
أبطال احلرب والسالم
أثبتت املؤسسة العسكرية التي أعيد بناؤها 
وتشكيلها عىل أسس علمية ووطنية خالصة، 
أنها األجدر واألقدر عىل إدارة الراهن واستعادة 
زمام املبــادرة وفرض الخيارات السياســية 
والدبلوماســية وامليدانية الداعمة لتوجهات 
القيادة السياسية والعســكرية للبالد ممثلة 
بفخامة املشــر الركن عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة.
خالل ســنوات الحرب التي تشنها مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران عىل اليمنيني، 
سطر أبطال القوات املسلحة البواسل بطوالت 
فريدة وأمجادا خالدة عززت ثقة الشعب اليمني 
بمؤسستهم العســكرية الرائدة التي تشكلت 
من رحم امليدان حاملة عىل عاتقها مسؤوليات 
وطنية كبرة ومتعددة، لتنطلق من الصفر إىل 
أعىل مســتوى من التنظيم والتنسيق والبناء 
املؤسيس خالل زمن قيايس عىل الرغم من شحة 
اإلمكانات وشبه انعدام للموارد، فكل سياقات 
الوقائع واألحداث املتســارعة التي شــهدها 
ويشهدها الراهن اليمني تؤكد وبما ال يدع مجاال 
للشك بأن أبناء هذه املؤسسة حديثة التشكل 
والبناء قدموا ويقدمون عطاء وطنيا عظيما ال 
يبارى وامتازوا بحنكة وكفاءة عاليتني مكنتهم 
من صناعة املشهد وتسير األحداث بما يتفق مع 
مسار االنتصار للرشعية الدستورية وتحقيق 
إرادة الشعب وإنهاء التمرد واإلرهاب واملليشيات 
والقوى الطارئة ذات املطامع واملصالح الضيقة، 
فكانوا وسيظلون رجال الحرب والبأس الشديد 

وأبطال السالم واإلنسانية.
ما تحقق اليوم من إنجاز إنساني عظيم بإطالق 
املختطفني من سجون املليشــيا املتمردة، يمثل 
انتصارا كبرا للقانون والعدالة والسالم املجتمعي، 
هذا الحدث النوعي جنوده املجهولون وصناعه 
املقتدرون هم أبطال القوات املسلحة األشاوس، 
فعىل وقع انتصاراتهم الساحقة وفعلهم العسكري 
الذي ألحق هزائم ساحقة باملليشيا املتمردة، لم 
يكن من خيار أمامها إال الرضوخ واالستســالم 
لتنفيذ عملية التبادل بعد أن ظلت سنوات عديدة 
تعيق إنجاح هذه العملية اإلنسانية البحتة بهدف 
اســتخدامها ورقة لالبتزاز السيايس ومضاعفة 
معاناة املواطنني، وهو مــا لم يرتضيه األبطال 
الذين عزموا عىل االنتصار لإلنسانية حتى تحقق 
عىل يدهم هذا اإلنجاز العظيم الذي يستحق كل 
اإلشادة واالحتفاء، وبهذه اإلرادة الصلبة والعزائم 
الفوالذية سيحقق األبطال انتصاراً ناجزاً ومؤزراً 
يفيض إىل إنهاء التمرد وبنــاء اليمن االتحادي 

الجديد.

رئيس اجلمهورية يعزي الشيخ عبدالقادر 
اجلعدين يف استشهاد نجله

أكد قائد املنطقة العسكرية السابعة 
اللواء الركن أحمد حســان جربان، أن 
أبطال الجيش الوطني يخوضون معارك 
رشسة ضد مليشيا الكهنوت الحوثية يف 
مختلف مناطق وجبهات القتال يف نهم، 
رشقي العاصمة صنعاء، وغريها من 
جبهات القتال يف محافظات الجمهورية.
وأوضح خالل مقابلــة تلفزيونية 
أجراها املركز اإلعالمي للقوات املسلحة 
وبثتهــا “قناة اليمــن الفضائية” أن 
األبطال يف مختلف جبهــات القتال يف 
املنطقة العسكرية السابعة، ويف كافة 
الوحدات واملناطق العسكرية يتمتعون 
باملعنويات العاليــة، حيث يجمعهم 
الهدف الكبري واألســمى الذي يتمثل 
بتحرير كامل اليمن من براثن االنقالب 

الكهنوتي.
 وأضاف "أن مليشيا الحوثي املتمردة، 

منيت خالل األيام املاضية بخســائر 
كبرية عىل مســتوى األفــراد والعتاد 
القتايل، مؤكًدا أن كل محاوالت املليشيا 
يف إحداث تقدم باءت بالفشل، وأن جميع 
تعزيزاتها التي تسوقها تم القضاء عليها 

عىل أيدي أبطال الجيش الوطني.

 وقال قائــد املنطقة العســكرية 
الســابعة "إن الثورتني املجيدتني )26 
سبتمرب و14 أكتوبر( ربطتا بني كافة 
اليمنيني يف نضالهم شماالً وجنوباً، من 
أجل الحرية والكرامــة والعدالة ورفع 
االستعباد واالســتبداد والقضاء عىل 

االستعمار".
 وأشــار إىل أن الثورتني العظيمتني 
منذ انطالق رشارتهما، جسدتا ترابطاً 
وتالحمــاً أخوياً بــني كل اليمنيني يف 
الشمال والجنوب، ليمتد منذ ذلك الحني 
وحتى قيام الوحــدة اليمنية املباركة 
يف الـــ22 من مايــو 1990م، وصوالً 
إىل معركة اليوم أمام هجوم مليشــيا 

الكهنوت واالنقالب الحوثية.
الفتــاً إىل أن التضحيات املشــركة 

بني اليمنيني شماالً وجنوباً 
واملستمرة حتى اليوم جسدت 

احلكومة تدين هتريب النظام اإليراين أحد عنارصه إىل اليمن وتنصيبه سفريا 

اللواء جربان: قوات اجليش ختوض معارك رشسة ضد املليشيا احلوثية يف جبهة هنم

بعــث فخامــة الرئيــس 
عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية، أمــس األربعاء، 
برقية عزاء ومواساة إىل الشيخ 
عبدالقادر بن جربان الجعدني، 
عزاه يف استشهاد نجله املالزم 
أول نارص عبدالقادر بن جربان 

الجعدني.
 وعــرب فخامــة الرئيس يف 
الربقيــة، عن خالــص العزاء 
واملواساة بهذا املصاب األليم.. 
مبتهــالً للموىل عــز وجل أن 
يتغمده بواســع رحمته وأن 
يسكنه فســيح جناته، ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.

دانت الحكومــة اليمنية بأشــد العبارات 
قيام النظام اإليراني بتهريب أحد عنارصه إىل 
الجمهورية اليمنية وتنصيبه "ســفريا" لدى 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف مخالفة رصيحة 
للقانون الدويل وقرارات مجلس األمن بما فيها 

القرار ٢٢١٦.
وقالت:" إن استمرار النظام اإليراني بانتهاج 
سلوك العصابات واملنظمات اإلرهابية بتهريب 
األسلحة واألفراد إىل مليشيا الحوثي االنقالبية 
يؤكد عىل عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة 

تجاه اليمنيني".

جاء ذلك يف رسالة للحكومة اليمنية بعثتها، 
االثنني، إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
حول قيام النظام يف إيران بتهريب أحد عنارصه 
إىل الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفريا" لدى 
مليشيا الحوثي االنقالبية، يف مخالفة رصيحة 
للقانون الدويل ولقرارات مجلس األمن بما فيها 

القرار رقم 2216.
ودعت املجتمع الدويل ومجلس األمن إلدانة 
هذه املمارســات واالنتهــاكات اإليرانية غري 
القانونية وتدخلها السافر واملستمر يف الشؤون 

الداخلية للجمهورية اليمنية.

وأشارت رســالة الحكومة، إىل ترصيحات 
النظام اإليراني املارق بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، 
املنشور يف موقع وكالة أنباء فارس، عن املتحدث 
الرسمي باسم وزارة خارجية النظام اإليراني 
املدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام املارق قد 
أرسل "سفريا" له إىل صنعاء، هو املدعو حسن 

إيرلو. 
وأكــدت الحكومة، بأن اســتمرار النظام 
اإليراني بهكذا ترصفات، والتي تشكل انتهاكاً 
لقواعد القانون الدويل، وإخالال بالتزامات إيران 
الدولية بموجب ميثاق األمم املتحدة واتفاقيتي 

فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار 
مجلس األمن رقم ٢٢١٦ )٢٠١٥( والذي يعيد 
– ضمن جملة أمــور- التأكيد يف بنده الحادي 
عرش عىل "مبدأ حرمة املباني الدبلوماســية 
والقنصليــة وااللتزامات املنوطة بالحكومات 
املضيفة، إنما هي ترصفات تعترب تحدياً فاضحاً 
للمجتمع الدويل وتشكل سابقات خطرية تمس 
بجوهر حقوق الدول األعضاء يف منظمة األمم 
املتحدة، وتسمح للدول واألنظمة املارقة بتمكني 
املتمردين واالنقالبيني من انتهاك سيادة الدول 
واالنتقاص منها واالســتيالء عىل ممتلكاتها 

الثابتة واملنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة 
سابقًة إلرسال مبعوثني لتمثيل الدولة املارقة 

لدى جماعات متمردة انقالبية وإرهابية. 
ونبهت الحكومة اليمنية، إىل أن إرسال النظام 
اإليراني ألحد عنارصه اإلرهابية كســفري له 
من شأنه تمكني مليشيا انقالبية متمردة من 
الترصف باسم دولة عضو يف األمم املتحدة هي 
الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيًدا فاضحاً لسوء 
نواياه تجاه اليمن، واستمرارا يف تحديه للمجتمع 

الدويل من خالل التعامل العدائي 
املقصــود يف عالقــات النظام 

أكدت حكومة ترصيف األعمال، 
دعمهــا الكامل للجيــش الوطني 
ورجال القبائل واملقاومة الشعبية 
بــكل اإلمكانات للقيــام بدورهم 
ومهامهم من أجــل حماية الوطن 
واملواطنني والحفــاظ عىل النظام 
الجمهوري ووحدة األرايض اليمنية.. 
وثمنــت التضحيــات العظيمــة 
والجسيمة للجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية ورجال القبائل يف مختلف 

املواقع والجبهات.
جاء ذلــك يف اجتماع لها عقدته، 
الثالثاء، برئاســة رئيــس الوزراء 
الدكتــور معني عبدامللــك، كرس 
ملناقشة مســتجدات األوضاع عىل 
الساحة الوطنية يف مختلف الجوانب، 
والخطط الحكومية للتعامل معها، 
بموجب توجيهات فخامة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي رئيس 

الجمهورية.
وتطرق رئيس الوزراء يف مستهل 
االجتماع، إىل مســتجدات األوضاع 

امليدانيــة والعســكرية يف جبهات 
القتال مع مليشيا الحوثي االنقالبية، 
والتحركات األممية إلحالل السالم 
وما تقابله هــذه الجهود من تعنت 
ورفض من قبل املليشيات الحوثية، 
واملالحظات التي قدمتها الحكومة 
حول اإلعالن املشــرك، إضافة إىل 
تبعات اســتمرار انتهاكات إيران 

السافرة يف اليمن.
من جانبه، أكد وزيــر الدفاع يف 
حكومة ترصيــف األعمال الفريق 
الركــن محمد عــي املقديش، عىل 
الجاهزيــة واالســتعداد القتــايل 
واملعنويات العالية للجيش الوطني 
ورجال القبائل واملقاومة الشعبية 
يف استكمال معركة اليمن والعرب 
املصريية ضــد مليشــيا الحوثي 
املدعومة إيرانيا ومرشوعها العنرصي 

الدخيل عىل املجتمع اليمني.
واســتعرض وزير الدفاع خالل 
االجتماع مستجدات األوضاع امليدانية 
والعســكرية يف جبهات القتال ضد 

مليشيا الحوثي االنقالبية، وجوانب 
التنســيق القائمة مع تحالف دعم 
الرشعية بقيــادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة. 
وباركت حكومة ترصيف األعمال، 
نجاح املرحلة األوىل من اتفاق تبادل 
املختطفني واألرسى مع مليشــيات 
الحوثي االنقالبية، بجهود ومتابعة من 
مكتب املبعوث األممي واللجنة الدولية 
للصليب األحمر، وما قدمته الحكومة 
من تنازالت إلنجاح هذا امللف اإلنساني 
ويف مقدمتها مقايضــة أرسى من 
مقاتي مليشيات الحوثي بمختطفني 
مدنيــني اعتقلتهم املليشــيات من 
منازلهم ومقرات أعمالهم ..وأعربت 
عــن تطلعها إىل اســتكمال املراحل 
القادمة لطي هذا امللف اإلنســاني 
وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم 
الناشطون والصحفيون واملخفيون 
قرسا واألربعة املشمولني يف قرارات 

مجلس األمن.

باركت نجاح المرحلة األولى من اتفاق تبادل المختطفين واألسرى مع مليشيات الحوثي االنقالبية 

حكومة ترصيف األعامل تؤكد دعمها للجيش للقيام بدوره يف حفظ النظام اجلمهوري ووحدة األرايض

عدد إلكـــتروني

:» لـ »

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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ماضون يف معركة إهناء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة
نحيي املأثرة العظيمة والوثبة 
التاريخية الظافرة التي قدم 
يف سبيلها شعبنا التضحيات 
الجسيمة وقاىس صنوف األلم 

واملعاناة.

استعرضت حكومة ترصيف األعمال 
، برئاسة رئيس الوزراء املّكلف، الدكتور 
معني عبدامللك املستجدات امليدانية، وما 
يسطره أبطال الجيش واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل بمساندة من تحالف دعم 
الرشعية من مالحم بطولية ضد مليشيا 

الحوثي املتمردة املدعومة من إيران.
ويف االجتماع قّدم وزير الدفاع الفريق 
الركن محمــد املقــديش، تقريرا حول 
األوضاع امليدانية والعسكرية وما يسطره 
أبطال القوات املسلحة يف مختلف جبهات 

القتال.

وأشادت الحكومة بما حققه الجيش 
وبمشــاركة رجال القبائــل يف التصدي 
للمحاوالت اليائســة ملليشــيا الحوثي 
االنقالبية للتقدم باتجاه محافظة مأرب، 
وما يحققه من انتصــارات يف جبهات 

الجوف ومأرب.

قال وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور نجيب العوج، "إن 
األوضاع االقتصادية والسياســية يف بالدنا واألزمات املتتالية التي 
شهدتها وكان لها آثار سلبية مبارشة عىل النمو االقتصادي وأدت 
إىل شــل االقتصاد وإضعاف القدرات اإلنتاجية للبالد.. الفتاً إىل أنه 
نتيجة لظروف الحرب والرصاع انكمش الناتج املحي اإلجمايل بحوايل 

%50 خالل الخمس السنوات املاضية .
وأشار إىل أن الخسارة االقتصادية الراكمية بلغت أكثر من 88 

مليار دوالر كما تدهور ســعر رصف العملة 
الوطنية بأكثر من %180، إىل جانب ظهور أزمة 

أكد رئيــس هيئة 
قائد  العامة  األركان 
العمليات املشــركة 
الفريق الركن صغري 
بن عزيــز، أن قوات 
الجيــش ماضية يف 
معركة إنهاء االنقالب 
واستعادة مؤسسات 
الدولــة، وتحرير كل 
املختطفني يف سجون 
مليشــيا الحوثــي 
االنقالبيــة املدعومة 

من إيران.
وأشاد الفريق الركن 
صغــري بــن عزيز يف 
“سبتمرب  لـ  ترصيح 
نت” خالل استقباله، 
للمحررين من سجون 

املليشــيا الحوثيــة، 
بصمــود املختطفني، 
يف  تضحياتهم  مثمنا 
ســبيل حرية وكرامة 

كل اليمنيني.
رئيس  وأوضــح 
األركان، أن املختطفني 
يف ســجون املليشيا 

اإلرهابية  الحوثيــة 
يناضلــون من أجل 
الوطــن والثوابــت 
الوطنيــة، بعكــس 
عنــارص املليشــيا 
الذيــن  الحوثيــة، 
مخططات  ينفذون 
اليمــن  يف  إيــران 

واملنطقة.
اهتمــام  وأكــد 
القيادة السياسية بكل 
املختطفني يف السجون 
الحوثيــة، مثمنا كل 
الجهود التي ُبذلت من 
أجل تحريــر األرسى 
بناًء عىل صفقة التبادل 
التي تمت برعاية األمم 

املتحدة.

قالــت الواليــات املتحدة 
األمريكية، أمــس األربعاء إن 
املسؤول اإليراني الذي وصل 
إىل اليمن من أعضاء الحرس 
الثوري ومرتبــط بحزب الله 

اللبناني.
وأكــدت املتحدثة باســم 
الخارجية األمريكية مورغان 
آورتاغوش يف تغريدة بتوير، 
“أن النظــام اإليرانــي قام 

بتهريب حســن إيرلو، عضو 
الحرس الثوري اإليراني املرتبط 
بحزب الله اللبناني، إىل اليمن 
تحت غطاء “الســفري” لدى 

مليشيا الحوثي”.
وأشارت مورغان إىل أن نية 
إيران يف اســتخدام الحوثيني 
لتوسيع نفوذها الخبيث باتت 
واضحة، ويجب عىل الشعب 
اليمنــي أن يقــول ال إليرلو 

وإيران”.
وكانت الحكومة اليمنية قد 
أدانت الخطوة اإليرانية وقالت 
إن اســتمرار النظام اإليراني 
العصابات  بانتهاج ســلوك 
واملنظمات اإلرهابية بتهريب 
األســلحة واألفراد إىل مليشيا 
الحوثــي االنقالبية يؤكد عىل 

هــذا  عدوانيــة 
ونواياه  النظــام 

تعهد باإلفراج عن كل المخفيين قسرًا وتقديم الرعاية لألبطال المحررين

وزير الدفاع: لن هتدأ ضامئرنا إال بتطهري كل ذرة من تراب 
الوطن من دنس اإلمامة والرشور اإليرانية

نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية 

وزير التخطيط: انكمش الناتج املحيل 50% واخلسارة االقتصادية أكثر من 88 مليار دوالر

رئيس هيئة األركان: قوات اجليش ماضية يف معركة 
إهناء االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة

اخلارجية األمريكية: نية إيرانية واضحة لتوسيع نفوذها اخلبيث يف اليمن
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تتمات األولى..تتمات األولى..
الحكومة تدين تهريب

الدبلوماســية بالدول األخرى منذ بدايــات قيام الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، ابتداًء باقتحام واحتالل سفارة الواليات املتحدة 
االمريكية، مرورا بسفارة بالدنا، وانتهاًء باألعمال العدوانية التي 
تعرضت لها سفارة اململكة العربية السعودية وقنصليتها، وأخرياً 
إرســال هذا املبعوث كســفري لدى املتمردين، األمر الذي يشكل 
استمرار لسلوكها العدواني والتآمري يف دعم املليشيات الحوثية 

اإليرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني. 
وتطرقت حكومة بالدنا يف رسالتها إىل قيام النظام يف إيران 
باستالم أوراق اعتماد ممثل مليشــيا الحوثي سفريا لديها 
بتاريخ 19 نوفمرب 2019م وتســليمه مقر البعثة اليمنية 
وتمكني مليشــيا متمردة انقالبية من الترصف باسم دولة 

عضو يف األمم املتحدة.
وشددت الحكومة عىل أن الدفاع عن قواعد القانون الدويل 
مهمة جماعية يجــب أن تضطلع بها جميع الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة.. مطالبة مجلس األمن إدانة هذه الترصفات 

املختلة حفاظا عىل القواعد املنظمة للعالقات الدولية كي ال 
يؤسس السلوك اإليراني لسابقة خطرية يف العالقات الدولية. 
وأكدت الحكومة، يف الوقت نفسه عىل حقها يف اتخاذ كل 
ما تراه مناســباً للحفاظ عىل حقوقها، وأوضحت حكومة 
الجمهوريــة اليمنية بأن أي ترصفات تصدر باســمها من 
السفارة املحتلة يف طهران منذ قطع عالقاتها بالنظام اإليراني 

تعترب باطلة وكأن لم تكن. 

وزير الدفاع لن تهدأ
كما استمع االجتماع إىل تقرير الفريق الحكومي الذي زار 
مدينة مأرب مؤخرا وما ملســه من روح معنوية عالية لدى 

الجيش الوطني وأبناء املحافظة، وتماسك الجبهات.
وحيا املجلس التفاعل الشــعبي غري املســبوق لالحتفاء 
بالعيــد الـ 58 لثورة 26 ســبتمرب املجيــدة، والذي عكس 
الوعي املجتمعي للحفاظ عىل مكتسبات هذه الثورة الخالدة 
والوقوف حامياً لها أمام أطماع وأوهام اإلماميني الجدد من 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة إيرانياً التي تحاول إعادة 

عجلة التاريخ اىل الوراء.
وأكد االجتماع أن هذا االلتفاف الشــعبي لم يكن مشهداً 
احتفالياً فحســب، إنما هو ضمري شــعب يؤمن بمبادئ 
الجمهورية والديمقراطية والحريات، وهي رســالة برفض 

أي مشاريع تزعزع الهوية الوطنية العربية لليمن.
وندد االجتماع باملحاوالت البائسة ملليشيا الحوثي االنقالبية 
يف التشويش عىل احتفاالت اليمنيني بأعياد الثورة، بما يف ذلك 
استهداف مدرسة يف مأرب بالتزامن مع حفل إيقاد الشعلة 
وهو ما يكشف املرشوع الكهنوتي لهذه املليشيات املتمردة 

ونهجها اإلجرامي.

اللواء جبران
قيم النضال املشــرك وواحدية الهــدف يف القضاء عىل 

االنقالب الكهنوتي.
وأكد اللواء جربان، أن املعركة التي يخوضها أبطال الجيش 
الوطني، مسنودين باملقاومة الشعبية ورجال القبائل، وإىل 
جانبهم أبناء الشــعب اليمني هي امتــداد لنضاالت اآلباء 

واألجداد، وتســعى لتحقيق ذات األهداف السامية لثورتي 
ســبتمرب وأكتوبر املجيدتــني.. مضيفــاً " أن اليمنيني لن 
يتساهلوا مع املليشيا املتمردة التي تريد عودة اليمن إىل عهد 

اإلمامة البائد.
ونوه إىل أن صمود األبطــال يف الجيش الوطني واملقاومة 
الشــعبية ورجال القبائل أمام املليشيا الكهنوتية، نابع من 
الحب والوفاء لهذا الوطن والجمهورية والنظام الجمهوري، 
إضافة إىل رفضهــم لالنقالب والكهنوت اإلمامي املســتبد 

والساليل، الذي عاد بحلته الحوثية الجديدة.

الخارجية األمريكية
الخبيثة تجاه اليمنيني.

وبعثت الحكومة اليمنية رســالة إىل مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة، حول قيام النظام يف إيران بتهريب أحد عنارصه 
إىل الجمهورية اليمنية وتنصيبه “سفريا” لدى مليشيا الحوثي 
االنقالبيــة، يف مخالفة رصيحة للقانون الــدويل ولقرارات 

مجلس األمن بما فيها القرار رقم 2216.

إعالن فـقـدان

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن تجــــــاري إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي
يعلن عارف عبدالعزيز 
فقدان  عن  شمســان 
بطاقة شخصية برقم: 
)0010901900( فعىل 
من وجدها االتصال عىل 
الرقم: )770334279(.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة 
ــن  ــه حس ــوض عبدالل ــي/ ع املدع
القــريض، بدعوى تســليم املجلســني 
ــه/  ــى علي ــد املدع ــا ض ــع توابعه م
ــي،  ــي الوصاب ــد النعيم ــد عبي أحم
ــاء  ــة األربع ــور لجلس ــه الحض وعلي
فــإن  مالــم  ٢٠٢٠/١٠/٢8م، 
اإلجــراءات  ســتتخذ  املحكمــة 

القانونيــة يف مواجهتــه.

تعلن محكمة حريــب االبتدائية 
بــأن عىل املحكــوم عليه/ محمد 
حسني مهدي الفقيه الحضور إىل 
محكمة حريب االبتدائية الستالم 
نســخة الحكم الصادر يف القضية 
رقم 6 لســنة 1441هـ فيما بينة 
وبني املحكوم له رشكة رشاد بحري 
للرصافة خالل مدة شهر من تاريخ 

هذا اإلعالن.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية 
بأنه تقدمت اليهــا األخت حنان 
أحمد نارص ثابت بطلب فسخ عقد 
نكاحها من املدعــى عليه محمد 
عبدالله غالب قائــد، فعىل املدعى 
عليه الحضور مالم ستتخذ املحكمة 

اإلجراءات الالزمة ملواجهته.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية 
بأنها تقدمت إليهــا املدعية نوال 
عبداإلله سيف عبدالوهاب، طالبة 
فسخ عقد نكاحها من املدعى عليه 
وليد عبدالغني عبدالطيف مهيوب، 
فعــىل املدعى عليــه الحضور إىل 
املحكمــة مالم ســتتخذ املحكمة 

اإلجراءات الالزمة.

