
ماضون يف درب السالم العادل
الطريق إىل املشاركة السياســية معامله واضحة ودروبه 
سالكة، ذلك أن النظم الديمقراطية الحديثة أتاحت الكثري من 
خيارات الفعل السيايس التعددي السلمي التي وفرت مناخا 
مالئما لكافة أبناء الوطن بمختلف تشكيالتهم وانتماءاتهم يف 
الوصول إىل الحكم واملشاركة فيه باالستناد إىل إرادة الشعب، 
وهذا األمر لم يعد خافيا عىل أحد فهو من مســلمات العمل 

السيايس وأبجديات الرشعية الدولية.
 إن فرض الخيارات بقوة الســالح وممارسة اإلرهاب 
ومحاولة القفز عىل اإلرادة الجمعية، يعد ارتدادا ال تسامح 
فيه وال تهاون وال مساومة، فقد وىل زمن الظالم والكهنوت 
والتفرد، وانطوى عهد االستقواء بأجندة الخارج لتحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية، فالشعب اليمني قد شب عن 
الطوق وتجاوز عهد الوصاية واالرتهان، وقواته املسلحة 
معنية بدرجة رئيسية يف تحقيق إرادته وتطلعاته وصناعة 
مستقبله املنشود شاء من شــاء وأبى من أبى، ولن تذهب 
تضحياتهم الجسام ودماؤهم الطاهرة أدراج الرياح، فهي 
ثمن باهظ قدموه بسخاء من أجل الحرية والكرامة والسيادة 
والتوزيع العادل للثروة والســلطة وبناء اليمن االتحادي 

الجديد.
عىل أي حال من األحوال ال يقبل اليمنيون سالما منقوصا 
زائفا يؤسس لدورات رصاع جديدة، وهو حق مكفول لهم يف 
كل القوانني السارية ومرجعيات الرشعية الدولية، خصوصا 
وأنهم قد خربوا مليشيا الحوثي املتمردة القريبة إىل اإلرهاب 
والتطرف ومخالفة اإلجماع الوطني والبعيدة كل البعد من 
السالم والتوافق والعمل السلمي، ال أدل عىل ذلك من نقضها 
لكافة العهود واالتفاقات التي تلجأ للموافقة عليها بهدف 
إعادة  ترتيب نفسها لالستمرار يف تحالفاتها مع التنظيمات 
اإلرهابية، وأعمالها الغادرة املهددة لألمن والسلم الدوليني 

والخطرة عىل استقرار البالد ودول اإلقليم.
ووفقا لهذه املعطيات واملؤرشات الجلية، فإن الوصول 
إىل سالم شامل ومســتدام، لن يكون إال بإلحاق الهزيمة 
العسكرية باملليشيا الحوثية املتمردة، رأس حربة اإلرهاب 
يف اليمن، ويد إيران العابثة باإلقليم، وبدون تحقيق ذلك 
فإن سائر الحلول ستكون منقوصة ومجزأة يقترص دورها 
فقط عىل ترحيل املشكالت لتصبح مستقبال أكثر تعقيدا 
وكارثية، وألجل ذلك وبعد تضييع املليشــيا لكل فرص 
السالم واستهتارها بكل  العهود واملواثيق، ترسخت قناعات 
كافة الرشكاء الدوليني ودول املنطقة  برضورة دعم خيارات  
القوات املسلحة املمثلة إلرادة الشعب اليمني يف القضاء عىل 
مليشيا الحوثي املتمردة وكافة التنظيمات اإلرهابية املرتبطة 
بها واملدعومة من إيران كضامن وحيد للعبور بالبالد إىل بر 

األمان وتأمني مصالح الجوار واإلقليم والعالم.
ال سالم مع التطرف واإلرهاب والتمرد، ولن تكون العاصمة 
صنعاء وكل شــرب يف هذا الوطن إال يف حضنــه العروبي، 
وباإلرادة القوية والعزيمة الصادقة ألبطال الجيش ستذهب 
كل القوى الطارئة والدخيلة إىل مزابل التاريخ، وتعلو راية 
اليمن الجمهوري االتحادي عالية خفاقة ال تهزها عاصفة وال 

تشوبها شائبة، وإن غدا لناظره قريب.

قال نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح "إن مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران تشــكل 
خطراً متصاعداً يهدد املالحة الدولية، 
مشرياً إىل العمليات اإلرهابية التي تقوم 
بها مليشيا الحوثي عرب نرش األلغام يف 
عرض البحر، وتسيري القوارب املفخخة 
الستهداف السفن التجارية واملناطق 

الساحلية الحيوية".
وأكد نائب الرئيس، حرص الرشعية 
بقيــادة فخامــة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية، 
عىل السالم العادل وتقديمها التنازالت 
تلو التنازالت، إال أن املليشيا الحوثية 

بتعنتها رفضت كل الحلول واملقرتحات 
وتواصل نهجها التصعيدي واإلرهابي 

بحق أبناء اليمن واألشقاء.
جاء ذلك خــالل لقائــه، االثنني، 
محافظ الحديدة الدكتور حسن عيل 
طاهر، لالطالع عىل املستجدات امليدانية 

واألوضاع يف املناطق املحررة.
وتطرق نائب الرئيس خالل اللقاء، 
إىل جملة مــن املواضيــع املرتبطة 
باملحافظة ويف مقدمتهــا انتهاكات 
املليشيا املستمرة بحق أبناء املحافظة، 
وعرقلة وصول بعثــة األمم املتحدة 
لتقييم ســفينة صافــر، وتصاعد 
الخروقات واالنتهاكات واســتهداف 

وتهديد املالحة الدولية يف البحر األحمر.
ولفت نائب الرئيس إىل اســتمرار 
مماطلة مليشيا الحوثيني ومراوغتها 
بشأن سفينة صافر، وعرقلة وصول 
خرباء األمم املتحــدة لتقييم وإصالح 
خزان النفط العائم املهدد باالنفجار 

يف أي لحظة.
ودعا نائب الرئيس، املجتمع الدويل 
واألمم املتحدة للضغط عىل مليشــيا 
الحوثيني ووقف انتهاكاتها بحق أبناء 
الحديدة، وما تمارســه الجماعة من 
ترهيب وإهانة بحق النواب يف مناطق 

عىل  مشــدداً  سيطرتها، 
اضطالع املجتمــع الدويل 

أكد وزير الدفــاع الفريق الركن 
محمد عيل املقــديش، أن التضحيات 
الغالية التــي يقدمها أبطال الجيش 
الوطني ورجال املقاومة الشــعبية 
ســتظل خالدة يف ذاكــرة األجيال 
ومحفورة يف وجدان اليمنيني، وستزيد 
الشعب اليمني وقواته املسلحة عزما 
وإرصارا عىل مواصلة النضال حتى 
تحقيق كامل األهداف املنشودة مهما 

كانت التضحيات والعوائق.
جاء ذلك يف برقيات عزاء ومواساة 
بعثها وزير الدفاع، يف استشهاد عدد 
من ضباط الجيش الوطني يف جبهات 
الرشف والبطولة ضد املليشيا الحوثية 

املتمردة املدعومة من إيران.  
وبعث الفريق املقديش، برقية عزاء 
ومواساة يف استشهاد العميد يحيى 
محمد البكري، رئيــس أركان اللواء 
األول مشاة جبيل، وعدد من مرافقيه 
وهو يؤدي واجبه الوطني والنضايل 
دفاعا عن الثورة والجمهورية والثوابت 
واملكتسبات الوطنية وُيشارك يف قيادة 
معارك تحرير الوطن من براثن مليشيا 
التمرد واإلرهــاب ومخلفات اإلمامة 

والكهنوت.
كما بعث الفريق املقديش، برقية 

يف  ومواســاة  عــزاء 
العميد أحمد  استشهاد 

قال وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف 
األعمــال معمر اإلريانــي: "إن أوامر 
اإلعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي 
تحت غطاء األجهزة القضائية املختطفة 
يف مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة 
السياسية  والشــخصيات  والجيش 
واالجتماعيــة املناهضــة للمرشوع 
التوسعي اإليراني، تكشــف نواياها 
الحقيقية تجاه الســالم ومساعيها 
لتصفية حساباتها السياسية ورشعنة 

نهبها للممتلكات الخاصة" .
وأضــاف وزير اإلعــالم يف ترصيح 
لوكالة )سبأ(، "أن التصعيد السيايس 
والعسكري الذي تمارسه مليشيا الحوثي 
املتمردة منذ وصــول الضابط يف فيلق 

القدس املدعو حسن إيرلو، امتداد لنهج 
النظام اإليراني يف التعامل مع معارضيه، 
ودوره الخبيث يف إذكاء الرصاع وتقويض 
الجهود التي تبذلها األمم املتحدة لحل 
األزمة اليمنية بطريقة ســلمية يف ظل 

صمت مطبق من املجتمع الدويل" .
وأكد اإلرياني بصفته أحد من صدرت 
بحقهم أوامر اإلعدام غري القانونية، أنها 
وسام رشف عىل صدره وجميع زمالئه، 
وأنها لن تزعزع قناعاتهم أو تنال من 
مواقفهم الثابتة والراسخة أو تثنيهم عن 
أداء واجبهم الوطني يف املعركة التاريخية 
التي تخوضها بالدنا وشعبنا يف التصدي 
للمرشوع اإليراني وأداته من مليشــيا 

الحوثي اإلرهابية.  

أكد رئيس هيئــة األركان العامة 
قائــد العمليات املشــرتكة الفريق 
الركن صغري حمود بن عزيز، امليض 
عىل درب الشهداء حتى تحقيق النرص 
املبني عىل املليشيا الحوثية االنقالبية، 
بقيادة فخامة رئيــس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري 
الركن عبدربه منصور هادي، وبدعم 
وإســناد األشــقاء يف تحالف دعم 
الرشعيــة بقيادة اململكــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وقال: "واثقون بأننا ســننترص 
يف القريب العاجــل ألننا عىل الحق 
ونســعى ونضحي من أجل تحقيق 
األمن واالستقرار لليمن وتوفري الحياة 

الحرة والكريمة لكل اليمنيني".
جاء ذلك خالل مشاركته، الثالثاء، 
بمدينة مأرب، يف مراســيم تشييع 
ودفن جثامني رئيــس أركان اللواء 
األول مشــاة جبــيل العميد يحيى 
محمد البكري، وثالثة من مرافقيه، 
وهم: املالزم ثانــي قحطان محمد 
حسن ســالمه، واملالزم ثاني صالح 
محمد عبدالله نارص زربه، واملالزم 
ثاني يحيى باقــي جعمان، والذين 
استشــهدوا وهم يــؤدون واجبهم 

الوطني يف ميادين الحرية والكرامة.
وتقدم موكب التشييع، رئيس هيئة 
األركان العامــة، ومعه رئيس هيئة 
العمليات الحربية اللواء الركن نارص 
الذيباني، ووكيل محافظ محافظة 
عمران الشيخ أحمد حسني البكري، 

وعدد من القيادات العسكرية واملدنية، 
وبحضور شــعبي كبــري من أهايل 

الشهداء ورفاقهم ومحبيهم.

