
سـقوط الـرهـانات 
الزبــد يذهب جفاء ومــا ينفع الناس 
يمكث يف األرض، والشجرة الطيبة أصلها 
ثابت وفرعها يف السماء ال يمكن اجتثاثها 
وإن واجهت ريحــا رصرصا عاتية، هذه 
هي إرادة الشعب اليمني صخرة تتحطم 
عليها كل املؤامرات وجذوة تتوقد لتذيب 
كل التحديات واملهددات، وذلك ما أثبتته 
تجليات أحداث املرحلة والوقائع التاريخية 
الراسخة يف الذهنية الجمعية لليمنيني ويف 
ذاكرة العارفني بتفاصيل هذه البالد األبية.

راهــن النظام اإليراني عــر مرتزقته 
املمثلني بمليشــيا الحوثي املتمردة عىل 
كرس إرادة الشعب اليمني وبسط النفوذ 
عىل مقــدرات وثروات البــالد، وراهن 
هؤالء املرتزقة عــىل تحقيق ذلك متبنني 
كافة الخيارات واالسرتاتيجيات، أبرزها 
بناء التحالفات مع التنظيمات اإلرهابية 
وبث الفكر الطائفي املتطرف ومصادرة 
الحريات بقوة الســالح ونــر الدمار 
الشــامل، لكن أيا من هــذه الخيارات 
والرهانات اســتطاعت أن تحقق نجاحا 
كليا أو جزئيا يف مســار تحقيق غايتهم 
الدنيئة، فغايتهم هذه أشبه بشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار، 
ورهاناتهم ذهبت جفاء أمام إرادة الشعب 
الجمعية، وصالبة أبطال القوات املسلحة 
األوفياء لوطنهم وقضايا شعبهم وأمتهم.

ويف غمرة حلم املليشــيا باكتســاح 
البالد وتنفيذ أجندة أسيادها الطامعني، 
اســتيقظت عىل عاصفة من رصاعاتها 
البينية ونكساتها املســتمرة وهزائمها 
الســاحقة عىل أبطال القوات املسلحة، 
ليتضح لقياداتها املتمردين أنهم يعيشون 
حلما ال يمكنه أن يتحقق، وأن مصريهم 
املحتوم سيكون كلمح البرص بل هو أقرب، 
وهو ما سيكون عىل يد األبطال وبإسناد 
من كل أبناء اليمن األحرار، يف مقدمتهم 
أبناء العاصمة صنعــاء ورجال القبائل 
املحيطون بها فعىل أيديهم سيكون النرص 

الكبري واملؤزر.

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل 
محســن صالح، بالبطوالت التي يســطرها أبطال 
الجيش، وأبناء الجوف وما قدمــوه من تضحيات 
يف سبيل دحر املليشــيا الكهنوتية، وما حققوه من 

انتصارات كبرية وجهود ألجل رفع املعاناة عن أبناء 
املحافظة، مثمناً الدعم األخــوي للتحالف العربي 

بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
جاء ذلك أثناء إجراء نائب الرئيس، االثنني، اتصاالً 

هاتفيــاً بمحافــظ محافظة الجــوف اللواء أمني 
العكيمي، لالطالع عىل األوضاع واملستجدات امليدانية 

يف املحافظة.
من جانبه قدم محافظ الجوف، موجزاً عن أوضاع 

املواطنني والنازحني وسري العمليات العسكرية، مؤكداً 
بأن أبطال الجيش واملقاومة مستمرون بعزيمة عالية 
يف مواجهة مليشــيا الكهنوت االنقالبية واستعادة 

مناطق املحافظة واستكمال التحرير. 

قال رئيس الــوزراء الدكتور 
معــني عبدامللــك:" أن صمود 
أبطــال الجيــش الوطنــي يف 
الجبهــات وأنصــار مرشوع 
الدولة والجمهورية من مقاومة 
قبلية وشعبية وبإسناد صادق 
وأخــوي من التحالــف بقيادة 
اململكة العربية السعودية أحبط 
الهجمات الهمجية التي شنتها 
مليشيا الحوثي االنقالبية باتجاه 

مدينة مأرب".
وأضاف "أن املوقف العسكري 
متماســك  الوطني  للجيــش 
ويسطرون انتصارات متتالية عىل 
املليشيا، والروح املعنوية لألبطال 

يف الجبهات عاليــة، فمرشوع 
الدولــة والجمهورية له الكلمة 
العليا وأنصاره من كل أبناء اليمن 
متماســكون ومتأهبون للذود 
عن مأرب ألنهــا حصن الدولة 

والجمهورية".
وأشار رئيس الوزراء يف حوار 
مع صحيفة "عكاظ" السعودية، 
إىل أن املليشيا االنقالبية منذ أكثر 
من ستة أشــهر دفعت بحشود 
هائلة وقيادات عسكرية محورية 
وعتاد عسكري كبري للسيطرة 
عىل مدينة مأرب، وأطلقت وعودا 
متتالية بالســيطرة عىل املدينة 
خالل أيام أو أسابيع، لكن أبطال 

الجيش الوطني وأنصار مرشوع 
الدولة من القبائــل واملقاومة 
الشــعبية أحبطوا هذه املوجات 
الرهيبة من الهجمات بإســناد 
من التحالف بقيــادة اململكة، 
وكبدت املليشيا خسائر فادحة يف 

القيادات واألفراد والعتاد.
وأوضح الدكتور معني عبدامللك، 
بــأن مرشوعنــا يف الحكومة 
والجيش الوطني هو اســتعادة 
الدولة وحماية الجمهورية وإنهاء 
االنقالب عىل كامل تراب اليمن، 
وبالتأكيد نحتــاج إلعادة النظر 
يف الكثري مــن الجوانب املتعلقة 

قــف  ملو با

أكدت الجمهورية اليمنية، مواصلة 
الحكومــة بقيــادة فخامــة رئيس 
الجمهورية عبدربــه منصور هادي، 
تطلعها وسعيها الحثيث إلنهاء الحرب 
املفروضة عىل أبناء الشعب اليمني من 
ِقبل املليشــيا الحوثية املسلحة، والتي 
أنتجت أسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحالم 
وآمال اليمنيني يف بناء مستقبل يحقق 
لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي 
تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم، ومزقت 
النســيج االجتماعي اليمني وزرعت 
األفكار الطائفية والعنرصية وأحدثت 
موجة نزوح وتهجري جماعي لليمنيني، 
وارتكبت أســاليب القمــع واالعتقال 

واإلخفاء القــري، يف انتهاك صارخ 
لقواعد القانون الدويل اإلنساني وقانون 

حقوق اإلنسان.
كما أكدت الجمهوريــة اليمنية يف 
بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم 
لدى األمم املتحدة يف نيويورك الســفري 
عبدالله الســعدي يف الجلسة املفتوحة 
ملجلس األمن الدويل حول الحالة يف الرشق 
األوسط )اليمن(، حرصها وبتوجيهات 
من رئيس الجمهوريــة إلنهاء معاناة 
الشــعب اليمني جرّاء الحرب العبثية 
والظاملة، وذلك من خالل تقديم الحكومة 
التنازالت وبذلها كل ما يف وسعها لتغليب 

لغة الحوار والسالم عىل لغة 

وجه االدعاء العسكري، أمس 
األربعاء، تهمــة الدخول متنكرا 
إىل األرايض اليمنية للمدعو حسن 
ادريس ارلو، بقصد التجســس 
والتخريب واالشرتاك مع مليشيا 
الحوثي االنقالبية يف إدارة العمليات 
العدائية ضد الجيــش الوطني 

والشعب اليمني.
جاء ذلك يف جلســة عقدتها 
املحكمــة العســكرية بمأرب، 
برئاسة القايض عقيل تاج الدين 
وبحضور املدعي العام العسكري 
اللواء عبدالله الحارضي، والتي 
جرى خاللها تقديم ملف القضية 
الجنائية رقم 6 لســنة 2020م 
الخاص باملتهم الحربي حســن 

إدريــس إرلو، مشــفوعا بقرار 
االتهام.

وقدم محامو اإلدعاء عدد من 
املجني عليهــم والذين تعرضوا 
للتعذيب يف ســجون مليشــيا 
الحوثي وجميعهم وكلوا محامي 
اإلدعاء بتقديم الدعاوي الشخصية 
واملدنية وتقديم الردود والدفوع 

وما يلزم يف القضية.
واســتمعت املحكمة للمجني 
عليهــم ممن عذبوا يف ســجون 
مليشيا الحوثي وملا أصابهم من 
أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة 
لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا 

لها.
املحكمة  وقررت 

أكد التحالــف العربي الذي 
تقوده الســعودية يف اليمن، أن 
قواته البحرية اعرتضت ودمرت 
زورقني مفخخــني أطلقتهما 
املليشيا الحوثية اإلرهابية من 
محافظة الحديدة لتهديد املالحة 

البحرية جنوب البحر األحمر.
وقال املتحدث باسم التحالف 
العقيد تركي املالكي، "إن قوات 
التحالــف البحريــة، رصدت 
مســاء أمس األربعاء، محاولة 
اإلرهابية  الحوثية  للمليشــيا 
للقيام بعمــل عدائي وإرهابي 

بجنوب البحر األحمر باستخدام 
زورقني مفخخني مسرّيين عن 
بعد، أطلقتهما املليشيا الحوثية 
اإلرهابية من محافظة الحديدة".

وأضــاف "أنــه تــم تدمري 
واللذين  املفخخــني  الزورقني 
يمثالن تهديــًدا لألمن اإلقليمي 
والدويل وطرق املالحة البحرية 
والتجارة العاملية" وفق ما نقلت 

عنه وكالة "واس" السعودية.
واتهم املتحدث باســم قوات 
التحالف، مليشيا الحوثي املتمردة 
باتخاذ محافظة الحديدة "مكاًنا 

إلطالق الصواريخ البالســتية 
والطائرات بدون طيار والزوارق 
املفخخة واملسرّية عن بعد و نرش 

األلغام البحرية عشوائًيا.
وأكد أن ذلــك انتهاك واضح 
ورصيح للقانون الدويل اإلنساني 
وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق 
)ستوكهولم( لوقف إطالق النار 

بالحديدة.
وشــّدد املالكي، بأن قيادة 
القــوات املشــرتكة للتحالف 

مســتمرة بتنفيــذ 
الصارمة  اإلجراءات 

أكد محافظ شبوة، محمد صالح بن 
عديو، أن السلطة املحلية تسعى لتكون 
شبوة نموذجاً مصغراً لليمن الكبري وأن 
تكون يف مكانها الطبيعي الذي يليق بها 
كمحافظة مهمة وكبــرية وذات تاريخ 
عريق، وإعطاء خلفية تاريخية وجغرافية 
شاملة عن املحافظة..مشدداً عىل انحياز 
شبوة إىل مرشوع اليمن االتحادي الجديد 
بقيــادة فخامة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واستعرض محافظ شبوة خالل لقائه، 
أمس األربعاء، وفــد الصحافة العاملية، 
املنجزات التي تحققت للمحافظة وخاصة 
يف القطاع النفطي ..مشــرياً إىل وجود 
خمســة عرش قطاعاً نفطياً فيها منها 
أربعة قطاعات إنتاجية وكذا اســتئناف 
العمل يف قطاع العقلة من قبل رشكة أو 

أم يف النمساوية.
ولفت بن عديو إىل إمكانية تشــغيل 
قطاعــني آخرين يف غضون الشــهرين 
القادمني باإلضافة إىل تشــغيل منشأة 
بالحاف قريبــا.. مؤكدا عــىل التوجه 
لتعزيز هذه املوارد بتشــغيل القطاعات 
النفطية اآلخرى باملحافظة واستكمال 
مرشوع تجميع النفط من مأرب وشبوة 
وحرضموت الداخل وتصديره عرب ميناء 

النشيمة .
وأكد محافظ شــبوة، توجه السلطة 
املحلية لتثبيت األمن واالستقرار وتفعيل 
مؤسسات القضاء ألنها البوابة الرئيسية 

للتنمية.
واستعرض الخطوط العامة للتنمية 

املحلية يف مجاالت الكهرباء 
وامليــاه والطــرق والصحة  

نائب الرئيس يشيد ببطوالت وانتصارات أبطال اجليش وأبناء اجلوف

أكد أن مأرب حصن الدولة والجمهورية 

رئيس الوزراء: أبطال اجليش حيققون انتصارات متتالية عىل املليشيا احلوثية
احلكـومـة تـؤكـد تعاطيها اإلجيـايب مع اجلـهود 

األممية إلهناء حرب احلوثيني ونتائجها الكارثية

االدعاء العسكري يتهم اإليراين »حسن إرلو« بالتجسس والتخريب وإدارة عمليات عدائية 

قوات التحالف تعرتض وتدمر زورقني مفخخني أطلقتهام املليشيا من احلديدة

بن عديو : شبوة انحازت إىل مرشوع اليمن االحتادي 
اجلديد بقيادة الرئيس هادي

أشــاد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، بمستوى العالقات 
االســرتاتيجية واملتميزة التي تربط اليمن 
بالواليات املتحدة األمريكية ملواجهة جملة 
التحديات املشــرتكة يف ملفــات اإلرهاب 
والتدخالت االيرانية يف اليمن واملنطقة، وعدم 
نقل التجربة اإليرانيــة إىل اليمن والحفاظ 
عىل اليمن ووحدته وثوابته بما يعزز تأمني 
املالحة الدولية يف باب املندب التي تســعى 
إيران عىل الدوام وعرب اسرتاتيجيتها الهيمنة 
عىل املالحة من خالل السيطرة عىل مضيقي 
هرمز وباب املندب وهذا ما حذرنا منه مبكرا.

جاء ذلك خالل استقباله، الثالثاء، مبعوث 
الواليات املتحــدة األمريكية، اليوت برامز، 
ومعه السفري األمريكي لدى بالدنا كريستوفر 
هنزل. وتناول اللقــاء جملة من القضايا 
واملوضوعات ذات االهتمام املشرتك ومنها ما 
يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السالم املتاحة.

وأكد فخامــة الرئيس عىل مســاعيه 
وجهوده الدائمة نحو السالم بما يحقن دماء 
األبرياء ومعاناة شعبنا التي فرضت عليه من 

قبل االنقالبيني الحوثيني.
مــن جانبهما، عرب املبعــوث األمريكي 
والسفري األمريكي لدى بالدنا، عن رسورهما 
بهذا اللقــاء الذي يأتي يف إطــار التعاون 
والتشاور املتبادل يف القضايا االسرتاتيجية 
ذات االهتمــام املشــرتك ومواجهة معاً 
التدخــالت اإليرانية من خــالل تهريبها 
للسالح ملليشيا الحوثي وجعل اليمن منطلقاً 

لهجماتهم يف املنطقه وتهديد دول الجوار.
وثمــن املبعوث اليوت برامز والســفري 
كريستوفر هنزل، جهود فخامة الرئيس يف 
تصوراته لألوضاع وجهوده الحميدة نحو 
الســالم، وكذلك ما يتصل بوحدة الجهود 
ملواجهة التحديــات اإليرانيــة من خالل 

التريع اإليجابي لتنفيذ اتفاق الرياض. 

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
رئيس الجمهورية، أمس األربعاء، برقية عزاء 
ومواساة إىل ملك مملكة البحرين صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، عزاه فيها بوفاة 
رئيس الوزراء األمري خليفة بن سلمان آل خليفة. 

وأعرب فخامة الرئيس عن أحر التعازي ألخيه 
امللك حمــد بن عيىس آل خليفة، وإىل الشــعب 
البحريني الشــقيق بهذا املصاب األليم، سائالً 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان. 
وأعلن الديوان امللكي البحريني، أمس األربعاء، 
وفاة رئيس الوزراء األمري خليفة بن سلمان آل 

خليفة.
وقالت وكالة أنباء البحرين )بنا(: إنه "بأمر 

من امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ينعي الديوان 
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء". وأوضحــت الوكالة، أن األمري الراحل 
"انتقل إىل رحمة الله صبــاح أمس األربعاء يف 

مستشــفى مايو كلينك يف الواليات 

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، بالعالقات األخوية املتينة 
التي تجمع اليمن بأشــقائها يف دولة الكويت 
أمرياً وحكومة وشعباً وبصماتهم تجاه الشعب 
اليمني عىل مختلف املســتويات ويف مختلف 

املواقف والظروف.
جاء ذلك خالل اســتقباله، مساء الثالثاء، 
السفري الكويتي لدى بالدنا الشيخ عيل الخالد 
الصباح، الذي ســلم فخامة الرئيس رسالة 

شكر وعرفان وتقدير من أخيه ويل عهد دولة 
الكويت الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.. 
معرباً عن امتنانه لتهنيئة فخامة الرئيس له 
بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت..راجياً 
لفخامة الرئيس والشــعب اليمني مزيداً من 
األمن واالستقرار والتقدم واالزدهار. كما تناول 
اللقاء، العالقات املتينة بني البلدين والشعبني 

الشقيقني وتفردها وخصوصيتها.
وتمنى فخامــة الرئيس، أن 

خالل استقباله لمبعوث الواليات المتحدة والسفير األمريكي لدى بالدنا 

رئيس اجلمهورية: إيران تسعى للهيمنة عىل املالحة من خالل السيطرة عىل مضيقي هرمز وباب املندب

رئيس اجلمهورية يعزي ملك البحرين ونظريه الفلسطيني بوفاة األمري خليفة وصائب عريقات 

أثناء استقباله للسفير الكويتي لدى بالدنا

الرئيس يشيد بدعم الكويت لليمن
يف خمتلف املواقف والظروف

عدد إلكـــتروني

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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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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اجليش والشعب يد واحدة للقضاء عىل التمرد واالرهاب
لن نســمح ألحد مهما ظن نفسه 
القدرة وتوهم يف شعبنا الضعف من 
جر البالد نحو مشــاريع التقسيم 
والتجزئــة والفــوىض والعنــف 

واالرهاب.
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اعــــــالن 
فقدان

تتمات األولى..تتمات األولى..
الرئيس يشيد بدعم الكويت

يوفق ويل عهد دولة الكويت عىل حمل األمانة لخدمة األمة العربية 
واإلســالمية يف ظل القيادة الحكيمة ألمري الكويت صاحب السمو 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
وحمل فخامة الرئيس الســفري الكويتي نقل تحياته ألمري دولة 
الكويت صاحب السمو الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وويل 
العهد الشيخ مشــعل األحمد الجابر الصباح. حرض اللقاءين مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي. 

رئيس الجمهورية يعزي ملك البحرين
املتحدة". وأضافت "أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان 
الفقيد إىل البحرين، وســوف تقترص عىل عدد محدد من األقارب". 
وأمر امللك بإعالن الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس األعالم وتعطيل 

العمل يف الدوائر الحكومية ملدة 3 أيام، بدءا من اليوم الخميس.
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
الثالثاء، برقية تعزية إىل نظريه الفلسطيني محمود عباس، عزاه فيها 
بوفاة الدكتور صائــب عريقات، أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير، عضو اللجنة املركزية لحركة فتح. وأعرب فخامة الرئيس، 
عن أحر التعازي للرئيس عباس، والشعب الفلسطيني الشقيق بهذا 
املصاب األليم، مشــريا إىل الدور الكبري الــذي لعبه الدكتور صائب 
عريقات يف سبيل رفع راية فلسطني عاليا، والدفاع عن حقوق الشعب 
الفلسطيني يف كل املنعطفات التاريخية. وعرب رئيس الجمهورية، 
عن خالص التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب .. سائالً الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان. 

الحكومة تؤكد
الحرب والدمار، وكذا تعاطيها بإيجابيــة مع كل الجهود التي 
تقودها األمم املتحدة عرب مبعوثها الخاص إىل اليمن لتحقيق السالم 
العادل والشــامل املبني عىل املرجعيات املتفق عليها، وهي املبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشــامل، 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعىل رأسها القرار 

.2216
وقال السفري السعدي يف البيان: "كما انخرطت الحكومة بقناعة 
راسخة مع كل الدعوات واملقرتحات الهادفة إىل تحقيق السالم الذي 
يتطلع إليه كل اليمنيني، ومنها املقرتح املقدم من املبعوث الخاص 
لألمني العام السيد مارتن غريفيث، بشأن مسودة اإلعالن املشرتك، 
والذي تعاملت معه بإيجابية منذ تقديمه للمسودة األوىل، وحرصت 
عىل تسهيل جهوده يف هذا االتجاه، ولكن لألسف تضع امليليشيات 
الحوثية يف كل مرة رشوًطا جديدة عىل مسودة ذلك اإلعالن وتمارس 
التعنت واملماطلة وعرقلة جهود األمم املتحدة ومبعوثها الخاص عىل 

املسار السيايس وعىل األصعدة االقتصادية واإلنسانية".

وجدد التأكيد عىل حرص الحكومة اليمنية، وبرعاية من األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية، عىل تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تريع 
تنفيذه، والذي يأتي يف ظروف استثنائية ومعقدة ماثلة أمام شعبنا 
اليمني العظيم، والتي تستدعي توحيد الجهود يف املرشوع الوطني 
وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصوال إىل تحقيق األمن واالستقرار 
وتجاوز التحديات االقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الرشعية 
بقيادة فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
الستعادة الدولة وإنهاء االنقالب، وتوفري الخدمات والعيش الكريم 
للمواطــن والتخفيف من معاناته .. مثمنا عاليا دعم األشــقاء يف 
السعودية ومساندتهم لليمن يف مختلف املراحل والظروف .. مجددا 

الثقة الكاملة بدور اململكة يف امليض قدما إلنجاح هذا االتفاق.
وقال السفري السعدي: "مىض أكثر من أربعة أشهر عىل الجلسة 
الخاصة التي عقدها مجلس األمن حــول ناقلة صافر، وما زلنا 
نسمع يف كل شــهر عن العرقلة الرصيحة التي تمارسها املليشيا 
الحوثية تجاه جهود األمم املتحدة إلرسال فريق فني ملعاينة وصيانة 
الناقلة واستخراج النفط منها، وإن استمرار تعنت املليشيا الحوثية 
وتجاهل جهود ودعوات املجتمع الدويل واألثر الكارثي الذي قد ينتج 
عن ترب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إال تأكيد عىل ســلوك 
وأجندة هذه املليشيا التي تسعى إىل تدمري كل ما هو جميل يف اليمن 
وزيادة معاناة اليمنيني وتحديا صارخا لجهود املجتمع الدويل وهذا 
املجلس املوقر لتفادي هذه الكارثة البيئية واالقتصادية الوشيكة 
التي نقرتب منها يوما بعد يوم .. مضيفا: ويف الوقت الذي نثمن فيه 
مساهمات عدد من الدول يف ميزانية صيانة الناقلة، فإننا نؤكد هنا 
مجددا دعوة املجلس لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب 
اليمن واملنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط عىل 
الحوثيني للتوقف عن املماطلة والتالعب واستخدام هذه القضية 

كورقة ابتزاز سياسية.
وأكد تواصل الجهود الحكومية لتحقيق االستقرار االقتصادي ودفع 
مرتبات القطاع العام بشكل منتظم يف كافة مناطق الجمهورية، بما 
يف ذلك املحافظة عىل قيمة العملة الوطنية، ولكن هذه الجهود تواجه 
العديد من الصعوبات والعراقيل بسبب استمرار املليشيا الحوثية يف 
منع تداول األوراق الجديــدة من العملة الوطنية والتصعيد بتعقيد 
الوضع االقتصادي والسعي لتحقيق أعىل األرباح الناتجة عن إنعاش 
السوق السوداء للعملة والوقود يف مناطق سيطرة الحوثيني، إضافة 
إىل قيام املليشيا الحوثية بتمويل مرشوعها الساليل الطائفي من خالل 
الرسوم العنرصية وغري القانونية مثل فرض نسبة الخمس 20% 
كرضائب إضافية تؤسس لنظام عنرصي بائد تذهب عوائده لساللة 
بعينها، وكذلك االستمرار يف نهب إيرادات املشتقات النفطية يف ميناء 
الحديدة، وعرقلة عملية دخول قاطرات نقل الوقود إىل مناطق سيطرة 

تلك املليشيا.
وعىل صعيد ملف تبادل األرسى واملعتقلني، أكد السفري السعدي، 

ســعي الحكومة اليمنية للمطالبة بإطــالق رساح كافة األرسى 
واملختطفني تعســفيا واملخفيني قرا والواقعــني تحت اإلقامة 
الجربية وفقا ملبدأ الكل مقابل الــكل، بما يف ذلك األربعة املذكورين 
يف قرار مجلس األمن، إال أن املليشيا الحوثية تعرقل التنفيذ الكامل 
لهذا االتفاق وتمارس االبتزاز لتحقيق مكاسب سياسية، وبالرغم 
من كل ذلك فقد عملت الحكومة عىل انجاح االتفاق األخري الذي جرى 

الشهر املايض.
وتطرق السفري السعدي يف بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس 
األمن، إىل مواصلة النظام اإليرانــي املارق محاوالته لزعزعة األمن 
واالســتقرار يف اليمن واملنطقة من خالل دعمه للمليشيا الحوثية 
باملال والسالح والخربات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيني 
ومهاجمة األعيان املدنية يف اململكة العربية الســعودية وخطوط 
املالحة الدولية، يف تهديد لألمن والسلم الدوليني .. مؤكدا أن النظام 
اإليراني لم يعد يحرتم قواعد القانون الدويل أو قرارات مجلس األمن 
املوقر، فقد أعلن مؤخرا تعيني أحد ضباط الحرس الثوري اإليراني 
ما يسمى سفريا لدى املليشيا الحوثية يف صنعاء، يف انتهاك صارخ 
لقواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة واتفاقيتي فيينا للعالقات 
الدبلوماسية والقنصلية وقرار املجلس رقم 2216 )2015(، ويؤسس 
لســابقة خطرية تتمثل يف إرسال مبعوثني لتمثيل دولة مارقة لدى 
جماعات متمردة انقالبية مسلحة .. الفتا إىل أن هذا السلوك ما هو 
إال دليل آخر عىل أجندة إيران التوسعية يف اليمن واملنطقة وتدخلها 
السافر يف شؤون الدول ذات السيادة .. مجددا دعوة اليمن إىل مجلس 
األمن لتحمل مسؤولياته يف حفظ األمن والسلم الدوليني، ووقف وإدانة 

هذه الترصفات غري املسؤولة للنظام اإليراني.

بن عديو
والسكان والرتبية والتعليم .. مثنياً عىل دور القطاع الخاص الذي 

أسهم يف القبول بتنفيذ العديد من مشاريعها األساسية وباآلجل.
حرض اللقاء األمني العام ملحيل شــبوة عبدربه هشلة ووكيل 
وزارة الزراعة املهندس عمار العولقي، ووكيال املحافظة الدكتور 
عبدالقوي ملروق، وسالم األحمدي، والقيادات األمنية واإلدارية 

باملحافظة. 

االدعاء العسكري 
تمكني األطراف من الرد عىل عريضة الدفع املقدمة من محامي 
لجنة الدفاع إىل الجلســة القادمة املقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمرب 

2020م.

قوات التحالف
والرادعة ضد هذه املليشــيا اإلرهابية وتحييد وتدمري مثل هذه 

القدرات والتي تهدد األمن اإلقليمي والدويل.

