطني مسنودة بأبطال املقاومة الشعبية،
الثالثاء ،من تحرير واســتعادة مساحات واسعة
ومواقع اسرتاتيجية جديدة بعد أن خاضت معارك
عنيفة مع مليشيا الحوثي رشق برئ املرازيق القريبة
من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" ،أن قوات
الجيش شــنت هجوما ً واســعا ً من عدة محاور،
تمكنت خالله مــن تحرير جبال دحيضة بالكامل
و استعادة مواقع يف أطراف سلسلة جبال النضود.
ويف جبهة الريان تم اســتكمال تحرير سلسلة
جبال النرسين والعريم.
وأضاف" ،أن قوات الجيش سيطرت عىل مواقع
دحيضة العاقر ،واملعرتضــة ،ومواقع األضلع ويف
جبهة الريان تم اســتكمال تحرير سلسلة جبال
النرسين والعريم ،بعد معارك عنيفة تكبدت فيها
مليشيا الحوثي خســائر مادية وبرشية فادحة،
واســتعادة عدد من األطقم بعتادها وكميات من
الذخائر واألسلحة املتوسطة والخفيفة.
ويف الســياق ،واصلت قوات الجيــش الوطني
مســنودة باملقاومة الشــعبية،االثنني ،عملياتها
العسكرية جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية
خب الشعف شمايل محافظة الجوف.
وهدفت العملية العسكرية الواسعة إىل تمشيط
املناطق املجاورة للمواقع التي تم تحريرها ،األحد
املايض ،وذلك لتأمينها بشكل كامل.
وأوضح مصدر عسكري ميداني لـ"26سبتمرب"
أن أبطال الجيش الوطني طاردوا فلول مليشــيا
الحوثي ،وتمكنوا من أرس عدد منهم واســتعادوا
كميات من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأضاف "أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل
وجرح عدد من عنارص املليشــيا ،وتدمري عدد من
اآلليات القتالية التابعة لها .وكانت قوات الجيش قد
ً
هجوما واسعا ً ومباغتا ً تمكن
نفذت ،األحد املايض،
خالله من تحرير عدد مــن املواقع املهمة جنوب
غرب معسكر الخنجر ،وأسفرت العملية عن تكبيد
املليشيا الحوثية خسائر برشية ومادية فادحة.
كما لقي القيادي امليداني البارز عبدالله ضيف
الله صالح العياني واملكنى بـ"أبو رامي العياني"
مرصعه مع عدد من عنارص املليشيا كانوا برفقته،
بغارة جوية ملقاتالت التحالف العربي يف محافظة
الجوف.
وأكد مصدر عسكري لـ" 26سبتمرب" أن القيادي
الحوثــي "العياني" ينتمــي اىل محافظة صعدة،
معقل املليشيا ،ويعد من القيادات امليدانية البارزة
للمليشيا.

نهم

ويف جبهات نهم خاضت قوات الجيش الوطني
مسنودة باملقاومة الشــعبية ،معارك عنيفة ضد
مليشــيا الحوثي االنقالبية يف جبهات صلب ونجد
العتق وسط خســائر برشية ومادية يف صفوف
املليشيا.
وقال مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" إن "املعارك
التي شــهدتها جبهات نهم ،االثنني ,أسفرت عن
مرصع وجرح العــرات من مليشــيا الحوثي
االنقالبية.
وأضــاف "أن مدفعيــة الجيش دكــت مواقع
وتحصينات املليشــيا الحوثية يف مواقع متفرقة،
بجبهتي صلب ونجد العتق ،وأسفرت عن سقوط
قتىل وجرحى يف صفوف املليشــيا وتدمري آليات
ومعــدات قتالية منها أربعة أطقــم بما فيها من
عتادها يف جبهة نجد العتق.
وأكد املصدر أن املعارك تزامنت مع غارات عنيفة
نفذها طــران تحالف دعم الرشعية اســتهدفت
تجمعات وتعزيزات للمليشــيا كانت يف طريقها
إىل الجبهة ،وأســفرت الغارات عن خسائر برشية
ومادية يف صفوف املليشيا منها عربتان وأطقم يف
جبهة نجد العتق.
كما تمكن أبطــال الجيش من إســقاط ثالث
ّ
"مسية" تابعة للمليشيا الحوثية املدعومة
طائرات
إيرانيا ً يف ســماء مديرية نهم خــال يومي األحد
واالثنني املاضيني.
وكان أبطال الجيش الوطني مسنودين باملقاومة
الشعبية ،قد تمكنوا من كرس هجوم عنيف شنته
مليشيا الحوثي االنقالبية عىل أحد املواقع العسكرية
يف جبهة نجد العتق بمديرية نهم ،السبت املايض،
وكبّدوها خسائر كبرية يف األرواح واملعدات.
وأوضح مصدر عســكري إن أبطــال الجيش
الوطني واملقاومة ،رصدوا تحركات املليشيا الحوثية
املهاجمة وتص ّدوا لها وأجربوها عىل الرتاجع بعد
تلقيها رضبة موجعة وتكبّدها قتىل وجرحى.

مأرب

ويف محافظة مأرب ،لقــي نحو  25من عنارص

مليشيا الحوثي االنقالبية مرصعهم ،بنريان أبطال
الجيش الوطني ورجــال القبائل ،أمس األربعاء يف
جبهة املخدرة شمال غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري لت"26سبتمرب" :أن قوات
الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي
يف جبهة املخدرة ،بالتزامن مع غارات جوية مركزة
شنتها مقاتالت التحالف أسفرت عن تدمري عربة
عسكرية وطقمني ملليشيا الحوثي االنقالبية غرب
محافظة مأرب.
وأضــاف املصدر أن " 25من عنارص مليشــيا
الحوثي االنقالبية لقوا مرصعهــم بنريان رجال
الجيش ،مؤكدا ً أن جثــث  18رصيعا ً من عنارص
املليشــيا ال تزال ملقاة يف ساحة املعركة يف جبهة
املخدرة.
وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بأبطال
املقاومة قد شنت هجوما ً عنيفا ً عىل مواقع املليشيا
الحوثية يف جبهة املخدرة غربي مأرب خالل يومي
السبت واألحد املاضيني.
وقال مصدر عسكري إن "قوات الجيش تمكنت
خالل الهجوم من استعادة مواقع مهمة كانت تحت
سيطرة املليشيا االنقالبية".
وأكد املصدر ،أن قياديا ً حوثيا ً لقي مرصعه مع
 12آخرين من مرافقيه بنــران ومدفعية أبطال
الجيش خالل املعارك.
وتكبدت املليشــيا الحوثية املدعومة من إيران،
خسائر كبرية يف العتاد واألرواح إثر قصف مدفعي
عنيف شــنته قوات الجيــش الوطني عىل مواقع
وتحصينات املليشــيا االنقالبية وغــارات عنيفة
ومركزة نفذتها مقاتــات تحالف دعم الرشعية
اســتهدفت مواقع وتعزيزات املليشيا الحوثية يف
جبهات املخدرة جنوبي بمديرية رصواح غرب مأرب
الجمعة املاضية.
ويف جبهة رحبة بجبل مــراد ،جنوب املحافظة
تكبدت املليشيا خسائر كبرية ،إثر مواجهات عنيفة
مع قوات الجيش املسنود باملقاومة ،وغارات جوية
مكثفة ملقاتالت تحالف دعم الرشعية.
وكانت قوات الجيش الوطني قد شــنت قصفا ً
مدفعيا ً مكثفا ً عىل مواقع وتجمعات وآليات حوثية
يف جبهتي املخدرة ،وهيالن ،وكبدتها خسائر كبرية
يف العتاد واألرواح ،الخميس املايض.

تعز

ويف محافظة تعز خاضت قوات الجيش الوطني
مواجهات عنيفة ضد مليشــيا الحوثي يف الجبهة
الرشقية خالل يومي السبت واألحد املاضيني.
وقال مصدر عسكري لـ" 26سبتمرب" :إن قوات
الجيش الوطني أفشلت تسالالت للمليشيا الحوثية

ترافق مع قصــف باملدفعية وقذائــف الدبابات
استهدف األحياء الرشقية والشمالية الرشقية ملدينة
تعز.
وأضاف املصــدر ،أن قــوات الجيش خاضت
مواجهات مبارشة مع العنارص املتسللة من املليشيا
االنقالبية وتمكنت من القضــاء عليها وتكبيدها
خسائر برشية كبرية بينهم قياديان ،كما تمكنت
من إخماد مصادر النريان التي تســتهدف األحياء
السكنية يف تبتي سوفتيل والسالل.
وكانت مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومة من
إيران ،قد شنت قصفا عشــوائيا مكثفا استهدف
األحياء السكنية رشقي وشــمال ووسط املدينة،
وأصابت بعض القذائف مستشفيات األمل لعالج
األورام الرسطانية والســويدي لألطفال والثورة
العام ،ما أدى إىل إصابة اثنني من العاملني يف محيط
مستشفى الجمهورية بينما أصيب أحد العاملني
يف مستشفى األمل وفقاً لبيان صادر عن منظمة
أطباء بالحدود.

الحديدة

ويف محافظة الحديدة كثفت املليشــيا الحوثية
املتمــردة املدعومة من إيــران خروقاتها للهدنة
األمميــة املوقعة يف ديســمرب  2018ضمن اتفاق
ستوكهولم خالل شهري سبتمرب وأكتوبر.
وقال مصدر عسكري ،لـ"26سبتمرب" :إن قياديا
ميدانيا يف صفوف املليشيا الحوثية ،لقي مرصعه،
بنريان قوات الجيش يف جبهة الساحل الغربي.
وأوضح املصدر ،أن القيادي املدعو محمد يحيى
الحميل املكنــى “أبو أحمد” لقــي مرصعه أثناء
مشاركته يف قيادة محاولة تســلل فاشلة ،أمس
األربعاء ،حيث تمكنت قوات الجيش من قتل وجرح
عدد من منفذيها وإجبار البقية عىل الفرار.
وأضاف "أن مدفعيــة الجيش حققت إصابات
مبارشة يف وكر للمليشــيا أثناء كــر محاولة
التسلل ما أســفر عن مرصع املدعو الحميل وعدد
من مرافقيه".
يعد الحميل مــن القيادات البارزة التي عملت يف
صفوف املليشيا الحوثية منذ حروب صعدة الست،
ويتوىل شقيقه األصغر املدعو هاشم منصب اركان
حرب القوات الخاصة الخاضعة للمليشيا.
ويأتي ذلك بعد 24ساعة من إفشال قوات الجيش
يف الســاحل الغربي محاولة تسلل نفذتها املليشيا
الحوثية يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب
الحديدة.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش كرست
محاولة التسلل التي نفذتها عنارص املليشيا ما أدى
إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفها.

وأشار إىل مرصع ثالثة من عنارص املليشيا بينهم
قائد ميداني ،وإصابة  4آخرين خالل االشتباكات،
فيما الذت بقية العنارص بالفرار.
ويف السياق ،لقي عنرصان من مليشيا الحوثي
مرصعهما فيما جرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة
يف قرية الســامة شــمال حيس جنوب الحديدة.
الثالثاء.
وقال مصدر عسكري :إن عبوة ناسفة انفجرت
بعنارص املليشيا أثناء محاولتهم زراعتها يف قرية
السالمة شمال حيس ،ما أدى إىل مرصع اثنني منهم
وإصابة آخرين.

صعدة

ويف محافظــة صعدة أحبطت قــوات الجيش
الوطني ،محاولة هجوم ملليشيا الحوثي االنقالبية
عىل مواقع الجيش يف جبال الكريس والكلح واملدافن
يف جبهة مران ،السبت املايض.
وقال ركن استطالع اللواء الثالث عاصفة املقدم
ابراهيم الفقيه لوكالة (سبأ) :إن مدفعية الجيش
الوطني استهدفت مجاميع املليشيا يف تبة الرواقي
والربيكية والرشيفي وريعان بعد أن حاولت التقدم
نحو مواقع الجيش وأســفر القصف عن مرصع
وإصابة عدد كبري من عنارص املليشــيا الحوثية
وفرار ما تبقى منهم إضافة إىل اســتعادة اسلحة
خفيفة ومتوسطة.
وكانت مدفعية الجيش الوطني ،قد دمرت معدات
عسكرية تابعة ملليشيا الحوثي االنقالبية يف منطقة
مران بمحافظة صعدة ،الخميس املايض .
وأكد قائد اللواء الثالــث عاصفة ،اللواء محمد
العجابي ،يف ترصيح لوكالة (ســبأ) ،أن مدفعية
الجيش استهدفت مواقع امليلشيات الحوثية املتمردة
املتمركزة يف "تبة الشتيفي" يف مران وتمكنت من
إصابتها بدقة عالية ..مشريا ً إىل أن القصف أسفر
عن تدمري األســلحة واملعدات الثقيلة التي كانت
تتواجــد يف املوقع ،إضافة إيل تدمــر تحصينات
املليشيا يف املوقع ما أسفر عن مرصع وإصابة عدد
من عنارصها .

حجة

ويف محافظة حجة ،لقي عدد من عنارص مليشيا
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران مرصعهم ،يف
غارات جوية نفذتها مقاتالت تحالف دعم الرشعية.
واستهدفت مقاتالت التحالف ،يف ساعات متأخرة
من مساء الثالثاء ،تجمعات للمليشيا الحوثية يف
مدينة حرض ،مما أدى إىل مرصع وجرح عدد من
العنارص الحوثية.
وأكدت مصادر محلية ،لـ “سبتمرب نت” وصول
عدد من الجثث لقتىل املليشيا الحوثية ،فجر أمس

األربعاء ،إىل املستشفى الجمهوري يف مدينة حجة
قادمة من شمال املحافظة.

استنزاف بشري

ويف السياق ،تتعرض مليشــيا الحوثي املتمردة
املدعومة من إيران ،لعمليات اســتنزاف كبرية يف
مخزونها البرشي وخاصة عىل املستوى القيادي
نتيجة الرضبات املوجعة التي تتعرض لها بمدفعية
ونريان أبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية
وطريان تحالف دعم الرشعية يف الجبهات القتالية
بمحافظات مــأرب والجوف ومديرية نهم رشقي
العاصمة صنعاء خالل األسبوع الجاري.
وأعلنت مليشيا الحوثي ،االثنني ،مرصع  15من
عنارصها بينهم  8قيادات ميدانية منتحلني لرتب
عسكرية كبرية ،ونرشت وكالة "ســبأ" التابعة
للمليشيا خربا ً عن تشييع  15من مسلحيها ،قتلوا
يف مواجهات مع قوات الجيــش الوطني وطريان
التحالف العربي
وأكدت الوكالة ،أن من بني القتىل ثالثة قيادات
برتبة عميد ،وثالثة برتبة عقيد ،واثنني برتبة مقدم،
دون ذكر مزيد من التفاصيــل عن مكان وزمان
مرصعهم.
كما لقي القيادي الحوثي نرص الدين عزي عيل
حسن العســييل مرصعه بنريان وحدة خاصة من
قوات الجيش الوطني.
وأكدت مصدر عسكري لـ"26سبتمرب" إن وحدة
عمليات خاصة تابعة لقوات الجيش الوطني نفذت
اخرتاق يف عمق العدو بالجبهة الجنوبية ملحافظة
مأرب وتمكنت من الوصول إىل موقع قائد املليشيا
بالجبهة املدعو نرص الدين العسييل واملكلف بقيادة
عنارصها يف الجبهة الجنوبية ملحافظة مأرب.
وأكد املصدر أن القيادي الحوثي العســييل لقي
مرصعه برصاص وحدة خاصــة تابعة للجيش
الوطني يف العملية الهجومية إىل جانب العرشات من
عنارص املليشيا الحوثية ..وأشارت إىل أن الرصيع
العسييل كان ينتحل رتبة عميد.
كمــا لقي القيــادي الحوثــي عبدامللك محمد
عبدالقادر الهدار مرصعه إىل جانب العرشات من
عنارص املليشيا بنريان رجال الجيش والقبائل فجر
األحد املايض بمديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.
وأكدت املصادر أن الهدار لقــي مرصعه أثناء
قيادته محاولة تتســل إىل مواقــع رجال الجيش
والقبائل يف جبل آل أحمد بمديرية رحبة.
ويف نفس السياق ،كشف موقع سبتمرب نت ،عن
مرصع أكثر من  600من عنارص مليشيا الحوثي
خالل شهر أكتوبر الجاري ،بينهم  124قياد ًيا يف 13
محافظة خاضعة لسيطرتها.
ونقل موقع الجيش "ســبتمرب نت" ،عن فريق
الرصد واملتابعة يف الجيش قولها ،إن مليشيا الحوثي
"دفنت منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم 27
أكتوبر الجاري مئات القتىل من عنارصها يف ()13
محافظة تقع تحت سيطرتها".
وأضــاف "أن واقع املعــارك اليومية ورضبات
التحالف الجوية تشــر إىل مقتــل أكثر من 800
عنرص حوثي منذ مطلع الشهر الجاري ،أغلبها يف
محافظتي الجوف ،ومأرب ،التي تشهد معارك هي
األعنف ومستمرة".
وأوضح ،أن مليشيا الحوثي شيعت االثنني املايض
 26أكتوبر 24 ،قتيالً من عنارصها بينهم  9قيادات
تنتحل رت ًبا عســكرية ،وهو ما يكشف الخسائر
الكبرية التي تتكبدها املليشيا املتمردة.
وتشــر إحصائيات الدفن منذ مطلع الشــهر
الجــاري وحتى اليوم  27أكتوبــر الجاري ،إىل أن
املليشيا الحوثية دفنت أكثر من ( )600قتيل بينهم
( )154قياديا ً ميدانياً ،ينتحلون رت ًبا عسكرية يف 13
محافظة وفقا ً لـ"سبتمرب نت".
ً
وطبقا لتلك اإلحصائيات فإن املليشــيا الحوثية
املدعومة من إيران شيعت يف أمانة العاصمة صنعاء
وحدها ،منذ مطلع الشهر الجاري ( )178قتيالً من
عنارصها بينهم ( )67قياديا ً ميدانياً ،ينتحلون رت ًبا
عسكرية ،أغلبها رتب عميد وعقيد ومقدم ،منحتها
املليشيا لعنارصها بعد السطو والعبث بمؤسسة
الدولة العسكرية منذ انقالبها يف العام 2014م.

4

عسكرية

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

نائب رئيس اجلمهورية يعزي باستشهاد العميد صالح الشناين والنقيب عاصم الفار

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق
الركن عيل محســن صالح ،برقية عزاء
ومواســاة إىل نارص صالــح الفرجه
الشناني وعيل الفرجه ومحافظ الجوف
اللواء أمني العكيمي ،يف استشهاد البطل
العميد صالح الفرجه الشــناني ،وهو
يؤدي واجبه الوطنــي والبطويل خالل
مشاركته يف املعارك ضد املليشيا الحوثية
االنقالبية بمحافظة الجوف.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد
وأدواره الوطنيــة يف مواجهة مرشوع
الحوثيني اإلرهابي منذ بداياته ،وخاض
ومعه أبطال الجيش واألحرار من املقاومة
والقبائل املعارك مع املليشيات االنقالبية،

مسطرين بذلك أروع األمثلة يف التضحية
والفداء.
وإىل ذلك بعث نائب رئيس الجمهورية
الفريق الركن عيل محسن صالح ،برقية
عزاء ومواساة إىل الشيخ محمد حسن
الفار يف استشــهاد نجله البطل النقيب
عاصم محمد الفــار ،وهو يخوض مع
رفاقه األبطال معركة الدفاع عن الدين
والوطن.
وأشاد نائب الرئيس باستبسال الشهيد
واملواقف البطولية التي ســطرها مع
رفاقه األحرار من أبطال القوات املسلحة
يف مختلــف جبهات ومياديــن الحرية
والكرامة ضد املليشيا الحوثية املدعومة

من إيران.
وعرب نائب الرئيــس يف الربقيتني عن
أصــدق التعازي واملواســاة إىل أرستي
الشهيدين وزمالئهما ،سائالً الله العيل
القديــر أن يتغمدهما بواســع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهلهما
وذويه الصرب والسلوان.
كما بعــث نائب رئيــس الجمهورية
الفريق الركن عيل محسن صالح ،األحد،
برقية عزاء ومواساة ،يف استشهاد البطل
املقدم صالح صالح الحاج العمري ،أركان
حرب الكتيبــة الثالثة ،وعدد من رفاقه
من منســوبي اللواء  125مشاة ،وهم
يؤدون واجبهم الوطني دفاعا ً عن الدين

والوطن يف ميادين الحرية والكرامة ضد
أدوات إيران املتمثلة يف مليشيا الحوثي
االنقالبية.
وأشاد نائب الرئيس ،بالبطوالت التي
سطرها الشهيد ورفاقه الشهداء األبطال،
وكل األحرار يف مختلف جبهات وميادين
الحرية والكرامة ،للدفاع عن الجمهورية
واملكتسبات الوطنية.
وعرب نائب الرئيس ،عن أصدق التعازي
واملواســاة ألرس الشــهداء وأقاربهم
وزمالئهم ،ســائالً الله العيل القدير أن
يتغمدهم بواســع رحمته ويســكنهم
فسيح جناته ،وأن يلهم أهلهم وذويهم
الصرب والسلوان.

في حفل تخرج دفعة جديدة من المركز التدريبي في معسكر مرة بشبوة

تحت شعار "توجيه مؤثر لجيش منتصر"

دورة تأهيلية يف جمال العمل املعنوي لطواقم
التوجيه يف وحدات املنطقة العسكرية الثالثة

العقيد الرشقي :ميادين التأهيل والتدريب جزء ال يتجزأ
من ميادين واجب الدفاع عن الوطن

شــهد ميدان املركز التدريبي ملعسكر مرة بمدينة
عتق ،محافظة شــبوة .السبت حفل تخريج الدفعة
الخامسة مستجدين من منتسبي اللواء  21ميكا.
ويف حفــل التخريج الذي نظمته شــعبة التوجيه
املعنوي باللــواء 21ميكا وحرضه كل من قائد اللواء
الثاني مشاة جبيل العميد عيل املصاب وأركان اللواء
ثاني مشــاة جبيل العقيد نارص عيــدروس الديويل،
وعمليات اللواء  21ميكا العقيد خالد الحمادي وعدد
من القيادات العسكرية وقادة األلوية والوحدات ،ألقى
العقيد أيوب الرشقي ركن توجيه اللواء  21ميكا كلمة

أشاد يف مســتهلها بالجهود التي تبذلها قيادة املركز
التدريبي يف جانب تدريب وتأهيل أفراد ومنتســبي
القوات املسلحة سواء هذه الدفعة أو الدفع املتخرجة
سابقا.
وأكد الرشقي أن مياديــن التأهيل والتدريب جزء
ال تتج ّزأ من مياديــن القتال واداء الواجب دفاعا عن
الوطن وأمنه واستقراره ..
عرب عن شكره للمدربني عىل ما بذلونه من جهود
أثناء عملية التأهيل والتدريب ..مشــيدا باملستوى
االنضباطي العايل للمتدربني أثنــاء تلقيهم املعارف

أقيم يف املنطقة العسكرية الثالثة دورة تأهيلية
يف مجال العمل املعنوي واإلرشادي لطواقم شعب
التوجيه املعنوي والسيايس يف الوحدات العسكرية
التابعة للمنطقة .
ويف افتتاح الدورة التي أقيمت برعاية اللواء الركن
نارص عيل الذيباني رئيس هيئة العمليات الحربية
القائم بأعمال املنطقة العســكرية الثالثة تحت
شــعار توجيه مؤثر لجيش منترص ،القى العميد
الركن أحمد األشول مدير دائرة التوجيه املعنوي
كلمــة توجيهية أكد عىل أهميــة إقامة الدورات
التأهلية لرجال وضباط التوجيه حاثا ً املشاركني يف
الدورة عىل بذل املزيد من الجهود واكتساب املعرفة
يف مجال العمل التوجيهي واملعنوي
مبينا أن لرجل التوجيه دورا ً محوريا ً وأساسيا ً
يف نجاح املعركة وتحقيق النرص.

من جهته القى العقيــد محمد املكروب رئيس
شعبة التوجيه املعنوي باملنطقة الثالثة كلمه رحب
فيها بالحارضين من ضيوف ومدربني ومتدربني،
ونقل لهم تحيات رئيس هيئــة العمليات القائم
بأعمال قائــد املنطقة العســكرية الثالثة اللواء
الركن نارص الذيباني ،وحث املشاركني عىل رضورة
االستفادة من الدورة وتطبيق مخرجاتها عمليا
يف امليدان.
عرب املشاركون يف الدورة عن شكرهم وتقديرهم
لقيادة املنطقة وقيادة شعبة التوجيه عىل إقامة
هذه الدورة التأهيلية للعاملني يف مجال التوجيه
واالرشــاد املعنوي مطالبني باملزيد واالستمرار
يف إقامــة مثل هذه الدورات التي تســهم يف بناء
رجل التوجيه املعنوي ليتمكــن من أداء مهامه
ومسؤولياته يف امليدان

والتعليمات العسكرية.
ولفت العقيد الرشقي إىل أن هذه الدفعة ســتكون
رافدا ً جدي ًدا ونوعيــاَ للقوات املســلحة يف مختلف
الجبهات وامليادين ،خصوصــا َ بعد تلقيهم تدريبات
عالية واكتســابهم املهــارات القتاليــة واملعارف
العسكرية.
ونفذ الخريجون عروضاً عسكرية واستعراضات
قتالية عكست ما اكتسبوه من مهارات وقدرات خالل
فرتة التأهيل والتدريب.