وأشاد الفريق بن عزيز، بمناقب 
الشهيد "البكري" ورفاقه األبطال، 
وقال إنه كان مثاالً للصرب واملثابرة 
والتضحية من أجــل تحقيق األمن 
واالستقرار لليمن.. مرتحماً عىل أرواح 
جميع شهداء الوطن الذين قضوا يف 

مواجهة املرشوع الكهنوتي الساليل.
مــن جانبهم، أكد أهــايل ورفاق 
الشهيد البكري، أنهم سيمضون عىل 
درب النضال الذي اختطه الشــهيد 
ورفاقه األحرار مــن أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية حتى 
هزيمة املليشــيا الحوثية االنقالبية 
وبناء الدولة اليمنية االتحادية القوية.

أثــــنــــاء لــــقــــائــــه محــــافــــظ الحــــديــــدة

نائب الرئيس: مليشيا احلوثي املدعومة من إيران تشكل خطراً هيدد املالحة الدولية

أكد أن مأرب حصن الدولة والجمهورية 

 وزير اإلعالم: أوامر اإلعدام احلوثية امتداد للنهج اإليراين اإلرهايبوزير الدفاع: التضحيات الغالية ألبطال اجليش واملقاومة ستظل خالدة يف ذاكرة ووجدان اليمنيني

أثناء مشاركته في تشييع جثمان العميد البكري وثالثة من مرافقيه

رئيس هيئة األركان: سنميض  عىل درب الشهداء حتى حتقيق النرص عىل املليشيا املتمردة 

أشــاد فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
بالجهــود الكبرية التــي تقدمها 
اململكة العربية السعودية لليمن يف 
مختلف املراحــل والظروف، وعىل 
مختلف املستويات والصعد ويف هذه 
املرحلة الراهنــة، كما كانت كذلك 
عىل الدوام مــن خالل أوجه الدعم 
املختلفة للشــعب اليمني، يف إطار 
قيادتها لتحالف دعم الرشعية يف 

اليمن.
جاء ذلك يف برقيــة تهنئة بعثها 
فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي، الثالثاء، ألخيه خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكــة العربية 

الســعودية الشــقيقة، هنأه فيها 
بمناســبة الذكرى السادسة لتوليه 

مقاليد الحكم.
وأشار فخامة الرئيس إىل اإلنجازات 
الكبرية التي حققتها اململكة العربية 
الســعودية يف عهد امللك سلمان، يف 
مختلف املجاالت التي مكنت اململكة 
من الوصول إىل آفاق واســعة من 

التطور والنماء.
وعــرب فخامة الرئيس باســمه 
وباسم حكومة وشعب الجمهورية 
اليمنية عن أحــر التهاني وأطيب 
التمنيات لخادم الحرمني الرشيفني 
وللحكومة والشــعب الســعودي 
الشقيق بهذه املناســبة الوطنية.. 
متمنًيا له موفور الصحة والسعادة. 

بعث فخامة الرئيــس عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية، برقية عزاء ومواساة، يف استشهاد رئيس أركان 
اللواء األول مشــاة جبيل العميد يحيى البكري وهو يؤدي 

واجبه يف ميادين العزة والكرامة.
وأشــاد رئيس الجمهورية باملواقف البطولية واألدوار 
الوطنية التي جســدها الشهيد البكري يف مختلف جبهات 
القتال ضد املرشوع الحوثي املدعوم ايرانياً..معرباً عن خالص 
التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب األليم..مبتهالً للموىل 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، الثالثاء، برقية عزاء ومواســاة، يف استشهاد 
رئيس عمليات اللــواء 141 العميد أحمد حميد الذرحاني، 
وهو يؤدي واجبه الوطني يف الدفاع عن النظام الجمهوري 

ضد مليشيا الحوثي االنقالبية.
وأشــاد فخامته، بمناقب الشــهيد وأدواره 

فـــي بـرقـيـة تهــنئـة لـخـــادم الحــرمـــيـن الــشــريفين 

رئيس اجلمهورية يشيد بجهود اململكة وقيادهتا لتحالف دعم الرشعية يف اليمن 
رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد العميدين 

البكري والذرحاين والعقيد عايض

عدد إلكـــتروني
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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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صـفحـة

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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اإلرهاب صناعة إيرانية لرضب استقرار املنطقة والعالـم
آن األوان أن يــدرك املجتمع 
الــدويل حقيقة املليشــيات 
الحوثية الدموية بأنها مجرد 
دمى تحركها طهران خدمة 

ألجندتها.

قضت املحكمــة العســكرية يف املنطقة 
العسكرية السادسة، باإلعدام رمياً بالرصاص، 
عىل الجندي )أنس حمود مهــدي الحاوري( 
بجريمة إفشــاء األرسار العسكرية واإلرضار 

بالعمليات الحربية.
وجاء منطوق الحكم يف الجلسة التي عقدت، 
اإلثنني املايض، برئاســة القايض محمد أحمد 
حنتوش، بــأن محكمة املنطقة العســكرية 
السادسة أصدرت حكمها يف القضية الجنائية 

رقم 9 لسنة 2020م، واملتعلقة بإفشاء أرسار 
عســكرية، وحيازة عبوات ناســفة، بقصد 
اإلرضار بالعمليات العســكرية واســتهداف 

قيادات الجيش.
وأدانت املحكمة املتهــم أنس حمود مهدي 
الحاوري، ملا نسب إليه يف قرار االتهام من إفشاء 
لألرسار واإلرضار بالعمليات العسكرية. وقضت 
بإعدام املحكوم عليه رمياً بالرصاص وتعزيراً 

أمام جمع من منتسبي الجيش الوطني.

أعلنت قيادة تحالف دعم الرشعية، تدمري دفاع جوي 
معاد تابع ملليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران.
وأكدت قناة اإلخبارية السعودية يف منشور عىل 
حسابها "بتوتري"  إعالن تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن، تدمري دفاع جوي معاد من نوع »سام - 6« 

تابع ملليشيا الحوثي اإلرهابية.
واعرتضت دفاعات التحالف خالل األسبوع املايض 
عدداً من الطائرات املســرية أطلقتها املليشيا الحوثية 
باتجاه األرايض السعودية، كما دمرت قوارب مسرية 

مفخخة جنوبي البحر األحمر.

قــوات التــحالف تدمــر دفــاعاً جــــوياًاملحكمة العسكرية تقيض بإعدام جندي إلفشائه أسـراراً عـسـكرية
 تابعـــاً للمليشيا احلــوثيــة
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تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الجمهورية يعزي

البطولية يف مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة 
دفاعا عن النظام الجمهوري والرشعية الدستورية.

وعرب فخامة الرئيس، عن أصدق التعازي واملواســاة إىل 
أرسة الشهيد ورفاقه األبطال من منتسبي اللواء 141، سائالً 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.   
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، الثالثاء، برقية عزاء ومواســاة، يف استشهاد 
العقيد ناجي بن ناجي عايض رئيس الشعبة الفنية باملنطقة 
العسكرية السابعة، وهو يؤدي واجبه يف ميادين البطولة 

والرشف.
وأشــاد رئيس الجمهورية باملواقف البطولية واألدوار 
الوطنية التي جسدها الشــهيد ناجي عايض يف مختلف 
جبهات القتال ضد املــرشوع الحوثي املدعــوم ايرانياً.. 
معرباً عن خالص التعازي وصادق املواســاة بهذا املصاب 
األليم.. مبتهالً للموىل عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب 

والسلوان.

نائب الرئيس: مليشيا الحوثي
بدوره إزاء انتهاكات وجرائم املليشيا املستمرة.

وقدم محافظ الحديدة، موجزاً عــن األوضاع امليدانية 
واستمرار املليشيا الحوثية يف تصعيدها دون أدنى اعتبار 
التفاق ستوكهولم الذي بات حرباً عىل ورق وخرق املليشيا 
االنقالبية لكل االتفاقات الدوليــة وعدم احرتامها لجهود 
اإلغاثة اإلنسانية، واستهتارها بالجهود األممية وارتكاب 

املجازر بحق املدنيني من أبناء املحافظة. 

وزير الدفاع: التضحيات
حميد الذرحانــي، رئيس عمليات اللــواء 141، خالل 
مشاركته يف قيادة العمليات امليدانية ضد املليشيا الحوثية 

املتمردة والقوى الظالمية.
كما بعث وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
العميد ناجي ناجي عايض، رئيس شعبة الفنية باملنطقة 
الســابعة، والعقيد حامد محمد يحيى اليوسفي، رئيس 
عمليات اللواء 72 مشاة، اللذان استشهدا ومعهما عدد من 
أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية يف معارك 
مواجهة املليشــيا الحوثية املتمردة املدعومة من إيران يف 

جبهة نهم بمحافظة صنعاء.
وأشــاد وزير الدفاع، بمناقب الشهداء األبطال ورفقاء 
دربهم األوفياء من منتســبي القوات املســلحة البواسل 
وأحرار املقاومة الشعبية الذين يقفون يف ميادين الرشف 
والفداء دفاعا عن الوطن وحريته وكرامته ويروون بدمائهم 
الطاهرة الرتاب اليمني الغايل كي تعلو راية الوطن خفاقة 
وتعود لليمن دولته وسعادته وأمنه واستقراره..معرباً عن 
الفخر واالعتزاز ببطوالت وتضحيات قادة وأبطال الجيش 

الوطني ورجال املقاومة يف ميادين العزة والكرامة.
وعرّب الفريق املقديش، عن صادق العزاء واملواساة لجميع 
منتسبي القوات املسلحة واملقاومة وألرس وذوي الشهداء..