تــ�ســدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــ�ســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 

عــبـداملــلك الــ�ســامــعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

�سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري �سعـــيد الــ�ســوفــي
محــمــد احلــريبي
اأحــمـــد عــفـيـف

أدان وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف األعمال 
معمر اإلرياني، إصدار مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران أوامر بطرد األكاديمي البارز 
يف جامعة صنعاء الدكتور يوسف محمد عبدالله 
من شقته يف السكن الجامعي دون اعتبار ملكانته 

العلمية وإسهاماته يف خدمة املجتمع.
وأوضح وزير اإلعالم أن القيادي يف مليشــيا 
الحوثي املدعو إبراهيــم املطاع أصدر توجيهات 
بطرد أرسة الربفسور اليمني وعالم اآلثار يوسف 
محمد عبدالله الذي يتلقى العالج يف القاهرة من 
شقته يف السكن الجامعي، أو دفع إيجار مقابل 
بقائهم يف الشــقة بعد أن نهبت رواتب موظفي 

الدولة منذ خمسة أعوام.
وأشــار اإلرياني إىل أن مليشيا الحوثي تتعمد 
وعرب عدد من اإلجراءات إهانة املئات من أكاديميي 

اليمن الذيــن أفنوا حياتهم يف املســرية العلمية 
والتعليمية لدفعهــم ملغادرة البلد، بعد أن حولت 
جامعة صنعاء إىل أوكار لتعليم اللغة الفارســية 
وتمجيد رموز اإلرهــاب االيراني ويف مقدمتهم 

الرصيع قاسم سليماني.
ولفــت إىل أن هذه املمارســات تندرج ضمن 
مخطط مليشيا الحوثي لتجريف العملية التعليمية 
بمراحلها املختلفة بما فيها "التعليم الجامعي" 
وإحالل عنارصها العقائدية بديال عن األكاديميني 
واملوظفني العاملني يف الجامعات اليمنية كخطوة 
للتأثري عــىل آالف الطالب والطالبات وغســل 

أدمغتهم باألفكار اإلرهابية املتطرفة.
وعىل صعيد متصل، ندد وزيــر اإلعالم معمر 
اإلرياني بقيام مليشــيا الحوثــي املدعومة من 
إيران بافتتاح قسم لتعليم اللغة الفارسية يف كلية 

اللغات بجامعة صنعاء، وإطالق اسم قائد فيلق 
القدس "اإلرهابي" عىل أحد الدفع.

وأوضح وزير اإلعالم يف ترصيح لوكالة )سبأ(، 
أن مليشــيا الحوثي حولت جامعة صنعاء من 
رصح أكاديمي يضاهي أعرق الجامعات العربية 
ويخرج املؤهلني يف كافة املجاالت والتخصصات 
بمختلف الدرجات العلمية، إىل وكر لغسل عقول 
الشباب ومسخ هويتهم ونرش األفكار املتطرفة 
وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد رموز اإلرهاب 
اإليراني الذي لم تسلم من إرهابهم دول وشعوب 

املنطقة.
وأشار اإلرياني إىل أن هذه املظاهر الدخيلة عىل 
ثقافة وهوية شعبنا والتي تسعى مليشيا الحوثي 
لنرشها يف مناطق ســيطرتها تؤكــد من جديد 
حقيقة الدور التخريبــي اإليراني، وأن الحوثية 

مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفاريس 
عىل اليمــن وتحويله منطلقاً لنرش سياســات 

الفوىض واإلرهاب يف املنطقة.
 وشــدد اإلرياني عىل أن اليمنيــني بمختلف 
مكوناتهم السياسية واالجتماعية مطالبني برتك 
خالفاتهم جانبا وإدراك حجم التحديات وطبيعة 
املؤامرة واملعركة التاريخية الدائرة بني اليمن بدعم 
وإسناد من تحالف دعم الرشعية بقيادة األشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية من جهة وإيران 
وأداتهــا الحوثية من جهــة ثانية..داعياً يف هذا 
الصدد، كافة اليمنيني إىل التوحد خلف الرشعية 
الدستورية بقيادة فخامة الرئيس املناضل عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهوريــة يف معركة 

استعادة الدولة والدفاع عن الهوية اليمنية. 

قال محافظ مأرب اللواء ســلطان العرادة 
اللواء العــرادة: " إن األخطاء الطبية تحصل 
يف كل دول العالم ويف منشــآت طبية كبرية 
ومشهورة عىل مســتوى العالم، إال أنه يجب 
التحقيق فيها ومعرفة حيثيات صحة وقوعها 
وأســبابها، وتحمل املســؤولية األخالقية 
والقانونية يف محاسبة مرتكبيها، ومعالجة 
أســباب وظروف حدوثها حتى ال تتكرر مرة 
أخرى، وبما يخدم عمليــة تجويد الخدمات 
الطبية املقدمة واالرتقاء بأداء ونوعية الخدمة 

التي يلمسها املواطن".
وشدد  املحافظ العرادة، عىل رضورة معالجة 
كافة االختالالت اإلدارية واملالية والتي تنعكس 
عىل الجوانب الفنية يف املستشــفى وجودة 
الخدمة املقدمة للمواطــن، وبما يحدث بدء 
انطالقة جديدة للهيئــة مغايرة ملا هو عليه 

اليوم.
وأصدر محافظ مأرب خالل ترؤسه، اجتماعاً 
موسعاً للهيئة اإلدارية بهيئة مستشفى مأرب 
العام برئاسة الدكتور محمد القباطي، قرارا 
بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة يف مالبسات ما 
يثار بخصوص الخطأ الطبي يف عملية الجريح 

أنس عبدالكريم حيدر.
وشــدد عىل رسعة إنجاز لجنة التحقيق 
ومتابعة أعمالها واملشكلة  من السلطة املحلية 
برئاسة الوكيل للشؤون اإلدارية عبدالله أحمد 
الباكري وعضويــة مدير عام مكتب الصحة 
باملحافظة ومدير عام املستشفى العسكري، 
ومدير عام الشــؤون القانونية باملحافظة، 
إىل جانب عضوية أخصائي الجراحة العامة 
الدكتــور عبدربه الصالحي ورئيس قســم 
العمليــات بالهيئة الدكتور خالــد البدوي، 
واالســتعانة بالتحقيقات التي تجريها لجنة 
التحقيق املشكلة من رئاسة الهيئة باعتبارها 

لجنة طبية فنية تخصصية.
وأعلن اللواء ســلطان العرادة، عن تقديم 
السلطة املحلية باملحافظة مبلغ 300 مليون 
ريال لدعــم العجز يف موازنــة الهيئة القائم 
وتمكينها من تغطيــة العجز يف االحتياجات 

األساســية خالل الفرتة املتبقيــة من العام 
الجاري.

وناقش االجتماع، عددا من القضايا وامللفات 
املتعلقة بســري أداء الهيئة والتحديات التي 
تواجهها يف كافة الجوانــب الفنية واإلدارية 
واملالية والبنى التحتية والتجهيزات، واملوارد 
البرشية، وأقر عددا مــن اإلجراءات الخاصة 
بمعالجة الجانب الداخــيل للهيئة يف جوانب 
املرتبات واملشــرتوات والعجــز املتزايد الذي 
تشهده موازنة الهيئة وتآكلها يف ظل االستمرار 

يف االنهيار للريال اليمني أمام الدوالر.
وجــدد املحافظ العــرادة، التوجيه خالل 
االجتمــاع إىل املختصني يف الســلطة املحلية 
بتريع إجراءات األعمال الفنية والتجهيزات 
لتنفيذ أعمال التوسعة للهيئة بناء دور إضايف 
بما يمكنها من رفع قدرتها الريرية ملواجهة 
الضغوطات يف االستيعاب للحاالت التي تصلها.
وثمن املحافظ الدور الحيوي الذي تقدمه 
الهيئة يف الجانب الصحي والخدمات الكبرية 
التي تقدمها للمواطنني والجرحى وتحملها 
أعباء الخدمات املقدمة للجرحى بشكل مجاني 
والجهود الكبرية التي تبذل من قبل منتسبيها، 
رغم التحديــات التي تواجههــا يف مختلف 
الجوانب..مشيدا بالنجاحات واإلنجازات التي 
تحققت يف الهيئة بفضل تشابك جهود كافة 
منتسبي الهيئة إىل جانب تعاون الجهات املعنية 
والتنســيق مع عدد من الجهات الداعمة ويف 
مقدمتها مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية وما يقدمه من دعم يف هذا املجال.
وكان املحافظ العرادة قد قــام بزيارة إىل 
قسم الغسيل الكلوي واطلع عىل سري العمل 
فيه وجلسات الغســيل الكلوي واستمع من 
املرىض إىل رشح عن انطباعهم عن مســتوى 
الخدمة املقدمة..موجهاً رئيس الهيئة باإلرساع 
بتحديد مساحة األرض وإنجاز األعمال الفنية 
الخاصة بإنشــاء مركز متخصص بأمراض 
الكىل، لتتمكن الســلطة املحلية من متابعة 
األشقاء يف اململكة وبرنامج اإلعمار السعودي 

لإلسهام يف إنشائه.  

ضمن مخططها لتجريف العملية التعليمية 

وزير اإلعالم: مليشيا احلوثي تتعمد إهانة األكاديميني وتدفعهم ملغادرة اليمن  

شكل لجنة تحقيق في مالبسات الخطأ الطبي في عملية الجريح أنس حيدر

العرادة يثمن اجلهود واخلدمات الطبية املجانية 
التي تقدمها هيئة مستشفى مأرب للجرحى 

إعــــــــــــالنإعــــــــــــالنإعــــــــــــالن
يعلن مكتب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب 
بأنه يف يوم الســبت املوافــق 22/8/ 2019م تم عقد االجتماع 
التأســييس األول لـ مجلس اللواء األخرض التعاوني االجتماعي، 
والذي تم فيه مناقشة وإقرار مرشوع النظام األسايس للمجلس.
وقد تم انتخاب الهيئة اإلدارية ولجنــة الرقابة والتفتيش 

للمجلس، وقد فاز بعضويتها كل من التالية أسماؤهم.

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية: 
1 - نور الدين محمد اليامي – رئيساً

2 - جمال قائد عبده الكامل – األمني العام 
 3 - جمال أحمد عبدالله الحداد – م/ مايل

4 - بندر حميد الفائق – م/ عالقات 
5 - محمد عبدالله أحمد الجماعي – م/ إعالم
6 - محمد أحمد أمني الجعري – م/ القانوني

ً 7 - محمد سعيد مهيوب سعيدان – مقررا
8 - محمد عبده سعيد – أمني عام مساعد

ثانيًا: الفائزون بعضوية الرقابة والتفتيش
1 - محمد عبده محمد األشول – رئيساً
2 - حمود عبدالله محمد هالل – عضواً 

ً 3 - عيل محسن عقيل – عضوا
4 - حميد محمد يحيى الشهاري – عضواً 

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز واللجنة 
التحضريية ملجلس الكوثر التنموي بأنه تقرر عقد االجتماع 
التأسييس للمجلس يوم السبت املوافق 21/11/2020م وذلك 
يف تمام الساعة العارشة صباحا بمقر قاعة معهد يمن كايزون 
الكائن بشارع الهريش مقابل مدرسة الشعب مديرية القاهرة 
وذلك ملناقشة مرشوع النظام األسايس واقراره وانتخاب هيئة 

إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للمجلس.
فعىل األخوة األعضاء املؤسسني واملنتسبني للمجلس الحضور 

يف الزمان واملكان املحددين أعاله.
علمــاً بأن باب االنتســاب ســيظل مفتوحــاً وذلك لدى 
األخوة/ نجيبة عقالن سعيد- شوقي عبده سعيد - تلفون 
)777579679 - 771982920( حتى موعد عقد االجتماع 

التأسييس للمجلس.

تعلن عمادة املعهد العايل للعلــوم الصحية – تعز عن إلغاء 
الختم الرسمي الســابق للمعهد، بالنموذج املوضح أدناه، 
واعتماد الختم الرسمي الجديد ابتداء من يوم األحد املوافق 8 
نوفمرب 2020م، وتهيب جميع املعنيني والجهات ذات العالقة 
عدم التعامل مع أي ختم رسمي للمعهد غري الختم الرسمي 

الجديد املوضح ادناه.

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــي إعـــــالن قـــضـائــي
تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية 
األخ/ عــيل عيل حســن مظفر 
مدعياً أن أحمد حســن عبدالله 
مظفر غائباً ملدة اربع سنوات ولم 
نعلم أين مكان تواجده وعليه يتم 
إعالن أحمد حسن عبدالله مظفر 
بالحضور أمام املحكمة ملدة شهر 

من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن نيابــة املنطقة العســكرية 
السادسة بأنه وتنفيذا لقرار محكمة 
املنطقة العسكرية السادسة الصادر 
يف جلســتها املنعقــدة يف القضية 
الجنائيــة رقــم 8 لســنة 2020م 
ج.ج قتل +إســاءة استعمال سلطة 
عسكرية بأن عىل املتهمني -1 فاروق 
قاســم فاضل حســان 2– حسام 
أحمد عيل الرشعبي 3– ياسني قاسم 
حســان، الحضور إىل مقر محكمة 
املنطقة العسكرية السادسة بمقرها 
يف دائرة القضاء العسكري م/ مأرب 
للمثول أمامها والــرد عىل الدعوى 
الجزائية املقدمة ضدهم من النيابة 
العامة العســكرية، مالم فســيتم 
محاكمتهم طبقا إلجراءات محاكمة 

املتهمني الفارين من وجه العدالة.

تنفيذا لقــرار محكمة مقبنــة تعز يف 
جلستها املنعقدة يف 2020/9/22م، تعلن 
نيابة اســتئناف تعز بأن عىل املتهمة منى 
عيل ثابت القباص بقضيــة إيذاء عمدي 
خفيف رقم 4 لسنة 2019م غ.ج بالحضور 
إىل محكمة مقبنة االبتدائية خالل شــهر 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن، ما لم ســيتم 
محاكمتها كفارة مــن وجه العدالة وفقا 
لنص املــادة 285 وما بعدهــا من قانون 

اإلجراءات الجزائية العام.

تقدمت اىل محكمة مارب االبتدائية األخ/ 
سعاد عبدالكريم عيل محمد بهرم مدعية 
أن املدعى عليه/ محمد محمد سعيد مهدي 
غائباً عنها غيبة منقطعة  منذ ثالث سنوات 
يف مكان مجهــول ال يعلم عنه يش وتطلب 
إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعرتاض عليه 
تقديم اعرتاضه أمــام املحكمة خالل مدة 

شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

تعلن محكمة غرب تعز االبتدائية بأن عىل 
عبداملؤمن عيل عبده الحضور إىل املحكمة 
للرد عــىل الدعــوى املرفوعة ضده من 
املدعيني زعفران صدام محمد- ومريم 
عبدالعزيز خالد، ومال، وصفية، وأمان، 
ونجاة، وحياة، وعالية، ونادية، وإيمان، 
ونعيم، وغنا، وسعادة بنات طاهر عبده 
محمد، مالم ســتقوم املحكمة باتخاذ 

اإلجراءات القانونية.

بناء عىل طلب التنفيــذ املقدم من قبل 
رشكة رشــاد بحري للرصافــة - تعلن 
محكمة حريب االبتدائية أن عىل املحكوم 
عليه محمد حســني مهــدي الفقيه 
الحضــور إىل املحكمــة لتنفيذ الحكم 
الصادر ضده يف القضية رقم 6 لســنة 
١٤٤١هـ اختياريــا خالل املدة املحددة 
قانونا مالم فإن املحكمة ستســري يف 

إجراءات التنفيذ طبقا للقانون.

عــيل  عــيل  أحمــد  نايــف  يعلــن 
الغريــزي عــن فقــدان جــواز ســفره 
الصــادر مــن محافظــة مــأرب، فعــىل 
ــم  ــرب قس ــه إىل أق ــده إيصال ــن وج م

ــة. رشط



الــعـدد )١٩٥٤( الـخـمـيـس ٢٦ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٢ نــوفــمبر ٢٠٢٠م

قال رئيس الوزراء الدكتور معــني عبدامللك "إن 
صمود أبطال الجيــش الوطني يف الجبهات وأنصار 
مرشوع الدولــة والجمهورية مــن مقاومة قبلية 
وشعبية وبإسناد صادق وأخوي من التحالف بقيادة 
اململكة العربية السعودية أحبط الهجمات الهمجية 
التي شنتها مليشيا الحوثي االنقالبية باتجاه مدينة 

مأرب".
وأضاف "أن املوقف العســكري للجيش الوطني 
متماسك ويسطرون انتصارات متتالية عىل املليشيات، 
والروح املعنوية لألبطال يف الجبهات عالية، فمرشوع 
الدولة والجمهورية له الكلمة العليا وأنصاره من كل 
أبناء اليمن متماسكون ومتأهبون للذود عن مأرب 

ألنها حصن الدولة والجمهورية".
وأشار رئيس الوزراء يف حوار مع صحيفة  "عكاظ" 
السعودية، إىل أن املليشيات االنقالبية منذ أكثر من 
ستة أشهر دفعت بحشود هائلة وقيادات عسكرية 
محورية وعتاد عسكري كبري للسيطرة عىل مدينة 
مأرب، وأطلقت وعودا متتالية بالسيطرة عىل املدينة 
خالل أيام أو أســابيع، لكن أبطال الجيش الوطني 
وأنصار مرشوع الدولة من القبائل واملقاومة الشعبية 
أحبطوا هذه املوجات الرهيبة من الهجمات بإسناد 
من التحالف بقيادة اململكة، وكبدت املليشيات خسائر 

فادحة يف القيادات واألفراد والعتاد.

استعادة الدولة 
وأوضح الدكتــور معني عبدامللــك، مرشوعنا يف 
الحكومــة والجيش الوطني هو اســتعادة الدولة 
وحماية الجمهورية وإنهاء االنقالب عىل كامل تراب 
اليمن، وبالتأكيد نحتاج إلعادة النظر يف الكثري من 
الجوانب املتعلقة باملوقف العسكري، لكن هذا ال يعني 
بأي حال من األحوال االنتقاص من تضحيات األبطال 
يف مختلف الجبهات، وإنما يأتي يف إطار اسرتاتيجية 
وطنية شاملة، واألحداث األخرية كما أنها كشفت عزم 
وصالبة الجيش الوطني ومنارصي مرشوع الدولة من 
مقاومة قبلية وشعبية، فإنها أيضا أبرزت عددا من 

نقاط الضعف التي يتحتم علينا معالجتها.

مصير مشترك
أكد الدكتور معني عبدامللك، أن العالقة مع التحالف 
الذي تقوده اململكة العربية الســعودية، هي عالقة 

مصري مشرتك وأمن قومي يف الحفاظ 
عىل أمــن واســتقرار املنطقة أمام 
مخططات إيران إلشــعال املنطقة 
طائفياً، وتمددها للسيطرة السياسية 

والعسكرية عىل الدول العربية.
وثمن رئيس الوزراء، التزام اململكة 
بدعــم الحكومــة بقيــادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ودعم جهود اســتعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب، وتأكيدها لهذا 
املوقف أمام من يشــكك بسياسات 
التحالف..مبيناً أن العالقات األخوية 
واملصالح املشرتكة استدعت قدراً كبرياً 
من التنسيق عىل مختلف املستويات..

مشدداً عىل أن شواهد الدعم والتنسيق 
بني الحكومــة اليمنية وتحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة كثرية، وال أدل 
عليها من الجهود الكبرية التي بذلتها 
اململكة لجمع مختلف األطراف يف اتفاق 

الرياض.

اتفاق الرياض
وقال الدكتور معني عبدامللك "نعول 
عىل حكمة وحــرص جميع األطراف 

الســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق 
املصالح اآلنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الرشعية 
بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتوحيد 
الجهود يف مرشوعنا الوطني الستعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب، وتوفري الخدمات والعيش الكريم للمواطن 
والتخفيف مــن معاناته".. مشــددا عىل رضورة 
استمرار هذا الحرص والروح الوطنية التي سادت 
الفرتة املاضية لدعم الحكومة يف عملها عىل األرض، 

فالتحديات كبرية ومعقدة.

مواجهة التحديات
وأضاف رئيس الوزراء" ال مجال ملواجهة التحديات 
القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة يف أقرب وقت 
ممكن، حكومة تكون فوق الخالفات السياسية وأداة 
لحلها، وتعمل عىل األرض من العاصمة املؤقتة عدن، 

وتمكن من القيام بواجباتها".

تدخالت سافرة
وأشار إىل أن التدخالت السافرة يف الشأن اليمني ال 
تزال مكشوفة ومفضوحة من بينها إيران ومرشوعها 
الهدام الذي تســعى لتنفيذه عرب أدواتها يف املنطقة 
ومنها مليشيا الحوثي االنقالبية يف اليمن، وقطر التي 
خرجت عن الصف العربي، واختطت لها مساراً ضمن 
مشاريع هدامة، تستهدف مرشوع الدولة يف اليمن 
وجهود التحالف، ودعمها السيايس واملايل واإلعالمي 

ملليشيا الحوثي االنقالبية.

ال مساومة في سيادة الدولة
وأكد رئيس الوزراء أن السيادة عىل كل شرب من 
أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب ال مساومة 
فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الرشعية..مشرياً إىل 
ان أي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو 
مربر، ينتهي بالتفريــط بالدولة والوطن ملصلحة 

االنقالبيني الحوثيني والقوى املتطرفة..الفتاً إىل 
أن هذا األمر ينطبق عىل سقطرى كما ينطبق 
عىل كل شرب من اليمن، فسقطرى جزء غاٍل من 
الرتاب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء 
اليمن، وال يمكن أن تحكــم أو تدار إال من قبل 

الدولة اليمنية ومؤسساتها الرشعية.

خروقات نظام ماللي إيران
وحول تعيــني النظام اإليراني ســفرياً له يف 
صنعاء، أوضح الدكتور معني عبدامللك، ان نظام 
املاليل يف طهران له تاريخ طويل يف خرق القوانني 
والقواعد الدبلوماسية املنظمة للعالقات بني الدول، 
واالعتداء عىل السفارات واملبعوثني الدبلوماسيني، 
ويأتي إرسالها ما أسمته سفريا لها يف صنعاء يف 

إطار عدم احرتامها اللتزاماتها الدولية.
وقال "كيف لدولة عضــو يف مجلس األمن أن 
تتعامل مع مليشيا بصفة دولة بعيدا عن السلطات 
الرسمية املعرتف بها دوليا، وسبق أن مكنت موالني 
لها باحتالل مقر السفارة اليمنية يف طهران بعد 
أن أعلنت الحكومة قطع العالقات الدبلوماسية 
بني البلدين يف 2015، وأغلقنا حينها سفارتنا يف 
طهران وطردنا السفري اإليراني من اليمن، لكن 
ظلت السفارة اإليرانية تمارس أعمالها املشبوهة 

من صنعاء".

تجاوز الدبلوماسية
واضاف رئيس الوزراء "خاطبنــا األمم املتحدة 
ومجلس األمن والدول الصديقة والشــقيقة بهذا 
التجاوز لألعراف والقواعد الدبلوماســية، وننسق 
حالياً دبلوماسيا مع اململكة العربية السعودية وعدد 
من الدول إلدانة وفضح ممارسات إيران يف مختلف 

املحافل الدولية".

السالم وفق المرجعيات
وجدد رئيس الوزراء التأكيد عىل موقف الحكومة 
الواضح ملفاوضات السالم يف اليمن وهو املسار الذي 
ترعاه األمم املتحدة، ورفض أي مســارات أخرى، 
قائالً "من هذا املنطلق أكدنا عىل الدوام دعمنا لجهود 
املبعوث الــدويل إىل اليمن مارتــن غريفيث، وأبدينا 
إيجابية ومرونة يف التعامل مع مبادراته طاملا تتسق 

مع املرجعيات الثالث املنظمة للحل السيايس يف اليمن، 
وايضاً يف إطار واليته املنبثقة عن قرار مجلس األمن 
2216، وأبدينا اســتجابة لدعوة األمني العام لألمم 
املتحدة يف مارس املايض لوقف إطالق النار وتوحيد 
الجهود ملواجهة جائحة كورونا، وفعالً أعلنا إىل جانب 
تحالف دعم الرشعية وقــف إطالق النار من جانب 
واحد، وحينها تســلمنا املســودة األوىل من اإلعالن 
املشرتك الذي ترجم دعوة األمني العام لوقف إطالق 
النار إىل خطوات عملية، وأبدينــا موافقة عىل تلك 
املسودة ،يف املقابل رفض الحوثيون دعوة األمني العام 
وأبوا أن يوقفوا تصعيدهم وهجماتهم عىل املدنيني 

يف مأرب".
وأضاف" وعوضاً عن االلتفات إىل الخطر املحدق 
املتمثل يف جائحة كورونا، قام الحوثيني بتســييس 
قضية جائحة كورونــا ورفضوا أي مبادرات إلنقاذ 
حياة املواطنني، وبعد 4 أشــهر استلمنا من مكتب 
املبعوث الخاص مسودة معدلة من اإلعالن املشرتك، 
وكانت لدينا مالحظات جوهرية عليها، وأثار تريب 
بعض مفرداتها حفيظة الطبقة السياسية واملجتمع 
عىل حد سواء، فقد رأوا فيها مكافأة ملواقف الحوثيني 
املتعنتة، إجماال أبلغنا املبعوث الخاص رسميا وعرب 
القنوات الدبلوماسية حينها بمالحظاتنا عىل املسودة 
املقرتحة، ووضعنا أمامه جملة من الرؤى واملبادرات 
إلنجاح مساعيه، وقد التقى غريفيث أخرياً بالرئيس، 

وكان لقاء شفافا وإيجابيا".

ورقة ابتزاز
وأشار الدكتور معني عبدامللك، إىل أن الحوثيني 
ينتهجون أسلوباً ابتزازياً يف تعاطيهم مع جهود 
السالم، ويرفضون كافة املبادرات، لدفع املجتمع 
الدويل من أجل انخراطهم يف املشاورات السياسية 
الســرتضائهم، وقال" وقد حذرنا مرارا من أن 
يقع املجتمع الدويل يف هذا االبتزاز الذي تستخدم 
فيه مليشيا الحوثي االنقالبية معاناة املواطنني 
والوضع اإلنساني املتأزم ورقًة سياسيًة." وتطرق 
رئيس الوزراء يف الحوار إىل عدد من املوضوعات 
وامللفات حول مختلف املســتجدات عىل الساحة 

الوطنية.

أكد املكتب الفني للمجلس االقتصــادي األعىل، أن 
اإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشــأن 
تدفق الوقود إىل ميناء الحديدة ومناطق سيطرة املليشيا 
الحوثية االنقالبية تؤكد حرص الحكومة عىل التخفيف 
من معاناة املواطنني وتجنب التسبب يف مزيد من التعقيد 

للوضع اإلنساني بسبب شحة الوقود.
وقال بيــان صادر عــن املكتب الفنــي للمجلس 
االقتصادي األعىل، نرشته وكالة )سبأ(، الثالثاء، :"إن 
اإلجــراءات الحكومية بهذا الصدد تجســد التجاوب 
الحكومــي اإليجابي مع طلبات املبعــوث األممي إىل 
اليمن، دون التفريط يف ضوابط الحد من التجارة غري 
القانونية للوقود يف اليمن، واالستمرار يف جهود وإجراءات 
تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف رصف رواتب جميع 
املدنيني، وهو األمر الذي يعد متطلباً جوهريا وأساسيا 
لتحسني الوضع اإلنســاني، وتتويجا حقيقيا لجهود 
املبعوث الدويل واملنظمات الدولية واإلنسانية يف اليمن".