يعلن مكتب الشــؤون االجتماعيــة والعمل بمحافظــة تعز واللجنة 
التحضريية ملجلس أبناء الرشاجــة التنموي بأنه تقــرر عقد االجتماع 
التأسييس للمجلس يوم الســبت، املوافق 2020/10/31م وذلك يف تمام 
الساعة العارشة صباحاً بمقر قاعة بيت النعمان الكائن شارع جمال مقابل 
الجزيرة للرصافة – مديرية املظفر- وذلك ملناقشة مرشوع النظام األسايس 

وإقراره وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للمجلس.
فعىل األخوة األعضاء املؤسسني واملنتسبني للمجلس الحضور يف الزمان 

واملكان املحددين أعاله.
علماً بأن باب االنتساب سيظل مفتوحا وذلك لدى األخوة/ عادل عبدالله 
غالب- باسم محمد سيف، تلفون -771892469 777437497 حتى موعد 

عقد االجتماع التأسييس للمجلس.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة املدعــي/ نجيــب 
ــة  ــداد مديوني ــوى س ــريي بدع ــان الحم ــل نعم فيص
عــىل املدعــى عليــه/ هشــام حســن عبــد الســالمي، 
ــاء  ــة األربع ــور إىل جلس ــه الحض ــى علي ــىل املدع فع
٢٠٢٠/١٠/٢8م مالــم فســيتم اتخــاذ اإلجــراءات 

ــه. ــة يف مواجهت القانوني

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
ــان  ــد قحط ــد أحم ــم عب ــي/ باس املدع
ــى  ــزام املدع ــا بإل ــب فيه ــوى يطال بدع
عليــه/ مرســل عــي صالــح عمر بتســليم 
ــب  ــي بموج ــة للمدع ــي بذمت ــغ الت املبال
ــه  ــي وعلي ــوى املدع ــل دع ــتندات مح املس
فعــىل املدعــى عليــه الحضــور إىل املحكمــة 
يف جلســة يــوم الخميــس ٢٠٢٠/١٠/١٥م 
ــاذ  ــيتم اتخ ــم س ــوى مال ــىل الدع ــرد ع لل

ــه. ــة يف مواجهت ــراءات القانوني اإلج

تعلن نيابة املنطقة العســكرية الثالثة بأنــه وتنفيذا لقرار 
املحكمة باملنقطة العسكرية الثالثة الصادر يف جلستها املنعقدة 
بتاريخ 10/13/ 2020م يف القضية الجنائية رقم 33 لســنة 
2020م ج.ج والخاصة باتهام محمد مفرح الصهلويل سعودي 
الجنسية بأن عليه الحضور إىل املحكمة العسكرية الثالثة للرد 
عىل الدعوى املقدمة ضدة من نيابة املنطقة العســكرية الثالثة 
ما لم سيتم محاكمته طبقاً إلجراءات محاكمة املتهمني الفارين 
من وجه العدالة استنادا إىل نص املادة 284 وما بعدها من القرار 
الجمهوري رقم 12 لسنة 1991م بشأن اإلجراءات الجزائية العام.
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  أشــاد وزير النفط واملعادن املهندس 
أوس العود، بــدور مصفاة مأرب يف تلبية 
احتياجات السوق املحلية ودعم الحكومة 
الرشعية خالل الحرب الجارية التي تشنها 
مليشــيا الحوثــي االنقالبية..الفًتا إىل أن 
مصفاة مــأرب تعترب أحد ركائز االقتصاد 
الوطني وعامل أسايس يف الحد من األزمات 
النفطية التي تشــهدها البالد بني الحني 

واآلخر.
وأكد الوزير أوس العــود، أن الحكومة 
جادة يف العمل عىل معالجة كافة املشاكل 
املالية واللوجســتية التي تعانيها املصفاة 
ودعمها لتنفيذ مشاريع التطوير والتحديث 
الرضورية لتسيري نشاطها.. داعًيا قيادة 
وعمال املصفاة إىل تكثيف الجهود وتجاوز 
العقبــات التــي تعرض عمــل املصفاة 
اإلنتاجــي واملســاهمة يف الحفاظ عىل 

استمرار عمل الرشكة.
جاء ذلك أثناء اجتماعــه، الثالثاء، مع 
قيادة الرشكــة اليمنية لتكريــر النفط 
بمصفاة مأرب، وناقش معها الصعوبات 
التي تواجه عمل املصفــاة واحتياجاتها 
الســتمرار نشــاطها لتغطية احتياجات 

السوق املحلية بالوقود.
من جانبه، تطرق كبري املهندسني والقائم 
بأعمال املديــر التنفيذي للرشكة املهندس 
ســالم كعيتي إىل رشح حول سري العمل 

وخطط الرشكة التطويرية للمنشأة التي 
تتطلع إليها إدارة املصفاة حالًيا واملشاريع 
التي تعتزم تنفيذها يف حال توفر السيولة 
املالية الالزمة. وخالل االجتماع الذي حرضه 

القائم بأعمال املدير العام التنفيذي لرشكة 
النفط اليمنية املهندس غالب بن معيي 

ويف سياق آخر، أشــادا وزير النفط 
واملعادن املهندس أوس العود، ومحافظ 

شــبوة محمد بن عديــو، بالتوجهات 
املســتقبلية لعمــل الرشكــة اليمنية 
لالســتثمارات النفطية، واستعدادها 
الســتقبال النفط من كافــة الحقول 
املنتجــة يف كل محافظــات مــأرب 
وحرضمــوت وشــبوة، وتصديره عرب 
ميناء النشيمة بســاحل البحر العربي 
من مديرية رضــوم .. مؤكدين دعمهم 
لتوجهــات الرشكة ومســاعدتها عىل 
النجاح يف خطط توســعة منشــآتها 
النفطية يف كل من قاعدة تجميع النفط 

بالقطاع أربعة وميناء التصدير.
جاء ذلك أثناء تفقدهما، أمس االربعاء، 
مرشوع الخزن االســراتيجي للمشتقات 
النفطية بالرشيط الساحي بمديرية رضوم 
الذي تنفذه الرشكة اليمنية لالستثمارات 
النفطية بتكلفة استثمارية تقدر بخمسة 

عرش الف دوالر.
واســتمعا الوزير العود واملحافظ بن 
عديو، مــن مدير عام الرشكــة الدكتور 
عبدالله عمري، إىل رشح حــول مكونات 
املــرشوع وتوجهات الرشكــة لتطوير 
وتحديث املكونات األساســية ملنشآتها 
النفطية، ورفع ســعة التخزين يف قاعدة 
تجميع النفط، إىل مائة الف برميل يوميا، 
وخزانــات مينــاء التصديــر إىل مليون 

وخمسمائة ألف برميل.

عقدت السلطة املحلية بمحافظة الجوف، 
أمس األربعاء، اجتماع ملدراء عموم املديريات 
ملناقشة عدد من القضايا املتعلقة بأوضاع 
النازحني واملواطنني تحت سلطة املليشيا 
والقضايا األمنية واداء القطاعات الخدمية.

ويف االجتماع الذي عقد بمحافظة مأرب، 
قدم مدراء املديريات رشحــًا عن مجمل 
األوضاع يف القطاعات الخدمية والنازحني 
وآثار اجتياح املليشــيا لعاصمة املحافظة 
ومحاوالتها تجريف التعليم وتقويض جهود 

البدء بالعملية التعليمة.
وتطرق االجتماع إىل أوضاع النازحني يف 
املناطق املحررة مــن املحافظة ويف مأرب 
ومســتوى التدخالت اإلغاثيــة واإليوائية 
واالحتياجات الرضورية ملخيمات النازحني.

وناقش االجتماع أوضاع الطالب النازحني 
يف مأرب وجهود مكتــب الربية والتعليم 
باملحافظــة بالتواصل مــع تربية مأرب 
ومدى توفري بيئة تعليمية تضمن حصول 
أبناء املحافظة النازحني عىل خدمات التعليم 

واستيعاب كافة الطالب وإجراءات توفري 
مدرسني لتغطية املدارس املزدحمة بطالب 
الجوف النازحني، وتخفيف االزدحام يف تلك 

املدارس وإيجاد حلول مناسبة لذلك.
واســتعرض االجتماع األوضــاع التي 
يعيشها املواطنون تحت وطأة املليشيا وما 
تعرضت له املؤسسات والقطاعات الخدمية 
من نهب أدى إىل تردي متواصل وشلل شبه 
تام يف أداء خدماتها للمواطنني، باإلضافة 
إىل فــرض الجبايات املالية عــىل التجار 

واملواطنيني وزيادة معاناتهم واالنتهاكات 
املستمرة ضد املدنيني.

كما ناقــش االجتماع جهود الســلطة 
املحلية يف توفري املشتقات النفطية والغاز 
للمواطنني بالسعر الرسمي وما تقوم به 
املليشــيا من عرقلة واضحة ألي خطوات 
يف ذلك وإرصارها عــىل اإلرضار بمصلحة 
املواطن وإجباره عىل الرشاء من الســوق 
السوداء التي تديرها لتمويل حربها الظاملة 

عىل حساب معاناة املواطن.   

نفــت وزارة الربية والتعليم، 
مزاعم إلغاء الشــهادة التعليمية 
الصــادرة عــن اليمن بســبب 
خروجهــا من التقييــم العاملي 

لجودة التعليم.
وقال مدير عام اإلدارة العامة 
لإلعالم الربوي، محمد الدباء، يف 
ترصيح لوكالة )سبأ(، "إن معايري 

جودة التعليم ال تلغي الشهادات 
التعليمية عن أي بلد لم يوفق يف 

تقييم جودة التعليم".
وأضــاف "هنــاك اتفاقيات 
ثنائية ومتعددة األطراف إقليمية 
ودولية توثق االعــراف املتبادل 
بالوثائق الصادرة عن املؤسسات 
التعليمية".. مؤكــداً أن ما ورد 

بشــأن "خروج اليمن إىل جانب 
خمــس دول عربيــة أخرى من 
التقييم العاملي لجــودة التعليم 
سوف يضع قيودا عىل سياسات 
القبول للطلبة املبتعثني مستقبال، 
بسبب تدني مستوى التعليم قبل 
الجامعي مجرد ادعاء جزايف وغري 
صحيح ويفتقر لألدلة والرباهني".  

جدد محافظ أبني اللواء الركن أبوبكر حسني 
ســالم، التأكيد عىل وقوف أبني خلف القيادة 
الرشعية برئاســة فخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية ملواصلة قيادة 
سفينة الوطن بحكمة واقتدار نحو بناء اليمن 
االتحادي الذي يحقق أماني وتطلعات كل أبناء 
اليمن يف حياة كريمة ومستقرة يسودها العدل 

واملساواة. 
وحيا محافظ أبني يف كلمته التي ألقاها، يف 
الحفل الخطابي والفني والتكريمي بمناسبة 
الذكرى الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر املجيدة، 
والذي أقيــم، االثنني، بمدينــة زنجبار، كافة 
أبناء أبني الذين تحّدوا مختلف الصعاب يف ظل 
الحروب التي شهدتها أبني.. مرحما عىل كافة 
الشــهداء األبطال الذين ضحوا بأرواحهم منذ 
انطالق ثورة 14 أكتوبر عام 1963م وصوال إىل 
تحقيق استقالل الشطر الجنوبي من الوطن 
اليمني الحبيــب يف الـ 30 مــن نوفمرب عام 
1967م، من االستعمار الربيطاني عقب احتالل 

دام 129 عاما. 

ويف الحفل الذي حــرضه أمني عام املجلس 
املحي بمحافظة أبني مهــدي الحامد، ووكيل 
محافظة أبني حسني الجنيدي وعدد من مدراء 
عموم فروع الوزارات واملؤسسات الحكومية 
وممثلو األحزاب والتنظيمات السياسية، قام 
محافظ أبني وأمني محي أبــني، بتكريم عدد 
من أرس الشــهداء واملناضلــني واملناضالت، 
عرفانا بدورهم البطويل يف مقاومة االستعمار 
الربيطاني، إضافة إىل تكريم فنان اليمن الكبري 

وفنان الثورة محمد محسن عطروش. 
من جانبه، نوه مدير مكتب الثقافة يف أبني 
حســني بامطرية، بثورة الـ 14 من أكتوبر 
التي شكلت انطالقتها امتدادا طبيعيا لثورة 
الـ 26 من سبتمرب عام 1962م الخالدة، وهو 
ما يؤكد واحديــة األهداف وتعاضد الثوار يف 

الوطن.
 وتخلل الحفل تقديــم فرقة الثقافة يف أبني 
لعدد من األغاني الوطنية التي تتغنى بالثورة 
وإنجازاتها ووصالت غنائيــة متنوعة، وكذا 

تقديم قصيدة شعرية للشاعر عي عمري.

خالل احتفاء محافظة أبين بالذكرى الـ ٥7 لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة 

حمافظ أبني جيدد وقوف أبناء املحافظة خلف القيادة الرشعية لبناء 
اليمن االحتادي الذي حيقق أماين وتطلعات كل أبناء اليمن 

السلطة املحلية باجلوف تناقش أوضاع النازحني والقضايا األمنية واخلدمية 

وزارة الرتبية والتعليم تنفي مزاعم إلغاءوزير النفط: مصفاة مأرب أحد ركائز االقتصاد الوطني وعامل أسايس يف احلد من األزمات النفطية 
 الشهادة التعليمية الصادرة عن اليمن
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أكدت حكومة ترصيف األعمــال، دعمها الكامل 
للجيش الوطني ورجال القبائل واملقاومة الشعبية بكل 
اإلمكانات للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية 
الوطن واملواطنــني والحفاظ عىل النظام الجمهوري 
ووحدة األرايض اليمنية.. وثمنت التضحيات العظيمة 
والجسيمة للجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال 

القبائل يف مختلف املواقع والجبهات.
جاء ذلك يف اجتماعا لها عقدته، الثالثاء، برئاســة 
رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، كرس ملناقشة 
مستجدات األوضاع عىل الساحة الوطنية يف مختلف 
الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب 
توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية.
ويف مســتهل االجتماع تطرق رئيــس الوزراء، إىل 
مســتجدات األوضاع امليدانية والعسكرية يف جبهات 
القتال مع مليشــيا الحوثي االنقالبية، والتحركات 
األممية إلحالل الســالم وما تقابله هذه الجهود من 
تعنت ورفض من قبل املليشيا الحوثية، واملالحظات 
التي قدمتها الحكومة حول اإلعالن املشرك، إضافة 
إىل تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة يف اليمن.

وأكد وزيــر الدفاع يف حكومــة ترصيف االعمال 
الفريق محمد املقديش، عىل الجاهزية واالســتعداد 
القتايل واملعنويات العاليــة للجيش الوطني ورجال 
القبائل واملقاومة الشعبية يف استكمال معركة اليمن 
والعرب املصريية ضد مليشيا الحوثي املدعومة إيرانيا 

ومرشوعها العنرصي الدخيل عىل املجتمع اليمني.
واستعرض وزير الدفاع، مستجدات األوضاع امليدانية 
والعســكرية يف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي 
االنقالبية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة. 
ويف االجتماع قدم رئيس الوزراء إحاطة شــاملة 
ألعضــاء حكومة ترصيــف األعمال عــن مختلف 
التطورات واملســتجدات خــالل الفــرة املاضية 
وااللتزامات الواجب القيام بها يف هذا الظرف الدقيق 
حتى تشكيل الحكومة الجديدة.. مشريا إىل الخطوات 
التي تم إنجازها عىل صعيد اســتكمال تطبيق آلية 
ترسيع تنفيــذ اتفاق الرياض بمــا فيها اإلجراءات 
العسكرية واألمنية.. الفتا إىل نتائج لقاءاته املستمرة 
مع فخامة رئيس الجمهوريــة والقوى واملكونات 

السياسية وما تم التوافق بشأنه حتى اآلن.
ووقفت حكومة ترصيف األعمال أمام اســتمرار 
النظــام اإليراني يف انتهاك القانــون الدويل وقرارات 
مجلس األمن وآخرها قيامها بتهريب أحد عنارصها 
وتنصيبه "سفريا" لدى مليشــيا الحوثي االنقالبية، 
وهو ما يشكل سابقة خطرية تمس بجوهر حقوق 

الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة، وتسمح للدول 
واألنظمة املارقة بتمكــني املتمردين واالنقالبيني من 
انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثني لتمثيل الدولة 

املارقة لدى جماعات متمردة انقالبية وإرهابية.
وأكدت الحكومة عىل ما جاء يف رســالتها املوجهة 

إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة حول املوضوع، 
وجــددت مطالبتها بإدانة هــذه الترصفات حفاظا 
عىل القواعد املنظمة للعالقات الدولية كي ال يؤسس 
السلوك اإليراني لسابقة خطرية يف العالقات الدولية.. 
وأكدت حقها يف اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ عىل 

حقوقها، مشرية إىل أن أي ترصفات تصدر باسمها من 
السفارة املحتلة يف طهران منذ قطع عالقاتها بالنظام 

اإليراني تعترب باطلة وكأن لم تكن.
وباركت حكومة ترصيف األعمــال نجاح املرحلة 
األوىل من اتفاق تبادل املختطفني واألرسى مع مليشيا 

الحوثي االنقالبية، بجهود ومتابعة من مكتب املبعوث 
األممي واللجنة الدولية للصليب األحمر، وما قدمته 
الحكومة من تنازالت إلنجاح هذا امللف اإلنساني ويف 
مقدمتها مقايضة أرسى من مقاتي مليشيا الحوثي 
بمختطفني مدنيني اعتقلتهم املليشيات من منازلهم 
ومقرات أعمالهم .. وأعربت عن تطلعها إىل استكمال 
املراحل القادمة لطي هذا امللف اإلنســاني وفق مبدأ 
الكل مقابل الكل بمن فيهم الناشطون والصحفيون 
واملخفيون قرسا واألربعة املشمولون يف قرارات مجلس 

األمن.
وقدم وزير الخارجية يف حكومة ترصيف األعمال 
محمد الحرضمي، تقريراً عن الوضع الســيايس ويف 
املقدمة تحركات املبعوث األممي واملالحظات املقدمة 
عىل اإلعالن املشــرك، وكذا التواصل والتحركات عىل 
املســتوى األممي والدويل يف عدد من الجوانب، بينها 
انتهاكات إيران السافرة يف اليمن، وقضية خزان صافر 

النفطي، وتبادل األرسى واملختطفني وغريها.
فيما تطرق وزير الصحة العامة والسكان يف حكومة 
ترصيف األعمال الدكتور نــارص باعوم، إىل األوضاع 
الصحية، واستكمال تغطية املحافظات بأجهزة بي يس 
آر إلجراء فحوصات كورونا خاصة للمسافرين، إضافة 
إىل االستعدادات الجارية يف حالة حدوث أي موجه ثانية 
للوباء.. مشريا إىل العالقات القائمة مع الدول املانحة 
واملنظمات املعنية بقطاع الصحة والخطط املشركة 
لتنفيذها خالل الفرة القادمة وآليات تجاوز التحديات 
يف هذا الجانب.. الفتا إىل استمرار العراقيل التي تضعها 
مليشيا الحوثي االنقالبية أمام عمل املنظمات والتي 
أدت إىل تفيش شلل األطفال يف مناطق سيطرتها خاصة 

يف حجة وصعدة.
ونوهت حكومة ترصيف األعمــال بالجهود التي 
تبذلها وزارة الصحة وجميع الكوادر العاملة يف القطاع 
الصحي .. ووجهت بتعزيز اإلجراءات واالستعدادات 
للتعامل مع التحذيرات الدولية الصادرة من احتمالية 

تفيش موجة ثانية من وباء كورونا املستجد.
واســتعرض وزير التخطيط والتعــاون الدويل يف 
حكومة ترصيف األعمال الدكتور نجيب العوج، نتائج 
اللقاءات مع البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية 
وعدد من املانحني واملشــاريع التي تم االتفاق عليها 
لتنفيذها خالل املرحلة القادمة يف الجوانب الصحية 
والتعليمية وإعادة اإلعمار ودعــم القطاع الخاص 
وغريها.. مشــريا إىل املشــاريع التي أعدتها الوزارة 
بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة للحصول 
عىل تمويالت لها وما يمكــن أن تحققه يف الجوانب 
االقتصادية واإلنسانية وتنعكس عىل حياة ومعيشة 

املواطنني.

33 متابعات

  أكــدت أن أي تصرفــات تصدر باســمها من الســفارة المحتلة فــي طهران منذ قطــع عالقاتها بالنظام 
اإليراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن

 المقدشي يؤكد على الجاهزية واالستعداد القتالي للجيش في استكمال المعركة المصيرية ضد المليشيا 
 باعوم: استمرار العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي أمام عمل المنظمات أدت إلى تفشي شلل األطفال في مناطق سيطرتها

باركت نجاح المرحلة األولى من اتفاق تبادل المختطفين واألسرى مع مليشيا الحوثي االنقالبية 

احلكومة تؤكد دعمها للجيش الوطني للقيام بدوره يف محاية الوطن واحلفاظ عىل مكتسباته
تهريب النظام اإليراني ألحد عناصره وتنصيبه سفيرًا لدى مليشيا الحوثي االنقالبية سابقة خطيرة تمس حقوق الدول 
طالبت بإدانة الترصفات اإليرانية حفاظا عىل القواعد املنظمة للعالقات الدولية كي ال يؤسس السلوك اإليراين لسابقة خطرية يف العالقات الدولية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء يف حكومة 
ترصيف األعمال القائم بأعمال وزير النقل 
الدكتور سالم الخنبيش عىل أهمية انعقاد 
أعمال الدروة الـــ 33 ملجلس وزراء النقل 
العرب بعد فرة انقطاع بســبب جائحة 
فريوس كورونا املستجد ..مشرياً إىل أهمية 
القضايا املدرجة يف جدول أعمال هذه الدورة 
وخاصة ما يتعلق بمطالب الدول العربية 
والجامعة العربية باتخاذ موقف جاد إللزام 
املليشيا الحوثية برضورة معالجة قضية 
خزان صافر النفطي ملا يشكله من خطر 
بيئي واقتصادي وتجاري ومالحي يف البحر 

األحمر.
وقال الدكتورالخنبــيش يف كلمة بالدنا 
التي ألقاها يف افتتاح أعمال الدورة بمقر 
األكاديمية العربيــة للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري بمدينة االسكندرية املرصية، 
برئاســته، أمس األربعــاء، :"إن جدول 
أعمال الــدورة الحالية يحفل بالعديد من 
املوضوعات الهادفة إىل تعزيز العمل العربي 
املشــرك خاصة يف مجال النقل وتطوير 
منظومة النقل بمختلف فروعه وانماطه".
وأضاف " أن قطــاع النقل الزال يعاني 
من مشاكل ومعوقات تقف أمام تحسني 
كفاءته وهو ما يتطلب أن يخرج املجلس 
بمقرحات وحلول وقرارات مدروسة عملية 
قابلة للتنفيذ وبما يؤدي إىل دور فاعل للدول 
واملجتمع يف تحقيق التنمية املســتدامة 
واالســتجابة للمتطلبــات االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية املتنامية ويف الوقت 
نفسه وتعزيز وتقوية العمل العربي املشرك 
يف هذا املجال الهادف إىل ربط الدول العربية 
براً وبحراً وجــواً وتذليل كافة الصعوبات 
أمام املشاركة الجادة يف مرشوعات النقل 
عىل جميع املستويات املحلية واإلقليمية 

والدولية".
وعرب الدكتور الخنبــيش، عن تقديره 
لوزراء النقل املشاركني يف الدورة الحالية..
معرباً عن شكره لوزير التجهيز والنقل يف 
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة 
محمدو أمحيميد الذي قاد نشاط املجلس 
باقتدار منذ انعقاد الــدورة الـ 32 وحتى 
اليوم، كما عرب عن بالغ الشــكر والتقدير 

لجمهوريــة مــرص العربية الشــقيقة 
والجامعة الجامعة العربية، للدعم املستمر 

لتعزيز العمل العربي املشرك.
بعد ذلك القى رئيس املجلس التنفيذي 
لوزراء النقل العــرب اللواء الدكتور كامل 

حسن، كلمة األمانة العامة للمجلس.
وعقب ذلك جرى، اســتعراض مرشوع 
جدول أعمال الــدورة إلقراره وكذا عرض 
مرشوع جدول األعمال مــن قبل األمانة 

العامة.
وخرج االجتماع بعــدد من التوصيات 
و املقرحــات الهادفــة إىل تفعيل العمل 
العربي املشرك يف مجال النقل، حيث أوىص 
االجتماع إىل إحالة كل من املقرح املقدم من 
اململكة العربية السعودية واملقرح املقدم 
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري بشــأن املادة 5 /1( من 
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور )ترانزيت( بني 
الدول العربية املعدلة إىل اللجنة الفنية للنقل 
البحري للنظر يف املقرحني وإيجاد صيغة 
توافقية تساهم يف رفع التحفظات عىل تلك 
املادة وذلك تنفيذ لقرار املجلس االقتصادي 

واالجتماعي رقم )2285/للعام 2020(.
كما أوىص االجتماع رفع صيغة توافقية 

للمادة )5 /1( يف صيغتها النهائية إىل الدورة 
القادمة ملجلس وزراء النقل العرب للنظر يف 

رفع التحفظات لتلك املادة.
وحول وضع الحلول املقرحة للعقبات 
التي يعانــي منها النقل الــربي يف الدول 
العربية واملقدمة بورقة عمل من االتحاد 
العربي للنقل الربي، أوىص االجتماع إحالة 
تلك التوصيات والحلول املقرحة للصعوبات 
التي يعاني منهــا النقل الربي إىل الجهات 
واللجان املعنية بالدول العربية للعمل عىل 

تذليلها.
وأوىص االجتمــاع بتكليــف االتحــاد 
العربي للنقل الربي بموافاة األمانة العامة 
بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السالمة 
الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق وأن 
أعدهــا االتحاد حول مواصفــات االبعاد 
واألوزان املحورية للشاحنات العاملة بني 
الدول العربية، واعتمــاد املرشوع املعدل 
التفاقية تنظيم النقــل البحري للركاب 
والبضائع بني الدول العربية، وتكليف األمانة 
العامة باســتكمال االجراءات النظامية 
للموافقة عىل االتفاقية. وخرج االجتماع يف 
دورته الحالية بعدد من التوصيات املهمة 

وصادق عليها.