في حفل اختتام دورة مهارات التخطيط القتالي لقيادات وحدات قوات األمن الخاصة في مأرب

العميد الدكتور املسلمي  :نشيد بالتفاعل اإلجيايب للمشاركني يف الدورة

الوكيل املخاليف يؤكد عىل تذليل الصعوبات التي تواجه اجلرحى ويثمن
جهود أجهزة الرشطة يف تثبيت دعائم أمن واستقرار املحافظة

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي
املخاليف اســتعداد الســلطة املحلية يف املحافظة،
لإلســهام الفاعل يف حل ومعالجة ملف الجرحى
بحسب اإلمكانات املتاحة ،وذلك تقديرا ً لبطوالتهم
وتضحياتهم يف خدمــة الوطن وقضاياه املصريية،
وصمود أبنــاء تعز رغم االســتهداف املبارش لهم
بالقصف يومياً ،مشيدا ً بالدور البطويل والنضايل الذي
جسده أبطال الجيش واملقاومة الشعبية.
جاء ذلك أثناء مناقشته مع لجنة الجرحى املشاكل
والصعوبات التي تواجه الجرحى يف الداخل والخارج.
ويف اللقاء الذي حرضه وكيال املحافظة ،لشؤون
الدفــاع واألمن اللواء الركــن عبدالكريم الصربي،
والدكتور عبدالحكيم عون ،ومدير االســتخبارات
العسكرية بمحور تعز العميد عبده البحريي ،والقائم
بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور
عبدالرحيم السامعي ،ورئيس لجنة الجرحى الدكتور
محمد فؤاد ،شدد املخاليف عىل رضورة العمل وبذل كل
الجهود من أجل معالجة الجرحى وحل مشاكلهم،
ووضع الحلول الجذرية مللف الجرحى.
ويف جانب آخر ثمن الوكيل املخاليف الجهود الكبرية

التي تبذلها رشطة محافظة تعز يف تحسني مستوى
األداء االمني والخطوات الكبرية التي قطعتها وأثمرت
يف ضبط عد ٍد من املطلوبني أمنياً ،والحد من انتشار
الجريمة بشــتى أنواعها ومظاهرهــا وذلك أثناء
حضوره تدشــن إدارة رشطــة الدوريات الراجلة
برشطة املحافظة املرحلة الثالثة من نظام التحكم
املرئي عرب كامريات املراقبة ،والذي يستهدف شارع
املطهر وشارع املصىل .
وأثناء التدشني أشاد املخاليف بنظام التحكم املرئي
الذي حقق نجاحات كبرية وأســهم إىل حد كبري يف
نجاح العمل األمني واالرتقاء به.
مؤكدا ً بأن مرشوع التحكم املرئي خطوة مهمة يف
تثبيت دعائم األمن واالستقرار.
من جانبه أكد مدير عام رشطة املحافظة العميد
جار يف تنفيذ نظام التحكم
منصور األكحيل ،أن العمل ٍ
املرئي يف عد ٍد من شــوارع وأحياء مدينة تعز ،الفتا
إىل أن فرق العمل مستمرة يف أداء مهامها بالتنسيق
والرشاكة املجتمعية مع القطاع الخاص واملحالت
التجارية ،مبينا ً أن رشطــة املحافظة أعدت خطة
متكاملة ل ُيغطي هذا املرشوع كامل مدينة تعز.

العميد شعالن :التدريب و التخطيط بالوسائل الحديثة مهم جدا لالرتقاء
بمستوى تنفيذ المهام القتالية واألمنية

اختتمت ،األحد املــايض دورة تدريبية يف مجال
مهارات التخطيط القتايل لقيادات وحدات قوات األمن
الخاصة يف محافظة مأرب.
ويف الدورة اكتسب املشاركون يف الدورة مهارات
التخطيط القتايل املشرتك وغريها من فنون ومهارات
التخطيط الحديث.
وخالل حفل الختام أشــاد نائب مدير دائرة التدريب
للقوات املسلحة العميد الدكتور مانع املسلمي يف كلمة

املدربني باألداء والتفاعل اإليجابي للمشاركني يف الدورة
والتي تم تنفيذها يف وقت حساس.
من جانبه أكد قائد قــوات األمن الخاصة مأرب
العميد عبد الغني شعالن عىل رضورة ترجمة ما تم
التدريب عليه علميا يف الواقع العميل إلتقانه ،الفتا
إىل أن أسلوب التخطيط بالوسائل الحديثة مهم جدا
لإلرتقاء بمســتوى تنفيذ املهام القتالية واألمنية
وبمهارات عالية لقوات الجيــش واألمن للحفاظ

عىل الجمهورية واستعادة الوطن من قوى املليشيا
االنقالبية.
ويف كلمة الرتحيب شكر رئيس أركان قوات األمن
الخاصة فرع مأرب العقيد عبدالله الصربي ،قيادة
الفرع عىل تذليل الصعاب إلنجــاح الدورة ،مثمنا
تفاني املدربني يف تدريب وتدريس املشاركني يف الدورة
وحرصهم عىل نقل خرباتهم ومعلوماتهم بكل تفان
وإخالص.

عسكرية
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نوه إلى أن سلوك مليشيا الحوثي اإلجرامي بحق المختطفين يؤكد أنها وجه بارز لإلرهاب

نائب الرئيس يعزي يف استشهاد البطل أسامة عافية
جـراء تعذيبـه فـي سـجون املليشيات

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل
محســن صالح ،برقية عزاء ومواساة إىل الشيخ
أحمد عافية يف استشهاد نجله البطل أسامة أحمد
عافية ،الذي فارق الحياة تحــت وطأة التعذيب
الوحيش يف سجون املليشيا الحوثية املدعومة من
إيران.
ونوه نائب الرئيس إىل أن االسلوب اإلجرامي الذي
تنتهجه املليشيا االنقالبية بحق املختطفني واملُغيّبني
يف سجونها من تعذيب وتنكيل حتى املوت ،يثبت
بأن املليشيا الحوثية وجه بارز لإلرهاب واإلجرام..
مشريا ً إىل ان حادثة استشهاد البطل أسامه عافية
واحدة من بني آالف الحاالت اإلجرامية املماثلة..
داعيا ً املنظمات املدنيــة والحقوقية واملهتمني إىل
إدانة هذه الجرائم وتوثيقهــا واتخاذ االجراءات

التي تتوافق مع ما تقره القوانني واملواثيق املحلية
والدولية.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بثبات الشهيد
وبسالته ومقارعته للمليشيا ..معربا ً عن خالص
التعــازي واملواســاة إىل أرسة الشــهيد وأقاربه
وزمالئه ..ســائالً الله العيل القديــر أن يتغمده
بواسع رحمته ويســكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان.
وكان الجندي أســامة أحمد عافية ،أحد أفراد
اللواء  ،310قد استشهد تحت التعذيب ،يف سجون
مليشيات الحوثي االنقالبية بمحافظة عمران.
وأكدت مصادر مقربة ،أن الشهيد أسامة عافية،
تويف يف سجون مليشيا الحوثي بعد تعذيب ممنهج
استمر ألكثر من تسعة أشهر.

وأشارت املصادر إىل أنه تم أرس الجندي يف معارك
فرضة نهم بداية العام الجاري ،وتعرض للتعذيب
الوحيش وأصيب نتيجة ذلك بفشل كلوي ،قبل أن
يفارق الحياة األربعاء املايض 21أكتوبر.
وأضافت "أن عددا ً من املتحوثني من محافظة
عمران قاموا بالتناوب عىل تعذيب األسري "أسامة"
ومنعوا عنه مياه الرشب.
وأكدت املصادر أنه تم التواصل مع مليشــيات
الحوثي عرب وســاطة بهدف إجراء عملية تبادل
إلنقاذ حياة أسامة ،إال أن املليشيات طلبت نصف
مليون ريال مقابل العالج حسب زعمها ،وهو ما
وافقت عليه أرسته ،وتم ارســال مبلغ  250ألف
ريال الثالثاء قبل املايض ،يف حني سيتم ارسال بقية
املبلغ صباح اليوم الثاني ،إال أن والد أسامة تفاجأ

باتصال من أحد مرشيف املليشيات يخربه بأن أسامة
قد فارق الحياة.
ورغم وفاة سامة تحت التعذيب ،إال أن مليشيا
الحوثي رفضت تســليم جثته ،مالم يكن هناك
عملية تبادل للجثث.
وكانت مليشــيا الحوثي اإلرهابية ،قد أعدمت
ثالثة أرسى من أبطال الجيش يف محافظة الضالع،
الثالثاء قبل املايض ،وسبقها بأسابيع إعدام أسري
تحت التعذيب والتمثيل بجثته يف محافظة الجوف،
كما قامت بإعدامات مماثلة يف أكثر من محافظة
خالل األشهر املاضية من العام الجاري .وتواصل
املنظمات املدنية ومنظمات حقوق اإلنسان غض
الطرف عن جرائم وانتهاكات املليشــيا الحوثية
للسجناء يف سجونها غري الرسمية.

اجلوف ..أبطال القوات املسلحة حيررون مواقع جديدة
ويستنزفون املليشيا احلوثية
تقرير /رفيق السامعي

يواصل أبطال القوات املسلحة ورجال القبائل
أملســنودين بطــران تحالف دعــم الرشعية
انتصاراتهم امليدانية يف املعارك التي يخوضونها
يف أكثر من جبهة ضد مليشــيا الحوثي املتمردة
املدعومة من إيران.
خالل أسبوع مىض نفذ أبطال الجيش عملية
عسكرية هجومية عىل تمركز مليشيا الحوثي يف
مديرية حب الشــعف وحرروا مساحات واسعة
واسرتاتيجية وكبد املليشيا الحوثية خسائر كبرية
يف الجبهة ذاتها.
وحررت قــوات الجيش مســنودة باملقاومة
الشعبية االسبوع الجاري مساحات واسعة رشقي
مدينة الحزم بعد تنفيذهم عملية عسكرية نوعية
وخاطفة عىل مواقع كانت تتمركز فيها املليشيا
الحوثية يف الجبهة ذاتها..
وك ّبد أبطال الجيش املليشيا االنقالبية خسائر
فادحة وكبرية يف األرواح واملعدات.
يف اإلطار أكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة،
العميد الركــن عبده مجيل يف ترصيح ســابق
لسبتمرب نت أشار فيه ً إىل أن قوات الجيش حققت
تقدما ً اسرتاتيجيا ً يف جبهة الخنجر يف محافظة
الجوف ،حيث تقدمت وســيطرت عىل مناطق
ومواقع اسرتاتيجية ،غرب املعسكر ،منها "خليف
الغمارة" واملواقع املحيطة بها.
وأضاف مجيل أن املواقع التــي أصبحت بيد
أبطال الجيش يف هذه األماكن ،تعد من أهم املواقع
الحاكمة ،وتحقق قطع طــرق اإلمداد ،إضافة
إىل الســيطرة النارية للجيش عىل مواقع أخرى
للمليشيات الحوثية املتمردة.
واضاف العميد مجيل قائال :قواتنا مســتمرة
يف التقدم ومحافظة عــى مواقعها ،ولن تتنازل
عن أي شرب حررته يف األيام السابقة من قبضة
املليشيات االنقالبية ،ســواء يف الجوف أو مأرب
أو يف غريها من الجبهــات القتالية ،التي قدمت
فيها جهدها وعرقها ودمها ،مع التفاف شعبي،
يزداد يوما ً بعد آخر ثقة بأبطال قواتنا املسلحة
وصمودهم وتضحياتهم".

تحرير مواقع جديدة

يف الســياق قال قائد املحور الشــمايل العميد
هيكل حنتف ،إن أبطال الجيش حرروا مساحات
عسكرية واسعة رشق منطقة بري املرازيق القريبة
من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ،خالل
عملية عسكرية ناجحة انطلقت من ع ّدة محاور
عسكرية ،وحققت أهدافها املرسومة بكل نجاح.
وأضاف العميد حنتف أن املعارك العســكرية
والبطولية التي خاضها األبطال البواسل أسفرت
عن مرصع وجرح العرشات من مليشيا الحوثي
االنقالبية ،فيما تمكن أبطال الجيش من أرس عدد
كبري من العنارص التابعة لتلك العصابة اإلجرامية

التي تقود عنارصها ومقاتليها إىل محارق املوت
والهالك ،واســتعادة عدد مــن األطقم القتالية
بعتادها وكميات كبرية مــن الذخائر املتنوعة،
واألسلحة املتوسطة والخفيفة.

هجوم واسع

شن أبطال الجيش الوطني مسنودين باملقاومة
الشعبية مطلع األسبوع الجاري ،هجوما ً واسعا ً
يف مديرية خب الشعف استهدف مواقع عسكرية
اسرتاتيجية كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي
االنقالبيــة يف مديرية خب الشــعف بمحافظة
الجوف ،وأســفر الهجوم الذي نفــذه األبطال
البواســل عن خســائر برشية ومادية كبرية يف
صفوف تلك العصابة اإلجرامية املدعومة إيرانيا.
وقال عمليات اللواء  161العقيد حسني اليعري:

إن أبطال الجيش الوطني بعد أن رسموا خطتهم الوطني مواقع عســكرية اســراتيجية كانت
العســكرية بإحكام هاجموا مواقع املليشــيا تتمركز فيها مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة
الكهنوتية يف جبال أم الغضب ،التي تبعد بحوايل من إيران يف منطقة الرقيب األسود التي تطل عىل
عرشين كيلو مرت مربع عن معســكر الخنجر برئ املرازيق ،وأسفر عن سقوط قتىل وجرحى من
ً
وصول إىل جبال أم الغضب املطلة عنارص املليشــيا الكهنوتية ،وتدمري ستة أطقم
االسرتاتيجي،
عىل سوق الثلوث القريب من العقبة.
قتالية تابعة لتلك العصابة اإلجرامية.
وأضاف العقيد اليعري أن املعارك العســكرية
خسائر فادحة
والبطولية التي خاضها األبطال البواسل أسفرت
خرست مليشيا الحوثي العرشات من عنارصها
عن سقوط ومرصع عرشات القتىل والجرحى من وعتادها العسكري يف محاوالتها السرتجاع مواقع
عنارص املليشــيا االنقالبية ،فيما تمكن األبطال يف جبال الربقاء بجبهــة الخنجر يف مديرية خب
امليامني من تدمري ثالث عربات وعدد من األطقم والشعف بعد أن سيطر عليها أبطال الجيش. .
القتالية التابعة للمليشــيا املتمردة ،كما تمكن
وقال رئيس عمليات قــوات حرس الحدود
أبطال الجيش الوطني من استعادة كميات كبرية وقائد لواء الحســم حرس حدود العميد هادي
من األسلحة والذخائر املتنوعة.
الجعيدي إن قوات الجيش الوطني ،أفشــلت
ويف الســياق ذاته ،استهدفت مدفعية الجيش العديــد من املحاوالت للمليشــيا االنقالبية يف
استعادة جبال الربقاء والتي استمرت ملدة ثالثة
أيام عىل التوايل.
وأكد العميــد الجعيدي أن املليشــيا املتمردة
خــرت العرشات من مقاتليهــا يف محاوالتها
اليائسة الستعادة جبال الربقاء وتدمري مخازن
أسلحتها وأطقمها العسكرية.
مضيفا ً أن أهداف ومحــاوالت تلك العصابة
اإلجرامية تحطمت أمام عزيمة وعظمة أبطال
الجيش الوطني  ،مشــيدا ً بالــدور الذي بذلته
مقاتــات التحالف العربي يف إســنادها لقوات
الجيش الوطني بجبهة الخنجر.
وقال قائد لواء الحسم أنه "ال يمكن ألي عوائق
أو تحديات أن تثنينا عن امليض قدما ً يف استعادة
الوطن ودحر املليشيا املتمردة املدعومة من إيران،
وإن التضحيات الغالية تهون يف ســبيل الوطن
وكرامته ورفعته".

تأمين المواقع المحررة

يف الســياق ذاته نفذت قوات الجيش مسنودة

باملقاومة الشــعبية منتصف األسبوع الجاري،
عملية عسكرية واسعة لتمشيط وتأمني املواقع
العسكرية واالسرتاتيجية التي حررتها منتصف
األسبوع جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية
خب الشعف شمايل محافظة الجوف.
وقال قائد اللواء  161العميد مطيع الدميني،
إن أبطال الجيش الوطني طاردوا فلول مليشيا
الحوثي املتمردة الذين تركهم مرشفو املليشــيا
الكهنوتية والذوا بالفرار ،وتمكن األبطال البواسل
من أرس العرشات منهم واستعادوا كميات كبرية
من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأضاف العميد الدميني أن العملية العسكرية
الخاطفة والناجحة أســفرت أيضــا ً عن مقتل
وجرح العرشات من عنارص املليشــيا اإلمامية،
وتدمري عدد من العربات واآلليات القتالية التي
كانت بحوزة تلك العصابة اإلجرامية.
وأكد قائد اللواء  161أن أبطــال الجيش الوطني
ليس هدفهم تحرير واســتعادة مواقع عسكرية ،أو
اســتعادة مدينة الحزم فقط ،بل الهدف الكبري هو
تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من قبضة مليشيا
التمرد واالنقالب الكهنوتية املدعومة من إيران.
وأشــار العميد الدميني إىل أن املعنويات التي
يتحىل بهــا أبطال الجيش الوطنــي يف جبهات
وميادين الرشف والبطولة عالية ،وهم يدافعون
عن أهــداف الثــورة والجمهوريــة والثوابت
واملكتسبات الوطنية ضد مليشيا املوت والدمار
واإلجرام الساللية والظالمية.
وكان أبطال الجيش الوطني قد شــنوا مطلع
ً
هجوما مباغتا ً تمكنوا خالله من
األسبوع الجاري
تحرير عدد من املواقع العسكرية واالسرتاتيجية
املهمة جنوب غرب معسكر الخنجر االسرتاتيجي
منها جبل خليف الجبارة ،وأسفرت تلك املعارك
القتالية عن سقوط العرشات من عنارص املليشيا
الحوثية اإليرانية بني قتيل وجريح.
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حوار

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

رئيس منظمة صوت الطفل لـ«

»:

نعمل عىل التصدي لالنتهاكات التي تطال األطفال

ثلث مقاتلي الحوثي هم أطفال بحسب منظمة األمم المتحدة للطفولة
يعد أصغر شاب يرأس منظمة مختصة بالطفولة وقضاياهم يف اليمن ،وبدأ بتحمل مسؤولية منارصة قضايا
األطفال منذ أن كان بســن الخامسة عرش ،وهو يرى أن لألطفال حقوقا ً ويجب املطالبة بها والخروج ألجلها،
وبالتايل عمل عىل تأسيس فريق يهتم باألطفال يف صنعاء عام 2014م ،وانتقل لتأسيس حكومة األطفال ،وكان
الهدف والغاية هو النظر واالهتمام بقضايا الطفل وبشكل خاص يف وضع الحرب ،وخالل السنوات األخرية بدأت
تراوده فكرة إنشاء منظمة خاصة بالطفولة والدفاع عن حقوقهم ،وتبني قضاياهم ،حتى تحقق له ذلك الحلم
العام املنرصم 2019م ،فأنشأ منظمة صوت الطفل.
رئيس منظمة صوت الطفل-أحمد املقرمي يتحدث ل 26سبتمرب عن تفاصيل مرشوعه ،وما حققته منظمته
من إنجازات يف سبيل الدفاع عن حقوق األطفال ،وغريها من القضايا املتعلقة بالطفولة ..فإىل التفاصيل.

التقاه /جبر صبر
* بدايـ ً
ـة لــو تحدثنــا يف نبــذة تعريفيــة عــن
املنظمــة ،نشــأتها ،أهدافهــا؟
منظمة صوت الطفــل ،منظمة متخصصة
بالدفاع عن حقوق الطفل يف الجمهورية اليمنية،
وتعمل بوضع الحــرب القائمة منذ نصف عقد،
بمحور أساس وهو رصد ومنارصة االنتهاكات
الستة التي تقع عىل األطفال وهي القتل والتشويه،
والتجنيد واالستخدام يف القتال ،ومهاجمة املدارس
واملستشــفيات ،واختطاف األطفال واعتقالهم
واخفاؤهم ،قطع سبيل املســاعدات اإلنسانية
االعتداءات الجنسية والتحرش ،ومنظمة صوت
الطفل تم إشهارها عام 2019م ،كما أن أهدافنا
بمضمونها تسعى لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
الدولية بشكل عميل وجاد.
* مــا الــذي جعلــك تحمــل همــوم الطفولــة
وأنــت بهــذا الســن؟
عمري  24سنة وأدرس القانون ،والحقيقة أن
تحميل لقضايا األطفال هو نتيجة ثورة الشباب
السلمية لقد كنت أحد جرحى الثورة حيث اصبت
مرتني متتاليتني ،كانت أهدافها عندي ،أن لألطفال
حقوق ويجب املطالبة بها والخروج ألجلها وتتمثل
بالتعليم والصحة ،وكان عمري  15ســنة ،وقد
داومت يف سبيل الدفاع عن حقوق الطفل منذ ذلك
الحني ،عملت عىل تأسيس فريق يهتم باألطفال
يف صنعاء م،2014وانتقلت لتأســيس حكومة
األطفال وكان الهدف والغاية هو النظر واالهتمام
بقضايا الطفل وبشكل خاص يف وضع الحرب ،من
وسط الحكومة اليمنية وقد رحب بفكرتي رئيس
الوزراء عام م ،2016وكان قد حرر بشأنها الوالد
عيل محسن صالح نائب رئيس الجمهورية مذكرة
اشــار إىل الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،استيعاب
تأسيس حكومة األطفال.
* منــذ متــى بــدأت فكرتــك يف انشــاء املنظمة؟
وهــل مــن معوقــات واجهتــك يف ذلك؟
بعد أن تركت العمــل يف حكومة األطفال عام
م ،2017أصبحت حامالً لهم تأســيس منظمة
متخصصة بالطفولة وطموحــي تقديم عمل

مرشف بهذا امللف ألنني لم أكن راضيا ً بمضمون
وطبيعة العمــل يف حكومة األطفــال مع ذات
الرشيحة ،حتى اســتطعت أن أؤسســها عام،
2018م.
* مــا مــدى تعــاون الســلطة املحليــة والجهــة
املختصــة يف مــأرب معكــم يف انشــاء املنظمــة
ويف عملكــم ككل؟
هناك تعــاون إداري مع مكاتــب الحكومة
العمومية يف املحافظة ،ونحن يف الحقيقة نشكر
قيادة الســلطة املحلية يف محافظة مأرب عىل
االهتمام وتسهيل عمل منظمات املجتمع املدني
ونتطلع لبناء تعاون يثمر ويســتمر ويســهم
بالتصدي للجرائــم املرتكبة ضــد األطفال يف
املحافظة.
* قامــت املليشــيا ليلة  26ســبتمرب باســتهداف
األطفــال بمدرســة امليثــاق ،مــا دور املنظمــة
إزاء هــذه الجريمــة؟
 ال شك ان هذه جريمة انسانية بحق الطفولة،وقد قمنا مع املنظمات الحقوقية واملدنية بمأرب
بتنظيم وقفة احتجاجية يف فناء املدرسة ،مطالبني
املجتمع الدويل واألمم املتحدة القيام بردع مليشيا
الحوثي وإدانة جرائمها ،ووقف تلك الجرائم.
ونحن يف املنظمة قمنا بتقديم بالغ إىل القضاء
العســكري كونه متخصص بالتحقيق وفقا ً
للمادة  ،21وقد تمت عمليــة التحقيق ونحن
نتابع هذا االستهداف ،وسنقوم بإعالم املنظمات
الدولية الحقوقية وكذا سنرســل نسخة من
إجراءات التحقيق وادانــة منظمات املجتمع
املدني ،ونطالــب بإدانة الجريمــة املمنهجة
باستهداف املدارس وهي أحد االنتهاكات الستة
التي صنفها مجلس األمن.
* شارك مئات األطفال يف هذه االحتفائية ،كيف
تنظرون لهذه املشاركة واهميتها؟
ال شــك أن ثورة  26سبتمرب تمثل النور الذي
بفضله نحن اليوم نتحدث ،وهي مقدســة عند
كل اليمنيني شأنها شأن الثورة الفرنسية ،وهذا
عيد وطني يمني عظيم ،من الطبيعي أن يشارك

نعمل على رصد
وتوثيق انتهاكات
المليشيا بحق األطفال،
ومناصرة حقوقهم
الستة ،ونعمل على
مناصرتهم في عموم
اليمن
األطفال بها كونها كانت ألجل مستقبل اليمن،
وهي كذلك ألجل مستقبل األجيال القادمة ،غري
أن مليشيا الحوثي حاولت اغتيال نحو  400طفل
كانوا يف املدرسة ،وهذا الذي أصابنا بفزع لوال أن
األطفال خرجوا إىل ساحة العرض بعد دقائق من
خروجهم من املدرسة التي استهدفت بالصاروخ.
* هــل مــن إحصائيــة وثقتموهــا منــذ إنشــاء
املنظمــة بحــق جرائــم األطفــال يف اليمــن؟
نحن نعمل عىل برنامج خاص بالرصد والتوثيق
ومنارصة حقوق األطفال الســتة يف محافظة
مأرب وســيعمل هذا الربنامج يف 10مديريات
ونحن من خالله سنستطيع التوصل إلحصائيات
دقيقة ،ولدينا ســجالت قمنا بتوثيقها وعملنا
عىل منارصتها يف عموم اليمن ،لكن ال أستطيع
اإلفصاح بشكل دقيق اال بعد اتمام برنامج الرصد
بآليات العمل القانونية املتبعة محليا ودوليا.
* تواصــل مليشــيا الحوثــي جرائمهــا بحــق
األطفــال ،مــن قصــف وقنــص وزراعــة
الغــام ،كيــف تواجهــون هــذه الجرائــم؟

بموجب نظر مجلس األمن الــدويل تعد هذه
الجرائم جســيمة بحق األطفال يعاقب عليها
الجاني ومليشــيا الحوثي ارتكبت فعالً إجراميا ً
بحق األطفال كما تنص كل مواد اتفاقية حقوق
الطفل ،ويستوجب هنا تفعيل عمل مكتب املمثل
الخاص لألمم املتحدة املعنــي باألطفال والنزاع
املســلح ،ليقوم بواجبه لحماية حقوق األطفال
املترضرين من الحرب يف اليمن .
* تــزج مليشــيا الحوثــي باألطفــال يف معاركها
القتاليــة بمختلــف الجبهــات ،مــا الجــرم
القانونــي واإلنســاني يف ذلــك؟
نعم تزج مليشيا الحوثي باألطفال يف املعارك
القتالية وهي الزالت يف القائمة الســوداء لألمم
املتحدة ملنتهكي حقوق الطفل ،ودورنا الرئييس
املالحقة القانونية للمجرمني بحق األطفال .وتكفل
ذلك املحكمة الجنائية الدولية التي ينص نظامها
األسايس املُعلن يف روما عام  ،1998يف قائمة جرائم
الحرب التي تخضع الختصاص املحكمة ،مشاركة
األطفال دون الخامسة عرش مشاركة فعلية يف
األعمال العدائية أو تجنيدهم يف القوات املسلحة
الوطنية أو الجماعات املسلحة خالل نزاع مسلح
غري دويل.
* هــل هنــاك مــن احصائيــة بعــدد األطفــال
الذيــن جندتهــم مليشــيا الحوثــي للقتــال
معهــا؟
ثلث مقاتيل مليشيا الحوثي املسلحة هم أطفال
بحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة.
* برأيــك ملــاذا تســتغل مليشــيا الحوثــي
األطفــال للقتــال معهــا ،مــع أن ســنهم
الصغــر ال يمكنهــم مــن حمــل الســاح
والقتــال؟
الطفل ال يهرب من املعركــة ويصبح نتيجة
التعبئة الطائفية قــوي وال يخاف من املواجهة،
سهولة التأثري عىل األطفال أكثر من التأثري عىل
الكبار للتحشيد القتايل.
* هــل تقومــون برفــع جرائــم املليشــيا بحــق
الطفولــة للمجتمــع الــدويل أو املنظمــات
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الحقوقيــة الدوليــة؟
منظمة صوت الطفل ســتغدو رشيكا مهما
للجنة حقوق الطفــل الدولية املختصة بمتابعة
اتفاقية  )CRCونحن نتواصل بشكل مستمر مع
مكتب املمثل الخاص لألمم املتحدة املعني باألطفال
والنزاع املسلح ،كما نبحث تمثيل منظمة صوت
الطفل الفرنسية الدولية يف اليمن كرشيك رسمي،
وخالله نعمل بشــكل قانوني دقيق لنستطيع
الخروج بإنجاز حقيقي ألجل األطفال يف اليمن
* كيــف تــرى تفاعــل املجتمــع الــدويل واألمــم
املتحــدة واملنظمــات الحقوقيــة الدوليــة
إزاء جرائــم مليشــيا الحوثــي بحــق أطفــال
اليمــن؟
هنــاك إدانة دولية وبإجمــاع لجرائم الحرب
املرتكبة من قبل مليشــيا الحوثي ضد األطفال،
واألمم املتحدة تدين املليشيا بوضعها يف القائمة
السوداء ملنتهكي حقوق الطفل وتؤكد أن الجماعة
لم تتخذ أي إجراءات للكف عن ارتكاب الجرائم
ضد األطفال.
* كيــف تنظــر إىل واقــع ،ومســتقبل األطفــال
يف اليمــن؟
الواقع مخيف ،ودعني أقول من خاللكم ،لم
يتعرض أطفال أي دولة يف العالم مثل ما تعرض
له أطفال اليمن أثناء الحرب والصورة التي حاول
الجميع توضيحها للعالــم بوضع األطفال يف
اليمن بقت بسيطة جدا ً أمام الحقيقة الواقعة يف
اليمن ،واملستقبل أشد صعوبة وعلينا أن نتخيل
جيالً بالكامل مقعد ومشــوه جسديا ً ونفسيا ً
وسيحتاج اليمن إىل الكثري من العمل مع األطفال
يف املستقبل
* كلمة أخرية تود قولها بختام هذه املقابلة؟
باسم منظمة صوت الطفل ،أقدم لكل العاملني
يف املجال اإلنساني والذين يعملون بشكل خاص
مع األطفال يف اليمن خالص الشــكر واالحرتام،
ونتمنى بصدق وأمل كبري أن يعم السالم واألمن
وأن يتعاىف اليمن من هذه الحرب الذي ترضر منه
أطفاله وال ذنب لهم يف الحرب سوى أنها أنهكتهم.