ودعا البيان، املجتمع الدويل بجميع منظماته ووكيل 
األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، واملبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحــدة إىل اليمن، للقيام 
بدورهم وواجبهم بتحميل املليشيا الحوثية مسؤولية 
تعقد الوضع اإلنساني بســبب مخالفاتهم ونقضهم 
لالتفاق الذي تــم مع املبعوث األممــي، وإجراءاتهم 
التصعيدية املستمرة للتســبب يف أزمات الوقود تارة، 
وخلقها دون مربر تارة أخرى، وتعزيز نشــاطهم يف 
السوق السوداء واستغالل حاجات ومعاناة املواطنني 
تجاريا، وتعريضهم حياة املدنيني للخطر بتخزين الوقود 
يف املباني واألحياء السكنية، وإعاقتهم االستفادة من 
التسهيالت التي قدمتها الحكومة لتوفري الوقود، ورصف 
رواتب املدنيني، وإعاقة جهود العمل اإلنساني الذي يقوم 

به املبعوث الدويل يف هذين املوضوعني.
وشدد البيان ، عىل رضورة اتخاذ املجتمع الدويل، ما 
يلزم إليقاف تلك اإلجراءات التصعيدية من ِقبل املليشيا 
الحوثية، والحد من استغاللهم الال إنساني والغري أخالقي 
للمتطلبات األساسية للحياة ومعاناة املواطنني، لتحقيق 
مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم اإلرهابي 

ضد الحكومة ودول املنطقة والعالم.
ولفت البيــان، إىل نتائج تطبيق آلية تدفق الوقود إىل 
ميناء الحديدة بإرشاف مكتب املبعــوث الدويل خالل 
الفرتة من ديسمرب 2019م إىل أبريل 2020م ..مستعرضا 
أسباب توقف آلية تدفق الوقود إىل ميناء الحديدة بإرشاف 
أممي، والتسهيالت البديلة التي قدمتها الحكومة اليمنية 
للحفاظ عىل مخزون الوقود عند حدود املتطلبات املدنية 
واإلنسانية لتلك املناطق، وإجراءات التصعيد واإلعاقة 
التي تقوم بها املليشيا الحوثية لتعقيد الوضع اإلنساني 
واســتغالل تجارة الوقود لتمويل نشــاطها، وكر 

العقوبات الدولية عىل تجارة الوقود اإليراني.

وقال البيان: "بعد أن قامت املليشيا الحوثية بالتسبب 
يف إيقاف رواتب املدنيني يف مناطق الخضوع لها ملدة تزيد 
عن 5 ســنوات بمصادرتها جميع اإليرادات القانونية 
للدولة وفرض جبايات غري قانونية جديدة، األمر الذي 
عقد الوضع اإلنساني وضاعف من معاناة املواطنني يف 
تلك املناطق وجعل الحكومة عاجزة عن تمويل رصف 
تلك الرواتب دون تحصيل تلك اإليرادات، قامت الحكومة 
بإصدار القرار رقم 49 لعــام 2019 يف إطار املزيد من 
إجراءات تنظيم تجارة الوقود إىل جميع املوانئ اليمنية، 
والحد مــن التجارة غري القانونيــة للنفط اإليراني يف 
اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية 
لواردات الوقود واستخدامها يف رصف رواتب املوظفني 

املدنيني".
وأضاف "أن إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من 
املليشيا الحوثية وإحداث أزمات الوقود يف تلك املناطق 
وإحداث مزيد من التعقيد للوضع اإلنســاني، بهدف 
الحفاظ عىل وضع التســهيل لتدفق الوقود اإليراني، 
واالســتئثار باإليرادات القانونيــة للدولة من واردات 
الوقود إىل ميناء الحديدة يف تمويل نشاطها دون رصف 
رواتب املدنيني، األمر الذي اســتدعى يف نوفمرب 2019 
إىل تدخل املبعوث األممي إىل اليمن الذي تفهم يف حينه 
طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غري 
القانونية للنفط اإليراني، ودعم جهود الحكومة لرصف 
رواتب املدنيني وتحسني الوضع اإلنساني يف تلك املناطق".

وأشار البيان، إىل تقديم مكتب املبعوث األممي يف تاريخ 
22 فرباير 2019م مقرتح آللية وترتيبات مؤقتة لتطبيق 
تلك اإلجراءات يف ميناء الحديدة، من خالل فريق مختص 
تابع له مبارشة، حيث تقوم تلك الرتتيبات عىل أساس 
إيداع اإليرادات القانونية للدولة عىل واردات الوقود إىل 
ميناء الحديدة إىل حساب خاص يف فرع البنك املركزي يف 
الحديدة، وعىل أن ال يمس ذلك الرصيد إال بعد الوصول 
إىل اتفاق عىل آلية لرصف رواتب املدنيني من ذلك الرصيد 

وبإرشاف املبعوث الدويل.
وأكد البيان الصــادر عن املكتــب الفني للمجلس 
االقتصادي األعىل، قبول الحكومة تطبيق مقرتح املبعوث 
األممي، رشط حصول مكتب املبعوث األممي عىل تقرير 
دوري عن ذلك الحساب، والســماح ملختصني تابعني 
له بالتدقيق والرقابة املستمرة عىل ذلك الحساب، كما 
قامت الحكومة بدعم جهود املبعوث وتقديم العديد من 

التنازالت.
وأوضح البيان، أن تنازالت الحكومة شملت السماح 
بدخول دفعة تصل إىل 12 شحنة من شحنات الوقود إىل 
ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك اإلجراءات، 
كما غضــت الحكومة الطرف عن اســتخدام مكتب 
املبعوث ملوظفني يمنيني معروفني بتبعيتهم للمليشيا 
الحوثية للمشاركة يف اإلرشاف عىل تطبيق تلك الرتتيبات 

واإلجــراءات، وعرضت الحكومــة املوافقة عىل إيداع 
اإليرادات القانونية لواردات الوقود إىل أي حساب يف أي 
بنك يف العالم ومنح صالحية السحب منه فقط لغرض 
رصف رواتب املدنيني وبنظر املبعوث الدويل فقط.. مؤكداً 
موافقة الحكومة عىل إيداع تلك اإليرادات بشكل مؤقت يف 
حساب خاص يف فرع البنك املركزي يف الحديدة، بالرغم 
من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة املليشيا الحوثية 
بشكل مبارش، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيني 

لتلك األموال يف حينه.
وقال البيان: "إن التنازالت الحكومية تضمنت أيضاً 
املوافقة عىل طلبات مكتــب املبعوث األممي املتكررة 
بمنح اســتثناءات مختلفة لحوايل 36 شحنة )لديها 
مخالفات مختلفة( من أصل 100 شحنة، وقد طبقت 
تلك اإلجراءات بنجاح وسالسة خالل فرتة تطبيقها، 
وقد كانت أهم نتائج نجاح التعاون الذي تم بني مكتب 
املبعوث الدويل والحكومة يف هــذا املجال ما ييل: عدم 
حدوث أي أزمة وقود يف تلــك املناطق، وتدفق حوايل 
1,376,719 طنــاً من الوقود يف تلــك الفرتة مقابل 
800,858 طنــاً خالل الفرتة املقابلــة لها من العام 
السابق، بزيادة قدرها %72، وهو األمر الذي يعكس 
حجم التسهيالت التي قدمتها الحكومة يف التعاون مع 
مكتب املبعوث، وتحصيل وحجز ما يزيد عن 55 مليار 
ريال يمني يف الحساب املؤقت يف فرع البنك املركزي يف 
الحديدة، والرشوع يف نقاش آليات لرصف رواتب املدنيني 
يف تلك املناطق وتحســني الوضع اإلنساني والحد من 

التجارة غري القانونية للوقود يف اليمن".
وأضاف "خالل فرتة تطبيق تلك اآللية بإرشاف املبعوث 
األممي، تابعت الحكومة قيام املليشيا الحوثية بالعديد 
من اإلجراءات املخالفــة لالتفاق، والتي انتهت يف مايو 
2020 بإفشال تطبيق تلك اآللية املتفق عليها مع مكتب 
املبعوث، وإيقافها، ومن أهم تلك اإلجراءات واملخالفات 
الحوثية: منع الفريق املختص من مكتب املبعوث من 
القيام بمهام الرقابة واإلرشاف عىل الحساب الخاص 
املتفق عليه يف فرع البنك املركزي يف الحديدة، واالمتناع 
عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية ملكتب املبعوث 
الدويل حول حركة الرصيد يف ذلك الحساب وحقيقة وجود 
املبالغ املحصلة فيه، واالســتمرار يف استرياد شحنات 
مخالفة لبعض الضوابط واإلجراءات الفنية أو املرصفية 
أو املالية املتفق عليهــا، والضغط عىل مكتب املبعوث 

للحصول عىل استثناءات لها من الحكومة".
وأشار البيان إىل أن املخالفات الحوثية تضمنت أيضا، 
مصادرة الرصيد املجمع يف الحساب املتفق عليه، والبالغ 
ما يزيد عن 50 مليار ريال، واستخدامه دون الوصول إىل 
اتفاق عىل آلية لرصف رواتب املدنيني، ودون حتى علم 
أو إشعار املبعوث األممي أو حتى املختصني يف مكتبه، 
وتعطيل املشاورات الفنية حول آلية رصف رواتب املدنيني 

من ذلك الحساب، وإعادة تفعيل تلك اآللية مع مكتب 
املبعوث، ووضع الرشوط بشــكل مستمر الستئناف 
أي مشــاورات مع مكتب املبعوث األممي.. الفتاً إىل أن 
املبعوث الدويل أعلن عن مســؤولية املليشيا يف إيقاف 
تطبيق اآللية، التي بات من غري املجدي تطبيقها يف ظل 
تلك املخالفات، األمر الذي تسبب يف تجميدها، وبناء عىل 
توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وحرصا عىل الوضع 
اإلنساني يف تلك املناطق ودعما لجهود املبعوث األممي، 
قامت الحكومة اليمنية منذ تاريخ تجميد تلك اآللية يف 
مايو 2020م بتنفيذ حزمة من اإلجراءات و السياسات 
التي تضمن تدفق الوقود إىل تلك املناطق والحفاظ عىل 
مخزون الوقود فيها عند مستوى متطلبات االستخدام 

املدني واإلنساني.
كما استعرض البيان، أهم تلك اإلجراءات الحكومية 
منها تقديم تسهيالت الستقبال شحنات الوقود املتوقفة 
أمام ميناء الحديدة، )أو أي شحنات تابعة للتجار من 
مناطق الخضوع للمليشيا الحوثية( وتفريغها يف املوانئ 
التي تديرها الحكومة الرشعية وتســهيل نقلها برا إىل 
املناطق الخاضعة للمليشــيا الحوثية، ومنح شحنات 
الوقود الخاصة بقطاعات الصناعــة واإلنتاج وتوليد 
الكهرباء تصاريح وموافقة الحكومة للدخول املبارش 
والتفريغ يف ميناء الحديدة، ومنح شحنات الوقود التابعة 
ألي من منظمات األمم املتحدة، واملنظمات اإلنسانية 
واإلغاثية تصاريح وموافقة الحكومة للدخول املبارش 
والتفريغ يف ميناء الحديدة، وتسهيل نقل الوقود برا من 
مناطق إدارة الحكومة، إىل املناطق الخاضعة للمليشيا 
الحوثية، إضافة إىل املوافقة عىل جميع طلبات االستثناء 
ومنح تصاريح وموافقة الحكومــة لدخول وتفريغ 
شحنات الوقود إىل ميناء الحديدة، والتي تقدم بها املبعوث 
الدويل للحكومة دعما لجهوده، منذ تجميد اآللية التي 

كان يرشف عليها وحتى تاريخ هذا البيان.
وتطرق البيان إىل أهم نتائج تلك اإلجراءات والسياسات 
التي نفذتها الحكومــة خالل الفرتة من 1 مايو وحتى 
5 نوفمرب 2020 وهي ما يــيل: دخول وتفريغ إجمايل 
618,042 طناً من الوقود يف ميناء الحديدة خالل الفرتة 
من مايو إىل تاريخ هذا البيان يف نوفمرب2020، وتمثل 
جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة واإلنتاج 
والكهرباء حوايل %20 منها، كما تمثل جميع الشحنات 
التابعة للمنظمات الدولية واإلنسانية )برنامج الغذاء 
العاملي شحنة واحدة فقط( حوايل %1 منها، والشحنات 
التجارية التي تقدم املبعوث الدويل بطلب منحها االستثناء 

إىل الحكومة حوايل %79 منها.
ووفقا للبيان، تضمنت تلــك النتائج، بلوغ إجمايل 
الرسوم القانونية التي قام الحوثيون بتحصيلها عىل تلك 
الكمية حوايل 13 مليار و 730 مليون ريال، من املفرتض 
وضعها يف الحساب املتفق عليه مؤقتا وبإرشاف ورقابة 

مكتب املبعوث الدويل حسب االتفاق عليه، لتخصيصها 
لرصف رواتب املدنيني، كما استقبل ميناء عدن وميناء 
املكال إجمايل 18 شحنة بكمية تصل إىل حوايل 269,809 
أطنان من الوقود تابعة لتجــار من مناطق الخضوع 
للمليشيا الحوثية، وتم تسهيل نقلها برا إىل تلك املناطق 
بعد استكمال إجراءاتها بسهولة، ويتم يوميا الشحن 
والنقل الربي للوقود من ميناء املكال وعدن إىل مناطق 
الخضوع للمليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها 
إىل 4000 طن، ويبلغ إجمايل ما وصل عن طريق ميناء 
الحديدة وعن طريق النقل الربي من املناطق التي تدار 
من الحكومة إىل مناطق الخضوع للمليشــيا الحوثية 
خالل تلك الفرتة وحتى اآلن مــن الوقود حوايل إجمايل 
1,337,850 طناً، وهي كمية تلبي جميع االحتياجات 
اإلنسانية واملدنية يف تلك املناطق دون حدوث أي خطر أو 
إشكال ملدة ال تقل عن 8 أشهر، وبالتايل يظل يف مناطق 
الخضوع ملليشيا الحوثي كمية مخزنه تكفي لفرتة ال 

تقل عن شهرين قادمني.
وقال البيان: "يف املقابل قامت املليشيا الحوثية باملزيد 
مــن إجراءاتها التصعيدية لتعقيد الوضع اإلنســاني 
واالســتغالل التجاري لتجارة الوقــود بإحداث أزمة 
وقود مستمرة، وتعزيز الســوق السوداء التي تديرها 
يف مناطق الخضوع لها، وذلك من خالل إعاقة وصول 
شــحنات الوقود التي تم نقلها برا، وتأخري وصولها، 
وفرض رسوم وجبايات مختلفة عليهم، وإجبار التجار 
عىل بيع الشحنات املنقولة برا لرشكات السوق السوداء 
التابعة لهم، وتخزين الوقود يف مخازن غري مخصصة 
تابعة ملرشفيهم ولقياداتهم، األمر الذي تسبب يف العديد 
من حوادث االنفجار والحريق يف كل من صنعاء وصعدة 
ومختلف املناطق التي تم إثباتها وتصويرها، وتداولها 
يف اإلعالم، وإجبار رشكات القطاع الصناعي واإلنتاجي 
والكهرباء لبيع جزء من الكميات املستوردة لهم لتعزيز 

نشاطهم التجاري يف السوق السوداء".
وأضاف "أن التصعيد الحوثي شمل أيضا االستمرار 
يف النهب من الحساب الخاص بإيداع اإليرادات القانونية 
لواردات الوقود يف فرع البنك املركزي يف الحديدة، ومنع 
املختصني من مكتب املبعوث األممي من مزاولة دورهم 
الرقابــي واإلرشايف عىل ذلك الحســاب، واالمتناع من 
تســليم أي من التقارير املطلوبة واملتفق عليها، وبناء 
عليه، فإن جميع األرقام واملؤرشات اإلحصائية الخاصة 
بعملية تدفق وتوفر الوقود يف املناطق الخاضعة للمليشيا 
الحوثية تؤكد بقاء املخزون من الوقود يف تلك املناطق 
يف حدود متطلبات االســتهالك املدني واإلنساني، وأن 
األزمة الحالية هدفها تعزيز السوق السوداء التي تديرها 
املليشيا، وتعقيد الوضع اإلنساني واملتاجرة السياسية 

بها يف أروقة منظمات املجتمع الدويل".

33 تقارير

أكد أن السيادة على سقطرى وكل شبر من أرض الوطن مسؤولية أصلية للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية 
رئيــــــــس الــــــــــــــوزراء:

مأرب حصن الدولة واجلمهورية وأبطال اجليش واملقاومة حيققون انتصاراهتم املتتالية عىل املليشــيا احلوثية

دعا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته وتحميل مليشيا الحوثي مسؤولية تعقد الوضع اإلنساني

املجلس االقتصادي األعىل يؤكد افتعال املليشيات ألزمة الوقود لتعزيز السوق السوداء التي تديرها 
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ــة  ــاع محافظ ــل أوض ــا مجم ــف لن ــة ص * بداي
الجــوف بعــد اجتيــاح مليشــيا الحوثــي 

ــا؟ ــردة له املتم
األوضاع يف كل املحافظات التي تســيطر عليها 
مليشيا الحوثي املتمردة أوضاعا مأساوية نتيجة 
الفســاد والخراب والتدمري الذي يحمله مرشوع 
مليشــيا الحوثي املتمردة، وبعد دخول املليشيا إىل 
الجوف وخصوصا الحزم   توقفت عملية التنمية 
تماما بل ورشعت املليشيا يف تدمري البنية التحتية 
إضافــة إىل توقف أعمال االســتثمارات والتطور 

العمراني الذي كانت تشهدها املحافظة.
وعملت املليشــيا عىل االعتداء الســافر وغري 
املسؤول عىل املخطط العمراني والحرضي لعاصمة 
املحافظــة وتوقف عجلة البنــاء الحرضي، كما 
توقفت املشــاريع الحكومية منها ترميم املدارس 
واستكمال بناء هيئة مستشفى الحزم وعدد من 
الوحدات الصحية، وكذلــك توقفت اعمال تأهيل 
شبكة الكهرباء يف مركز املحافظة، وأعمال الطرق 
بما فيها الطرق التي بدأ الربنامج السعودي إلعادة 

اإلعمار يف اليمن بتأهيلها.
ــة  ــل مدين ــن تحوي ــدث ع ــار تتح ــاك أخب * هن
ــة؟ ــتقات النفطي ــوداء للمش ــوق س ــزم إىل س الح
صحيح بعد اجتياح املديرية رشعت املليشــيا 
الحوثية بإغالق محطة رشكة النفط التي كان لها 
دور رئييس يف تخفيف معاناة املواطنني واملسافرين 
عرب املحافظة والنازحــني وأصبح املواطنون اآلن 
يتكبدون املتاعب والخسائر يف توفري احتياجاتهم 
من النفط حيث بلغ سعر الدبة البرتول سعة20 لرت 
عرشين ألف ريال والسبب قيام املليشيا باستئجار 
جميع املحطات يف مديرية الحزم وتشغيلها سوق 

سوداء وهذه كارثة حلت عىل املواطنني الذين وجدوا 
صعوبة كبرية يف رشاء البرتول بهذا السعر خاصة 
يف ظل انعدام الدخل وفرص العمل الغري موجودة 

باملحافظة
وكذلك الغــاز املنزيل الذي أصبــح أهم احتياج 
للمواطن وكذلك يعترب وقودا لبعض وسائل النقل 
الصغرية لكن اســعاره وصلت بعد دخول املليشيا 
للمديرية إىل ثمانية آالف ريال وال يتوفر يف معظم 
األوقات وذلك بسبب قيام املليشيات بالسطو بقوة 
السالح عىل محطة الغاز باملديرية وإغالقها رغم أن 
حصة املحطة باملديرية التزال مستمرة من صافر.

ــي  ــة الت ــاء باملدين ــاع الكهرب ــر قط ــل تأث * ه
ــتمر؟ ــكل مس ــرة بش ــا متوف ــت خدماته كان
تأثر قطاع الكهرباء بشــكل كبري ســواء عىل 
مســتوى الخدمة او تحســينها وبات املواطنون 
يعانون من انقطاع الكهرباء بعد دخول املليشيات 
إىل املحافظة، كما توقفت عملية صيانة شــبكة 
الكهرباء التي كانت ستبدأ يف النصف األول من عام 
2020م وأصبحت الكهرباء منقطعة وشبه معدومة 
وإرغام املليشيات للمواطنني عىل دفع االشرتاكات 

بتكلفة الوحدة للتيار الكهربائي بأسعار تجارية 
يعجزون عن دفعها 

ــدة لكــن  * نحــن اآلن نمــر بســنة دراســية جدي
ــم يف  ــه التعلي ــرية تواج ــكالت كب ــدو أن مش يب
ــدارس  ــض امل ــت بع ــي كان ــزم الت ــة الح مدين
ــرز  ــا أب ــة م ــة طالبي ــن كثاف ــي م ــا تعان فيه

ــوف؟ ــالب الج ــا ط ــي يعانيه ــاكل الت املش
املشاكل التي يعانيها الطالب كثرية جدا لو نبدأ 
من العام املايض عندما تســببت املليشيا يف عدم 
إكمال النصف الثاني للعــام 2019 2020-، هذا 
العام هناك توقف للمدارس يف املديرية وتأخر العام 
الدرايس للعام 2020 _2021وذلك بسبب حرمان 
الطالب من مواصلة عامهــم التعليمي يف املديرية 
واالخطر من هذا هو عزم املليشــيات عىل غرس 
الفكر الطائفي الحوثــي من خالل فرض املناهج 
واملالزم الخاصة بفكرها وهذا يشكل خطورة بالغة 

عىل الهوية الوطنية.
وهناك أيضا عمليات نهب قامت بها املليشــيا 
ملحتويات بعض املدارس من مقاعد دراسية ومعامل 
واجهزة كمبيوترات وغريها إضافة إىل نهب ورسقة 

املقاعد الدراسية التي تم تجهيزها وتوفريها من 
قبل السلطة املحلية لعدد ألف مقعد درايس بقيمة 

واحد وأربعني مليون ريال.
كما عملت املليشــيا الحوثية عىل نهب مرتبات 
املعلمني أثناء تحويل مرتباتهم من الحكومة بأعذار 
واهية مثل فارق التمويل، وقامت باجبار املعلمني 
الحارضين عىل حضور الدورات التدريبية الطائفية 

لتدريس املناهج واملالزم الخاصة بهم.
ــل  ــن الخل ــري م ــة الكث ــاع الصح ــاب قط * ش
ــه  ــىل وج ــزم ع ــوف والح ــت الج ــد أن كان بع
ــذا  ــرية يف ه ــوات كب ــت خط ــد خط ــد ق التحدي
املجــال مــاذا عــن الوضــع الصحــي واملنشــآت 

ــة؟ ــة باملديري الصحي
 الوضع الصحــي يف الحقيقــة ال يختلف عن 
القطاعات األخرى فهو اآلخر طاله عمل تخريبي 
كبري اذ توقف العمل يف سبعة مراكز صحية باملديرية 
كانت تؤدي خدماتهــا يف مجال الصحة اإلنجابية 

والرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ.
وتوقف العمل يف هيئة مستشفى الجوف العام 
ونهبت كافة محتوياته وتوقف العمل يف استكمال 

بناء امللحقــات الجديدة كما توقفت املشــاريع 
والربامج الصحية التي كانت تقدم من املنظمات 

الدولية واملحلية
إضافة إىل ذلــك عملت املليشــيا الحوثية عىل 
اضعاف خدمات القطاع الخاص األمر الذي أدى إىل 
خروج املواطنني إىل املحافظات األخرى مثل صنعاء 
ومأرب وحرضموت لتلقي العــالج بعد أن كانت 
محافظة الجوف خالل ٣ســنوات مضت تستقبل 

حاالت مرضية من خارج املحافظة.
* مــاذا عــن صنــدوق النظافــة والتحســني 
باملدينــة التــي حولتــه املليشــيا إىل مــورد مهــم 

ــال? ــرف واالقتت ــة التط لتغذي
بالنسبة ألعمال الصندوق عرقلت املليشيات أغلب 
أعمال الصندوق بل وسطا عنارصها عىل اإليرادات 
واألصول الثابتة واملتحركة وتريح العمال الذين 
كانوا يعلمون يف النظافة والتحســني وعملوا عىل 
مضايقة الســائقني التابعــني للصندوق وهضم 
مســتحقاتهم من أجل التخيل عن العمل والسعي 
إىل نقل األصول املتحركة إىل مديريات أخرى من أجل 
إفراغ املدينة من النقلة التي كانت قد حظيت بها 

خالل السنوات الثالث السابقة 
* مــاذا عــن اإليــرادات األخــرى كالرضائــب 

والواجبــات؟
قامت املليشيات بالسطو عىل إيرادات الدولة وأخذها 
من التجار واملواطنني من خــالل قطع رخص عمل 
جديدة والغاء الرخص ســارية املفعول ومضاعفة 
الرســوم، إضافة إىل مضاعفة الرضائب والواجبات 
عىل املواطنني وفرض إتاوات أخرى عىل املواطنني تحت 

مسميات تخدم مرشوعهم الطائفي واأليدلوحي.
ــا  ــاني وم ــب االنس ــن الجان ــدث ع ــو نتح * ل
ــن  ــات م ــون يف الطرق ــه املواطن ــرض ل يتع
تعســفات ونحوهــا مــاذا لديكــم يف هــذا 

الجانــب؟
هذا ملف شــائك يف الحقيقة ويتسبب بمعاناة 
كبرية للناس عىل الرغم من املناشــدات املتكررة 
للمنظمات والجهات املعنية التي لم تســتجب أي 
منها بشكل فاعل، فاملليشــيا تقوم بزرع االلغام 
يف الطرق العامة بشكل مكثف، وتقوم باختطاف 
املواطنني من الطرقات ومداهمة األحياء واعتقال 
املواطنني بتهم باطلة وتقييد الحريات الشخصية 

وتقييد حركة املسافرين وغريها.
ــة  * آالف األرس النازحــة كانــت متواجــدة بمديري

الحــزم قبــل اجتيــاح املليشــيا مــا مصريهــا؟
نزحت الكثري من األرس مــن مديرية الحزم إىل 
محافظة مــأرب وخالل عملية النــزوح تجرعوا 
الويالت واآلالم وهم ينزحون من الحزم إىل مارب 

فرارا من بطش مليشيات املوت والدمار الحوثية.
وبعد عمليــة نزوح األعــداد الهائلة من األرس 
من الحزم إىل مأرب تفاجأوا بضعف االســتجابة 

الحتياجاتهم من قبل املنظمة.
* ماذا عن احتياجات النازحني؟

احتياجات النازحني ال تخفى عىل أحد فكل نازح 
يتمنى أن ينال األمن واألمــان وتوفر احتياجاته 

األساسية.

:» « مـدير مـديـريـة حــزم الجــوف لـ

مليشيا احلوثي عطلت اخلدمات وأوقفت
عملية البناء والتنمية يف املديرية

    بدخول المليشــيا توقف التعليم وســائر الخدمات وازدهرت الســوق الســوداء
    تضررت مديرية الحزم في كافة المجاالت بعد اجتياحها من المليشيا المتمردة
  تعرضــت المنشــآت والمرافــق الحكوميــة ألعمــال نهــب وتدميــر ممنهجــة

أكد دولــة رئيس الــوزراء د. 
معني عبدامللك بالرياض أن قطاع 
تلفزيون حرضموت يعّد منجزاً 
وطنياً كبرياً ُيؤسس لالنطالق نحو 
مستقبل مرشق لقاعدة إعالمية 

وطنية متطورة.
الــوزراء خالل  وأبدى رئيس 
لقائــه بالرياض اليــوم رئيس 
قطاع تلفزيون حرضموت مجاهد 
ســاملني بن عيل الحاج، إعجابه 
بما تضمنته الخارطة الربامجية 
لتلفزيون حرضموت من برامج 
متنوعة وهادفة تسهم يف تعميق 
الوعي بالثوابت الوطنية وتسليط 
الضوء عــىل املنجــزات واإلرث 
التاريخي لحرضمــوت وعموم 

محافظات الوطن.
وأشاد د. معني عبدامللك بالكادر 
الوظيفي الشاب بقطاع تلفزيون 
حرضموت من أبنــاء املحافظة 

الذين أســهموا يف إطــالق البث 
الرسمي للقناة، مشــرياً اىل أن 
تلفزيون حرضمــوت الذي يبث 
فقراته للفضاء من مدينة املكال، 
يعّد رافداً للدولة لعكس نشاطات 
التنميــة وتســليط الضوء عىل 
جوانب اإليجاب والسلب، مؤكداً 
دعم الحكومة للقطاع ومساندة 
بدايــات انطالق هــذا املرشوع 

الحيوي.
وكان رئيس قطــاع تلفزيون 
حرضموت مجاهد بن عيل الحاج، 
قد استعرض الخارطة الربامجية 
الرســمي  البث  للقناة لفــرتة 
املبارش، وما تحتويه من برامج 
متنوعة، وتطلعات القناة لتطوير 
املحتوى الربامجــي واإلخباري 
وتأهيل الكادر ومواكبة التطورات 

يف فضاء اإلعالم املرئي.