أثناء ترؤسه أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب

 اخلنبيش يطالب باختاذ موقف جاد إللزام املليشيا احلوثية برضورة معاجلة قضية خزان صافر النفطي
قال وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور 
نجيــب العــوج، "إن األوضــاع االقتصادية 
والسياســية يف بالدنا واألزمــات املتتالية التي 
شهدتها وكان لها آثار سلبية مبارشة عىل النمو 
االقتصادي وأدت إىل شــل االقتصاد وإضعاف 
القدرات اإلنتاجية للبالد.. الفتــًا إىل أنه نتيجة 
لظروف الحرب والرصاع انكمش الناتج املحي 
اإلجمايل بحوايل %50 خالل الخمس الســنوات 

املاضية .
وأشار إىل أن الخسارة االقتصادية الراكمية 
بلغت أكثر من 88 مليار دوالر كما تدهور سعر 
رصف العملة الوطنية بأكثر من %180، إىل جانب 
ظهور أزمة النازحني التي تشكل عبئا إضافيا 
عىل الدولة حيث بلغ عدد النازحني داخليا إىل 3.6 

مليون نازح واكثر من مليون نازح يف الخارج.
جاء ذلــك خالل لقائه، أمــس األربعاء، عرب 
االتصــال املرئــي، بنائب رئيس البنــك الدويل 
لشؤون منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا 
فريد بلحاج، وذلك ضمن االجتماعات السنوية 

ملجموعة البنك الدويل.
وأكد وزير التخطيط، عىل استقرار األوضاع 
األمنية يف أغلب املحافظات املحررة وتطلع اليمن 
إىل جهود رشكاء التنمية واملؤسسات الدولية يف 
إعادة الحياة إىل طبيعتها ودعم التعايف االقتصادي 
الذي يساهم يف خلق فرص عمل للشباب ويساهم 
يف عملية بناء السالم.. مشريا إىل أهمية الركيز 
عىل االنتقال التدريجي من التدخالت اإلغاثية إىل 
مشاريع التعايف االقتصادي والتنمية املستدامة 
التي ستســاهم عىل رفع وترية االقتصاد وفقا 
ألولويات الحكومة للتدخل يف القطاعات الحيوية 
مثل الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة 
الســمكية وغريها من القطاعات التي تالمس 

احتياجات املواطنني.
و ثمن الوزير العوج، كافة الجهود التي يبذلها 
البنك الدويل ملساعدة اليمن من أجل تجاوز محنته 
وتحقيق التعايف واالستقرار االقتصادي والذي يعد 
مدخال مهما لعملية بناء الســالم.. داعياً البنك 
الدويل إىل إعادة فتح مكتــب البنك يف العاصمة 

املؤقتة عدن.
وأشــار إىل رضورة توحيد قنــوات تحويل 
املساعدات عرب البنك املركزي اليمني ومصارفتها 
بالريــال اليمني لتعزيز قــدرات البنك النقدية 
وتمكينه من اإليفــاء بدوره يف دعــم العملة 
والحفاظ عىل استقرار الرصف مع األخذ باالعتبار 
مراعاة معايري املانحــني واملنظمات الدولية يف 

الشفافية والرقابة االئتمانية.
ولفــت إىل رضورة تعزيز دور املؤسســات 

الوطنية املشــهود لهــا بالكفــاءة يف التنفيذ 
للمشــاريع مما بدوره سيســاهم يف تقليص 
الفارق الكبري يف نفقات التشغيل التي تستهلكها 
املنظمات الدولية املنفذة ملشاريع املانحني ومؤكدا 
يف ذات الوقت إىل أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة 
للتقييم والرقابة عىل منظمــات األمم املتحدة 

العامله يف اليمن.
وتطرق الدكتور العوج يف كلمته، إىل حافظة 
مشــاريع البنك الدويل ومــا تحقيقه لليمن يف 
املحفظة السابقة والتي احدثت اثر ملموسا يف 
حياة الناس وأسهمت بشكل ملموس يف التعايف 
االقتصادي مثل مشــاريع االستجابة الطارئة 
والزراعة والصحة واملرشوع التكامي الحرضي، 
وكذا تطلعــات الحكومة ملشــاريع املحفظة 
الجديدة وأهمية موائمتها مع أولويات الحكومة 
واالحتياجــات التنموية العاجلة واملشــاريع 
االجتماعيــة كالحمايــة االجتماعية والتعليم 
ورضورة تكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعايف 
االقتصادي واالجتماعي يف ظل جائحة فريوس 
كوفيد19.. مشرياً إىل النجاح امللموس الذي قدمه 
مرشوع الخدمات الحرضية املتكامل.. شاكراً 
مجلس ادارة البنك عىل تمديد املرشوع بتمويل 

يبلغ 50 مليون دوالر.
ولفت إىل أهمية التوزيع العادل للمحافظات 
املستهدفة من هذا املرشوع وفقا لالحتياج وبناء 
عىل أولويات الحكومة .. مجــدداً التأكيد عىل 
رفض الحكومة القاطــع للضغوط والتدخالت 
الغري مرشوعة التي تمارســها مليشيا الحوثي 
عىل املانحني واملؤسســات الدولية واملنظمات 
املنفذة للمشاريع لإلخالل بعملية التوزيع العادل 

للمحافظات املستهدفة.
وثمن الدكتور العوج جهود البنك الدويل يف إقرار 
مرشوعي مكافحة تفيش الجراد ومكافحة تفيش 
وباء كورونا املستجد.. مشريا إىل أهمية مرشوع 
مكافحة الجراد يف املساهمة لتحقيق االستقرار 

املنشود يف األمن الغذائي.
ولفت إىل أهمية تقديم التدريب والتوعية وبناء 
القدرات لرشيحة املزارعــني ومنحهم األدوات 
الالزمة ملكافحة هذه اآلفة لضمان اســتدامة 
املرشوع وتحقيقا للهدف االسراتيجي املتمثل يف 
ضمان استقرار األمن الغذائي ومكافحة املجاعة 
.. مؤكداً أن الحكومة تويل هذا الجانب اهتماما 
كبريا من خالل تفعيل دور ســكرتارية األمن 
الغذائي ووحداتها التنفيذية يف كافة املحافظات 

بالرشاكة مع االتحاد االوربي ومنظمة الفاو.
بدوره، شــدد ســفري بالدنا لدى واشنطن، 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عىل أهمية توحيد 
قنوات تحويل املســاعدات عرب البنك املركزي 
اليمنــي ومصارفتها بالريــال اليمني لتعزيز 
قدرات البنك املركزي النقدية ومدى تأثري ذلك عىل 
االقتصاد الوطني واستقرار العملة .. مشرياً إىل أن 
تجاهل هذا األمر قد يؤدي إىل انهيار قيمة الريال 
اليمني وبالتايل االخالل بالهدف االسراتيجي من 
مرشوع التحويالت النقدية الذي يخدم رشيحة 

واسعة من املستفيدين يف اليمن .
وأعرب بن مبارك عن ثقته يف سياســة البنك 
الدويل كمؤسسة دولية رفيعة عىل معالجة أي 
معوقات تحول دون تحقيق ذلك بشكل مبتكر 
وعاجل معوال عىل خربة البنك وتجربته السابقة يف 
ابتكار سياسات جديدة بالتدخل يف الدول الهشة 

والتي تعاني من الرصاع.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدويل، فريد 
بلحاج أن مجلس إدارة البنك يعمل من أجل حشد 
كافة املوارد املتاحة .. مشريا إىل النجاح يف توفري 
ما يقارب الـ 600 مليون دوالر كتمويالت الزمة 
حتى اآلن لدعم اليمن يف أزمته الحالية واملشاركة 
يف تعافيه وتحقيق استقراره االقتصادي املنشود.
وشهد اللقاء الذي شارك فيه املدير التنفيذي 
للبنك الدويل، الدكتور مريزا حسن، االستماع إىل 
آراء ومداخالت فريق البنك الدويل الفني يف مشاريع 
املحفظــة القادمة وهي ”مشــاريع التعليم" 
و"مرشوع الحمايــة االجتماعية" و"مرشوع 
الخدمات الحرضية املتكامل" وكذا تم التطرق إىل 
الوضع غري املتماسك لقطاع االتصاالت وأهمية 
وضع خطة مســتقبلية وأجندة عمل مشركة 

للنهوض بقطاع اإلتصاالت .

نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية

وزير التخطيط: انكمش الناتج املحيل 50% واخلسارة االقتصادية أكثر من 88 مليار دوالر
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منذ والوهلة االوىل لقيام مليشيا الحوثي 
باختطــاف املدنيني املعارضــني لها من 
مقــرات أعمالهم ومنازلهم والشــوارع 
والزج بهم يف املعتقالت وارتكاب ابشــع 
جرائم التعذيب بحقهم شكل هذا امللف هما 
كبرياً للحكومة وعملت بشتى الوسائل من 
أجل تخليص املختطفني من ويل وإرهاب 
املليشيا الحوثية وانقاذ حياتهم من املوت 

تعذيبا يف الزنازين واملعتقالت.
ومن أجل ذلك قدمت التنازالت إيمانا منها 
باملسؤولية يف الحفاظ عىل أرواح املواطنني 
املختطفني وانقاذ حياتهم وقبلت ابتزاز 
املليشيا الحوثية يف اإلفراج عىل املقبوض 
عليهم من عنــارص املتمردين يف جبهات 
القتــال مقابل مختطفــني اختطفتهم 

املليشيا من منازلهم ومن الشوارع.
ومن املؤكد أن ذلك ال يعد ضعفا أو وهنا 
بل من أجل إنقاذ أناس أبرياء اختطفتهم 
املليشــيات وارتكبــت بحقهــم افضع 
جرائم التعذيب وصلــت حد موت الكثري 
من املختطفني تحت التعذيب يف سجون 

ومعتقالت املليشيا الحوثية.
وبعد جوالت عديدة رعتها األمم املتحدة 
وفقا التفاق ســتكولهم من أجل اإلفراج 
عن املختطفني وانهاء معاناتهم يف سجون 
املليشــيا الحوثية كانت املليشيا تراوغ 
وتتملص وتتخذ ملــف املختطفني ورقة 

ابتزاز.
ومع ذلك واصلت الحكومة يف املطالبة 
من أجل الترسيع يف اإلفراج عنهم حتى 
تمكنت من تحرير عدد من املختطفني 
وانقاذهم من املوت يف زنازين مليشــيا 
الحوثي وتم االفراج بنجاح عن عدد من 
األرسى واملختطفــني وقد جرت عملية 
استقبال املحررين من سجون املليشيا 
بحضور جماهريي ورسمي كبري حيث 
شهد مطار سيئون الدويل نهاية االسبوع 
املايض عملية تسليم 442 أسريا ومختطفا 
بتنســيق من اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، والتي تمت بحسب االتفاق املربم 
بني وفدي الحكومة ومليشــيا الحوثي 

االنقالبية.
وحرض عملية التســليم نائب رئيس 
الوزراء الدكتور ســالم الخنبيش ووزير 
الثروة السمكية فهد كفاين، ومحافظ 
محافظــة أرخبيل ســقطرى رمزي 
محروس ورئيس لجنة األرسى الشيخ 
هادي هيج، ووكيل محافظة حرضموت 
لشــؤون الوادي والصحراء عصام بن 

حربيش الكثريي.
وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
املشــري الركن/ عبدربــه منصور هادي 
للحكومة وكافة الجهات املعنية بتقديم 
خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقيام 
بمسؤولياتهم تجاه املحررين من سجون 

مليشيا الحوثي االنقالبية.
وقد كان يف أوائل املستقبلني نائب رئيس 
الوزراء الدكتور سالم الخنبيش حيث نقل 
تهاني رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس 
الحكومة مؤكدا حرصهــم جميعا عىل 
اإلفراج عن كل املختطفني واألرسى لدى 

املليشيات الحوثية.
وأضــاف أن من تــم اإلفــراج عنهم 
ســيحتاجون إىل رعاية كاملــة وبرامج 
نفســية كونهم يعانون جراء االعتقال 
واالختطاف.. إضافة إىل أن بعضهم تظهر 

عليه آثار املعاناة وعادوا معاقني.
وحيا نائب رئيس الوزراء أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
يف كل الجبهات، ممن يلقنون املليشيات 
الحوثية الهزائم املتتالية وأن انتصاراتهم 
هي من أنجحت هذه الجهود والتي تكللت 
بإخراج أول دفعة من األرسى واملختطفني 

يف سجون املليشيات.
إىل ذلك قال عصام بن حربيش الكثريي 
وكيل محافظــة حرضموت لشــؤون 
مديريات الصحراء بأن مدينة ســيئون 
ترشفت بــأن يلتقي فيهــا أبطال اليمن 
االتحادي من أرسى الجيــش واملقاومة 
ممن تم تخليصهم من سجون املليشيات 

الحوثية.
وأكد أن فرحة استقبالهم وتخليصهم 
جاءت مع احتفاالت الشعب اليمني بأعياد 
الثورتني 26 سبتمرب و14 أكتوبر مشريا إىل 
أنه بأيدي أبطال الجيش ومعنوياتهم سيتم 
استعادة العاصمة صنعاء وسيتم تخليصها 

من براثن االنقالب.

بدوره قال وكيــل وزارة الداخلية اللواء 
محمد سالم بن عبود الرشيف لـ "سبتمرب 
نت" إن هذه االحتفال الجماهريي يعكس 
فرحة املواطنني بإطالق رساح املختطفني 
من سجون املليشــيا، الفتا إىل أن املليشيا 

انقلبت عىل كل ما هو جميل يف البالد.
ويف عملية التســليم قال قائد املنطقة 

العســكرية األوىل اللــواء الركن صالح 
طيمس لـ "سبتمرب نت" إن قوات الجيش 
تقوم بواجباتها املنوط بها يف حفظ األمن 
والسكينة وتنفذ توجيهات القائد األعىل 
للقوات املسلحة رئيس الجمهورية املشري 
ركن/ عبدربه منصور باستقبال األرسى 
األبطال وتسهيل عملية التبادل التي تمت 

اليوم بمدينة سيئون.
من جهته أوضح الشــيخ هادي هيج 
رئيس لجنــة األرسى يف الوفد الحكومي 
املفــاوض بأن هنــاك دورا كبريا لرئيس 
الجمهورية ونائبه يف هذه الصفقة واإلفراج 
عن هذه الكوكبة من األرسى وأنها ستكون 

األوىل لصفقات أخرى قريبة.
وأكد أن لوزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان وقادة املناطق العســكرية الدور 
الكبــري يف إتمام هذه العملية بسالســة 
وتسهيل مهام اللجنة التي لوال جهودهم 

ملا تحقق يشء من عملية التبادل.
وأوضح أن املليشيا الحوثية تختطف 
املواطنني مــن منازلهــم وأعمالهم 
وتمارس عليهم صنــوف التعذيب يف 
سجونها، وتقوم بمبادلتهم بأرسى من 
عنارصها، تم القبض عليهم يف جبهات 

القتال.

استقبال رسمي وشعبي 
ويف محافظة مارب تم استقبال األرسى 
واملختطفني املحررين من سجون مليشيا 
الحوثي املتمردة الذين تم إطالق رساحهم، 
بناء عىل عملية تسليم برعاية األمم املتحدة 
استقباال رسميا وشعبيا حرض االستقبال 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان 
العامة ورئيس الفريق الحكومي يف لجنة 
األرسى واملختطفــني واملخفيني قرسيا 
هادي هيــج ومحافظو، مأرب وصعدة، 
وريمــه، وصنعاء، وقيادات عســكرية 
وأمنية وانترشت حشود االستقبال عىل 
امتداد شوارع مدينة مأرب، رافعني األعالم 
الجمهورية، ومرددين الهتافات الوطنية، 
والرحيبية للمختطفني املحررين القادمني 
من مدينة سيئون إىل مأرب، وسط رقصات 
وعروض فنية شعبية قدمها املشاركون 

يف االحتفال.
ويف لحظات االســتقبال ألقى محافظ 
محافظة مأرب اللواء ســلطان العرادة 
كلمــة هنأ فيها املحررين من ســجون 
املليشــيا الحوثية وأقاربهم، الفتا إىل أن 
املليشيا الحوثية اختطفتهم من منازلهم 
وتســتخدمهم كورقة ابتزاز سياسية يف 

املفاوضات.
وأكد اللــواء العــرادة أن االفراج عن 
املختطفني يف السجون الحوثية، مبدأ ثابت 
غري قابل للمساومة، الفتا إىل أن املليشيا 
مستمرة يف النكث يف عهودها، مشريا إىل 
رفضها وعرقلتها ملبدأ "إطالق الكل مقابل 
الكل" الذي التزمت به يف اتفاق ستوكهولم.
كما تواصلت االحتفاالت الجماهريية 
ابتهاجا بخروج االحرار واملناضلني من 
سجون مليشيا الحوثي االرهابية حيث 
اقام املجلس األعىل للمقاومة الشعبية، 
ولجنة املختطفــني واألرسى ملحافظة 
ريمة وحجة واملحويــت واب والحديدة 
وذمار وصنعاء وعمران احتفاالت فرائحية 
ومهرجانات خطابية تكريماً لتضحيات 
وصمود وصرب املحررين، والتي جسدت 
التعبري الحقيقي الســاطع عــن إرادة 

اليمنيني.

ملف44

تابع رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور 
هادي ملف األرسى منذ اللحظات األوىل وشارك االحرار 
من أبطال القوات املسلحة املفرج عنهم واملختطفيني 
فرحتهم ووجه كل الجهــات املعنية بتقديم خدمات 
الرعاية الصحية والنفســية والقيام بمسؤولياتهم 
تجاه املحررين من سجون مليشيا الحوثي االنقالبية، 
مثمنا الجهود املبذولة إلنجــاح عملية التبادل والتي 
بذلها مكتب املبعوث األممي إىل اليمن، واللجنة الدولية 
للصليب األحمر، ولجنة األرسى واملختطفني برئاسة 

هادي الهيج.
بدوره اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ 
عي محســن صالح عىل ترتيبات استقبال األبطال 
املحررين من سجون املليشــيات االنقالبية وأجرى 
اتصاالت هاتفية بكل من نائب رئيس الوزراء ســالم 
الخنبيش ووكيل محافظة حرضموت لشؤون الوادي 
والصحراء عصام بن حربيش وقائد املنطقة العسكرية 
األوىل اللواء الركــن/ صالح طيمــس ورئيس وفد 
الحكومة املفاوض بشأن ملف املحتجزين هادي الهيج.
ورحب نائب رئيس الجمهورية باألبطال املحررين 
الذين قضوا ســنوات من أعمارهم يف أقبية وسجون 
مليشــيات الكهنوت الحوثية التي أذاقتهم صنوف 
العذاب، مهنئاً إياهم وأرسهم وكل أبناء الشعب اليمني 
بهذه الفرحــة الكبرية، بنيل ثلة مــن خرية رجاالت 
أبناء الشعب اليمني حريتهم واستقرارهم بمناطق 

الرشعية. 
حيث أجرى اتصاالت هاتفية بالصحفيني املختطفني 
الذين تم تحريرهم من ســجون مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، بعد سنوات من اإلخفاء واالختطاف وهم:" 
عصام بلغيث، وهشــام طرموم، وهشام اليوسفي، 
وهيثم الشهاب، وحسن عناب"، واطمأن عىل صحتهم 
واستمع إىل بعض ما قاســوه من تعذيب ومعاناة يف 
سجون الجماعة اإلرهابية، منذ اختطافهم، وصوالً إىل 
مرسحية محاكمتهم بتهم كيدية، والحكم عىل أربعة 
من زمالئهم باإلعدام، يف انتهاك صارخ لكل القوانني.

كما هنأ نائب الرئيــس األبطال من قوات التحالف 
من منتسبي القوات الســعودية والسودانية الذين 
تحــرروا اليوم ووصلوا ســاملني آمنني بعد خوضهم 
معركة عروبية صادقة لن ينساها اليمنيون والتاريخ، 

وسيسجلون تضحياتهم بأحرف من نور.
وعرب نائب الرئيس عن شــكره وتقديره للجهود 
األممية التي بذلها املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 
املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث وتسهيالت وتعاون 
الصليب األحمــر، وجهود رئيس الوفــد الحكومي 

املفاوض وأعضاء الوفد.
كما أعرب نائب الرئيس عن أمله بااللتزام باتفاق 
ســتوكهولم الخــاص بتبــادل األرسى واملعتقلني 
واملخفيــني قرسا، وفق مبدأ الــكل مقابل الكل بمن 
فيهم األربعة املشمولني يف قرارات مجلس االمن، وبقية 

الصحفيني املختطفني.
ويف ذات الصدد أجرى رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك اتصاالت هاتفية بالصحفيني املختطفني الذين 
تم االفراج عنهم من سجون مليشيا الحوثي املتمردة 
بموجب عملية التبادل التي رعتهــا اللجنة الدولية 

للصليب األحمر ومكتب املبعوث األممي إىل اليمن.
واطمأن رئيس الوزراء عىل صحة الصحفيني املفرج 
عنهم واستمع منهم إىل ما قاسوه من تعذيب ومعاناة 
يف سجون املليشــيات الحوثية.. موجها بتقديم كل 

أشكال الرعاية والدعم لهم يف مختلف الجوانب.
وأوضح رئيس الوزراء أن إقحام الصحفيني من قبل 
مليشــيا الحوثي يف صفقة تبادل أرسى أمر مخالف 
للقوانني الدوليــة التي ال تجيز مبادلــة املعتقل أيا 
كان بأسري حرب.. الفتا إىل أن املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة أمام مســؤولية أخالقية وتحٍد حقيقي تجاه 
هذا املوضوع ما يحتم عليها الضغط عىل املليشيات 
الحوثية لوقف التعســفات بحق املدنيني بما فيهم 

الصحفيون إلسكات صوت الحقيقة.
ووعد رئيس الــوزراء ببذل كل الجهود لإلفراج عن 
بقية الصحافيني املختطفني يف السجون الحوثية بمن 
فيهم من أصدرت املليشــيات بحقهم أوامر إعدام يف 

محاكمات غري قانونية وبتهم ملفقة.

رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراءرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء

جهود حثيثة اثمرت حترير األرسى واملختطفنيجهود حثيثة اثمرت حترير األرسى واملختطفني

األســرى والمختطفون.. يتنفسون الحرية

حترير املختطفني من زنازين املليشيا.. انتصار إنـسـاين
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هنأ وكيــل أول وزارة الداخلية اللواء 
محمد ســالم بن عبود الرشيف األبطال 
املحررين من ســجون مليشيا الحوثي 
املتمردة، مشــيدا بتضحياتهــم وقوة 
عزيمتهــم وتحملهم ملعاناة الســجن 
وصنوف العذاب مــن أجل قضية الوطن 

ومصالحه العليا.
جاء ذلك يف كلمته التــي ألقاها خالل 
االحتفــال الذي أقيــم بمحافظة مأرب 
الســتقبال األرسى واملعتقلني املحررين 
من سجون املليشــيا الحوثية املتمردة يف 
عملية التبادل األخرية التي رعاها مكتب 
املبعوث األممي واللجنة الدولية للصليب 
األحمر والتي أكد فيها بأن عملية إطالق 
األرسى واملعتقلني واملخفيني قرسا حظيت 
بمتابعة واهتمام كبريين من قبل فخامة 
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
ونائبه الفريق الركن عي محسن صالح 

األحمر.
وأوضح وكيــل وزارة الداخلية بأن 
عمليــة التبادل جاءت عقــب الهزائم 
امليدانية املتتالية ملليشيا الحوثي املتمردة 
يف جبهات القتال، والتي كانت تراهن عىل 
اقتحام محافظة مأرب النتزاع أرساها، 
لكنها منيت بفشل ذريع ألجأها إىل تنفيذ 
عملية التبادل، مشريا إىل أن انتصارات 
القوات املســلحة هي من فرضت عىل 
املليشيا املتمردة القبول بهذا الخيار والذي 
يشري إىل اعرافها بهزيمتها العسكرية 

الساحقة.
وكشــف اللواء الرشيف عن استمرار 
الجهود الحكومية الرامية إىل تحرير كافة 
األرسى واملختطفــني، قائال )ســيطلق 
رساح كل األبطال من السجون الحوثية، 
وهذا وعد منا لبقيــة معتقلينا األبطال 
وأهاليهم بأننا لن نتخىل عنهم وقريبا إن 
شاء الله سنحتفي بخروجهم يف العاصمة 
صنعاء إن شاء الله بعد تحريرها من دنس 
الحوثيني(، مثمنا جهود الفريق الحكومي 
يف مفاوضات األرسى واملعتقلني برئاسة 
الشيخ هادي هيج، وجهود املبعوث األممي 
مارتن غريفيث، واللجنــة الدولية التي 
بذلوها يف سبيل إتمام عملية تبادل األرسى 

واملعتقلني.
)نص الكلمة(

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العاملني وبعد:

 بداية نهنئ أبطالنا املحررين الذين قضوا 
ســنوات من أعمارهم يف أقبية وسجون 

مليشيات اإلجرام والكهنوت الحوثية والتي 
غيبتهم يف سجونها ظلما وعدوانا وأذاقتهم 
أشد أنواع العذاب دونما مراعاة إلنسانيتهم 
وكرامتهم، ونشيد بصمودهم األسطوري، 
وتضحياتهم وصربهــم وقوة عزيمتهم 
وتحملهم ملعاناة السجن وصنوف العذاب 
من أجل قضية وطنهم املختطف من قبل 

املليشيا الحوثية. 
كما نقدم تهانينا لألخوة األشــقاء يف 
اململكة العربية الســعودية وجمهورية 
السودان بتحرير أرساهم الذين وقفوا إىل 
جانبنا يف قتال الحوثيني االنقالبيني، ولن 
ننىس لهم مواقفهــم األخوية الصادقة 
الداعمة لعودة الرشعية وإنهاء االنقالب. 

أبطالنا املحررون نرحب بكم يف محافظة 
العــزة والكرامة محافظــة مأرب درع 
الجمهورية وقلعتها الحصينة، مأرب األبية 
التي التهمت جحافــل الحوثيني وبددت 

أحالمهم، وكرست شوكتهم. 
األبطال األحرار لقد راهن العدو الحوثي 
عىل إسقاط مأرب وإخراج أرساهم منها، 
ولكنه خرس الرهــان وعاد مدحورا يجر 
أذيال الهزيمة ورضخ التفاق ستوكهولم 
الخــاص بتبــادل األرسى واملعتقلــني 

واملخفيني قرسا.
وما كان للحوثي أن يرضخ ويوافق عىل 
إطالق رساح هؤالء األبطال إال بعد الهزائم 
التي مني بها يف مختلف جبهات القتال، 
فبصمود األبطال واستبسالهم ستحرر 
البالد، وتعود مؤسسات الدولة، وسينتهي 
االنقالب، وسيطلق رساح كل األبطال من 
الســجون الحوثية، وهذا وعد منا لبقية 
معتقلينا األبطال وأهاليهم أننا لن نتخىل 
عنهم وقريبا إن شــاء الله ســنحتفي 
بخروجهم يف العاصمة صنعاء إن شاء الله 

بعد تحريرها من دنس الحوثيني.

وال يفوتني يف هذه املناسبة أن أتوجه 
بجزيل الشكر لفخامة األخ املشري الركن 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ونائبه الفريق الركن عي محسن صالح 
نائب رئيس الجمهورية الهتمامهم بملف 

األرسى واملعتقلني 
ونثمــن جهود الفريــق الحكومي يف 
مفاوضات األرسى واملعتقلني برئاســة 
الشــيخ هادي هيج، وجهــود املبعوث 
األممي مارتن غريفيث، كما نشكر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر عىل جهودهم التي 
بذلوها يف سبيل إتمام عملية تبادل األرسى 

واملعتقلني.
عاشــت اليمن حرة أبية، املجد للوطن 
الخلود للشهداء الشفاء للجرحى الحرية 

للمعتلقني. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أقامت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان 
العامة حفل اســتقبال وتكريم للمحررين من 
أبطال الجيــش واملقاومة واملعتقلني واملخفيني 
قرساً حرض الحفل وزير الدفاع الفريق الركن/ 
محمد عي املقديش ووكيل وزارة الداخلية اللواء 
محمد سالم بن عبود ووكيل وزارة النفط املهندس 
شوقي املخاليف ورئيس أعضاء الفريق الحكومي 
املفاوض وعدد من وكالء املحافظات والقيادات 
العســكرية واألمنية والشخصيات االجتماعية 

والقبلية.
ويف الحفل نقل وزيــر الدفاع الفريق املقديش 
للمحررين تحيات وتهاني القيادة السياســية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة املشري الركن/ عبدربه منصور 
هادي ونائبه الفريق الركن/ عي محسن صالح 
ودولة رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، التي 
اولت ملف التبادل اهتماما كبريا ومتابعة مستمرة 
وقدمت التنازالت تلو التنازالت أمام صلف وتعنت 

املليشيا الحوثية املتمردة.
ويف الحفل هنأ وزير الدفاع املحررين من أبطال 
القوات املســلحة ورجال املقاومة واملختطفني 
واملعتقلــني واملخفيني قرسيا الذيــن غيبتهم 
املليشيات الحوثية االرهابية لسنوات طويلة ظلما 
وعدوانا وأذاقتهم صنوف التعذيب والتنكيل كما 
هنأ كل الرشفاء املحررين من منتسبي املقاومة 
الجنوبية والقوات املشــركة الذين اســتعادوا 
حرياتهم، وكذلك األبطال االشقاء من أبناء قوات 
الواجب السعودية والقوة الســودانية والقوة 
املشاركة يف قوات التحالف العربي الداعم للرشعية 

وعودتهم إىل أهاليهم وأرسهم.
وشكر وزير الدفاع كل الجهود التي بذلت من 
أجل صناعة هذه الفرحة، ونخص بالشكر للفريق 
الحكومي املفــاوض وكل املنظمات والهيئات 
والفعاليات واملبادرات التي حملت عىل عاتقها 

واجب الدفاع عن املظلومني.
وأكد الفريق املقــديش أن قيادة وزارة الدفاع 
ستظل تبذل كل ما بوسعها يف سبيل االفراج عن 
كل املغيبني واملخفيني قــرسا، وتقديم الرعاية 

الالزمة لألبطال املحررين.
وقال إن الفرحة الكربى ستكون بتحقيق النرص 
الكبري واالنتصار لــكل املظلومني واملقهورين 

واملرشدين واملهجرين.
بدوره رحب رئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشركة الفريق الركن/ صغري بن عزيز 
باألرسى واملختطفيني وتقدم جموع املستقبلني 
واملرحبني يوم وصولهم مأرب الحضارة وألقى 
خالل االحتفال كلمة رحــب فيها باملختطفني 
املحررين من سجون املليشيا الحوثية، ناقال لهم 
تحيات القيادة السياســية والعسكرية، ممثلة 
بفخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 

املسلحة.
وخاطب املحررين قائــال " لقد اختطفتكم 
املليشيا الحوثية بسبب مواقفكم الوطنية التي 

تريد الحياة، واملنادية بالحرية لألبناء الشــعب 
اليمني والرافضة لحكم االستبداد".