سائال الله العيل القدير أن يتغمد الشهداء بالرحمة والغفران 
وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى وبالحرية للمختطفني 

واألرسى والنرص املؤزر لليمن.
وثمن وزيــر الدفاع، دعم وجهود األشــقاء يف التحالف 
العربي الداعم للرشعية يف إسناد الجيش الوطني يف معركة 
الدفاع العروبي املشرتك ضد املخططات واملساعي اإليرانية 

التي تستهدف اليمن واملنطقة.

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

بعث نائب رئيس الجمهورية 
الركن عيل محســن  الفريق 
صالح، الثالثــاء، برقية عزاء 
ومواساة، يف استشهاد البطل 
العميد أحمد حميد الذرحاني 
رئيس عمليات اللواء 141، وهو 
يؤدي واجبه الوطني والبطويل 
خالل مشاركته يف الدفاع عن 
الدين والوطن يف ميادين العزة 
والكرامة ضد املليشيا الحوثية 

الكهنوتية.
رئيــس  نائــب  وأشــار 
الجمهوريــة يف الربقيــة، إىل 
مناقب الشهيد البطل وأدواره 
التي  الوطنيــة والبطوليــة 
ســطرها يف مختلف جبهات 
والكرامة  الحريــة  وميادين 

منذ أن بدأت املليشيا الحوثية 
يف حروبهــا وتمردهــا عىل 
الدولة بدعم إيراني، مشــيداً 
بإسهاماته البارزة مع رفاقه 
األحرار من ضباط الجيش يف 
تطوير املؤسســة العسكرية 
إضافــة إىل دوره االجتماعي 

البارز وإصالح ذات البني.
وعرب نائب رئيس الجمهورية 
عن أصدق التعازي واملواساة إىل 
أرسة الشهيد ومحبيه وكافة آل 
الذرحاني ورفاقه األبطال من 
منتسبي اللواء 141، سائالً الله 
العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أهلــه وذويه الصرب 

والسلوان.  

نعى مجلس النواب، عضو املجلــس عن الدائرة 
"٢٨٤" اللواء الشيخ حمود حمود عاطف الذي وافته 
املنية صباح االثنني املايض، إثر مرض ألم به بعد حياة 

حافلة بالعطاء والنضال الوطني املتعدد.
وعدد بيــان النعــي، مناقب الفقيــد النضالية 
والوطنية..مشرياً إىل أن الفقيد كان برملانياً متمرساً منذ 

العام ١٩٨٨م ، ومناضال شامخا تشهد له كل املراحل 
واملنعطفات التي مر بها الوطن، ويحظى بسجل واسع 

من األدوار الوطنية املخلصة والتضحيات الجّمة.
وأكد البيان أن مجلس النواب خرس برحيل الفقيد 
واحداً من أعضائــه البارزين، والوطن قد فقد أحد 
أهم رجاالته االجتماعية والسياسية والعسكرية 

الشــجاعة والفذة واملخلصة .. معرباً بهذا املصاب 
الجلل عن خالص اآلىس واألســف واملواساة لنجل 
الفقيد الشيخ عبدالسالم حمود عاطف وكافة إخوانه 
وأفراد أرسته وأبناء الوطن عموما، ومبتهالً إىل الله 
العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته .   

أدان مجلس القضاء األعىل، االعتداءات التي تعرض 
لها بعض القضاة وأعضــاء النيابة العامة..مهيباً 
بالجهات األمنية الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة 
التي تقلق منتسبي القضاء وتحد من تقديم العدالة 
للمواطنني يف هذه الظروف التي تتطلب تضافر الجهود 

ليتسنى ألجهزة الدولة أداء أنشطتها املناطة بها.
وأكد املجلس عىل األجهزة األمنية رضورة مالحقة 
املتهمني بارتكاب تلك األفعال وتقديمهم للعدالة لينالوا 
جزاءهم الرادع..مشدداً عىل رضورة توفري الحماية 

األمنية الالزمة ألعضاء السلطة القضائية يف سكنهم 
ومقرات عملهم.

جاء ذلــك يف اجتماعه الــدوري، االثنني املايض، 
بالعاصمة املؤقتة عدن برئاسة رئيس املجلس القايض 

الدكتور عيل نارص سالم.
ويف بداية الجلسة وقف أعضاء املجلس دقيقة حداد 
وقرأوا الفاتحة عىل روح الفقيد القايض جمال محمد 

عمر يف ذكراه السنوية الوفاته.
واســتعرض املجلس التقرير املقــدم من هيئة 

التفتيش القضائي بشأن األداء يف املحاكم والنيابات 
ومدى التزام القضاة وأعضــاء النيابة واملوظفني 
بالدوام الرســمي يف كل من محافظات عدن وتعز 
وأبني ولحج والضالع.. مثمناً التزام منتسبي السلطة 
القضائية بالدوام والتواجد يف مقــرات أعمالهم.. 
مشدداً عىل رضورة بذل املزيد من االنضباط وإنجاز 
األعمال وتسيري عملية التقايض بني املواطنني. وكان 
املجلس قد ناقش حزمة من املواضيع يف جدول أعماله 

واتخذ ازاءها القرارات املناسبة. 

أعرب وزيــر التخطيــط والتعاون 
الدويل الدكتور نجيب العوج، عن تقدير 
الحكومــة اليمنية للدعــم الصيني يف 
املجالــني التنموي واإلغاثــي.. مؤكدا 
حرص الحكومة عىل تعزيــز التعاون 
وخاصة فيما يتعلق بمشــاريع البنية 
التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا 
املعلومــات وتعزيز التبــادل التجاري 
وفرص االستثمار ودعم القطاع الخاص 

يف اليمن.
جاء ذلك أثنــاء توقيعه، الثالثاء، عىل 
اتفاقيــة تعاون اقتصــادي بني اليمن 
والصني والتي تقــدم بموجبها األخرية 

منحة قيمتهــا ١٠٠ مليون يوان صيني 
لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات 
إنســانية يتم االتفاق عليها الحقاً بني 
البلدين. ووقع االتفاقيــة من الجانب 
الصيني، الســفري الصيني لدى اليمن 

كانغ يونغ.
من جانبه أشــاد الســفري الصيني، 
بمتانة العالقة بني اليمن والصني، مشرياً 
إىل أن اليمن من أوائل الدول العربية التي 
أقامت عالقات دبلوماسية مع الصني عام 
١٩٥٦.. الفتا إىل ترحيب الصني بانضمام 
اليمن التفاق طريــق الحرير بما يعزز 

الرشاكة بني البلدين.

نائب رئيس اجلمهورية يعزي يف استشهاد 
العميد أمحد الذرحـاين  

جملس النواب ينعي الربملاين محود عاطف

جملس القضاء األعىل يدين االعتداءات التي تعرض هلا 
بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة

الصــني تقدم 100 مليون يوان لدعم  
مشاريع التنمية يف بالدنا
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بناًء عىل قرار محكمة مأرب االبتدائية 
الصادر يف جلسة يوم األربعاء بتاريخ 
11/11/2020م، تعلن املحكمة بأن 
عىل املدعى عليهمــا، نرص عبدالغني 
ســيف ردمان، وعصــام عبده فارع 
الوصابي، الحضور إىل محكمة مارب 
االبتدائية للرد عىل الدعوى، وإال سيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية يف الجلسة 

القادمة بتاريخ 2/12/2020م.

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.

تعلن نيابة استئناف م/ مأرب بأن املجني عليه/ 
محمد رشيد أحمد عبده رقي )املرفق صورته( تويف 
يف حادث مروري يف القضية رقم 1 لسنة 2020م 
غ.ج، فعىل من يتعــرف عليه أو له صلة قرابة به 
الحضور إىل نيابة اســتئناف مأرب خالل أوقات 

الدوام الرسمي الستكمال اإلجراءات القانونية.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه 
واستناداً إىل قرارها الصادر بتاريخ 
16/11/2020م بأن املدعية زهرة 
عيل عيل حســن مظفر تقدمت 
إليها طالبة فســخ نكاحها من 
املدعى عليه أحمد حسن عبدالله 

مظفر.

تعلــن محكمة مــأرب االبتدائية 
بأن عىل املتهمني/ عبدالله صالح 
عيل الذيــب، وصالح محمد نارص 
االحمدي، الحضور إىل محكمة مأرب 
االبتدائية خالل مدة شهر من تاريخ 
هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمتهم 
غيابيا وفقا للمادة 285 وما بعدها 

من قانون اإلجراءات الجزائية.

يعلن املحامي محمد حفظ 
الله الراجحــي عن فقدان 
)ختــم املوضــح صورته 
-وأوراق رسمية، وذلك يف يوم 
الجمعة الســاعة 12 ظهراً 
بتاريــخ 13/11/2020م، 
فعىل مــن وجدها التواصل 

بالرقم 777697533.

إعــالن قضائي تعلن محكمــة مقبنة للمدعى 
عليه مفيد حســن أحمد ســيف الحضور إىل 
محكمة مقبنة للرد عــىل الدعوى املرفوعة من 
املدعية فهنية عيل مهدي طشان بشأن الرد عىل 
الدعوى وذلك بالقضية الشخصية رقم 11 لسنة 
1441هـ، خالل شهر من تاريخ نرش اإلعالن مالم 
سيتم السري يف إجراءات القضية بوجه منصوب 
وفقاً للمادة 45 من قانــون املرافعات والتنفيذ 

املدني رقم 40 لسنة 2002م.

تنفيــذا لقرار محكمة مقبنة تعز يف جلســتها 
املنعقدة يف 22/9/2020م، تعلن نيابة استئناف 
تعز بأن عىل املتهمة منى عــيل ثابت القباص 
بقضية إيذاء عمدي خفيف رقم 4 لسنة 2019م 
غ.ج بالحضــور إىل محكمة مقبنــة االبتدائية 
خالل شــهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن، ما لم 
ســيتم محاكمتها كفارة من وجه العدالة وفقا 
لنص املادة 285 وما بعدها من قانون اإلجراءات 

الجزائية العام.

يعلن االخوان  عمار أحمد عبدالوهاب نعمان ومعمر صالح مصلح 
قدام، أصحاب رشكة بروفشــنت إنجنرينج املحدودة التنازل عن 
حصتهم يف رشكة بروفشنت لألخ/ أنــــور فيــــصل نعــمان 

الحمريي وذلك يف تاريــخ 18 /11 /2020م.