التقى رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني نجيب السعدي يف مقر 
السلطة املحلية بمديرية املخا، األمني العام 
للمجلس املحيل للمديرية الشيخ اآلنيس 
قاســم زيد، ملناقشــة أوضاع النازحني 
يف املديرية وما يعانــوه ورضورة تعزيز 
التعاون والتنســيق بني السلطة املحلية 
والوحــدة التنفيذية لتســهيل األعمال 
اإلنسانية ودراسة االحتياجات األساسية 
لتنسيق تدخالت مالئمة تضمن تغطيتها 

بالشكل الصحيح وفقا ألولوياتها.
جاء ذلك خالل زيــارة رئيس الوحدة 
التنفيذية ملدينة املخا بهدف تفقد أوضاع 
النازحني واالطالع عىل الشؤون اإلنسانية 
يف املديرية لوضع املعالجــات والحلول 
الالزمــة لتخفيــف معانــاة النازحني 

واملترضرين.
وخالل اللقاء اســتمع الســعدي من 
اآلنيس إىل ُجملة من املقرتحات املسهمة 

يف تحسني وصول الخدمات املقدمة من 
الحكومة وسائر املنظمات اإلنسانية بما 
يضمن استقرار النازحني يف ظل الظروف 

الراهنة.
كما تم مناقشــة عشــوائية مواقع 
النازحني ورضورة إقامة مخيم نموذجي 
يحوي كافة التجمعات، ورضورة توفري 
املياه العذبة التي تمثــل احتياجا ملحا 
للنازحني ولســكان املديريــة، وأهمية 
إعادة تأهيل املدارس لضمان القدرة عىل 
استقبال الطالب النازحني، وأبدت السلطة 
املحلية اســتعدادها لتوفري أرضية يتم 

تخصيصها إلنشاء مخيم للنازحني.
ويف ذات الســياق تفقد رئيس الوحدة 
التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحني 
نجيب السعدي، أوضاع النازحني يف عدد 
من املخيمات بمديريــة املخا، من خالل 
زيارة تفقدية شــملت مخيم الشــهيد 
حمود ومخيم القعطبية، استمع خاللها 

إىل معاناة النازحني والخدمات املقدمة لهم 
واالحتياجات التي لم يتم االستجابة لها.

إىل ذلك التقى رئيس الوحدة التنفيذية 
إلدارة مخيمات النازحني األستاذ نجيب 
الســعدي يف وقت الحق بمكتب الوحدة 
الرئييس بالعاصمــة املؤقتة عدن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ويمثلهم دايفيد 
جوتشــمان نائب رئيس البعثة بصنعاء 
ومارتني أول نائب رئيــس البعثة بعدن 
ورامي حسني املسؤول اللوجستي بعدن.
ناقش اللقاء أوضاع النازحني والعمل 
املشرتك لغرض الوصول إليهم والتخفيف 
من معاناتهــم، متطرقا اىل أهم العوائق 
التي تواجههم يف امليدان والسعي الحثيث 

للعمل عىل حلها.
ويف ختام اللقاء أبدى وفد اللجنة الدولية 
للصليب األحمر استعدادهم للعمل املشرتك 
مع الوحدة التنفيذية ملساعدة النازحني 

والسعي يف تخفيف معاناتهم.

ناقش أوجه التعاون والتنسيق بين الوحدة التنفيذية والسلطة المحلية في خدمة النازحينرئيس الوزراء يؤكد أن قطاع تلفزيون حرضموت احلكومي يعّد منجزاً وطنياً ُيؤسس ملستقبل إعالمي مرشق

رئيس الوحدة التنفيذية يتفقد خميامت النزوح بمدينة املخا ويلتقي الصليب األمحر يف عدن

كانت مدينة الحزم قد شهدت نهضة تنموية وعمرانية وخدمية بشكل 

متســارع يف ظل الحكومة الرشعية، وحني اجتاحتها مليشيا الحوثي 

املتمردة عقب تصعيدها العســكري األخــري يف املحافظة، تحولت إىل 

منطقة أشباح تسودها الجرائم واالنتهاكات والفوىض األمنية العارمة.

ولم تكتف املليشيا بإيقاف أعمال البناء والخدمات والتنمية، بل حولتها 

إىل سوق سوداء ومارست عمليات نهب وتدمري واسعتني يف املمتلكات 

العامة والخاصة، وخلقــت أزمات متعددة يف جوانــب االحتياجات 

األساسية لتصنع أزمة إنســانية خانقة ضاعفت من معاناة الناس 

ووسعت من دائرة الفقر والجوع، يف هذا اللقاء يتحدث خالد الغانمي 

عن هذه الجوانب فإىل التفاصيل:

   التقاه/ طارق السعيد
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شيعت قيادة الجيش وحشود غفرية 
منتصف األســبوع الجــاري، جثمان 
الشــهيد القائد العميد محمد املخاليف 
قائد كتائــب الدعم واإلســناد، الذي 
استشــهد وهو يؤدي واجبه الوطني 
يف جبهــات العز والــرشف يف منطقة 
العلم بمحافظة الجــوف، دفاعاً عن 
الوطن وأهداف الثــورة والجمهورية 
واملكتســبات والثوابــت الوطنية يف 
مختلف جبهــات ومياديــن الرشف 
والبطولة ضد مليشيا الحوثي املتمردة.

    رفيق السامعي

وخالل مراسم تشــييع جثمان الشهيد القائد 
العميد محمد املخاليف الذي تقدمه قائد اللواء 22 
مشاة العميد عبده املخاليف، ونائب قائد املقاومة 
الشــعبية يف محافظة مأرب الشــيخ محمد بن 
غريب، وعدد من القيادات العســكرية، وقيادة 
السلطة املحلية يف محافظة تعز، وأهايل ومحبو 
الشهيد العميد محمد املخاليف أشاد قائد اللواء 22 
مشاة، بمناقب الشهيد الراحل  ومآثره البطولية 
يف التصدي للمليشيا املتمردة، ابتداء من الحروب 
الســت يف محافظة صعدة، مروراً بمشــاركته 
الفعالة يف تحريــر وادي الضباب بمحافظة تعز، 
وغريها من جبهات املحافظة باإلضافة إىل إسهامه 

الكبري يف إعادة بناء القوات املسلحة.
وقال قائد اللواء 22 مشــاة" برحيل الشهيد 
محمد املخــاليف خرت القوات املســلحة قائداً 
مقداما وفذا بذل حياته وروحه الطاهرة والزكية 
يف ســبيل الدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية 
والثوابت واملكتسبات الوطنية، وهو يقارع فلول 
املليشــيا الكهنوتية يف مختلف جبهات وميادين 

القتال.
وأضاف العميد املخاليف" نودع اليوم قائداً شجاعاً 
من قادة الجيــش عرفته جبهــات تعز ومأرب 
والجوف وصنعاء، بعد أن صال وجال يف ميادين 
الرشف والبطولة مســطرا بذلــك أروع املالحم 
والتضحيات الجسام التي ستظل عالمة فارقة يف 

تاريخ النضال الوطني.
 وأشــاد العميد املخاليف بالدور البطويل لقيادة 
ومنتســبي كتائب الدعم واإلســناد الذين قدموا 
خرية قيادتهم من ضباط وصف وجنود يف مواجهة 

املليشيا الساللية، واجرامها الخبيث.
 مؤكداً أن تضحيات العميد محمد املخاليف 
تصنع النرص والخالص لشعبنا يف استعادة 
الدولة ومؤسساتها املختلفة من املليشيا 
الكهنوتية الساللية الخارجة عن النظام 

القانون.
من جانبه أشــار نائب قائــد املقاومة 
الشــعبية الباســلة يف محافظــة مأرب 
الشــيخ محمد بن غريب إىل أن الشــهيد 
الراحل العميد محمــد املخاليف كان بطالً 
مقداما يقف بشــجاعة وثبات يف مقدمة 
الصفوف األمامية إىل جانب أبطال الجيش، 
واملقاومة الشــعبية يف مختلف الجبهات 
وشــارك يف قيادة عمليات تحرير عدد من 
املواقع واملناطق من املليشــيا الحوثية، 
أبرزها تحريــر وادي الضباب يف محافظة 
تعز، باإلضافة إىل مشاركته يف تحرير عدد 
من املواقع العســكرية يف جبهات الجوف 
وصنعاء ومأرب إىل جانب إخوانه من أبطال 

القوات املسلحة.
 ويؤكد الشيخ بن غريب" كان الشهيد 
الراحــل مثــاالً للجندية والقيــادة وفيا 
لوطنه ولقسمه العسكري يف جميع املهام 
العسكرية التي تم تكليفه بها، مؤكدا " له 

دور كبري وبارز يف إعادة تأسيس القوات املسلحة، 
وقدم كل خرباته ومهاراته العسكرية والقتالية 

التي تعلمها ملنتسبيه.

وجرت مراســم التشييع الرســمية للشهيد 
الراحل العميد محمد املخاليف، بعد الصالة عليه يف 
جامع الرشطة العسكرية بمدينة مأرب، ومن ثم 
حملت جثمانه الطاهرة والزكية املوّشــحة بعلم 

الجمهورية يف موكب جنائزي مهيب إىل 
مقربة الشهداء رشق محافظة مارب.

وخالل مراسم التشييع والدفن، ترّحم 
املشّيعون عىل روح الشهيد القائد العميد 
محمد املخاليف الذي استشهد يف املعركة 
الوطنية املقّدســة ضد فلول املليشــيا 
الحوثيــة اإلرهابية الــذراع اإليرانية يف 
اليمن، مؤكدين املــيض قدماً عىل درب 
الشهيد املخاليف وعىل درب كل من سبقوه 
من شهداء الجيش ، وشــهداء املعركة 
الوطنية املقدسة وقادتها حتى تحقيق 
األهداف التي قدموا فيها دماءهم الزكية 
والطاهرة رخيصة يف ســبيل الدفاع عن 
أهداف الثورة والجمهوريــة والثوابت 
واملكتسبات الوطنية، وتحرير كل شرب 
من تراب الوطن الغايل من دنس وإجرام 
املليشــيا الكهنوتية التي أصبحت اليوم 
تعيــش لحظاتها األخــرية وهي تجر 
عنارصهــا وقتالها إىل محــارق املوت 

والهالك.
كما  أشــاد العقيد عمر املخاليف زميل 
الشــهيد، بمناقبه وتضحياته الكبرية 
التي اجرتحها وسطر فيها أروع املالحم 
البطولية يف ســبيل الدفــاع عن الوطن 
ورشعيته الدستورية، وثوابته الوطنية يف مختلف 
جبهات وميادين القتــال، إىل جانب رفاق دربه 

الشجعان األحرار من منتسبي الجيش.

الفتــاً إىل أنه "كان مثاالً للضابط الشــجاع 
املقدام واملخلص لقسمه العسكري، الويف لدينه 
ووطنه وقضيته العادلة، والذي لم يتوان لحظة 
واحدة يف الدفاع عن مبادئ ومكتسبات الثورة 
والجمهورية حتى ارتقى شهيداً مجيدا يف رحاب 

الخالدين.
وعرب املقدم وضاح األحول زميل الشهيد العميد 
محمد املخاليف عن حزنه العميق الذي ألم به هو 
ورفاق دربه، الستشــهاد زميلهم الشهيد محمد 
املخاليف قائد كتائب الدعم واإلســناد الذي سطر 
مالحم بطولية خالدة يف مختلف ميادين الرشف 

والبطولة.
وقال املقــدم األحول" يف الوقــت الذي أحزننا 
استشهاد زميلنا وهو يجود بدمه الطاهر والزكي 
فداء للدين والوطــن، إال أننا فخورون بما قدمه 
من تضحيات كبرية وعظيمة يف ميادين وجبهات 

القتال املختلفة التي شارك فيها. 
وأضاف األحول " نجدد العهد لزميلنا الشــهيد 
العميد محمد املخاليف، وكل شــهداء الجيش أننا 
ماضون يف تطهري تراب الوطن من خبث واجرام 
املليشــيا االنقالبية، وسنسعى لتحقيق األهداف 
السامية التي استشهدوا من أجلها، ولو كلفنا ذلك 
حياتنا وأرواحنا فكل يشء يهون يف سبيل الوطن 
والثورة والجمهورية والثوابت واملكتسبات الوطنية 
التي سنضحي من أجلها بكل غال ونفيس، ومهما 

كلفنا ذلك من ثمن.

يواصل الفريق الهنــديس للواء التوحيد التابع 
لقوات محــور البقع، عمليات املســح امليداني 
لتطهري املناطق املحررة بمديرية البقع من األلغام 
والعبوات التي زرعتها املليشيا الحوثية اإلرهابية 
يف املديرية الحدودية الواقعة شمال رشق محافظة 

صعدة. 
ويبذل الفريق الهنديس جهودا كبرية ومضنية يف 
نزع وتفكيك حقول وشبكات األلغام واملتفجرات 
التي أغرق بها الحوثيون منطقة رشاحة ورشيط 

مديرية البقع الحدودي. 
وقال النقيب ســمري الجرادي قائــد الفريق 
الهنديس لـ"26 ســبتمرب": بأن فريقه الهنديس 
استطاع أن ينتزع خالل العام الجاري يف منطقة 
رشاحة املطلة عىل الرشيط الحدودي مع اململكة 
العربية الســعودية، أكثر من 12 ألف لغم كانت 
املليشيا قد زرعتها قبل دحرها من املنطقة واليزال 
الفريق مســتمرا يف عملية البحــث حتى تأمني 

املنطقة بشكل كامل.
وأضاف النقيب الجرادي بأن الفريق الهنديس 
تمكن من تأمني وتطهري أكثر من عرشين حقال 
ومنطقة ملغومة يف تباب سلسلة جبال رشاحة 
االسرتاتيجية وعىل الطريق الصحراوي الفرعي 
قرب الســياج الحدودي بني اليمن والسعودية، 
مشريا إىل أن األلغام واألجسام املتفجرة التي تم 
نزعها بلغت حتى اآلن )3500( لغم عربات مدرعة، 

و) 2500(عبوة ناســفة بعضها تنفجر عن بعد 
واخرى تنفجر عرب الحركة، وأكثر من )500( عبوة 
مموهة، و)4000( لغم فردي مختلف األشــكال 
واألحجام، وإتــالف )1500(لغم عربات زرعتها 
املليشيا االنقالبية اإلجرامية  التابعة إليران قبل 
فرارها من املناطــق التي تم تحريرها يف  مواقع 

بجبهة رشاحة مديرية البقع. 
وأضاف أيضا: استخرج الفريق ) 600( قذيفة 
هاون قامت املليشــيا  بنزع صواعقها وتركيب 
فتيل متفجر لها وزرعها كشبكات مدفونة تعمل 
كألغام موصلة بدواسات فردية وعربات، باإلضافة 
إىل تفكيك أكثر من عرشة " طوربيدات " أشــبه 
بصواريخ طريان معبئة بمادة ) تي إن تي(  كانت 
مدفونة ويتم توصيلها بدواسات عربات وضعت يف 
الطرق الرئيسية، والتي يصل فيها وزن الصاروخ 

أكثر من) 100 (كيلو جرام. 
وأوضح الجرادي أن الفريق الهنديس تمكن يف 
شــهر مارس املايض من نزع وتفكيك أكرب حقل 
ألغام يحوي قرابــة ثالثة آالف لغم أريض وعبوة 
ناسفة يف منطقة رشاحة، بمديرية البقع، كانت 
زرعتها مليشيا الحوثي االنقالبية قبل دحرها منها 
مشريا اىل ان املليشيا الحوثية زرعت هذه الكمية 
من األلغام والعبوات الناسفة يف مساحة صغرية 
تقدر بـ2 كم، بمنطقة رشاحة املطلة عىل السياج 

الحدودي. 

ويف ظل غياب خرائط األلغام املزروعة من قبل 
مليشيا الحوثي يف مناطق مديرية البقع املحررة، 
تبقى عملية البحث عن األلغام املدفونة يف باطن 
االرض مضنية، ويعتمد الفريــق الهنديس عىل 
املسح امليداني بشكل مستمر وعىل التنبؤ عقب 
وقوع حوادث قريبة" وفق ما ذكره النقيب سمري 
الجرادي " يقوم الفريق الهنديس بشكل مستمر 
بتفتيش وتفحص املناطق املحررة التي يتمركز 
فيها لواء التوحيد، حتى نجد أي دليل يثبت بأنها 
زرعت باأللغام لنقوم بتطهريها، وأحيانا إذا انفجر 
لغم بأحد املواطنني أو أي عربة مدنية أو عسكرية 
نبارش عىل الفور يف النــزول والتفتيش، لتطهري 
املكان من جميع االلغــام والعبوات ومخلفات 

الحرب". 
وأكــد الجرادي أن الفريــق الهنديس قدم منذ 
بداية العام 2020 وحتى األن نحو اربعة شهداء 
من أفراده خالل عملهم يف الفرق الفنية وامليدانية 

والعاملة يف مجال تفكيك ونزع األلغام. 
وحول اإلمكانيات التي يمتلكها الفريق الهنديس 
قال النقيب الجــرادي: إن الفريق الهنديس للواء 
التوحيد التابــع لقوات محور البقع يقوم بعمله 
بإمكانيات بســيطة، وبالرغم مــن ذلك حقق 
نجاحات كبرية يف تطهري العديد من مناطق البقع 
من األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي اإلجرامية.

في تشييع رسمي وشعبي للشهيد العميد محمد المخـالفي في مأرب

العميد املخاليف: كان الشهيد مثاالً للضابط املقدام واملخلص لقضيته ووطنه
بن غريب:الشهيد كان له دور كبري يف إعادة بناء القوات املسلحة

النقيب الجرادي: تمكنا من تأمين وتطهير أكثر من عشرين حقاًل ومنطقة ملغومة في عدة مناطق قريبة من السياج الحدودي بين بالدنا والسعودية 

املليشيا تزرع األلغام بطرق عشوائية.. وعملية البحث عنها مضنية وحتتاج إىل مسح مستمر

انتزاع أكثر من 12 ألف لغم منذ بداية العام اجلاري يف حمور البقع
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وأنت تزور مختلف جبهات وميادين العز والرشف 
والفداء بمحافظة الجوف التي يرابط فيها أبطال القوات 
املسلحة من منتسبي اللواء 161مشاة يف قمم املرتفعات 
وبطون األودية، تجد أمامك رجاالً أشــداء يرسمون 
النرص الكبري ويصنعون مجدا وطنيا شامخا، معهم 
وبهم تعيش لحظات من الثبات والصمود األسطوري، 
تشاهد وتتمعن بناظريك يف حياتهم اليومية الكثري من 
املعاني والقيم لحياة وشــموخ رجال باعوا أنفسهم 
ووهبوها لله ثم للوطن من أجل سمو أهدافهم النبيلة 
يف التصدي ملرشوع ساليل بغيض، وفئة باغية وخارجة 
عن اإلجماع الوطني واألمة ،سفكت الدماء يف كل مكان 

ونرشت الدمار والخراب يف ربوع الوطن.
يف كل مكان وبقعة من أرض املواجهة مع املليشيا 
الحوثية املتمردة ويف ذروة سنام التضحية، تجد أبطال 
القوات املسلحة يسطرون مجدا تليدا لوطنهم بعزمهم 
الذي ال يلني وإرصارهم الذي ال يعرتيه الرتدد، وإرادتهم 

الفوالذية التي ال تنكر.

            عزم وثبات
تذهب إليهم حيث هم يف مواقع القتال ويف الخطوط 
األمامية، لتجدهــم عنوانا للعزم والثبــات واإليمان 
بعدالة قضيتهم، وتتجىل القوة والصالبة من محياهم، 
متسلحون باإلرادة واإلرصار وبعقيدة قتالية مستمدة 
من قيم الجمهوريــة وروح الدســتور اليمني غري 

املتسامح مع جماعات التمرد واإلرهاب والفوىض.

      قدرات عسكرية
يقود العميد الركن مطيع الدميني معركة التصدي 
ملحاوالت مليشيا الحوثي املتمردة من اخرتاق مواقع 
الجبهة، ويمتلك خربة ميدانية واسعة، فهو عسكري من 
طراز رفيع كنا معه نتناقش الوضع العسكري يف املحور 
الشــمايل، ومواقع اللواء 161مشاة، وتأتي معلومات 
عن تحشيد عنارص مليشيا الحوثي املتمردة يف مركز 
مديرية خب الشعف، وتجمع لآلليات ومركبات عسكرية 
استعداداً لشن هجوم عىل جبهة وادي املهاشمة، وعىل 
الفور تحرك القائد إىل الجبهة ملتابعة التجهيز واالستعداد 

عسكرياً وقتاليا ولوجستيا.
يتمتع العميد الدميني بكارزمية عسكرية واسعة، 
وجبهات الرشف والبطولة هي من تتحدث عن صوالته 
وجوالته، وهو يجندل قادة املليشيا الكهنوتية املدعومة 
إيرانيا، مع عنارصها ومقاتليها التي تقودها إىل محارق 

املوت والهالك.
كان العميد الركن مطيع الدميني قائد اللواء يناقش 
مع قادة املواقع العســكرية واالســرتاتيجية املوقف 
العسكري، بعد عملية االستطالع الناجحة التي نفذتها 
وحدة االســتطالع التابعة للواء، وكان هناك استعداد 
للهجوم ستنفذه املليشيا املتمردة، بعدها يطمنئ قائد 
اللواء عىل جاهزية املوقف العسكري الذي بني عىل أسس 
مدروسة بعناية فائقة، أفىض إىل إفشال الهجوم الذي 

أعدته تلك العصابة اإلجرامية.

ويتمتع منتسبو اللواء بمهارات وقدرات عسكرية 
نوعية انعكست عىل ســري املعارك األخرية بمحافظة 
الجوف، والتي حققت انتصارات واسعة وكاسحة تكللت 
بالسيطرة عىل مساحات واسعة من األرض واغتنام 
الكثري من اآلليات واملدرعات العسكرية والسالح والعتاد 
والذخائر التي كانت بحوزة عنارص املليشــيا الذين 

سقطوا بني قتيل وجريح ومقبوض عليه.

         استعداد ومواجهة
وتأكيدا من جاهزية الكتائب املقاتلة، والرايا املكلفة 
بتأمني املواقع العسكرية واالسرتاتيجية ليتواصل بعدها 
قائد اللواء مع قيادات الوحدات واأللوية العســكرية 

األخرى يف بقية املواقع العسكرية من امليمنة وامليرة 
للتنسيق والتعاون معهم لتحرير معسكر الخنجر وبقية 
املواقع العسكرية واالسرتاتيجية األخرى، وهو ما تحقق 
بالفعل، وكر الزخف الخائب الذي كانت تســتعد له 

املليشيا املتمردة.

دور فاعل لمقاتالت التحالف
كان لطريان التحالف العربي حضور نوعي يف هذه 
املعركة البطولية، وهو يســتهدف برضباته الجوية 
املركزة مراكز تجمعات تلك املليشيا الكهنوتية املدعومة 
من إيران يف مركــز مديرية خب الشــعف ومناطق 
تجمعاتهم يف سوق الثلوث القريب من منطقة العقبة 

املطلة عىل مدينة الحزم عاصمة املحافظة، بينما كان 
االشتباك مع عنارص الحوثي املتمردة يزداد رضاوة يف 

هذه املعركة.

بطوالت خالدة 
وكما تشاهدون اآلن أبطال اللواء 161 يف مواقع العز 
والرشف يكبدون العدو عميل إيران خســائر برشية 
ومادية كبرية يف األرواح والعتاد واملعدات القتالية التي 
استولت عليها ونهبتها تلك العصابة اإلجرامية املارقة 
من مؤسسات الدولة بعد انقالبها املشؤوم عىل الدولة 

املخطوفة

قادمون
ويضيف العميد الدميني" قادمون إىل صنعاء بفضل 
الله سبحانه وتعاىل ثم بجهد هؤالء الرجال أبناء اليمن 
من منتســبي الجيش الوطني يف اللواء 161، وكافة 

منتسبي القوات املسلحة األبطال األوفياء لوطنهم.
وأوضح قائد اللواء 161 بعد العملية العســكرية 
الخاطفة والناجحة حررنا الكثري من املواقع العسكرية 
واالسرتاتيجية يف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 
منها سالسل جبلية كبرية، وصحاري واسعة، وأيضاً 
مساحات عسكرية واسعة، وأصبحنا اليوم مطوقني 
مدينة الحزم عاصمة املحافظة ومســألة تحريرها 

واستعادتها أصبحت مسألة وقت ليس إال.

صمود وإصرار
وقال العميد الدميني: بعزيمة وصمود الرجال من 
أبطال الجيش وإيمانهم باللــه وبقضيتهم الوطنية 
العادلة سنحرر كافة الرتاب اليمني من دنس وإجرام 
املليشيا اإلمامية وما شاهدتموه اليوم خري دليل عىل 

ذلك. 

مواكبة المعركة
ونحن نواكب املعارك العســكرية والبطولية التي 
يخوضها أبطال الجيش من منتسبي اللواء 161 وننقلها 
إىل الرأي العام، شــاهدنا مــرح العمليات القتالية 
واملعارك التي دارت يف أرض املعركة بعد أن تمكن فيها 
األبطال البواسل من تحرير واستعادة مواقع عسكرية 
اسرتاتيجية واسعة، وكبرية جدا يف مديرية خب الشعف 
وصحاريها التي كانت بمثابة املقربة الجماعية لقادة 
عنارص املليشيا املتمردة املدعومة إيرانيا مع عنارصها 

التي تقودها إىل محارق املوت والهالك.

دور للفريق الهندسي
يف هذه املعركــة البطوليــة كان الفريق الهنديس 
متواجد يف مقدمة الصفوف األمامية وهو يقوم بانتزاع 
حقول األلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا 

املوت والدمار واإلجرام الساللية والظالمية يف محاولة 
منها إلعاقة تقدم الجيش الوطني، لكن أبطال الفريق 
الهنديس يف اللواء 161 كان حارضاً بقوة، وهو يقوم 
بدور كبري وفعال يف فتح الطريــق اآلمن أمام طالئع 
الجيش، وانتزاع تلك األلغام والعبوات الناســفة التي 

زرعتها املليشيا املتمردة.