وأضاف "املليشيا الحوثية ال تحمل أي مرشوع 
ســوى املرشوع اإليراني الدخيل عىل شــعبنا 

ومنطقتنا العربية".
كما هنأ املحررين ضمن عملية التبادل من 
القوات السعودية والسودانية، مثمنا الجهود 
التــي بذلتها لجنــة األرسى واملختطفني، 
ومكتب املبعوث األممــي إىل اليمن إلتمام 

عملية التبادل.
ويرى كثري من املحللني والباحثني والحقوقيني 
اليمنيــني ان نجــاح صفقة تبــادل األرسى 
واملختطفيني نجاح وانتصار يحسب للحكومة 
الرشعية وهذا ما أكده الناطق الرسمي للقوات 
املسلحة العميد الركن/ عبده مجي بقوله انترصنا 
عسكرياً، وانترصنا إنسانياً وأخالقياً حني وصل 
املقبوض عليهم من العنارص الحوثية إىل مطار 
صنعاء، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم، بينما 
وصل املختطفــون إىل املحافظات املحررة وآثار 
التعذيب شــاهدة عىل ما تعرضوا له من إجرام 

وبشاعة".
وأكد أن الجيش يهمه اإلفراج عن كل املختطفني 
لدى املليشــيات الحوثية اإلرهابية بأية طريقة 
كانت، ألنه يدرك بشــاعة ما يتعرضون له، وأن 
تخليصهــم هو نرص يحســب ألبطال الجيش 
وصمودهم يف وجه صلف وإجرام املليشــيات 
اإلجرامية، وأن األحداث تتكشف يوماً بعد آخر 
مدى الحقد الذي تكنه املليشيات للشعب اليمني 
بكل مكوناته، وأنها مهما تحاول أن تجمل نفسها 

فلن تستطيع تغطية وجهها القبيح.
مضيفاً إن استقبال املختطفني واالهتمام بهم 
واجب الجميع، وأنهم يستحقون الرعاية يف كل 
الجوانب، وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ألن 
ما تعرضوا له بشعاً، ويعلمه العالم كله، مشيداً 
باالحتفاء الرسمي والشعبي يف محافظة مأرب 
ومن كل أبناء الجمهورية، املتواجدين فيها، والذين 
عاشوا الفرحة ألنها فرحتهم معاً، والنرص لهم 
جميعا، وسيظلون يف مقارعة ومقاومة املليشيات 

حتى القضاء عليها وعىل انقالبها.
وقال العميد عبده مجي: إن اإلفراج عن هذه 
املجموعة كانت نتيجة جهود كبرية بذلت من قبل 
القيادة السياســية والعسكرية، ممثلة برئيس 
الجمهورية، القائد األعىل للقوات املسلحة، املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن 

عي محسن صالح.
وأضاف إن اهتمام القوات املسلحة باملختطفني 
يأتي يف ســلم أولوياتها عىل الرغم من أنه يتم 
مبادلتهم بمن يتــم القبض عليهم من عنارص 
املليشيا الحوثية املتمردة، وهم متلبسون بجريمة 
االنقالب والتقطع والحرابة، وأن إطالق مصطلح 
األرسى عليهم ليس دقيقاً كما يف القانون املحي 
والدويل، إنما هم متمردون تم التعامل معهم وفق 
مؤسسات دولة وتم تســليمهم تنازالً من أجل 

تخليص املختطفني.

في كلمة ألقاها خالل حفل استقبال األسرى والمعتقلين المحررين

وكيل وزارة الداخلية: املليشيا املتمردة خرست الرهان ورضخت وكيل وزارة الداخلية: املليشيا املتمردة خرست الرهان ورضخت 
التفاق تبادل األرسى واملعتقلني واملخفيني قرساالتفاق تبادل األرسى واملعتقلني واملخفيني قرسا

    رئيس الجمهورية ونائبه أولوا ملف األسرى والمعتقلين اهتماما خاصا
    تهانينــا ألبطالنــا المحررين الذين تحملوا معاناة الســجن وصنوف 

العذاب من أجل قضية وطنهم
    لــن ننســى المواقف األخوية الصادقــة للمملكة العربية الســعودية 

وجمهورية السودان ونبارك لهم تحرير أسراهم األبطال
    لن نتخلى عن بقية معتقلينا األبطال وقريبا سنحتفي بخروجهم

وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
حتتفيان باملحررين من أبطال اجليش حتتفيان باملحررين من أبطال اجليش 

واملخفيني قرساًواملخفيني قرساً



الــعـدد )١9٥١( الـخـمـيـس ٥ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م ملف66

تكريما وعرفانا لبطوالتهم وصربهم الذي 
انترص عىل أغالل املليشيا الحوثية يحتفل ابناء 
عدد من املحافظات بتحرير املختطفني وخرجوا 
من سجون املليشيات شــم األنوف وتنفسوا 

الحرية .. 
واحتفل املجلس األعىل للمقاومة الشعبية، 
ولجنة املختطفني يف محافظة إب األحد بمدينة 
مأرب بـــ "30" مختطفاً محــرراً، من أبناء 
املحافظة، تكريمــاً لتضحياتهم وصمودهم 

وصربهم الذي جسد إرادة اليمنيني.
ويف الحفل الــذي أقيم برعايــة محافظ 
املحافظة اللواء الركن عبدالوهاب الوائي وقائد 
محور إب العميد الركــن أحمد البحش، قال 
رئيس لجنة املختطفني باملحافظة عبدالرحيم 
الوائي إن اإلفراج عن املختطفني من سجون 
مليشيا الحوثي ليس منة وفضالً منها، وإنما 
بفضل تضحيات املناضلني األبطال يف مختلف 

جبهات القتال
وأكد أن عدد مختطفــي محافظة إب لدى 
مليشيا الحوثي يبلغ 263 مختطفاً، تم إطالق 

30 مختطفا.
إىل ذلك اعترب مدير أمن املحافظة، العميد فهد 
مجي اإلفراج عــن املختطفني إنجازاً عظيماً 
تزامن مع احتفاالت بالدنا بثورتي 26 سبتمرب 
و14 أكتوبر مضيفاً أن ممارســات مليشيا 
الحوثي القبيحة بحق املختطفني واملخفيني 
قرساً، وبحق الشــعب اليمني كافة أيقظت 
الهمم، وأحيت يف الشعب الوفاء لثورة االنعتاق 
من الحكم اإلمامي البغيض وزادت الشــعب 

تمسكا بأهداف الثورتني الخالدتني.
واستعرض املختطف املحرر املحامي "محمد 
شهبني" انتهاكات املليشيا الحوثية، يف السجون، 

والتي يتعرض لها املختطفون، بممارسة أبشع 
أنواع التعذيب الجسدي والنفيس بحقهم. 

اىل ذلك احتفت السلطة املحلية بمحافظة 
ذمار ومجلس املقاومة باملختطفني املحررين، 
من أبناء املحافظة من سجون مليشيا الحوثي 

املتمردة.
ويف الحفل الذي أقيم بمدينة مأرب أشــاد 
وكيل املحافظة، محمد عبدالوهاب معوضة 
بتضحيات املختطفني وصمودهم أمام املليشيا 
الحوثية، ومشاركتهم يف كشف جرائمها بحق 
املختطفني املدنيني وتعريتها أمام الرأي العام 

املحي والدويل يف سجونها منذ بداية االنقالب.
وأكد الوكيل معوضة االهتمام الكبري الذي 
توليه القيادة السياسية والعسكرية وقيادات 
السلطات املحلية يف املحافظات بملف املختطفني 
يف سجون املليشيا االنقالبية.. مستعرضاً ما 
قدمته الحكومة وفريقها املفاوض من تنازالت 
وتسهيالت يف ســبيل إنجاح عملية التسليم 

األخرية، والتي رعتها األمم املتحدة.
من جهته اكد أمني عــام مجلس املقاومة 
بذمار محمد حمود املرامي عىل رضورة تظافر 
الجهود لإلفراج عن بقية املختطفني وتخليصهم 
من أقبية املليشيا.. داعياً إىل مزيد من االهتمام 
بهذا امللف، وتقديم مزيد من الرعاية الالزمة لهم 
وألرسهم عرفانا بدورهم وتقديراً لتضحياتهم.
وتحدث املختطف املفرج عنه، من سجون 
املليشــيا فيصل الرصاري عــن املعاناة التي 
يتعرض لها املختطفون يف السجون الحوثية، 
مشــرياً إىل بعض ما تعرضــوا له خالل فرة 
اختطافهــم وتغييبهم، من تعذيب جســدي 
ونفيس يف ســجون الكهنوت خالل ســنوات 

اختطافهم.

كما احتفت أمانــة العاصمة، باملختطفني 
املحررين من سجون مليشيا الحوثي من أبناء 
أمانة العاصمة، بحفل فني وخطابي وتكريمي، 
حرضه وزير الدولة أمني العاصمة عبدالغني 
جميل، ورئيس لجنة األرسى يف الوفد الحكومي 
املفاوض الشــيخ هادي هيج وقيادات أخرى 

مدنية وعسكرية.
ويف الحفــل، نقل أمــني العاصمة تحيات 
فخامة الرئيس املشري الركن عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، القائد األعىل للقوات 
املســلحة، ونائبه الفريق الركن عي محسن 
صالح، ورئيــس الحكومة الدكتور معني عبد 

امللك ســعيد املختطفني املحرريــن.. مثمناً 
تضحياتهم وصمودهــم وثباتهم عىل مبادئ 

الجمهورية والديمقراطية.
وأشــاد وزير الدولة بمواقف الصحفيني 
املحررين، ودورهم يف كشــف زيف املليشيا 
وتعريتهــا عىل حقيقتهــا الصارخة، كونها 
مليشــيا انقالب ســاللية تعتدي عىل شعب 
وترتكب بحقه أبشع الجرائم، بدءاً باستهداف 
حياته ومصادرة حقوقه إىل استغبائه بخرافات 

بالية وادعاءات زائفة.
واســتعرض املحرر خالد النهاري، ظروف 
املختطفني يف سجون املليشــيا وما تعرضوا 

ويتعرضون له من أســاليب تعذيب وحشية 
وتعامالت تحط من اآلدمية. 

بدوره تحدث رئيس لجنــة األرسى هادي 
هيج، عن مســار عملية التفــاوض إلطالق 
األرسى املختطفني، وبعض الرتيبات الجارية 
ملساعدة املحررين عىل توفري السكن وتحقيق 

االستقرار املعييش.
إىل ذلك أقامت الســلطة املحلية واملقاومة 
الشعبية يف محافظة حجة فعالية جماهريية 
احتفاء بوصول املحررين من سجون مليشيا 

الحوثي.
ويف الفعالية ألقى الشيخ مهدي جابر الهاتف 
عضو مجلس الشورى كلمة رحب يف مستهلها 
باألبطال األحــرار الذي كرسوا بصربهم قيود 
واغالل الظلم واإلمامة وسطروا اروع معاني 
البطولة والتضحية خالل الفرة التي قضوها 

خلف قضبان املليشيات.
وثمن الشيخ مهدي الهاتف جهود الجانب 
الرســمي واللجان املختصــة بمتابعة ملف 
املختطفني الذين يتعرضون ألبشــع أصناف 

التعذيب يف سجون املليشيات.
متعهدا ببذل كافة الجهود التي من شأنها 
تعجل بتحرير بقية املختطفني واملخفيني قرسا 

القابعني يف سجون مليشيا الحوثي.
من جانبه أشــاد وكيــل محافظة حجة 
االســتاذ محمد يعقوب بالجهود التي تبذلها 
اللجنة املختصة بملف املختطفني واملعاناة التي 
تواجهها جراء تعنت املليشــيات ومماطلتهم 

وعدم التزامهم بتنفيذ االتفاقات.
وأشار إىل أن وصول هذا العدد من املختطفني 
إىل محافظة مــأرب يعد مكســبا يصب يف 
سياق تحقيق الهدف العام وهو اخراج كافة 

املختطفني من سجون املليشيات.
وألقى األستاذ حميد عامر أحد األحرار املفرج 
عنهم من سجون املليشيات كلمة عرب فيها عن 
شكره وامتنانه وكافة زمالئة للقيادة السياسية 
واللجنة املكلفة بمتابعة امللف الخاص باألرسى 

واملعتقلني ملا ملسوه من اهتمام ورعاية.
 وقال يف كلمته: إن ما رأيناه اليوم يف ساحات 
االحتشاد وقاعات االســتقبال املختلفة رفع 

معنوياتنا ووثق صلتنا بمبادئنا واهدافنا.
وأضــاف: لن تكتمل فرحتنــا إال باإلفراج 
عن كافة املختطفني الذين ال زالوا يف سجون 

املليشيات الحوثية. 
ويف ختام الفعالية قدمت الســلطة املحلية 
واملقاومة الشعبية يف املحافظة هدايا رمزية 
للمفرج عنهم تعبريا عن تقديرهم الكبري ومن 
باب القيام بما يتوجب عليهم يف التخفيف من 

معاناةاملختطفني.
إىل ذلك نظمت السلطة املحلية يف محافظة 
املحويت حفل استقبال املختطفني املحررين من 
سجون مليشيا الحوثي ضمن صفقة التبادل 

التي رعتها األمم املتحدة 
ويف الحفل ألقى وكيل أول محافظة املحويت 
االستاذ /أحمد عي صلح كلمة قال فيها: إن 
عملية تحرير املختطفني مرت بمراحل مضنية 
وشاقة وشــهدت الكثري من التعنت والتهرب 
من قبل مليشيا الحوثي، وراوحت املفاوضات 
شهور وسنوات يف مكانها بسبب افتعال املليشيا 
األعذار واألسباب غري املنطقية، وهو األمر الذي 

فاقم من معاناة املختطفني.
وأكد الوكيــل صلح أن الســلطة املحلية 
والحكومة بذلت جهوداً جبارة وقدمت تنازالت 
كبرية سعياً إلنهاء معاناة األرسى، ولن يهدأ لها 

إب وأمانة العاصمة وذمار واملحويت واحلديدة وحجة حيتفلون باألرسى 
املختطفني املحررين من سجون مليشيا احلوثي يف مأرب

بال حتى تحرير كل املختطفني وكامل الراب 
اليمني.

وأشــار الوكيل صلح إىل أن معاناة األرسى 
سبب كاف لتوحيد كل اليمنيني ضد هذه املليشيا 
االنقالبية الباغية التي لم تستثن أي مكون من 

نار فتنتها ولهيب حربها العبثية.
ويف الحفل ألقى العقيد حمري راجح كلمة 
املحررين استعرض فيها معاناة املختطفني 
تعرضهم لصنوف التعذيــب املمنهج التي لم 

يشهدها أحد من قبل.
وأضاف: لقــد تأكد لنا بمــا ال يدع مجاال 
للشك أن هذه املليشيا ال يمكن أن تكون يمنية 
فاليمني األصيل تردعه أخالق الدين وأعراف 
القبيلة ومبادئ اإلنســانية أما هؤالء فال دين 

وال أعراف وال إنسانية تردعهم.
وقال: إن ما يحرك هذه املليشيات هو حقد 
دفني وعميق ضد كل مــا هو يمني وضغائن 
بعيدة املدى يتم تعبئتها بشكل ممنهج يف دورات 

طائفية ترعاها إيران وأذرعها يف املنطقة.
وتوجه العقيد حمري راجح بالشكر لكل من 
أسهم يف إخراج األرسى واملختطفني وشدد عىل 
بذل املزيد إلنهاء معاناة من تبقى من األرسى 

واملختطفني.
حرض الحفل وكيل املحافظة االستاذ عي 
الخطيب ومدراء عموم املكاتب التنفيذية وعدد 
من القيادات العسكرية واملدنية وجمع غفري 

من أبناء املحافظة بمدينة مأرب.
 إىل ذلــك احتفل أبناء محافظــة الحديدة 
بمدينة مأرب بتحرير 40 من املختطفني الذين 
تم تحريرهم من ســجون مليشيات الحوثي 
االنقالبية يف صفقة التبادل االوىل، بني الحكومة 

الرشعية ومليشيات الحوثي املتمردة.
ويف الحفل الذي أقيــم برعاية كريمة من 
محافظ املحافظة حيا الشــيخ يحيى منرص 
عضو مقاومــة الحديدة ووكيــل محافظة 
الحديدة املحررين من سجون مليشيات الحوثي 
من أبناء الحديدة الذين وصلوا إىل سيئون ثم 
مارب أو من وصلوا إىل عدن ثم الساحل الغربي..

مشريا بأن هؤالء األحرار االبطال صمدوا كل 
هذه الســنوات وصربوا وتحملوا اشد صنوف 
التعذيب من أجل اليمن والجمهورية، مؤكدا 
بأن نهاية هذه املليشيات الحوثية أوشكت عىل 
النهاية، وأن التعذيب الذي تمارسها املليشيا 
بحق االرسى واملختطفيني جريمة لن تسقط 
بالتقادم، وأشاد الشيخ يحيى منرص بالدور 
الكبري للقيادة السياسية وللفريق الحكومي 
برئاسة الشيخ هادي هيج والصليب االحمر 
واالمم املتحدة داعيا إىل الضغط عىل املليشيات 
حتي تحرير املختطفني تحت قاعدة الكل مقابل 

الكل.

   توفيق الحاج

تتواصــل االحتفــاالت الرحيبية الرســمية 
والجماهريية باألحرار املفرج عنهم من ســجون 
مليشــيا الحوثي االنقالبية فبعد الرحيب الرسمي 
والشعبي الكبري الذي أقامته سلطة محافظة مارب 
لألرسى واملختطفني املفرج عنهم أقامت السلطة 
املحلية واملقاومة الشعبية يف محافظة ريمة مطلع 
األسبوع فعالية جماهريية احتفاء بوصول األحرار 

املفرج عنهم من سجون املليشيات.
وخالل الفعالية القى محافظ املحافظة اللواء/ محمدعي 
الحوري  كلمة رحب فيها باالحرار الذين  كرسوا قيود الظلم 
واإلمامة وسطروا اروع معاني البطولة والتضحية خالل 

الفرة التي قضوها خلف قضبان املليشيات. 
وثمن محافظ املحافظة جهود الجانب الرسمي 
واللجان املختصة بمتابعة ملف األرسى واملختطفني 
الذين يتعرضون ألبشع أصناف التعذيب يف سجون 

مليشيا الحوثي.
متعهدا ببذل كافة الجهود التي من شــأنها أن 
تعجل بتحرير ما تبقــى من املختطفني واملخفيني 

قرسا القابعني يف سجون الحوثيني.
من جهته رحب قائــد املقاومة يف محافظة ريمة 
باألحرار املفرج عنهم وأشــار إىل أن وصول هذا العدد 
من األرسى إىل محافظة مأرب_والذي لم يكن حسب 
طموحنا _ يعد مكسبا يصب يف سياق تحقيق الهدف 
العــام وهو إخــراج كافة املختطفني من ســجون 
املليشــيات، ويف الفعالية ألقى األبطال املحررون نبذا 
مخترصة عما القوه من تعذيب وتنكيل يف الســجون 
وأكدوا أنه لن تكتمل فرحتهــم اال باإلفراج عن كافة 
املعتقلني الذين ال زالوا  يف سجون املليشيا الحوثية وأن 
الفرة التي قضوها يف سجون االنقالب لم تزدهم إال قوة 
وصالبة  وثباتا عىل املبادئ السامية التي تربوا عليها . 

وعىل هامش الفعالية التقت  صحيفة 26سبتمرب 
بمختص ملف األرسى واملختطفني بمحافظة ريمة 
الدكتور/ أحمد مرشد القريض والذي تحدث عن 
الجهود التي تم بذلها من أجل إنجاح عملية التبادل 

واالفراج عن األرسى واملختطفني. 
حيث قــال: ملــف األرسى واملختطفني من 
أهم امللفات التي توليها قيادة املقاومة الشعبية 
بمحافظة ريمة اهتمامــاً بالغاً منذ نهاية العام 
2015م، حيث تم تخصيــص لجنة ملتابعة امللف 
لدى كل الجهات والتواصل مع كل املعنيني، إلطالق 

رساح املختطفني ورعايــة من يتم اإلفراج عنهم 
وتثبيت مرتبات ألرسى الجيش الوطني ومساعدات 
للمختطفني وغري ذلك، وقد بارشت اللجنة عملها 
بإعداد قاعــدة بيانات بــاألرسى واملختطفني 

واملخفيني وحاالت الوفاة تحت التعذيب.. إلخ.

جهود كبيرة
وعن جهود لجنة األرسى واملختطفني باملحافظة 

قال مرشد:
تم تشــكيل لجنة مهمتهــا متابعة األرسى 
واملختطفني منذ أول بالغ وحتى بعد اإلطالق وهذه 
اللجنة تبذل جهودا كبرية، تكللت بخروج عدد كبري 

من أرسى ومختطفي املحافظة.
ففي بداية العام 2016م تم اإلفراج عن مجموعة 
من أرسى الحــرب كحاالت خاصــة معظمهم 
جرحى، ويف نوفمرب من العام نفسه وبعد التنسيق 
واملتابعة مع وسطاء عىل مســتوى املحافظة؛ 
خرجت مجموعة أخرى، ويف شهر مايو 2018م 
تمت عملية تبادل عىل مســتوى املحافظة، كما 
تمت املتابعة والتنسيق مع منظمة الهالل األحمر 
وتسليمهم كشف بأرسى ومختطفي ريمة تكلّلت 
تلك الجهود بإطالق رساح عدد من املختطفني يف 
شهر سبتمرب 2019م، ومع بداية العام 2020م تم 
تسليم بعض قادة األولوية يف الجيش الوطني قائمة 

بأرسى املحافظة يف ألويتهم ومن خالل التواصل 
عرب وسطاء مع قادة مليشيا الحوثي تم اإلفراج 

عن عدد من أرسى األلوية املشار إليها.

عدد قليل
وعن عملية اإلفراج األخرية التي تمت برعاية 
اممية قال: الحمدلله تمت الصفقة بنجاح وخرج 
عدد من األرسى واملختطفــني وتعترب هذه أكرب 
عملية إال أنه يف هذه العملية األخرية كان نصيب 
املحافظة من املفرج عنهم سبعة أشخاص، وهو 
عدٌد قليٌل مقارنة بإجمايل من تبقى يف ســجون 
املليشــيا من مختطفي املحافظة، رغم زيارتنا 

ملمثل الجانب الحكومي يف املفاوضات وتسليمه 
كشــف بكل األرسى واملختطفني والتواصل معه 
عدة مرات والتأكيد عىل إدراج أكرب عدد ممكن من 

أرسى ومختطفي املحافظة.
وأضاف مرشد ومع ذلك تم استقبال العدد املذكور يف مطار 
ســيئون وقمنا كلجنة مهمتها رعاية األرسى واملختطفني 
بمرافقتهم إىل مأرب وتقديم املســاعدات لهم وإقامة حفل 
التكريم برعاية املحافظ وحضور قيــادة املقاومة والقادة 

العسكريني واملدنيني ونازحي املحافظة يف مدينة مأرب. 
وعن رعايتهم مســتقبال قال: تم تقديم مبالغ 
رمزية للمختطفني املفرج عنهم مقدمة من محافظ 
املحافظة وقائــد املقاومة الشــعبية باملحافظة 
كمساعدات أولية ونعمل حاليا عىل متابعة الجهات 
ذات العالقة واملسؤولني املعنيني، فقد تم التواصل مع 
كٍل من رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، وكذا 
نائب رئيس الوزراء وكذا منظمة األرسى واملحتجزين 
تكلّلت تلك املتابعات والتواصل باعتماد مرتبات بعض 
األرسى ورصف مستحقات دورية ملعظم املختطفني، 
كما شاركنا يف حفل تكريم األرسى واملحررين وتم 
تقديم الرعاية ألرسى املحافظة باعتبارهم مناضلني 

وما زالت الجهود مستمرة يف هذا الجانب.

اهتمام حقوقي
ويف حديثه عن الجانب الحقوقي واإلنساني أكد 
القريض قيام اللجنة بمتابعــة كل قضايا األرسى 
واملختطفني الحقوقية وتقييدها وإعداد ملفات لها 
كقضايا ال تسقط بالتقادم كما تم التواصل بمحاميني 
وحقوقيني للمحاماة عن األرسى واملختطفني الذين 
أحالهم االنقالبيون إىل املحاكم والنيابات الخاضعة 
لسيطرة املليشيا االنقالبية كما تم التنسيق مع عدد 
من املنظمات اإلنسانية لإلسهام يف هذا الجانب ومع 
ذلك نعرف أن ما قمنا به ال يساوي شيئاً أمام صمود 
وثبات أولئك األبطال ـ الذين نالوا حريتهم والذين ما 
يزالون يف غياهب ســجون املليشياتـ  وعليه فإننا 
نعتذر لكل األرسى واملختطفني من أبناء املحافظة ـ 
محررين ومحتجزين ـ عن أي تقصرٍي غري مقصود 
أو قصوٍر غري متعّمد؛ وليعلم الجميع أّن منزلة هؤالء 
األبطالـ  رّواد النضال السلمي والكفاح املسلحـ  من 
جهة، وشدة العذاب الذي تمارسه مليشيا االنقالب 
بحقهم ـ بصورة لم تسبقها قوى الرش مجتمعة يف 
كل األزمنة واألمكنــةـ  من جهة أخرى، ليحتم عىل 
الجميع بذل ما يف وسعهم ومضاعفة جهودهم وفاًء 

وعرفاناً لهؤالء األبطال.
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ريمة حتتفي باألحرار املفرج عنهم من سجون املليشيات احلوثية
أقيمت مساء أمس االحد يف مدينة مأرب 
فعاليــة جماهريية برعايــة العميد عي 
الحوري قائد اللواء 13 مشــاة قائد جبهة 
هيالن واملشــجح، احتفاء بوصول 10 من 
األحرار املفرج عنهم من سجون املليشيا من 

أبناء محافظة ريمة.
وخالل الفعالية ألقى العديد من القيادات 
يف املحافظــة كلمات ترحيبيــة عربوا يف 
مســتهلها باإلخوة األحرار الذين كرسوا 
قيود الظلم واإلمامة وسطروا أروع معاني 
البطولة والتضحية خالل الفرة التي قضوها 

خلف قضبان املليشيات.
وثمن الحضور جهــود اللجان املختصة 
بمتابعة ملــف األرسى واملختطفني الذين 
يتعرضون ألبشع أصناف التعذيب يف سجون 

املليشيات.
متعهدين ببذل كافــة الجهود التي من 
شــأنها أن تعجل بتحرير مــا تبقى من 
املختطفني واملخفيني قــرسا القابعني يف 

سجون الحوثيني.
ويف الفعاليــة ألقى األبطال املحــررون نبذاً 
مخترصة عما القوه من تعذيب وتنكيل يف السجون 

وأكدوا أنه لن تكتمــل فرحتهم اال باإلفراج عن 
كافة املعتقلني الذين ال زالوا يف سجون، املليشيات 
الحوثيــة وأن الفرة التي قضوها يف ســجون 
االنقالب لم تزدهم إال قــوة وصالبة وثباتا عىل 

املبادئ السامية التي تربو عليها. 
وألقيت يف الفعالية عــدد من الفقرات 
الفنية والقصائد الشعرية املعربة جسدت 

بطولة االحــرار املختطفني يف ســجون 
املليشــيات ومواقفهم الصلبة يف الثبات 

والصرب وتحمل املشاق.
ويف نهاية الفعالية قدمت هدايا رمزية 
للمفرج عنهم تعبرياً عن تقديرهم الكبري، 
ومن بــاب القيام بما يتوجــب عليهم يف 

التخفيف من معاناة األرسى واملختطفني.
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الناس ال يعرفــون الحقيقة وال يغبطون لها 
أبدا، وقليل ما يستخدمون وعيهم بشكل كامل 

يف خوضهم معرك الحياة.
فالعقــل الواعي لديه القــدرة عىل التفكري، 
واإلرادة، واملنطق الذي يقوم بتحليل األشــياء، 

ويتخذ القرارات عىل أساسها.
النــاس مخطئون يف اعتبارهــم أن أفعالهم 
واعية، وهي يف الحقيقة ليســت سوى أفعال 
وردود أفعــال أتوماتيكية صادرة من عقولهم 

الباطنة، املربمجة منُذ والدتهم.
إنهم ال يســتخدمون قوة 
اإلرادة لحث أنفسهم لفعل ما 
يجب فعله عندما ال يشعرون 