ندوة سياسية فكرية لـ«جذور» يف أبني

نظم منتــدى " جــذور " للفكر
َّ
والثقافة ندو ًة فكرية سياسي ًة حملت
عنوان قصة ثورة أذلّت إمرباطورية
بقاعــة نادي " فحمــان " الريايض
والثقايف بمديريــة مودية بمحافظة
أبني.
رحب
ويف كلمتيهمــا االفتتاحيــة َّ
وكيل محافظة أبني للشؤون الرتبوية
والصحيــة عبدالعزيز الحمزة ومدير
عام مديرية مودية عبدالنارص العزي
بالضيوف القادمني مــن محافظة
مأرب للمشــاركة يف الندوة شاكرين
مشــاركتهم احتفاالت أبني بأعياد
الثورة للتعبري عــن الروابط األخوية
التي تجسد وحدة الشعب والوطن.
عب رئيس منتدى " جذور
من جهته َّ

" للفكــر والثقافة عمــار التام عن
سعادته باملشاركة يف الندوة إىل جانب
مثقفي ووجهاء مدينة مودية مؤكدا
عىل أهمية مثل هذه الفعاليات الوطنية
يف ظل التحديات التي تستهدف تمزيق
النسيج االجتماعي الوطني.
وخــال الندوة شــارك العديد من
املثقفني واملفكرين بأوراق عمل بحثية
تناولــت الســياق التاريخي والفعل
الثوري اليمنــي املوحد خالل ثورتي
سبتمرب وأكتوبر مؤكدين عىل أنهما
مثلتا أنموذجا فريدا للتالحم الوطني.
كما شارك الدكتور عيل عيل القهايل
بورقــة عمل بحثية حملــت عنوان
توأمة االستعمار واإلمامة ،وواحدية
الثورة سبتمرب  /أكتوبر ،تحدث فيها

عن توافق اإلمامة واالســتعمار عىل
طمس التاريخ والحضــارة اليمنية
واســتبدالهما بتاريخ مزور للغزاة
ممثلني بالهادي الريس واملسرت هنس
ومن ســار عىل نهجهما ،وأوضحت
ورقة العمل تشابه أساليب كل منهما
يف اإلساءة إىل الرتاث الوطني وتدنيسه،
مشرية إىل إىل مربرات الثورة اليمنية
ســبتمرب وأكتوبر وواحدية اهدافها
وغاياتها ،وكذا واحديــة التهديدات
املاثلــة اليوم ممثلة بعــودة تحالف
مخلفات اإلمامة واملستعمر.
تخللت الندوة مشــاركات شعرية
وإبداعية ،وشــهدت حضورا ً رسميا ً
ونخبويا ً وشعبيا ً حافالً.
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تخوض معركتها التنموية بحنكة واقتدار وخطوات مدروسة

حمافظة شبوة ..تنمية ترسم املستقبل
يف ســباق مع الزمن ،ويف ظل مرحلة اســتثنائية تحمل املزيد من التعقيدات ،اتخذت
محافظة شبوة قرارها التاريخي بخوض معركتها التنموية املقدسة ،ومن املؤكد أن
معارك البناء والتنمية تعد األكثر شقة وجهدا ،إذ تحفها الكثري من املشكالت والتحديات
واملعيقات التي تتطلب شجاعة وحنكة استثنائية لتجاوزها ،وبالفعل فقد استطاعت
محافظة شبوة تحت قيادة محافظها محمد صالح بن عديو أن تقفز عىل كل الحواجز
وإرث املايض الثقيل ،لتصبح ورشة عمل تنموية دائمة تشق طريقها نحو املستقبل
الواعد الذي يستحقه أبناؤها ،بعد أن ظلوا عقودا من الزمن عىل هامش برامج وخطط
التنمية والبناء واإلعمار والخدمات.
اليوم وبعد سنوات التهميش املمتدة ،ترضب محافظة شــبوة أروع األمثلة وأسمى
النماذج يف التفاف املجتمعات حول قيادتهم املحلية التي استطاعت أن تصنع من خاللهم
وبهم تنمية محلية شاملة متعددة القطاعات باالعتماد عىل القدرات املحلية واإلمكانات
املتاحة ،األمر الذي انتقل باملحافظة من وضع بائس يف فقر الخدمات والفرص والبنى
التحتية إىل محافظة ملهمة يف البناء واإلعمار والتنمية والبناء املؤسيس املستدام.
يف هذا امللف النوعي املخصص ملحافظة شــبوة ،تقدم صحيفة « 26سبتمرب» خالصة
نتائج زيارة فريقها الصحفي للمحافظة ،والذين سلطوا الضوء عىل جوانب متعددة
من الحراك التنموي الذي تشهده اليوم.

ملف :قاسم الجبري
تصوير :أصيل البريهي

تشــهد المحافظة نهوضا تنمويا غير مســبوق يحتكم إلى خطط مدروسة وعمليات متابعة وتقييم مستمرة
حالة الرضا التام لدى مواطني شبوة عن أعمال التنمية المحلية
تكشف عن مالمستها الحتياجاتهم األساسية
وفرت أعمال التنمية والبناء الكثير من فرص العمل الدائمة
والمؤقتة التي استوعبت الخبرات المحلية

تشكل التنمية الثقافية المستدامة ركيزة أساسية في خطط
النهوض وهو مؤشر على جودة التخطيط
تمتلك المحافظة فرص هائلة في مجاالت السياحة الثقافية
والطبيعية ويمكن أن يصبحا موردا مهما

بدأت المرأة في المشاركة الفاعلة ،وألول مرة منحت السلطة المحلية مقرا للجنة الوطنية للمرأة
م ــواط ــنون ي ــؤكـ ــدون لـ«

»:

مشاريع التنمية املحلية يف شبوة قدمت حلوال جذرية وانتقلت باملحافظة إىل عهد جديد

يقول سالم القادري يف مقدمة حديثه :دعواتنا ترافق
كل خطوات السلطة املحلية ألنها تخدم املواطن وتعمل
ألجله ونجد أنها تحمل األمانة وتخلص للوطن ولله قبل
كل يشء ودعواتنا بالتوفيق لكل من يخدم الشعب نحن
معهم بغض النظر عن انتمائه السيايس ،من جملته
األخرية كأنه يبعث برسالة -نيابة عن كل اليمنيني -
مفادها ال يهمنا املسؤول من أي طرف أو حزب املهم
أنه يخدم املواطنني.
ويضيف :نحن املواطنون ملســنا التنمية ورأيناها
ماثلة للعيان سواء يف املجال الصحي أو الطرقات أو يف
التعليم باعتمادهم سبعمائة مدرس متعاقد ألن التنمية
يف شبوة غائبة من عقود.
ويؤكد القــادري أن الكهرباء كانــت تعمل لثالث
ساعات يف اليوم أما اآلن ال تنطفئ إال ساعتني ثالث فقط
والوضع يف عتق مذهل واإلنارة أصبحت يف الشوارع وهذا
لم يكن موجودا من قبل.
وعن الوضع األمني يقول :إنه أصبح يف وضع أفضل
إذ ال أحد من املخربني يستطيع تنفيذ أي جريمة ويخرج
بسالم مثلما كان من قبل ويضيف :اآلن هناك ضبط
ونشكر من خاللكم األجهزة األمنية التي استطاعت أن
تمنع حمل السالح وأنت تراني بدون سالح وأنا شيخ
قبيلة فالناس عندما تحس باألمن ال تريد السالح فأنت
يف مأمن وبالتايل ال تفكر يف حمل السالح.
ووجه القادري شكره للمحافظ الذي ركز عىل حل
املشاكل القبلية  -وتلك خطوات عادة يفعلها مسؤول
صاحب مرشوع وتنمية -يقول القادري :األخ املحافظ
قام بحل املشاكل القبلية املزمنة التي كانت عصية جدا
وأصبح الجميع يطرق باب الدولة ويجد حال ملشاكله
وأخذ حقوقه.
عن الوضع الصحي والبيئي يؤكد أن الوضع أفضل
بكثري من الســابق يقول :لم نكــن نحصل عىل إبرة
واآلن توفرت معظم األدوية واملتطلبات مثل األشــعة
املقطعية التي كنا نذهب من أجلها إىل املكال ،وكنا تجد
القمامة مكدسة يف كل مكان من قبل اآلن تحس أنك
يف محافظة راقية وأصبحت شبوة يرضب بها املثل يف
تواجد الخدمات وكل املكاتب تعمل وأحثهم عىل بذل
املزيد من التعاون مع املحافظ وأن يكونوا فريقا واحدا
ألن املحافظ شخص ال يعوض.

يف هذا الجانب وكل يوم والوضع يسري نحو األفضل.

بعد أن ظلت محافظة شبوة يف هامش
خطط التنمية والبناء واإلعمار عقودا
متتالية ،ها هي اليوم تشــهد مرحلة
جديدة من النهوض التنموي املتسارع
والذي أســهم كثريا يف التخفيف من
مشكلة فقر الخدمات والبنى التحتية،
ووفر عــى املواطنني تكاليف إضافية
باهظة كانوا يدفعونها مقابل حصولهم
عىل خدمات أساسية من محافظات
أخرى ،يف هــذا االســتطالع يتحدث
مواطنون من شبوة لـ« 26سبتمرب»
عن هذا الجانب ..فإىل التفاصيل.

اختفاء أكوام الرمال

خطط التنمية المحلية الشاملة المست احتياجات المواطنين وخففت من مشكلة فقر الخدمات
أسهم االستقرار األمني في مضاعفة الجهود التنموية وتدفق المشاريع االستثمارية إلى المحافظة
ويرى القادري أن شق الطرقات وزفلتتها مرشوع
عظيم ففي مديريته مرخة الســفىل تم تنفيذ طريق
حجفان -عتق وطريق مرخة  -املعاقل وطريق حطب
 نصاب ويشــر إىل أن هناك الكثري من الطرق التينفذتها السلطة املحلية باإلضافة إىل جرس السالم الذي
يعتربه منجزا كبريا جدا كانت القاطرة تستأجر الشيول
بعرشين ألفا ً حتى يمهد لها الطريق حسب القادري.

خدمات طبية

كونه طبيبا ابتدأ حديثه عن الوضع الصحي فيقول
أحمد عيدروس :إن املرىض كانوا يعانون من الذهاب إىل
محافظات أخرى لتلقي العالج بسبب قلة اإلمكانيات يف

مستشفى عتق العام ويستدرك قائالً :لكن اآلن الحمد
لله بجهود السلطة املحلية استطاعوا توفري الخدمات
الطبية للمستشــفى ومن أبرزها األشعة املقطعية
التي تواجدت قبل أشــهر واليزال هناك نقصان مثل
تخصصات القلب وأخصائي مخ وأعصاب وأخصائي
املسالك البولية وكذلك العيون ونطالب السلطة املحلية
مثلما أوجدت األشعة أن توجد تلك املتطلبات للتخفيف
عىل املواطنني من عناء السفر خارج املحافظة.
يؤكد عيدروس أن الكهرباء أصبحت متحسنة بشكل
كبري جدا عن الوضع الســابق وبدا متفائال باملحطة
الغازية التي ســتحل املسألة بشكل جذري وستدخل

الخدمة قريبا حسب وعود املحافظ.
ويضيف :هذا سيوفر الكثري عىل املحافظة وهناك
الخزن االسرتاتيجي املتمثل يف خزن املشتقات النفطية
يكون خاصا باملحافظة وهم اآلن يشتغلون يف املرشوع
وسيحل املشاكل أيضا.
عىل مستوى املشــاريع التي نفذت والتي عىل قيد
التنفيذ يرى أن املحطــة الغازية هي األهم ثم الخزن
االسرتاتيجي وكذا ميناء قنا.
يختتم عيدروس حديثه عن جهود مكتب النظافة
والتحسني بقولة :عىل الرغم من قلة إمكانيات مكتب
النظافة إال أن جهدهم محل تقدير وهناك تقدم ملموس

زكي أحمد يشري إىل أن الخدمات التي يقدمها صندوق
النظافة والتحسني تحوز رضاهم ألنها -حسب قوله-
كانت منعدمة من قبل ويضيف  ..أنا غبت عن عتق أكثر
من شهرين وحني عدت فوجئت عندما وصلت ورأيت
فرقا شاسعا من قبل كنا نرى أكوام الرمال عىل امتداد
الشوارع ومداخل الحارات اآلن نجدها مبلطة والرتاب
اختفى تم ترفعه وهذا مبرش بأن القادم سيكون أفضل.
عن وضع الكهرباء يفيد بأنه جيد جدا وتحســن
ملموس وكبري يف هذا الجانب ليس يف عتق فحسب بل
باقي املديريات أيضــا وحني تدخل الغازية يف الخدمة
ستحل املشكلة برمتها وهذه واحدة من األشياء التي
يشــكر عليها االخ املحافظ بن عديو خصوصا يف ظل
هذه الظروف الصعبة.
يف املجال الصحي يقول  :هناك أمور طيبة يف املجال
الطبي توفرت للناس وسهلت عليهم بدال من التنقالت
ومرارة التعب وباألخص إىل املكال واليزال هناك نقص
لكننا نطمح إىل توفري باقي االحتياجات ملستشفى عتق
الذي يعترب مشفى مركزيا لكل املحافظة كهئية عامة
مستقلة يكون لها ميزانيتها وتوفري الطواقم الطبية.
يرى زكي أن استكمال املحطة الغازية الكهربائية
أكرب مرشوع لكونه سيفتح الباب أمام التنمية ،وأن
الوضع األمني ممتاز ونجد أن األمن مستتب يف اآلونة
األخرية وهو يتجه نحو االستقرار اآلن يف عتق الوضع
األمني أكثر من رائع وكل يوم يمر والوضع إىل األفضل
حسب زكي.

استقرار أمني

ســالم صالح صاحب محل يرى يف استتباب األمن
انجازا كبريا بحد ذاته يقول :الوضع األمني كان هناك
خوف حتى عىل األمالك الخاصة ولكل شخص حارس
ملمتلكاته بعد إغالقها بعد املغرب ،واآلن أمن وأمان ،أغلق
محلك وعد إىل بيتك مرتاح البال.
يؤكد أن الوضع أصبح آمنا وهناك ضبط وردع وهناك
استقرار وانترش األمن يف كل املديريات ودخل إىل األماكن
التي لم يكن يدخلها من قبل.
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ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

نائب مدير عام مكتب األشغال بمحافظة شبوة لـ«

»:

نويل املشاريع املتعثرة األولوية ولدينا فريق هنديس متخصص
يوضح املهندس حسني صائل أنه بعد تعيني املحافظ محمد صالح بن عديو تم تدارس املشاريع املتعثرة التي كانت
الوزارة قد وقعتها ولم تجد تمويال لها وتم معالجة املشاكل التي تسببت بتعثر املشاريع.
ويضيف :وضعنا خطة بالتعاون بني السلطة املحلية ومكتب األشغال العامة والطرق لتحديد املشاريع ذات األولوية،
وتم توقيع  26عقد تنفيذ طرق من أهمها الطرق الرئيسية التي تربط شبوة بمحافظات أخرى وطرق تربط املديريات
ببعضها ومنها شوارع داخلية لعواصم املديريات.
يعترب املهندس صائل مرشوع إعادة جرس السالم أهم مرشوع تم تنفيذه وإنجازه ملا له من أهمية فجرس السالم
هدية كربى للمسافرين فعندما كانت هناك أمطار وتتدفق السيول كان ينتظر املسافرون لوقت طويل يصل بعض
األحيان لثالثة أيام باإلضافة إىل وعورة الوادي طريق أصعب وأطول فطريق التحويلة من الوادي قرابة اثنني كيلو
مرت بينما الجرس أربعون مرتا.
ولفت إىل أن استتباب األمن أسهم يف النهضة العمرانية غري عادية التي تشهدها املحافظة كاشفا أن تراخيص البناء
يف تزايد مستمر وتنوع يف الطلب ،تفاصيل ذلك يف الحوار التايل
حاوره /قاسم الجـبري
* بدايــة لــو تحدثنــا عــن املشــاريع التــي نفــذت
هــذا العــام؟
بعد مجــيء املحافظ بن عديــو وضعنا خطة عمل
مشرتك بني السلطة املحلية مع مكتب األشغال العامة
والطرق لتحديد املشــاريع ذات األولوية ،يف محافظة
شبوة وتم توقيع  26عقد تنفيذ طرق من أهمها الطرق
الرئيسية التي تربط شبوة بمحافظات أخرى وكذلك طرق
يف املقام الثاني تربط املديريات ببعضها البعض ومنها
شوارع داخلية لعواصم مديريات.
خالل هذا العام تم تنفيذ ستة مشاريع بنسبة 100%
وبعض املشاريع جاري تنفيذها بنسبة  95%وبعضها
 80%وهناك تقدم محرز يف التنفيذ ،بوترية عالية من قبل
املقاولني.
تركنا فرصة ملقاولني أثبتوا جداراتهم وأنجزوا ومن
تلك املشاريع مداخل مدينة عتق وهي من أهم املشاريع
ومنها املدخل الغربي شارع الستني بعدد أربعة شوارع
بطول أربعة كيلو مرت تم تنفيذها كاملة من تنفيذ رشكة
املحســني واملرشوع اآلخر املدخل الشمايل ملدينة عتق
شارع الشهيد مهدي االلتم بطول ثمانية كيلو املرشوع
الثالث مرشوع دائري مدينة عتــق الذي يربط املدخل
الغربي باملدخل الشــمايل الختصار الوقت للمديريات
الشــمالية بيحان وماجاورها ولكي اليسبب ازدحاما
للمدينة املرشوع الرابع دائري مخترص داخل مدينة عتق
لتخفيف االزدحام الذي كان بجانب سوق القات السابق،
أما املرشوع الخامس زفلتة شوارع داخلية لحديقة عتق
املركزية وأكملنا العمل فيه يف شــهر خمسة واملرشوع
السادس زفلتة شوارع كلية النفط وإنارتها عىل حساب
السلطة املحلية ملا لها من أهمية كونها الكلية الوحيدة
وطالبها من جميع املحافظات خاصة هذا العام أصبح

نعتمد مواصفات وزارة األشغال العامة والطرق وتم استيعاب قرابة ستين مهندسا معظمهم من أبناء شبوة
تم تنفيذ المرحلة األولى من إنارة الشــوارع الرئيســية بعدد مائتين وســبعين عمود
إنارة والمرحلة الثانية قرابة أربعمائة عمود
الطلبة يتوافدون عليها من جميع املحافظات.
* قلــت :بأنكــم وضعتــم خطــة ملــن أعطيتــم األولويــة
يف تلــك املشــاريع؟
بداية تدارسنا املشاريع املتعثرة التي كانت الوزارة قد
وقعتها ولم تجد تمويال لها وعالجنا مشاكل مثال يف بعض
املشاريع كانت متعثرة إذ كان هناك مشاكل مع بعض
األهايل فحلت املشكالت ولله الحمد وابتدأنا يف التنفيذ.
* ماذا عن تصاميم تلك املشاريع؟
نعتمد مواصفات وزارة األشغال العامة والطرق ولدينا
مهندســون من ذوي الخربة الطويلة يف مجال الطرق
وفتحنا املجال ملهندسني جدد استقطبناهم وأعطيناهم
فرصة يف البداية كانوا تطبيق مع املهندســن وأثبتوا
جدارتهم ومعظمهم من أبناء محافظة شبوة وأصبح
عددهم أكثر من ستني مهندسا وتم تدريبهم.
* ألول مــرة يتــم اســتيعاب مثــل هــذا العــدد مــن
املهندســن ؟
نعم وأتذكر أن مكتب األشغال لم يكن يضم إال ستة
مهندسني فقط وبعدما أتحنا الفرصة ونشكر املحافظ
عىل هذا املجهود تم استيعاب قرابة ستني مهندسا وهم
اآلن يعملون يف كافة املشاريع كل يف تخصصه ألن مرشوع
الطرق مثال يحتاج مهندسا استشــاريا عىل املرشوع

رئيس اللجنة الوطنية بمحافظة شبوة لـ«

ومهندسا متابع مواد.
* لو تحدثنا عن الطرق التي تم إعادة صيانتها.
 مرشوع مدينة عتق الداخلية منها ما تم صيانتهاومنها ما يجري العمل فيها حاليا وأيضا مرشوع عتق -
النقبة ملا له من أهمية ألنه الطريق الوحيد ملن أراد عتق
أو املكال هذه الطريق مهمة جدا ،باإلضافة إىل مرشوع
صيانة خط العرب الدويل فقد أعطيناه األولوية ألهميته.
* مــا األهميــة التــي تمثلــه صيانــة خــط العــر
الــدويل؟
بالنسبة لخط العرب الدويل بعد أن تبقى املنفذ الوحيد
لليمن عرب منفذ الوديعة يســلكه جميع املسافرين من
أنحاء اليمن من مر من شبوة ال بد أنه يسلك خط العرب
وكان هناك مشكلتان يف خط العرب األوىل أمنية واألخرى
مشكلة الصيانة بالنسبة للجانب األمني ما قرص األخ
املحافظ نرش فيه قوات أمنية ونحن اآلن ننفذ الصيانة فيه
عىل مرحلتني األوىل  60%من عتق حتى بعد منطقة عياد
بالتعاون مع مكتب الركن اليماني وعند إتمام املرحلة
األوىل سندخل يف تنفيذ املرحلة الثانية.
* ما أهم مرشوع تم تنفيذه حتى اآلن؟
 كلنا يعلم أنه بسبب مليشيا الحوثي تم تدمري جرسالسالم من قبل طائرات تحالف دعم الرشعية وكان يربط

»:

بني خط عدن وشبوة ونحن أعدينا له دراسة وعرضناها
عىل مركز امللك سلمان وتعهدوا بتمويله وحني تم تعيني
االستاذ محمد بن عديو محافظا لشبوة عرضنا الدراسة
عليه ووافق عىل تمويلها ورشعنا يف التنفيذ.
لذلك يعترب مرشوع إعادتــه أهم مرشوع تم تنفيذه
وإنجازه ملا له من أهمية فجرس السالم كان هدية كربى
للمسافرين وانفراجة إذ كان يعاني املسافر من وعورة
الطريق والتحويالت فعندما تأتي أمطار وتتدفق السيول
كان ينتظر املسافرون بعض األحيان ثالثة أيام باإلضافة
إىل وعورة الوادي طريق أصعــب وأطول الجرس طوله
أربعني مرتا وطريق التحويلة من الوادي قرابة اثنني كيلو
مرتاً.
* ماذا عن تنفيذ مشاريع يف املباني الحكومية؟
 تم ترميم معظم املرافــق الحكومية وتأثيثها ألناملليشيا نهبت كل يشء عندما كانت هنا فتم ترميم وتأثيث
جميع املرافق الحكومية وأهم مرفق جاري العمل فيه
هو مستشفى عتق العام وهو من أهم املشاريع جاري
تنفيذه حاليا بعد أن تم قصفه بواسطة طريان التحالف
فهذا املرشوع سيخدم الكثري من املواطنني وسوف يوفر
عليهم السفر إىل محافظات أخرى لتلقي العالج.
* تشــهد شــبوة نهضــة عمرانيــة مــا مقــدار االقبــال