مكاسب استراتيجية
جبهة وادي "املهاشمة" تمتد من منطقة اليتمة إىل 
مركز مديرية خب الشعف عىل مساحة جغرافية تقدر 

ب 40 كم.
 أثناء زيارتنا امليدانية يف نهاية وادي املهاشمة بمديرية 
خب الشعف التقينا الرائد محفوظ اليوسفي ركن توجيه 
اللواء 161 وتحدث عن الدور الكبري والفعال الذي يقوم 
به األبطال املرابطون يف هذه الجبهة ضد مليشيا الحوثي 
املتمردة، وما يســطرونه من مالحم بطولية خالدة 
دفاعاً عن الثورة والجمهورية، ويرسمون بعزيمتهم 
وإخالصهم مالمح اليمــن االتحادي يف ميدان الرشف 

والبطولة. 
عن أهمية املواقع العســكرية واالســرتاتيجية، 
والسالســل الجبلية املطلة عــىل مركز مديرية خب 
الشــعف التي تم تحريرها واســتعادتها يف املعركة 
األخرية، يتحدث الرائد محفوظ اليوسفي قائالً: تعترب 
هذه السالســل الجبلية، واملواقع العسكرية التي تم 
تحريرها مؤخراً ذات أهمية اسرتاتيجية حيث تعد املنفذ 
الوحيد املؤدي إىل محافظة صعدة، والطريق الذي يربط 
بني منطقة اليتمة ومديرية خب الشعف املمر الوحيد 
ملديرية خب الشعف، وبهذا يقرتب أبطال الجيش من 
مركز املديرية وأيضاً مركز محافظة الجوف، فهم اآلن 
بالقرب من مركز مديرية خب الشعف، وعما قريب 
ستزورنا ونحن يف قلب مديرية خب الشعف، ويف مدينة 

الحزم إن شاء الله. 
يف هذه املعركة البطولية والتاريخية تعرضت املليشيا 
الكهنوتية للخسائر املادية والبرشية واملعنوية يف عدتها 
وعتادها، باإلضافة إىل مرصع العرشات من عنارص تلك 
العصابة اإلجرامية، وحتى اآلن ما تزال جثث قطعانها 

متناثرة يف جبال ووديان وشعاب وصحراء الجوف. 
ويضيف الرائد اليوسفي " نقول لزمالئنا املرابطني 
يف مختلف جبهــات وميادين الفداء اصمدوا ورابطو 
فالنرص قاب قوسني أو أدنى، وهو حليفنا مهما طال 
الزمن أو قرص؛ ألن تلك العصابة اإلجرامية أصبحت 
اليوم أهون من بيت العنكبوت، ويف أضعف حاالتها، 
ونحن عىل الحق سائرون وعىل درب الشهداء ماضون، 
ولن نرتاجع أو نتهاون بقطرة دم من دماء الشهداء 

والجرحى األبطال.

« تواكب انتصارات أبطال القوات المسلحة «

يف اجلوف .. انتصارات متتالية وفعل عسكري متسارع
خالل املعارك األخرية التي شهدتها محافظة الجوف 
حقق أبطال القوات املسلحة مسنودين برجال املقاومة 
الشــعبية ومقاتالت تحالف دعم الرشعية، انتصارات 
واســعة أفضت إىل دحــر عنارص املليشــيا الحوثية، 
والســيطرة عىل مساحات واســعة ومواقع عسكرية 
اســرتاتيجية، واغتنام عدد كبري من األسلحة واملعدات 
واآلليات العسكرية التي ســطت عليها املليشيا عقب 

تمردها عىل الرشعية الدستورية يف البالد.
يف هذا التقرير نستعرض الدور البارز للواء 161 مشاة 
يف هذه املعارك، والذي أبىل فيها بالء حســنا إىل جانب 
األلوية األخرى وقيادة املنطقة العســكرية السادسة 

ورجال املقاومة الشعبية.

   رفيق السامعي - تصوير/ عماد الصبري

سيطرت القوات المسلحة على مواقع عسكرية استراتيجية قلبت موازين المعركة

     لــن تتوقف العمليات العســكرية حتى تحرير كامل تراب 
محافظة الجوف واستمرار التقدم صوب صنعاء

   يقاتــل األبطــال بعــزم وإصــرار وعقيدة قتالية راســخة 
مستمدة من قيم الجمهورية وروح الدستور اليمني

توفيق الحاج
شــهدت جبهات رشق صنعاء ومحيط 
مأرب معارك محتدمة منذ مطلع األسبوع 
الجاري، عقب محاوالت عنارص مليشــيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران يف التسلل 
ملواقع األبطال، ليتمكن أبطال القوات املسلحة 
من إحباط محاوالتهم والتنكيل بهم وتحقيق 

مكاسب عسكرية جديدة.
وعىل إثر ذلك تصاعدت العمليات العسكرية 
للقوات املسلحة مسنودة باملقاومة الشعبية 
محققني تقدمات نوعيــة وتحرير مواقع 
عسكرية اسرتاتيجية، كما أسندت العمليات 
العسكرية برضبات مدفعية مكثفة أمكنت 

من تعزيزات املليشيا ودكت تحصيناتها.
وخالل املعارك شــن طريان تحالف دعم 
الرشعية عــدة غارات دقيقة اســتهدفت 
تحركات املليشيا ومواقعها املختلفة مسفرة 
عن مقتل وإصابة العــرشات وتدمري أربع 
آليات عسكرية تابعة للمليشيا بينها خمسة 

أطقم قتالية، وتمكن األبطال من إسقاط 6 
طائرات مسرية كانت يف مهمة استطالعية 
عىل مواقع الجيش يف الجبهات الغربية ملأرب.
وأســفرت املعارك عن خســائر فادحة 
تكبدتها املليشــيا، حيث أفــادت مصادر 
عسكرية لـ"26سبتمرب": أن أبطال الجيش 
بمســاندة املقاومة الشعبية كبدوا مليشيا 
الحوثي خالل املعارك خسائر كبرية يف العتاد 
واألرواح، ولقــي أكثر مــن 30 عنرصاً من 
عنارص مليشــيا الحوثي مرصعهم خالل 
مواجهات يومي األحد واألثنني بينهم قيادات. 
 ويوم الثالثاء أفادت املصادر العســكرية 
مرصع 15 من عنارص مليشيا الحوثي يف ظل 
استمرار املعارك واملواجهات وفرار عنارص 
الحوثي مخلفني وراءهــم اآلليات واملواقع 

القتالية. 
اعرتاف بالهزيمة

الهزيمــة التي تلقتها مليشــيا الحوثي 
يف أطراف محافظة مــأرب والجحيم الذي 
اصطلته عنارصها دفعت أحد أكرب القيادات 

الحوثية املتمردة إىل االعرتاف بأن املعركة التي 
تخوضها عنارص املليشيا يف مأرب خارسة 
بامتياز وأنها دمرت معظم قوات املليشــيا 
وأن هناك قوافل من القتىل والجرحى ومئات 

املفقودين يوميا.
وقال القيادي صالح هربة – أحد مؤسيس 
مليشــيا الحوثي – يف مداخلة له عىل قناة 
ســعودية 24 إن مليشيا الحوثي تحرتق يف 
مأرب ويقتل من عنارصها يوميا العرشات 
بسبب االستهانة بأرواح أبناء القبائل اليمنية. 
وأضاف أن من يقتلون هم من املغرر بهم 
ممن تسوقهم قيادات عنرصية إىل املحارق، 
داعيا املغرر بهم إىل االنســحاب أو تسليم 
أنفسهم للجيش وعىل ابناء القبائل االنسحاب 
من الجبهات فهناك تصفية عرقية لصالح 

أرسة واحدة وفئة واحدة.
ومما جاء يف حديثه قولــه "لم يأت من 
مــأرب منذ ثمانية أشــهر ســوى قوافل 
الجنائز اليومية وصور الضحايا يف الشعاب 
والصحاري أما مــأرب فلم يدخلها عنرص 

حوثي واحد ورغم ذلك هناك من يكذب ليل 
نهار أنهم سيطروا عىل مأرب. 

انهيارات ورصاع أجنحة
 اعرتاف هذا القيادي الحوثي إقرار بهزيمة 
املليشيا الحوثية وانهيارها واقرتاب نهايتها 
وهو اعــرتاف بمدى قــوة وصالبة أبطال 
الجيش الذين يحصــدون عنارص وقيادات 
مليشيا الحوثي كل دقيقة وثانية يف مختلف 
الجبهات وهو اعرتاف ليس األول وال األخري بل 
سبقه عدة ترصيحات ومنشورات وتغريدات 
لكثري من قيادات املليشيا االنقالبية وقبل ذلك 
حذرت قيادة الجيش املغرر بهم ودعت يف عدة 
بيانات كل القبائل وكل اليمنيني إىل مقاومة 
املليشــيا وعدم االنخداع بها واالنجرار وراء 

كذبها وتزييفها.
وتشهد مليشيا الحوثي االنقالبية انهيارا 
شــديدا يف صفوفها ورصاعا بني أجنحتها 
يتمحور حول الهيمنة عىل النفوذ والسلطة 
واملال كما تعاني من شــح يف اإلمكانيات 

البرشية.

هزائم ساحقة وخسائر فادحة تتلقاها المليشيا في جبهات محيط محافظة مأرب هزائم ساحقة وخسائر فادحة تتلقاها المليشيا في جبهات محيط محافظة مأرب 

أبطال اجليش حيققون مكاسب عسكرية يف جبهات مأرب ورشق صنعاءأبطال اجليش حيققون مكاسب عسكرية يف جبهات مأرب ورشق صنعاء
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يتضمن الهــدف األول من أهداف 
الثورة األم 26 ســبتمرب 62 م والذي 
ينص عــىل: التحرر من االســتبداد 
واالستعمار ومخلفاتهما، بما معنى 
القضاء عىل االستعباد والظلم اإلمامي 
الكهنوتــي املســتبد، والذي جثم يف 
تسلطه عىل الشعب قروناً من الزمن.
أما اإلرث اآلخــر أو الرتكة الثقيلة 
تتمثل بمخلفات االستعمار الربيطاني 
البغيض الذي غزا محتالً أرض جنوب 
الوطن طوال 129 عاماَ، وبالتايل ليس 
ثمة فرق بني أدبيات الثورتني باعتبار 
ثورة 14 أكتوبر الوليد الرشعي لثورة 
ســبتمرب الخالــدة.. يف ذات اإلطار 
الذي يصب يف واحدية الثورة اليمنية 
العظيمة واملصري املشــرتك.. كهدف 
اســرتاتيجي انتظره الشعب طويالً، 
كحلم وطموح تحقــق إثر نضاالت 
مريرة يف سياق مع العرص والتطلع 
نحو حياة الحرية والكرامة وتحقيق 
العدل واملســاواة والعيش الكريم، 
ويف ســياق الدولــة الديمقراطية 
والنظام الجمهــوري العادل والتي 
توجت بنضاالت وتضحيات جســام 
لكل مناضــيل الثورتني بتبادل أدوار 
النضال فيما بينهما، وبالتايل من املهم 
هنا اإلشارة إىل الرتكة االستعمارية 
الثقيلة التي خلفها املســتعمر بعد 
رحيلة والتمثل بنــرش قيم الفرقة 
والشتات يف إطار مبدأ " فرق تسد" 

وكذا نــرش الفتن وتوســيع رقعة 
الخالف واالختالف بني أبناء الجنوب 
بهدف الهيمنة واالستحواذ عىل ثرواته 
ومقدراته، ســاعياَ يف ذات الوقت إىل 
تفتيت وطمس الهوية اليمنية، من 
خالل دعم املشاريع الجهوية الداعية 
إىل تمزيق النسيج االجتماعي بإنشاء 
كيانات اجتماعية صغرية مثل جمعية 
" عدن للعدنيــني" واتحاد الجنوب 
العربي، والتي بدورها لعبت بريطانيا 
عىل هذا الوتر بإمعان منقطع النظري، 
كما برعت يف استحداث نظام املواليد 
للعدنيــني حفاظا عــىل نظام دول 
الكومنولث، يف سياق اإلمرباطورية 

التي ال تغيب عنها الشمس.
ونســتطيع القول هنا: بإن أعظم 
منجز تحقــق لجمهوريــة اليمن 
الجنوبيــة بعد اســتقالل الجنوب 
اليمني املحتل يف 1967م "يوم الجالء" 
هــو التحدي األكرب لتلــك القيادات 
التي اســتطاعت توحيد 23 سلطنة 
وإمارة ومشيخة بإزالة ركام اإلرث 

االستعماري البغيض.
ســالم عــىل ثــورة 14 أكتوبر 
األســطورة التاريخية بقيادة الرمز 
الشــهيد الثائر.. راجح غالب لبوزة 

ورفاقه الثوار األحرار.
سالم عىل الشــهداء األبرار وعىل 
ردفان األشم يف ذكرى ثورته الـ 57 

العظمى.

علي الربيعي

بأعناق مرشئبة وجباه ناصعة عاد األحرار إىل الحياة بعد سنوات عجاف يف سجون 
الظالم الدامس وزنازين االستبداد والقهر يف ظلمات بعضها فوق بعض ما كان لها 
أن تنقيض وتتبدد لوال الثبات والصمود والبصق بوجه السجان الظالم ويأس الجالد 
من الضحية ليكتب التاريخ بأنصع صفحاته إرشاق شمس يوم تحرري ال يقل شأناً 
عن يوم الـ26 من سبتمرب من العام 1962 يوم انسدال الستار عن حقبة سوداء من 
تاريخ شعبنا والولوج إىل مرحلة ما كان لليمن أن يلج اليها لوال كفاح سنوات طويلة 

قام بها األحرار بحثا عن الحياة والعدالة واملواطنة املتساوية.
 سقط الجالد وتحطمت القضبان وانكرت القيود وحلق أبناء الكرام يف سماء الحرية 
ليبقوا شهود حقيقة حاول الكهنوت أن يخفيها ويرفعوا صوت الكرامة الذي سعى 
العربيد أن ال يســمعه احد ويف الوقت الذي كانت الجريمة تنتيش وتتلذذ بآالم واوجاع 
املختطفني واملخفيني كانت االقدار تسوق القطعان إىل األرس يف ميادين العزة والكرامة 
زمرا ولم تستيقظ قادة االنقالب إال وكتائبهم التي دفعوا كثريا لتدريبها تجر كالخرفان 
ال حول لها وال قوة مما يسمونها بكتائب الحســني إىل الوية الصماد مجموعة قتلة 
وقطاع طرق أتاهم األبطال من أبناء الجيش واملقاومة من حيث لم يحتسبوا حادثة 
كان وقعها أليم عىل مرتزقة إيران جعلتهم يشدون الرحال إىل سويرا لتوقيع اتفاق 

تبادل أرساهم بمعتقلينا ومختطفينا ودون مماطلة او تسويف هذه املرة.
 لقد كانت صورة عظيمة تلك التي رسمها شعبنا خالل استقبالهم للمحررين سواء 
يف مطاري سيئون وعدن أو يف عاصمة األحرار مدينة مأرب حيث خرج االهايل يف مشهد 
إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل مستوى الوعي واالدراك الذي وصلوا إليه وما زاد املشهد 
روعة هو ما قام به قيادات الدولة ممثلة بقيادة السلطة املحلية يف املحافظة رئاسة 
أركان الجيش وعدد من املســؤولني ومنظمات املجتمع املدني الذين كانوا يف مقدمة 
املستقبلني ملوكب األحرار عرفانا بتضحياتهم الجسام التي قدموها يف سبيل انعتاق 

شعبنا من براثن املايض البغيض. 
 قد تكون الفرحة لم تكتمل بعد نظرا ألنه ال يزال الكثري من أبنائنا يقبعون يف سجون 
الكهنوت الظالمية إال أن اآلمل هو سيد املوقف وان تحرير عددا من مختطفينا قد بعث 
يف نفوس الجميع روح النضال والكفاح املستمر حتى يحني موعد النرص املشهود الذي 
ستكون فيه سجون ومعتقالت شذاذ اآلفاق ركاما فوق رؤوسهم وإىل أن يأتي ذلك اليوم 
الذي ال بد له أن يأتي بعز عزيز أو بذل ذليل ســيبقى شعبنا يف حالة تعبئة واستنفار 
ليتزامن تحرير العرض مع تحرير األرض وهذا عىل ما يبدو هو خط سري قافلة الحرية 

دون االلتفات لنباح الجراء. 
دامت بلدنا بعز وتمكني وال نامت أعني الجبناء.

ثمــة معركة أخــرى تخوضها 
مليشــيا الحوثي ضد اليمنيني هي 
املعركة الفكرية أو معركة الهوية، 
ومهما طالت املعركة العســكرية 
فالشــك أن الحرب ستضع أوزارها 
ذات يــوم، غري أن تأثــريات حرب 
الفكر والهوية ســتظل ردحاً من 
الزمن وســيظل النشء والشباب 
الذين حقنتهم املليشــيا بســموم 
الفكر الطائفي العنرصي أشــبه 
بقنابل موقوتة جاهزة لالنفجار يف 

أي لحظة.
منذ انقالب املليشيا الحوثية عىل 
الدولة نهاية 2014م خاضت حرباً 
بال هوادة ضد الهوية واســتهدفت 
النظام الجمهوري والرموز الوطنية 
وعمــدت اىل محاولة طمس معالم 
الهوية والحضارة واستبدال شعارات 
الجماعة الطائفية بدال عن الشعار 
الوطنــي. كما اســتهدفت تدمري 
التعليم من خــالل تحويل كثري من 
املدارس إىل ثكنات عسكرية وترشيد 
وتهجري املعلمني والرتبويني املناوئني 
ملرشوعها العنرصي عالوة عىل تغيري 
أســماء املدارس التي تحمل أسماء 
ورموزاً ومعاٍن جمهورية إىل أسماء 
ذات مدلوالت عنرصيــة وطائفية 
وساللية يف محاولة لطمس ومحو 
كل ما يمــّت إىل الهوية بصلة من 

أذهان اليمنيني. 
وال يخفى عىل املراقب أنه منذ أن 
سيطرت املليشــيا عىل مؤسسات 
الدولــة قامت باســتهداف املنهج 
الدرايس من خــالل تغيري املحتوى 
التعليمي وتزييف التاريخ ومحو كل 
تناول لتاريخ اإلمامة األسود املظلم، 
وتكريــس فكر طائفــي عنرصي 
وتقليل املنهج العلمي وفرض مالزم 

الهالك حسني الحوثي ضمن املقررات 
الدراســية يف الجامعات واملدارس، 
وتحويل املقــار التعليمية إىل أوكار 
للتحريض والتعبئة الطائفية وفرض 
شعارات الرصخة الخمينية بدال عن 

تحية العلم الجمهوري.
إنها حرب شــاملة ضد الهوية 
والثقافــة والحضــارة اليمنيــة 
العروبية تحاول طمس كل ما يمت 
بصلة للهوية اليمنية وفرض ثقافة 
دخيلة عىل املجتمع اليمني لسلخه 
من كيانه اليمني العربي واستتباعه 
بإمرباطورية فارس الصفوية االثني 

عرشية.
وهي حرب خطــرة ضد حارض 
ومســتقبل األجيال اليمنية تهدف 
إىل طمس املــايض وتزييفه، وهّز 
القناعات واملسلمات وهدم املبادئ 
والثوابت الوطنية وتزييف التاريخ 
وفــرض ثقافة دخيلــة ومفاهيم 
وقيم مغلوطــة يف الثقافة والتعليم 
والعقيدة، وتنشئة جيل يدين بالوالء 
لساللة ترى أنها األحق بحكم اليمن 

بموجب تفويض إلهي!
األمر الذي يوجب أن ُتقرع أجراس 
الخطر وأن تقوم الحكومة الرشعية 
من خــالل الــوزارات ذات العالقة 
كالرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم 
واألوقاف بدور كبري يف هذه املعركة 
وأن تستنفر كل جهودها وامكاناتها 
يف توعية املجتمع بخطورة اإلمامة 
املعارصة، ولفت أنظار اليمنيني إىل 
الحرب التــي ُتخاض ضد تاريخهم 
وهويتهــم وإرثهــم الحضــاري 
والجمهوري، حرٌب تكافئ الحرب 
التــي تخوضها املليشــيا؛ حتى ال 
تصحو األجيال القادمة عىل بلد قد 

تحول إىل والية فارسية ال قّدر الله!

سبتمرب وأكتوبر.. واحدية الثورة اليمنية
محمد الشيباني

العائدون إىل احلياةالعائدون إىل احلياة

ثــورة اليـمـن املجـيدة 
 

 توالت عىل عدن الكثري من القوات الطامعة والكثري من الدول املســتعمرة 
و كان من أهم تلك الدول الدولة التي ال تغيب عنها الشمس )بريطانيا( التي 
سعت الحتالل عدن بسبب موقعها االسرتاتيجي وبمقدمات أرسلت يف بداية 
األمر الكابتن )كوماندر هينز ( أحد ضباط البحرية إىل منطقة خليج عدن يف 
عام 1835م وذلك ملعرفة مدى صالحية املنطقة لتكون قاعدة بحرية ومستودعا 
للسفن الريطانية ، وقد أشــار "هينز "يف تقريره إىل رضورة احتالل عدن 

ألهميتها االسرتاتيجية.
فكان البد لإلنجليز من ترير احتاللهم لعدن فساقت لهم الصدف حادثة 
استغلوها استغالال فضيعاً ، ففي العام 1837م جنحت سفينة هندية اسمها 

)دوريادولت( رفعت العلم الريطاني بالقرب من ساحل عدن.
 وبعد وصولها أدعا اإلنجليز أن سكان عدن هاجموا السفينة ونهبوا بعضاً 
من حمولتها وأن ابني سلطان لحج وعدن كانا من املحرضني عىل نهب السفينة.

ونجح االنجليز بهذه الحيلة ثم ازدادت أهميته السيطرة عىل البحر األحمر 
لدى بريطانيا لجعل عدن محطة لتمويل السفن بالوقود وجعلها قاعدة عسكرية 

تهيمن من خاللها عىل املنطقة كلها. 
وكانت الرسالة التي كتبها ) كوماندر هينز( وبعثها لحكومة بالده  تهدف 
إىل رسعة تحقيق االستيالء عىل عدن ورسعان ما جاء الرد بتكليف وتفويض 
من الحكومة الريطانية للكابتن "هينز"  إلجراء مفاوضات مع سلطان لحج، 
لكن تلك املفاوضات  باءت بالفشل رغم محاولة سلطان لحج إعادة البضائع 
املرسوقة ودفع قيمة ما أتلف أو بيع منها إال أن" هينز " لم يوافق ألن بريطانيا 

كانت تريد عدن نفسها .
ويف عام 1839م أعدت حكومة الهند بريطانيا اإلجراءات لالســتيالء عىل 
عدن وقامت ببعض املناوشات يف عدن عر عدد من سكان عدن وبعض جنود 
السفن الريطانية املسلحة التي رابطت بالقرب من ساحل عدن بانتظار وصول 

السفن وخالل ثالثة أيام.
و يوم19 يناير 1839م قصفت مدفعية االسطول الريطاني مدينة عدن ولم 
يستطع األهايل الصمود أمام النريان الكثيفة حتى سقطت عدن بأيدي اإلنجليز 
بعد معركة غري متكافئة بني أسطول وقوات االمراطورية الريطانية من جانب 

وقوات قبيلة العبديل اليمنية من جانب آخر.
وما أن سيطر الريطانيون عىل عدن عام 1839م اال و قامت رشكة الهند 
الرقية بإرسال مشاة البحرية امللكية إىل شواطئ املدينة والتي كانت تحكم 
كجزء من الهند الريطانية إىل سنة 1937م عندما أصبحت مستعمرة بحد ذاتها 
تابعة للتاج الريطاني وعقد اإلنجليز معاهدات صداقة مع سالطني القبائل 
املحيطة بعدن و كعادتهم كانوا يدعمون من تبدو فيه بوادر التعاون معهم 
ضد اآلخرين، وكانوا يرصدون النزاعات بني السالطني دون تدخل مبارش عىل 

قاعدة )فوق ـ تسد( بني السلطنات املتعددة يف الجنوب.
حتى ظهرت حركات التحرر واملقاومــة والتي كان ابرزها جبهة التحرير 
القومية املدعومة من مرص و جبهة تحريــر جنوب اليمن املحتل املختلفة يف 

التوجهات والتي كان دعمها من أحرار وثوار شمال اليمن .
و لقد كان لثورة 26سبتمر  1962م التي أطاحت بالنظام الكهنوتي االمامي 
شمال اليمن  وإعالن الجمهورية الدافع. الرئييس والحقيقي والداعم املعنوي 

لتفجري ثورة اكتوبر بجنوب اليمن. 
وكانت ثورة 14 أكتوبر 1963م  هي الثورة التي انطلقت ضد االستعمار 
الريطاني جنوب اليمن  ، وانطلقت من جبال ردفان ، بقيادة راجح بن غالب 
لبوزة ، الذي استشــهد مع مغيب شــمس يوم الثورة ، رغم شن السلطات 
االســتعمارية الريطانية حمالتها العسكرية الغاشــمة عىل املدنيني والتي  
استمرت ستة أشهر ، رضبت خاللها القرى والسكان اآلمنني بمختلف أنواع 
األسلحة، ترد عىل إثرها آالف املدنيني العزل وهجر اآلالف من منازلهم وقراهم 
ومناطقهم ، وكانت تتبع القوات الريطانية يف هجماتها وغاراتها عىل مناطق 
ردفان والحبيلني وعدة مناطق يف الضالع ويافع سياسة "األرض املحروقة" 
من خالل قصفها بالطريان،  وخلفت كارثة إنسانية مهولة  ندد حينها أحد 
أعضاء مجلس العموم الريطاني مدينا تلك األعمال الال إنسانية لحكومة بالده.

ومع بزوغ شمس يوم 14 أكتوبر العظيم الذي تحقق فيه االنتصار، وقدمت 
فيه  التضحيات البطولية من قبل خرية أبنــاء اليمن ، التي ال يمكن تجاهل 
نضاالتهم أو نسيان انتصاراتهم  األكتوبرية الخالدة ، و ال يمكن نسيان من 
خضبوا بدمائهم االرض، ورووا شجرة الحرية بدمائهم الزكية ، وناضلوا وقدموا 
أغىل التضحيات، ويحتم علينــا الواجب الوطني تخليد ذكراهم والتذكري بهم  
وبتضحياتهم، والرتحم عليهم، وإفراد صفحات التاريخ اليمني لهم وعر جميع 
وســائل اإلعالم تذكر مناقبهم ومآثرهم، وتعريف األبناء واألحفاد بمناقبهم، 
وتدريس سريهم وأخبارهم فهم رجال أبطال قاوموا املستعمر الغاصب ولم 

يكونوا يوما مستسلمني. له أو خانعني. 
 وليتدارس التاريخ اليمني ألحفادنا جيال بعد جيل ويعرف الجميع أان ثورة  
14 أكتوبر 1963 م ثورة عظيمة، انطلقت رشارتها من أعايل قمم جبال ردفان 
الشماء، بقيادة البطل راجح بن غالب لبوزة، الذي استشهد مع مغيب شمس 

يوم الرابع عر من أكتوبر املجيد .
 انطلقت الثورة ضد االستعمار الغاصب الريطاني، وقامت الثورة من أجل 

تحقيق األهداف  
التي رســمها األحرار الثوار مع إخوانهم االحرار ثوار سبتمر ضد اإلمامة 

بشمال اليمن. 
وحتى تم تحرير الوطن طرد آخر جندي بريطاني من عدن يف الثالثني من 
نوفمر 67م وتحققت الوحدة اليمنية العظيمة يف 22من مايو املجيد 1990م.

   وها نحن اليوم نحتفل بالذكرى السابعة والخمسني لثورة الرابع عر من 
أكتوبر بعد آيام قليلة مضت من احتفال شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الثامنة 

والخمسني لثورة السادس والعرين من سبتمر املجيد.
وبعد مرور 30 عاما من زمن الوحدة املباركة، يف وقت يتصدى شــعبنا 
العظيم النقالب إمامي جديد تمثله جماعة الحوثي التي انقلبت عىل االجماع 
الوطني واعلنت التمرد يف 21سبتمر 2014م وحتى اللحظة وبالدنا تخوض 
حرباً رشســة ضد اإلمامية الحوثية يف الشــمال ويتصدى لها الوحدويون 
االحرار الرافضون بعودة اإلمامة والســلطنات أو تسليم السلطة ملليشيات 
قروية عنرصية  مدعومة خارجيا وتنفذ أجندة شــيطانيه ، عابثة بالثوابت 
الوطنية اليمنية ، ولكن بفضل الله وأبطال الجيش الوطني ودعم إســناد 
رجال املقاومة الشعبية  ودعم االخوة االشقاء سينترص اليمن االتحادي عىل 

كل مشاريع الفوىض .
وسيصطف اليمنيون جميعا خلف القيادة السياسية والعسكرية الستكمال 
التحرير واستعادة الدولة وتحقيق أهداف ثورتي سبتمر وأكتوبر املجيدتني.