بفعله.
إنهــم ال يأبهــون بتحليل 
األشــياء، وإيجــاد الحلول 

الجديدة لصالحهم.
إنهم يفضلون االقتناع بما 
تقوله عاداتهــم وتقاليدهم 
املهرئة، ومــا تمليه عليهم 
 ( االجتماعيــة  الســلطة 
مظاهرها  بجميع  الحوثية( 

وأشكالها. 
بكل  يســمحون،  إنهــم 

بســاطة، للقناعات املربمجة 
يف عقولهــم الباطنــة بإدارة 

شــؤونهم اليومية. مع أن بعض الربمجات ال 
تعكس قناعة الشخص الحقيقية، لكنه يطيعها 
دون وعي أو تفكــري. فهو ال يعرف وال يريد أن 
يعرف اساســاً، أن هذه القناعات التي تربمج 
عليها، وكذلك أباؤه وأجداده من قبله، هي ليست 
سوى برمجة شاملة للعقول، وغالباً ما كانت 
لصالح املربمج الذي كان يمثل سلطة إجتماعية 
أو علمية معينة يف فرة من فــرات التاريخ، 
فتوارثها األجيال عرب الزمــان، إىل أن أصبحت 

مسلمات ال يمكن تجاوزها أبداً.
هذه حقيقة معروفة عند العاملني يف مجال 
السياسة واإلعالم وغريها من مجاالت تتعامل 
مع املجتمعات وليس األشخاص هذه الحقيقة 
تقول: قد يظهر الفرد أحياناً بعضاً من الحكمة 
والذكاء يف ســلوكه وتوجهه، لكن املجتمعات 

والشعوب دائماً ما أظهرت الغباء!
يعلم املختصون جيداً أنه يمكن لفكرة معينة أو 
اعتقاد ما أن ينترش بني الشعوب كما ينترش الوباء، 

وأكرب دليل عىل ذلك جماعة الحوثي وفكرها!
وكيف انترشت، إنها أشبه بالفريوسات فتحكم 
هذه الفكرة عقول الناس دون أي محاولة منهم 
للنظر بمدى مصداقيتها فيتداولونها ويتعاملون 

معها كحقيقة واقعية مسلّم بها.
ويوم وراء يوم تترسب إىل العقول وتتغلغل يف 
النفوس، خاصــة يف مجتمع ضعيف املناعة أو 

فاقد لها وغري محصن ذاتياً!
ومهما حاول بعض العقــالء من الناس من 
تكذيب هذه الفكرة أو مناقشــتها، لن ينجحوا 

بذلك.
ألن الفكرة قد انترشت وســادت ورسخت يف 
العقول حتى أن هؤالء العقــالء قد ينجرفون 
مع تيار هذا النهر فيما بعد. أليس هكذا تنترش 

اإلشاعات الحوثية؟
لكن الخطر يتجسد عندما تكون هذه الفكرة 
مدعومة من قبل السلطات السائدة )الحوثية( 
فحينها ال يكمن ألي عاقل أن يحاول التطرق لها 
أو طرح فكرة جديدة مناقضة لها، ألن هذا يعترب 
تهديداً ملسلمات هذه السلطة التي يعمل رجالها 
دائماً عىل مواجهة األفكار الجديدة برشاسة قد 

تكلف أصحابها حياتهم!
وبعد مرور فرة زمنية عىل فرض هذه األفكار، 
وظهور أجيال جديدة نشأت عليها وترشبت منها 
حتى الثمالة، تدخل هذه األفكار تلقائيا يف وعي 
هذه الشعوب ثم الركيبة االجتماعية، فتصبح 
فيما بعد عبارة عن مسلمات ال يمكن تجاوزها 

أبداً.
وبدالً من أن تســتمر السلطة السائدة بعمل 
رقيب الذي يحاســب الخارجــني عن املنطق 
املفروض، يصبح املجتمع بكامله هو الذي يدير 
هذه العملية تلقائياً، فيقوم بمعاقبة الخارجني 

عن هذه األعراف واملسلمات بشكل تلقائي! 
هكذا ترسخ املعتقدات والقناعات، برصف 

النظر عن مدى صدقيتها.
وهذا الواقع األليم جعــل الكثري من الناس، 
مهما كانت مســتوياتهم الفكرية والثقافية 
والعلمية، يواجهون صعوبة يف تقبل ظواهر أو 
حقائق غري مألوفة لديهم، وال تناسب املنطق 

الذي نشأوا عليه.
ونالحظ أحياناً أن هذا النفور أو املقاومة التي 
يبديها اإلنسان تجاه األفكار الجديدة هي عملية 

ال واعية خارجة عن إرادته.
وسبب هذا ال يعود لعوامل اجتماعية أو فكرية 
فحسب، بل يبدو أن هناك عوامل نفسيه أيضاً! 
والسبب هو أن للعقل قسم خفي أسماه علماء 

النفس بالعقل الباطــن وهو مخزون تجاربنا 
اليومية التي تتكرر يومياً، وهو املسؤول ايضاً 
عن بعض األفعــال الالإرادية )األوتوماتيكية( 
من الدخول إىل مخزونه املعلوماتي الذي يختزن 

أفكاراً مربمجة منُذ الطفولة.
فال يمكن أن تســتوعب فكرة معينة إال إذا 
توافقــت مع ما هو مربمج مســبقاً يف عقلنا 

الباطن.
وعندما يولد الطفل، يكون هذا الحاجز غري 
موجود تقريبــاً، فيقوم الطفل خالل نموه مع 
األيــام، بامتصــاص جميع 
االنطباعــات واملعلومــات 
املحيطة به كقطعة اإلسفنج، 
كل يشء يكــون مقبوالً له، 
فيسجله العقل الباطن، وهذا 
هو السبب الذي يمّكن الطفل 
من تعلم كل ما استحوذ عىل 
اهتمامه برسعة وســهولة 

كبرية.
لكن خالل خــوض هؤالء 
األطفال يف مرحلــة التعلم، 
واستيعاب املعلومات املختلف 
من محيطهم، يكون الحاجز 
الذي تكلمنا عنه يف حالة نمو 

تلقائي. 
املشكلة تكمن يف االعتياد عىل 
نظرة محدودة للحيــاة، وإذا نظرنا إىل التاريخ 
اإلنساني، نرى الكثري من األمثلة املوجودة عىل 
أرض الواقع وغالبا ما نرى أيدولوجيات وأفكاراً 
خاطئة حكمت عقول الناس )جماعة الحوثي 
أنموذجا( وفئة من الشعب اليمني تباد عىل مدى 

ست سنوات باسم تلك األفكار! 
قتلوا العرشات من اآلالف من اليمنيني وال زال 

العداد يرتفع يومياً بمزيد من القتىل!
ربما تتســاءلون: كيف يمكن أن تحكم هذه 
األفكار عقول الشــعوب التي تحت ســيطرة 

الحوثي؟!
الجواب هو السيف! وقطع الرقاب! التعذيب! 
السجن! إرهاب لم يسق أن مورس! وغريها من 
أعمال دون أن يرمش للفاعلني جفن! دون أن 

يهتز فيهم واعز من ضمري!
الواقع املقيت يقول: إننا ال زلنا نعيش يف زمن 

الرعب من قول الحقيقة.
ألن الشعوب لم تنضج بعد لتقول الحقيقة! 
كثرياً ما تعتمد جماعة الحوثي عىل مجموعة من 
الحمقى واملتعصبني الذي يعملون عىل خدمتهم 
بشــكل أعمى، ويعطونهم ســلطات تنفيذية 
مطلقة عىل رقاب الشعوب. وليس عىل الشعوب 

سوى الخضوع لألمر املفروض قرساً.
وبعد مرور فرة من الزمــن نرى أجياالً من 
العبيد قد ظهرت يف املجتمع املقموع. راضخني 
تماما للكهنة وكل ما يأمرون به ومؤمنني تماماً 

بتعاليمهم!
هناك أمر مهم قد يفوتنا يف هذا املجال. عندما 
نتكلم عن شــعوب راضخة رضوخاً تاماً بيد 
مجموعة من الحوثيني هذا يعني استقرار تام 

يف البالد!
هذا املعادلة معروفة منُذ األزل، وطاملا أستغلها 
جماعة الحوثــي والتغني بهــا، فهذا الوضع 
يرضيهم تماماً فيزيدون من ســلطة الكهنة 
الحوثيني ونفوذهم بــل ويدعمونهم بالرجال 
واملال. ويف كل ما يقرفون بحق الشعب اليمني! 

املهم أن تبقى البالد يف حالة استقرار! 
وأن ما تقوم به جماعة الحوثي من احتفاالت 
ومراسم شكلية ال تمثل سوى مضيعة للوقت 
وإهداراً للمال وأفكاراً عنرصية وهي ليســت 

سوى خرافات أظهرت حقيقتها الكهنوتية!
لقد ألغى سيدنا رســول الله صىل الله عليه 
وسلم الطبقة الكهنوتية والعنرصية وحرمها 
تماماً، ووصف رجالها بالسحرة واملشعوذين، 
فكان يعــرف مدى خطــورة هــذه الطبقة 
االجتماعية عىل الشعوب وإمكانية إبعادهم عن 

اإليمان األصيل!
لقد فعلت ومارســت جماعة الحوثي أبشع 
الجرائم بشــعب اليمن ما لم يفعله السابقون 

األوائل منُذ أكثر من ألف عام!
- من قال: إن الحوثي عىل صواب؟!

آن األوان أن نبدأ بتلقــني أوالدنا األخالق! آن 
األوان أن نتعلم كيف نحيا بشموخ وعزة وكرامه 
وحرية يف وطننا بعيداً عن تلقني أطفالنا الحروب 

والحقد والكراهية واالنتقام! 
علينا أن نتعلم كيف نحب بعضنا بعضاً مهما 
كانت مذهبهم ومعتقدهم وعلومهم.. يجب أن 
تسود املحبة.. يف يمننا كي يعم الخري من جديد.
هل هذا املطلب كبري علينا كشعوب وجماهري 
أم أن هناك مــن يقف عائقا يف هــذا التوجه 

اإلنساني العظيم؟!

*  رئيس شعبة البحوث بدائرة التوجيه املعنوي 

 دون تبــني الخيط األبيض من الفكر 
اإلسالمي الوطني الصحيح من الخيط 
اإلمامي األسود العنرصي املنحرف، ومن 
َثمِّ تسهم تلك الدوغمائية الهجينة إليجاد 
بيئٍة خصبٍة ألطمــاِع اإلمامِة بكل عرٍص 

لتعيَد إنتاج نفسها من جديد. 

 نعود إىل العنوان بعد التنويه: ونقول 
أن عالقة البرش جميعا مع الوحي واألديان 
قائمٌة عىل الوهبية )االصطفاء(، والكسبية 

االجتهادية وفق مشيئة الله تعاىل. 

 والبــرش جميعاً بمن فيهــم األنبياُء 
والرســُل عليهم الســالم ال شأن لهم 
باملحتوى العام للرسالة والدين قبل أن 
يُمنَّ اللُه عليهــم بمعرفتها عن طريق 

الوحي}جربيل األمني عليه السالم[. 

قال تعــاىل: ) واللــه أخرجكم من 
بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل 
لكم الســمَع و األبصاَر و األفئدَة لعلكم 

تشكرون (سورة النحل. 

 ويدخُل يف هذا حتى العلوم واملعارف 
الدنيوية التي ال يمكن ألي شخٍص مهما 
كانت أرسته ووالداه يف املستوى العلمي 
املعريف الدنيوي أن تنقل إليه عن طريق 
النسل أبداً، بل ال بد من الُجهد والكسب 
بأدوات العلم) السمع واألبصار واألفئدة(. 

 حتى نظرية الوراثة تؤكد أن العامل 
الوراثي ليس سوى عامٍل مؤثٍر، ال أسايس، 
وتأثره محدوٌد يف اكتســاب الصفات 

والخصائص وللجيل الرابع فقط. 

 وال عالقة لنظرية الوراثة بعلم األحياء 
بمبدأ الكسب واالجتهاد الذي يمثل السبب 
املبارش يف استخدام أدوات العلم للحصول 

عىل املعرفة والعلم. 

تلك هي الكسبية اإلجتهادية ليحصل 
املرُء عىل املعرفة العامة، وهي التي من 
خاللها يكتسب اإلنسان العلم واملعرفة 
عن الوحــي واألديان لغر األنبياء طبعاً 
بعد نرش النبي لتلك الرسالة و تبليغها 

كما أمره الله تعاىل . 

أما الوهبية ]االصطفاء [ فهي خاصٌة 
باألنبياِء والرســِل عليهم السالم الذين 
يختارهم الله تعاىل لحمل الرسالة عن 

طريق الوحي والوحي فقط. 

والنبوة مرتبة وهبية ال ُتنال بالرغبة 
فيها بل بالقدرة عليها، وفق اختيار املوىل 
سبحانه وتعاىل، )قالوا لوال نؤتى مثل ما 
أوتَي رســُل اللِه. اللُه أعلُم حيُث يجعُل 

رسالتَه(سورة األنعام.  

أخرب الله ســبحانه وتعاىل عن خاتم 
أنبيائه حبيبنا محمد صىل الله عليه وسلم 
قائالً: بعدة مواضع تؤكد العالقة البرشية 
مع الوحي وفق مبدأ الوهبية]االصطفاء [ 
كونه رسول الله )وعلمك مالم تكن تعلم 
وكان فضُل اللِه عليك عظيماً ( ســورة 

النساء. 

) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاُب وال اإليماُن ( سورة 

الشورى. 

و أخرب سبحانه وتعاىل عن آلية الوحي 
والتلقي) إن هو إال وحٌي يوحى& علمه 

شديُد القوى ( سورة النجم . 

وكثٌر من اآليات القرآنية التي توضح 
هذا املفهوم لعالقة البرش جميعاً بالوحي 
و األديان، ال ســبيل لحرصها اآلن. لكنا 
أخذنا نماذج منهــا لننطلق يف حديثنا 
لدحض أخطر وأكــرب كذبتني لإلمامة 
الهاشــمية يف اليمن تبني عليهما تلك 
الهالة املزعومة لها، والالهوت الكهنوتي 

املصطنع، لتربر ألطماعها ونزواتها غر 
املرشوعِة يف امتهاِن الناس واستعبادهم 
وأكِل أموالهم بغرِ حٍق، ويعتمد نجاُح 
اإلمامِة يف كل مرحلة من مراحل الرصاع 
مع املرشوع الوطني عىل مدى تقبل فئٍة 
كبرٍة من املجتمع لهذه املفاهيم املفرتاه 
: لتنطلق حينهــا يف دورة هدٍم وتدمرٍ 
وتمزيٍق للمجتمع اليمني حتى تتالىش 
سياسياً وعســكرياً، لكنها تحافظ عىل 
تواجدها اجتماعيا دون انفتاٍح او انصهاٍر 
يف املجتمع، وتحرص عىل بقاء رصيدها 
الفكري والثقايف الرتاكمي وتتداوله بخفاء 
ومكر حتى تعوُد من جديٍد بعد خمسني 

أو ستني عاماً. 

الكالم هنا اليخاطــب كهنة اإلمامة 
األفاكني الذين هم عىل علٍم أنهم يفرتون 
عىل الله ورسوله كذباً، تربيراً ألطماعهم 
وصناعــة لهالتهم املزيفــة، والهوتهم 
الكهنوتي املصطنع، وعنرصيتهم اإلمامية 

الهاشمية املقيتة. 

 الــكالم لكل يمنٍي مؤمــٍن يعبدالله 
ويتقرب إليه أوال : هل تعبد الله بمخالفة 
صحيح العقيدة ورصيح الداللة يف بطالن 
ادَّعاء قرناء القــرآن و أعالم الهدى من 
كهنة اإلمامة األفاكني املفسدين يف األرض 
الذين ينطبق عليهم قــول الله تعاىل) 
ومن الناس مــن يعجبك قوله يف الحياة 
الدنيا ويشهد الله عىل مايف قلبه وهو ألدُّ 
الخصام& وإذا توىل ســعى يف األرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله 
ال يحب الفساد( سورة البقرة؟! وهل يليق 
بيمني ينتسب لألنصار والفاتحني الذين 
كانوا محل تقديٍر واحرتاٍم من النبي محمد 
صىل الله عليه وسلم بل وله مع اليمنيني 
موقفاً خاصاً عــىل حوضه يوم القيامة 
يذود الناس ألهل اليمــن؟! هل تتخيل 
ذلك اليوم حــني تريد مزاحمة اليمنيني 
املتمسكني بهديه صىل الله عليه وسلم 
ورفضهم لألفاكني شذاذ اآلفاق املفرتين 
عىل الله كذباً، واملالئكة تدفعك وال تسمح 
لك باالقرتاب ألنك غرت وبدلت وصدقت 
كل مسيلمة كذاب من ساللة اإلفك اإلمامية 
الهاشمية العنرصية أن له صلة بالنبي 
صىل الله عليه وسلم الذي آمن اليمنيون 
برسالته وال أبناء له و فهموا مضامينها 
وحملوا لواءها للعالم وكانوا خر من عربَّ 
عن روح اإلسالم الحضارية للعالم ريض 
الله عن أجدادنا الفاتحــني وقاتل الله 

الطامعني الرسيني اإلماميني؟!

إن ماتقرتفــه النســخة اإلماميــة 
الهاشــمية]الحوثية[ اليوم وما تسببت 
فيه من زعزعة الدولة وانهيار االقتصاد 
وسفك الدماء يف اليمن تأكيداً لذات النهج 
الذي جاء به يحيى بن الحسني الريس، 
كبرهم الذي ابتدع وعلمهم عقيدة البطنني 
]بقر الله بطونهم [ الريس الذي افرتى عىل 
الله كذباً بهذه العقيدة الباطلة املسببة 
للرش املســتطر قروناً باليمن، وأجرم 
يف حق اليمنيني أحفاد الفاتحني أحباب 
رب العاملني الذيــن )يحبهم و يحبونه( 
سورة املائدة. ويحيى الريس يحمل وزر 
هذه الفرية واالدَّعاء وما تسببت فيه من 
جرائم القتل والخراب والترشيد لليمنيني 
املسلمني أحفاد الفاتحني من عهده إىل 

اليوم. 

 فهل من الدين يا بني قومنا أن نوايل 
الظلمة واملجرمــني واألفاكني األغراب 
الدخالء الذين ال ينتمون لليمن بل يحنون 
ألصولهم التي انحدروا منها ]فارس/
إيران[ الذين هم سبب كل بالٍء وتشويٍه 

لليمن واليمنيني أحفاد الفاتحني خالل 
ألف عام ونيف من الزمن؟! أجيبوا ال زلنا 
نؤمل فيكم وننتظر يقظتكم وتمردكم عىل 

هذا اإلفك املبني. 

وهنا يتساءُل شخٌص بعد هذا الكالم 
ويقول: ملاذا يــرص اإلماميون عىل نرش 
فكرة القرناء واألعــالم ومايتعلق بهما 
يف كل عرٍص باليمن؟! الجواب ببساطة: 
جماعة عنرصية دخيلة محتلة ]إال من 
انتسب لليمن وتربأ من اإلمامة الهاشمية 
العنرصية قديمــاً وحديثاً فهو يمنٌي ال 
مسمَّى آخر له، فله ما لنا وعليه ماعلينا[ 
عىل شــعٍب عريٍق صاحــِب حضارٍة، 
وصاحِب سبٍق يف اإلسالم، ونرش رسالته 

للعاملني. 

 ال شــك أن عقدة النقص اإلمامي مع 
الطمع املتوارث ساللياً يف حكم اليمن، و 
امتهان اليمنيني، يدفعهم إليجاد املربرات 
حني يطفون عىل السطح بعد عقود من 
الرتبص و ملئ فــراغ بعد اليمنيني عن 

هويتهم، وتاريخهم. 

 وهو مايفرس اســتدعاءهم مناسباٍت 
غريبٍة عن املجتمع اليمني، وحرصهم عىل 
كثافِة واستمراِر تلك املناسبات كبديٍل عن 
هويِة املجتمع اليمني وهمومه وتطلعاته، 
ليحافظوا عىل وجودهم أكثر فرتة ممكنة 
بكل مرحلٍة يظهرون فيها ، وبعدها وإن 
كرست شوكتهم يتمتعون بما حصلوا عليه 
من صوايف وأوقاف ومنهوبات وما رسخوه 
يف املجتمع من بــذور ثقافتهم اإلمامية 
وما تغلغلوا فيه من قضاء، وهجِر علٍم، 
وأجهزة دولة حتى جولة أخرى يعيدون 
إنتاج أنفسهم بالفتٍة أرسيٍة جديدٍة عىل 

خطى إمامة البطنني ذاتها. 

بعدها يتمتُم السائُل بسؤاٍل آخٍر أخرٍ 
نختم به مقالنا قائالً: ما السبيُل للخالص 
من طغياُن اإلمامة الهاشمية العنرصية 
ودحض افرتاءاتها تماماً، حتى ال نعيد 
نفس الخطأ الذي تكرر عرشات املرات يف 

رصاعنا معها؟! 

حقاً يا صديقي ) التجارُب املُرُة الفاشلُة 
ال تتكرر إال عند الشعوب أو األمم التي ال 
تحرتم ذاتها، وال تقدر تضحياتها، وتفقد 
ذاكرتها لألسف الشديد( لهذا فالحل هو 
استنهاض الذات الوطنية اليمنية اإليمانية 
الصادقة، ثم يجب بدايًة وقبل أي يشٍء 
أن يعرف اليمني من هو؟! ومن يكون؟! 
وما تاريخه؟! وماحضارته وأمجاده؟! 
وما معنى وجوده وإنسانيته؟! هذا أوالً يا 
صديقي! بعدها سيعرف اإلمامة ويتعامل 
معها كعدٍو تاريخي تستهدف هويته و 
عقيدته وإنسانيته من جانب، ومن جانٍب 
آخر يتعامل معها كأقليٍة عنرصيٍة،يضمن 
لها حقوق املواطنة التي تليق بســموه 
اإلنساني وبعده عن العنرصية املضادة 
، يف الوقت الذي يمنع تســللها ألي عمل 
ســيادي يف الدولــة واملجتمع للحفاظ 
عىل التوازن والعطاء والنمو واإلبداع يف 
املجتمع كأي أقلية يف العالم بعد إخراجها 
من الظالم إىل النور ومنع تخفيها بالقبو 
ولتبقى عىل مــرسح الحياة االجتماعية 
واضحة غر مجهولة الحركة ، وتعتقد 
بعد ذلك ما شاءت وتعلِّم ماشاءت مادامت 
بعيدة عن قرار الدولة واخرتاق املجتمع. 

بدون ذلك ياصديقي مهما قدمنا من 
التضحيات وصنعنا من املالحم لن تكون 

سوى كتابة عىل الرمل يف الشاطئ.

*  رئيس منتدى جذور للفكر والثقافة 

الحقيقة الغائبة.. عن المليشيا الحوثية قرناء القرآن و أعالُم الهدى: كذبتا االدعاء اإلمامي 

 عـمـار الـتـام * 

بدايًة نؤكد أن تعريف الحوثية بعيــداً عن جذورها الفكرية 

وامتدادها الساليل: خطيئٌة فكريٌة مضللة، تسهم يف إعادة إنتاج 

نسخٍة إماميٍة جديدٍة عىل املســتوى املتوسط والبعيد، وهي 

املعضلة التي تكررت أكثر من ألف عام يف جوالت الرصاع الوطني 

اليمني الصحيح عقيدًة، العادل قضيًة واملستقيم سلوكاً؛ مع 

عقيدة البطنني وسلوكها الباغي املنحرف. 

منصور الظفيري *



الــعـدد )١9٥١( الـخـمـيـس ٥ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م استطالع88

   رفيق السامعي - طارق السعيد

أكدت قيادات عسكرية لـ26 سبتمرب 
بأن ثورة الرابع عرش من أكتوبر محطة 
نضالية أخرى يف ســفر الثورة اليمنية 
التي خاضها اليمانيون ضد الظلم والقهر 
واالستعمار بدأت بإشعال ثورة 26 سبتمرب 
1962م ضد حكم اإلمامة الكهنوتي وتلتها 
ثورة 14 أكتوبر 1963م ضد املســتعمر 
الربيطاني املحتل لجنوب الوطن ليستمر 
النضال والكفاح املسلح حتى تحقق النرص 
بإعالن االســتقالل الناجز يف 30 نوفمرب 

1967م.
وقال اللــواء الركن مفرح بحيبح قائد 
محور بيحان" لقد أكد الشعب اليمني يف 
مسريته النضالية املتعاقبة واحدية الثورة 
واملصري املشرك حتى استعاد كامل حريته 
وانتزع كرامته وحقوقه ووجوده، وها هو 
اليوم ما يزال يرنو إىل مستقبل أكثر توحداً 
وأمناً واستقراراً وتطوراً، وأن عظمة هذه 
الثورة املجيدة املنتمية لشعب يمني عريق 
انترص وينترص دومــًا إلرادته وطموحه 

واستقالله.
 مؤكداً رضورة استمرارية الفعل الثوري 

حتى إنجاز أهداف الثورتني املباركتني.

 مناسبة عظيمة
قائد اللواء 161مشــاة العميد مطيع 
الدميني وصف هذه املناسبة بالعظيمة 
كونهــا انتــرصت عىل أكــرب مخطط 
اســتعماري يف املنطقة العربية والخليج 
وقال: »بمناســبة احتفالنا بثورة الرابع 
عرش مــن أكتوبر يف ذكراهــا الـ )57( 
حري بنا أن نعيــد ذاكرتنا إىل تلك الفرة 
التي خاض فيها شعبنا نضاالً مريراً ضد 
االستعمار ليكون املستقبل الذي نعيشه 
اليــوم، ولننظر إىل حجــم املخاطر التي 
أحاطت بالثــوار واملناضلني، فمنهم من 
استشــهد فداء للثورة والوطن، ومنهم 
من نجا من مقاصل االستعمار ليواصل 
مشــوار نضاله، وأن نأخذ منهم العربة 
والعظة، من أجل استلهام املعاني النبيلة 
والســامية من أدوارهم الخالقة، وحتى 
نعيد للثوار واملناضلني الجميل ملا قدموه لنا 
ولليمن أرضاً وشعباً، وأن نجعل من القيم 
التي ناضلوا من أجلها وضحوا بأرواحهم 
يف ســبيلها هادياً لنا يف مواصلة املشوار 
والثورة ضد كثري من املظاهر الســلبية 
التي التزال ماثلــة أمامنا وتعيق التقدم 

والنهوض«.
وأضاف: »تعد ثورة 14 أكتوبر واحدة 
من الثورات العربية الكربى ضد املستعمر 
الربيطاني الذي جعل مــن عدن قاعدة 
تجارية وعسكرية استعمارية مهمة يف 
الرشق االوسط ملا يقارب قرنا وربع القرن 
أي منذ وقوعها بيد األسطول الربيطاني يف 
عام 1839 وحتى خروج آخر بريطاني من 

عدن عام 1967م«.

 واحدية النضال المشترك
العميد ذياب القبي قائد اللواء 143مشاة 
"أشار إىل أن انطالق ثورة الرابع عرش من 
أكتوبر عــام 1963م من عال قمم جبال 
ردفان الشماء جاء بعد إعداد طويل محكم 
ومدروس، وبعــد أن تلقت الدعم الكامل 
املادي واملعنوي من قبل الثورة األم، ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب. »وجاءت 
امتداداً للثورة اليمنية وجزءاً من عملية 
النضال من أجل توحيد القوى السياسية 
الوطنية وطليعــة للجماهري عىل طريق 
تحقيق الوحدة اليمنيــة. وكان انطالق 
ثورة الـ 14 أكتوبر من عام 1963م من 
جبال ردفان الشماء، وسقوط أول شهيد 
للثورة املناضل/ راجح بن غالب لبوزة قد 
زاد الثــوار إرصاراً وعزيمة عىل مواصلة 
الكفاح املســلح، وبفضل التفاف كافة 
جماهري الشعب اليمني مع الثورة تكبد 
الجيش الربيطاني خسائر مبارشة ومؤثرة 
أحدثت صدى واسعاً محلياً ودولياً انتهى به 
إىل الرحيل املخزي يف 31 نوفمرب 1967م«.