تقدمت إىل محكمة مأرب االبتدائية 
األخت/ أنيسة أحمد إبراهيم العيل 
مدعية بفسخ نكاحها من املدعى 
عليه يونس أحمد نارص السباعي 
الذي ال يعلم أين يســكن يف الوقت 
الحارض، وتطلب إثبات ذلك بحكم، 
ومن له اعرتاض يقدمه إىل املحكمة 

خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن 
عىل املتهم محمــد يحيى كليب يف 
القضية رقم 707 لســنة 2019م 
غ.ج، الحضــور إىل املحكمة خالل 
شــهر من تاريخ هذا اإلعالن مالم 
ســيتم محاكمته غيابيــا وفقاً 
للمادة 285 وما بعدها من قانون 

اإلجراءات الجزائية.

العوج يدعو املجتمع الدويل 
الضغط عىل املليشيا للسامح 

للفريق األممي للوصول إىل 
خزان صافر

دعا وزير التخطيط والتعاون الــدويل الدكتور نجيب العوج، 
املجتمع الدويل إىل تحمل مســؤوليته القانونية واألخالقية إزاء 
خزان النفط العائم )صافر( والضغط عىل املليشيا الحوثية السماح 

للفريق الفني األممي الوصول إىل الخزان لصيانته.
وأكد الوزير العوج، يف ترصيح لوكالة)سبأ(، أن سفينة صافر 
التي ترسو يف مينا رأس عيىس واملحملة بكميات تزيد عن املليون 
برميل من النفط الخام لم يجر لها أي عملية صيانة منذ العام 
2014.. مشرياً إىل أن عملية إعاقة وصول الفريق الفني األممي إىل 
الخزان من قبل املليشيا الحوثية يهدد بحدوث كارثة بيئية خطرية.
ولفت العوج، إىل أن تأخر فحص وصيانة الخزان قد يؤدي إىل 
ترسب وتلوث للمياه عىل امتداد الرشيط الساحل اليمني واإلقليمي 
ويشكل كارثة بيئية خطرية ويهدد محطات تحلية املياه وترضر 
اآلالف من الصيادين ومئات اآلالف من الطيور واألسماك املهددة 
باالنقراض.. منوهاً أن وضع السفينة املتهالك يمكن أن يعرضها 

للغرق وسيعد ذلك أكرب وأخطر كارثة بيئية عىل اإلطالق.
وطالب وزير التخطيط، املجتمع الدويل باتخاذ كافة اإلجراءات 
والســبل إلنقاذ ما يمكن انقاذه والضغط عىل املليشيا الحوثية 
للسماح بوصول الخرباء والفنيني لفحص السفينة قبل حدوث 
الكارثة.. مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبرية يف سبيل وصول 
وتسهيل وصول الفريق الفني األممي ..مشرياً إىل تعنت مليشيا 
الحوثي املستمر ومماطلتها وإعاقة وصول الفريق الفني األممي 

إلجراء عملية فحص وصيانة الخزان.  



الــعـدد )١٩٥٥( الـخـمـيـس ٣ ربيـع ثانـي ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٩ 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 ترسيب 
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، وكرس 

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 



الــعـدد )١٩٥٥( الـخـمـيـس ٣ ربيـع ثانـي ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٩ نــوفــمبر ٢٠٢٠م

في فعالية إحياء الذكرى األولى الستشهاد البطل العميد الركن عبد الرقيب الصيادي

العميد الرشعبي: كان الشهيد قائداً شجاعاً، متواضعا، 
نال الشهادة يف ميدان الرشف والبطولة

ال�صيخ/ �صالح الربية: الوفاء لدماء ال�صهداء بال�صري على ما ر�صموه لنا وهم يتقدمون �صفوف الدفاع عن الوطن
نجل الشهيد: سنواصل السري عىل خطى الشهداء حتى حتقيق اهلدف الذي ضحوا بدمائهم رخيصة من اجله

تقارير44

أقيمت الفعالية بحضور وكيل جهاز األمن السيايس 
اللواء الركن نــور الدين اليامي، ومديــر عام إدارة 
العالقات العامة بوزارة الدفــاع العميد الركن/ عيل 
الثور، وعدد من قادة األلوية والوحدات العســكرية 

واألمنية، وزمالء وأصدقاء ومحبي الشهيد.
 يف الفعالية ألقى قائد لواء الصقور العميد الركن/ 
أحمد الرشعبي كلمة عن الجيش الوطني أكد فيها أن 
الشهيد العميد عبد الرقيب الصيادي، كان قائدا سباقاً 
يف االلتحاق بصفوف الثورة الشبابية يف 2011، وحشد 
القبائل معها، ورفض التسليم للمليشيا االنقالبية يف 
2014 وأسس النواة األوىل ملعسكر الثنية التدريبي يف 
منطقة الرويك. وأن استشهاده كان خسارة للقوات 

املسلحة والوطن.

 قائد شجاع
وأضاف: “كان هدف الشهيد الصيادي أن يصل إىل 
أول صف من الصفــوف األمامية ليقاتل مع جنوده، 
وعمل عىل إعادة تأهيل منتســبي معســكر الثنية 
التدريبي، وعىل اســتعادة كفاءة القوات املســلحة 
وجاهزيتها، وكان قائداً شــجاعاً ومتواضعا، ونال 

الشهادة وهو يف ميادين الرشف والبطولة”.
جدد العميد الرشعبي العهد بالوفاء لدم الشــهيد 
البطل الصيادي وكل الشهداء الذين سكبوا دماءهم 
رخيصة من أجل الوطن والسري عىل دربهم ومواصلة 
معركة تطهري كامل الرتاب الوطني من دنس املليشيا..
متعهدا فيها بعدم التفريط يف دماء الشهداء والجرحى.

وعرب العميد الرشعبي عن شــكره لقوات التحالف 
العربي، وعىل رأســها اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة عىل ما قدموه من تضحيات ودعم للجيش 
الوطني يف معركتهم املشــرتكة ضد مليشيا الحوثي 

املتمردة املدعومة من إيران
ودعا العميد الرشعبي من اليزالون يتلقون أوامرهم 
من املليشــيا االنقالبية أن يقدمــوا مصلحة الوطن 
فوق كل املصالح، وأن يبادروا باالنضمام إىل الجيش 

الوطني.

كلمة نجل الشهيد
وألقي نجل الشــهيد املالزم أول عــيل عبد الرقيب 
الصيادي كلمة أرسة الشــهيد ناشــد فيها القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
بعدم التفريط بدماء الشهداء باتفاقيات تكون عىل 

حساب الشهداء من أبناء هذا الوطن الغايل.
وتعهد نجل الشهيد الصيادي بمواصلة السري عىل 
خطى والده وكل الشــهداء، والعمل مع جميع أبناء 
الوطن الرشفاء حتى تحقيق الحلم الذي وهب الشهداء 
أرواحهم ودمائهم الطاهرة رخيصة من أجله.. وبناء 

اليمن ااالتحادي الذي يجمع كل أبناء الوطن.
داعياً قيادة القوات املســلحة وتشكيالتها إىل عدم 
التفريط يف ما أقامه والده ويف حلم والده بأن يرتفع 

علم اليمن يف كل شرب من أرض الوطن.
وعرب نجل الشــهيد الصيادي عن الشكر والتقدير 
الكبري للتحالف العربي من أجل إنجاز تحرير اليمن 

من املليشيا اإلنقالبية املتمردة.

 السير على الدرب
وألقى الشيخ/ صالح الربية أحد وجهاء محافظة 
الضالع كلمة قال فيها: إن الوفاء للشهيد الصيادي 
ودماء الشــهداء ليس بالخطب فقط، وإنما بالسري 
عىل ما رسموه لنا وهم يتقدمون صفوف الدفاع عن 

الوطن.

وأضاف: إن ذكرى استشهاد القائد الصيادي تأتي 
بني ذكرى أكتوبر ونوفمرب، وهي مناسبتان عزيزتان 
عىل شعبنا، كما أنها تأتي وشعبنا وجيشنا قد حقق 
انتصارات ومنجزات كثرية وبات اليوم عىل مشارف 

صنعاء.
وأكد الشيخ الربية أن الوطن اليوم بحاجة إىل جهود 
جميع أبنائه، خصوصاً وأن املليشــيا املتمردة اليوم 
تعيش يف الرمق األخري وال نريد إال تنفيذ الخطط والسري 
عىل خطى الشهداء حتى تخليص الوطن من املليشيا 

االنقالبية التي ستذهب حتما إىل مزبلة التاريخ.

طود شامخ 
وألقى العقيد/ محمد األشــول أحد زمالء الشهيد 
الصيادي كلمة أشار فيها إىل املواقف البطولية للشهيد 
القائــد عبد الرقيب الصيادي الــذي رفض املناصب 
واألموال، ووقف كالطود الشامخ مستبسال مدافعا 

عن الوطن وثورته.
وتعهد األشول بالسري عىل درب الشهيد الصيادي 
وعىل درب الشــهداء األبطال الذين ضحوا بدمائهم 
لرتتفع راية اليمن عالية، حتى تحقيق ما ناضلوا من 

أجله، ورفع العلم عىل كل أرجاء اليمن.
 شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والقصائد 

الشعرية ألهبت حماسه الحارضين.
ويف ختام الفعالية تم تكريم أوالد الشهيد الصيادي 
بدرع الوفاء والشــجاعة الذي سطره الشهيد البطل 
الصيادي يف ميدان العــزة والكرامة وهو يدافع عن 
الثورة والجمهورية ضد فلول مليشيا الحوثي املتمردة.

أحيت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامــة مطلع األســبوع 
الجاري الذكرى األوىل الستشهاد قائد 
معسكر الثنية التدريبي العميد الركن 

عبد الرقيب الصيادي.
الذي استشهد قبل عام وهو يودي 
واجبه الوطني يف معركة الدفاع عن 
الثورة والجمهورية ضد مليشــيا 

التمرد واالنقالب الكهنوتية.