عــى بنــاء املشــاريع االســتثمارية؟
 أوال النهضــة العمرانية تحتــاج يف املقام األول إىلأمن فعندما اســتتب األمن يف محافظة شبوة شهدت
وتشهد نهضة عمرانية غري عادية فالبنسبة لرتاخيص
البناء يف تزايد مستمر وتنوع يف طلب الرتاخيص أتذكر
أن الرتاخيص كانت تقترص عىل املباني الســكنية اآلن
تراخيص لفنادق ومطاعم وغريها.
* املشــاريع االســتثمارية كالفنــادق مثــا تحتــاج
مقاييــس معينــة مــا دوركــم ؟
هنــاك مكاتب استشــارية وعندما يأتي شــخص
الســتخراج الرتخيص نحن نقوم بمراجعة التصاميم
ومعنا تعميم من الهيئة هنا فيه منطقة تعترب مظللة
يمنع البناء الذي يزيد عىل دور ألنها تؤثر عىل املطار.
*كيــف تتعاملــون مــع مخلفــات البنــاء وهي مشــكلة
تعانــي منهــا املــدن ومكاتب األشــغال؟
طبعا مخلفات البناء هي املعضلة التي نعاني منهاألن من يقطع عندنا سندا هو ملزم برفع املخلفات وهناك
غرامات فرضها القانون لكنها غري مجدية نحن عانينا
أكثر من مرة من هذه املشــكلة ،ونحن بصدد معالجة
املشكلة ورأينا أن نأخذ من كل شخص يستخرج ترخيص
مبلغا ماليا فالوزارة كانت تأخذ عىل العمارة مثال عرشة
ألف ريال فأنت عندما تريد نزع مخلفات البناء تحتاج
مائة أو مائتني ألف ريال
وألجل حل املشكلة جذريا اتخذ املكتب التنفيذي قرارا
بأن أي مواطن يريد ترخيص بناء نأخذ مبلغا ماليا يقدر
بمائتي ألف ريال كضمانة بعد انتهاء البناء ننظر إذا قام
برفع املخلفات نعيد له املبلغ وإذا لم يرفع املخلفات نقوم
نحن برفعها من فلوس الضمانة املوجودة لدينا.
* مــروع شــبكة الــرف الصحــي اليــزال متعثــرا
وهنــاك أخبــار حــول العمــل فيــه مــا الجديــد؟
مرشوع شــبكة الرصف الصحي من أهم املشاريع
وركيزة أساسية البد أن يتم تنفيذه خصوصا مع التوسع
العمراني يف مدينة عتق وتم تكليف رشكة املكال إلعداد
دراسة شبكة الرصف الصحي وللعلم كانت لدينا دراسة
يف وقت سابق حول املوضوع يف عام  2008تم اعدادها من
قبل رشكة أردنية لكن التوسع العمراني الحاصل جعل
تلك الدراسة غري نافعة ومالئمة فإذا نظرنا إىل التكلفة
السابقة للمرشوع نجدها سبعة ماليني دوالرا ً أما اآلن
فنحتاج خمسة وعرشين مليون دوالر كأقل ما يمكن.
حاليا الدراسة الجديدة رفعت للخط الرئييس ووحدة
املعالجة فقط كمرحلة أوىل واملرحلة الثانية تشمل شبكات
وسط األحياء إىل الخط الرئييس وترصيفها سيكون يف
منطقة شمال مدينة عتق.
* مــاذا عــن املرحلــة الثانيــة مــن إنــارة الشــوارع
وعــن الحدائــق؟
مرشوع إنارة الشوارع أعطى رونقا جماليا ملدينة عتق
وتم تنفيذ املرحلة األوىل للشوارع الرئيسية وهي أربعة
شوارع بعدد مائتني وسبعني عمود إنارة وتم تنفيذها
كاملة بنسبة 100%واملرحلة الثانية قرابة أربعمائة عمود
وقد بلغ نسبة اإلنجاز .80%

مدير عام مكتب النظافة والتحسين بمحافظة شبوة لـ«
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أتيحت فرص املشاركة للمرأة الشبوانية بعد سنوات من االنغالق والتهميش أصبحت موارد الصندوق منتظمة وعوائدها جيدة بعد أن كان مثقال بالديون

أكدت رئيــس اللجنة الوطنية
للمرأة بمحافظة شــبوة هيام
القرمويش عــى أن وضع املرأة
الشبوانية يشهد تحوالت إيجابية
غري مســبوقة ،بعد سنوات من
االنغالق والتهميش والحرمان من
برامج التنميــة املختلفة وفرص
املشاركة السياسية واالقتصادية.
وأوضحــت يف ترصيح خاص
لصحيفة  26سبتمرب بأن األنظمة
املتعاقبة لم تكن منصفة للمرأة
التي ظلت عــى الهامش ،لكنها
اليوم اســتطاعت أن تحصل عىل
العديد من الفرص ،وتجد لها مكانة يف
التعليم الجامعي لريتفع عدد الفتيات امللتحقات
بالتعليم بشكل ملفت ،ما يشري إىل تحسن النظرة
املجتمعية تجاه تعليم الفتاة ووجود تحول كبري
ونوعي لوضع املرأة بمحافظة شبوة ،الفتة إىل
أن املرأة الشبوانية بدأت تنافس يف سوق
العمل ففي مدينة عتق نشأ مول تجاري
مخصص للنساء يمارسن فيه نشاطهن
كمالــكات ملحالت تجارية ،كما شــهد
مهرجان شبوة الثاني للرتاث والثقافة
مشاركة واسعة للمرأة ألول مرة ،وقد كان
يقترص دورها فقط عىل أعمال الزراعة
والتنمية الحيوانية.
واعتربت القرمويش مشــاركة املرأة
الشبوانية يف الحياة السياسية واملدنية
ضعيف ومحدود جدا نتيجة الحرب التي
أوقفت الفعل السيايس والحراك النسوي
التي كانت تحتضنه العديد من املؤسسات
الرائدة كاللجنة الوطنية للمرأة واتحاد
نساء اليمن وغريها ،مؤكدة عىل أهمية
دور املرأة يف إحالل األمن والســام ،هذا
الدور الذي لن يتأتــى إال بتمكينها من
تويل مواقع اتخاذ القرار واملشــاركة يف
املناصب القيادية املؤثرة ،فاملرأة – حسب
القرمــويش -هي أكثر مــن يتأثر أثناء
الحروب وكل ما يؤثر عىل املجتمع يؤثر
عليها بشــكل مبارش وغري مبارش وال
يمكن أن يتحقق سالم عادل ومستدام إال
بمشاركة املرأة ،وهو ما يستوجب تفعيل

قيــادة الســلطة المحليــة وفــرت مقر
اللجنــة الوطنيــة للمــرأة وتولــي العمــل
النسوي اهتماما خاصا
تشهد مشاركة المرأة تحوال إيجابيا في
مجاالت عديدة ونتطلع إلى األفضل

دور املرأة يف إحالل السالم
وفقا للخطة الوطنيــة املرتبطة بقرار مجلس
األمن (.)1325
كما أشادت بتوجهات السلطة املحلية الحالية
بقيادة محافظ املحافظة محمد صالح بن عديو

الداعمة لتفعيل العمل النسوي باملحافظة ،والتي
أثمرت إيجاد مقر للجنة الوطنية للمرأة كخطوة
نوعية نأمــل أن تتبعها املزيــد من الخطوات
األخرى املسهمة يف دعم أنشطة وبرامج اللجنة
وتفعيل اتحاد نساء اليمن ،وتسخري اإلمكانيات
املادية لتنمية املرأة يف كل املجاالت الصحية
والتعليمية واالجتماعية والسياســية
وكل هذا يحتاج تكاتــف الجهود يف كل
القطاعات.
ولفتت إىل أن نظام الكوتا الذي أقرته
مخرجات الحوار الوطني الشــامل جاء
نتيجة التمييز الذي تعانيه املرأة من قبل
املجتمع ،ومن خالله ســتضمن املرأة
اليمنية بشــكل عام املشــاركة يف تقلد
املناصب واتخاذ القرار ،ونأمل أن تحظى
املرأة الشبوانية بتقلد مناصب قيادية يف
املجالس املحلية ومؤسسات الدولة.
ودعــت القرمويش صنــاع القرار إىل
إرشاك املرأة يف مجاالت الحياة املختلفة،
باعتبارها رشيك النضال والتضحية عىل
مر التاريخ ،رائدة النضال يف ثورة أكتوبر
من خالل رفضها للظلم واالستعمار ،فقد
نالت نصيبها مــن الظلم واالعتقال عىل
أيدي املستعمر  ،وخاض الجميع رجاال
ونســاء رصاعا ً مریرا من أجل الحیاة
بعز وشموخ وكربیاء حتى نجحت ثورة
أكتوبرالتي أنارت الطريق للمســتقبل،
ومازالت املــرأة يف كل بقعة بهذا الوطن
املكلوم تناضل حتى يومنا هذا وسيصل

أوضح مدير عــام صندوق النظافة
والتحســن يف محافظة شبوة محمد
الحامد ،أن الصندوق نفــذ عددا ً من
املشــاريع البيئية ،مشريا ً إىل أن هناك
عدد من املشاريع ال تزال قيد التنفيذ.
وأكد الحامــد أن الصنــدوق نفذ
مرشوع رصف أغلب الشوارع ،وكذلك
مرشوع التشــجري لعددا ً ألف شجرة
داخل املدينة بما فيها التقطري والبنية
التحتية املصاحبة خزانات أرضية تتبع
الصندوق ومختصة يف سقي األشجار
تســقيها عرب دينمات بشكل تلقائي
كمرحلة أوىل ،وهذه ألول مرة تكون يف
شبوة.
وأضــاف أن املرحلــة الثانية من
التشــجري ســتكون عىل مداخل عتق
وستكون أشــجار ذات نوعية أخرى
تتناســب مع الشــكل العام للمدينة،
"نحن ننطلق يف هذا العمل من فشــل
التجارب السابقة للتشجري ،ألن اختيار
نوعية األشجار سابقا لم يكن موفقا
وال نغرس األشــجار إال بإرشاف من
مكتــب الزارعة ،وحتــى الرتبة جئنا
بها من خارج عتق لكي تتناســب مع
األشجار وحاليا يتم تجهيز األحواض
للتقطــر وعند االنتهاء مــن املرحلة
الثانية سرتون وجها آخر ملدينة عتق
يف فرتة أقدرها بأقل من سنة".
ولفت الحامــد إىل أن العمل تكاميل
بني صندوق النظافة والتحسني وبني
األشغال العامة والطرق" ،فهم يعملون
طرقا ً وجزرا ً ونحن ننسق يف موضوع
التقطري ،وهناك مرشوع رصف مداخل
املحالت باألنرتلوك لكي يعطي منظرا
جماليا بالنسبة لعملنا وكذلك للتاجر
يكون أمام محالتــه التجارية نظيفا
بدون تراب والزبون أيضا يتجنب ذلك".
وأشار إىل أن هناك عددا ً من املشاريع
املستقبلية التي يعدها الصندوق ،مثل
ترتيب األسواق كالسوق املركزي القديم
للخرضوات وسط املدينة ونحاول إيجاد
آلية منضبطة وهنــاك الجوالت نريد
االســتفادة منها نريد أن يكون فيها

مجسمات وكذا إيجاد اإلشارة املرورية
للجوالت.
وأوضــح أن صنــدوق النظافــة
مســؤول عىل الحدائق وإىل قبل أربعة
أشــهر لم تكن هناك أي حديقة تعمل
واآلن هناك حديقة أنجــزت ،وهناك

حديقة أخرى تبناها صندوق النظافة،
وســتكون بمواصفات جديدة نافورة
ونهر اصطناعي تواكب التطور بجهد
مشكور من األخ املحافظ الذي خصص
لها مبلغا جيدا أدخل لها إنارة مكلفة
جدا وزفلتت شوارعها وأيضا مياه.
كما شــكر الحامد جهود محافظ
املحافظة الكبرية ،ابتداء بتسديد ديون
الصندوق وكل عمل عملناه أو معدات
اشرتيناها هي بجهود السلطة املحلية
وانتهاء كذلك بمســاعدتهم يف مسألة
التحصيل الرسوم فعلناها بشكل كبري
جدا أتينا وهي منتهيــة تماما واآلن
أصبحت اإليرادات جيدة جدا.
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ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

»:

مـدير عـام مكتب الثـقــاف ــة بـشـبوة لـ«

احلفاظ عىل اهلوية اليمنية ومواجهة الفكر املتطرف من أهم أولوياتنا

كشف محمد ســالم األحمدي مدير
عام مكتب الثقافة بمحافظة شــبوة
عن قرب موعد انطالق أعمال مهرجان
شبوة الثالث للرتاث ،موضحا بأن انعقاده
ســيكون يف شهر ســبتمرب القادم بعد
إتمام كافة التحضريات املتعلقة به ،وأنه
سيكون مختلفا عن سابقيه بمستوى
املشــاركة املفتوحة لكافــة مديريات
املحافظــة ،وتضمنه ملعــارض جديدة
وألعاب شعبية شبوانية قديمة كسباق
الهجن وغريها ،بهدف إعــادة االعتبار
للموروث الشبواني وحماية الرتاث املادي
والالمادي من الضياع واالندثار.
وقال يف حديثه ل 26سبتمرب :إن مكتب
الثقافة بشــبوة رشع جاهدا بعد طرد
املليشيا الحوثية من املحافظة إىل مللمة
أوراق املكتــب ،وترتيبها ووضع خطة
لألنشطة الثقافية تســتهدف املجتمع
ملحاولة تطبيــع الحياة وبث الروح مرة
أخرى للحياة الثقافيــة والخروج من
تبعات الحرب أبرز هذه األنشطة إقامة
نسختني من مهرجان الرتاث والفنون.

إعادة التعافي

ولفت مديــر مكتب الثقافــة إىل أن
محافظة شبوة مرت بحالة أزمة كغريها
من محافظات الجمهورية نتيجة الحرب
التي شنتها مليشيا الحوثي املتمردة عىل
اليمنيني ،األمر الذي دفع بمكتب الثقافة
إىل تجاوز األزمات التي تسببت بها مليشيا
الحوثي يف املحافظة ،ونتائجها السلبية
التي انعكست عىل الحياة الثقافية ،فعقب
تحريرها من فلول املليشــيا بدأ املكتب
بلملمة أوراقه ،وترتيبها ،ووضعت خطة
لألنشطة الثقافية تســتهدف املجتمع
ملحاولة تطبيع الحياة ،وبث الروح مرة
أخرى للحياة الثقافيــة ،والخروج من
تبعات الحرب.
وأضاف :تضمنت خطة العمل مجموعة
من األنشــطة مثل مهرجــان الرتاث،
والفنــون األول و املهرجان الثاني أيضا
وورش عمل يف مجاالت شتى منها الفن
املرسحي ،والفن التشــكييل ،وأمسيات
شــعرية ،ومهرجان للمــرأة ،والطفل،
ومعارض للكتب ،وحفالت فنية بمناسبة
األعياد الوطنيــة ،وحفالت فنية ضمن
مهرجان الرتاث الــذي أقامت املحافظة
منه نسختني إىل اآلن.

مهرجان ثقافي شامل

وعن طبيعة أنشطة املهرجان السنوي
يقول األحمدي :هو عبارة عن مهرجان
شامل للفنون ،والرتاث الشبواني سواء
كان قديمــا ،أو حديثا نســتدعي عربه
التاريخ من خالل الفنون املوجودة ،وفيما

نخطط إلقامة مهرجان وطني يشــمل جميع المحافظات ومهرجان التراث الثالث ســيقام بعد شــهرين
تطبيع األوضاع في المحافظات المحررة يغني عن ألف برنامج توعوي ويسهم في رفض الفكر الحوثي المتطرف
الفكر المتطرف لمليشيا الحوثي خطره ال يقل عن خطر السالح ويجب مجابهته بكل الوسائل

سبق قدم أعماال عديدة ،ومعارض منها
معرض املوروث الشعبي ،ومعرض للفن
التشكييل ،ومعرض للتصوير الفوتوغرايف
ومعــارض لآلكالت الشــعبية واألزياء
والحــرف اليدوية القديمــة والحديثة
ومعرض لألعمال النســوية التي يقمن
بها النساء الشــبوانيات ،باإلضافة إىل
أنشطة فنية ،وثقافية منها مرسحيات
تم تقديمها خــال املهرجان وأيضا تم
تقديم الفنون الشــعبية مثل السمرة
الشبوانية ،والزامل ،والدان الشبواني يف
ليايل املهرجــان وكان هناك صباحيات

شعرية للشعر الفصيح.
وأوضح بأن الهدف من كل تلك األعمال
يتمثل يف اعادة االعتبــار للتاريخ والرتاث
الشبواني وللفنون الشــبوانية التي اندثر
بعضها ومنها ما كان موجودا لكنه لم يلق
اهتماما به وأيضا يف توفري فرصة ومساحة
للمبدع الشبواني ليكون حارضا حيث يمثل
املهرجان حاضنة وحصاال سنويا آخر العام
لإلبداع سواء كان فنا تشكيليا أو فنانا غنائيا
أوفنانا مرسحيا أو شاعرا أو صاحب موروث
أو صاحب أزياء ممن يعملون طول العام
إلنتاج األعمال اإلبداعيــة التي يحتضنها

املهرجان ويقدمها للناس.

دعم الفنون

وشدد األحمدي عىل أهمية دعم الفنون
بكافة أنواعها ومجاالتها يف هذه املرحلة
التي تتطلب إنتاج املزيد من األعمال الفنية
املســهمة يف تطبيع األوضــاع الثقافية
وإحداث حالة من التعايف من آثار الحرب
وأيضا يف مواجهة الفكر الطائفي املدمر،
مشريا إىل أن مكتب الثقافة بشبوة أنشأ
منتدى باب املوسيقى ومن خالله نظمت
اثنني وثالثني جلســة فنيــة هدفت إىل

اكتشاف املواهب ســواء كانت املوهبة
صوتا أو عازفــاً أو ملحناً أو شــعراء
نصوص غنائية وتقديمها إىل الســاحة،
ويأتي ذلك -حســب األحمدي -يف إطار
تفعيل مهام وخطط املكتــب الرامية
إىل زرع ثقافات مســاملة وكذا الحفاظ
عىل الهوية الشبوانية اليمنية ،والهوية
القومية العربية .

حماية الهوية

واعترب مدير مكتب الثقافة بشــبوة
الفكر املتطرف للمليشيا املتمردة أخطر

مدير الهيئة العامة لآلثار والمتاحف بمحافظة شبوة لـ«

من الســاح كونه يشكل تهديدا خطريا
للهوية اليمنية ولثقافة السالم والوئام
والتوافق املتأصلة لدى اإلنسان اليمني،
محذرا مــن االنجرار خلــف حمالتها
املمنهجة التي تســتهدف تاريخ اليمن
ورموزه وأبطاله ،والتشكيك يف التاريخ
اليمني بشــكل عام وإعادة التشــكيك
يف األبطال الذين فجــروا الثورات ورواد
الفكر اليمني بشكل عام كالزبريي الذي
استهدفته املليشــيا الحوثية بمقاالت
ممنهجة للتشويه بهدف محاولة زعزعة
الثقة واملكانة بحــق أولئك الثوار ورواد
الفكر والهامات الثقافية واألدبية التي
نشأ الجميع عىل حبها واحرتام مكانتها
نظرا لتضحياتها.
وأشــار إىل أن املليشــيا تبذل كل
جهودهــا لفصل الجيــل الجديد عن
ماضيه املجيد وهاماته السامقة كي
ال يكــون للجيل أي ارتبــاط وجداني
بالتاريــخ اليمني فالنــشء عادة ما
يكون كالــكأس يجب أن يمأل فإما أن
يمأل بفكر متطرف إرهابي كما تفعل
املليشــيا الحوثيــة أو أن يمأل بفكر
إنساني مستنري مســالم وتذكى لديه
الــروح الوطنية ،مؤكــدا عىل أهمية
أن تضطلع مؤسســات الدولة املعنية
والجهات ذات العالقة كاملؤسســات
الثقافية بدورهــا يف إمالء هذا الفراغ
ومجابهة الفكر الحوثي املتطرف من
خالل تبني أنشطة ثقافية وورش عمل
موجهة لتعريفهــم بالتاريخ والرموز
الوطنية ونضاالتهم الخالدة يف سبيل
الحفاظ عىل الهوية اليمنية.
واختتم محمد األحمــدي مدير عام
مكتب الثقافة بمحافظة شبوة حديثه
بالتشــديد عىل أولوية تكثيف الجهود
واألعمــال والربامــج الهادفة للحفاظ
عىل الهوية وربط أجيــال اليوم بتاريخ
وأمجاد اليمن واألدوار الوطنية الخالدة
التي قدمهــا أجدادهم من أجل حريتهم
وكرامتهم ،ويف هذا اإلطار يويص األحمدي
برضورة الرتكيز عىل نقطتني مهمتني،
وهما :األوىل وهي يف غايــة األهمية أن
يتم إعادة النظــر يف الكتاب املدريس بما
يتناســب مع املرحلة مع عودة املخاطر
فالكتــاب املــدريس ركز عــى الخطر
الخارجي وأغفل بشــكل كبري الخطر
الداخيل الذي يحدق بنا اليوم من الداخل
لذا يجب تغيريهــا بما يتواءم واألخطار
كي يحصن الجيل القادم وينوره ويعرفه
بــرواد الفكر وحملة مشــاعل الحرية
والنقطة الثانية تتمثل يف اإلعالم وبرامجه
البد أن تكون تناوالته شاملة ومدروسة
فدوره مهم يف توعية وتعرية املليشــيا
الحوثية.

»:

شبوة ..متحف مفتوح وآثارها تتوزع عىل  600موقع لـم تشملها عمليات البحث والتنقيب

أكد مدير عــام مكتب الهئيــة العامة لآلثار
واملتاحف بمحافظة شــبوة خريان محســن أن
مدينة تمنع عاصمة الدولــة القتبانية تعرضت
للتخريــب من قبل الحوثيني الذيــن حولوها إىل
ثكنات عسكرية ومتارس ،مبينا أن مبنى املتحف
املوجود داخل املدينة قد ترضر وتعرضت الكثري من
قطعه األثرية للنهب واملصادرة والفقدان.
وقال يف حديث خاص ل 26ســبتمرب عن آثار
شبوة :بأن املحافظة تعد متحفا مفتوحا الحتوائها
عىل أكثر من ســتمائة موقع أثري تم التنقيب يف
خمسة مواقع منها فقط هي مدينة تمنع وشبوة
القديمة عاصمة دولة حرضمــوت وميناء قنا
وهجرحن والزريــر ووادي رضاء وهي تنقيبات
بسيطة جدا تمت ملوسم أو موسمني وكل ما تم
الحصول عليه من هذه العمليات أودع يف متحف
عتق.
وأشار خريان إىل أن آثار محافظة شبوة تواجه
العديد من املهــددات املتعلقة بحفظها وصونها
وتحريزها كونها موزعة عىل مواقع أثرية متعددة
ومفتوحة لم تشملها عمليات البحث والتنقيب،
ومهددات أخرى مرتبطة بعمليات املسح الزلزايل
التي تقوم بها الرشكات النفطية املستكشفة ،وهو
–كما يقول خريان -ما يشكل هاجسا كبريا لدى
املختصني واملعنيني الذين يشددون عىل رضورة
أن ال تقوم هذه الرشكات بأي مسح سواء زلزايل
أو باآلالت يف املربعات التي تستلمها إال بعد مسح
املوقع أثريا وتسلم نسخة تعليمات الفريق األثري
امللزمة للحفاظ عىل املواقع األثرية املوجودة داخل

تعرضت مدينة تمنع األثرية لخراب كبير من قبل مليشيا الحوثي التي اتخذت منها ثكنات عسكرية
تزداد الحاجة إلى تشــكيل شــرطة متخصصة بحماية اآلثار في كل المحافظات
أعدنــا افتتاح متحف عتــق للمختصين في اآلثــار وطلبة المــدارس والجامعات
املربع موضحا أن فريق املكتب حني مسح مربعا
لرشكة توتــال غرب عتق وجــدوا فيه أكثر من
خمسني موقعا أثريا.