نقيب / مصطفى القحفة 

مـلـيشيا احلــوثيمـلـيشيا احلــوثي
واحلرب عىل اهلوية واحلرب عىل اهلوية 

مهيوب اآلنسي
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     سبتمبر/ عارف الواقدي 

تستمر مليشــيا الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانًيا 
وعرب أجهــزة القضاء التي تســيطر عليها يف عبثها 
وإصدارها قرارات )سياسية( جائرة باإلعدام خارج 
القانون بحق املختطفني املدنيني، يف العديد من سجونها 
يف مناطق عدة تقع تحت سيطرتها، ومنها العاصمة 

صنعاء. 
مؤخــًرا، ويف إطــار اســتمرارها يف محاكماتها 
الهزلية غري القانونية، واستخدامها ألجهزة القضاء، 
الذي تســيطر عليه يف العاصمة صنعاء، الستهداف 
معارضيهــا، ومحاكمــة املختطفني مــن املدنيني، 
أصدرت املليشيا املتمردة قرارا جديًدا بإعدام مختطف 

يف سجونها. 

إعدام جديد 
يقول املحامــي عبداملجيد صربة، وهــو محاٍمي 
املختطفني يف سجون املليشــيا املتمردة، إن املليشيا 
الحوثية أصدرت األحد املوافق 8 أكتوبر/ترشين الثاني 
حكًما باإلعدام بحق املختطف يف سجونها منذ قرابة 

أعوام "هادي عبده جابر راجح املسلماني". 
ويقبع املختطف املسلماني يف سجون مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران يف العاصمة صنعاء، منذ 
اختطافه يف يوليو من العــام 2017م، من محافظة 
حجة، التي ينتمــي إليها، واجه خاللهــا )أي فرتة 
االختطاف( عديد من التهم الكيدية وامللفقة من قبل 
املليشيا الحوثية منها اتهامه بما أسمته "التخابر مع 

املرتزقة والعدوان".

انتهاك صارخ
وقال املحامي صربة، يف إفادة نرشها عىل صفحته 
عىل مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" إن املحاكمة 
الحوثية بحق املختطف "املسلماني" تمت بصورة غري 
قانونيــة ودون وجود محامي دفــاع، وهو ما يعترب 
انتهاكا إنسانًيا يجب إدانته من قبل املنظمات الدولية 
املهتمة بحقوق اإلنســان، إضافة إىل كونه يستوجب 
عىل األمم املتحدة الضغط عىل املليشيا الحوثية بإيقاف 

أحكامها الجائرة. 
وبحســب صربة، فإن املليشيا الحوثية بررت حكم 
اإلعدام الصادر عن الشــعبة االســتئنافية الجزائية 
املتخصصة، )غري القانونية، والتــي تم نقلها بقرار 
جمهوري( تعزيرًا ملا أسمتها بـ"جريمتي التخابر مع 
دولة أجنبية وإعانة العدوان" مشــريًا إىل أن املليشيا 

وصفت حكمها بحق املختطف املسلماني بـ"النهائي". 
ولفت صربة، إىل أن ذلك الحكم يأتي بحسب ما زعمت 
املليشيا الحوثية تأييًدا للحكم االبتدائي رقم)27( والذي 
صدر بتاريخ 2018/11/6م، الفتًــا إىل أن املحكمة 
االبتدائية الجزائية املتخصصة )غري القانونية( التابعة 
ملليشــيا الحوثي لم تعقد يف قضية املختطف "سوى 
جلســتني فقط، الجلســة األوىل يف 2018/10/29م 
والجلسة الثانية هي ذات الجلســة التي صدر فيها 

الحكم يف 2018/11/6م.

محاكمات هزلية 
وتؤكد عدد من أرس وأهايل املختطفني لدى مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، أن املليشيا تواصل 
منذ سنوات إجراء محاكمات باطلة وهزلية وتلفق تهما 

كيدية للمختطفني يف سجونها ومعتقالتها، وذلك بعد 
اخفائهم قًرا لسنوات يف زنازينها. 

وإىل جانب األحكام باإلعدام، يتعرض املختطفون يف 
سجون املليشيا الحوثية للسنة السادسة عىل التوايل 
للتعذيب الشديد والرضب املربح والصعق بالكهرباء، 
وأنواع مختلفة من التنكيــل والتعذيب، دون رادع أو 
ضغط دويل يوقف هذا العبث املليشاوي بحق املواطنني 

اليمنيني. 

200 قرار
منظمة ســام للحقوق والحريــات، وهي منظمة 
حقوقية غري حكومية مقرها "جنيف" قالت يف العارش 
من شــهر أكتوبر/ترشين األول املنرصم، إن محاكم 
مليشيا الحوثي املتمردة أصدرت أكثر من 200 حكم 

إعدام ضد معارضني سياسيني بينهم أربعة صحفيني 
منذ 2017م.

وقالت املنظمة حينها يف بيان بمناسبة اليوم العاملي 
ملناهضة عقوبة اإلعدام إن تلك األحكام الحوثية كانت 
ذات طابٍع سيايس، مشريًة إىل إنه وبمراقبة ومتابعة 
سري املحاكمات التي أنتجت هذه األحكام تبني أنها خلت 

بشكل كامل من ضمانات املحاكمات العادلة.
وأكدت "ســام" وهي منظمة تسعى لرصد حقوق 
اإلنسان يف الرشق األوسط، أن هناك أكثر من 50 مدنًيا 
رهن املحاكمات أمام قضاء غري طبيعي، ال يتعدى فيه 
القضاة دور ممثلني يف مرحيات نصوصها مكتوبة 
مقدًما، بما يف ذلك األحكام التي يصدرونها باملخالفة 

للقانون.
ودعت "سام" إىل تحرير القضاء من هيمنة سلطة 

مليشــيا الحوثي املتمردة التــي أفقدته أهم رشوط 
القضاء وهي االســتقالل، مطالبًة باحرتام وتطبيق 
ضمانات املحاكمة العادلة دون تفرقة حتى ال ُيحرم 

أحد من حياته أو حريته ظلًما وتعسًفا. 
وقالت: إنه وبالرغم من أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
املدعومة من إيران لم تنفذ أًيا من أحكام اإلعدام املشار 
إليها إال أنه من الرضوري أن تعلن التزامها بالتوقف 
عن استخدام القضاء إلرهاب خصومها والتنكيل بهم.

سابقة خطيرة 
ويف مارس من العام الجاري، اعتربت سام للحقوق 
والحريات، األحكام الحوثية بحق املختطفني سابقة 
خطرية ووصمة عار يف جبني القضاء، الذي تحول إىل 
أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بني جماعة 
الحوثي ومعارضيها السياســيني وكذا املختطفني يف 

سجونها ومعتقالتها. 
وطالبت "ســام" منظمات املجتمع الدويل وعىل 
رأسها األمم املتحدة بالتدخل لحماية املدنيني يف اليمن، 
والضغط عىل الحوثيني لإلفراج عن املختطفني فوًرا 
وكشــف مصري املخفيني قًرا، ووقف املحاكمات 
الصورية العبثية، التي ال تخدم السالم يف اليمن، ووقف 
عمليات االنتقام السيايس التي تماَرس باسم القضاء.

انتهاكات 88

  ســام: مليشيا الحوثي المتمردة منذ 2017م أصدرت أكثر من 200 

قرار إعدام خارج القانون ضد معارضيها بينهم أربعة صحفيين

   تقرير/ مجيد الضبابي 

تستمر املليشــيا الحوثية يف استهداف املدنيني 
بمدينة تعز وتســتمر معها حالة الصمت املخزي 
للمجتمع الدويل ومنظمات األمم املتحدة وغريها 
من املنظمات اإلنســانية.. فخالل األيام املاضية 
ســقط عرشات املدنيني بني شهيد وجريح بينهم 

نساء وأطفال.
فمن مواقع تمركزها بالحوبان وتبتي السالل 
وسوفتيل رشقي املدينة، تشــن املليشيا الحوثية 
قصفا عنيفا بقذائف الهــوزر والهاون والدبابة، 
مستهدفة األحياء الســكنية الرشقية والشمالية 

الرشقية والشمالية الغربية للمدينة. 
وبحسب مصادر عسكرية، يقدر عدد القذائف 
التي أطلقتها املليشيا خالل األسابيع األخرية عىل 
األحياء السكنية باملدينة، بمئات القذائف أغلبها 

سقطت عىل األحياء الرشقية للمدينة. 
ويف الثالث األيام األخرية شنت مليشيا الحوثي 
االنقالبية، قصفــًا مدفعيا كثيفــا طال األحياء 
الرشقية والشــمالية بمدينة تعز راح ضحية هذا 
القصف الهســتريي طفل يف التاسعة من عمره 

وأربعة أطفال آخرون من ذات االرسة. 
وســبق ذلك، قصفها للمستشــفى السويدي 
ومستشفى الرطان ومستشفى الثورة ومبنى 
بنك الدم أدى إىل إصابــات يف الطواقم الطبية مع 

توقف جزئي للعمل.
ويف قصف آخر أصيب 8 مدنيني يف أحياء متفرقة 
بمدنية تعز وذلك بقصف مدفعي شــنته املليشيا 
عىل األحياء السكنية يف حي الكمب والثورة وحي 
الجحملية العليا وحي عصيفرة وحي وادي القايض 
وحي الروضة توىف اثنان منهم بعد ساعات قليلة 

متأثرين بجراحهم. 
وقبل تلك العملية اإلجرامية، شــنته املليشــيا 
قصفــا مدفعيا عىل األحياء الرشقية، وبحســب 
مصادر طبية، فقد وصل اىل مستشفى الثورة 13 
مصاباً أغلبهم من األطفال أصيبوا جراء القصف 
املدفعي عىل األحياء اآلهلة بالسكان، والذي تسبب 
يف خسائر مادية كبرية للمواطنني يف ممتلكاتهم 
واثار الهلع والرعب يف أوساطهم وخاصة النساء 

واألطفال. 
هذا وقــد أعلنت اللجنة الوطنيــة للتحقيق يف 
ادعــاءات انتهاكات حقوق اإلنســان عن مقتل 
وإصابة 25 مدنياً خالل نصف شــهر إثر قصف 

مليشيا الحوثي لألحياء السكنية يف مدينة تعز. 
وقالت اللجنة يف بيان لهــا " إنها أنهت اليوم 
برنامج نزولها امليداني إىل األحياء السكنية التي 
تعرضت للقصف يف مديريتــي صالة والقاهرة 
بتعز وحققت يف وقائع القصف العشوائي ألحياء 
الجحملية والعسكري وصالة والعريض والكمب، 
وأنها قامت بمعاينة أماكن سقوط املقذوفات 
عىل املنازل واملدارس واملرافق الطبية واتجاهات 
املقذوفات التي تعرضت لها تلــك األحياء منذ 
منتصف الشــهر املايض وحتــى بداية نوفمرب 

الحايل.
وذكرت أن القصف أسفر عن سقوط 25 قتيالً 
وجريحاً بينهم 15 طفــاًل جميعهم من املدنيني 

القاطنني يف تلك األحياء السكنية.

واعتربت اللجنة استهداف املدنيني بأنه "مخالفة 
للمبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساني املتمثلة 
بالتمييز بــني املقاتلني واملدنيــني وبني األهداف 

العسكرية واملدنية".
وأشارت اللجنة يف بيانها إىل أنها استمعت إىل عدد 
من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم 
وظروف وتفاصيل سقوط املقذوفات، إضافة إىل 
تحديد مستوى األرضار املادية عىل األعيان املدنية 
املحمية أثناء النزاعات املسلحة ومنها مستشفيات 
الثورة واألمل لــألورام الرطانية والجمهوري 
ومبنى بنك الدم، الواقعة جميعها وسط مدينة تعز 
ووفق اللجنة فإن هــذه األعيان كانت عرضة 
للمقذوفــات وشــظاياها وأدت للتوقف الجزئي 
املؤقت لها وإثارة الفزع يف أوساط الطواقم الطبية 
واملرىض ومرافقيهــم بالرغم من الحظر الواضح 
يف القانون الدويل اإلنســاني لالعتــداء عىل كافة 
املستشــفيات واملرافق الطبية والصحية بحكم 

طبيعتها ومهمتها اإلنسانية.

مئات القذائف وعــشــرات الضحايا المدنيين

جـــرائـم امللـيشيا فـي تعــز.. ال تتـوقف

اإلعدام خارج القانون.. جريمة حرب متارسها املليشيا املتمردةاإلعدام خارج القانون.. جريمة حرب متارسها املليشيا املتمردة
إلرهاب المعارضين وآخر ضحاياها المختطف المسلمانيإلرهاب المعارضين وآخر ضحاياها المختطف المسلماني
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    عمار زعبل 
تغول إيراني يف العاصمة املختطفة صنعاء، هكذا بدا 
املشهد، وبأداة حوثية قذرة، تمارس تبعيتها وارتهانها 
الكامل، من خالل أعمال تكرس فيها الهيمنة والنفوذ 
الفاريس، وسعي حثيث لطمس الهوية الوطنية، والرمي 
باليمن بعيداً عن هويتها ومحيطها العربي، وهو ما يضع 
التساؤل املرشوع للتحرك من أجل القضاء عىل مرشوع 

خبيث، يكن العداء لكل ما هو يمني أصيل.
يف أيام متقاربة قســم ووالء مستنســخ من أفكار 
املليشــيات اإليرانية، يف حفل تخرج ما أسمته املليشيا 
الحوثية دفعة عسكرية، تبعه حفل تخرج ألول مرة من 
قسم اللغة الفارسية يف جامعة صنعاء، والذي أنشأته 
عقب انقالبها عىل الدولة، وهــي الدفعة التي حملت 
اسم الرصيع اإلرهابي قاسم سليماني يف تحد واضح 

لليمنيني.
صاحب املظاهر األخرية قرارات أخرى اتخذتها املليشيا 
يف جامعة صنعاء، التي تعد األكرب يف اليمن، إذ قررت إلغاء 

أقساماً دراسية، ومنها قسم اللغة العربية.
وتنشط املليشــيا الحوثية االنقالبية منذ سنوات يف 
تغيري املناهج الدراسية، يف استهدافها لعقول النشء، 
وتغيري مسميات املؤسسات واملدارس، التي تحمل أسماء 
رموز وطنية إىل أخرى طائفية، يف توجه منها إىل تطييف 
املجتمع، ناهيك عن سياسة التجريف والتدمري والعبث 
آلثار اليمن التاريخية والحضارية، والتي أثبتت التقارير 
عبثها الكبري يف هذا امللف الحساس، والتي تسعى من 

خالله إىل رضب الهوية الوطنية يف الصميم.
ويرى خرباء بأن إحــالل الثقافة اإليرانية يف صنعاء 
توجه ال تتبناه فقط املليشيا الحوثية، إنما قرار وتوجه 
إيراني بامتياز، عمدته مؤخراً بما أسمته سفرياً، يف حني 
أنه حاكم عسكري لها، يف إطار سعيها إىل تحويل صنعاء 
بكل ما فيها إىل نسخة من مدنها، وهو األمر الذي يتطلب 
املواجهة والوقوف بصدق أمام ما يحدث وليس فقط 
تشخيص املشكلة التي يواجهها اليمنيون، بل عليهم 
العمل من أجل اســتئصالها والقضاء عليها واملتمثلة 

باملليشيا الحوثية املتمردة. 
وعرب وكيل وزارة العدل، فيصل املجيدي، عما يحدث 
يف العاصمة صنعاء، بأننا أمام جائحة طائفية حقيقية، 
توجب اصطفاف كل فئات الشــعب اليمني، مشرياً إىل 
أن مسألة القسم العســكري اإليراني يف كلية الرشطة 

بصنعاء، الخاضعة للمليشيا الحوثية، تؤكد دون شك، 
بأن إيران لم تعد تتخفى خلف وكيلها الحوثي، يف تصدر 
األحداث يف صنعاء، بل أرسلت حاكمها العسكري بكل 

وضوح ليدير املشهد السيايس والعسكري.
وأوضح لـ "سبتمرب نت" أن كلية الرشطة يف األساس، 
هي هيئة مدنية، يناط بها تخرج القادة األمنيني، ليقوموا 
بمهامهم لحماية أمن الوطــن، وليس لها أي ارتباط 
باألشخاص أو األيدولوجيات، أما عن تحويلها إىل حوزة 
إيرانية كأننا يف قم أو مشهد، فيه تأكيد عىل اختطاف 
الدولة من قبل عصابة، التي تريد تأسيس نظام طائفي 
مغلق عىل شاكلة النظام اإليراني، يتلقى توجيهاته من 

الخامنئي عرب الحرس الثوري اإليراني.
وملواجهة التغــول اإليراني أكــد املحامي فيصل 

املجيدي بأنه يجب أوالً تحرير البالد عسكرياً، يف كل 
الجبهات، فهي األساس الستعادة الدولة ومؤسساتها، 
ثم مواجهة ذلك فكرياً عرب التصــدي لهذه األفعال 

إعالمياً.
وقال إنــه يجب عىل املحاضــن العلمية والثقافية 
واملفكرين وقادة الرأي فضح ترصفات املليشــيات يف 
كل املحافل الوطنية والعربيــة واإلقليمية والدولية، 
ورصد كل هذه االنتهــاكات والتقدم ببالغات للنيابة 
العامة وتحريك دعاوى جزائيــة باعتبار ذلك انقالباً 
عىل الدستور والنظام الجمهوري، واعتداء عىل هوية 

الشعب اليمني. 
وأوضح الخبري العسكري، العقيد يحيى أبو حاتم بأن 
ما يجري يف صنعاء "املحتلة" ترجمة فعلية لسيطرة 

إيران عليها، من خالل توجهات التغيري الحاصلة لهوية 
العاصمة السياسية والتاريخية لليمنيني، لتكون تابعة 
له.. وأفاد أن مليشيا الحوثي، ما هي إال جماعة خلقت 
وتشــكلت من نظام املاليل يف إيران، بهدف زعزعة أمن 
واستقرار املنطقة، وأنها ليس بينها واليمنيني أي عالقة، 
فهي دخيلة عىل اليمن فكراً وإنساناً، وما تقوم به اليوم 
تجســيد لدورها الفعيل، وهو تحويل اليمن إىل بوابة 

إليران. 
وأكد أبو حاتم يف حديثه لـ"سبتمرب نت" بأن إيران 
تميض بقوة يف هذا املرشوع، بدءاً يف استهداف التعليم، 
واســتهداف رشيحة األطفال، ثم التغيري األيديولوجي 
لليمنيني، والسيطرة عىل مفاصل الدولة يف العاصمة، 
واملحافظات الخاضعة للمليشيا وتحويلها إىل عصابات 

عقائدية، وهنا يكمن الخطر الكبري.
ولفت بأن اليمنيني مطالبون أكثر من أي وقت مىض 
بتوحيد كلمتهم وجهودهم وبندقيتهم، وحل الخالفات، 
والعمل من أجل اســتعادة صنعــاء وهويتها العربية 

وضمان عودتها إىل الحضن العربي.
مشــرياً إىل أن املليشــيا الحوثية ســتزيد من 
انتهاكاتها وأنشــطتها التخريبية، خصوصاً مع 
وصول الحاكم العسكري اإليراني إىل صنعاء، وذلك يف 
تغيري الهوية اليمنية للعاصمة، والعمل عىل تغريبها، 
فما رأيناه يف مقطع الفيديو الذي انترش وهم يرددون 
الشعار التابع لفيلق القدس وللحرس الثوري، ثم 
دفع دراسية تحمل اسم "الهالك سليماني" ويف اللغة 
الفارسية، وهو ما يدل عىل أن اليمن تمر يف منعطف 

خطري جداً.
وإليقاف العبث الحاصــل يف العاصمة صنعاء، أكد 
العقيد أبو حاتم بأن عىل اليمنيــني التحرك، كما عىل 
دول اإلقليم وعىل رأســهم اململكة العربية السعودية 
املبادرة بقوة إلنقاذ اليمن قبل أن تكون يف مهب الرياح.. 
مضيفاً: بأن الخطر لن يكون عىل اليمنيني، إذا تمكنت 
إيران منهم، "لذا نحن مطالبون أكثر من أي وقت مىض 

لتحرير اليمن من املليشيا اإلرهابية".
من جهته حذر الصحفي، حسن الفقيه مما يحصل يف 
العاصمة صنعاء، والذي يستوجب االستنفار، بأن تكون 
معركتنا الحقيقية يف القضاء عىل االنقالب الحوثي وعىل 
املرشوع اإليراني يف اليمن، وعىل كل املستويات، سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً، فمرشوع إيران لن تتم هزيمته إال 
بتضافر كل جهود اليمنيني املخلصني من أجل قضيتهم 

وهويتهم ودولتهم الضامنة.
وأضاف لـ "ســبتمرب نت" بأن ما شاهده اليمنيون 
من مظاهر فارسية مؤخراً يف أعرق جامعاتهم، أو حتى 
ترديد الوالء غري الوطني، تظهر كم هي املعركة رشسة 
بني املرشوع الوطني واملرشوع اإلمامي االســتبدادي 
الطائفي، وأن املعركة مصرييــة ووجودية، وال بد من 
االنتصار فيها، حتى ال تتحول اليمن إىل حوزة إيرانية، 

فبعدها ال ينفع البكاء أو الندم.
ودعا إىل ثورة غضب ملواجهة كل ذلك، مشــرياً إىل أن 
ما يحدث هو تلغيم وتحويل ملعاقل التعليم والتنوير إىل 
حوزات ومعاقل طائفية، يف نية الستمرار الدمار، ومن 
املعيب أال يتم التحرك وتوحيــد كل الجهود والطاقات 
ملواجهة املــرشوع اإليراني، وأدواته القــذرة املتمثلة 

باملليشيا الحوثية اإلمامية.

  تقرير / قاسم الجبري
حملة ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي تهدف إىل 
طمس مالمح تاريخ اليمن وإرثه الحضاري والثقايف، 
وتلك االعتداءات تنم عن حقد دفني تســتهدف يف 

مجملها الهوية اليمنية، وحضارة اإلنسان.
وضمن استهدافها للهوية اليمنية، وطمس معالم 
الثورة والنظام الجمهوري، أقدمت مليشيا الحوثي 
-قبل أيام-عىل هدم النصب التــذكاري للجندي 
املجهول يف مقربة الشــهداء بحورة لشهداء ثورة 

الـ26 من سبتمرب يف محافظة حجة.
يف ســياق التربير الحوثي لهذه الجريمة بحق 
التاريخ اليمني قال أحد قادة املليشيا يف املحافظة: 
إن النصب يرمز إىل الصهيونية واملاسونية وأضاف 
لطف الرشيف .. انظروا إىل رأسه املدبب مستفرا أال 
يرمز هذا إىل الصهيونية؟! إنه رمز من رموزها عىل 
مستوى العالم مشريا إىل أنه قد قرأ عن ذلك وشاهد 
فيلما وثائقيا يستعرض النصب املبنية يف دول العالم 
وتعرض الفيلم إىل نصب جبل عرفة املنصوب يف أعىل 
جبل الرحمة أن هذا الشكل من النصب موجودة عىل 

مستوى العالم وهي من صنع اليهود.
حديث القيادي الحوثي عن أن النصب يعود لليهود 
أثار استياء واســتهجانا واسعني متسائلني متى 
كانت املحافظة مأوى لليهود؟! ومتى سكنوا فيها؟!

تغيير االسم
هدم النصب التذكاري يف محافظة حجة لم يكن 
الفعل األول فقد سبقه تغيري اسم النصب التذكاري 
للجندي املجهول يف صنعاء إىل قرب لرئيس مجلسها 
الســيايس األعىل صالح الصماد يف مسعى منها 
لالنتقام من النصب الجمهوري، وجعل املكان مزاراً 

ألتباعها الطائفيني.
يف محافظة إب أطلق الحوثيون اســم الصماد 
عىل مبنى "املجمع الرتبــوي" التابع لجامعة إب 
كما أطلقته عىل عدد من املستشفيات واملدارس يف 

صنعاء.
ميدان السبعني الذي يرمز إىل الثورة ضد اإلمامة 
وهزيمتها هو اآلخر استبدلته املليشيا باسم "ميدان 
الصمود" يف إشارة إىل نجاح املليشيا يف االنقالب عىل 
السلطة الرشعية وإدخال البالد يف حرب مدمرة ال 

نهاية لها.
يف مطلع 2017 أصدر الحوثيون قرارا بتغيري اسم 

القرص الجمهوري بصنعاء، واســتبداله بمسمى 
"مقر املجلس السيايس األعىل" التابع لالنقالب.

نهب المتحف الحربي
يف ســبتمرب 2017، أقدمت مليشيا الحوثي عىل 
نهب عدد من الصور التاريخيــة والوثائق املهمة 
الخاصة بأحداث اليمن وثورة 26 سبتمرب 1962م 
التي قضت عىل حكم األئمة، وثورة 14 أكتوبر، يف 

املتحف الحربي وسط العاصمة صنعاء.
املليشــيا الحوثيــة نهبت صورا مــن املتحف 
واستبدلتها بصور وشــعارات ليوم تمردها عىل 

السلطة الرشعية يف 21 سبتمرب عام 2014.
ويف مطلع العام 2017 ظهر مسلحون حوثيون-
يف صور تداولها نشــطاء عىل مواقــع التواصل 
االجتماعي-يتجولون عىل متن سيارات قديمة كانت 

معروضة يف املتحف الحربي بصنعاء.
ويف مطلع آذار/مارس 2018، قامت مليشــيا 
الحوثي بنقل مقتنيات الرئيس الحمدي من املتحف 
الحربي بصنعاء اىل جهة مجهولة، ووضعوا مكانها 
باملتحف صور زعماء املليشيا، ومنشدها الرصيع 

"لطف القحوم" إضافة إىل بعض قتالها.
وخصصت إحدى باحات املتحف الحربي لصور 
القيادي فيها "طه املداني" وكذا مالبسه وعتاده 
العسكري يف محاولة إلبراز املداني كـ"بطل وطني" 
و"املداني" قتل يف معارك مع الجيش الوطني مطلع 
2017م ويعترب من أهم قيادات مليشــيا الحوثي 
االنقالبية وكان إحــدى حلقات الوصل املهمة بني 

إيران ومليشيا الحوثيني.

تغيير أسماء المستشفيات
يف سياق مساعيها لطمس الرموز الجمهورية 
الثائرة عىل الحكم اإلمامي الذي تحاول املليشــيا 
إعادته يف اليمن بنسخته اإليرانية أقدمت عىل إلغاء 
اسم مستشفى "الشهيد العلفي" يف مدينة الحديدة، 
وحولته إىل "مستشفى الســاحل الغربي الطبي 

التعليمي".
والعلفي هو أحد الضبــاط الجمهوريني الذين 
أعدمهم نظام اإلمام بعــد أن حاولوا اغتياله أثناء 
زيارته للمستشــفى يف مدينة الحديدة، وذلك قبل 
نحو عام من اندالع ثورة "26 ســبتمرب )أيلول(" 

ضد نظامه عام 1962.
مستشفى "48" الذي يخلد اسمه يف السنة التي 
شهدت أول انتفاضة يمنية يف القرن العرشين ضد 

نظام اإلمامة عام 1948 غري الحوثيون اسمه إىل 
مستشفى الصماد الهالك بإحدى رضبات التحالف.

ناشطون يمنيون اعتربوا اإلجراء الحوثي نوعاً من 
االنتقام من كل ما يتصل بالثورة اليمنية والنظام 
الجمهوري كما اعتربوه اســتمراراً لنهج املليشيا 
الرامي إىل طمس الرموز الوطنية التي شاركت يف 

إنهاء الحكم اإلمامي الكهنوتي.

إساءة لرموز الجمهورية
تزامنا مع حلول الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمرب، 
قام شــقيق زعيم الحوثيني "عبد الكريم الحوثي 
برشاء منزل أول رئيس للجمهورية الراحل املشري 

عبدالله السالل.
مبلغ كبري دفعه عبد الكريم الحوثي لرشاء منزل 
أول رئيس جمهوري لليمن بصنعاء وهو ما اعتربه 

مراقبون يندرج ضمن مساعي الحوثيني لإلساءة 
لرمزية النظام الجمهوري.