    رفيق السامعي
           تصوير/ عماد الصبري

أكد محافــظ محافظة صعدة 
اللواء هادي طرشان الوائيل، أن 
امللف األمني يحظى باهتمام كبري 
من قبل قيادة الســلطة املحلية 
باملحافظة ويعد مــن األولويات 
امللحــة كونه ال يمكــن تحقيق 
اســتقرار أو تنمية أو خدمات أو 

استثمار دون وجود عامل األمن.
جاء ذلك أثناء ترؤسه االجتماع 
الدوري للجنة األمنية باملحافظة 
والــذي كرس ملناقشــة الخطة 
األمنية للمحافظة للعام الجاري، 
وتقييم مستوى تنفيذ خطة العام 
املايض بما يعــزز من اإليجابيات 

وتجاوز التحديات أو الصعوبات.
وشــدد املحافظ عىل رضورة 
مواصلة الجهــود من أجل تعزيز 
األداء األمني ورفع اليقظة األمنية 
والجاهزية بشكل متواصل ورسعة 
االســتجابة األمنية ألي طارئ، 

ورفع الجاهزية األمنية وتعميق 
الحس األمني لدى أبناء املحافظة 
املتواجديــن يف كل املحافظــات 
املحررة، ومتابعة قضايا وهموم 

أبناء املحافظة.
ونوقش يف االجتمــاع الخطة 
األمنية التي تضمنــت عدداً من 
الجوانب املتصلــة بتعزيز الحالة 
األمنية يف املحافظــة ومكافحة 
الجريمة املنظمــة وغري املنظمة 
ومالحقة العنارص املطلوبة أمنياً، 
والعنارص اإلرهابيــة إىل جانب 
رفع مستوى التنسيق واالنسجام 
بــني األجهزة األمنيــة من جهة 
والوحدات العســكرية املتواجدة 
الجغــرايف للمحافظة  يف اإلطار 
من ناحية أخرى، إىل جانب بناء 
القدرات األمنية ورفع مســتوى 
البنى التحتية واالمكانات الفنية 

والتقنية.

أكد وكيــل أول محافظة الدكتور 
عبدالقوي املخاليف ،عىل أهمية توعية 
املجتمــع بمخاطر األلغام وســبل 
التعامل معها لتفادي ما تسببه من 
أخطار قاتلة بحق املدنيني يف املناطق 
التي شهدت مواجهات عسكرية مع 

االنقالبني.
جــاء ذلك خالل حضــوره حفل 
تدشــني املرحلة الخامسة للتوعية 
حول مخاطر األلغام لطالب املدارس، 
والتي نظمها املركز التنفيذي للتعامل 
مع األلغام، بالرشاكــة مع مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل، وبدعم 
من منظمة اليونيســف، وبحضور 
رئيس جهاز االستخبارات العسكرية 
العميد عبده البحــريي، ومدير عام 
مكتب الشؤون االجتماعية والعمل 

عبده عيل. 
وأشار الوكيل املخاليف إىل أن مليشيا 
الحوثي اإلجرامية االنقالبية، زرعت 
أالف األلغــام يف املناطق املحررة، ما 
يعكس مرشوعها القائم عىل ثقافة 
املــوت والدمار، وشــدد وكيل أول 
املحافظة عىل التوعية بمخاطر األلغام 
يف التجمعات السكانية وإيصال رسالة 
التوعية الطارئة إىل جميع املواطنني يف 

مديريات املدينة.
مــن جانبه أشــار مديــر فرع 
املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
باملحافظة العقيد عارف القحطاني، 
إىل أن األلغام والعبوات الناســفة يف 

املحافظة التي زرعتها املليشــيات، 
ما تزال تقتل وتصيــب العديد من 
املدنيني إىل اليوم، مفيداً بأنه ســيتم 
تدشــني املرحلة الخامسة للتوعية 
املجتمعية بمخاطر األلغام والعبوات 
الناسفة والقذائف التي لم تنفجر بعد 
ومخلفات الحرب يف خمس مديريات 
) املظفر، القاهرة، املرساخ، املعافر، 

الشمايتني ( .
ونوه مدير املركز التنفيذي عارف 
القحطانــي، إىل أهميــة التوعية 
املجتمعية بمخاطــر األلغام، حيث 
تتلــوث 18 مديرية يف محافظة تعز 
باأللغام ومخلفات الحرب والزراعة 
العشــوائية لأللغام الحوثية، والتي 
طالت املدارس والطرقات والتجمعات 
السكانية ، ملا للتوعية املجتمعية من 
أهمية للتعريــف بمخاطر األلغام 
وألهمية تحفيز الســلوك الصحيح 

واتباعه وتجنب السلوك الخاطئ .
حيث بلغ عدد قتىل األطفال نتيجة 
تلك األلغام ) 189 ( طفالً و) 373 ( 
إصابة من األطفــال ، كما بلغ قتىل 
الرجال ) 457 ( رجالً و)811 ( إصابة، 
كما بلغ قتىل النساء ) 196 ( امرأة و) 

302 ( إصابة .
حرض التدشني، نائب مدير مكتب 
الشؤون االجتماعية والعمل االستاذ 
عبدالواحــد العزاني، وعــددا من 

املهتمني.

حمافظ صعدة يلتقي اللجنة 
األمنية ويشدد عىل رضورة 

تعزيز األداء األمني

في حفل تدشين المرحلة الخامسة للتوعية بمخاطر األلغام في تعز

د. املخاليف يؤكد عىل أمهية توعية املجتمع 
بمخاطر األلغام وسبل التعامل معها
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اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، اتصاالً هاتفياً 
بقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد 
لؤي الزامكي، عزاه يف استشهاد شقيقه 

البطل النقيب هيثم الزامكي ورفاقه.
وعرب رئيــس الجمهورية عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته يف كافه الشهداء 
الذين سقطو يف معركة الدفاع عن الوطن 
بمحافظه أبني.. متمنياً الشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.
بدوره عرب قائد اللــواء الثالث حماية 
رئاســية عن شــكره وتقديره لفخامة 
الرئيس.. مؤكداً أن القوات املسلحة ستظل 

الصخرة التي تتحطم عليها كل املشاريع 
واملؤامرات التي تحاول النيل من الوطن 
ورشعيته ومؤسســاته.. ناقالً لفخامة 
الرئيس تحيات أبطال القوات املسلحة يف 
محور أبني.. مشرياً إىل ما يتمتع به أبطال 

الجيش من معنويات عالية .
كما بعــث نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، برقية 
عزاء ومواســاة، إىل قائد اللــواء الثالث 
حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، يف 
استشهاد شقيقه النقيب هيثم الزامكي 
ورفاقه الشهداء األبطال يف ميدان الرشف 

والبطولة.

وأشــاد نائــب الرئيــس يف الربقية، 
بالتضحيــات التي جســدها الشــهيد 
ورفاقه األبطال، وكل الشهداء األحرار من 
منتسبي الجيش الوطني الذين يسطرون 
البطوالت يف مختلف الجبهات دفاعاً عن 
الوطن ومكتســباته، ويروون بدمائم 

الزكية تراب اليمن الطاهر.
وعرب عن أصدق التعازي واملواســاة 
ألرسة الشــهيد وأرس رفاقه الشــهداء 
وأقاربهم، ســائالً الله العــيل القدير أن 
يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناته وأن يلهــم أهلهم وذويهم الصرب 

والسلوان.

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية ، برقية عزاء 
ومواســاة ،يف استشــهاد رئيس أركان 
اللواء األول مشــاة جبيل العميد يحيى 
البكري وهو يؤدي واجبه يف ميادين العزة 

والكرامة.
وأشــاد رئيس الجمهوريــة باملواقف 
البطولية واالدوار الوطنية التي جســدها 
الشهيد البكري يف مختلف جبهات القتال 

ضد املرشوع الحوثي املدعوم ايرانياً..
كمابعث نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالــح برقية عزاء 

ومواساة، إىل الحاج محمد صغري البكري 
وعبدالســالم يحيى البكري وإخوانه، وإىل 
وكيل محافظة عمران أحمد حسني البكري، 
عزاهم يف استشــهاد البطل العميد يحيى 
محمد البكري رئيــس أركان اللواء األول 
مشــاة جبيل، وهو يؤدي واجبه الوطني 
دفاعاً عن الدين والوطن يف ميادين الحرية 

والكرامة.
وأشار نائب الرئيس يف الربقية، إىل مناقب 
الشهيد وأدواره الوطنية يف مواجهة مرشوع 
الحوثيني اإلرهابي منذ بداياته، ومشاركته 
وأبنائه القتال يف أكثر من جبهة يف الجوف 

ورشق صنعاء وصــوالً إىل جبهات مأرب 
ورصواح، وتقديمه نجله حمزة شهيداً يف 
معركة الوطن قبل نحو ثالثة سنوات، وما 
تميز به الشهيد من شجاعة وحسن قيادة 

وانضباط عسكري.
وعرب الرئيس ونائبه، عن أصدق التعازي 
واملواساة ملنتسبي اللواء األول مشاة جبيل 
ولوالد الشــهيد وأوالده وأقاربه ومحبيه 
وكافــة آل البكــري، ســائلني الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان.

أكد قائد املنطقة العســكرية األوىل، قائد 
اللواء37مدرع، اللواء الركن صالح طيمس 
أن الدماء القيادية الجديدة ســتكون عوناً 
لقيادتها يف تحملهم للمســؤوليات والقيام 
بها عىل أكمل وجــه ليتحقق لقواتنا كل ما 
تصبو إليه من رفعة وتقدم، من أجل حفظ 

أمن واستقرار وتقدم الوطن.
جاء ذلك أثناء تدشينه يوم السبت بمقر 
قيادة املنطقة الدورة التدريبية اإلنعاشــية 

لعدد 40 ضابطاً من املرتقني، إىل رتبة مالزم 
ونقيب، يف قيادة املنطقة التي تستمر من 14 
نوفمرب وحتى 3 ديسمرب 2020م، وتهدف إىل 
تطوير معارف الضباط الجدد عىل مختلف 
أنــواع التدريب القتايل، ورفع مســتواهم 
القيــادي، وتطوير معارفهــم يف مهامهم 

الجديدة.
وبني قائد املنطقة العســكرية األوىل أن 
الدورات التدريبية والتنشــيطية للضباط 

تســهم يف فتح آفاق معارفهــم يف العلوم 
العســكرية؛ وتعمل عىل إثــراء خرباتهم 
وصقلها، وأن مناهجها ستكون خري عون 
لهم لتحمل املهام والواجبات التي ستسند 

إليهم يف حياتهم العسكرية لخدمة الوطن.
حاثا الضباط عىل االهتمام لالســتفادة 
القصوى من الــدورة ومخرجاتها يف مجال 

واجبهم الوطني.