 نفتخر ونعتز بثورة أكتوبر
 العميد عبدالعزيز الغرباني قائد فرع 
الرشطة العســكرية بمحافظة صعدة 
تحدث عن هذه املناسبة بكثري من الفخر 

والشموخ وقال: »نشعر بالفخر واالعتزاز 
ونحن نحتفي ونحتفل بمرور )57( عاماً 
عىل قيام ثورة 14 أكتوبر التي قضت عىل 
الطغيان االستعماري البغيض الذي ظل 
جاثما عىل الجنوب ملا يقارب 128عاما. 
وعلينا يف مثل هذه املناسبات الوطنية أن 
ال نكتفي بتنظيم الفعاليات واملهرجانات 
فقط بل نسعى إىل تكريس مفهوم الثورة 
ومبادئها وأهدافها ومضامينها اإلنسانية 
والتحررية، وتعميق الوالء الوطني وتعزيز 
روح االنتماء لألرض واإلنسان وتعريف 
األجيال الجديدة بخلفيات الثورة ودوافعها 
ورضوراتها، واستنباط الدروس والعرب 
من تاريخ وطن عــاش قرونا من الظلم 

واالستعباد حتى نال حريته«.

 إرادة الشعب
مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة 
قائد اللواء 101 مشــاة العميد محمد بن 
راســية قال" إن احتفالنا بالعيد الـ )57( 
لثــورة 14 أكتوبر 1963م يعــد احتفاال 
بمنعطف تاريخي مهم جســد مضامينه 
روح الكفاح والنضــال ضد الظلم والقهر 
واالســتعباد، وعندما نســتدعي الذاكرة 
النضاليــة ونقــف عند مراحــل النضال 
الوطني نجــد ان العمل الوطني واملقاومة 

والكفاح املسلح ضد االستعمار من شمال 
الوطن شكل القاعدة األساسية النطالقته، 
ورغم كل محاوالت االســتعمار وأساليبه 
يف الســيطرة. مســتنداً إىل منطق القوة 
واإلرهاب واإلغراءات املادية وإثارة النعرات 
القبلية، إال أن اإلنسان اليمني ظل متمسكاً 
بواحدية هويته وأرضه، رغم كل التحديات 
واملخططات االستعمارية، ولكن أبت إرادة 
الشعب اليمني الحر أن ترضخ لالستعمار 
وأطماعه، فســعت لالحتكاك بالتطورات 
الثورية التي تعيشها أمتنا العربية، والتوجه 
نحو العمل الجاد لتعزيز وتعميق النضال 
الوطني املرشوع ضد املستعمر املحتل ويف 

سبيل تحقيق الحرية واالستقالل«

مخاضات الوحدة
العميد الركن أحمد الرشعبي قائد لواء 
الصقور يقول: »ها نحــن اليوم نحتفي 
ونحتفل بمرور الذكرى الـــ )57( لثورة 
14 أكتوبر املباركــة التي انطلقت من عال 
قمم جبال ردفان الشــماء، وانفجرت يف 
وجه املستعمرين بعد مخاضات ومقدمات 
رافضة للوجود األجنبي عىل األرض اليمنية، 
وتجسدت يف انتفاضات متفرقة وحركات 
شهدها جزء غال من وطننا الحبيب الذي 
رزح لعقود طويلة تحت سلطة االحتالل.. 

ومن هنا كان قيام الثــورة يف 14 أكتوبر 
من عام 1963م ليكون صداها النضايل يف 
عموم الوطن، وبعد بضع سنني من انطالقة 
الثورة كان املحتلــون قد وصلوا إىل قناعة 
الرحيل متأثرين برضبات الفدائيني املوجعة 
وعمليات الثوار التي أرقت املحتل وجعلت 

األرض جحيماً تحت أقدامه«.
وأضاف: »لم يتوان جنود االحتالل عن 
البطش والتنكيل برموز املقاومة األبطال، 
لكن أساليبهم وآلياتهم اخفقت يف إخماد 
جذوة الثورة املشــتعلة يف النفوس قبل 
أن تســتعر األرض تحت أرجل الغزاة.. 
وقد مثلت ثــورة 14 أكتوبــر بأبعادها 
ودالالتهــا القيمية والوطنيــة العنوان 
األبرز للتحول الــذي أحدثته هذه الثورة 
يف حياة كل املواطنني بمختلف مشاربهم 
الفكرية والسياسية والثقافية، وقد تجلت 
السمات الحقيقية لذلك التحول يف تشكل 
خارطة العمل الوطني يف ميادينه التنموية 

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية.
املقــدم عبدالله الســامعي  عرب عن 
مشاعره الوطنية الفياضة واعتزازه بثورة 
اكتوبر املجيدة حيث قال: »الشك أن ثورة 
14 أكتوبر الخالــدة انطلقت تعبرياً عن 
نزوع اإلنســان اليمني يف الجنوب املحتل 

-آنذاك- نحو الحريــة والتقدم، ورغبته 
يف التكامل يف كيــان يمني موحد له من 
الروابط التاريخية واملادية واملعنوية ما 
يجعله اإلطار القادر عىل وحده استيعاب 

مهمات التقدم واالستقرار.
ويواصــل: إن أول طلقة نار من جبال 
ردفان وأول قنبلة فجرت يف عدن كانت هي 
األساس يف صنع هذا االنتصار الذي ناضل 
شــعبنا من أجله طويالً، فلم تكن ثورة 
أكتوبر إال إعالناً عن دخول شعبنا مرحلة 
جديدة من مراحل التخلص من الوجود 
االستعماري وتفكيك األنظمة اإلقطاعية، 
السالطينية يف وجه سياج الثورة الشعبية 

املسلحة«.
وأضاف: »كما شــكل انتقــال العمل 
السيايس والعسكري من الريف إىل قلب 
عدن انعطافــاً تاريخياً كبــرياً يف حياة 
الجماهري اليمنية، وأحدث نقلة نوعية يف 
نضال شعبنا من خالل االنتصارات التي 
حققها ضد املســتعمر األجنبي، والتي 
عملت عىل التعجيل بانتزاع االســتقالل 
الوطني عقب رحيل املستعمر يف الـ 30 

من نوفمرب 1967م«.

فجر الثورة
العقيد محمد عبده األشول قائد جبهة 

الكسارة تحدث عن ثورة أكتوبر قائالً:" 
بدأت رشارة ثورة ٢٦سبتمرب بما مثلته من 
التحام املناضلني يف شمال اليمن وجنوبه، 
فكانت بتحرير الشمال من حكم اإلمامة 
الكهنوتي، وانطالقاً نحــو تحرير عدن 
وجنوب اليمن من االستعمار الربيطاني 

يف ثورة 14 أكتوبر1963.
مؤكداً ســتظل ثورتا سبتمرب وأكتوبر 
هي رمــز االلتحام ألبنــاء اليمن، وهما 
رمز الوحدة نحــو الحلم يف اليمن الواحد 
الجميــل، مهما كثرت املحــاوالت بوأد 
ثوراتنا العظيمة، وتحطيم أحالمنا الكبرية 
بمختلف أساليبها، فســتظل امتدادات 
ثورتي سبتمرب وأكتوبر عميقة، وقد تجلت 
يف تحقيق الوحدة اليمنية، وثورة 11 فرباير 
السلمية، وإنجاز حوار وطني، وكل هذه 

اإلنجازات.
وأكدت أن ال تراجع عن بناء يمن العدالة 
والحرية والتنمية واملساواة، وسنواصل ثورتنا 
ضد اإلماميني الكهنوتيني الجدد، وعمالء إيران 
يف شمال اليمن وجنوبه، والنهوض ببالدنا كي 
تصبح من دول العالم املتقدمة، وسعيا منا 

ملعيشة أفضل ومكانة أكرب.
 ويضيــف قائد جبهة الكســارة مهما 
اشتدت علينا املصائب وتوالت علينا النوائب، 
فإن شاء الله بعد العرس يرس، ومن ظن أن 

الباطل سينترص فقد أساء الظن بالله.

ترسيخ الهوية
العقيد خالد الفرح 

قبل الوحدة كنا شعبني يف دولة واحدة 
بمعنى ان االرض لم تتجزأ وإنما تجزأت 
السياسة فحاول االستعمار هناك طمس 
الهوية وكذلك اإلمامــة، فمنذ ان وصل 
الريس إىل اليمن بدأت الكارثة، فقد حاول 
طمس الهوية اليمنية وتجهيل الشعب ثم 
جاء األئمة عىل نفس منوال الريس القادم 
من طربســتان بتجهيل الشعب وكانوا 
حريصني كل الحرص عىل أن يبقى الشعب 
اليمني جاهال ال يعرف تاريخه وال يعرف 
جذوره الحضارية التي تمتد لعرشة آالف 

سنة قبل امليالد. 

 عميد ركن نبيل المقرمي رئيس عمليات 
المنطقة العسكرية السادسه 

بالنســبة للثورات املمتدة منذ القدم 
ثورة ١٩١8م التي قادهــا ابو الفضول 
وثــورة قائد الرشعبــي ١٩٢٢م وثورة 
النعمان الثــورة العلمية ١٩٣٥م وثورة 
٥٥م وثورة ٦٢م ١٤اكتوبر كلها امتدادات 
للفكر الثوري التحرري الذي يسعى إليه 
اليمن كل تلك الثورات هي بمثابة التغذيه 
أو مشاعل الوقود التي تدعمنا ملواصلة 
الكفاح الطويل الذي بدأه أجدادنا وآباؤنا 
من قبل لنصل إىل اليمن املنشــود اليمن 
الجديد اليمن الذي يؤدي دوره يف الوطن 

العربي واإلسالمي.

العميد عبده المخالفي
 قائد اللواء ٢٢مشاة 

يعترب العيد الـ57 لثــورة الرابع عرش 
من أكتوبر رافداً جديداً للجمهورية، وها 
نحن اليوم يف مختلف الجبهات واملحاور 
جعلنا مــن جماجم الحوثيني شــعلة 
سبتمربية وأكتوبرية، ويف هذا اليوم املجيد 
نقول للطامعني لن تستطيعوا أن تصلوا 
الوهامكم وسيظل الشعب اليمني حرا أبيا 

كما كان.

   العميــد الدمينــي: 14 أكتوبر من أعظم الثورات العربية الكبــرى ضد المحتل البريطاني 
   العميــد القبلــي: ثــورة 14 أكتوبــر امتداد لثــورة 26 ســبتمبر على طريــق تحقيق الوحــدة اليمنية 
   العميــد الغربانــي: االحتفــاء بثــورة أكتوبر محطــة مهمة لتعميق الــوالء الوطني 
    العميد بن راســية: اإلنســان اليمني يتمســك بواحدية هدفه وأرضه، وهذا ما أكدته ثورتا ســبتمبر وأكتوبر
    العميد الشــرعبي: التحول الذي أحدثته ثورة أكتوبر أســهم في رســم خارطة عمل وطني موحد
    العميد المخالفي: سيظل الشعب اليمني حرًا أبيا على نهج ثوار سبتمبر وأكتوبر

    المقــدم الســامعي: ثــورة أكتوبــر مثلــت إعالنــا لدخــول عهــد يمنــي جديــد 
    العقيد األشــول: ســنمضي على خطى الثوار األحرار حتى تتحقق أهداف ثورتي ســبتمبر وأكتوبر

    العقيد الفرح: عملت اإلمامة والمحتل البريطاني على محاولة طمس الهوية فتصدى 
لهم اليمنيون بثورتي سبتمبر وأكتوبر 

:» « قيـادات عـســكريــة لـ

ستظل ثورة »سبتمرب وأكتوبر« رمزا للتالحم الوطني
قائد محور بيحان:  مستمرون في الفعل الثوري حتى تتحقق أهداف الثورة اليمنية المباركة



الــعـدد )١9٥١( الـخـمـيـس ٥ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م

   توفيق الحاج

لم تأت ثورة الـ 14من أكتوبر بمحض 
الصدفة ولم تلدها عوامــل مؤقتة بل 
جاءت حصاد ســنوات مــن النضال 
املتواصل عىل مختلف األصعدة العسكرية 
والسياســية واالجتماعيــة والثقافية 
ومن مختلف تيــارات املجتمع الوطنية 
والقومية واإلسالمية والقبلية ومن كل 

اليمنيني يف الشمال والجنوب.
لقد أكدت ثورة الـ14من أكتوبر بقيامها 
ترابط الشــعب اليمني وواحدية الثورة 
اليمنية السبتمربية واألكتوبرية ووحدوية 
اليمنيني يف نضاالتهــم عرب التاريخ، هي 
حقائق ال يمكن التشكيك فيها مهما حاول 
البعض أن يزرع الشكوك يف عقول وأفكار 
األجيال، وترابط األحــداث التي رافقت 
الثورتني تؤكد هذه الحقائق حيث ساعد 
نجاح ثورة سبتمرب يف ترسيع الخطى نحو 
استقالل الجنوب ومثلت الحاضن الكبري 

النطالق ثورة أكتوبر.
لقد هب الشعب اليمني كله من أقصاه 
إىل أقصاه ملقاومة االحتالل الربيطاني 
بدعم وتأييد من ثوار ســبتمرب املجيدة 
وظل الثوار يف عــدن وبقية املحافظات 
الجنوبية يف رصاع دائم مع االستعمار 

الربيطاني.

إخوة في وجه االستعمار والطغيان
اشتعلت رشارة ثورة الـ14من أكتوبر 
يف جبال ردفان الشــامخة بعد نضجها 
ثوريا وعسكرياً شمال الوطن خاصة يف 
صنعاء وتعز وإب والحديدة حيث مثلت 
هذه املحافظات مالذاً آمناً للثوار الذين 
اســتطاعوا منها أن يرسموا خطتهم 
الثورية ضد املحتل الربيطاني البغيض 
لجنوب الوطــن بالتعاون مع إخوانهم 
ورفاقهــم من عنارص املــد الثوري يف 
الشــمال وذلك بعد أن توحــد الجميع 
وقاتلوا يف دعم الثورة السبتمربية والتي 
كان لها الدور األسايس يف تفجري ثورة الـ 
14من أكتوبر عام 1963م ليتم بعدها 
طرد املستعمر واملحتل الربيطاني وإنهاء 
تواجــده يف أرض اليمن بعد احتالل دام 
طيلة قرن وربع من الزمان.. وبعد )55( 

من عمر الثورة األكتوبرية.
لقد قدم أبناء املحافظات الشــمالية 
للوطــن كل وبذلــوا كل نفيس دعما 
ومســاندة إلخوانهم يف جنوب الوطن 
للتخلص من االستعمار الغاشم ففي5 
أكتوبر 1966م قدم ثوار الشمال الدعم 
الشعبي والعسكري الكبري وذلك بدأً من 
الضالع وحتــى وصولهم إىل عدن، مما 
أدى إىل الرضر األكرب يف صفوف القوات 
الربيطانية والهزيمة النفسية واملعوية 
ومن ثم العســكرية يف نفــوس قوات 

االحتالل الربيطاني .

ومما قدمه األحــرار إلخوانهم تهيئة 
األجواء وتســخري االمكانيــات لقيادة 
الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني 
املحتــل من اجل عقــد مؤتمرها األول 
يف تعز وقد أعلن فيــه موقفها الثابت 
ملواصلة الكفاح املســلح ضد املستعمر 
الربيطاني حتى جالئه عن أرض الوطن.
ويف تعز تم تهيئة املعسكرات لتدريب 
العنارص الثورية من أبناء الجنوب حيث 
تم عقد عدد من الدورات العســكرية 
والتدريبية لعنارص أصبحت قيادات فيما 
بعد وقد كان املتدربون يجلسون أشهرا 

وأسابيع.
وقد تلقى الثوار كل الدعم من إخوانهم 
يف الشمال، فعاد قادتهم من تعز ومعهم 
الســالح والذخائر والقنابــل اليدوية، 
حيث سلم لكل مقاتل بندقية “خشبي” 

وثالثمائة طلقة رصاص وقنبلتني.
ويف عام1963م عقد يف دار الســعادة 
بصنعاء مؤتمر “القوى الوطنية اليمنية” 
حرضه أكثر من 1000 شخصية سياسية 
واجتماعية ومستقلة، إىل جانب عدد من 
الضباط األحرار وقادة من فرع حركة 
القوميني العرب. وقد توصل املجتمعون 
خالل أعمال املؤتمــر إىل اتفاق لتوحيد 
جميع القــوى الوطنية اليمنية يف إطار 

جبهة موحدة.
وجرى يف املؤتمر اســتحداث مكتب 
تكــون مهمته وضع مــرشوع ميثاق 
مؤقت للتنظيم الجاري تشكيله، وذلك 
عىل هيئة نداء إىل جميــع القوى التي 
تؤمن بوحــدة الحركة الوطنية اليمنية 
يف النضال لحمايــة النظام الجمهوري 

والدفاع عــن ثورة ســبتمرب الخالدة، 
وتحرير الجنــوب اليمني من االحتالل 
األجنبي، حيث استقر الرأي عىل تسمية 
هذه الجبهة باسم “جبهة تحرير الجنوب 
اليمني املحتل” أخذت يف أغسطس من 
نفس العام تسميتها النهائية “الجبهة 
القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل” 
عىل أســاس االعراف بالثورة املسلحة 
أسلوبا وحيدا وفعاال لطرد املستعمر. كل 

ذلك اتى يف إطار الدعم واملساندة والتالحم 
املجتمعي الذي ينبع من قاعدة واحدة 

واحدية املصري.
الجماهير سند الثوار

فور إعالن بدء الكفاح املسلح لتحرير 
الجنوب اليمني تشكلت يف مدينة عدن 
قيادة للمدينــة مكونة مــن القطاع 
العسكري والقطاع الشعبي الذي كان 
يضم قطاعات العمال واملرأة والطالب 

والتجار وقــد تحولــت الجماهري إىل 
حارس أمــني للفدائيــني يف كل زقاق 
وبيت وشارع وكانت البيوت واملحالت 
التجارية والدكاكني مفتوحة لكل فدائي 
يريد الفــكاك من مطــاردة الدوريات 
الربيطانية أو االختفاء عن أعني املخربين 
والجواسيس املنترشين يف األحياء واألزقة 
الشعبية، وكانت تلك العمليات الفدائية 
تتم بالتنسيق بني فرع الجبهة يف عدن 
والثوار يف الشطر الشــمايل من اليمن 
حينها حيث كانت مالمح الثورة تتبلور 
وتنامي النضج الثــوري بني املواطنني 
بمحافظات أبني والضالع وحرضموت 
ولحج وغريها حتى غــدت الجماهري 
تخرج يف مظاهرات حاشــدة رافضة 

للمستعمر وداعمة للثوار.
ففي 15فرباير1967م خرجت جماهري 
غفرية يف عدن يف مظاهرات حاشــدة 
معادية لالســتعمار الربيطاني وهي 
تحمل جنازة رمزية للشهيد مهيوب عي 
غالب )عبود( الذي استشهد أثناء معركة 
ضد القوات االستعمارية يف مدينة الشيخ 

عثمان.
وقد ســبق هذه املظاهرة الحاشدة 
إرضابات عامة شلت كافة أجهزة العمل 
يف مدينة عدن، دعت إليه الجبهة القومية 

وجبهة التحرير وبعض االتحادات.
ويف حرضموت وسيئون نظم الطلبة 
مسريات طالبية للتنديد بزيارة املندوب 
السامي الربيطاني لحرضموت رفضا 

لالستعمار ودعما للثوار.
إسناد بالدم وبالمال

 تفانت جماهري الشعب اليمن شماله 
وجنوبه يف تقديم اإلسناد والدعم للثوار 

اكتوبــر كما تفانت من قبــل يف تقديم 
اإلسناد لثوار ســبتمرب وال زالت تقدم 
جماهــري شــعبنا بمختلــف رشائحه 
االجتماعية دمها ومالها وخرية شبابها 
مساندة ومؤأزرة ومؤيدة لألحرار والثوار 
يف كل امليادين ففــي 18أكتوبر1965م 
تلقت قيادة جبهــة الضالع دعما ماليا 
من املغربني اليمنيني يف اململكة املتحدة 
بلغ 820 رياال “ماريا تريزا” مســاهمة 
منهم يف دعم الكفاح املسلح ضد املستعمر 
األجنبي ويف5ابريل 1966م شكلت الجبهة 
القومي للجنة للعمل عىل جمع التربعات 
من إخوانهم يف املناطق الشمالية، استهلت 
اللجنة عملها من لــواء إب، حيث بادر 
املسؤولون واملشايخ واملواطنون بالتربع 
باملال والحبوب بأنواعها وأسهموا بنقلها 

إىل قعطبة.
ما تم عرضه يف هذه األسطر عبارة عن 
إشــارات رسيعة لتلك الجهود الشعبية 
والجماهرييــة التي لم تبخــل يوما يف 
دعم وإسناد األحرار والثوار يف مختلف 
محطات اليمــن التاريخية فااللتفاف 
الشــعبي والجماهريي حول القيادات 
الثورية التحررية التي ترفض االستعباد 
ملستعمر خارجي أو متسلط داخي ال زال 
كما هو فأبناء الشعب اليمني اليوم هم 
أحفاد أولئك الذين بذلوا الغايل والنفيس 
دعما ومساندة لثوار سبتمرب وأكتوبر 
الذين اســتطاعوا القضاء عىل اإلمامة 
الكهنوتية ودحر املستعمر الغاشم ولم 

ترهبهم قوته وال بطشه. 
وقبــل الختــام ال بد من اإلشــارة 
يف هذه الذكــرى الخالــدة وجماهري 
شــعبنا يحتفلون بالعيد الـ 57 لثورة 
الـ14أكتوبر املجيدة إىل إن األرض التي 
تحررت من االستعمار قديما بتضحيات 
ونضاالت أبطال اليمن وأحراره شماال 
وجنوبا يــوم 14 أكتوبــر 1963م لن 
تستعمر مرة أخرى وســيظل أبناؤها 
أحراراً كرماء يحتفلون ويســتذكرون 
ويســرجعون تلك املالحــم البطولية 
والنضال األسطوري الذي سطره أولئك 
الرجال والذي توج برحيل اإلمرباطورية 

التي ال تغيب عنها الشمس.
إن اليمنيــني اليوم يقفــون إجالالً 
وتعظيماً لتلــك التضحيات التي قدمها 
الشهداء )راجح لبوزة، فيصل الشعبي، 
مهيوب الرشعبي، عي عنر، عي شايع، 
سالم ربيع عي، قحطان الشعبي، خليفة 
عبد الله خليفة، عبد الفتاح إسماعيل، 
املناضلة دعرة، الخ( وهم اليوم يساندون 
ويوفرون كل ســبل الدعــم لألحرار يف 
مختلف الجبهات وامليادين استشــعارا 
منهم بواحدية األهداف وحتمية املصري 
ورضورة الدعم واإلســناد والوقوف إىل 
جانب األحرار دعاة الخري والبناء والسالم 

وحماة الحرية والكرامة.
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مقتل طفل وشابين 
قتل طفل وشــابان بحوادث منفصلة يف ظل 

فوىض أمنية تشهدها املحافظة.

وذكر سكان محليون للمصدر أونالين أن طفالً 
قتل بإحــدى البلدات بمديرية الســياني جنوب 
املحافظة وحسب الســكان فإن الطفل القتيل 
يدعى ربيع عادل نعمان حمود "ثالث ســنوات" 
قتل برصاص مسلح يدعى "محمد أحمد عبدالله 

محمد عباد" 22 عاماً

وحسب إفادة األهايل فإن الطفل قد قتل بسبب 
خالف عىل املرعى يف الجبل حيث كان الطفل برفقة 

أحد أفراد أرسته. 

يف مديرية املخادر شمال املحافظة ويف حادثة 
أخرى قتل شاب برصاص مسلح وبحسب املصادر 
فإن الشــاب القتيل يدعى "أحمد محمد نارص 
الجابي" 18 عاماً، حيث لقــي حتفه برصاص 
مسلح يدعى "بكيل محمد عبدالله مفتاح القلعة" 

وذلك بخالف عىل قطعة أرض.

يف حادثة أخرى أيضا قتل مواطن يف ذات املديرية 
يدعى "عبدالوهاب عبده صالح الذيب" برصاص 
مسلح يدعى "أبوبكر عبدالكريم القويس" 19 عاما. 

مقتل مواطن وزوجته الحامل وإصابة طفليهما 

وسط صدمة مجتمعية كبرية أقدم مسلح عىل 
قتل مواطن وزوجتــه وإصابة اثنني من أطفاله 

إصابة بالغة بمديرية بعدان رشق إب. 

وقال سكان محليون: إن مواطناً يدعى "نجيب 
الجماعي" أقدم عىل اقتحام منزل املواطن "عرفات 
الجماعي" بقرية "ذكارة" بعزلــة املنار بمديرية 
بعدان، وأقدم عىل قتله مع زوجته الحامل يف شهرها 

السابع وإصابة طفليه، بعد خالف وشجار بينهما

مؤكدين -للمصــدر أوناليــن- أن الجاني الذ 
بالفرار عقب الجريمة.

مسلح حوثي يقتل شقيقته 
يف ظاهرت انترشت يف معظم مناطق ســيطرة 
املليشيا اإلرهابية نسمع بني وقت وآخر عن ارتكاب 
مسلح حوثي لجريمة قتل بحق أفراد أرسته ففي 
إحدى مناطق املحافظة أقدم مسلح من مليشيا 

الحوثي عىل قتل شقيقته. 

مصادر محلية أفادت للصحوة نت أن شابا حوثيا 
يدعى "يحيى عائض" أقدم عىل قتل شقيقته بعد 
رفضها عمل وجبة عشاء يف وقت متأخر من الليل 

مقرحة إيقاظ زوجته لعمل وجبة العشاء.

وبحسب املصادر فإن الجاني منع تغسيل شقيقته 
بعد مقتلها أو إقامة جنازة لها ودفنها بثيابها، مواصال 

منع إقامة أي عزاء يف مقتل شقيقته. 

مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين 
يف مديرية املشنة قتل مسلح وأصيب اثنان آخران 
بجروح يف مواجهات مسلحة ونقل موقع املصدر 
أونالين عن سكان محليني أن مواجهات مسلحة 
اندلعت يف منطقة السوق األعىل باملدينة القديمة 
بني حملة أمنية خرجــت إىل مدينة إب القديمة، 

قوبلت بالرفض وتطورت إىل اشتباكات مسلحة.

وبحسب السكان فقد سقط اثنان من الحوثيني 
جرحى وقتل أحد أبناء املدينة القديمة برصاص 

جماعة الحوثي.

إصابة بالغة لطفلة برصاص راجع
الرصاص الراجــع الناتج عن إطالق الرصاص 
يف األعراس ومواكب تشييع قتىل مليشيا الحوثي 
إحدى الكوارث التي يعانــي منها املواطنون فال 
يكاد يمر شهر إال ويسقط ضحايا من الرصاص 

الراجع. 

فقــد أصيبت طفلة برصاص راجع وحســب 
مصادر محلية فإن الطفلة "عائشة نعمان"أصيبت 
بإصابة بالغة برصاص راجع يف رأسها، وأضافت 
املصادر أن الطفلة نقلت إىل أحد مستشفيات مدينة 
إب، فيما تتحدث مصادر عــن وضعها الصحي 

الحرج، تأتي الحادثة 

يف ظل سقوط عدد من األطفال والنساء ضحايا 
بالرصاص الراجع يف عدد من مديريات املحافظة. 