الحوثي - حسب مصادر إعالمية- مارس ضغوطا 
كبرية عىل أرسة الرئيس السالل لقبول بيع املنزل 
الذي يكتسب رمزية وطنية كونه منزل أول رئيس 
للجمهورية، وأحد أبرز قادة ثورة سبتمرب املجيدة 
التي أرشقت شمسها عىل اليمن بعد حقب قاتمة 

ومظلمة من الحكم األمامي الكهنوتي.

تغيير أسماء الشوارع
منــذ تمردهم عــىل الرشعيــة يف 2014 عمل 
الحوثيون عىل طمس أهم املعالم والشواهد املتعلقة 
بثورة سبتمرب املجيدة، وقاموا بتغيري كل مسمى 
له عالقة بالثورة، واستبدالها بأسماء أخرى ترمز 

النقالبهم املشؤوم يف الـ21 من سبتمرب.

فبعد أن تمكنت مليشــيا الحوثي من السيطرة 
عىل العاصمة صنعاء، رشعوا يف تغيري أسماء بعض 
الشــوارع واملدارس، وحتى القاعات الدراسية يف 
الجامعات الحكومية والساحات واملتاحف وامليادين، 
ذات العالقة بثورة 26 سبتمرب، كما قاموا بتحريف 
املناهج الدراسية، وشطب كافة الدروس املتعلقة 

بالثورة واستبدالها بخرافاتهم الطائفية.
فأول قرار لها بعد تمردها أعلنت املليشيا الحوثية 
عن تغيري أسماء 11 شــارعاً رئيسياً يف العاصمة 
اليمنية صنعاء معظم أســماء تلك الشوارع لها 

اتصال بثورة 26 سبتمرب رموزاً وقادة وأحداثاً.

استهداف التعليم
إىل جانب قيامها بعملية تطهري واسعة شملت 
آالف املوظفني الحكوميني من سجل الخدمة املدنية، 
تمهيداً إلحالل عنارصهــا الطائفيني بدالً عنهم 
حرصت املليشــيا كافة الوظائف القيادية العليا 
واملتوسطة يف العنارص املنتمني إىل ساللة زعيمها 
تكريساً ألفضليتهم القائمة عىل فكرة االصطفاء 

اإللهي املزعوم لزعيمها وساللته.
وكان رئيس مجلس حكم املليشيا مهدي املشاط 
قد أمر عنارص املليشيا يف الخدمة املدنية بتريع 
عملية التطهري الوظيفي التي تهدف إىل شطب آالف 
املوظفني من سجالت الخدمة، واإلبقاء فقط عىل من 
يقبل العمل تحت إمرة املليشيا، بعد أخذ بصمتهم 

البيولوجية.

عدوهم الرئيسي
يعترب الحوثيون ثورة 26 سبتمرب عدوهم الرئييس 
ألنها قضت عىل حكم اإلمامة التي يعتربون امتدادا 
لها ويسعون إىل استعادتها، لذا يواصلون مساعيهم 
الحثيثة لجرف الهوية الثقافية اليمنية الراسخة، 
مستخدمني كافة الوســائل الرتغيبية والرتهيبية 
يف محاوالت طمس وتغيري جميع املعالم الرمزية 

املتعلقة بالثورة والجمهورية.
وبحســب مراقبني فــإن ذلك يأتــي يف إطار 
محاوالتهم الســاعية إىل جــرف الهوية الوطنية 
والثقافية للجمهورية، واستبدالها بمرشوع اإلمامة.
يقول محللون: إن جرائم املليشيا الحوثية بحق 
ثوار ســبتمرب والنظام الجمهوري تأتي يف سياق 
العداء الفج ملكتســبات الثــورة اليمنية، وضمن 
مساعي اإلماميني الجدد لتجهيل اليمنيني بتاريخهم 

وبما يجري حولهم.

انتهجت سياسة تجريف الهوية وطمس معالم ورموز ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة

 مليشيا احلوثي.. عداء لليمن واستهداف للتاريخ

خــــــــــــــــــبراء:

ما حيــدث يف صنعاء يسـتوجـب حتــركاً عـسـكرياً
وقضائياً وثقـافياً الجتثاث مـشـروع إيـران



الــعـدد )١٩٥٤( الـخـمـيـس ٢٦ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٢ نــوفــمبر ٢٠٢٠م إعالنات مبوبة1010

1 - حسني صالح حمد الباروت
 2 - عبدالحق صالح حمد الباروت 

3 - ناجي صالح عيل الباروت 
4 - النهمي سعيد حيدر األمري

5 - طارق عيل ضيف الله األمري
6 - محسن حمد حيدر األمري 

7 - خالد محمد عبدالعزيز األمري
 8 - فريد محسن حمد حيدر

 9 - سعيد حيدر محمد األمري
10 - حمد سعيد حيدر األمري

11 - أحمد صالح عيل الباروت
 12 - محمد عبد العزيز األمري 

13 - مبخوت حمد عيل الباروت 
14 - محمد قائد حسني األمري
 15 - خالد صالح قائد األمري 

16 - عبدالله حمد الباروت
17 - حسني عبدالله حسني األمري
 18 - الحسني صالح قائد األمري
19 - الحسن صالح قائد األمري
 20 - علوي صالح قائد األمري

 21 - عبدالله غالب أبو ناب 
22 - عيل حمد حسني األمري

23 - عبدالله عيل حمد األمري
24 - شاكر محمد قائد األمري 

25 - عبدالله حسني الجول
26 - سعيد ضيف الله األمري

27 - الباروت حمد األمري

28 - حيدر سعيد محمد األمري
 29 - محمد نارص الصالحي 

30 - حسني محمد السيد 
31 - تركي غالب الصالحي

32 - عبدالعزيز يحيى عبدالله األمري
33 - عبدالحق أحمد عمر املوساي 

34 - عباد أحمد مقبل سعد
35 - ربيش يحيى عبدالله األمري

36 - حمد فريد حيدر
37 - صالح أحمد عيل الباروت 
38 - محمد أحمد عيل الباروت

39 - عيل عبدالله حسني الباروت 
40 - لبيب محمد أحمد الباروت 

41 - عبدالله محمد محمد العجي
42 - نارص عبدالله السيد 

43 - خالد نارص عيل حيدر
 44 - صالح مبخوت حمد الباروت

 45 - ناجي مبخوت حمد الباروت 
46 - حسني محمد ظيف الله األمري

47 - عزيز صالح عيل الباروت
بأن عليهم املثــول أمام املحكمة 
الجزائيــة االبتدائية املتخصصة 
م/ مأرب خالل شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمتهم 
طبقاً لنص املادة 285 وما بعدها 
من قانون اإلجــراءات الجزائية 
باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

تعلن اللجنة الطبية العسكرية عن إنزال المناقصة رقــم )2( 
للعام 2020 الخاصة بالمستلزمات الطبية

الرشوط العامة للمناقصة املحدودة )2( لعام 2020م 
الخاصة بتوريد املستلزمات الطبية 

إرفاق صورة من السجل التجاري ساري املفعول لعام 2020م.. 1
إرفاق صورة من البطاقة الرضيبية سارية املفعول لعام 2020م.. 2
إرفاق صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول لعام 2020م.. 3
إرفاق صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول لعام 2020م.. 4
إرفاق صورة من شهادة التسجيل ألغراض الرضيبة العامة عىل املبيعات.. 5
إرفاق صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول لعام 2020م.. 6
تقــدم العطــاءات بالريــال اليمنــي ولــن ينظــر إىل أي عطــاء مقــدم بعملــة أخــرى مع احتســاب . 7

ــب مبيعات . %2 رضائ
ــول الدفــع غــري مــرشوط بواقــع )1,800.000( . 8 إرفــاق ضمــان بنكــي ابتدائــي أو شــيك مقب

ريــال فقــط مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال صــادر مــن أي بنــك معتمــد صالــح ملــدة تســعني 
يومــاً مــن تاريــخ فتــح املظاريــف املحــدد ادنــاه.

ــم عطاءاتهــم  مــن) أصــل+ صــورة( . 9 ــني يف هــذه املناقصــة تقدي ــن الداخل يجــب عــىل املوردي
ــم املــورد مــع ارفــاق ملــف اكســل بفــالش دســك .  معمــدة بتوقيــع وخت

 سيتم فتح املظاريف يوم .  السبت املوافق 21/ 11 /2020م.. 10
 سيتم ترسية املناقصة صنفاً صنفاً.. 11
 فرتة التوريد شهر من تاريخ توقيع العقد.. 12
مكان التسليم املخازن الرئيسية للجنة الطبية.. 13
 سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إىل مخازن اللجنة.. 14
 للجنــة الحــق يف تعديــل قيمــة العقــد بالزيــادة أو النقــص يف أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ . 15

العقــد – عــىل أن ال تتجــاوز قيمــة التعديــل مــا نســبته  )%10( مــن قيمــة العقــد األصــيل.
 مصدر التمويل حكومي 100 %.. 16
ــباب . 17 ــداء األس ــف دون إب ــح املظاري ــد فت ــل أو بع ــة قب ــاء املناقص ــق إلغ ــة بح ــظ اللجن  تحتف

ــاءات. ــاب العط ــاه أصح ــزام تج ــئولية أو الت ــل أي مس ــني ودون تحم للمتقدم
 يحــق للمورديــن تحديــد الفــرتة الزمنيــة التــي تلزمــه لتوريــد االصنــاف التــي ســرتىس عليــة . 18

دون أن تكــون ملزمــة للجنــة.
 تعتــرب أحــكام قانــون املناقصــات واملزايــدات واملخــازن الحكوميــة رقــم )23( لســنة 2007م . 19

والئحتــه التنفيذيــة جــزء ال يتجــزأ مــن رشوط هــذه املناقصــة وهــي املرجــع عنــد إي خــالف 
بــني اللجنــة واملــورد.

أن يوضح يف العطاء مصدر وصناعة كل صنف.. 20
أن تكون صالحية العرض ال تقل عن تسعني يوماً.. 21
قيمة الظرف )15000( خمسه عرش ألف ريال.. 22
ــان . 23 ــاء ب ــم العط ــد تقدي ــاً عن ــزام خطي ــم االلت ــف أو يت ــام كل صن ــاء ام ــخ االنته ــد تاري تحدي

ــة. ــرتة الصالحي ــف ف ــن نص ــل ع ــورد ال تق ــف امل ــة الصن ــون صالحي تك
تسلم جميع وثائق العطاء يف ظرف مختوم بالشمع األحمر إىل مقر اللجنة يف مدينة مأرب حي املجمع 
جوار القرص الجمهوري ) إدارة املشرتيات الطبية / سكرتارية لجنة املناقصات( قبل الساعة الثانية 
ظهراً من يوم  السبت  املوافق 21 /  11 /2020م لفتح املظاريف يف قاعة االجتماعات ولن يقبل  أي 

مظروف بعد هذا املوعد.

تعلن اللجنة الطبية العسكرية عن إنزال المناقصة
رقم )2( للعام 2020م الخاصة بتوريد األدوية

الرشوط العامة للمناقصة املحدودة )2( لعام 2020م 
الخاصة بتوريد االدوية 

إرفاق صورة من السجل التجاري ساري املفعول لعام 2020م.. 1
إرفاق صورة من البطاقة الرضيبية سارية املفعول لعام 2020م.. 2
إرفاق صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول لعام 2020م.. 3
إرفاق صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول لعام 2020م.. 4
إرفاق صورة من شهادة التسجيل ألغراض الرضيبة العامة عىل املبيعات.. 5
إرفاق صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول لعام 2020م.. 6
تقــدم العطــاءات بالريــال اليمنــي ولــن ينظــر إىل أي عطــاء مقــدم بعملــة أخــرى مع احتســاب . 7

ــب مبيعات . %2 رضائ
إرفــاق ضمــان بنكــي ابتدائــي أو شــيك مقبــول الدفــع غــري مــرشوط بواقــع )2,500,000( . 8

ريــال فقــط اثنــني مليــون وخمســمائة ألــف ريــال صــادر مــن أي بنــك معتمــد صالــح ملــدة 
تســعني يومــاً مــن تاريــخ فتــح املظاريــف املحــدد ادنــاه.

ــني يف هــذه املناقصــة تقديــم عطاءاتهــم  مــن) أصــل+ صــورة( . 9 يجــب عــىل املورديــن الداخل
معمــدة بتوقيــع وختــم املــورد مــع ارفــاق ملــف اكســل بفــالش دســك . 

 سيتم فتح املظاريف يوم السبت   املوافق   21 / 11 /2020م.. 10
 سيتم ترسية املناقصة صنفاً صنفاً.. 11
 فرتة التوريد شهر من تاريخ توقيع العقد.. 12
مكان التسليم املخازن الرئيسية للجنة الطبية.. 13
 سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إىل مخازن اللجنة.. 14
 للجنــة الحــق يف تعديــل قيمــة العقــد بالزيــادة أو النقــص يف أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ . 15

العقــد – عــىل أن ال تتجــاوز قيمــة التعديــل مــا نســبته  )%10( مــن قيمــة العقــد األصــيل.
 مصدر التمويل حكومي 100 %.. 16
ــباب . 17 ــداء األس ــف دون إب ــح املظاري ــد فت ــل أو بع ــة قب ــاء املناقص ــق إلغ ــة بح ــظ اللجن  تحتف

ــاءات. ــاب العط ــاه أصح ــزام تج ــئولية أو الت ــل إي مس ــني ودون تحم للمتقدم
 يحــق للمورديــن تحديــد الفــرتة الزمنيــة التــي تلزمــه لتوريــد االصنــاف التــي ســرتىس عليــه . 18

دون أن تكــون ملزمــة للجنــة.
 تعتــرب أحــكام قانــون املناقصــات واملزايــدات واملخــازن الحكوميــة رقــم )23( لســنة 2007م . 19

والئحتــه التنفيذيــة جــزء ال يتجــزأ مــن رشوط هــذه املناقصــة وهــي املرجــع عنــد إي خــالف 
بــني اللجنــة واملــورد.

أن يوضح يف العطاء مصدر وصناعة كل صنف.. 20
أن تكون صالحية العرض ال تقل عن تسعني يوماً.. 21
قيمة الظرف )15000( خمسه عرش ألف ريال.. 22
ــان . 23 ــاء ب ــم العط ــد تقدي ــاً عن ــزام خطي ــم االلت ــف أو يت ــام كل صن ــاء ام ــخ االنته ــد تاري تحدي

ــة. ــرتة الصالحي ــف ف ــن نص ــل ع ــورد ال تق ــف امل ــة الصن ــون صالحي تك
تسلم جميع وثائق العطاء يف ظرف مختوم بالشمع األحمر إىل مقر اللجنة يف مدينة مأرب حي املجمع 
الثانية  الساعة  املناقصات( قبل  الطبية / سكرتارية لجنة  )إدارة املشرتيات  الجمهوري  القرص  جوار 
ظهراً من يوم   السبت   املوافق 2١/ ١١ /2020م لفتح املظاريف يف قاعة االجتماعات ولن يقبل أي 

مظروف بعد هذا املوعد.

إعــــــالن مـــنـاقـــصـــة  إعــــــالن مـــنـاقـــصـــة 

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

بناًء عىل قرار املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة م/ 
مأرب يف جلســتها املنعقدة بتاريخ 23/ 10/ 2020م يف 
القضية رقم 70 لسنة 2019م بواقعة االتجار باملخدرات 

قىض منطوقه بالنرش عن املتهمني:
1 - مبارك مسفر محمد عريج

2 - دومان محمد ملهي
3 - الهندي مانع جابر عريج

4 - صالح عبدالله قريع
5 - نجيب محمد سعيد

6 - محمد ثابت محمد إبراهيم
7 - عيل يحيى قوت  

8 - عالء محمد عيل صالح
9 - عبيد القريض الطاهري

بأن عليهم املثول أمــام املحكمة الجزائيــة االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن 
مالم سيتم محاكمتهم طبقاً لنص املادة 285 وما بعدها 
من قانون اإلجراءات الجزائية باعتبارهم فارين من وجه 

العدالة.

بناًء عىل قــرار املحكمــة الجزائيــة االبتدائية 

املتخصصة م/ مأرب يف جلستها املنعقدة بتاريخ 

23/ 10/ 2020م يف القضية رقم 2 لسنة 2019م 

بواقعة االتجار باملخدرات قىض منطوقه بالنرش 

عن املتهمني:
1 - بدر نارص حـــريدان

2 - أمني صالح الخرايش الشبواني
بأن عليهما املثول أمام املحكمة الجزائية االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب خالل شــهر من تاريخ هذا 
اإلعالن مالم سيتم محاكمتهما طبقاً لنص املادة 
285 وما بعدها من قانون اإلجــراءات الجزائية 

باعتبارهما فارين من وجه العدالة.

بناًء عىل قــرار املحكمــة الجزائيــة االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب يف جلستها املنعقدة بتاريخ 
23/ 10/ 2020م يف القضية رقم 4 لسنة 2020م 
بواقعة رسقة وسائل النقل قىض منطوقة بالنرش 

عن املتهمني: 

1 - صالح محمد أبو رس العقييل
 2 - زبن الله محمد عيل الساملي

3 - عبدالله صالح شقران العقييل 
4 - عبدالعزيز حمود دليل الحتيكي

5 - رشيد محمد صالح رشيد
بأن عليهم املثول أمام املحكمة الجزائية االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب خالل شــهر من تاريخ هذا 
اإلعالن مالم ســيتم محاكمتهم طبقاً لنص املادة 
285 وما بعدها من قانون اإلجــراءات الجزائية 

باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

بناًء عىل قرار املحكمــة الجزائية االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب يف جلســتها املنعقدة 
بتاريخ 23/ 10/ 2020م يف القضية رقم 32 
لسنة 2019م بواقعة االتجار باملخدرات قىض 

منطوقه بالنرش عن املتهمني:
1 - أحمد جار الله عيل القردعي
2 - نارص جار الله عيل القردعي

بأن عليهما املثول أمــام املحكمة الجزائية 
االبتدائية املتخصصة م/ مأرب خالل شهر 
من تاريخ هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمتهم 
طبقاً لنص املادة 285 وما بعدها من قانون 
اإلجراءات الجزائيــة باعتبارهما فارين من 

وجه العدالة.

إعــــــــالن قــضــائــي
بناًء عىل قرار املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة 
م/ مأرب يف جلستها املنعقدة بتاريخ 23/10/2020م 
يف القضية رقم 44 لسنة 2019م االشرتاك يف عصابة 

مسلحة قىض منطوقه بالنرش عن املتهمني:



اإلشــاعة: خرب غري موثوق به ينترش بني 
الناس، جاء يف املحيط:

"حرب الشــائعات" هي حــرب معلومات 
مجهولة املصدر والوجهــة، مزيفة للحقائق 
تهدف للتأثري عىل نفسية الخصم، وجعله تربة 
خصبة الســتقبال وتنفيذ مخطط خصمه، 
وهي ال تســتقل بنفســها، بل تكون توطئة 
وتمهيداً للحرب الفعلية، وهي جزء من "الحرب 

النفسية" وموطنها األصيل "الحرب اإلعالمية".

هدف الشائعات
تستهدف "حرب الشائعات" نفسية الخصم، 
ومرتعها حالة الخوف أو الهلع التي ُتسيطر 
عيل النفوس خوفاً من املجهول القادم، ليجد 
لها الصدى عند ذوي النفوس الضعيفة، قال 
تعاىل: "الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّــاُس إِنَّ النَّاَس َقْد 
َجَمُعواْ لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماناً َوَقاُلواْ 
َن  َحْسُبَنا اللُّه َوِنْعَم الْوَِكيُل * َفانَقلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مِّ
اللِّه َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعواْ ِرْضوَاَن 
ْيَطاُن  اللِّه َواللُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم * إِنََّما َذلُِكُم الشَّ
ُيَخوُِّف أَْولَِياءُه َفالَ َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم 

ْؤِمِنني"]آل عمران 175-173[. مُّ

- تنبع خطورة حرب الشائعات من قائلها 

ومروجها عىل السواء:

خطورة الشائعة من القائل
فموقعه أو حجمه أو اعتماده مبدأ الرية 
يف الترصيح ُيضيف واقعاً مرعباً إذا ترب منه 
قول أو بادرة فعل، وها هنا موقف يوضح حالة 
الرعب التي ُتســيطر عىل النفوس من ترامي 
األخبار بالغزو، جــاء يف الرحيق والحديث يف 
الصحيح: "وكانت األنبــاء ترتامى إىل املدينة 
بإعداد الرومان، للقيام بغزوة حاســمة ضد 
املسلمني، حتى كان الخوف يتسورهم كل حني، 
ال يسمعون صوتاً غري معتاد إال ويظنونه زحف 

الرومان.

خطورة الشائعة من جهة الُمرّوج
فإن مــن يتناقلها ويتداولهــا هم رجال 
املجتمع املستهَدف نفســه، فال يأتي العدو 
ليقول ويتحدث، بل إن الخرب إذا وصل لطويل 
اللســان تكفل بنقله باملجان، وأصبح لساناً 
يتحدث بمقال خصمه، وهنــا األزمة: حني 
يظن السامع أن أخاه صادق فيما يقول مع 
أنه أكــذب الكذابني. وحــدة الخطورة تزداد 
بمضاعفة الحديث أو املزايدة عىل النقل، فليت 
األمر يتوقف عند نقل مــا وصل إىل األذن بل 
يتعداه بالتزويق والتلوين والبهرجة والزخرفة، 
بحيث يصبح جبالً بعد أن كان حصاة، ففي 
غزوة "بني املصطلق" وإشــاعة الخبيث ابن 
أبي ابن سلول لحادثة اإلفك أراد عمر - ريض 
الله عنه - قتل هذا املنافق، فقال رسول الله 
- صىل الله عليه وســلم -: "كيف يا عمر إذا 
تحدث الناس إن محمًدا يقتل أصحابه"]ابن 

سعد والحديث يف الصحيح[.

وهنا مالحظات:
األوىل: إرادة عمر قتل واحد فلم يتعداه القول 

ليصبح: "أصحابه"؟

هذه طبيعة املتكلم، يســتقل نقل خرب قتل 
واحد، فُيضيف إليه ثان حتى يســتحق الخرب 
النقل، وهكــذا كل ناقل لتصبــح املحصلة: 
"محمــد يقتــل أصحابه"، وهذا ُمشــاهد 
وملموس يف وصــف أي معركة يكون القتيل 
فيها واحد، فيضــاف إليه آخر بجراح خطرة 
وخمسة متوسطة وعرشين خفيفة، مع أن 
كل من خاض املعركة ال يتجاوز عددهم أصابع 
اليدين، وليس غريباً أن يبدأ الخرب برؤية فتاة 
تسأل شاباً عن عنوان، لينتهي الخرب برؤيتها 

تحمل غالماً من الزنا.

الثانية: الناقل - يف األغلب - لن ينقل بقصد 
أو بدونه، أن القتيل منافق ويستحق القتل، بل 
سينسج قصة من بنيات أفكاره ليستغلها يف 
إيصال املعلومات الخاطئة، بحيث ُيصنف ابن 
أبي ابن سلول يف مصاف خري الصحابة، ويجعل 

عمر هو الظالم الباغي القاتل.

الثالثة: قد ال يجد الناقل كبري فائدة يف ترويج 
حادثة قتل رجل من املنافقني ويكون القاتل 
عمر، ولكن حني ُينسب الفعل للرسول - صىل 
الله عليه وسلم -، فإنه ُيالقي من القبول ما 
ال يالقيه إن كان القاتل أو اآلمر أحد الصحابة، 
بالرغم من علم الناقل أو جهله أن رسول الله 

- صىل الله عليه وسلم ما أمر وربما ما علم.

مثاله ما حدث يف رسية عبد الله بن جحش 
التي قاتلت يف األشــهر الحرم وكيف اتخذتها 
قريش ذريعة لتأليب العرب عىل رســول الله 
- صىل الله عليه وســلم -، بأنه اخرتق كل ما 
تعارف عليه العرب، ولوال أن الله حسم املوقف 

بقرآن ُيتىل، لبقيت املدينة يف بلبلة وقلق إيل حني.

تأثير الشائعة
فهو جــد خطري عىل املجتمع املســلم من 
الجبهة الخارجية والداخلية عىل السواء، فهي 
تدعم ذوي التيارات املناهضة للدولة إىل التحرر 
من الطاعة واالنطالق يف فلك اإلفساد الداخيل، 
بزرع بذور الدسائس والشك والبلبلة والفتنة يف 

الصف املُستهدف وهي تسعى باألساس:

أهداف الشائعات
أوالً: التفريق بــني القادة والجند وهي عىل 

رضبني:

األول: شــخص القائد: كما فعلها ابن أبي 
بالطعــن يف رشف الطاهــرة املرشفة املربأة 
عائشــة -ريض الله عنها وجعل حبها وأبي 
بكر وعمر ميزان الحق بني الخلق-، فقد علم 
الخبيث أن الطعن يف رسول الله - صىل الله عليه 
وسلم - ما له إليه من سبيل، فطعن باملُقدس 
عند العرب، وقد فعلهــا الزنديق يف غزوة بني 
املصطلق و"جيش اإلسالم" خارج املدينة، وهذا 
يدل عىل الحرج يف توقيت اإلشاعة، وقد وقع يف 
الفخ حسان ومسطح وحمنة ريض الله عنهم.
]ذكر األسماء الطربي يف التفسري وابن حجر 

يف الفتح[.

وحاشا رسول الله - صىل الله عليه وسلم - 
أن يخوض غمار مثل هذا السفه، بأن يطعن 
يف رشف الحرائر من خصومه، بل حتى قريش 
بما فيها من رشك وكفر وحرب لرســول الله 

- صىل الله عليه وســلم -، لم تجرؤ عىل هذه 
الحرب وهي الطعن برشف رسول الله - صىل 

الله عليه وسلم

الثاني: سيرته:
كما حدث يف تقسيم الغنائم بعد حنني، فقد 
روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري - ريض 
الله عنه - قال: ملا أعطى رســول اللّه - صىل 
الله عليه وسلم - ما أعطى من تلك العطايا - 
يقصد إعطاء املؤلفة قلوبهم - يف قريش ويف 
قبائل العرب، ولــم يكن يف أنصار منها يشء، 
َوَجَد هذا الحي من األنصار يف أنفســهم حتى 
كثرت فيهم الَقالَُة، حتى قال قائلهم: لقي واللّه 
رســول اللّه - صىل الله عليه وسلم - قومه، 
فدخل عليه ســعد بن عبادة فقال: يا رسول 
اللّه، إن هذا الحي من األنصار قد َوَجُدوا عليك 
يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت، 
قســمت يف قومك، وأعطيت عطايا عظاماً يف 
قبائل العرب، ولم يك يف هذا الحي من األنصار 
منها يشء. قال: "فأين أنت من ذلك يا سعد؟ " 
قال: يا رسول اللّه، ما أنا إال من قومي، قال: " 
فاجمع يل قومك يف هذه الحظرية "، فخرج سعد 
فجمع األنصــار يف تلك الحظرية، فجاء رجال 
من املهاجرين فرتكهم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد 
اجتمع لــك هذا الحي من األنصــار، فأتاهم 
رســول اللّه - صىل الله عليه وسلم - فحمد 
اللّه، وأثني عليه، ثم قال: " يا معرش األنصار، 
ما َقالٌَة بلغتني عنكم، َوِجَدٌة وجدتموها عيلَّ يف 
أنفسكم؟ ألم آتكم ضالالً فهداكم اللّه؟ وعالة 
فأغناكم اللّه؟ وأعداء فألف اللّه بني قلوبكم؟ 
" قالوا: بيل، اللّه ورسوله أَمنُّ وأْفَضُل. إرشاد 

السؤول إىل حروب الرسول )1/ 494(

ثم قال: "أال تجيبوني يا معرش األنصار؟ " 
قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللّه؟ للّه ورسوله 
املن والفضل، قال: " أما واللّه لو شئتم لقلتم، 
فَصَدْقُتْم ولُصدِّْقُتْم: أتيتنا ُمَكذًَّبا فصدقناك، 
ومخذوالً فنرصناك، وطريداً فآويناك، وعائالً 
فآَسْيَناك، أَوَجْدُتْم يا معرش األنصار يف أنفسكم 
ُت بها قوماً لُيْسلُِموا،  يف لََعاَعٍة من الدنيا َتألفَّ
وَوَكلُْتكم إىل إســالمكم؟ أال ترضون يا معرش 

األنصــار أن يذهب الناس بالشــاة والبعري، 
وترجعوا برسول اللّه - صىل الله عليه وسلم 

- إىل رحالكم؟

فوالذي نفــس محمد بيده، لــوال الهجرة 
لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس ِشْعًبا، 
وسلكت األنصار شعباً لسلكت شعب األنصار، 
اللّهم ارحم األنصار، وأبنــاء األنصار، وأبناء 
أبناء األنصار "، فبكى القــوم حتى أْخَضُلوا 
لَِحاُهم وقالوا: رضينا برسول اللّه - صىل الله 

عليه وسلم - َقْسًما وحظاً.