بعث وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عيل املقديش، 
برقية عزاء ومواساة إىل مستشار وزير الدفاع الفريق 
الركن، عبدالله سالم النخعي، لتعزيته بوفاة شقيقه 
العقيد عوض سالم النخعي الذي وافاه األجل بعد حياة 

زاخرة بالنضال والعطاء..
كما بعث رئيس هيئة األركان العامة، قائد العمليات 
املشرتكة، الفريق الركن صغري بن عزيز برقية عزاء إىل 
مستشــار وزير الدفاع، الفريق الركن بحري عبدالله 
ســالم النخعي، عزاه فيها بوفاة أخيه العقيد عوض 
ســالم النخعي، الذي وافته املنية بعــد حياة حافلة 

بالعطاء.
وعــرّب وزيــر الدفاع ورئيــس هيئــة األركان يف 
برقيتهماعن صادق التعازي واملواساة إىل أرسة وذوي 
الفقيد وكافة آل النخعي، يف هذا املُصاب.. سائلني املوىل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

وأن ُيلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

اللواء منصور ثوابه يشيد بأدوار قيادتها 
السابقة يف معركة استعادة الجمهورية، 

ودحر مخلفات اإلمامة.
أكد اللواء الركن، منصــور بن عبدالله 
ثوابه، قائد املنطقة العســكرية الثالثة أن 
أفراد وصف وضباط املنطقة العســكرية 
الثالثــة، ما زالــوا يقدمــون البطوالت 
والتضحيات، ويســهمون إسهاماً فاعالً 
يف معركة اســتعادة الجمهورية، ودحر 
مخلفات اإلمامة، وأنهم ســيظلون كما 

عهدهم الجميع.
جاء ذلك يف حفل أقيم يوم السبت يف قيادة 
املنطقة بمأرب الســتقباله قائدا جديدا 
للمنطقة العســكرية الثالثة خلفاً للقائم 
بأعمال قائــد املنطقة اللواء الركن، نارص 
الذيباني الذي بارك للقيادة الجديدة متمنيا 

لها التوفيق يف مهامها الجديدة .
 وأشــاد اللواء الركن منصــور ثوابة 
بالقيادة العســكرية السابقة وبأدوراهم 
وأعمالهم التي بذلوها يف سبيل الذود عن 

حياض الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
مضيفا : أن تعيينه قائداً للمنطقة الثالثة 
ما هو إال ملواصلة مشوار من سبقوه من 
قياداتها األفــذاذ، ممن قدموا من املواقف 
البطولية والشــجاعة التي سيســجلها 
التاريخ بصفحات من نور. مؤكداً أن مهمته 
الجديدة ضمن املنطقة التي تصدرت املعركة 
منذ بدايتها ضد املليشيا الحوثية املدعومة 

من إيران.
وقد عــرب اللواء الركــن منصور ثوابه، 
عن شكره ملنتســبي املنطقة عىل حفاوة 

االستقبال.

أقامت شــعبة التوجيه املعنــوي باملنطقة 
العســكرية الثالثة دورة تدريبية لقيادة اللواء 

107 مشاة بمقر قيادة اللواء. 
ويف افتتاح الدورة القى رئيس شعبة التوجيه 
املعنوي باملنطقة العقيد محمد محمد املكروب 
كلمة نقل فيها للحارضين تحيات قائد املنطقة 
العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، 
وشدد عىل أهمية االستفادة من برامج ودورات 
التاهيل واإلعداد ملنتسبي الجيش الوطني، وذلك 
ملا تمثله من أهمية يف صقل مواهبهم وتنمية 
مهاراتهم، وإشباعهم بثقافة االنتماء الوطني 

الخالص.
 من جهته رحب أركان حرب اللواء 107مشاة 
العقيد عبد الرحمن البخيتي بالحارضين من 
ضيوف ومدربني ومتدربني، ومقدماً الشــكر 

لشــعبة التوجيه املعنوي باملنطقة الثالثة عىل 
جهودها يف اقامة هذه الدورة لقيادة اللواء وملا 
تشكل من أهمية يف اكساب املعارف واملهارات 

العسكرية .
بدورهم عرب املشاركون يف الدورة عن شكرهم 
وتقديرهم لقيــادة املنطقة وقيادة شــعبة 
التوجيه باملنطقة، عىل إقامــة هذه الدورة، 
ومطالبني باملزيد واالســتمرار يف إقامة مثل 
هذه الدورات التي تسهم يف بناء رجل القوات 
املسلحة واالرتقاء به ثقافياً ومعرفياً وترسيخ 

الوالء الوطني.
حرض االفتتاح العقيد نبيل اســكندر نائب 
رئيس دائرة التوجيه املعنوي، والعقيد محمد 
التيباس نائب رئيس شعبة التوجيه باملنطقة 
العسكرية الثالثة، وعدد من املدربني واملوجهني.

شعبة توجيه املنطقة العسكرية الثالثة تقيم 
دورة تدريبية لقيادة اللواء 107 مشاة

اثناء تسلمه مهامة اجلديدة قائداً 
للمنطقة العسكرية الثالثة

أشادا بالمواقف البطولية واالدوار الوطنية التي جسدها الشهيد ورفاقه دفاعا عن الوطن

رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان قائد اللواء الثالث محاية رئاسية يف استشهاد شقيقه ورفاقه 

..ويعزيان يف استشهاد العميد حييي البكري 

أثناء تدشينه دورة تدريبية لعدد من ضباط المنطقة العسكرية األولى  

اللواء الركن طيمس: الدماء القيادية اجلديدة ستكون عوناً لقيادهتا
يف حتملهم للمسؤوليات الوطنية 

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يعزيان يف وفاة العقيد عوض النخعي 
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من أطراف مدينه تعز وحتى مداخل مدينة الحزم في الجوف

أبطال اجليش يصنعون النرص ويرسمون مالمح اليمن االحتادي

مــالحم بطولية وانتصارات متوالية في جبهات شرق صنعاء

اللواء الركن/ جربان: لن نفرط بشرب من أرض الوطن واملعركة مستمرة حتى دحر املليشيا وإهناء االنقالب

يســطر أبطال القوات املسلحة 
أمجادا وبطوالت خالدة عنوانها 
االنتصار للوطن يف معركة مقدسه 
يخوضونها ضد  مليشيات الحوثي 
املتمــردة املدعومة مــن إيران، 
يقدمون أرواحهم رخيصة فداء 
للوطن وشعارهم االبدي بالروح 
بالدم نفديك يا يمن ، وبإرادتهم 
الفوالذيــة وعزمهم الذي ال يلني 
اســتطاعوا أن يلحقوا باملليشيا 
الحوثية املتمردة هزائم عسكرية 
متتاليــة وســاحقة أفضت إىل 
تحقيق تقدمات نوعية والسيطرة 
عىل مواقع اســرتاتيجية ستغري 
موازين املعركة لصالح انتصار 

الجيش والقضاء عىل املليشيا.

   تــوفيق الحاج

تخوض قوات الجيش مســنودة باملقاومة 
الشعبية وطريان تحالف دعم الرشعية معارك 
متواصلة ضد مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
املدعومة من إيران، عىل امتداد جبهات مديرية 

نهم رشق محافظة صنعاء.
املعارك التي يستبســل فيها أبطال املنطقة 
العسكرية السابعة يقودها قيادات عسكرية 
خربت القتال وجغرافيا املنطقة وهو ما أسهم 
يف مضاعفة خسائر املليشيا البرشية واملادية 
التي عجزت عن تحقيق أي اخرتاق حيث قالت 
مصادر عسكرية إن عرشات العنارص الحوثية 
سقطوا بني قتيل وجريح بنريان أبطال الجيش 
واملقاومة الشعبية، خالل املعارك التي تدور منذ 
نصف شهر فيما اســتعاد األبطال كميات من 

املعدات واألسلحة والذخائر املتنوعة.
وبالتزامن شاركت القبائل السبئية املأربية 
واملقاومة الشعبية يف املعارك وكان لها حضور 
قوي كما شــاركت مقاتالت التحالف العربي 
بفعالية حيث شــنت عدة غارات اســتهدفت 
مواقع وتعزيزات للمليشيا االنقالبية يف مواقع 
متفرقة يف ذات الجبهة، وأسفرت عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف املليشيا وتدمري عدد 

من اآلليات.

شائعات
وخالل األيام املاضية بثت مليشــيا الحوثي 

االنقالبية شائعات وأكاذيب كثرية حول سقوط 
"معســكر ماس" والسيطرة عليه وذلك لرفع 
معنويات عنارصها املنهــارة الذين يموتون 
بالعرشات وقد ردت القوات املسلحة عىل هذه 
الشائعات بمقاطع صوتية مصورة من جبهة 
نهم ومن عمق معسكر ماس حيث رصح قائد 
املنطقة العســكرية الســابعة اللواء الركن/ 
أحمد حسان جربان بأن أبطال الجيش الوطني 
يسطرون املالحم ويحققون انتصارات عظيمة 

وكل ما تبثه وتروج لها مليشيا الحوثي مجرد 
شائعات وأكاذيب.

إىل ذلك قام قائــد املنطقة العســكرية 
السابعة اللواء الركن/ أحمد حسان جربان 
بزيارة تفقدية إىل عدد من املواقع العسكرية 
املتقدمة يف جبهة نهــم والتقى باملقاتلني 
األبطال واجتمع بقادة الوحدات العسكرية 
وشارك أبطال الجيش انتصاراتهم ومعاركهم 
البطوليــة التي يخوضونها ضد مليشــيا 

الحوثي وخالل الزيارة ادىل بترصيح أوضح 
فيــه أن االنتصارات التــي يحققها أبطال 
الجيش تدحض أكاذيب مليشــيا االنقالب 
والتمرد وكشف زيفها واباطيلها وأشار إىل 
هزيمة مليشيا الحوثي املتمردة وخرسانها 
وإىل املحرقة التي ألقت بعنارصها فيها قائال: 
مليشيا الحوثي االنقالبية كاذبة وقياداتها 
يكذبون كما يتنفســون ويقولون لإلعالم 

كالما كاذباً واليمت للحقيقة بصلة.