وعن دور املتاحف يف حفــظ وتحريز القطع
األثرية يقــول خريان  :تمتلــك املحافظة ثالثة
متاحف األول يف عتق ويضم قطعا أثرية متنوعة

من القديم والحديث والثاني يف بيحان والثالث يف
تمنع وهذه املتاحف تضم تاريخ املمالك التي نشأت
يف إطار املحافظة ،موضحــا بأن متحف بيحان

بحاجة إىل توسعة وترميم ،فهو من أقدم املتاحف
يف الجمهورية اليمنية وافتتح يف عام  1964ويضم
الكثري من القطع األثرية املهمة ،وألنه مشيد من
الطني تآكلت أخشــابه ونوافذه فهو بحاجة إىل
ترميم النوافذ واألبواب والجدران وأرضياته تحتاج
إىل بالط باإلضافة إىل ذلك هو بحاجة إىل توسعة
ألن القاعات الثالث التكفي لنرش القطع األثرية
املوجودة يف املخازن وقد تم إعداد دراسة للرتميم
والتوسعة وسلمت لألخ املحافظ محمد صالح بن
عديوعىل أساس اعتمادها حتى نستطيع تنفيذ
التوسعة ونقوم بالرتميم للمبنى القديم .
ولفت خريان إىل أهمية اتخاذ التدابري الكفيلة
بحفظ وصون وتحريز املقتنيات واملواقع األثرية،
والتي تأتي يف مقدمتها إنشــاء وتفعيل رشطة
متخصصــة بحماية املواقع األثريــة واملتاحف
وضبط عمليــات املتاجرة والتهريــب ،وكذلك
استمرار اعمال البحث والتنقيب العلمية يف املواقع
األثرية بهدف استخراج القطع األثرية وصونها يف
متاحف املحافظة.
وأوضح مدير عام هيئة اآلثار واملتاحف أن من
أسباب قلة القطع األثرية التي تعود إىل حضارة
أوســان يف مرخة ندرة أعمــال التنقيب فيها
وتواجد بعضها يف متحفي صنعاء وعدن ،الفتا
إىل أن أعمال البحث والتنقيب قد توقفت نتيجة
ضعف اإلمكانات التــي تتطلبها هذه األعمال،
وأن الهيئة تمتلك فريقا أثريا متخصصا سيكون
جاهزا لتنفيذ عمليات املســوح إذا ما توافرت
اإلمكانات املالية.
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تقارير

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

رأس حربة في ثورتي سبتمبر وأكتوبر

مشاهد من أدوار مأرب وأبنائها يف صناعة التاريخ اليمني احلديث
الدولــة ،وهاهي قبائل مارب اليــوم بكل رجالها
ورموزها يقفون إىل جانب الدولة والثورة وينترصون
لها ولعل الطبيعة املأربية ورغبتها الدائمة يف الحياة
يف ظل دولة عادلة قد جعل من مشايخ القبائل وأغلب
أفرادها يغطون غيــاب الدولة خالل الثالثني العام
املاضية وقاموا بالكثري من مهام الدولة والتي يأتي
يف مقدمتها حل املشاكل والنزاعات كواجب وطني
وديني.
وأشار إىل أن قبائل مأرب طاملا كانوا رموزا وقادة
ومددا للثوار يف كل املحطــات التاريخية ففي عام
 67م كان لهم دور بارز يف فك حصار السبعني عن
العاصمة صنعاء وحني حاول اإلماميون االلتفاف
عــى الجمهوريني بصنعاء مــن الجهة الرشقية
تصدت لهم قبائل مارب وخاضت أرشس املعارك ،وال
أستطيع حرص رموز مارب النضالية وقادة املالحم
الوطنية لكثرتهم ،ولكنني فخور بقبائلها الرشفاء.

نبيل صالح
قدمت محافظة مأرب وقبائلها أدوارا ً وإسهامات
رئيسية يف مختلف املراحل واملنعطفات الوطنية يف
التاريخ الحديث سيما يف ثورتي  26سبتمرب 1962
و 14أكتوبر 1963م املجيدتني كحدثني بارزين حوال
وجه البالد منذ ستينيات القرن املايض ،وهو امتداد
ملوقع هذه املحافظة كمركز ألعرق حضارة إنسانية
يف املنطقة يف األلف الرابع قبل امليالد" مملكة سبأ".
ومن املعلوم أن االستبسال والتضحيات البطولية
ملأرب وأبنائها اليوم يف مواجهة اإلمامة بنسختها
الحوثية ودحرها وتمريغ أنفها عىل امتداد جبهات
املواجهة ،إنما يأتي كرتجمــة لنضاالت تاريخية
للمحافظة التي لم تطؤها أقدام الريس وأبناؤه قبل
أكثر من ألف عــام ،وعجز من بعده نحو  70إماما ً
كهنوتياً يف إخضاع مأرب ،وصوالً إىل اإلمام يحيى
حميد الدين الذي لقي مرصعه عــى أيدي قبائل
مأرب.
وكما لدى أبناء مأرب تاريخا ً مشــهودا ً ورصيدا ً
مرتاكما يف مقارعــة اإلمامــة الكهنوتية وكرس
شوكتها ،فإسهاماتهم كبرية يف مساندة الكفاح ضد
االستعمار األجنبي يف األجزاء الجنوبية للبالد ،وكانت
بحســب املصادر التاريخية الغارات القبلية ألبناء
مارب تستهدف جنود االحتالل الربيطاني يف صحاري
شبوة وبيحان ،كما شاركوا بفعالية يف تقديم دعم
وإسناد بالرجال والسالح لثوار  14أكتوبر ،ووصلت
طالئع قبائل مأرب إىل يافع وردفان إلسناد الثوار
أثناء ثورة الكفاح املسلح حتى نيل االستقالل.

مأرب والدور الريادي

يقول سفري بالدنا لدى منظمة األم املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم "اليونيســكو" السفري الدكتور
محمد جميــح :إن موقع مارب الجغرايف عىل صلة
بدورها الريادي يف التصدي للنظام الكهنوتي اإلمامي
شماالً ،واإلسهام يف دعم الثورة ضد االستعمار يف
الجنوب.
ً
موضحــا يف ترصيح خــاص لـ"صحيفة 26
ســبتمرب" إن موقع مأرب التي كانت عىل الحدود

الشطرية السابقة بني املناطق التي تحت سيطرة
اإلمامة يف الشــمال واملناطق التي تحت سيطرة
االستعمار الربيطاني يف الجنوب ،عزز األدوار التي
لعبتها مأرب وقبائلها يف دعم النضال ضد الكهنوت
اإلمامي واالستعمار األجنبي عىل السواء.
وقال السفري جميح :إن الشيخ الشهيد عيل نارص
القردعي كان له دور بارز يف مقاومة الفكر الكهنوتي
يف أيامه ،ومواقفه مشهودة ،وتعرض للسجن وتمكن
من الخروج من السجن ثم انتهى األمر به إىل قتل
اإلمام يحيى بعد أن استفتى أكثر من عرشين عاملا ً
من علماء الزيدية ،بما أنه كان القائد امليداني لثورة
1948م.
وأكد السفري جميح أن الشيخ القردعي كان يدرك
واحدية الثورة اليمنيــة ،ولذلك كانت له محاوالت
للربط بني املناضلني واملقاومني للكهنوت اإلمامي
يف الشمال واملقاومني لالستعمار األجنبي يف الجنوب،
وكانت جوالته وصوالته بني مارب وبيحان مسجلة
ومعروفة وهو يتمثل هذا الهدف.
وتابــع الدكتور محمد جميــح" :مارب عندما
تتصدى اليوم لجحافل الحوثي ،فهي إنما تسجل

موقفا ً هو امتداد ملوقفها السابق املقاوم لإلمامة،
وعندما تكون مارب باإلضافة إىل شبوة حجر الزاوية
يف التصدي للمرشوع اإلمامي يف الشمال من جهة
ومشاريع التجزئة واملناطقية يف الجنوب من جهة
أخرى ،فذلك يعني أن هذه املنطقة الجغرافية مرتكزا ً
حضاريا ً وكان لها عىل مدار تاريخ اليمن دور بارز
يف صياغة التاريخ اليمني وكانت هذه األرض تضم
عواصم ممالــك ودول وحضــارات يمنية قديمة
وعريقة".

مأرب في وجه اإلمامة واالستعمار

كما أشري إىل أن مأرب انخرطت مبكرا ً يف التصدي
للمرشوع اإلمامي الذي انهارت بنيانه يف  26سبتمرب
1962م كمحصلة لنضاالت طويلة لألحرار وكانت
مأرب رأس حربة يف الكفاح وساحة حرب مفتوحة
وبال هوادة ضد اإلمامة ،فإن تلك النضاالت مهدت
لثورة  14أكتوبر املجيــدة ومثلت مرتكزا ً لواحدية
الثورتني ووحدة الشعب.
ويف مقال للكاتب من ابناء مأرب محمد مفتاح،
يقول :إنه ُعرف عن مارب دائما ً منذ انطالق ثورتي
 ٢٦من ســبتمرب و ١٤أكتوبر أنها كانت تميل إىل

قي ــادة ش ـب ــابيـ ــة تـ ــؤك ــد لـ«

القردعي ..علم النضال الخالد

بقيادة البطل الشيخ عيل بن نارص القردعي كانت
قبائل مأرب رأس حربة يف ثورة الدستور 1948م التي
أطاحت باإلمام يحيى حميد الدين واالستبسال يف
املراحل الالحقة حتى تثبيت النظام الجمهوري ،حيث
ً
مناوئا لحكم
كان القردعي وال ًيا عىل حريب ،وكان
اإلمام يحيى ،فأرسل إليه اإلمام يطلبه إىل صنعاء يف
أمر ،وحني وصل أودعه السجن بتهمة الخيانة ،وملا
حاول الهرب انكرست رجله وطلب من اإلمام اإلفراج
عنه ،فرد عليه "لن تخرج إال إىل خزيمة"..
يروي الكاتب اليمني الراحل حميد شــحرة يف
رواية "مرصع االبتسامة" القصة الكاملة لنضاالت
واستبســال الرجل لصنع الحدث األهم يف تاريخ
اليمن الحديث ،يقول :إنه وبعد عدة محاوالت ،تمكن
القردعي من الهرب من سجن الكهنوتي يحيى حميد
الدين مع رفيقه عيل الحميقاني ،وتوجه إىل خوالن
واختبأ فيها أليام قبل أن يتوجه إىل بيحان ،وحني
بدت له جبال بيحان أنشد زامله الشهري:
يــاذي الجبــال الــي بديتــي
مــايش عــى الشــارد مالمــة

قولــوا ليحيــى بــن محمــد
بانلتقــي يــوم القيامــة
ويشري إىل أن اإلمام أرسل جيشا ً إىل بيحان من
جديد ،ولدهائه حاول اإلمام اســتمالة حميته
فكلفه بمهاجمة محمية إنجليزية شــبوة ،يف
مخطط فهم منه القردعي أنــه يريد التخلص
منه ،ألنه هو الذي سجنه ً
قبل بسبب مهاجمته
محمية بيحان ،وخرج لإلنجليز إىل شبوة ،ليلقي
القبض عليه ويطلب منه الرتاجع ،لكنه اشرتط
رســالة من اإلمام بغية إضعاف موقف اإلمام
وفضح تنســيق اإلمام مع االحتالل اإلنجليزي
أمام القبائل ،فأرسل إليه اإلمام يأمره بالرتاجع،
وحينها كتب األبيات:
قدهم عىل شور من صنعاء إىل لندن
متآمريــن كلهم ســيّد ونرصاني
منهم ّ
اتقســموا األرض كال ّ
وثن
يف أرض اليمن ك ّدروا عاقل وسلطاني
ويف اجتماع مع قيــادة الحركة الدســتورية،
اســتخرج القردعي فتوى للتخلص من اإلمام ،ثم
ً
فريقا من املقاتلني تمركزوا يف حزيز ،وانتظر
جهز
ً
مرور اإلمام يف عسكره ليقتنص رأسه مؤذنا ببدء
فجر حرية اليمنيني التي أرشقت شمســها صبح
السادس والعرشين من سبتمرب  ،1962وهكذا يعد
الرجل من صناع الحرية اليمنية وتخليص الوطن من
اإلمامة شماالً وإسهاماته واضحة يف دعم الكفاح
ضد االحتالل اإلنجليزي يف الجنوب.
وهاهي اليوم مأرب وقبيلة القردعي "مراد"وكل
قبائل مأرب تخوض كفاحــا ً بطوليا ً ضد اإلمامة
بنسختها الحوثية وتقدم قوافل الشهداء والجرحى،
وعىل أطرافها ُكرس جموع املليشيات ومُ رغ أنفها
وعــادت وقد ابتلعت الرمال والجبال حشــودها،
بينما تجر أذيال الهزيمة والعار ،فيما تنجز مأرب
وأبناؤها ومعهــم كل اليمنيني معركتهم الوطنية
بحسم واستبسال مســتمر ،وعليها يرتكز حلم
اليمنيني باستعادة دولتهم وحماية جمهوريتهم،
وغدا ً يعلنون االنتصار يف صنعاء وكل شرب يف الوطن
اليمني الكبري.

»:

أهداف ثورة  26سبتمرب ثوابت وطنية جيب االلتفاف حوهلا والعمل بمضامينها

البداية كانت مع فارس البناء  -صحفي ومن شباب
11فرباير ،حيث تحدث عن أهمية االحتفال بالعيد ال ()58
ل -ثورة ( )26من ســبتمرب املجيد ومكانتها العظيمة
لدى شباب فرباير يف زرعها لقيم النضال الوطني والروح
السبتمربي قائالً:

دورس ملهمة

تعترب ثورة  ٢٦سبتمرب مدرسة مستمرة يف تعليم القيم
واملبادئ اإلنسانية ،القائمة عىل الحرية كقيمة شخصية
وجمعية ،وتحرير الوعي الجمعي ،واحرتام اإلنســان،
مؤكدا ً أن األمة اليمنية استلهمت من هذه املناسبة دروسا ً
يف الحرية والنضال والدفاع عن املكتسبات الوطنية ،التي
سكب يف ســبيلها اليمنيون دماءهم ،ومازالوا عىل ذات
الطريق.
وأضاف البناء" :لم تنفصل يوما ثورة  ٢٦سبتمرب عن
الواقع اليمني ،ألنها حاكت حقوق اإلنســان ،وتحولت
املناسبات الوطنية بعدها إىل محطات ممتدة من االنطالقة
األوىل املتمثلة يف ثورة سبتمرب ،مضيفاً ،تغريت التواريخ
والوقائع ،لكن املعالم واحدة واملكتسبات والدوافع أيضا
واحدة ،كان هناك حكم أمامي استغل جهل الناس ونهب
ثرواتهم واستلب كرامتهم ،فجاءت  ٢٦سبتمرب إلخراج
الناس من مملكة اإلمام إىل جمهورية اليمن.

الوعي المجتمعي

وتابع قائالً " :توالت األحداث بعدها ،وحاول اليمنيون
عمارة بالدهم ،لكنهم اصطدموا باالستبداد فقام الشباب
بثورتهم التي مثلت نموذجا رائعــا للوعي املجتمعي،
والنضال السلمي ،عندما ثاروا يف فرباير ٢٠١١م دفاعا
عن حقوقهم يف بناء اليمن الجديد ،الذي وقف االستبداد
يف طريقه ،مشرياً ،بعد نجاحهم يف التخلص من االستبداد،
ذهب اليمنيون نحو بناء وطنهم من طاولة الحوار ،لكن
املؤامرات كانت أكرب من ذلك ،ليتــم التمرد عىل الدولة
والجمهورية.

الوهج الثوري

وأثبت اليمنيون أن املقاومة الشعبية التي مثلت االمتداد
الطبيعي لثورة  ٢٦سبتمرب ،ممزوجة بالوعي الجمعي
الذي شكلته ثورة فرباير ،لتمثل حائط الصد أمام االنقالب،
والعمل عىل استعادة الدولة ،وحماية الجمهورية ،وقويت
خيارات أحرار اليمن مع تشكيل الجيش الوطني ،وتحرير
نصف البالد من االنقالبيني ،مع استمرار الوهج الثوري
الذي يســتمد طاقته من األحداث التاريخية مثل ثورة
 ٢٦ســبتمرب ،والتي تمثل دافعا لليمنيني لالستمرار يف
نضاالتهم يف سبيل الدفاع عن املكتسبات الوطنية.

معركة حياة

أما عبدالجبار نعمان  -إعالمي  -ومن شباب فرباير
فقد أكد بدوره الزخم الثوري التي تحمله ثورة ال 26من
سبتمرب يف غرس الروح الوطنية ،حيث قال:
" تحل علينا ذكرى ثورة سبتمرب املجيد وأبناء اليمن
يخوضون معركتهم ضد اإلمامة بحلتها الجديدة" املليشيا
الحوثية" وهي معركة حياة وعزة وكرامة وفاتحة ضوء
تريد العصابة الحوثية إطفاءه ،مشرياً ،لقد مثلت ثورة
ال  26من سبتمرب بوابة عبور لليمنيني صوب مستقبلهم

تظل ثورة الـ 26من سبتمرب أعظم ثورات الدنيا ،فقد استطاع الثوار األحرار أن ينتقلوا بالبالد من عصور الظالم
والكهنوت إىل دولة العدالة واملواطنة املتساوية ،وسط ظروف معقدة ومرحلة زمنية سادها الجهل والتخلف
وضعف الوعي ،وهو ما جعلها محطة تاريخية مضيئة يف تاريخ اليمن الحديث واملعارص كانت والتزال مصدر
إلهام األحرار جيال بعد جيل يف النضال والتضحية واالستبسال يف سبيل نرصة القضايا الوطنية.
التقت « 26سبتمرب» العديد من الثوار الشباب للحديث عن ماذا يمثل لهم العيد الـ 58لثورة  26سبتمرب املجيدة فإىل التفاصيل..
استطالع /مختار الصبري

البناء 26 :سبتمبر ألهمت اليمنيين
دورسا مهمة في النضال الوطني
ومواجهة الظلم واالستبداد
نعمان :يستمد اليمنيون في المرحلة
الحالية وهجهم الثوري من البطوالت
الخالدة لثوار سبتمبر
السامعي :يجب علينا االلتفاف حول أهداف
ثورة  26سبتمبر فهي الضامن لوحدة الصف
األثوري :الثورة السبتمبرية المجيدة أنهت
حقبة من التخلف والبؤس والحرمان
الفقيه :االحتفال بعيد الثورة المجيدة
تخليد لمآثرها في ذاكرة األجيال
الواعد الذي ضحى من أجله آباؤهم وأجدادهم بدمائهم
ليعيشــوا يف كرامة وحرية ودولة مواطنة متساوية ال
امتيازات فيها بناء عىل عرق أو لون.
وأشــاد نعمان ":يف شهر ســبتمرب من العام 2020
يخوض ابطال الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية يف
جبهات مارب وتعز والجــوف والضالع معركتهم ضد
املليشيا الحوثية ،كما خاضها من قبلهم ثوار سبتمرب من
العام  26وهي معركــة كل يمني يرفض الضيم وحكم
الساللة الذي قىض عليه اليمنيون.

يف العالم كونها واجهت "مثلث اإلمامي" الفقر والجهل
واملرض وإدارته البلد بعقلية القرون الوســطى ما كاد
يؤدي إىل انقراض اليمنيني.
وأضاف األثوري " :نحتفل اليوم بمرور  58عاما ً عىل
تفجري رشارة الثورة الخالــدة التي أنهت حقبة طويلة
من الطغيان والبــؤس والحرمان والجهــل والتخلف
والعيش يف قبو مهجور وطريق غامض وهواه ملتبس
حتى أرشقت شمس الحرية يف ال 26سبتمرب عام 1962
آنذاك أعلن اليمنيون للعالم أجمع بأنهم شعب ال يقبل
أمامه عهدا ً جديدا ً
الظلم واإلهانة والخنوع ،حيث فتحت َ
من الحرية والتحوالت املرشقة الكبرية يف تاريخ الوطن
ومســرته النضالية بتجدد االحتفال بهذه املناســبة
ودالالتها العظيمة ،مؤكداً ،أن ديمومة الثورة وحيويتها
وتجدد فكرها ونهجها وروحها املتوثبة لألمام وتواصل
عطاءها السخي من أجل اإلنسان يف هذا الوطن الغايل الذي
ظل هو غاية البناء والتنمية ووسيلة النهوض الوطني
وأساس التقدم.

يقين التغيير

وعن التحوالت الجذرية والعميقة التي رسخت مبادئ
الوعي الثوري والبناء ،تحدث حلمي الفقية  -من أوائل
شباب  11فرباير ،حيث قال" :
إن ثورة ال( )26من ســبتمرب املجيد ،واحتفالنا بها
يف ُحلتهــا الجديدة وعيدهــا ال(َ )58جذرت فينا نحن
الشباب وىف حياة شعبنا اليمنى (حقيقة يقينية راسخة
لصنع التغريات والتحــوالت العميقة يف حارض الوطن
ومستقبله) وهي وجدت لتبقى ولكى تستمر شعلتها
مضيئة متوهجة تنري أمام األجيال دروب البناء والتنمية
والنهوض الحضاري.
وأضاف الفقيه " :هي ثورة إنسانية شاملة حافلة
بكل املعاني والدالالت الخرية التي تجسدت يف مبادئها
الســامية وعطائها الســخى من أجل اإلنسان يف هذا
الوطن ،مشرياً ،إننا حني نحتفل بمثل هذا اليوم العظيم
وبهذه املناسبة الغالية فإننا نبعث األمل بني جيل الثورة
و الشباب لكي يبذلوا ما يف وسعهم للمحافظة عىل ثورة
ســبتمرب ومنجزاتها العظيمة التي تحققت خالل 58
عاما.

التفاف شعبي

مشروع

 بدوره أعرب تيسري السامعي  -من شباب 11فرباير،عن أهمية العيد ال( )58لثورة ال( )26من سبتمرب املجيد
املكون والجامع ملرشوع اليمنيني قاطبة للخالص من
اإلمامة السابقة والحوثية اليوم ،قائالً:
اآلن نحن يف معركه حقيقيــة ويجب علينا أن نلتف
حول أهداف سبتمرب ألنها اآلن تعد هي الجامع الوحيد
الذى يمكن من خالله توحيــد صف اليمنيني بمختلف
توجهاتهم ،حيث أصبحت ثورتنــا الحقيقية هي( ٢٦

سبتمرب ) موضحاً ،أن ثوابتنا التي ال يجوز التنازل عنها
هي أهداف مبادئ سبتمرب ،كونها أصبحت رضوه ملحة
ومطلب مجتمعي وإنساني نسعى لتحقيقه لديمومة
مستدامة يف األوطان.

شمس الحرية

من جانبه أشار وائل األثوري  -جامعي  -ومن شباب
11فرباير ،مدلول ثورة ال 26من سبتمرب ونور ُشعاعها
الوضاء يف ترجمة أهدافها الستة ،قائالً:
" ثورة  26سبتمرب تعد إحدى أهم الثورات اإلنسانية

وراهن حلمي الفقيه " :رغم كل التحديات والعواصف
العاتية التــى واجهتها الثورة الســبتمربية منذ األيام
األوىل مليالدها وعىل امتداد  58عاما ً من مسريتها إال أنها
بفضل إرادة الله والتفاف الشعب حول مبادئها العظيمة
وتضحياته الغالية يف ســبيل االنتصار لها وترجمتها يف
واقع حياته إنجازات شــامخة ملموسة أمكن للثورة
اليمنية الخالــدة امليض قدما ً صــوب تحقيق أهدافها
ومبادئها السامية.
ولفت الفقيه ":لم يكن السري عىل دربها سهالً أو معبدا ً
بالورود بل كان حافالً بالتحديات الجســام والصعاب
الجمة واملخاطر التي أحدقت بها من كل حدب وصوب،
وتم بحمد الله مواجهتها والتغلب عليها بالصرب واإليمان
والتضحيات الغالية الجســيمة التــي قدمتها األجيال
املتعاقبة من خرية األبناء وأشجع وأرشف الرجال.