إصابة عروس وأمها
يف حوادث مشــابهة سقط فيها قتىل وجرحى 
أثناء األعراس، ويف ظل حالة فوىض واســتخدام 
عشوائي للســالح تشــهدها مختلف مديريات 
املحافظة، أصيبت عروس وأمها أثناء زفافها إىل 
منزل زوجها بمدينة يريم شمال رشق املحافظة 

برصاص شقيق العروس. 

وأفاد سكان للمصدر أونالين أن شقيق العروس 
أطلق الرصاص يف الهواء، غري أنه اختل توزانه أثناء 
عملية إطالق الرصاص مما جعل الرصاص تتجه 

صوب العروس وأمها.

اختطاف ونهب ممتلكات 
يف ظل انتهاكات واســعة تمارسها بحق أبناء 
املحافظة أقدمت مليشــيا الحوثي عىل اختطاف 

ثالثة مواطنني بحوادث متفرقة. 

يف املدينة اختطفت مواطنــني اثنني بحادثتني 
منفصلتني واقتادتهما إىل ســجونها ولم تكتف 
بختطافهما بل قامت نهبت مــا بحوزهما من 
فلوس وممتلكات أثناء عملية االختطاف حسب 

مصادر للصحوة نت.

ويف حادثة ثالثة اخطتفت املليشــيا الحوثية 
مواطناً أثناء مروره بنقطة حوثية بمديرية بعدان 
رشق املحافظة، ونهبت مــا بحوزته من أموال 

وممتلكات شخصية.

اختطاف العبين وأطباء وإداريين 
االختطاف يطال كل يشء حتــى من ُيعرفون 
بابتعادهم عن السياسية كالرياضيني مثال فقد 
اختطف مسلحو مليشيا الحوثي عددا من نجوم 
منتخب اليمن للناشــئني وأعضاء من الطاقمني 
الطبــي واإلداري املرافق لهم، مــن نقطة تابعة 
للمليشــيا يف املحافظة، وبحســب مصادر فإن 
عملية االختطاف جرت عند نقطة حوثية بالقرب 
من مدينة القاعدة جنوب محافظة إب عىل الخط 

الرابط بني صنعاء وعدن.

وقالت مصادر مطلعة للمصدر أونالين: إن نقطة 
تابعة للمليشــيا اختطفت سبعة العبني وطبيبا 
ومســاعد مدرب منتخب الناشئني وآخرين أثناء 
عودتهم من صنعاء باتجاه عدن بعد مشاركتهم 

يف أحد املعسكرات التدريبية الداخلية.

تواصل مليشــيا الحوثي حمــالت االختطافات 
للعابريــن يف الطرقات، بمــربرات مختلفة، وهو 
سلوك دأبت املليشيا عليه منذ سيطرتها عىل صنعاء 

ومحافظات يمنية أخرى قبل خمس سنوات.

منع مظاهرة تضامن مع قضية األغبري
استباقا لدعوات العديد من النشطاء يف املحافظة 
إلقامة تظاهرة تطالــب بالقصاص العاجل من 
قتلة األغربي، وبمحاكمــة عاجلة لقتلة الطفل 
رعد الزنداني وشقيقته هنادي يف املحافظة، أقرت 
اللجنة األمنية باملحافظة "التابعة للحوثيني" منع 
التجّمعات واملظاهــرات والوقفات، نظرا ملا فيه 
الصالح العام، وتفادياً ألي ترصفات ال مسؤولة 

حسب قولها.

وقال منظمو التظاهــرة للمصدر أونالين: إن 
مليشــيا الحوثي منعت تنظيم أي تظاهرات يف 

املحافظة، سواًء املنددة بمقتل "عبدالله األغربي" 
أو أي وقفــة احتجاجيــة أخرى بعــد أن أبدت 

موافقتها لتنظيم التظاهرة، وحماية املحتجني.

وحسب النشطاء فإن هدف املليشيا من القبول 
املبدئي إلقامة الفعالية معرفة أبرز الناشــطني 
والفاعلني يف التظاهرة بهدف اختطافهم فيما بعد.

نهب الطبعة الجديدة 
استهلت مليشيا الحوثي االنقالبية شهر سبتمرب 
املنرصم بحملة تنكيل جديدة بحق سكان مناطق 
التماس مع مناطق ســيطرة الحكومة الرشعية، 
بمربر مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.    

وقال ســكان يف مناطق بــني محافظتي الضالع 
وإب: إن ممثي املليشــيا يف مناطقهم نفذوا حمالت 
دهم واعتقاالت وإغالق للمحالت التجارية، تحت مربر 
البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت 

مليشيا الحوثي تداولها يف مناطق سيطرتها". 

وطالت هذه الحملة، وفق السكان، حتى باعة 
"القات"، وصادرت ما بحوزتهم من مبالغ مالية، 
حتى مــن العمالت األجنبية، بحســب ما نقلت 

صحيفة "الرشق األوسط". 

وأفاد السكان يف مديريات دمت وجبن والحشاء 
التي تقع تحت سيطرة الحوثيني بمحافظة الضالع، 
"إنهم يواجهــون تهديداً يف مصدر رزقهم واملتمثل 
بعائدات القــات الذي يبــاع يف مناطق الرشعية، 
بالطبعة الجديدة من العملة، كما أن الرواتب ترسل 
من عدن بالطبعة نفسها، فيما الحوثيون يمنعون 
تداولها، وهو ما جعلهم غري قادرين عىل استخدام 

العملة الجديدة لرشاء احتياجاتهم". 

وتســببت هذه املمارســات االنقالبية يف أزمة 
سيولة، ألن تعامالت هذه املناطق تتم مع مناطق 
ســيطرة الرشعية، وليس مع مناطق ســيطرة 
مليشيا الحوثي، إذ يشري التجار، بضائعهم من 
هناك، كما أن املوظفني الحكوميني يتســلمون 

رواتبهم من الحكومة الرشعية.

اعتداء على أبناء  تاجر 
مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي اعتدوا عىل 
أبناء أحد التجار وقال شــهود عيان: إن عنارص 
حوثية تعمل يف مكتب الواجبات بمدينة القاعدة، 

اعتدت عىل أوالد العامري "مروان وهيثم ومحمد"، 
حيث لديهم محل لتأجري "الصوتيات وكوشــات 
األفراح" يف شارع الثورة الخلفي بمدينة القاعدة، 

بعد رفضهم دفع جبايات مالية.

وأضاف الشــهود للمصدر أونالين أن العنارص 
الحوثية اعتدت بعنف مفرط عىل أوالد العامري، 
مطالبــني إياهم بجبايات مالية تحت مســمى 
"الزكاة" يف الوقت الــذي أكد أبناء العامري أنهم 
مسددون ماعليهم ولديهم سندات رسمية بما تم 
سداده، غري أن املسلحني رفضوا وطالبوهم بالدفع 
واعتدوا عليهم بعد رفضهم السداد والصعود عىل 
طقم حوثي، ليخطفوهم إىل أحد سجون املليشيا 

باملدينة عقب الحادثة.

وبحســب مصادر مطلعة فإن مكتب واجبات 
مدينة القاعدة تبني من صحة السندات، ليطلب 
من أبناء العامري املغادرة بعد سجنهم واالعتداء 
عليهم مخربين إياهم بأن الحادثة وقعت بالخطأ.

وعمت حالة من االســتياء الواسع يف أوساط 
املواطنني والتجار بمدينة القاعدة نتيجة ممارسة 
عنارص مليشــيا الحوثي والتي تطالب بجبايات 
وإتاوات بصورة متكررة بمسميات مختلفة، فضال 
عن تعامل العنارص الحوثية معهم بصورة مهينة 

وغري أخالقية حد قولهم.

حاالت انتحار
يعد تدهور الوضع املعييش الناجم عن االنقالب 
والحرب، ســببا رئيســيا يلجأ إليه املواطنون، 
باعتباره من وجهة نظرهم الحل األوحد للخالص 
من حجم كل تلك الضغوط وااللتزامات املعيشية.

ففي محافظة إب أقدم شاب عىل االنتحار بإحدى 
بلدات املحافظــة يف ظل زيادة ظاهــرة االنتحار 
باملحافظة بالتزامن مع انهيار األوضاع االقتصادية 
واملعيشية لريتفع أعداد ضحايا االنتحارات -خالل 

األشهر القليلة املاضية- إىل أكثر من 30 حالة. 

مصادر محلية أفادت للصحوة نت أن مواطنني 
عثروا عىل شاب انتحر شنقا يف إحدى قرى عزلة 
الوزيرة بمديرية فرع العديــن غرب املحافظة، 
وبحسب املصادر فإن الشــاب انتحر يف ظروف 

ومالبسات غامضة. 

تلك الحادثة أتت بعد أيام قليلة من إقدام موظف 
حكومي عــىل االنتحار نتيجــة تدهور أوضاعه 
املعيشــية واالقتصادية بعد قطع املليشيا ملرتبه 

منذ قرابة خمس سنوات.

وقبل ذلك أقدم شاب ثالثيني من أبناء مديرية 
جبلة عــىل االنتحار يف مدينــة إب، نتيجة تردي 
وضعه املعييش، بعد أيام أيضا من انتحار سجني 

يف إصالحية السجن املركزي باملدينة أيضا. 

 شاب يحرق نفسه بعد خروجه من السجن  

أقدم شاب عىل إحراق جســده بالنار بعد أن 
تعرض لعملية ســجن من قبل مليشيا الحوثي 

بإحدى مديريات املحافظة. 

وقال شــهود عيان للمصدر أونالين: إن شاباً 
يدعى "مروان قاســم" أقدم عىل إحراق جسده 
بالنار، يف نقطة تابعة ملليشــيا الحوثي بســوق 
"الحجف" بمنطقة حذيفــة يف عزلة "العاقبة" 

بمديرية فرع العدين غرب املحافظة.

وبحســب الشهود فإن الشــاب أحرق نفسه 
احتجاجا عىل ســجنه يف ســجن تابع لجماعة 

الحوثي بذات النقطة التــي وقعت فيها حادثة 
اإلحراق، عقب اتهامه برسقة "خاتم ذهب".

ونقل الشاب من قبل فاعي خري، للعالج بأحد 
مستشــفيات مدينة إب، يف الوقت الذي لم تكلف 
املليشيا الحوثية نفسها إسعافه أو معرفة مصريه.

وتأتي حادثة إحراق الشاب، بعد أيام قليلة من 
وفاة املواطن "حميد الحبييش" والذي أرضم النار 
يف جسده احتجاجاً عىل حرمانه من أسطوانة غاز، 
وتعرضه لالعتداء من عاقل حارة "بني مفضل" 

يف املدينة القديمة.

تالعب بأسعار الغاز
تالعب مليشيا الحوثي بأسعار الغاز لعبة تفننت 
فيها منذ انقالبه، إذ عمدت إىل تنصيب عقال حارات 
ممن يدينون لها بالوالء وأوكلــت لهم املتاجرة 
بالغاز ليتم توزيعه بحســب إمالءاتها فتعطي 
أنصارها وأتباعها األولوية وترك ما تبقى منه ملن 
ليسوا معها الذين يشكلون الغالبية الكربى، األمر 

الذي يشكل أزمة عىل الدوام. 

أزمة خانقة في مادة الغاز 
تشهد مختلف مديريات املحافظة أزمة خانقة يف 
مادة الغاز املنزيل، يف الوقت الذي تتاجر به قيادات 
مليشيا الحوثي يف السوق السوداء بمبالغ خيالية.

فمنذ أكثر من شــهرين انعدمــت مادة الغاز 
بشكل غري مسبوق وسط أسعار خيالية يف السوق 

السوداء للحصول عىل الغاز.

وأكد سكان محليون للمصدر أونالين أن مادة 
الغاز املنزيل موجودة يف األسواق السوداء وبوفرة 
كبرية، فيما تم قطع أسطوانة الغاز املنزلية والتي 

كانت تصل للمواطنني عرب عقال الحارات.

وصول 600،000 أسطوانة غاز المحافظة
السلطة املحلية ملحافظة إب "الرشعية" أدانت 
متاجرة مليشــيا الحوثي االنقالبية بمادة الغاز 
املنزيل، وقال بيان صادر عن ســلطات إب: إنها 
وقفت أمــام االنتهاكات الحوثيــة يف املحافظة 
واألحــداث املؤملــة التي تحدث يف ظل ســيطرة 
املليشــيا عىل املحافظة ومن بينها قيام املواطن 
أحمد الحبييش بارضام النار يف جسده بعد فشله 

يف الحصول عىل أسطوانة غاز. 

وأوضح البيان أن قيادة السلطة املحلية ترشف 
عىل إرسال 600،000 أســطوانة غاز من رشكة 
صافر إىل محافظة إب بســعر 1550لألسطوانة 
الواحدة، فيما تقوم املليشيا االنقالبية ببيعها يف 

السوق السوداء بقيمة عرشة آالف ريال.
  جرحى بحريق جراء ترسب أسطوانة غاز تالفة 
قال شــهود عيان للمصدر أونالين: إن حريقاً 
اندلع يف أحد املنازل بمركز مديرية السياني جنوب 
املحافظة وأدى إىل وقوع عدد من الجرحى بينهم 

نساء وأطفال.
وأضاف الشهود أن الحريق اندلع بسبب ترسب 
مادة الغــاز املنزيل من أســطوانة تالفة، غري أن 
الحريق شب بشكل كبري نتيجة مصادفة وجود 
جالون برول يف املنزل أسهم بشكل الفت بزيادة 

وتوسع الحريق.
وأصيبت ربة املنزل بحــروق بالغة فضال عن 
تعرضها لإلجهاض نتيجة الخوف والحريق، فيما 
أصيب عدد من األطفال بالحادثة، يف الوقت الذي 

أحدث الحريق خراباً ودماراً كبرياً يف املنزل.
تلك الحادثة أتت بعد يوم واحد من اندالع حريق 
مشــابه بأحد املنازل بمنطقة "الضباري" غرب 
املدينة جراء ترسب مادة الغــاز ما أدى إلصابة 
امرأة بحروقات بالغة وأصيب آخرون بذات الحادثة 
بإصابــات متفاوتة، فضال عن تســبب الحريق 

بأرضار بالغة يف املنزل.

الحوادث تلك تأتي بعد أسابيع من حادثة مماثلة 
النفجار أســطوانة غاز يف منــزل أحد املواطنني 

بمديرية يريم شمال رشق املحافظة. 

حســب متابعني فإن ازدياد حــوادث انفجار 
أســطوانات الغاز، جاء بعد أن قامت املليشــيا 
بسحبها من رشكة الغاز وإنزالها لألسواق املحلية.

أكثر من 1600 جريمة وانتهاك 
تشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا 
الحوثــي انتهــاكات وجرائم يوميــة بمختلف 
مديرياتها منذ قرابة ســت سنوات، والتي بلغت 
أكثر من 16 ألف جريمة وانتهاك بحسب تقارير 

محلية وحقوقية.

انتهاكات1010

إب.. تحـت بطش المليشـيا الحـوثيـة 

استمرار ملسلسل االنتهاكات.. واتساع الفوضى األمنيةاستمرار ملسلسل االنتهاكات.. واتساع الفوضى األمنية
ال يشء ســوى املزيد من االنفالت األمني يسقط عىل إثره 

ضحايا كثر، وازدياد معدل الجريمة بشكل ملحوظ، وعىل 

ما يبدو فإن املليشيا قد أفرزت مناخاً يسهل فيه ارتكاب 

الجرائم أو هي أرادته كذلك من خالل تغذيتها للرصاعات 

ليسهل عليها التحكم باملجتمع. 

باإلضافة إىل ذلك قامت املليشيا الحوثية يف شهر سبتمرب 

املنرصم بانتهاكات أبرزها االختطافات والنهب واالعتداء، 

وأفرزت ممارســاتها االجرامية من احتكار سلعة الغاز 

وتعذيب مساجني إىل اإلقدام عىل االنتحار !!.

  
   قـاسـم الجـبري

حمالت المليشيات 
الحوثية تنكل 

بالمواطنين المناهظين 
لفكرهم والرافضين 

لسياساتهم المصادرة 
ألحالمهم
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   تقرير/عارف الواقدي 
للعام الســادس عىل التوايل ومناطق ســيطرة 
مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران ترزح 
تحت وطأة الجريمة التي ارتفع منسوبها، لعل ما 
تشهده محافظة إب، وسط البالد، من جرائم يومية، 
صورة تربز جريمة واسعة تحدث كل يوم، ويف كل 

مناطق املليشيا. 
يف كل منطقة تقع تحت سيطرة املليشيا املتمردة، 
يطلع الصباح كئيباً، إذ ال يأتي إال وهو يحمل معه 
عرشات الجرائم حدثت يف ظلمة ليل سبقه، وهو ما 
جعل سكاناً محليني يف العديد من مناطق سيطرة 
املليشــيا الحوثية يأملون من خــالل حديث مع 

صحيفة "26 سبتمرب" أن ال يأتي صباح آخر. 
ليس كرهاً للصباح وإرشاقة شمسه التي تأتي 
معها بكل ماهو جديد، يتمنى السكان املحليون أن 
ال يأتي صباح جديد، وإنما ألن أحاديث الصباح يف 
زمن الحرب، وسيطرة املليشيا الحوثية، ال تأتي إال 
ومعها الكثري من جرائم قتل ورسقة ونهب وتقطع 

حدثت يف كل ومختلف املناطق. 

بيئة خصبة 
عىل مدى الســنوات الســت املاضية، وعرشات 
املناطق واملدن التي ترزح تحت ســيطرة مليشيا 
التمرد واالنقالب الحوثية التي تتخذ من املوت شعاراً 
لها، تشهد تزايداً يف معدالت جرائم القتل واالغتيال 
واالختطاف والنهب والرسقة والسطو املسلح، مع 
تفيش ظاهرة الجرائم األرسية ويف مقدمتها التعذيب. 
تشــري مصادر محلية وأخرى مطلعة يف حديث 
متطابق مع "26 ســبتمرب" إىل أن أسباب ارتفاع 
معدالت الجريمة يف مناطق مختلفة تسيطر عليها 
مليشيا الحوثي االنقالبية، يأتي بسبب ممارسات 
املليشيا التي تغذي قياداتها تلك الجرائم، وتعمل عىل 
توفري الحماية ملرتكبي تلــك الجرائم والذين أغلب 

مرتكبيها ينتمون للمليشيا. 
يف السياق، يجدر اإلشــارة إىل أن تقارير صادرة 
عن املجلس االستشــاري لألمن الخارجي يف وزارة 
الخارجيــة األمريكية، تؤكد أن مليشــيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيــران حّولت اليمن إىل بيئة 

خصبة للجريمة والفساد. 

تصاعد الفوضى والجريمة 
مصادر محليــة يف العاصمة صنعاء، الخاضعة 
لســيطرة مليشــيا الحوثي املتمردة، وأخرى يف 
محافظات أخرى واقعة تحت سيطرة املليشيا، تؤكد 
يف حديث لـ"26 سبتمرب" تصاعد الفوىض والجريمة 
يف صنعاء، وعدة مناطق تحت سيطرة املليشيا، معها 
أصبح الخوف والذعر هما السمة األبرز التي يعيشها 

املواطنني هناك. 
وتشــري املصادر إىل أن تلك الفوىض الحاصلة يف 
مناطق سيطرة مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران يرافقها انتشار واسع للعصابات املسلحة، 
ومافيا القتل والفساد، وكذا ارتفاع يف معدالت جرائم 
القتل واالختطاف والرسقة والنهب والقطع وغريها 
من جرائم اإلرهــاب اليومية التي تتم بحماية من 

قيادات حوثية نافذة. 
مؤخرًا زعمت مليشيا الحوثي اإلرهابية أن املناطق 
الواقعة تحت ســيطرتها شــهدت خالل الخمس 
السنوات املاضية أي منذ أواخر مارس 2015م، وقوع 
)64,204( جريمة جنائيــة، إضافة إىل )6,015( 
جريمة رسقة، باإلضافة إىل )342( جريمة ما أسمته 
تزييف عملة، وهي اإلحصائيات التي تعلق عليها 
مصادر مطلعة لـ"26 سبتمرب" بأنها ضئيلة جداً، 
مقارنة بحجم الجريمة التي تشهدها تلك املناطق 

وعىل مدى سنوات. 

حماية حوثية 
تلك األرقام التي أوردتها مليشيا الحوثي اإلرهابية 
عن ما أسمتها الجرائم الجنائية يف مناطق سيطرتها، 
يؤكد مراقبون أنها ليســت سوى جزءاً يسرياً من 
عرشات اآلالف الجرائم التي تشهدها تلك املناطق 
وبشــكل يومي، وتتم برعاية من قيادات نافذة يف 

املليشيا الحوثية. 
وبحســب املراقبني فإن األرقام املعلنة من قبل 
املليشيا الحوثية أقل بكثري من الواقع الذي معه تلك 
اإلحصائيات ال تتجاوز أن تكون حدثت يف مديرية 
واحدة بمحافظة إب، وسط البالد، خالل ذات الفرة، 
حيث تشــهد محافظات سيطرة املليشيا الحوثية 
بحسب الوقائع عىل األرض جرائم يومية وبطريقة 
بشعة لم يعهدها اليمنيون، الكثري منها يتم التغايض 
عنها كون مرتكبوها من قيادات وعنارص املليشيا 

أو من املرتبطني بها.

وقائع لجرائم حوثية 
تشري املعلومات الواردة من محافظة إب، وسط 
البالد، إىل العديد من الجرائم التي تحصل بشكل يومي 
يف مختلف أنحاء املحافظة التي تعد بؤرة الرتفاع 
منسوب الجريمة، مؤكدة أن معظم تلك الجرائم يتم 
ارتكابها من عصابات أو أشخاص يحظون بحماية 

حوثية ودعم من نافذي املليشيا الحوثية. 
تؤكد املعلومات أن األسبوع املايض وأثناء تشييع 
أحد املواطنني إىل مقــربة الثالثني بمدينة إب، أقدم 

طقم حوثي كان يسري برسعة جنونية واستعراضية 
عىل دهس طفل من رشيحة "املهمشني" ومن ثم 
الذهاب دون اكراث للجريمة التي ارتكبها، موضحة 
املعلومات أن ذلك يأتي وســط استياء املواطنني 
ومطالبات بوضع حد لترصفات وممارسات املليشيا 
وقياداتها ألطقمها العسكرية والتي تتسبب بسقوط 

ضحايا يف مختلف مديريات املحافظة.
تلك الجريمة، رافقتهــا العديد من جرائم القتل 
والنهب والســطو واالختطاف شهدتها املحافظة 
األســبوع املايض، غري أن صحيفة "26 سبتمرب" 
ســلطت الضوء عىل جريمة أخرى ال تقل بشاعة 
مارسها عنارص مليشــيا الحوثي االنقالبية يف ما 
تسمى العنارص األمنية لجامعة إب، وذلك من خالل 
قيام عدد من عنارصها بمطاردة طالبات يف قسم 
املختربات الطبية بكلية الطب، والتلفظ عليهن - 
بحسب شكوى للطالبات لرئاسة الجامعة - بألفاظ 

غري الئقة، واستعراض القوة والتهديد ليهن.

تعذيب وحشي 
يف الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أفاق أهايل إحدى 
قرى مديرية الرجم، إحدى مديريات محافظة املحويت، 

عىل جريمة بشــعة، منفذها والد تخىل عن أبويته 
وتحول إىل وحش كارس يمارس أبشع أنواع التعذيب 

بحق طفله الذي لم يبلغ من العمر الـ12 عاماً. 
خالل فرة ليست بالقصرية، وفقاً ملا تظهر آثار 
التعذيب عىل جسد الطفل، قام خاللها املدعو "راشد 
القهيي" بحبس نجله "شماخ" الذي يبلغ من العمر 
12 عاماً يف إحدى غرف منزله، ومارس ضده أبشع 
أنواع التعذيب الجسدي يف كامل أنحاء جسده النحيل، 
تقول مصادر محلية متطابقة لـ"26 سبتمرب" إن 
الســبب هو إرغامه بالتوجه واإللتحاق بصفوف 
مليشيا الحوثي املتمردة وإرساله للجبهات وهو ما 

رفضه الطفل "شماخ".
تقول مصادر أخرى أن الطفل "شــماخ" الذي 
يعيش مع والده وزوجة والده، استطاع الفرار من 
الغرفة التي يحتجزه فيهــا والده ويمارس ضده 
التعذيب، استطاع الفرار إىل جريانهم الذين بدورهم 
قاموا بنقله إىل منزل أحد الجريان الذي قام بنقله إىل 

أحد املستشفيات لتلقي العالج الالزم.

تزايد جرائم التعذيب 
ويف اآلونة األخرية - بحســب مــا تابعت "26 

سبتمرب" - وجدت أن 
جرائم التعذيب الوحيش والقتــل األرسي التي 
يرتكبها مســلحون أغلبهم حوثيون بحق أرسهم 
وأقاربهم، تزايدت بشــكل ملحوظ يف العديد من 
مناطق سيطرة مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة 
من إيران،يف ظل حماية أمنية يتمتعون بها من قبل 

نافذي املليشيا. 
وترجع مصادر مطلعة تزايد هذا النوع من الجرائم 
األرسية والتي أغلب من يرتكبها مسلحون يتبعون 
املليشيا الحوثية، إىل اعتيادهم عىل ممارسة القتل 
بجبهات القتال وعقب تعرضهم لدورات تحريضية 
مكثفة مشــبعة بالعنف واإلرهاب ضد كل من ال 

عالقة له باملليشيا املتمردة. 
وتجدر اإلشــارة إىل أن املحافظــات الخاضعة 
لسيطرة مليشــيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران، تشــهد انفالتاً أمنياً كبرياً وارتفاعاً قياسياً 
يف الجرائم الجنائية مع االنتشــار الواسع للسالح 

وعصابات الجريمة املنظمة. 

جرائم مماثلة 
ليســت جديدة عىل املجتمع يف ظل سنة حرب 
سادسة، جريمة ما تعرض له الطفل "شماخ" من 
قبل والده، يف ظل ارتفاع منسوب الجرائم األرسية يف 
العديد من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي املتمردة، 
معها تسلط "26 ســبتمرب" الضوء عىل جريمتي 
قتل أرسية أبطالها مســلحون حوثيون شهدتها 
محافظتي ريمة، وإب، خالل يومني، أواخر شهر 

سبتمرب املايض. 
يف أواخر شهر سبتمرب املايض، أقدم مسلح حوثي 
يدعى "يحيى عائض محمد يحيى حسني"عىل قتل 
شقيقته "مديحة عائض" يف مديرية املخادر، إحدى 
مديريات ريف محافظة إب، وسط البالد، وذلك - 
بحسب مصادر محلية - بعد رفضها تجهيز وجبة 
عشاء له يف ذلك الوقت املتأخر من الليل ولم يذهب 

إىل زوجته إلعطائه ما يريد. 
تقول املصادر إن املسلح املدعو "عائض يحيى" 
قام مبارشة بتوجيه ســالحه الشخيص ومن ثم 
إفراغه يف جسد شقيقته، مرغماً أرسته - بحسب 

املصادر - عىل التنازل عن القضية. 
تلك الجريمة حدثت بالتزامن مع أخرى مماثلة 
شهدتها مديرية السلفية، بمحافظة ريمة، إذ أقدم 
شاب سبق وأن خالط املليشيا املسلحة عىل قتل أخته 
بثالث طعنات، يف جريمة تأتي ضمن مسلسل من 
الجرائم األرسية التي تزايد حدوثها يف مناطق سيطرة 
املليشيا الحوثية بشكل ملحوظ، خصوصاً يف اآلونة 

األخرية. 