تجديد العهد
 وأضاف جــربان أن معســكر ماس تحت 
ســيطرة رجال وأبطــال ومقاتــيل املنطقة 
العسكرية السابعة ولن نفرط فيه وكذلك لن 
نفرط بشرب من أرايض الوطن مهما كان الثمن.

وأكد اللواء جــربان أن الترصيحات والصور 
التي تبثها مليشــيا الحوثي املدعومة إيرانيا 
مفربكة وما يقوله إعالم املليشيا كذب وافرتاء 
وزور، فمعسكر ماس شــامخ شموخ جبال 

اليمن، وبأيدي الرجال األمناء يف هذا البلد.
وخالل الزيارة أشــاد اللواء/ جربان بقوات 
الجيش املتواجدة يف جبهات وقطاعات املنطقة 
العسكرية الســابعة والتي تواجه بكل بسالة 
مليشــيا االنقالب والتمرد واالرهاب وتلقنها 
قاسية دروس وتكبدها خسائر كبرية يف العتاد 

واألرواح.
وأكد جربان يف ترصيحه أن املعركة متواصلة 
مستمرة حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة 
وإنهاء التمرد والقضاء عىل مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية واستتباب األمن واالستقرار كل شرب 

يف اليمن.

هالك القيادات
تفيد املصادر الواردة من صنعاء بأن ميلشيا 
الحوثي تشيع يوميا عرشات القادة امليدانيني 
البارزين وبناء عىل ما تنرشه الوسائل الحوثية 
الرســمية، فقد ُقتل 170 ضابطاً حوثياً خالل 
النصف األول من شهر نوفمرب وعرشات املغرر 

بهم وما خفي أعظم.



الــعـدد )١٩٥٥( الـخـمـيـس ٣ ربيـع ثانـي ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٩ نــوفــمبر ٢٠٢٠م

تواصل وحدات القوات املســلحة 
تقدمهــا امليدانــي والعســكري 
لألســبوع الثاني عــىل التوايل يف 
مختلف جبهــات وميادين القتال 
بمحافظة الجوف، وسط مواجهات 
عنيفة وضارية يخوضها األبطال 
البواســل مع مليشــيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران والتي 
تزج بعنارصهــا إىل محارق املوت 
والهــالك، وهي تتكبد الخســائر 
املادية والبرشية واملعنوية كل يوم 
نتيجة الرضبات القاسية واملوجعة 
التي تتلقاها عىل أيدي أبطال القوات 

املسلحة. 

   رفيق السامعي - تصوير/ عماد الصبري

يف مطلع األسبوع الجاري شهدت مديرية خب 
الشعف ذات األهمية االسرتاتيجية وكربى مديريات 
الجمهورية اليمنية من حيث املساحة الجغرافية، 
واألهمية التي تتمتع بها، معارك ضارية وعنيفة 
بني قوات الجيش ومليشيا الحوثي املتمردة التي 
حاولت التسلل إىل بعض املواقع العسكرية التابعة 
للجيش الوطني والقريبة من جبهة صربين، ووادي 
املهاشمة يف نفس املديرية، وتمكن أبطال القوات 
املسلحة واملقاومة الشعبية املساندة للجيش الذين 
هبوا من كل حدب وصوب للتصدي لتلك العصابة 
املارقة، وكبدوها خسائر كبرية وفادحة يف العتاد 
واألرواح، باإلضافــة إىل اغتنام مدرعات وعربات 
عسكرية، وأسلحة نارية بمختلف أنواعها، وأرس 

العرشات من عنارصها.
عمليات املنطقة العســكرية السادسة العميد 
الركــن/ نبيل املقرمي أكــد يف ترصيح صحفي 
ل"26سبتمرب" أن القوات املسلحة اليمنية ومعهم 
رجال القبائل املساندة للجيش ما يزالون يحققون 
تقدما ميدانياً كبرياً كل يوم ســواء هنا يف جبهة 
صربين القريبة من ســوق الثلوث الذي يطل عىل 
جبهة العقبة، أو يف جبهات السليلة والوجف التي 
تحصد جماجم عنارص املليشيا االنقالبية يف جبالها 

ووديانها.
وأوضــح العميد املقرمــي أن جبهات الجوف 
املختلفة تشهد معارك ضارية وعنيفة خالل الفرتة 
املاضية نتيجة املحاوالت الهجومية البائسة التي 

تقوم بها املليشيا ، وهي تحاول تحقيق نرص وهمي 
ألنصارها، بعد أن منيت بهزائم ساحقة يف عدتها 

وعتادها العسكرية.
وقال عمليات املنطقة العسكرية السادسة: إن 
الطلعات الجوية املساندة للجيش التي يقوم بها 
طريان التحالف العربي بقيــادة اململكة العربية 
السعودية لم يتوقف عن األجواء، وهو يستهدف 
التعزيزات العسكرية للمليشيا يف مختلف جبهات 

وميادين القتال بمحافظة الجوف.
مؤكداً أن األبطال البواسل من منتسبي املنطقة 
العسكرية السادسة املرابطني يف جبهات وميادين 
القتال بمحافظة الجوف لن يرتكوا مليشيا الحوثي 
أن تعبث بأمن الوطن، وسيكونون لها باملرصاد 
عىل الدوام، ولن يقفوا مكتويف األيدي مهما كانت 

التضحيات.

تحرير مواقع 
من جانبه أوضح قائد لواء الحسم حرس حدود 
العميد/ هادي حمران أن القوات تواصل لألسبوع 
الثاني عىل التوايل انتصاراتها العسكرية وامليدانية 

يف مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.
وقال العميد حمران : إن األبطال شنوا منتصف 
األسبوع هجوماً واسعاً عىل مواقع مليشيا الحوثي 
يف جبهة الربقاء القريبة من منطقة برئ املرازيق، 
تمكنوا خالله من التقدم، وتحرير عدد من املواقع 
العسكرية ذات األهمية االسرتاتيجية التي كانت 
تسيطر عليها عنارص املليشيا خالل الفرتة املاضية.

وأكد قائد لواء الحسم حرس حدود أن معارك عنيفة 

وضارية استمرت لســاعات تمكنت خاللها قوات 
الجيش من إلحاق الهزيمة الكبرية بعنارص املليشيا 

املتمردة وتكبيدها خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
وأضاف العميد حمران أن القوات غنمت خمسة 
أطقم عسكرية وأسلحة مختلفة تابعة للمليشيا 
وتمكنت من أرس أكثر من 30 عنرصاً من عنارص 

املليشيا بينهم قيادات.
وأشار حمران إىل أن األبطال مستمرون يف تنفيذ 
عمليات تمشيط واسعة ويالحقون فلول وعنارص 
مليشيا الحوثي املتمردة يف صحراء وجبال مديرية 
خب الشعف، ويستكملون تطهري املواقع املحررة 

وتأمينها.
قائد لواء العزم حرس حدود العميد/ حميد أبو 
هدرة أكد يف ترصيح صحفي ل"26 سبتمرب" أن 
األبطال تمكنوا فجر االثنني املايض ، من أرس 25 
عنرصاً من عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية يف 

جبهة الخنجر غرب وادي املهاشمة.
وقال العميد أبو هدرة، إن مجاميع من مليشيا 
الحوثي االنقالبية حاولت التســلل إىل أحد مواقع 
الجيش يف ميمنة جبهة صربين القريبة من سوق 
الثلوث، إال أن األبطــال كانوا لهم باملرصاد، حيث 
اشــتبكوا مع تلك العنارص املتسللة وتمكنوا من 
إلقاء القبض عىل 25 عنرصاً حوثياً، فيما الذ من 

تبقى منهم بالفرار.
وقال قائد لواء العزم حرس حدود إن مقاتالت 
التحالف العربي اســتهدفت بعّدة غارات جوية 
تعزيــزات وآليات قتالية تابعة للمليشــيا كانت 
يف طريقها إىل جبهة صربيــن، وأدت إىل تدمريها 

بالكامل ومقتل جميع من كانوا عىل متنها.
وكانت قوات الجيش قد اســتهدفت، يف وقت 
متأخر من مساء أمس األربعاء، بقصف مدفعي 
وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للمليشــيا 
الحوثية املتمردة، املتمركزة والقريبة من ســوق 
الثلوث، وأسفر القصف عن خسائر برشية ومادية 

يف صفوف املليشيا املدعومة إيرانيا.

 مواقع جديدة في برط العنان
إىل ذلك شنت وحدات من قوات املنطقة العسكرية 
السابعة مسنودة باملقاومة الشعبية، يوم الثالثاء 
املايض، هجوماً مباغتاً استهدف موقعاً عسكرياً 
كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي رشق مديرية 

برط العنان بني صعدة والجوف.
وأكد العميد أحمد القايض أحد القيادات امليدانية 
، أن املعارك انتهت بتحرير أبطال الجيش الوطني 
مواقع جديدة، واسرتاتيجية يف منطقة املرازة رشق 
برط العنان، كما تمكنوا من استعادة كميات كبرية 

من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وأضاف العميد القايض أن املعارك تزامنت مع 
قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اســتهدف 
تجمعات وآليات وعربات عســكرية للمليشــيا 
املتمردة يف املنطقة، وأســفر القصف عن تدمري 
مدرعتني ومقتل وجــرح العديد من عنارص تلك 

املليشيا اإلرهابية.
الفتاً إىل أن املعارك أسفرت عن سقوط العديد من 
عنارص املليشيا الحوثية بني قتيل وجريح، فيما 
تمكن األبطال من أرس اثنني من عنارص املليشيا، 

وأجربوا من تبقى منها عىل الفرار من املنطقة.
قائد اللواء السابع مشاة العميد/ خالد خرصان 
من جانبه أوضح أن قوات الجيش شنت هجوماً 
واســعاً عىل مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا 

الحوثي يف جبهة الهذمول غرب وادي املهاشمة.
وقال العميد خرصان إن مجاميع من مليشيا 
الحوثي املتمردة حاولت التسلل إىل بعض مواقع 
الجيش يف جبهة الهذمول غرب وادي املهاشــمة، 
إال أن أبطال الجيش أفشلوا تلك املحاولة البائسة، 
وشّنوا هجوماً معاكساً تمكنوا خالله من التقدّم 
قرابة 7 كم وتحرير عدد من املواقع العسكرية ذات 
األهمية االسرتاتيجية أبرزها التباب الشقراء التي 

تقع بعد منطقة الهذمول.
وأوضح العميــد خالد خرصــان، يف ترصيح 
لـ»26 سبتمرب«، أن املعارك اســتمرّت نحو 12 
ساعة، وأسفرت عن سقوط العرشات من عنارص 
املليشيا املتمردة بني قتيل وجريح، فيما استعاد 
أبطال الجيش كّميات كبرية من األسلحة والذخائر 

املتنوّعة.
وأضاف قائد اللواء الســابع أن أبطال القوات 
املسلحة تمّكنوا من إسقاط طائرة مسرّية تابعة 
ملليشيا الحوثي املتمردة يف جبهة الهذمول كانت 

تحاول استطالع مواقع الجيش.