تحليل

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م
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ِ
عـصـابـة تـأكل بـعـضـهـا
وترك وراءه ُد ً
مات الهادي يحيى بن الحسني يف  20ذي الحجة 298هـَ ،
ويلة
ً
آيلة للســقوط ،ال إمام لها َقوي َيلُّم الفرقاء ،و ُ
رض األتباع ،وال َمال لها
ي
ِ
كثري ُيساعد عىل البقاء ،و َيكفي األشياع ،أنصارها ُمتذبذبونُ ،
ومهاجروها
(الطربيون) ُمتحكمون ،وعلويوها ُمتسيدون ،ويف الجهة املقابلة إسماعيليون
ُمرتبصون ،يتمددون يف الجهات األربع.
بــالل الـطــيب
وكان الهــادي يحيى قبل وفاته قد راســل بني
عمومته يف الحجــاز وغريها طال ًبــا ُنرصتهم ،إال
أنهم امتنعوا عن ذلك ،وآثروا االبتعاد عن السياســة
ً
خوفا من تنكيل العباسيني ،فما كان منه
ومغباتها؛
إال أن اتهمهم بالخنــوع ،والتنازل عن حقهم ،وقال
مُ نتق ًدا:
أهـل النبــــــــوة ما بايل وبالكم
ســبب
وكيــف حفتم عىل مثيل بال
ِ
ُ
داع بالكتاب عىل
حتــى إذا
قمـــت ٍ
ْ
ُ
الطلب
حــذو النبي وقد أمعنــت يف
ِ
حالفتم الخفض واللذات وانغمدت
ُ
التعب
سيـــوفكم يف ســاع ِة
عني
ِ
ليعيد عليهم يف قصيدة أخرى طلب نرصته ،ممن ًيا
إياهم بملك عظيمً ،
قائل:
هلموا إىل ما يورث الفخر والســنا
فما ع َّز قــــــومٌ أمــرهم متنازعُ
ٌ
طالبـية
فلــو عضــدتني عصـبة
ٌ
ُ
ودســـــائع
لها شــيمٌ محمودة
إذا ملكوا الدنيــــا َّ
وذل عــدوهم
ولــم ُيــ َر يف روضا ِتهم وهــو ُ
راتع
وبالفعل قــدم بعضهم  -فيما بعــد  -إىل اليمن،
ليس لنرصة دولته ،وإنما ملُنازعة أحفاده يف الحكم
واإلمامة ،وهذا ما سنكشفه يف السطور التالية.
َ
ش ِهدت اإلمامة ال ّزي ِديّة عىل يد أحفاد الهادي يحيى
مالمح انهيارها األول ،تنافــس األخوة األعداء عىل
الحكم ،وافرتقوا إىل أبناء حرائر وجواري ،تصارعوا،
ثم تقاتلوا ،فكان الحال أقرب لحرب العصابات ،وهم
ُ
ُ
واملدعومون بهذه
املسنودون من السماء،
زعماؤها
القبيلة أو تلك!
بعد وفاة النارص أحمد بن الهادي يحيى  14جمادى
اآلخرة 322هـ ،اختار العلويون ولده األكرب الحسن
ً
إماما ،تلقب األخري بـ (املُنتجب) ،ل ُيعارضه يف أواخر
ذات العام أخواه القاسم ،الذي تلقب بـ (املُ ْخ َتـار)،
ويحيى الذي تلقب بـ (املنصور) ،اعتزل األخري األمر،
فيما بقــي التنافس بــن األول والثاني ،وكم دارت
بينهما حروبُ ،
وسفكت دماء.
بعد نصف قرن من رصاع األخــوة األعداء ،بحث
أنصار اإلمامــة حينها عن شــخصية علوية َقوية
ومُ ؤثرةَ ،تلّم الشملُ ،
وتريض األتباع ،فلم يجدوا أمامهم
سوى القاسم بن عيل بن عبدالله ،قطعوا انهماكه يف
التأليف ،وأحرضوه من مقامه يف بالد خثعم (عسري)،
ً
إماما ،اســتقر يف عيان (حرف
وبايعوه يف صعــدة
سفيان) ،وإليها نسب ،وتلقب بـ (املنصور).
سبق ألحفاد الهادي يحيى بقيادة الداعي يوسف بن
النارص أحمد أن عارضوا القادم الجديد ،واستقبلوه
بعسكر عظيم محرم 389هـ ،فما
أثناء وصوله صعدة
ٍ
كان منه إال أن هدم دربهم ،وطرد أنصارهم ،وحني
جنحوا للسلم ،وىل بعضهم ،وقرر لهم نصف حاصالت
املدينة.
لم تدم املودة بني العيانــي وأحفاد الهادي كث ً
ريا،
َهـــمَّش الداعي يوســفَ ،
وعزل يحيى بن املختار
القاســم ،وإبراهيم بن املنترص محمد الشــهري بـ
(املليح) ،فما كان من األخــر إال أن أعلن تمرده يف
جمادى األوىل 390هـ ،لتــدور يف صعدة مواجهات
محدودة بني الجانبني ،دفعت املدينة ثمنه كث ً
ريا ،انهزم
املليح يف آخرها ،وف َّر ناج ًيا بنفسه إىل نجران.
كان القاســم بن الحسني الزيدي قد قدم قبل ذلك
مُ ؤي ًدا ،ونص ً
ريا ،واألخري حسيني من أحفاد اإلمام زيد
ً
بن عيل ،فرح القاسم العياني بمقدمه ،وعينه نائبا له
عىل صنعاء ،وقد كان له  -أي الزيدي  -عظيم األثر يف
استعادتها من الزعامات القبلية املُتصارعة ،ومنها م َّد
نفوذه إىل ذمار وما جاورها من مناطق.
ً
طويل ،امتنع الزيدي عن
لم يدم الوفاق بني الرجلني
نرصة العياني يف حروبه مع أهايل نجران ،فما كان من
األخري إال أن قام بمعاتبته ،ثم تهميشــه؛ األمر الذي
ً
حفز األخري عىل التمرد ،مُ
ستقل بحكم املناطق التي
تحت يديه ،ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك ،راسل اإلمام،
والتقيا يف مدر (أرحب) للمصالحة ،ودخال صنعاء م ًعا
يف محرم 391هـ ،وكانت تلك أول مرة تطأ فيها قدم
العياني تلك املدينة.
تجدد بعد ذلك الخالف ،عزل العياني نائبه الزيدي
عن صنعاء ،وحرصه يف ذمار ،وجعل ولده جعفر ً
بدل
عنه ،لم يحسن األخري إدارتها ،فأعلن الزيدي تمرده
ً
مرة أخرى ،مُ
تحالفا مع الداعي يوســف  -الحلقة

األضعف يف ذلك الرصاع  -ثم توجه بقواته إىل صنعاء،
أرس جعفر ،وعد ًدا من إخوتــه ،ولم يفرج عنهم إال
بعد أن تنازل له والدهم عن معظم ما تحت يديه من
مناطق.
َّ
رغم أن العياني صفــح عن أحفاد الهادي يحيى،
وجدد الصلح معهم ،وأعطاهم مقابل ذلك ربع خراج
صعدة ،إال َّأنهم جددوا ومن ذات املدينة تمردهم عليه،
طردوا ولده سليمان بعد أن اتهموه بمعاقرة الخمر،
وهدموا داره ،وساعدهم يف تماديهم ميالن بنو سعد
إليهم ،وإىل إبراهيم املليح العائد لتوه من نجران.
بعد وفاة القاسم العياني بأقل من شهر  5شوال
393هـ ،توجه الداعي يوسف إىل صنعاء مُ جد ًدا مِ نها
دعوته ،ليغادرها بعد  15يوم ًـا مُ ً
كرها؛ وذلك بعد ْ
أن
ثار عليه الهمدانيون ،أمر عماله برفع أيديهم عن تلك
الجهة ،وتوجه إىل ريدة ،ومنها إىل صعدة ،ويف األخرية
آثر االستقرار حتى وفاته.
ومن ذمار سبق للقاســم الزيدي أن أعلن نفسه
إماما ،إال َّ
ً
أن القدر لم ُيمهله ،تويف  -وقيل ُقتل – وذلك
بعد خمســة أشــهر من دعوته  26محرم 394هـ،
ليخلفــه ولده األكرب محمد ،دخــل األخري بعد ثالث
سنوات صنعاء برفقة الداعي يوسف ،وبدعم ومساندة
من يحيى بن أبي حاشد أحد مشايخ همدان.
ويف عيان توىل الحسني بن القاسم العياني ذو الـ
 17ربي ًعا اإلمامة بعد وفاة أبيه ،وتلقب بـ (املهدي)،
دخل يف رصاع مع الداعي يوسف،
والزيدي محمد ،اتحدا األخريان
ضــده ،إال َّ
أن تحالفهمــا باء
بالفشل.
كان التنافــس القبــي عىل
صنعاء حينها عىل أوجه ،ولغرض
ترجيح كفة أحد األطراف توجه
وفد من همدان إىل ذمار ،طلبوا
من محمد الزيدي القيام ،فدخل
بهم صنعاء أواخــر ذلك العام،
غادرها إىل بيت بوس ،واستخلف
عليها ولده زيد ،وما هي إال أشهر
معدودة حتى عادت ذات املدينة
لوضعها املُعتاد.
استنجد أهايل صنعاء باإلمام
محمد الزيــدي ،فأنجدهم من
ذمار بجيش كبــر ،دارت بينه
وبــن املهدي الحســن حروب
كثرية ،كان هو أبرز ضحاياها،
ُقتل بقاع صنعاء قري ًبا من عرص
 23صفر 403هـــ ،وأمر اإلمام
املنترص أن تطأ الخيل بسنابكها
جثته ،وجثث باقي القتىل حتى
مزقتهم كل ممزق.
َفتحت مدينة صنعاء املنكوبة
أبوابها للمهدي الحسني ،أباحها
للقبائــل املســاندة لــه ،وقال
ً
ســتهجنا« :إنما ُ
مُ
صلْ ُت بأوبــاش عىل أوباش» ،لم
ً
َيســتقر فيها كثريا ،غادرها بعد أن استخلف عليها
جعفر بن القاسم أخاه األكرب منه بـ ً 13
عاما.
يف تلك األثناء أعلن زيد بن محمد الزيدي  -ابن اإلمام
الرصيع  -من ذمار تمــرده ،توجه إىل الهان (آنس)
بجيش كبري ،وكاد يستويل عليها ،ليتخىل عنه أنصاره
فور علمهم بمقدم املهــدي العياني نحوهم بجيش
أكرب ،فما كان من زيد إال ْ
أن وىل  -هو اآلخر  -هار ًبا،
ً
تاركا أمواله وأثقاله غنيمة لإلمام الحسني ،وقد كانت
ً
قتيل يف قاع البون عىل يد الهمدانيني 4
نهاية األخري
صفر 404هـ.
ً
بعد تلك الحادثة بـ  22عاما قدِم من الحجاز أبو
ً
إماما،
هاشم الحســن بن عبد الرحمن ،أعلن نفسه
وإليه ينســب الحمزات ،املُنافســن الرئيسيني آلل
الهادي طيلة القرون الفائتة ،دخل صنعاء َم ُ
سنو ًدا
بشيخ خوالن املنصور بن أبي الفتوح ،ليغادرها بعد
ثالثة أعوام مُ ً
كرها ،وذلك بعــد أن ناصبته همدان
العداء ،ويف ريدة آثر االستقرار حتى وفاته.
قدم بعد ذلك أبو الفتح الديلمي من طربستان ،وذلك
بعد أن فشــلت دعوته هناك ،جدد دعوته هنا شوال
437هـ ،وتلقب بـ (النارص) ،وابتدأ عهده ِبمُ حاربة
مُ عارضيهَ ،نهب صعدة ،وخرَّب دورها ،واجتاح قبيلة
خوالن الشام ،وقتل عد ًدا َكب ً
ريا من سكانها ،واختط
ً
ظفار ذيبني ،وأقام بها مدة ،ثم واصل تقدمه جنوبا،
َم ُ
سنو ًدا بقبائل همدان.
كان جعفر بن القاسم العياني من أبرز أعاونه ،نعته
بـ (أمري األمراء) ،ومنحه ربع الخراج ،وجعله وال ًيا عىل

صنعاء ،ثم ما لبثا ْ
أن اختلفا ،تفرقت القبائل بينهما،
ودارت حــروب وخطوب ،وانتقامـًــا من الهمدانيني
الذين ســاندوا العياني ،خرَّب اإلمــام الديلمي بعض
دورهم ،لينتهي ذلك الــراع بميالد الدولة الصليحية
من أعايل جبال حراز جمادى اآلخرة 439هـ ،عىل يد عيل
الصليحي ،قاتل اإلمام الديلمي فيما بعد.
بوفاة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي 532هـ،
انتهت الدولة الصليحية ،فيما ظلت اإلســماعيلية
كدعوة حارضة يف بعض املناطق ،وكان لها دولتان ،آل
زريع يف عدن ،وآل اليامي يف صنعاء .ومن الجوف أعلن
أحمد بن سليمان نفسه ً
إماما ،وتلقب بـ (الـمُ توكل)،
ً
قائل« :فإني ال أعلم
خذله بنو عمومته؛ فخاطبهم
أحدا من أهل هذا البيت يف زماننا هذا أحق بهذا املقام،
وال أحمل ألثقاله ،وال أصرب عىل أهواله الجســام،
مني».
تنكرت معظم قبائل صعدة ألحمد بن ســليمان،
وأعلنت تمردها عليه ،لتدور خــال العام 537هـ
مواجهات كثرية بني الجانبني ،وحني رأى معارضوه
ميالن كفته ،حرضوا ابن عمــه عبدالله بن محمد
املهول عىل القيام ،خرج األخري إىل الربيعةَ ،م ُ
سنو ًدا
ببني بحر ،ليتعرض هناك لهزيمة ماحقة.
ويف العــام التايل أعلن ابن عمــه أحمد بن يحيى
خروجه عليه ،وبمساندة قبائل الحقل ،ويرسم أخذ
منه مدينة صعدة ،األمر الذي جعل ابن سليمان يكتب

ً
تماما كجده
يف بني عمومته قصيدة طويلة مُ عات ًبا،
الهادي ،جاء فيها:
وعشــرتي مُ رتبصــون جميعهم
بــي عثــرة يف وقــتِ كل عثــار
لم آتهم بنكـــــاية بـــل جئتهم
بزيـــــادة يف املـــال وامل ِقــدار
وهكذا ،وبعد عرش سنوات من الرصاع ،تنحى أحمد
بن سليمان عن اإلمامة ،عقد العلويون مُ ؤتمرًا َكب ً
ريا
يف مدر (البون) حرضه  1,800منهم ،وكبار أنصارهم
صفر 545هـ ،تداعوا له من أغلب املناطق ،وناقشوا
فيه أســباب خمول دعوتهم ،وانكماشــة دولتهم،
وبتحشــيد من الشــيخ محمد بن عليان الخوالني
ً
إماما مرة أخرى.
اختاروا ابن سليمان
بالتزامن مع إصابته بالعمى ،عادت التمردات عىل
ابن سليمان لسابق عهدها ،وكان أخواله آل العياني
أبرز الناكثني لبيعته ،انضم حولهم معارضوه ،فحفزوا
األمري فليته بن قاسم العياني للنهوض ،دارت حروب
وخطوب ،وعىل تخوم خمر نجح أنصار األخري يف أرس
اإلمام األعمى ،وسجنه بقلعتها 565هـ.
ومن ســجنه اســتنهض اإلمام األعمى سلطان
صنعاء عيل بن حاتم  -ابن عــدوه باألمس  -بعدة
قصائد؛ بل وع َّده واح ًدا من أوالده ،جاء يف إحداها:
ال تنسيــــن أبـــاك يعثر بينهم
أعمى يدب عــى اليديــن وينكب
ويجر للحبـــس الشــديد وبعده

يـــؤذى بكـل كــــريهة ويعـذب
كما استنجد أوالد اإلمام بـــذات السلطان لذات
الغرض ،توسط األخري ألبيهم عند خاطفيه ،فأفرجوا
عنه ،ليتوجه ابن سليمان بعد خروجه من السجن إىل
صنعاء ،مُ ً
قدما شكره وعظيم امتنانه ألعداء األمس،
طال ًبا دعمهم ملحاربة آل العياني ،والتنكيل بهم ،وهو
ما كان.
اإلمام الطاغية عبدالله بن حمزة أحد املؤسســن
األوائل لنظرية اإلمامة ال ّزي ِديّة يف اليمن ،ومُ ؤســس
الدولة ال ّزي ِديّــة الثانية ،ما زالــت ُكتبه ومُ كاتباته
كر الزيديَ ،
وما زالت
وأشعاره األكثر أثرًا وآثارًا يف ال ِف ِ
ُ
ً
وعدوانا يف تاريخ اإلمامة املظلم.
سريته األكثر ُظل ًما
ِ
كان يحيى بن أحمد بن سليمان قد أعلن عقب وفاة
والده من صعدة نفســه ً
يســتوف
إماما ،رغم َّأنه لم
ِ
رشوطها ،تلقب بـــ (املعتز بالله) ،هــادن األيوبيني،
فجعلوه حاكم ًـــا باسمهم عىل ذات املنطقة ،ليتوجه
منتصف العام 595هـ إىل خمر ملبايعة عبدالله بن حمزة
الذي ســبق وأعلن قبل عامني نفسه ً
إماما ،طال ًبا منه
والية صعدة ،فأعطيها ،ثم ما لبث أن جدد تمرده ،وقيل
دعوته ،ثم يمم صوب صنعاء حيث األيوبيني خطاه.
بعد أن حظي بدعــم األيوبيني ،عاد يحيى أدراجه
ً
جاعل من جبل عيال يزيد مقرًا له ،ومنها
مُ نتش ًيا،
ً
راسل ابن حمزة وسبه س ًبا فاحشا ،ودعاه بمسيلمة
الكذاب ،لتدور عىل تخــوم ذات املنطقة معركتان،
انتهت بأرسهُ ،حبس يف خمر ،ويف
مسجد ذات املدينة قام يحيى بن
ً
خنقا بعمامة كان
حمزة بقتله
يرتديها.
الخالف بني
ذلــك
بعد
َتعمق
ِ
الحمــزات ،وآل الهادي ،وانضم
بعض األمــراء الهادويني كعيل
بن يحيى ،وسليمان بن محمد
لصف األيوبيني ،ويف شهارة وقف
ِ
أحفاد القاسم العياني ً
أيضا ضد
اإلمام الحمزي ،وتصدر جعفر
بن القاسم تلك املعارضة.
السبي أسلوب شنيع انتهجه
ابن حمزة يف معظم حروبه مع
األيوبيني ،وجماعــة املُطرفية؛
األمر الذي جعل عد ًدا من علماء
ال ّزي ِديّة ينتقدوه لترصفه ذاك،
أما أنصــاره ممن شــاركوه
جرائمه امل ُـــروعة فلم ينتقدوه
إال حينما امتدت أياديه لســبي
نساء مُ عارضيه من آل املفضل
حفيــدات الهــادي يحيى بن
الحسني ،وقد علق عىل ذلك ً
قائل:
«قالوا :تسبي بنات الهادي؟ قلنا:
نعم ،نسبيهن لكفر أهلهن»!
تويف ابن حمزة بمدينة كوكبان
محرم 614هـ ،فأعلن يف الشهر
ً
إماما،
التايل يحيى بن املحســن بن محفوظ نفسه
أن اإلمام املتويف قال َّ
مُ تلق ًبا بـ (املعتضد) ،ورغم َّ
بأنه
ال يعلم يف دار اإلســام من هو أعلم من هذا العالمة
الهادوي ،إال َّ
أن الحمزات بقيادة ولده عز الدين محمد
حاربوه ،وأخذوا منه مدينة صعدة عنوة.
تنقل املعتضد يحيى ما بني خوالن الشام ،واألهنوم،
وشهارة ،ويف األخرية حظي بمساندة أحفاد القاسم
العياني ،حقق بهم بعــض االنتصارات ،فيما كانت
ً
ــجال،
س
معاركــه يف جولتها الثانية مع الحمزات ِ
حاول استعادة مدينة صعدة ،ل ُيحرص بعد هزيمته
يف ضواحيها ،ويف منطقة ساقني كانت وفاته رجب
636هـ ،وذلك بعد ثمان ســنوات من ميالد الدولة
الرسولية.
بإعالن الشاب الثالثيني أحمد بن الحسني من ثال
ً
إماما عاودت اإلمامة ال ّزي ِديّة الظهور لبعض
نفسه
الوقت صفر 646هـ ،وهو من نسل اإلمام القاسم بن
إبراهيم طباطبا ،تلقب بـ (املهدي) ،وقيل َّ
أن اختياره
كان كحل وسط إلنهاء الرصاع الدائر بني الحمزات،
وآل الهادي.
كان اإلمــام الجديد عامل ًـــا ِبمذهبــه ،مُ تعصباً
له ،مُ كفرًا ملخالفيه ،اســتوىل بمســاعدة أنصاره
ً
ً
حصينا ،وعزز تواجده
حصنا
املُـــتحمسني عىل 20
برسعة خاطفة يف أغلب املناطق الشــمالية ،حاول
السلطان الرسويل عمر بن عيل رسول استعادة تلك
املناطق ،لتدور بينهما عدة معارك ،كانت حد وصف
«س ً
جال عىل قلة عسكره،
صاحب (السمط الغايل)ِ :
وإقبال الناس عىل اإلمام».

تحالف الحمزات منذ البداية مع ابن الحسني ،إال
ً
َّ
طويل ،اختلفوا ،ودارت بينهم
أن املودة لم تدم بينهم
حروب ،كانت معركة قارن أشهرها شوال 647هـ،
خرسوا فيها أكثر من  380من أقربائهم ،وأنصارهم،
غري األرسى ،وسقطت مناطقهم الواحدة تلو األخرى
حتى صعدة ،ويف األخرية رفــع أحمد بن عبدالله بن
حمزة راية االستســام ،وذلك بعــد مقتل صديقه
السلطان الرسويل عمر ،صالح ابن الحسني برشوط
إذاللية ،وزوجه بدنيا ابنة أخيه محمد.
كان ابن الحسني بال خربة سياسية ،لم يعمل عىل
احتواء منافسيه الطامحني ،ورغم خضوع الحمزات
له ،عمل عىل تهميشهم ،وإذاللهم؛ األمر الذي دفعهم
إىل رفع راية العصيان ،ارتموا يف أحضان الســلطان
الرسويل يوسف بن عمر ،وبدعم من األخري استطاعوا
أن يقضوا عليه ،قتلوه ُ
ْ
بشوابة ،ومثلوا بجثته ،وحزوا
رأسه صفر 656هـ.
أثناء ســيطرتهم عىل املناطق الشــمالية عمل
األيوبيون ومن بعدهم الرسوليون عىل تنصيب والة
من قبلهم عىل تلك املناطق ،كان أغلبهم من األكراد،
وحني ضعفت الدولة الرسولية ،استقر غالبية هؤالء
األمراء ومماليكهم يف ذمار ،استغلوا الرصاع الزيدي
 الزيدي ،وصاروا ُصناع أحداث داخل دولة اإلمامة
نفسها ،يف سابقة لم تشهدها تلك الدولة الثيوقراطية
من قبل.
لم يسيطر املهدي عيل بن محمد عىل مُ عظم املناطق
الشمالية إال بمســاعدة هؤالء األمراء ،ومماليكهم،
زوج ولده النارص صالح الدين من فاطمة بنت األسد
الكردي ،واستطاع بمســاعدة والدها تثبيت أركان
دولته ،وكانت نتيجة تلك املُصاهرة حفيده عيل الذي
توىل اإلمامة يف صنعــاء ذي الحجة 793هـ ،وعمره
آنذاك ً 18
عاما.
تلقب اإلمام الصغري بـ (املنصور) ،وبويع بصنعاء
يف نفس اليوم لقريبه األكرب منه ً
سنا وعل ًما أحمد بن
يحيى بن املرتىض ،تلقب األخــر بـ (املهدي) ،وهو
جد أرسة رشف الدين ،مــال كثري من العلماء لصف
األول ،وذلك بعد أخذ ورد فيما بينهم حول من يستحق
اإلمامة ،تخىل بعضهم عــن رشط االجتهاد ،وقالوا
رصاحة بجواز مُ بايعة املفضول مع وجود الفاضل.
خرج املهدي أحمد إىل القبائل الشمالية مُ غاض ًبا،
حظي بمســاندتها ،ومســاندة الحمزات ،استوىل
األخريون عىل صعدة ،وحارصوا صنعاء لثالثة أشهر،
لتدور بعد ذلك حروب وخطوب بني الجانبني ،انتهت
مُ نتصف العام 794هـ بأرس املهدي يف معرب ،وقتل 80
ً
رجل من أصحابه ،اقتيد بصورة مُ خزية إىل صنعاء،
ً
مُ
وفيها تم حبسه كبل باألغالل.
ومن هجرة قطابر أعلن عيل بن الـــمُ ؤيد بن جربيل
نفسه ً
إماما محرم 796هـ ،مُ تلق ًبا بـ (الهادي) ،مُ ؤسسً ا
دولة زيدية يف شمال الشمال ،وهو ً
أيضا من نسل الهادي
يحيى ،وجد آل الـمُ ؤيدي ،وممن بايعوا املنصور عيل عام
قيامه ،حاول االســتيالء عىل مدينة صعدة ،وبويع له يف
خوالن الشام ،واألهنوم ،وبالد الرشف.
بعد سبع ســنوات من حبسه ،نجح املهدي أحمد
بالهرب ،تنقل بني عدة مناطق ،ثم توجه إىل صعدة،
حيث الهادي عيل ،تحالف مع األخري ،وقيل َّ
أنه تنازل
له عن اإلمامة ،ليقيض املنصــور عيل فيما بعد عىل
تلك الدولــة الضعيفة ،أخذ صعــدة بعد حصار دام
ً
سنني ،فيما استمر الـمُ ؤيدي يف ضواحيها ،مُ
حأول
استعادتها حتى وفاته محرم 836هـ.
تويف املنصور عيل يف صنعاء محرم 840هـ ،وهو
العــام الذي َّ
حل فيه وباء الطاعون ،ومات بســببه
اآلالف ،منهم مُ نافســه املهدي أحمد ،وولده النارص
محمد الذي حكم لـ  40يوم ًـا فقط ،لتتحكم زوجة
األخري فاطمة بنت الحسن بن صالح ،ومملوك زوجها
قاسم بن عبدالله بن سنقر باألمر.
حني رأت فاطمة عدم رضا العامة عنها ،أجمعت
ومســانديها عىل اختيار صالح بن عيل  -من نفس
ً
ً
وزوجا ،تلقــب األخري بـ (املهدي)،
إماما،
األرسة -
وعزم بعد عدة أيام عىل التخلص من اململوك قاســم
ســنقر ،إال َّ
أن األخري أحبط محاولتــه ،وزج به يف
الســجن ،لتنجح زوجته األمرية فاطمة بإخراجه،
أخذته معها إىل صعدة ،وهناك كان لها األمر والنهي
دون منازع.
َن َّ
صب اململوك قاســم سنقر يف صنعاء النارص بن
ً
إماما ،ودعا النــاس إىل بيعته ،وصك العملة
محمد
باســمه ،كان صغري الســن ،قليل العلم ،تلقب بـ
ً
تيمنا باملنصور عيل جــده ألمه مريم،
(املنصــور)،
لتنجح األخــرة بتهريبه؛ وذلك حــن وقع الخالف
بينه وبني ذلك اململوك املُتسلط ،طلت وجهه باللون
األسود ،وألبسته لبس الجواري ،وتوجه مع سبع إماء
إىل حصن هران يف ذمار ،اتخذه مقرًا له ،وانضم إليه
غالبية مماليك وعبيد جده.
الحمزات من جهتهم استغلوا ذلك الرصاع ،وأعلن
امل ُـــطهر بن محمد بن سليمان الحمزي من األهجر
ً
إماما ،مُ تلق ًبا بـ (الـمُ توكل) ،استدعاه اململوك
نفسه
سنقر إىل صنعاء ،وأعلن تأييده له ،كما أيده عدد من
العلماء ،ليخرجا م ًعا وقبل أن ينتهي ذلك العام ملحاربة
املنصور النارص ،ويف قاع جهران كانت املُواجهة.
استعان اإلمام النارص بالطاهريني ،وبهم انترص،
أرس مُ عارضه امل ُـطهر ،وأمر بحبسه ،كما أمر بخنق
قاسم سنقر ،ليدخل بداية العام التايل صنعاء دخول
الفاتحني ،بعد أن انترص بالخديعة عىل زيد بن اململوك
الرصيع ،وذلك بالتزامن مع هروب الـمُ توكل امل ُـطهر
من سجنه يف حصن الربعة بذمار ،تقوى بعد ذلك أمر
ً
شمال ،وحظي بمساندة بني عمومته
األخري ،توجه
الحمزات ،وكانت أغلب حروبه مع املهدي صالح ،أخذ
عليه صعدة ،بعد أن نارصه سكانها.

 ..يتبع
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تقرير

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

 »SMSالـنـصـية..
رســائـل الـ ««SMS

وسيلة حوثية للحصول عىل التمويل ومترير أفكارها العدائية

تقرير /عارف الواقدي

ليســت غريبة هي الدعوات
الحوثية يف اليمن لرفدها باألموال
مســاندة لحربها العبثية التي
تقودها يف البلد للعام الســادس
عىل التوايل ،لكن الغريب فعال هو
تحول رشكات اتصاالت يمنية إىل
راع لتلك الدعوات بشكل ملفت.
يرجع العديد من املتابعني لذلك،
وخرباء اتصال يف البلد املطحون
بجنون الحــرب ،تحول رشكات
اتصاالت يمنية إىل راع ملا تفرضه
الجماعة املســلحة (الحوثية)
من أتاوات مالية ،عرب ما تسمى
خدمة الرسائل ( )SMSهو فرض
قرسي يتم تحت الضغط عىل هذه
الرشكات من قبل املسلحني.