تزايد الجريمة 
مؤخرًا، تتحدث العديــد من املصادر املختلفة يف 
مناطق عدة من سيطرة مليشيا الحوثي املتمردة، أنه 
وعىل مدى األسابيع املاضية شهدت معظم مناطق 
املليشيا انفالتاً أمنياً غري مسبوق، تزايدت فيه جرائم 
القتل الجنائية وعمليات االعتداءات واالختطافات 
والنهب والرسقة تحت حماية قيادات حوثية نافذة.

تؤكد املصــادر أن ارتفاعاً كبــرياً غري اعتيادي 
لضحايا الفوىض واالنفالت األمني تشهده مناطق 
ســيطرة املليشــيا الحوثية، يقدر ضحاياها )أي 
الفوىض( باملئات من القتىل والجرحى نتيجة جرائم 
القتل الجنائية والثأر واالقتتال املسلح عىل األموال 

واألرايض. 

عصابات منظمة 
تأتي تلك الجرائم بحق آالف املواطنني باإلضافة 
إىل اآلالف اآلخريــن تعرضوا لعمليــات اعتداءات 
واختطافات ورسقة ونهب وابتــزاز وغريها من 

الجرائم عىل أيدي عصابات حوثية منظمة.
تشــري املصادر إىل أن معدالت الجريمة والقتل 
اليومية وأعمال النهب والسطو يف اوساط السكان 
واملواطنني ارتفعت بشكل غري مسبوق، ترجع ذلك 
املصادر إىل حالة املعيشة الصعبة التي وصل إليها 
السكان يف مناطق سيطرة املليشيا والتي أوصلتهم 

إىل تلك الحالة.

اتساع نطاق الجريمة في مختلف مناطق المليشيا تدعمها قيادات حوثية نافذة

مليشيامليشيا احلوثي.. بـؤر جلرائم ال تتوقف احلوثي.. بـؤر جلرائم ال تتوقف
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يطيب لنا أن نـــرفع التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياسية  
ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/ عبدربه منصور هادي 

رئيس اجلمهورية - الـقـائــد األعلى للقوات املسلحة 
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ودولة رئيس مجلس الوزوراء  الدكتور/ مـعــين عـبـدالمـلك

وجميع منتسبي اجليش الوطني وكافـة أبناء الـشـعب اليمني فـي 
الداخل واخلـــارج سائلني املولى عز وجل أن يحقق لشعبنا ووطننا 
النصر والتمكني  فـي استعادة دولته والقضاء على االنقالب وأن يعم

األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــار كل ربوع الوطن

م. عـــلــوي بــافـقــيـه - وزير املغتربني
د. محمـد العديل - نائب وزير املغتربني 

مزدحم باللــون األبيض يف 
داخله،

ليس هناك مكان للداكن 
من أي األلوان،

حتى األلوان املرحة
الـ تبعث يف النفس البهجة

ال تلبث أن يطويها ذاك الداخل 
بني حناياه

ويكسوها باللون األبيض:
فالّ
كاٍذ

زنبق
 وردا أبيض،

حتى الريحان
أدركناه يف داخله مرتديا للون 

األبيض.
******

من داخل ذاك الطوق األسمر
كان اللون األبيض

 يتألأل
 مزهوا

فرحا
 يتسيد كل األلوان.

******
قال له صاحبه ذات صباح:

من يف وضعك يحتاج إىل ألوان 
أخرى

منها اللون األحمر،
يحتاج إىل منطقة يفســحها 

لأللوان املعتمة
لـ  ألال ألوان.

قال له وهو يتنّفس لونا أبيض
وبرائحة الزنبق:

قد أفســحت مكانــا للون 
الشفقي

الـ يعقبه ضوء الصبح الوضاء
األبيض

فينر دروبا 

ونفوسا
وعقوال

كل  يف  البهجــة  ويشــيع 
املخلوقات،

يف ظله
 تتمدد كل األلوان املرحة.

قال له ثان:
البد ملن هو مثلك

أن يعشــق تلك األلوان الـ 
يدركها" ومضات"
حني يغّمض عينيه،

تلك األلوان الـ تتقلب مرات يف 
أجزاء من ثانية
ال تثبت يف حال:

أحمر قان
أسود فاحم

بني داكن
كحيلُّ،

أصفر فاقع.
هذا هو حال األلوان

الالزم لك
أو يدهمك الطوفان املتوثب من 

ألوان العتمة
منفردا

وعىل غفلة يجتاح الكل.
قال لهم:

إن اللون األبيض
أبهى األلوان

أنقاها
هو رمز لصفاء النفس

وللحب الصادق،
هو لون أعشقه 

حتى اإلدمان.
******

فاحتشدت 
كل األلوان املعتمة

واجتاحت ألوان الفرح

البهجة
كل اآلمال

بما فيها اللون األبيض
غمرتها ألوان الليل

الكرب
البؤس
الفقر
املقت

الحقد
العنف

وفاحت مها رائحة الدم
 املوت

وما زالت تزكمنا
حتى اللحظة.

******
لكن خيول النرص أراها

قادمة
وعىل صهوتها

ألوان الفرح اآلتي،
األمل

البرشى
النرص،

روحك يا إبراهيم
تتجسد يف ساحات التغير

سلما
أمال

أجسادا عارية
وأياد تحمل أغصان الزيتون

وصدورا مفتوحة 
لرصاصات القتلة، 

شالالت دماء
وقودا ملشاعل ثورة

يعلنها أحفادك
حتى النرص،

حتى يرحل هذا الطغيان.

صنعاءـ ساحة التغيري.

يف 2011/4/11م

ِقلٌة ُهم الذين ُيشــيدون ألنفســهم 
ُعروشــاً زاهية يف صفحــات النضال، 
الشيخ عبدالله بن عي الحكيمي واحٌد 
من هــؤالء، قارع الكهنــوت اإلمامي، 
وَنقل ُجرمه الطاغي إىل كل العالم، رُشد، 
وُعذب، وُسجن، ومات يف األخري شهيداً يف 

سبيل قضيته.
أظهرت الحــرب العاملية األوىل ضعف 
القوة العســكرية الربيطانية يف عدن، 

لتطفــو مع انتهــاء تلك 
عســكرة  فكرة  الحرب 
اليمنيني، وقد تم بالفعل 
اليمنية  »الكتيبة  تكوين 
األوىل«، كان »الحكيمي« 
الشــاب القادم لتوه من 
أحد  »األحكــوم«  بلدته 
جنودهــا الـــ »400«، 
ليقوم االنجليز بعد سبع 
سنوات بحلها، عقب قيام 
أفراد منها بقتل قائدهم 

الربيطاني.
»الحكيمــي«  عمــل 
بعد ذلك بحــاراً يف إحدى 
البواخر الفرنسية، وتنقل 
يف عدد من املوانئ واملدن 

األسيوية، واإلفريقية، واألوربية، وهناك 
تعرف عىل عدد من اليمنيني والعرب، كان 
بعضهم من أتباع »الطرية الشــاذلية«، 
اثروا فيه، وبنصيحة منهم التحق بإحدى 
الزوايا الصوفية يف مدينة »مســتغانم« 
بالجزائر، وتتلمذ عىل يد الشيخ أحمد بن 

مصطفى العلوي.
بعــد خمــس ســنوات، اســتأذن 
»الحكيمي« شيخه بالتوجه إىل بريطانيا، 
عىل أن يتوىل يف ربوعها مهمة اإلرشــاد 
الديني واالجتماعــي، جاعالً من مدينة 
»كارديف« مقراً إلقامته، وفيها أسس 

»الجمعية اإلسالمية العلوية«.
يف العام »1940« عاد »الحكيمي« إىل 
مسقط رأســه، أفزعه ما شاهده من 
جهل وتخلف، وســارع من فوره ببناء 
مسجد كبري، ومدرسة، وتوىل اإلنفاق عىل 
مدرسيها وطالبها الذين توافد معظمهم 

من مناطق بعيدة.

بإيعاز من »أمري تعــز« أحمد يحيى 
حميد الدين، عمــل عمالء اإلمام يحيى 
عىل تشويه صورة »الحكيمي«، لم تثن 
تلك الوســائل الدنيئة الناس عن التأثر 
به، وحني أدرك األمري ذلك، استدعاه إىل 
مقامه، وعينه مرشــداً عاماً للواء تعز، 
ولم يكن أمامه حينها ســوى التظاهر 

بالقبول. 
ويف تعز أيضاً، تعرف »الحكيمي« عىل 
سبقهم  األوائل،  األحرار 
بالهروب إىل عدن، وحني 
لحقــوا به شــاركهم 
تأســيس »الحــزب« 
وأواهم  و»الجمعية«، 
يف داره املتواضــع، ثم 
جدد العزم عىل العودة 
إىل بريطانيــا، ومنها 
أرسل تربعات املغربني، 
صحيفــة  وأصــدر 
متجاوزاً  »الســالم«، 
خيبات فشــل الثورة 
الدســتورية، ومؤكداً 

عدالة القضية.
 23« ثــورة  بعــد 
توجه   »1952 يوليــو 
»الحكيمي« إىل القاهرة، قال له الرئيس 
محمد نجيب: »لقد علمتمونا كيف نثور، 
أعيدوا املحاولة ونحــن معكم«، ليعود 
وكله حماس إىل الوطن، األمر الذي أزعج 
سلطات االحتالل، وحليفهم اإلمام أحمد، 
لفقوا له ُتهمة حيازة السالح، وزجوا به 

يف السجن. 
ويف الســجن، ألف »الحكيمي« كتاب 
»دعــوة األحرار«، وفيــه وبعد أن عدد 
مظالم اإلمام، خاطبه بقوله: »ولستم 
مستعدين إلنصاف مظلوم، ما دام ظامله 

أنتم، وهو ال يشتكي إال منكم«.
أطلق رساح »الحكيمي« يف »17 يونيو 
1953«، بعد أن تم حقنه بجرعات لسم 
يقتل ببطء، لينتخب بعد أربعة أشــهر 
وباإلجماع رئيساً لـ »االتحاد اليمني«، 
فيما أعراض التسمم بادية عليه، هده 
حينها املرض، ويف املستشفى مات شهيداً 

»4 أغسطس 1954«، عن »54« عاماً.

احلكيمي.. داعـ ية سـالم

صفاء اللونصفاء اللون
إىل روح الشهيد الخالد 

أبدا يف قلوب املاليني 
املقدم/ إبراهيم محمد 

الحمدي
يف زخم ثورة الشباب 

اليمني الذي أحب 
إبراهيم دون أن يراه، 
ولكنه ملس بعضا مما 

أنجز وسمع الكثري 
عما تحقق وصار حلما 

له اآلن.

محسن خصروف

بالل الطيب



1 - عبد امللك بدر الدين أمير الدين بن حسني احلوثي
2 - محمد علي عبد الكرمي أمير الدين احلوثي
3 - عبد اهلل يحيى احلاكم امللقب أبو علي احلاكم

4 - مـــــهــدي صـــالح املـــشـــاط
5 - عبد اخلالق بدر الدين أمير الدين احلوثي
6 - عبد الكرمي أمــير الدين احلوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح احلـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد اهلل حسني الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي
13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان

14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر
15 - طــه أحــمـد املــتوكل

16 - يحيى بدر الدين أمير الدين احلوثي

17 - محمد عبد الكرمي الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسني حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان املغلس
23 - عبد الكرمي هاشم اخليواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد احلمزي

25 - مبارك املشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف اهلل قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل املداني
30 - حسني عبد اهلل املقبولي

31 - محمود عبد القادر اجلنيد
32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

اخلارجية تدين تعرض 
موظف اهلالل األمحر 
الرتكي العتداء مسلح 

أدانــت وزارة الخارجية، ما تعرض له 
موظف الهالل األحمر الركي من اعتداء 
مســلح من قبل مجهولني يف العاصمة 

املؤقتة عدن مساء االثنني. 
وأكدت الخارجية يف بيان لها قيام الجهات 
املختصة اليمنية بمتابعة القضية ومالحقة 
الجناة للقبض عليهــم وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون. 
وأشارت الوزارة إىل أن املجني عليه يتلقى 
حالياً العناية الطبية يف أحد املستشفيات 

بعدن، متمنية له بالشفاء العاجل.  

افتتح محافظ لحج اللواء 
الركن أحمد ُتركــي، األحد، 
مرشوع إعادة تأهيل مكتبة 
"القمنــدان" العامة بمدينة 

الَحوَطة، بتمويل حكومي.
وأشــاد املحافظ بالدور 
التنويــري الريــادي الكبري 
ملكتبة " القومندان، للطلبة 
والباحثني واملثقفني واملهتمني 
يف عديــد املجــاالت العلمية 
واألدبية واملهنية، مؤكدا دعم 
السلطة املحلية لهذا املرشوع 

التنويري الكبري. 
ويأتي إعادة فتح مكتبة 
القمندان يف محافظة لحج، 
بعد ســنوات من التوقف 
جراء الدمــار الكبري الذي 

طال مبناها، خالل الحرب 
التي شنتها مليشيا الحوثي 
املتمردة عىل محافظة لحج 
2015. وتحتوي  يف مارس 

مكتبة القمندان حواىل 6000 
عنوان يف مجــاالت ثقافية 
متعددة، بعد إعادة تأهيلها 

بتمويل حكومي.

اتهمت الحكومــة اليمنية، جماعــة الحوثي 
باالستمرار يف ارتكاب االنتهاكات بحق أطفال اليمن.
وقالت وزارة حقوق االنسان، يف تقرير لها:"إن 
مليشيا الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 4600 طفل 
منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمرب املايض. 
وكشف مدير عام املنظمات الدولية بوزارة حقوق 
اإلنسان عصام الشــاعري، عن إحصائية رسمية 
تضمنت تجنيد الجماعة منذ مطلع العام الحايل ألكثر 

من 4 آالف و638 طفالً.
وأوضح الشاعري، أن مليشــيا الحوثي جندت 
أطفاالً يف العام الجاري بزيادة بلغت سبعة أضعاف 
عىل األعوام السابقة. وأشار إىل أن املليشيات استغلت 
فراغ األطفال من العمليــة التعليمية وزجوا بهم يف 

العمليات الحربية وجبهات القتال.

وكانت مصادر حقوقية قد كشفت عن رصدها 
مقتل 38 طفال من قبيلة واحدة يف عدة جبهات، بينها 

منطقة الساحل والجوف.

  قامــت مليشــيا الحوثــي 
اإلرهابية، الثالثاء، عىل إعدام ثالثة 
جنود من قوات الجيش الوطني، 
عقب اختطافهم يف مديرية دمت 

شمايل محافظة الضالع.
 وأكــدت مصــادر محلية لـ 
"سبتمرب نت"، أن املليشيا الحوثية 
اختطفت وأعدمت ثالثة من أفراد 
الجيش الوطني رميا بالرصاص، 
بعد اختطافهــم من قبل عنارص 

تابعــة لها، )متحوثــة( يف قرية 
محقن جنوب مديرية دمت.

 وأضافت املصادر "أن قيادات 
املليشيا الحوثية، يف مديرية دمت، 
أعدمت الجنــود الثالثة، )صالح 
عبــد الرحيم، ومحســن حرشة، 
وعبدالســالم توفيــق( بطريقة 
وحشية، تعكس سلوكها اإلرهابي.
 وأوضحت املصادر، أن املليشيا 
ما زالت تختطف وتخفي جنديني 

آخريني، هما أســامة الشميس، 
وعبده الحيــدري، وال تتوافر أية 

معلومات عنهما حتى اللحظة.
وناشد أهايل الجنود املنظمات 
اإلنسانية العاملة يف حقوق اإلنسان 
إىل التفاعل والتحرك، من أجل كشف 
كل االنتهاكات التي ترتكبها املليشيا 
الحوثية بحق املواطنني، يف املناطق 
الخاضعــة لســيطرتها، ومنها 

مديرية دمت.

أكد وزير الثقافة مروان دماج، عىل رضورة 
العمل املستمر عىل استعادة كل اآلثار اليمنية حول 
العالم، مؤكدا الحاجة إىل وجود فرق تابعة للوزارة 
يتم تدريبها بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية.

جاء ذلك أثناء لقائه، الثالثاء، مع نائب املرشف 
العام عىل مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية املهندس أحمد البيز، بحث معه املجاالت 
التي يمكن التعاون فيها لتنفيذ مشــاريع من 

شأنها حماية اآلثار واملخطوطات اليمنية.
وأشار دماج إىل االتفاقيات التي وقعتها الوزارة 
واملعاهدات الدولية التــي صادقت عليها اليمن 
املرتبطة بهذا الشــأن. وتم االتفاق عىل تحديد 
املشاريع خالل الفرة القادمة التي سيتم العمل 

عليها، وعرضها للدراسة. 
من جانبه، أبدى نائب املرشف العام عىل مركز 
امللك سلمان لإلغاثة، اســتعداد املركز للتعاون 

بخصوص ما عرضه وزير الثقافة..مؤكدا عىل 
تحديد األولويات يف العمل بني الجانبني بحسب 

األهمية.
وتــرضرت اآلثار اليمنية كثــريا خالل فرة 
الحرب، بسبب السيول التي تسببت بتدمري بعض 
املواقع، وتدمري بعضها بشكل كي أو جزئي بسبب 
قصف مليشيا الحوثي االنقالبية وافتقار العديد 

منها للصيانة والرميم.

تســلم صندوق النظافة والتحســني 
بمحافظة مارب، أمس األربعاء، ١٦١ حاوية 
تجميع املخلفات الصلبة )القمامة( يف األحياء 
والحارات، مقدمة من مركز امللك ســلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يف إطار مرشوع 
تحسني سبل العيش الذي ينفذه ائتالف الخري 
لإلغاثة اإلنسانية بإرشاف منظمة الهجرة 

الدولية.
وخالل عملية االســتالم ثمن نائب مدير 
عام الصندوق محمد السعيدي هذا الدعم من 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، 
وما له من أثر يف تمكني الصندوق من تعزيز 
أعمال النظافة وعمليــة تجميع املخلفات 

الصلبة يف األحياء والحارات وتحسني البيئة 
ونظافتها يف ظل االزدحام السكاني بسبب 

تزايد وكثافة أعداد النازحني إىل املحافظة.
وأشار الســعيدي إىل أن هذه الحاويات 
ســتؤمن املزيد من خدمــات الصندوق يف 
منطقتي املطــار والروضة يف هذه املرحلة..

الفتــا إىل تزايــد األعباء عــىل الصندوق يف 
ظل التوســع العمراني الكبري الذي تشهده 
املحافظة وحاجة الصندوق إىل العون والدعم 
من أجل رفع كفاءته وقدراته وإمكاناته من 
قبل املنظمات العاملة يف مجايل البيئة والصحة 
من أجل الوصول إىل بيئة صحية آمنة ونظيفة 

لكل املواطنني.

دورات حرفية لنساء الشهداء بمأرب
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الثالثاء، 
أربع دورات تدريبية نســوية يف مهن حرفية لنساء الشهداء 
بمحافظتي مأرب والجوف والتي يقيمها ائتالف الخري لالغاثة 
بالتعاون مع أكاديمية ديفرنت للتدريب والتأهيل، بتمويل من 

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وتستهدف الدورات إكساب 50 امرأة من نساء الشهداء مهناً 
حرفية يف مجاالت التصوير الفوتغرايف واملونتاج، وصناعة البخور 
والعطور، وصناعة املعجنات والحلويــات، والخياطة، بهدف 
مساعدتهن يف تكوين مشاريعهن الصغرية وتحسني مستوى 

ارسهن املعييش واالندماج يف سوق العمل واإلنتاج.
وخالل التدشني طاف الوكيل مفتاح بقاعات التدريب للدورات 
األربع واستمع من القائمني عليها إىل رشح عن برامج التدريب. 

رابطة حقوقية: مليشيا احلوثي تعتدي عىل 
املحتجزات يف السجن املركزي بصنعاء 

قالت رابطة أمهات املختطفني: "إن ثالث نساء محتجزات يف السجن املركزي بصنعاء 
تعرضن لالعتداء بالرضب املربح من قبل إدارة السجن".

وأضافت الرابطة يف بيان، الثالثاء، "أنها تلقت بالغاً يفيد تعرض ثالث محتجزات يف 
السجن املركزي بصنعاء لالعتداء بالرضب املربح من قبل مدير السجن وعدد من املليشيات 
بدون مربر واحتجازهن يف زنازين مغلقة ملدة ثالثة أســابيع ومنعهن من التواصل مع 

ذويهن".
وأدانت الرابطة "هذا الترصف الالإنساني بحق املحتجزات يف سجن النساء بالسجن 

املركزي بصنعاء ويف مقدمتهن أسماء ماطر العمييس املحتجزة منذ العام 2016".
وأعلنت الرابطة التضامن الكامل مع املحتجزات يف السجن املركزي، داعية ملحاسبة 

املعتدين عىل السجينات، وتحقيق العدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون.
كما طالبت الرابطة بتحسني ظروف احتجاز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرامة 
اإلنسانية، ورفع الظلم عن املرأة اليمنية، وفقاً للقانون اليمني والقوانني الدولية وضمان 

الحقوق والحريات يف جو يسوده األمان للمرأة محلياً وعاملياً.

دورة يف القانون اإلنساين لضباط 
املنطقة العسكرية األوىل

ناقش اجتماع عقد بمدينة ســيئون محافظة 
حرضموت ،االثنني، قضايا حقوق اإلنســان، وآلية 
التنســيق بني مكتبي حقوق اإلنسان يف حرضموت 
الوادي والصحراء والساحل، واملنطقة العسكرية األوىل 
ودورها يف حماية وصون حقوق املواطنني. واستعرض 
االجتماع الذي ضم قائد املنطقة العسكرية األوىل اللواء 
الركن صالح طيمس، ومديرا عموم مكتبي حقوق 
اإلنســان بحرضموت الوادي والصحراء والساحل 
عمر العامري وصابرين الكربي، إمكانية إقامة دورة 
لضباط املنطقة األوىل يف القانون اإلنساني بهدف زيادة 

الوعي القانوني بني أوساط ضباط املنطقة.

 حلج..افتتاح مكتبة القمندان بعد إعادة تأهيلها

مليشيا احلوثي جتند أكثر 4600 طفل منذ بداية العام اجلاري

الضالع.. مليشيا احلوثي ختتطف وتعدم ثالثة جنود وختفي آخرين 

وزير الثقافة يؤكد عىل رضورة العمل املستمر الستعادة كل اآلثار اليمنية حول العالـم

صندوق النظافة بمأرب يتسلم 161 حاوية جتميع املخلفات الصلبة

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

تعلن النيابة اجلزائية املتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة اجلزائية فـي جلستها املنعقدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على املتهمني التالية أسماؤهم أدناه، 
احلضور إلى مقر احملكمة اجلزائية املتخصصة فـي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم من النيابة اجلزائية رقم )165( لعام 2018 ج.ج، ما 
لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات محاكمة املتهمني الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص املواد )285-288( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )13( لعام 1994م.

وهــــــــــــــــــــــــــم:

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة

ما وراء تعيني »سفري« للنظام 
اإليراين لدى مجاعة احلوثي
ظل البعض يجادل ويشــك، بحماقة، 
حينما كان يجــري الحديث عن تدخل 
إيــران لزعزعة األمن واالســتقرار يف 
اليمن، وعن أن الحوثيني مجرد أدوات 
عىل هذا الطريق ضمن أدوات منترشة 
يف املنطقة، سخرت نفســها لصالح 
مرشوع طائفي تفكيكي هدفه إرباك 
الشــعوب العربية ورضب تماسكها 

وعمقها الوطني. 

عملت إيران طوال السنوات املاضية عىل إنكار أي دور لها 
يف اليمن، مستهلكة كل ما يقدمه هؤالء من أدلة تشكيك يجري 
تسويقها يف الدوائر الدبلوماسية االجنبية عىل صعيد واسع، 
حتى أن البعض كان يسأل عن دليل ملموس عىل "االدعاء" 

بتدخلها إىل جانب الحوثيني. 
وكان تعيني "ســفر" لجماعة الحوثي لدى طهران بداية 
كشــف األوراق عىل نطاق أوســع، غر أنه رسعان ما جمد 
املوضوع إعالمياً المتصاص أي رد فعل، بالرغم من استمرار 
التعيني . حينذاك كانت إيران تدرس ردود فعل املجتمع الدويل 
تجاه خرقها لقرارات األمم املتحدة وتحديها إلرادة اليمنيني 

بتدخلها الفج يف شؤونهم الداخلية.
بتجميد املوضوع إعالمياً تضاءلت ردود الفعل، لكن التعيني 
تم، وشكل خرقاً لقرارات املجتمع الدويل، رافقه صمت عجيب.
كان اتفاق ستوكهولم قد اســتلزم تهدئة عىل الصعيدين 
العســكري والســيايس بعد أن تعرض الحوثيون يف جبهة 
الحديدة لضغوط عســكرية كبرة، فضلــت معه إيران أن 
تختفي من املرسح السيايس وأن تلعب عىل املرسح العسكري 
بتغير معادالت مهمة عىل األرض، وكان خرق الحوثيني التفاق 
ستوكهولم القايض بتوفر الرشوط الرضورية ملواصلة وقف 
الحرب يف كل الجبهات وصــوالً إىل ترتيبات مالئمة لعملية 
السالم بمثابة استجابة لحاجة إيران املتعلقة بدوافع خاصة 
برتتيب أوضاعها الدولية بعد وقف العمل باتفاقية مرشوعها 
النووي من قبل أمريكا، والتشــكيك يف نواياها بوقف إنتاج 

القنبلة الذرية مستفيدة من الثغرات التي شملها االتفاق. 
وكان مقتل سليماني قد حرك لدى اإليرانيني نزعة توسيع 
االضطرابات يف املنطقة باعتقاد أن ذلك سيدفع قوى عديدة، 
مراعاة ملصالحها يف هذه املنطقة، أن تضغط باتجاه تسويات 
تكون قاعدتها حماية املصالح اإليرانية . وشــهدت حينذاك 
العمليات العسكرية املغامرة التي اتجهت رشقاً باتجاه نهم 
والجوف وانكرست يف مأرب، مثلما سبق وانكرست يف الضالع.

انكسار الحوثيني يف مأرب والضالع قلب الطاولة عىل إيران، 
وخاصة حينما أخذت جماعة الحوثي تتخبط، ويشتد الضغط 
عليها عىل أكثر مــن صعيد، وهو ما حدا بالنظام اإليراني إىل 
اســتخدام آخر أوراقه واللعب عىل املكشــوف بتهريب أحد 
جنراالته إىل صنعاء لتسميه "سفراً" ، بينما مهمته هي إدارة 

التمرد الذي بدأ يتفكك وتنخر الرصاعات أجنحته املتعددة.
ال تكمن املســألة هنا يف انتهاك النظــام اإليراني للقانون 
الدويل وقرارات االمم املتحدة، فهذا مما ال توليه إيران اهتماما 
منذ أن بدأت بتوريد الســالح واإلعداد إلغراق اليمن يف كارثة 
االنقالب والحرب، املسألة هي أن إيران قررت أن ترمي بكل 
ثقلها لتحدي إرادة اليمنيني يف إحالل السالم واالستقرار وبناء 

دولتهم. 
ما قامت به إيران هو تحٍد ينــم عن خطة التباع خطوات 
تصعيدية قادمة، هذا التحدي الذي ال يجب أن تتوقف مواجهته 
عند مستوى مطالبة املجتمع الدويل باإلدانة وإنما يف العمل عىل 

تغير املعادلة. 
ال بد أن نــدرك أن هــذه الخطــوة ســتفتح ثغرة يف 
جدار  املواجهة، ستتســلل منها تحديات كثرة، ما لم تكن 
املواجهة معها بنفس التحدي الــذي تريد به إيران أن تقهر 

الشعب اليمني لتفرض هيمنتها عىل أرضه.

*  سفري اليمن لدى اململكة املتحدة

د.  ياسين سعيد نعمان*
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