لقد كان بإمكان هذه اإلشاعة والتي مفادها 
أن رسول الله - صىل الله عليه وسلم - أعطى 
قبيلته ولم ُيعِط األنصــار، كان بإمكانها أن 
ُتفرق الصف ملا فيها من طعن بنزاهة وعدالة 

رسول الله - صىل الله عليه وسلم -.

ثانيًا: بث روح اليأس في نفس الجيش:
وقد أصبحت هذه السياســة سليقة عند 
املنافقني، فهو مما عاهدوا عليه شياطينهم، 
تثبيط الجيش اإلسالمي حتى ليصدق فيهم: 
املثبطون واملرجفون، فما كانوا ليدعوا معركة 
إال ويخوضوا فيها بألســنتهم كذباً وتضليالً 
لتفريق الصف وتشــتيت الشمل، وأحاديثهم 
مشهورة مبثوثة، قال تعاىل: "الَِّذيَن َقاَل لَُهُم 
ُهْم  النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعواْ لَُكْم َفاْخَشــوْ
َفزَاَدُهْم إِيَماناً َوَقاُلواْ َحْسُبنَا اللُّه َوِنْعَم الْوَِكيُل".

]آل عمران 173[.

ثالثًا: التفريق بين األحالف:
كما حدث حني تــردد الخرب يف فتح مكة أن 
رسول الله - صىل الله عليه وسلم - سيمكث 

فيها ولن يرجع إىل املدينة

قال صاحب الرحيق: وملا تم فتح مكة عىل 
الرسول - صىل الله عليه وسلم - - وهي بلده 
ووطنه ومولده - قال األنصــار فيما بينهم: 
أترون رسول الله - صىل الله عليه وسلم - إذ 
فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو 
يدعو عىل الصفــا رافعاً يديه - فلما فرغ من 
دعائه قال: "ماذا قلتــم؟ " قالوا: ال يشء يا 
رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخربوه، فقال 
رسول الله - صىل الله عليه وسلم -: " معاذ 

الله، املحيا محياكم، واملمات مماتكم".

كان بإمكان هــذا القول الــذي تردد بني 
الصحابة - ريض اللــه عنهم -، أن يفرق بني 
الرســول - صىل الله عليه وسلم - وبني من 
نرصه وآواه، بل يجعل رسول الله - صىل الله 
عليه وسلم - - وحاشاه- يف صف الكاذبني فقد 
كان من حديث العقبة واملبايعة، أن أبا الهيثم 
بن التَّيََّهان قال: يا رسول الله، إن بيننا وبني 
الرجال حباالً، وإنا قاطعوها - يعني اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله 

أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟

قال: فتبسم رســول الله - صىل الله عليه 
وسلم -، ثم قال: " بل الدَُّم الدَُّم، والَهْدُم الَْهْدُم، 
أنا منكــم وأنتم منى، أحــارب من حاربتم، 

وأسالم من ساملتم ".

مواجهة الحرب النفسية
1 - التثبــت مــن األخبار قبل التســليم 

بمصداقيتها وصحتها:

َهــا الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم  قال تعاىل:" َيا أَيُّ
َفاِســٌق ِبَنبَــأٍ َفَتَبيَُّنوا - ويف قــراءة حمزة 
والكسائي: فتثبتوا - أَن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة 
َفُتْصِبُحوا َعىَل َما َفَعلُْتْم َناِدِمنَي "]الحجرات6[، 
وإذا كان الفسق يعني الخروج عن طاعة الله، 
فإنه مما تتضمنه اآلية عدم االعتماد يف النقل 
والرواية إال عىل من أطاع الله فقط، واعتماد 
قاعدة الشك مع اإلمالة إىل التكذيب حول كل 
خرب يأتي ممن هو يف شك من دينه، ثم فحص 
وتحري األمر قبل اتخاذ القرار بالتعامل معه، 
مع عدم االنشغال بكل ما تسمعه األذن وترك 

ما ال يعني املرء.

وهنا فائدة تخليص العقل املسلم من شوائب 
قد تعلق به مما يسمعه من غري مصدر التلقي 
املعتمد واملوثوق، ومنه حديث الرسول - صىل 
الله عليه وســلم - حــني رأى عمر يقرأ من 
صحيفة يهودية قال - صىل الله عليه وسلم 
- وقد بدا عليــه الغضب: "أمتهوكون فيها يا 
ابن الخطاب والذي نفيس بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم 
بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفيس بيده لو أن موىس - صىل الله عليه وسلم 
- كان حيا ما وســعه إال أن يتبعني" ]رواه 

أحمد[.

2 - إذاعة األخبار: سواء صدق الخرب أو كان 
كاذبا، فإن يف نقل بعض الصدق ما يؤدي إىل 
فتنة تعظم عن الكذب، ومنه قول عيل بن أبي 
طالب - ريض الله عنــه - موقوفاً عليه عند 
البخاري: "حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
ينكرون، أتحبون أن ُيكذب الله ورسوله" أي 
ال يجب نقل كل ما تسمعه األذن للناس، فقد 
يخلق عند ضعاف النفوس أزمات هم يف غنًى 
عنها، فليحذر املسلم من إذاعة األخبار وليكن 
آخر ناقل لها، والخري يف عدم نقلها إال ملن هم 
أهل لتحملها، مثاله ما حــدث يف اإلفك: قال 
َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف  تعاىل: "َوإَِذا َجاءُهْم أَْمٌر مِّ
وُه إىَِل الرَُّسوِل َوإىَِل أُْويِل األَْمِر  أََذاُعواْ ِبِه َولَْو َردُّ
ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْســَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َولَْوالَ 
ْيَطاَن  َبْعُتُم الشَّ َفْضُل اللِّه َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه الَتَّ

إاِلَّ َقلِيالً" ]النساء83[.

3 - االهتمام بتعليم املســلمني وتوضيح 
املواقف لهم

كيال يقعوا يف رشاك األعداء ويتخطفهم كل 
ساقط أو القط، مع التنبه لتغري أساليب العدو 
مما يلزم تحديث سبل املواجهة بما يتناسب 
مع الحرب الجديدة. مواجهة الحرب النفسية

يقال هنا، ويكفينا من العالج الوقاية كما 
أخرجه اإلمام مســلم عن أبي هريرة - ريض 
الله عنه - أن رســول الله - صــىل الله عليه 
وسلم - قال: "كفى باملرء كذباً أن يحدث بكل 

ما سمع".

وأما العالج كسهم ال يخطئه راميه فنجده 
َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم  يف قوله تعاىل: "َيا أَيُّ
َفاِســٌق ِبَنَبأ َفَتَبيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوماً ِبَجَهالٍَة 
َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعلُْتْم َناِدِمنَي" ]الحجرات 6[.

األسبوع

1111يحررها: بالل حميدالدينيةالــعـدد )١٩٥٤( الـخـمـيـس ٢٦ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٢ نــوفــمبر ٢٠٢٠م

حـــــرب الـشـائــــعاتحـــــرب الـشـائــــعات

عــــْن ســـهل بن حـــنيٍف رضي اهلل عنه: 
غه اهلل منازل  أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: من سأل اهلل الشهادة بصدٍق، بلَّ

ـُهداء، وإْن مــــات على فــــراشِه.   رواه مسلم الــّش



أشــاد نائب مدير عــام رشطة 
محافظة مأرب العميد عبده السياغي، 
بالجهود األمنية التي تبذلها األجهزة 
األمنية وإنجازاتهم يف تنفيذ الخطط 

والربامج للعام 2020.
جاء ذلــك أثناء ترؤســه، أمس 
األربعــاء، اجتماعاً أمنياً، ملناقشــة 
التقرير السنوي لتنفيذ الخطة األمنية 
للمناطــق واألقســام التابعة لها. 
وحث العميد السياغي، قادة ومدراء 

املناطق األمنية واألقســام التابعة 
لها عــىل مضاعفة الجهــود ورفع 
اليقظة والحس األمنــي، والحرص 
عىل االســتمرارية يف تحقيق التفوق 
والصورة النموذجية واملتميزة التي 

عرفت بها األجهزة األمنية بمأرب.
ويف ختام االجتماع وجه نائب مدير 
عام رشطة مأرب بإعــداد الخطط 
والرؤى للعــام 2021 وجعله عاما 
نموذجيا يف تحقيق األمن واالستقرار.

أطلق املستشــار بالديوان امللكي 
املرشف العام عىل مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية الدكتور 
عبدالله الربيعة، ووزير الصحة العامة 
والسكان الدكتور نارص باعوم، برنامج 
"نبض السعودية" التطوعي ألمراض 

وجراحات القلب يف مدينة املكال. 
ويشمل الربنامج تنفيذ 540 عملية 
يف مجال جراحة القلب املفتوح بأنواعها 
لألطفال والكبار، وإجراء 1.440 عملية 
يف مجال القسطرة العالجية بأنواعها، 
وتنفيذ 960 عملية يف مجال القساطر 
التشخيصيـــة، يستفيد منها 2.940 
مريضا، وذلك خالل املدة من 15 / 10 
/ 2020 م وحتــى 31 / 12 / 2021 
م، بالتعاون مع برنامج نبض الحياة 

ألمراض القلب. 
وأوضــح الدكتــور الربيعــة، أن 
الربنامج سيستمر عىل مدى 15 شهرا 

لينتهي بنهاية عام 2021، ويشــمل 
12 حملة طبية تطوعيــة يقوم بها 
كوادر متخصصة متميزة من األطباء 
والطبيبات الســعوديني ذوي الكفاءة 
العالية، ويستهدف 3000 آالف شخص 
من املرىض، بقيمة إجمالية تصل إىل 5 
ماليني و713 ألــف دوالر تتوزع بني 
جراحات القلب املفتوح للكبار واألطفال 

والقساطر القلبية والتشخيصية. 
وقدم وزير الصحة، خالص الشكر 
والتقدير لخادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
ويل عهده، ومركز امللك سلمان لإلغاثة، 
عىل ما يقدمونه من مساعدات إنسانية 
للشــعب اليمني، معــرّبا عن رسوره 
بإطالق هذا الربنامج الحيوي املهم الذي 
سيلّبي احتياجات مرىض القلب يف اليمن 
ويسهم يف تأهيل وتدريب عدد كبري من 

الكوادر اليمنية.

تويف طفل مختطف يف ســجون 
مليشــيا الحوثي االنقالبية أخفته 
قراً لعدة أشهر قبل أن تبلغ عائلته 

عن وفاته ووجوده لديها يف صنعاء.
وقالت مصادر محلية، "إن الطفل 
“عيل مرزوق سالم الجرادي” من أبناء 
منطقة خلقة بمديريــة نهم رشق 
صنعاء، تويف يف سجون مليشيا الحوثي 
االنقالبية بعــد اختطافها له يف مايو 
املايض ورفضت الكشف عن مصريه".

وأضافت املصادر "أن أرسة الطفل 
لم تتمكن من معرفة مصريه قبل أن 
تدعو مليشيا الحوثي اإلرهابية أرسته 

للحضور الستالم جثته".

وأشارت إىل أن الطفل اختفى عندما 
كان يســاعد أرسته يف حقل زراعي 
بمنطقة خلقة بمديريــة نهم، ولم 
تتمكن أرسته من معرفة مصريه قبل 
أن يصلها بالغاً من مليشيا الحوثي 

للحضور الستالم جثته.
وتوىف خــالل الفــرتة املاضية 
وأرسى  مدنيــون  مختطفــون 
عســكريون يف ســجون املليشيا 
الحوثيــة بعد تعرضهــم للتعذيب 
الوحيش. ويتجاوز عدد املختطفني 
يف سجون املليشيا الحوثية 10 آالف 
مختطف، وفقا للشــبكة اليمنية 

للحقوق والحريات. 

رشطة مأرب تناقش التقرير السنوي 
للخطة األمنية للعام 2020

إطالق برنامج »نبض السعودية«ألمراض 
وجراحات القلب يف املكأل

وفاة طفل خمتطف يف سجون املليشيا احلوثية بصنعاء
أكد وزيــر الثروة الســمكية يف 
حكومــة ترصيــف األعمــال فهد 
كفاين، أن مليشيا الحوثي االنقالبية 
مستمرة بعرقلة املساعي والجهود 
التي تبذل محليا ودوليا لحل مشكلة 
خزان صافر قبالة سواحل الحديدة 
ويمنعون مفتيش األمم املتحدة من 
الوصول للســفينة والصعود إليها 

وتفريغها من النفط.
وقال يف ترصيح لوكالة )سبأ(: "إنه 
يف حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، 
يمكن أن يترب منها 1.14 مليون 
برميل نفط إىل ميــاه البحر األحمر 

وهو ما سيتسبب بكارثة غري مسبوقة 
عىل األحياء البحرية والبيئة البحرية 
يف املنطقة بصورة عامة وبمساحة 
تمتد ملئات من األميال البحرية، وقد 
تمتد لسواحل الدول املشاطئة لليمن، 
وبما يجعل املنطقة أمام تحد كبري يف 

مواجهة هذه الكارثة".
وأوضح الوزيركفاين، أن الحكومة 
اليمنية تســعى إىل معالجة املشكلة 
وحلها وبمرونة وتعاون كبري وأبدت 
اســتعدادها ألن يتم تفريغ الخزان 
وأن تذهب قيمة النفط الخام لدعم 
القطاع الصحي والجوانب اإلنسانية 

وفق تأكيد سابق للحكومة بذلك.
وأعرب عن خشــيته من نفاذ 
الوقت بسبب تعنت مليشيا الحوثي 
ملعالجة الكارثة قبل وقوعها.. مشريا 
إىل أن الحكومة اليمنية تنتظر من 
املجتمع الدويل مزيداً من الضغوط 
عــىل الحوثيني للســماح للفريق 
األممي للوصول إىل السفينة والبدء 
بحل املشكلة من خالل الرشوع يف 
تفريغ الخزان من النفط ويف أقرب 
وقت يف اســتباق لوقــوع الكارثة 
البيئية يف حالة انهيار الخزان ألي 

سبب من األسباب.

طالب وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، أمس األربعاء، مليشــيا الحوثي 
بإطالق رساح ليفي سالم موىس مرحبي، 
وهو يمني مــن األقلية اليهودية، احتجز 

ظلما منذ أكثر من أربعة أعوام.
 وقال بومبيــو يف بيان نرشتــه وزارة 
الخارجية األمريكية عىل موقعها الرسمي: 
" إن الواليات املتحدة تقف إىل جانب الجالية 
اليهودية اليمنية يف الدعوة إىل اإلفراج الفوري 
وغري املرشوط عن مرحبي، املعتقل ظلما منذ 

سنوات".
وأضــاف البيان "إن ســجن مرحبي 
تواصل عىل الرغم من صدور أمر قضائي 

بإطالق رساحه، يف سبتمرب عام 2019".
 وأكد البيان، أن صحة مرحبي تشــهد 
تدهورا، بينما يقبع يف ســجن املليشيات 
بصنعاء، وهو معــرض لخطر اإلصابة 

بفريوس كورونا املستجد.
وينتمي مرحبي لألقلية اليهودية اآلخذة يف 

االنكماش، والتي كانت جزًءا مهًما من النسيج 
االجتماعي املتنوع يف اليمن آلالف السنني.

ودعا بيان الخارجية االمريكية مليشيا 
الحوثي إىل احــرتام الحريــة الدينية، 
والتوقف عــن قمع اليهــود، واإلفراج 

الفوري عن مرحبي.

كفاين: مليشيا احلوثي مستمرة يف عرقلة حل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل احلديدة  

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

مبادئ احلرب العسكرية 
استخدم العرب املسلمون يف فتوحاتهم العربية االسالمية، و حركات 
التحرير التي خاضها أجدادنا العظماء يف سلسلة عملياتهم العسكرية 
التي أستمرت ألكثر من ثمانني عاماً متواصلة والتي أفصحت عن فكر 
عسكري خالق،  وأنتجت مدرسة عســكرية اسرتاتيجية وعملياتية 
وتكتيكية مثمرة ، كانت اشــعاعاتها، ومازالت وستستمر يف إضاءة 
الدرب إيل كل من يمتهن العسكرية لينهل منها وينجح فيها ويضمن 

النرص يف ميادين القتال.
 وما معركة القادسية الخالدة التي حدثت يف يوم 1 محرم من العام 

14هجرية املوافق ليوم 24شباط فراير 635ميالدية
 إال خري مثال ملبادئ الحرب والتي جاءت بعد ســتة أشهر ملعركة 
الريموك التاريخية ودون توقف للجيش العربي االسالمي حامل سالح 
السيف وعر الخيل والرتجل يف الصحاري ويف املعركتني تم تطبيق 
مبادئ الحرب األساسية املعتمدة يف الفكر العسكري العربي اإلسالمي، 
فقد طبق العرب يف معركة القادسية مبادئ الحرب بشكل صحيح 
وموفق وألن أهم مبادئ الحرب هي " توخي الهدف وبلوغه ، وحشد 
القوة، و االستخبارات واالستطالع ، واملباغتة ، واملعنويات، والشؤون 
اإلدارية، والعمليات التعرضية" والتي المجال لذكر تفاصيل كل هذه 

املبادئ للمعركة  االن يف هذا املقال، وقد نتاولهما يف كتاباتنا الالحقة.
 وهذه املبادئ تعتمد اليوم يف الفكر العســكري املعارص كمبادئ 

حاسمة يف الحرب الحديثة لتحقيق النرص. 
ومعركة القادسية كان فيها حجم القوات الفارسية أربعة أضعاف 
القوات العربية حيث كانت بحدود "120"ألف مقاتل فاريس، وقطعات 
متنوعة ومعهم الفيلة وجميعها تحت قيادة القائد امليداني األعىل للفرس 
"تدراق" "شقيق هرقل" ومعه "رستم بن الفرخزاد" وقادة ميدانيون 

هم" الجالينوس والهرمزان ومهران واللرزان".
وذالك مقابل "32" ألف مقاتل عربي مسلم فقط، تحت القيادة 
امليدانية العليا املوكلة من القائد العام الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 
ريض الله عنه إىل القائد التاريخي الخالدـ  "سعد بن مالك بن وهيب 
بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن لؤي " وهو الجد السابع" 

للرسول الكريم القائد محمد صىل الله عليه وسلم. 
وكان قد لجأ العرب إىل التعويض عن النقص البري بفكر عسكري 
خالق كان له الدور الحاسم يف إخفاق غرور الجانب الفاريس وكرس 
خشم القوات الفارسية خالل أيام القادسية الثالثة )أرماث ,أغواث ، 
وعماس( والتي شهدت تدمري القوات الفارسية والسيطرة عىل املدائن 

والقضاء بشكل تام عىل مركز القيادة الفارسية.
وكان للهجوم اللييل بقيادة القعقاع بن عمر التميمي

 أثر بالغ إلنهاء املعركة لصالح القوات العربية االسالمية بعد أن 
تمكن من تحقيق ذلك ليال ومنفردا ودون علم القيادة بشنه تعرضا 
واسعا ومباغتا ناجحاً تمكن فيه من إحاطة العدو والوصول ايل قلب 
قطعاته وإرباكه حتى واصل باتجاه الرسادق التي نصبها "رستم" يف 

منطقة دير األعور فبوصوله لم يجده حيث قد ترك مقره.
وكان أحد املقاتلني االبطال وهو هالل بن علقمه قد تمكن من قتل 
"رستم بن الفرخزاد" القائد األعىل امليداني لجيش الفرس وهذا ما 
جعل القوات الفارسية يف حالة قنوط تام وحلت بها الهزيمة النكراء .
وأيضا قام القعقاع بالتصدي للتعزيزات التي ارسلها يزدجرد ـ 
كرسى الفرس  من املدائن حيث استمر القتال حتى فكر القائد سعد 
بن ابي وقاص بحركة التفاف من الجناح األيمن بقيادة طليحة األسدي 
وقوات "زبيد" بقيادة عمرو بن معدي كرب الزبيدي الحتالل املخاضة،  

وأعجب سعد بن ابي وقاص بعمل القعقاع وترصفه الناجح .
  وبعد مقتل رستم خلفه القائد الفاريس "الجالينوس" وقام بسحب 
ماتبقى من القطعات املعادية عر نهر العتيق"الخضوض" فتمت 
مطاردته ومن معه من قبل القائد العربي زهرة بن عبدالله بن الحوية 

فقتله،   وانتهت املعركة بالنرص التاريخي الحاسم.
  وكان ملبدئ القيادة والسيطرة الكفؤة آثر بالغ يف نجاح هذه املعركة 
الخالدة ، وكذلك مبادئ التخطيط واالستطالع واالتصال واالستخبارات 

واملعنويات والشؤون اإلدارية بشكل رائع خالل املعركة الخالدة.
 وكان القادة العسكريون امليدانيون يف معركة القادسية من خرية 
قادة العرب ٲمثال:  )أبي عبيدة عامر بن الجراح( امللقب بأمني االمة، 
والقائد العربي التاريخي )عمــرو بن العاص( الذي وصف بأدهى 
دهاة العرب، وشــارك بها كل من القائد البارع )القعقاع بن عمرو 
التميمي() واخيه قائد االحتياط )عاصم بن عمرو التميمي( الذي أفزع 
فيلة الفرس وطوائفها يف املعركة وشارك قيادتها أيضا )رشحبيل بن 
حسنة( ,و)يزيد بن أبي سفيان(، و )عكرمة ابن ابي جهل(، والقائد 
العربي )عبدالله بن املعتم العبيس(، و)زهرة بن عبدالله بن الحوية(، 
و )رشحبيل بن السمط الكندي(، و)طليحة بن خويلد األسدي( وقائد 
الطالئع )سواد بن مالك التميمي( واملجردة بقيادة )سلمان بن ربيعة 
الباهيل( و قائد املشاة)حمال بن مالك األسدي( والخيالة بقيادة)عبدالله 
بن ذي السهمني الخثعمي( و جرير بن عبدالله البجيل( و)األشعث بن 
قيس(، و)خالد بن عرفطة( الذي عينه القائد )سعد بن أبي وقاص( 

امللقب بفارس اإلسالم نائبا له يف حال استشهاده.
إن أهمية هذه املعركة، واملواقف العامة قبل بدء املعركة ومراحل 
االســتحضارات النهائية  للجيشان للمعركة  والخطط لكل جيش 
منهما،  والتنقل االسرتاتيجي وسري املعركة بتطبيق مبادئ الحرب 
جعل رموز الفكر العسكري املعارص يستنبطون األفكار املهمة للقادة 
وتجسيدها عمليا يف التخطيط االسرتاتيجي والعملياتي والتكتيكي 

وكال من موقعه. 
ونستفيد من الفكرة العسكرية للقادسية قديماً بوقتنا املعارص يف 
إرساء قواعد الجسور بني عروبتنا والتاريخ املعارص واإلسالم ليتواصل 
العطاء ، ويتحقق النرص والسالم واالستقرار، يف املنطقة، وتحديداً يف 
اليمن الذي يعاني من انقالب املليشيا اإلرهابية الحوثية املدعومة من 
إيران، والتي انقلبت عىل إرادة الشعب اليمني والتجربة الديمقراطية 
واملرجعيات الوطنية والدولية املتمثّلة يف املبادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 2216 والقرارات ذات الصلة 

والتي خلفت بانقالبها الدمار والخراب واملآيس .
فاليمنيون والعرب مطالبون اليوم أكثــر من أي وقت مىض برص 
صفوفهم وتوحيد كلمتهم وجهودهم وحل خالفاتهم، والعمل سويا من 
أجل استعادة صنعاء وهويتها العربية وضمان عودتها إىل الحضن العربي.
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )١٩٥٤( الـخـمـيـس ٢٦ ربيـع أول ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٢ نــوفــمبر ٢٠٢٠م

اخلارجية األمريكية تطالب مليشيا احلوثي بإطالق 
رساح يمني من األقلية اليهودية خالص التهاني والتربيكات �🌹�

نقدمها للشاب الخلوق 

سمير الشرعبي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي 

متمنيني له حياة زوجية 
سعيدة 

المهنئون: 

محمود الحميدي ، أ. عبده 
محمد المخالفي، صالح المخالفي، 

عمر المخالفي، عبدالرحمن 
المخالفي، فؤاد الحاني

الف مبروك

🌹🌸

1 - عبد الملك بدر الدين أمير الدين بن حسين الحوثي
2 - محمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي

3 - عبد الله يحيى الحاكم الملقب أبو علي الحاكم
4 - مـــــهــدي صـــالح المـــشـــاط

5 - عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي
6 - عبد الكريم أمــير الدين الحوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح الحـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد الله حسين الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي

13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان
14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر

15 - طــه أحــمـد المــتوكل
16 - يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي

17 - محمد عبد الكريم الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسين حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان المغلس

23 - عبد الكريم هاشم الخيواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد الحمزي

25 - مبارك المشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف الله قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل المداني
30 - حسين عبد الله المقبولي
31 - محمود عبد القادر الجنيد

32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة
تعلن النيابة الجزائية المتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار المحكمة الجزائية فـــي جلســتها المنعقــدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على المتهمين التالية أســماؤهم أدناه، الحضور إلى مقر 
المحكمة الجزائية المتخصصة فـــي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى الجزائية المقدمة ضدهم من النيابة الجزائية رقم )165( لعام 2018 ج.ج، ما لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات 

محاكمة المتهمين الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص المواد )285-288( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )13( لعام 1994م.
وهـــــــــم: 

توقيع اتفاقية إلنشاء أول ميناء بحري يف شبوة
وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، مع رشكة كيو واي زد 
للتجارة العامة، عىل اتفاقية إنشاء أول ميناء بحري للمحافظة عىل 

شواطئ البحر العربي بمديرية رضوم.
وتنص االتفاقية عىل قيام الرشكة بتنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع 
ميناء قنا التجاري والذي يشمل توفري خزانات عائمة للمشتقات النفطية 
خالل ستني يوما، وتأمني احتياجات املحافظة منها وبصورة مبارشة، 
فيما تقيض املرحلة الثانية عىل القيام ببناء أرصفة التفريغ للمشتقات 
النفطية مع إنشاء ثمانية خزانات اسرتاتيجية لخزنها بسعة إجمالية 
تصل إىل ستني ألف طن، باإلضافة إىل بناء أرصفة النشاط التجاري للميناء.
وأكد املحافظ محمد بن عديو، اهتمــام فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، الدكتور معني 
عبدامللك، بتنفيذ هذا املرشوع الذي تحتاجه املحافظة لتعزيز نشاطها 
االستثماري وإنعاش الحركة االقتصادية والتجارية التي تشهدها.. 
مشرياً إىل مزايا عقد االتفاقية والذي يقوم عىل نظام اإلنشاء واإلدارة 

ثم عودة التمليك إىل الدولة.