أمر مزعج
باتت كثرة رسائل الـ""SMS
الواردة إىل ما يســمى الصندوق
الوارد (وهي نافذة اســتقبال
الرســائل النصيــة يف الهاتف
املحمــول) يف هاتف الشــاب
الثالثيني محمود (اسم مستعار)
أمــرا مزعجا ،لكــون كثري من
تلك الرسائل أضحت لها عالقة
بالحرب ودعوات لها عالقة بها.
أيضا "تجيب االشمئزاز" هي
تلك الرسائل بنظر "عاصم" الذي
يقول إن أكثر من رسالة نصية من
أرقام تابعة لرشكة "يمن موبايل"
التي يستخدمها ،تطلب تربعات
مالية تحت مســميات مختلفة،
قائالً "األمر مزعج جدا ،وللغاية".

الدعوة لتمويل حربها العبثية وتحصيـــل ما تســمى «الزكوات والضرائب» والتبرع لما تســميه
«المجهود الحربي» ..صور لبعض تسوالت المليشيا عبر الرسائل النصية
خبراء :رســائل االبتزاز والتســول التي ترســلها المليشــيا للعمالء تعود عليها في كل ســنة بما
نسبته  53%من إجمالي أرباح شركات االتصاالت

تجسس ونهب
مع ذلك ،ومع اتساع رقعة ما
تقوم به جماعة الحوثي املسلحة،
يحذر خــراء يف حديث لهم ،من
استمرار سيطرة هذه الجماعة
عىل قطاع االتصاالت واإلنرتنت،
واللــذان حولتهمــا (أي هذين
القطاعني) إىل وسائل للتكسب
واالبتــزاز اإللكرتوني ،إىل جانب
كونهما أداتا مراقبة وتجســس
عىل العمالء.

سلسلة من النهب
هكذا تعمــد جماعة الحوثي
املســلحة يف اليمن ،عىل مطالبة

استغالل لتمرير األفكار
واســتغلت جماعة الحوثي
املســلحة رشكات االتصــاالت
لتمريــر أهدافهــا وأفكارها
الطائفية للشــعب ،إذ أرسلت
طوال ست ســنوات من الحرب
مضت مئات اآلالف من الرسائل
املشحونة بأفكارها ومعتقداتها،
وأيضــا توجهاتها العســكرية
والعدائية.
ونصت بعضا من هذه الرسائل
 بحســب مــا حصلــت "26سبتمرب" عىل بعضها " -إحياء
مناسبة املولد النبوي الرشيف،
إحيــاء لقيم ومبــادئ وأخالق
الرســالة املحمديــة" ،وأيضا
"ســاحة الســبعني وساحات
املحافظات عىل موعد الستقبال
ضيوف رسول الله".

نهب أرصدة العمالء

أداة ودعوة تسول
"التربع للقوة الصاروخية إىل
حســاب رقم ( )1126بجميع
مكاتب الربيــد يف الجمهورية"
هي أحد تلك الرسائل التي وصلت
لـ"محمود" مــن رقم ()2121
يوم الخميس املوافق  25يونيو/
حزيران ،وال يــزال يحتفظ بها
حتى إذا ما أراد مــع أصدقائه
الحشــوش (الحديث بسخرية)
عىل الرشكة.
يتحدث "محمــود" وهو أحد
الذين تعرضوا للمالحقة من قبل
مســلحي الجماعة يف صنعاء،
الخاضعة لسيطرتها ،وذلك قبل
مغادرته إىل مــأرب ،قبل ثالثة
أعــوام ،إن "الجماعة الحوثية
املسلحة حولت قطاع االتصاالت
إىل أداة لالبتزاز ،ودعوة للتسول".

من خالل هــذه الرســائل إىل
إرســال الدعم ملا أسمته التربع
للمجهود الشعبي للتعبئة العامة
عرب حســاباتها (أرفقت أرقام
حســاباتها) يف بنكي التسليف
التعــاون الزراعي ،واإلنشــاء
والتعمري.
يعلق عىل ذلــك مواطنون يف
وســائل التواصــل االجتماعي
املختلفة ،أحدهم يدعى "رضوان"
بقوله "يعني نزيــد نتربع لهم
عشان يقتلون أطفالنا ،ويهدمون
منازلنــا" مضيفــا "والله إنها
بجاحة".
ولم تتوقف تلــك الدعوات
الحوثية عرب الرسائل القصرية
من خالل رشكات االتصاالت،
إذ وصلت إىل دعوة املواطنني
عرب هذه الرســائل لإلسهام
يف دعم البنك املركزي بإرسال
رسائل نصية إىل أرقام "2530
بـ 100ريــال ،ورقم 2535
بـ 500ريــال ،ورقم 2540
بـ 1000ريال".

املواطنني يف مناطق ســيطرتها
بدفع أموال وجبايات بشــكل
مستمر ،وتحت ذرائع ومسميات
مختلفــة ،يكشــف "هارون
الريمي" عن بعض هذه املسميات
يف حديث لـ" 26سبتمرب".
يقول هارون إن املســميات
الحوثية للحصــول عىل األموال
تبدأ بما يسمى "املجهود الحربي"
وتمر بما تطلــق عليه الجماعة
"دعم املقاتلني بالقوافل الغذائية"
وأيضا الدعم ملواجهة ما انترش
مؤخــرًا وهو فــروس كورونا
املستجد "كوفيد ."19 -
ومؤخرًا ،ويف إطار سلسلة من
املسميات التي تحاول من خاللها
الحصول عــى األموال ،أصدرت
جماعة الحوثيني ما أسمته قانونا
يطلق عليه "الخمس" يجيز لها

الحصول عىل  20%من إيرادات
الدولة ومواردها مــن الركائز
والثروات املعدنيــة ،وهو األمر
الذي لم يســتثن منه قطاعي
"االتصاالت واإلنرتنت".

تحصيالت ما ينهب
املهندس ،محمد املحيميد ،يقول
إن جماعة املسلحني الحوثيني،
طوال ست ســنوات من الحرب
وهي تستخدم االتصاالت فيما
يعود بالنفع عليهــا من حيث
األرباح التي تحصل عليها أو من
رســائل االبتزاز والتسول التي
ترسلها للعمالء ،وهو األمر الذي
يعود عليها يف كل سنة بما نسبته
 53%من إجمايل أرباح رشكات
االتصاالت.
يشــر املحيميد ،وهو خبري

اتصــاالت ،ولــه العديــد من
املشــاركات يف نــدوات وورش
عمل حول مــا تعرض له قطاع
االتصاالت منذ سيطرة جماعة
الحوثي عليه يف العام 2014م إىل
أن الجماعــة تحصلت من هذه
الرشكات خالل خمس سنوات
أكثر من  304مليار ريال يمني.
"املحيميد" أوضح ان جماعة
الحوثيني تحصلــت تلك املبالغ
الهائلة من الرشكات  -بحسب
تقارير لهــا (أي الرشكات) -
والتــي تســتخدمها يف تمويل
الحرب التي تشنها عىل اليمنيني،
تحت مســميات مختلفة منها
"الرضائب ،والزكوات".

االحتيال بطريقة أخرى
لــم تكتف جماعــة الحوثي

املسلحة عىل الرسائل الرصيحة
يف طلب الدعم املســتمر لها عرب
رســائل الـــ" "SMSإذ تقوم
من خــال رشكات االتصاالت
التي تســيطر عليها يف مناطق
سيطرتها بإرسال رسائل نصية
مختلفة للمشرتكني تجمع من
خاللها األموال.
مــن رقــم ( )2711وصلت
إىل كافــة مشــركي رشكــة
"يمن موبايل" رســائل نصية
تقــول "ملعرفة أعــام وعلماء
محافظتــك ...ارســل اســم
املحافظة إىل  2711بـ 100ريال
شــهريا" يقول "هشام" وهو
أحد مستخدمي خدمة اتصاالت
الرشكة ،إن هذه الرسائل تتكرر
يف اليوم الواحد ألكثر من خمس
مــرات ،إىل جانــب غريها من

عرشات الرسائل املماثلة.
يتحدث "هشام" إنه بات عازما
وبشكل كامل عىل تغيري خدمة
االتصاالت الخاصة به إىل رشكة
أخرى ،لعلها تكون أفضل ،وأقل
إزعاجا ،وإرساال لكهذه رسائل.

دعوات للتبرع للحرب
وتحدث العديد من املواطنني
اليمنيني لـ" 26ســبتمرب" عن
رسائل نصية تصلهم من رشكة
"يمن موبايــل" ألكثر من مرة
يف اليوم مفادها طلب التربع ملا
يسمى "املجهود الحربي" حصلت
" 26سبتمرب" عىل نصها" :للتربع
للمجهود الشعبي للتعبئة العامة
اتصل وارســل إىل  2121بـ100
ريال".
وأيضا دعت جماعة الحوثيني

يف الـ 14من شــهر سبتمرب/
أيلول املنرصم ،عرب الكثريون من
مشرتكي خدمة "يمن موبايل"
عن ســخطهم من ممارسات
املليشيا الحوثية يف النهب والسطو
من خالل وســائل االتصاالت،
إذ يقولون ان املليشــيا تمارس
مختلف طرق الجبايات واإلتاوات
عليهــم من خــال مصادرتها
أرصدتهم دون حسيب أو رقيب.
يقــول مشــركو الخدمة يف
الرشكــة الخاضعة لســيطرة
املليشــيا املتمردة إن املليشــيا
فرضت رســوما إضافية تقدر
بحــوايل  30%عىل مشــركي
خدمتي االتصاالت واإلنرتنت ،يف
مختلف املناطق املحررة.
مشرتكو خدمة "يمن موبايل"
طالبــوا الحكومــة الرشعية
بالضغط عىل املليشيا من خالل
إيقاف اإليرادات املالية إىل خزينتها
حتى تتوقف عن اســتمرارها
بفرض الجبايات واألتاوات عىل
املشرتكني ،ورسعة إيجاد حلول
بديلة تكفل إيقاف املليشيا عند
حدها.

الدينية

ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م

سرية الخبط (سيف البحر)..
مسافات وفوارق
بعث النبي صىل الله عليه وســلم رسية يف
ظــروف اقتصادية غايــة يف الصعوبة ،بالغة
التعقيد لكن الرضورة فرضت نفسها والحاجة
ماســة لخروجها ،ولقد دلت رسية الخبط أو
سيف البحر عىل ما كان عليه الصحابة رضوان
الله تعاىل عليهم من الزهد يف الدنيا والتقلل منها،
والصرب عىل الجوع وخشونة العيش ،وعدم ترك
الجهاد يف حال الشدة ،وليس ذلك بمستغرب من
جنو ٍد غايتهم رضا اللــه ،مأل اإليمان قلوبهم،
وتربوا عىل يد رسول الله صىل الله عليه وسلم
تعترب رسية الخبط اســتمرارا ً لسياسة النبي -
صىل الله عليه وســلم  -العسكرية إلضعاف قريش
ومحارصتها اقتصادياً عىل املــدى الطويل ،وكذلك
مواصلة الدعوة إىل الله وإبالغ اإلسالم إىل الناس كافة..
بعث رســول الله  -صىل الله عليه وســلم
 أبا عبيدة بن الجــراح يف ثالثمائة راكب ِقبلالساحل لريصدوا عريا ً لقريش ،ونظرا للضائقة
االقتصادية التي كان يمر بها املسلمون يف ذلك
الوقت ،فقد كان تمويــن هذا الجيش ضعيفا،
وعندما كانوا ببعض الطريــق ف ِن َي طعامهم،
فأمر أبو عبيدة بأزواد (طعام) الجيش ُ
فجمِع
فكان قدر مزود تمر(وعاء كبري) ،يقوتهم منه
كل يوم قليالً قليالً ،حتى أصبح نصيب الواحد
منهم تمرة واحدة ،وقد أدرك الصحابة صعوبة
املوقف فتقبلوا هذا اإلجراء بصدور رحبة دون
ضجر ،بل إنهم أســهموا مع قائدهم يف اإلبقاء
عىل التمرة أكرب وقت ممكن ،ثم فنيت فلجؤوا
من شدة الجوع إىل أكل الخبط أي ما سقط من
ورق الشجر بالخبط والنفض ،وقد سميت هذه
الرسية برسية الخبط أو سيف البحر..
يقول جابر بن عبــد الله ريض الله عنه أحد
أفراد هذه الرسية ( :بعثنا رسول الله صىل الله
عليه وســلم وأمَّ ر علينا أبا عبيدة ،نتلقى عريا
لقريش ،وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غريه،

فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ..قال :فقلت:
كيف كنتم تصنعون بهــا؟ ،قال :نمصها كما
يمص الصبي ،ثم نرشب عليها من املاء فتكفينا
يومنا إىل الليل ،وكنا نرضب بعصينا الخبط ثم
نبله باملاء فنأكله .قال :وانطلقنا عىل ســاحل
البحر فرفع لنا عىل ساحل البحر كهيئة الكثيب
الضخم ،فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنرب(حوتا ً
كبرياً) ،قال :قال أبو عبيدة :ميتة ! .ثم قال :ال ،بل
نحن رسل رسول الله صىل الله عليه وسلم ويف
سبيل الله ،وقد اضطررتم فكلوا ..قال :فأقمنا
عليه شــهرا ونحن ثالثمائة حتى َ
س ِّمنا .قال:
ولقد رأيتنا نغرتف من وقب (ثقب) عينه بالقالل
(الجرة الكبرية) الدهــن ،ونقتطع منه الفدر
(القطعة من اللحم) كالثور أو كقدر الثور ،فلقد

أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عرش رجال فأقعدهم يف
وقب عينه ،وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ،ثم
رحل أعظم بعري معنا فمر من تحتها ،وتزودنا
من لحمه وشائق .فلما قدمنا املدينة أتينا رسول
الله صىل الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ،فقال:
هو رزق أخرجه الله لكم ،فهل معكم من لحمه
يشء فتطعمونا ؟ ،قال :فأرسلنا إىل رسول الله
صىل الله عليه وسلم منه ،فأكله) رواه مسلم.
لقد ظهرت يف هذه الرسية حكمة أبي عبيدة
ريض الله عنه حيث جمع األزواد ،وســوى بني
املجاهدين يف التوزيع ليســتطيع بذلك تجاوز
األزمة ،وذلك درس تعلمه من رسول الله  -صىل
الله عليه وســلم  -عمليا ً أكثر من مرة ،وكذلك
مواساة الجيش املسلم بعضهم بعضا ً عند وقوع

املجاعة ،وأن االجتماع عىل الطعام يسبب الربكة
فيه..
وقد أورد بعض شارحي حديث هذه الرسية
وبعض أهل السرية فوائد كثرية مستفادة من
خالل أحداثها ،من ذلك:
قال النووي .." :الجيوش ال بد لها من أمري
يضبطها ،وينقادون ألمره ونهيه ،وأنه ينبغي أن
يكون األمري أفضلهم أو من أفضلهم ..ويستحب
للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم
عليهم وينقادوا له ..وقد قال أصحابنا وغريهم
من العلماء :يستحب للرفقة من املسافرين خلط
أزوادهم ليكون أبرك وأحسن ىف العرشة ،وأن ال
يختص بعضهم بأكل دون بعض."..
وقال ابن حجــر " :ويف الحديث من الفوائد
مرشوعية املواســاة بني الجيــش عند وقوع
املجاعة ،وأن االجتماع عىل الطعام يســتدعي
الربكة فيه ".
وما أقدم عليه الصحابة يف هذه الرسية من
أكل ورق الشــجر دليل عىل صربهم وقوتهم،
وتمتعهم بفكر سليم هداهم إىل أكل ورق الشجر
كي يبقوا عىل أنفســهم وال يستسلموا للجوع
ف ُيقىض عليهم ،مع عظيــم توكلهم عىل الله
عز وجل الذي جعــل لهم مخرجا مما هم فيه،
فأطعمهم رزقا من عنده من حيث ال يحتسبون،
وصدق اللهَ { :و َم ْن َي َّت ِق اللَّ َه َيجْ َع ْل لَ ُه َم ْخرَجا ً *
َو َي ْر ُز ْق ُه مِ ْن َحي ُْث ال َيحْ َت ِسبُ َو َم ْن َي َت َو َّك ْل َع َل اللَّ ِه
َف ُه َو َح ْس ُب ُه }(الطالق من اآلية .) 3 :2
ومن ثم فهذا الذي قذفه البحر للصحابة يف
هذه الرسية يؤخذ منــه أنه كرامة ألولياء الله،
ألن الصحابة ريض الله عنهم كانوا يف الجهاد،
وكانوا يف مخمصة ويف مجاعة ،فأخرج الله لهم
هذا الحوت ،كرامة منه سبحانه ،وأطعم ثالثمائة
رجل منهم.

يحررها :بالل حميد
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حــــديـــث
األسبوع
قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم:

(طوبــى لعبــد آخذ
بعنان فرسه يف سبيل
اهلل ،أشــعث رأســه،
مغبــرة قدماه ،إن كان
يف احلراســة ،كان يف
احلراســة ،وإن كان يف
الســاقة (أي مؤخــرة
اجليــش) ،كان يف
الساقة ،إن استأذن لم
ُي َ
ؤذن له وإن َش َ
ــف َع لم
ُي َشفَّ ع ).
رواه البخاري

طالوت وجالوت دروس وعبر
إن قصة انتصار طالوت وجنوده عىل
الطاغية جالوت وجنــوده قصة فيها
االعتبار واالستبصار لألمة اإلسالمية؛ ألن
الله قصها علينا لعلمه أن األمة اإلسالمية
ســيصيبها من أعدائها وتقصريها يف
دينها ما أصاب بنــي إرسائيل ،فحذر
الله هذه األمة من أسباب املصائب قبل
وقوعهاّ ،
وبي لها أن الوقاية خري وأهم
من العالج ،وأعطاها الدواء قبل الداء.

ولكن األمة اإلســامية لم يزل الكثري من
أفرادها يطلب ويتلقــى وينتظر الدواء ممن
أصابها بالداء والنفــع ،ممن فعل بها الرضر
والنرص ،ممــن قاتلها وســحقها ودمرها،
وبعضها يتخبط يف تجربة النظريات األرضية
ً
بحثا عن مخرج ،وآخر يف حلبة العراك لينترص
لآلراء البرشية ًّ
ظنا منه أنه سيظفر برأي رشيد
منقذ ،وثالث يعيش يف االستغراق يف الجزئيات
عىل حســاب ضياع الكليــات ،ورابع غرق يف
الغفلة واتباع الشهوات ،وخامس ..إلخ.
وقد جرب بنو إرسائيل حياة التيه فلم يجدوا
الفالح والعز والنرص والكرامة إال يف التمســك
بالدين وإقامة َعلَم الجهــاد ،وكان حال بني
إرسائيل وما أصابهم مــن طواغيت زمانهم
بسبب ذنوبهم يف زمن وقوع هذه القصة مثل
حال األمة اإلسالمية اليوم.
فهذه القصة قصة تعليمية تربوية عسكرية
سياسية إصالحية من قصص الكتاب العزيز
لتدل املســلمني عىل طريق الفالح ،وترشدهم
لســبيل النجاة ،وتضعهم عىل بداية خطوات
النرص ،وتبني لهم أســباب التمكني ،فإىل أول
مشاهد هذه القصة ،واستخالص بعض ما فيها
من الدروس.

المشهد األول للقصة
من مشــاهد قصة طالوت وانتصاره عىل
جالوت .قال الله ســبحانه وتعاىل( :أَلَ ْم َت َر إ ِ َل
َ
وس إ ْذ َق ُ
الوا
ْال َملِ مِ ن َب ِني إرسائيل مِ ن َب ْع ِد مُ َ ِ

ً َ
سبي ِل اللَّ ِه َق َ
ََ
َ َّ
ال
لِن ِب ٍّي ل ُه ُم ا ْب َع ْث لنا َملِكا ُّنقا ِت ْل ِف َ ِ
َ
ســي ُْت ْم إن ُك ِت َب َعلَي ُْك ُم الْ ِق َت ُ
َه ْل َع َ
ال أ َّل ُت َقا ِت ُلوا
ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َّ
سبي ِل اللَّ ِه َو َق ْد أُ ْخرجْ ناَ
َ
ُ
قالوا َو َما لنا أل نقا ِتل ِف َ ِ
ِ
مِ ن ِد َيار َنا َوأَب َْنا ِئ َنا َفلَمَّا ُك ِت َب َعلَي ِْه ُم الْ ِق َت ُ
ال َت َولَّوْا
ِ
إ َّل َقلِيالً ِّم ْن ُه ْم َواللَّ ُه َعلِي ٌم ب َّ
الظالِم َ
ِني) [البقرة:
ِ
ِ
.]246
قد قص الله علينا هذه القصة وكأنها واقع
مشاهد أمامنا بقوله( :أَلَ ْم َت َر إ ِ َل الْ َم َلِ مِ ن َب ِني
إرسائيل) واملأل هم الوجهاء واألرشاف ،وكانوا
بعد موت موىس بزمن طويل ،فطلبوا من نبيهم
تعيني َملِك يقودهم لجهاد عدوهم؛ ليقينهم أن
تحرير بالدهم وإقامة دينهم واسرتداد حقوقهم
واستعادة كرامتهم ال يكون إال بالجهاد ،ولكن
هذا النبــي أراد أن يخترب قوة عزائمهم ومدى
اســتجابتهم َ
(ق َ
ال َه ْل َع َ
سي ُْت ْم إِن ُك ِت َب َعلَي ُْك ُم
الْ ِق َت ُ
ــال أ َ َّل ُت َقا ِت ُلوا) ،عــى أن يفرض عليكم
القتال فتتخلفوا عنه! ألنه قد علم من ضعفهم
وهوانهم بســبب تمكن عدوهم منهم ،وقوة
تسلطه عليهم ما جعله يختربهم بهذا السؤال،
فسمع نبيهم حسن إجابتهم ورأى حماسهم
َ
(ق ُالوا َو َما لَ َنا أ َ َّل ُن َقا ِت َل ِف َ
س ِبي ِل اللَّ ِه َو َق ْد أُ ْخ ِرجْ َنا
ار َنا َوأَب َْنا ِئ َنا) ولكــن هذا الحماس لم
مِ ــن ِد َي ِ
يستمر بل ضعف وذهب عند الكثري حني فرض
الجهاد وحرضت ســاعة الجد والنفري َ
(فلَمَّ ا
ُك ِت َب َعلَي ِْه ُم الْ ِق َت ُ
ال َت َو َّلــوْا إ ِ َّل َقلِيالً ِّم ْن ُه ْم َواللَّ ُه
َعلِي ٌم ب َّ
الظالِم َ
ِني) فتخلفوا واختفوا ولم يستجب
ِ
ويصمد إال القليل ،وأمــا الكثري الظالم فتوىل
( َواللَّ ُه َعلِي ٌم ب َّ
الظالِم َ
ِني) فهذا وعيد أكيد وتهديد
ِ
شديد ملن توىل عن فريضة الجهاد.
ونستفيد من هذه املشهد الدروس التالية:
 نصف النرص معرفــة الطريق إىل النرص(ا ْب َع ْث لَ َنا َملِ ًكا ُّن َقا ِت ْل ِف َ
س ِبي ِل اللَّ ِه) .ومعرفة
هذا الطريق ال تكفي لوحدها ،بل ال بد من بعد
اختيار هذا الطريق ال ميض فيه ،وال يكون ذلك
(ف
إال بالتجرد من حظوظ الدنيا كما يف قولهِ :
َ
س ِبي ِل اللَّ ِه) وليس يف أي سبيل غريه ،والوصول
إىل هذه املرتبة العالية يف الدين يكون بإصالح
العقيدة الدائم واملثمر بالعمل الصالح املستمر.
 -يقني املأل من بني إرسائيل يف أن حقهم ال

يســرد إال بالجهاد ،وأن تحررهم من الطغاة
املعتدين ال يكون بغري القتال يف سبيل الله (ا ْب َع ْث
لَ َنا َملِ ًكا ُّن َقا ِت ْل ِف َ
س ِبي ِل اللَّ ِه).
 إن الكثري تموت عندهم حماســة الرخاءوالسعة عند ساعة الجد والشدة ،فكانوا يقولون
يف وقت السعة( :ا ْب َع ْث لَ َنا َملِ ًكا ُّن َقا ِت ْل ِف َ
س ِبي ِل
اللَّ ِه)َ ( ،و َما لَنَا أ َ َّل ُن َقا ِت َل ِف َ
س ِبي ِل اللَّ ِه َو َق ْد أ ُ ْخ ِرجْ نَا
مِ ن ِد َيار َنا َوأَب َْنا ِئ َنا) فلما ُفر َ
ض عليهم ما طالبوا
ِ
ِ
به من القتال ماذا فعلوا؟!
َ
ال َت َو َّلــوْا إ َّل َقلِيالً
ــب َعلَي ِْه ُم الْ ِق َت ُ
(فلَمَّا ُك ِت َ
ِ
ِّم ْن ُهمْ) فلم يستجب إال القليل ،أما الكثري فلم
تستمر حماستهم بل ذهبت وضعفت قوتهم.
 إن التقاعس عن نرص الحق أو التويل عنالقيام به ظل ٌم للنفس وظل ٌم للحق والرســول
الذي جاء به وبذل يف وصوله إلينا التضحيات
الكبرية الجليلة ،وظل ٌم للناس يف التهاون إليصال
الحق إليهم وحمايتهم يف حال التمسك به َ
(فلَمَّا
ُك ِت َب َعلَي ِْه ُم الْ ِق َت ُ
ال َت َو َّلــوْا إ ِ َّل َقلِيالً ِّم ْن ُه ْم َواللَّ ُه
َعلِيــ ٌم ب َّ
الظالِم َ
ِني) وهذا هــو االمتحان األول
ِ
لهم وهو فرض القتال عليهم ولم يتجاوز هذا
االختبار إال القليل.
– أن أي جهاد يف سبيل الله يشرتط لنجاحه
واســتمراره ونفعه أن ُيعني له قائد (ا ْب َع ْث لَ َنا
َملِ ًكا ُّن َقا ِت ْل ِف َ
س ِبي ِل اللَّ ِه) ليجمع الكلمة ويوحد
َ
ُ
َّ
ِين ُيقا ِتل َ
الصف (إ ِ َّن اللَّ َه ُي ِح ُّب الذ َ
ون ِف َ
س ِبيلِ ِه
ص ًّفــا َكأ َ َّن ُهم ُب ْن َي ٌ
َ
ان مَّ ر ُ
ٌ
ــوص) [الصف]4 :
ْص
َ
َّ
َ
َسولَهُ
ويمنع التنازع والفشل ( َوأ ِط ُ
يعوا الله َور ُ
َو َل َت َنا َز ُعوا َف َت ْف َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ش ُلوا َو َت ْذ َه َب ِريحك ْم واص ِبوا
اب ِر َ
إ ِ َّن اللَّ َه َم َع َّ
ين) [األنفال.]46 :
الص ِ
 لم يقدم املؤمنون أي طلب للمساعدة منأحد فبنو إرسائيل – يف هذه القصة الذين فتح
الله عليهم ونرصهم – تولوا هم جميع أمورهم
وقاموا بشــؤونهم وحدهم من دون أي تدخل
من عدوهم ووضعوا أيديهم يف أيدي بعض ولم
يمدوها طلبا للعون واملساعدة إال لله.
– الدفاع عن بالد املســلمني وحمايتها من
الظلم وأهله من الجهاد يف سبيل الله ( َو َما لَ َنا
َ
َّ َ ُ ْ
أ َ َّل ُن َقا ِت َل ِف َ
ار َنا
س ِبي ِل الل ِه َوق ْد أخ ِرجْ نا مِ ن ِد َي ِ
َوأَب َْنا ِئ َنا).

المشهد الثاني من قصة
طالوت وجالوت اختيار القائد
تعيني طالوت ملكا قائــدا لهم .قال الحق
سبحانهَ ( :و َق َ
ال لَ ُه ْم َن ِب ُّي ُه ْم إ ِ َّن اللَّ َه َق ْد َب َع َث لَ ُك ْم
وت َملِ ًكا َق ُ
َط ُ
ُ
ال َ
ــون لَ ُه ْالمُ لْ ُك َعلَي َْنا
الوا أ َ َّنى َي ُك
َ
َو َنحْ ُن أ َح ُّق ِبالْمُ لْكِ مِ ْن ُه َولَ ْم ُي ْؤ َت َ
س َع ًة ِّم َن الْ َما ِل
اص َط َفا ُه َعلَي ُْك ْم َو َزا َد ُه َب ْس َ
َق َ
ال إ ِ َّن اللَّ َه ْ
ــط ًة ِف
َ
الْ ِعلْ ِم َوالْ ِج ْس ِم َواللَّ ُه ُي ْؤ ِتي مُ لْ َك ُه َمن َيشا ُء َواللَّ ُه
اس ٌع َعلِيمٌ) [البقرة.]247 :
َو ِ
يف هذا املشــهد أخربهم نبيهم أن الله جعل
امللك والقائد يف الجهاد طالوت ،وقد اعرتضوا عىل
هذا التعيني؛ ألن طالوت يف نظرهم ال يستحق
هذه املنزلة؛ ألنه ليس من عائلة امللك وال النبوة
وليس من األغنياء بل هــو فقري من الفقراء
يعمل سقاء وعائلته بعيدة عن عائلتي النبوة
وامللك َ
(ق ُالوا أ َ َّنى َي ُك ُ
ون لَ ُ
ــه الْمُ لْ ُك َعلَي َْنا َو َنحْ ُن
أ َ َح ُّق ِب ْ
المُ لْكِ مِ ْن ُه َولَ ْم ُي ْؤ َت َ
ال)،
ســ َع ًة ِّم َن ْال َم ِ
فهم يرون أنهم أعىل وأوىل منه ،وال يخفى ما يف
قولهم من كرب واستعالء عىل الناس واحتقار
ملن دونهم ومن لم يكن من عائلتهم ،ولكن الله
رد عليهم هذا االعرتاض املبني عىل موازينهم
األرضية البرشية بأنه تعيني طالوت وفق ميزان
رباني دقيق ال يحابي أح ًدا َ
(ق َ
ال إ ِ َّن اللَّ َه ْ
اص َط َفا ُه
س َ
ــط ًة ِف ْال ِعلْ ِم َو ْال ِج ْ
َعلَي ُْك ْم َو َزا َد ُه َب ْ
س ِم َواللَّ ُه
ُي ْؤ ِتي مُ لْ َك ُه َمن َي َ
شا ُء).

ويف هذا املشــهد االختبار الثاني وهو فتنة
الناس وإشــغالهم بما يرضهم من جدال يف
الحق بعد وضوحه واشتغال عن املعركة الكربى
بمعارك هامشــية ترض وال تنفع وتهدم وال
تبني ،وتقديم للمصلحة الخاصة كما يف قوله:
( َو َنحْ ُن أ َ َح ُّق ِبالْمُ لْكِ مِ ْن ُه) عىل املصالح العامة.
وهذه بعض دروس هذا املشهد:
– خطــورة الحظوظ الفرديــة واملصالح
الشخصية عىل تحقيق املصالح الكربى أو عرقلة
الوصول إليها وإعاقة تنفيذها كما َ
(ق ُ
الوا أ َ َّنى
َي ُك ُ
ون لَ ُه الْمُ لْ ُك َعلَي َْنا َو َنحْ ُن أ َ َح ُّق ِبالْمُ لْ ِك مِ ْن ُه َولَ ْم

ُي ْؤ َت َ
س َع ًة ِّم َن الْ َما ِل) ،وأخطر ما يف هذا املشهد
هو موقف أهل املصالح الشــخصية يف عرقلة
مرشوع الجهاد الذي يوصل إىل النرص والتمكني.
– إن من أسباب االختالف والفشل والهزيمة
تقديم القائد بناء عىل نسبه أو ماله أو وجاهته
مع إهمال كفاءتــه وعلمه وقدرته َ
(ق ُالوا أ َ َّنى
َي ُك ُ
ون لَ ُه الْمُ لْ ُك َعلَي َْنا َو َنحْ ُن أ َ َح ُّق ِبالْمُ لْ ِك مِ ْن ُه َولَ ْم
ُي ْؤ َت َ
س َع ًة ِّم َن الْ َما ِل) ،فالواجب تقديم األكمل
يف جميع الصفات وال يقدم عليه األقل منه؛ ألن
تقديم األكمل يحقــق املصلحة العامة واألقل
علما أو أمانة أو قدرة أو عدال…إلخ .ال يحقق
مصلحة بقدر ما يحقق من مفاسد.
– أن نرص الله للمســلمني وتمكينه لهم يف
األرض ونهوضهم وتقدمهم يتوقف عىل تقديم
األصلــح منهم ووضع الرجل املناســب عل ًما
وأمانة وخربة وبصرية وصدقا يف املكان املناسب
(إ ِ َّن اللَّ َه ْ
اص َط َفا ُه َعلَي ُْك ْم َو َزا َد ُه َب ْس َط ًة ِف الْ ِعلْ ِم
َوالْ ِج ْ
س ِم) .فال تتحقق املصالح وتزول املفاسد
وتدفع املضار إال بتقديم من قدمه الله.
– أن املال ليس بركن من أركان الســؤدد،
بل الغالب أن صاحب املال يكون جبانا رعديدا
وفاقدا للرأي الســديد وهذا يدل عىل فســاد
اعرتاضهم ( َولَ ْم ُي ْؤ َت َ
س َع ًة ِّم َن الْ َما ِل).
– أهمية قوة البدن وقوة العلم يف القائد حتى
يقوم بعمله بحكمة وقــدرة وكفاءة ( َو َزا َد ُه
َب ْس َ
ــط ًة ِف الْ ِعلْ ِم َوالْ ِج ْس ِم) وخطر ضعف قوة
الجســم وقلة العلم وما ينتج عنها من رضر
وفساد للبالد والعباد.
– أهمية إقناع املعارض بذكر األدلة املقنعة
وبيان الرباهني الساطعة القاطعة لشبهته حتى
يقتنع بقبول الحق أو يضل عىل بينة ،ويتضح
ذلك يف قوله:
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
أ – (إ ِ َّن الله ْ
اصطفا ُه َعليْكمْ).
ب – ( َو َزا َد ُه َب ْس َط ًة ِف الْ ِعلْ ِم).
ج – وزاده بسطة يف الْ ِج ْس ِم).
د – ( َواللَّ ُه ُي ْؤ ِتي مُ لْ َك ُه َمن َي َ
شا ُء).
اس ٌع َعلِيمٌ).
هـ – ( َواللَّ ُه َو ِ
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العميد الركــن�/أحـمـد الأ�شــول
مـــديــر الــتـحــرير:

تــ�صــدر عـ ــن دائـرة الـتوجـيـه امل ـعــنوي لل ـقــوات املــ�س ـل ـحـة الي ـمـنـيـة

إتالف كمية كبرية من املخدرات
املضبوطة يف ميناء عدن
جرى ،أمس األربعاء ،يف العاصمة املؤقتة عدن ،إتالف250
كيلو من مــادة الكوكاين املخدرة و التي تم ضبطها يف ميناء
عدن قبل عدة أيام ،بعد أن تم اكتشــافها مخبأة يف حاويات
مشحونة بمادة السكر.
وتمت عملية اإلتــاف بحضور النائب العــام الدكتور عيل
األعوش ،ومحافظ عدن أحمــد حامد مللس ،ومتابعة حثيثة من
األجهزة الضبطية يف عدن .وجاء إتــاف هذه الكمية بقرار من
النيابة الجزائية بعد موافقة النائب العام ،واالحتفاظ بعينة منها
للعرض عند املحاكمة.
وأشاد النائب العام عيل األعوش ،أثناء عملية اإلتالف بالجهود
املبذولة من كافة الجهات األمنية والتحالف العربي خالل ســر
إجراءات الضبط.
بدوره ،أكد محافظ عدن أحمد مللس ،عىل أهمية إتالف
هذه الكمية الكبــرة من املخدرات ..مؤكــدا ً عىل أهمية
اليقظة األمنية ملواجهة هذه العمليات اإلجرامية التي تسعي
إلغراق املجتمع باملخدرات بهدف إحداث أرضار اجتماعية
واقتصادية .
حرض عملية االتالف ،رئيسا املحكمة الجزائية القايض عارف
النيس والنيابة الجزائيــة القايض أدهم عولقي ونائب مدير أمن
عدن العميد أبو بكر جرب وممثل عن قوات الواجب  802السعودية
التابعــة للتحالف العربي يف عدن وعدد من القادة العســكريني
واألمنيني .

جددت منظمة مراسلون بال حدود ،الثالثاء ،مطالبتها
ملليشيا الحوثي ،باإلفراج عن الصحفيني األربعة املحكوم
عليهم باإلعدام.
ويف بيان للمنظمة ،قال كريســتوف ديلوار ،األمني
العام ملنظمة مراسلون بال حدود" :بينما يتقدم العالم كل
سنة خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة اإلعدام عىل املستوى
العاملي ،فإن أربعة صحفيني محنكني يواجهون أقىص
العقوبات وأسوأها ملجرد قيامهم بعملهم".
وأكد عىل رضورة التعبئة بشكل مُ لح لوضع حد لهذا
الكابوس الذي يعيشونه والعودة إىل املبدأ اإلنساني يف بلد
دفع فيه الصحفيون ما يكفي من ثمن باهظ يف خضم
حرب مستعرة منذ أكثر من خمس سنوات ،كما يجب
عىل الحوثيني إلغاء ذلك القرار وإال فإنه سيشكل وصمة
عار عليهم أمام املجتمع الدويل".
وأضاف ديلوار" :إننا ندعو كل من له تأثري ،مبارش أو
غري مبارش ،عىل جماعة الحوثي ،أال يدخر جهدا ً لحثها
عىل إنهاء هذا الوضع الذي ُيعد رضبا ً من الجنون".
والصحفيون األربعــة (عبدالخالق عمران ،توفيق
املنصوري ،أكرم الوليدي ،حارث حميد) أصدرت املليشيا
الحوثية ،يف الحادي عرش من أبريل املايض ،أمرا ً بإعدامهم
بعد نحو  5سنني من اختطافهم.

حمافظ حلج يوجه برصف
 15مليون ريال لدعم
القطاع الريايض

السلطة املحلية باجلوف تنعي
استشهاد مدير ع ام املطمة

مختلفة ومتنوعة ،ويستمر املعرض لفرتة
خمسة أيام.
وقــال وكيــل أول تعــز عبدالقوي
املخاليف :إن "املعرض هو رسالة صامتة
إىل الضمري اإلنســاني اإلقليمي والدويل
وإىل كل املنظمات الدولية ،ووضعها أمام
الصورة الحقيقية ملعاناة أبناء املحافظة
جراء الحرب والحصار املطبق عىل تعز منذ
ست سنوات".

نعت قيادة الســلطة املحلية
يف محافظــة الجــوف ،أمس
األربعاء ،القائــم بأعمال مدير
مديرية املطمة الشيخ عبدالله
ضاعن ،الذي استشهد يف معركة
اســتكمال تحريــر محافظة
الجــوف من مليشــيا الحوثي
االنقالبية املدعومة من إيران.
وأكــدت الســلطة املحليــة
بالجوف يف بيان النعي ،أن الشهيد
الشــيخ عبداللــه ضاعن كان
مثاال للوطني الغيور ،والفدائي
البطــل ،وانحــاز إىل املدافعني
عن الوطن يف معركة اســتعادة
الدولة والجمهورية .وأشــادت
بشجاعته ،حيث اشتهدا مقبآل
غري مدبر وهو يقــود عمليات
هجوميه بجبهة بــر املرازيق
يوم الثالثاء الفائت .وأعرب بيان
النعي ،عن أحر التعازي وأصدق
مشاعر التعاطف واملواساة بعد
استشــهاده يف جبهات الرشف
والبطولة.

ك ــما ميـكنكم حتـميل تطبيق «�سبتمرب نت» على اجلـوال من متجــر جـوجــل بـالي

بال حدود جتدد مطالبتها ملليشيا احلوثي بإطالق رساح الصحفيني املختطفني

افتتاح املعرض الرابع للفنون التشكيلية يف تعز

افتتح مكتب الثقافة بمحافظة تعز،
الثالثاء ،معرض الفنون التشكييل الرابع
تحت شعار ّ
"فكوا الحصار عن تعز".
وضم املعرض لوحات تشكيلية تجسد
صور املعاناة التي تعيشــها املحافظة
بســبب الحصار ،وتحكي واقع معاناة
السكان من أزمات وانقطاع الخدمات.
وشــارك يف املعــرض فنانــون من
محافظات تعز وعدن وصنعاء برسومات

تابعونا
عىل شبكات التواصل

عـقيد/عـبداحلكـيم الـ�شـريـ ـحــي
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ال ـعـدد ( )١٩٥٢الـخـمـيـس ١٢ربيـع أول ١٤٤٢هـ  -الم ــواف ــق  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٠م
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وجَّ ــه محافــظ محافظــة لحج
اللواء الركــن أحمد ُتركي ،برصف 15
مليون ريال لألندية وفروع االتحادات
الرياضية باملحافظة.
وأكــد املحافظ يف كلمتــه باللقاء
الشبابي الريايض الذي عقد ،االثنني،
حرص السلطة املحلية عىل االهتمام
بالشــباب والرياضيني ،داعيا األندية
وفروع االتحادات إىل رفع احتياجاتها.
كما وجــه املحافظ بتشــكيل لجنة
َّ
املخصص
لإلرشاف عىل الدعــم املايل
لتســيري شــؤون القطاع الشبابي
الريــايض بمحافظة لحــج ،وتفعيل
أنشطته.

تسليم مساكن ملصابني بالشلل الرباعي بمأرب

سلم وكيل محافظة مأرب لشــؤون املديريات الغربية محمد املعويض،
االثنني ،أربع مســاكن لذوي االحتياجات الخاصة مصابني بشــلل رباعي
مكونة من غرفتني ومطبخ ودورة مياه ومجهزة باألثاث واألدوات املنزلية
املتكاملة ،بادر يف بنائها ائتالف اإلغاثــة والبناء بتمويل من الندوة العاملية
للشباب اإلسالمي.
وأوضح مدير ائتالف اإلغاثة والبناء محمد مخارش ،أن املساكن تأتي يف
إطار مرشوع تتبناه الجمعية للتخفيف من معاناة أرس األكثر إعاقة ..مشريا
إىل أن املستفيدين وفروا األرضية التي تكفل االئتالف ببناء املسكن عليها.
وأضاف "أن االئتالف كان قد سلم الشــهر املايض ستة مساكن ملعاقني
مصابني بالشلل الرباعي أيضا".

احمد ردمان

نبيـنا وجــ ّدهـم
ُّ
قناص حوثي يستهدف طفال يف تعز
اســتهدف قناص تابع ملليشيا
الحوثي ،أمس األربعــاء ،طفال يف
العارشة من العمر ،رشقي مديرية
صرب املوادم بمحافظة تعز.
وأوضجــت مصــادر طبية ،أن
القناص الحوثي الذي يتمركز يف تبة

الصالحني بمنطقة الشقب ،استهدف
الطفل ذياب إبراهيم عبدالصمد عبده
البالغ من العمر  10سنوات.
وأضاف "أن الطفل تعرض إلصابة
بالغة" ..مشريا إىل إسعاف الطفل إىل
أحد املستشفيات لتلقي العالج .

أكدت منظمة الهجرة الدولية ،أن
محافظة مأرب شهدت أكرب نزوح يف
اليمن هذا العام ،حيث نزح أكثر من
 90ألف شخص إىل املدينة واملناطق
املحيطة بها نتيجة تصاعد األعمال
العدائية.
وأضافت "أن املدينة واملحافظة
من حولها تستضيفان بالفعل مئات
اآلالف من النازحني ،حيث تجاوز
عدد الوافدين عدد السكان املحليني
ً
ضغوطا عىل
بشكل كبري وشــكل
املوارد والخدمات".
وقالت املنظمة يف بيان لها ":إنه
يف الفرتة من مارس إىل سبتمرب من
هذا العام ،قــ ّدم الفريق الصحي
التابع للمنظمة الدولية للهجرة 52
ألف و 950مشــورة طبية ملجتمع
النازحني داخل ًيا يف مأرب من خالل
الدعم املقدم من الشعب الياباني".
وأضافت "أنها أنشأت يف مارس
املــايض ،مرك ًزا صح ًيــا يف مخيم
الجفينة وهو أكرب موقع نزوح يف
اليمن ،حيث لم يكن هناك أي توافر
دائم للرعاية الصحية من قبل".

وأوضــح البيــان ،أن املنظمة
الدوليــة للهجــرة بالرشاكة مع
حكومة اليابان توفــر الخدمات
الصحية لحــوايل  55يف املائة من
النازحني داخل ًيا يف مواقع النزوح

وأكــد تقرير حقوقــي صدر يف
وقت سابق ،أن عدد حاالت إصابات
القنص يف منطقة الشقب بلغ منذ
تواجد املليشــيا فيها منذ 2015م،
 172حالة بني قتيل وجريح ،بينهم
 61طفالً.

اهلجرة الدولية :نزوح أكثر من  90ألف شخص إىل مأرب خالل 2020

الرسمية  -حوايل  96,000شخص
 عــر مركز الجفينــة الصحيوالفرق الصحيــة املتنقلة وتقديم
الدعم للمراكــز الصحية املحلية
واملستشفيات.

تدشني البث الرسمي لقناة «حرضموت» الفضائية أبناء حجة يؤكدون دعمهم ألبطال اجليش

دشــن وكيــل أول محافظــة
حرضموت الشيخ عمرو بن حربيش
العليي ،األحد ،البث الرسمي لقناة
"حرضمــوت" الفضائية عرب قمر
النايل سات ،وإطالق شارة القناة
الجديدة يف فضاء اإلعالم املرئي.
وخالل حفل التدشني أعرب وكيل
أول حرضموت عن سعادته بانطالق
البث الرسمي للقناة بعد استكمال
كافة األعمال والتجهيزات الفنية،
مش ً
ريا إىل أن ذلك إنجاز لحرضموت
وللوطن عامة ورافد أسايس وإضافة
نوعية لإلعالم الوطني.
وأشــاد بدعم ومساندة الرئيس
عبد ربه منصور هــادي ،ورئيس
الحكومة الدكتور معني عبد امللك،
ومحافظ حرضمــوت اللواء فرج

ســاملني البحســني ،إلنجاز هذا
املرشوع اإلعالمي الوطني الكبري،
ً
حاثا القائمني عــى القناة بالعمل
عىل تقديم رســالة إعالمية بناءة
تخدم املجتمع وتربز دور حرضموت
وأبنائها يف مختلف املجاالت.
وأشــار القائمون عىل القناة إىل
الجهــود التي بذلت خــال الفرتة
املاضية يف عمليــة التجهيز الفني
حتى الوصول إىل يوم االنطالق للبث
الرسمي للقناة بإمكانيات وكوادر
إعالميــة شــابة ومؤهلة .حرض
التدشني مدير عام ديوان املحافظة
مصطفى شيبان بن إسحاق وعدد
من القيــادات التنفيذية والكوادر
اإلعالمية.

أكد أبناء قبائل محافظة حجة ،وقوفهم إىل جانب
أبطال القوات املسلحة ،يف معركة إنهاء االنقالب،
واستعادة الدولة.
جاء ذلك خالل وقفة لتأييــد الجيش ،نفذها
مشايخ وأعيان وكافة أبناء مديريات عبس وحرض
وميدي وحريان بحضور وكييل املحافظة الشيخ
نارص دعقني والشيخ محمد محمد صبار الجماعي.
وخالل الوقفة ثمــن وكيل أول محافظة حجة
الشيخ نارص دعقني املواقف املرشفة ألبناء القبائل
لدعمهم ومساندتهم قوات الجيش الوطني ،مشيدا
بالتضحيات الكبرية التي يقدمها أبناء املحافظة يف
معركة اســتعادة الدولة من املليشيات االنقالبية
الحوثية يف مختلف الجبهات.
من جانبه ،أكد مدير عام مديرية حريان يف كلمة
له ،أن أبناء محافظة حجة يف أمَ ّ
س الحاجة إىل رص
الصفوف والوقوف صفا واحدا يف مواجهة مليشيا
الحوثي حتى تحرير بقية مديريات املحافظة.

يختلــف تعامل الناس مع شــخص مــا وفقا ً
لتصوّرات كل منهم عنه  ،ويُبنى عىل تلك التصورات
أفعال متفاوتة وتقييم متباين
ولعل تحريف ذوي الديانات السماوية السابقة
لكتبهــم نابع عن التضارب بــن املنهج اإللهي
وأهوائهم كون الرساالت الســماوية ال تنسجم
مع النزوات البرشية املجنونة ،إذ الهدف من تلك
الرساالت تهذيب النفوس وإزالة الزوائد الضارة
التي تعلقت بها وذاك ما دفــع ذوي األهواء إىل
التحريف للدين إليهام الذات واآلخرين بالتزامهم
به بعــد أن يتم تغيري ما ال ينســجم مع األهواء
والشهوات.
لقد أتى النبي محمد صىل الله عليه وسلم برسالة
كان الهدف منها واضحــا ً بعد (ما) الكافة و(إال)
الحرصية " ،وما أرسلناك إال رحمة للعاملني " فكان
بديهيا أن تصطدم ابجديات الرحمة من قيم اإلخاء
والعدل واملساواة مع دنيئي النفوس الذين تجري
يف رشايينهم دماء الجاهلية فكان منهج التحريف
هو املخرج لهم من الوقوع يف مأزق محاربة اإلسالم
كونهم أقل قدرة عن املواجهة  ..فكانت الهندســه
الســالية ملفاهيم الدين وفقا ً ألهوائهم عىل أرضية
اعتبار النبي جـــ َّدا ً لهم وليس رسوال ً وال هاديا،
وباعتبارهم لرسالته ص ّك تفضيل ألدعياء االنتساب
إليه ليتحول إىل ملك مورث للحكم ال رسول مو ّرث
للتعاليم الدينية ..ذاك هو فحوى خالفنا مع أدعياء
النسب الهاشمي بشأن الرســول محمد ..إذ أننا
نتعامل معه كنبي ومــع تعاليمه كمنهج بينما هم
يتعاملون معه كج ّد لهم ومع تعاليمه كرتكة قابلة
للتغيري والتزييف والغش والخداع وبما يتسق مع
شهوتهم يف السلطة والحكم.
إن احتفال الســالة باملولد النبوي ينبئ عن
استخدامهم للرسول والرسالة كوسائل تخدمهم
يف منهجهــم االنتهازي بحق اليمــن واليمنيني
بخالف رؤية املسلمني األسوياء للمولد النبوي،
إذ يعتربونه نافــذة إرشاق لنور التعاليم الدينية
السمحة لتطمس ظالم الجهل والخرافة ،وتزيل
رزايا الظلم والطغيان.

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة

 42مليون دوالر تكلفة املشاريع بوادي حرضموت
بلغت عدد املشاريع بوادي حرضموت املمولة من حصة مبيعات النفط
باملحافظة  103مشاريع موزعة عىل عدد من املجاالت بتكلفة إجمالية بلغت
 42مليون و  256ألف و  785دوالراً.
وتوزعت  25مرشوعا يف مجال الرتبية والتعليم بكلفة إجمالية  6ماليني و
 238ألف دوالر ،فيما  21يف الصحة العامة والسكان بكلفة  7ماليني و 933
ألف دوالر ،و 12يف الكهرباء بكلفة  5ماليني و  525ألف دوالر  ،إضافة إىل 7
يف التعليم الجامعي بمبلغ مليون و  607آالف ،و  6يف االشغال العامة والطرق
بكلفة  14مليونا ً و  720ألف دوالر .
كما تضمنت املصفوفة  11مرشوعا يف املياه والرصف الصحي بمبلغ 2
مليون و 337ألــف دوالر ،و  8يف مياه الريف بكلفة  506آالف دوالر ،و  4يف
اإلدارة املحلية بمبلغ مليون و  393ألفاً ،فيما توزعت  9مشاريع يف مجاالت
صندوق النظافة والتحسني والتعليم الفني والثقافة و الزراعة و الشباب
والرياضة و املالية بكلفة إاجمالية بلغت مليون و  991ألف دوالر.
وبلغت نسبة اإلنجاز املايل يف  38مرشوعا بني  -100 95باملائة يف حني 15
مرشوعا ً توزعت نسبة اإلنجاز فيها بني  90 - 55باملائة بينما بقية املشاريع
تفاوتت نسب اإلنجاز فيها إىل أقل من  50باملائة.
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