القبض على متمردين
إىل ذلك تمكن أبطال الجيش مسنودين باملقاومة 
الشعبية مطلع األسبوع الجاري، من القبض عىل 
مجموعة من عنارص مليشيا الحوثي املتمردة أثناء 
محاولتهم التسلل إىل أحد املواقع العسكرية يف جبهة 

بري املرازيق بمحافظة الجوف.
وقال الرائد بدر عيل األحمــدي، أحد القيادات 
امليدانية والعسكرية يف جبهة برئ املرازيق إن أبطال 
الجيش اســتدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي 
املتمردة إىل كمني محكم أثناء محاولتهم التسلل 
إىل أحد املواقع العسكرية التي تمكن األبطال من 
تحريرها مؤخراً باتجاه بري املرازيق البوابة الرشقية 

ملدينة الحزم.
وأضاف الرائد األحمدي أن أبطال الجيش أطبقوا 
الحصار عىل املجاميع املتسللة وأوقعوا عدداً منهم 
بني قتيل وجريح فيما تمكنــوا من القبض عىل 
آخرين بينهم قيادي ميداني، واستعادوا 5 أطقم 
بعتادها وعدداً من األسلحة املتوسطة والخفيفة 

وكميات من الذخائر.
يف السياق، استهدف طريان تحالف دعم الرشعية 
بعّدة غارات جوية تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية 
املتمردة املدعومة من إيران يف مواقع عســكرية 
متفرقة، يف منطقة بري املرازيق، وأســفرت تلك 
الغارات الجوية عن تدمري عدد من اآلليات القتالية 
وسقوط العرشات من عنارص املليشيا املتمردة بني 

قتيل وجريح.

   تعز - مختار الصبري - هشام المحيا 

ربما هي املليشيا الوحيدة يف تاريخ العالم التي 
ال تكل وال تمل من حصد أرواح عنارصها.. فكل 
يوم تذهب لتلقي بعنــارص جديدة إىل محارق 
املوت القادم بغزارة مــن أفواه بنادق الجيش.. 
خالل االيام املاضية تلقت املليشيا يف جبهات تعز 
رضبات موجهة وخسائر مادية وبرشية كبرية 

ورغم ذلك التزال تواصل التحشيد.
يف الجبهة الغربيــة ملحافظة تعز، دارت، خالل 
االيام املاضية مواجهات عنيفة بني املليشيا وقوات 
الجيش، تزامنت مــع مواجهات عنيفة أخرى يف 
الجبهات الرشقية والشــمالية والجنوبية ملدينة 

تعز، والنتيجة خسائر ثقيلة تتلقاها املليشيا.

مقبنة مالحم بطولية
ففي جبهة مقبنة غربــي املحافظة، يقول 
مصدر عسكري لـ"سبتمربنت" إن مواجهات 
عنيفــة دارت خالل االيام املاضيــة بني قوات 
الجيش ومليشــيا الحوثي " األماميني الجدد" 
املدعومة من أيران، مؤكدا أن املليشــيا حاولت 
أكثر من مرة التسلل إىل مواقع الجيش اال االبطال 
ينجحون كالعادة يف كرس تلك املحاوالت بعد أن 

يحصدوا رؤوس املليشيا. 
وأضاف " أفشــل الجيش قبل ايام محاولة 
تسلل حوثية يف " الربكنة عزلة العبدلة وموقع 
تبة ســعيد عبدالقوي و النبيع والحجر"، وتم 
دحرهم، باإلضافة إىل تفجري عبوتني ناسفتني 
زرعها العدو يف "تبة سعيد" ، والحق بهم خسائر 
كبرية، مضيفا أن جثث قتىل املليشيا وجرحاها 

تم نقلها يف ثالث سيارات إسعاف. 
ويف ذات الجبهة، أفشل الجيش محاولة تسلل 
ثانية عىل "جبــل قهبان-  تبــة الخزان - تبة 
حامد - وبيت حامد يف قهبان" والتي تعترب خط 
تماس بني الجيش الوطني واملليشــيا الحوثية، 

ولقي خالل املواجهات عدد من عنارص املليشيا 
مرصعهم وجرح آخرون. 

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني تمكن 
من الســيطرة عىل مواقع حاكمــة يف املنطقة 
خالل عدة معــارك متواصلة ، مســطراً أروع 
املعارك البطولية والنضالية والحنكة العسكرية 
والفوالذية ، وألحق بالعدو خســائر تكتكية يف 
التخطيط الذي تعتمده املليشيا اغلبه يتعمد عىل 
حرب اإلشاعات والســيطرة الوهمية والتغذية 
العقائدية لــدى افرادها التي يرُســمها إلدارة  

معاركهم .

خسائر كبيرة
وأضاف املصدر أن الجيش الوطني كبد مليشيا 
الحوثي خسائر برشية كبرية، منها مرصع أكثر 
من ثالثني قتيالً بينهم خمس قيادات تم التأكد 
من مرصعهم من الصف األول -  أبرزهم القيادي 

الحوثي املكنى "أبو طه قائد املليشيات يف عزلة 
اليمن مديرية مقبنة " وأخر بجواره وصهر ابو 
طه املكلف بدالً عنه يف قيادة املعركة ، باإلضافة إىل 
القيادي " ماجد سنان مسؤول اإلمداد باملديرية 
وقياديني آخرين  عىل مستوى مقبنة ُمنزالً بهم  

خسائر فادحة يف العدة والعتاد ...
وشــن الجيــش الوطني ، بحســب مصدراً 
عسكري، هجوماً مباغتاً عىل مواقع العدو يف " 
تبة الزوم والردمة وعودين " التي كانت تتمركز 
فيها ، وتم السيطرة عىل ذلك بحمد الله ، حيث يتم 
حالياً تأمني املواقع املحررة ، وعمل التحصينات 
الالزمة لها لالنطالق منها للعمليات العسكرية 

القادمة بإذن الله.
وكان العــدو تلقى خســائر برشية كذلك " 
خمسة قتىل أربع جثث تم أخذها ومازالت هناك 
جثة خامسة لم يتم أخذها من قبل العدو حتى 

هذه اللحظة.
وكانت حصيلة خسائر الجيش الوطني يف هذه 
املعارك " سبعة جرحى فقط منهم جريح للواء 
١٧ مشاة يف موقع انم وهو املوقع املساند لجبهة 
مقبنة التابعة للواء 145 مشاة من مواقع اللواء 

17 مشاة يف جبهة جبل حبيش املجاورة لها ..

 جبهة الموت المفتوحة للمليشيا 
ويف الجبهة الشــمالية للمدينة، قال مصدر 
عسكري بقيادة محور تعز  لـ"سبتمربنت" إن 
قوات الجيش الوطني أفشلت، قبل أيام، محاولة 
تسلل حوثية يف جبهة األربعني شمايل املدينة بعد 
مواجهات عنيفة ألحقت باملليشيا خسائر مادية 

وبرشية فادحة. 
وأضاف أن قوات الجيش الوطني تمكنت من 
كرس محاولة التسلل الحوثية وألحقت بصفوفها 
خسائر برشية ومادية كبرية، منها إعطاب دبابة 

بعد ان استهدفها الجيش بقذيفة آر بي جي.
وأشــار املصدر إىل أن املليشيا الحوثية قامت 
خالل االيام املاضية بتحشيد كبري بهدف استعادة 
املواقع التي خرستها، إال أن أبطال الجيش تمكنوا 

من إفشال محاولة املليشيا. 
ولفت إىل أن املليشيا قامت منذ ايام بحشد 
مقاتلني من محافظتي إب وذمار ومديريات 
تعز غري املحررة، إىل جانــب التعزيز بآليات 
عســكرية منها 3 دبابــات حديثة وعربات 

ومدفعية ثقيلة. 
ويف السياق، قال قائد مدفعية اللواء 170 دفاع 
جوي العقيد صهيب صادق لوكالة األنباء اليمنية 
"سبأ" إن مدفعية الجيش استهدفت مجموعة 
من عنارص املليشــيا أثناء محاولتها التسلل إىل 

مواقع الجيش يف وادي جديد بجبهة االربعني. 
وأكد ان االستهداف أسفر عن مرصع 9 عنارص 
من مليشــيا الحوثي، بينهم قائد ميداني يدعى 

)أبوقيص(".
وأضاف العقيد صهيب "أن املدفعية أعطبت 

مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتىل 
والذ من تبقى منهم بالفرار".

الشقب تحصد خبراء المليشيا 
أما يف جبهة الشــقب جنوبي املحافظة، فقد 
درات معارك عنيفة اندلعت بعد تمكن األبطال 

من قتل مجموعة من خرباء زراعة ألغام. 
وبحسب مصدر عسكري لـ"سبتمربنت" فقد 
اســتهدفت قوات الجيش اربعة مهنديس ألغام 
أثناء قيامهم بزراعة األلغام باملنطقة مما ادى 

إىل مرصعهم. 
وأضاف أن املليشيا شــنت هجوما واسعا يف 
محاولة لســحب جثث مهنديس األلغام إال أن 
أبطال الجيش تمكنوا مــن عكس الهجوم بعد 

تكبيدها خسائر فادحة يف األرواح. 

المليشيا والمدنيون
وبالتزامن مع املعارك شــمايل املدينة، شنت 
املليشيا قصفا مدفعيا استهدف األحياء السكنية 
رشق ووسط املدينة، مما أدى إىل استشهاد عدد 

من املدنيني وجرح آخرين. 
 حيث تقوم مليشــيا الحوثي باســتهداف 
األحياء السكنية بأسلحتها الثقيلة املتمركزة ىف 
" الحرير والعرسوب شماالً - وسوفتيل والسالل 
رشقاً - والســتني ومفرق رشعب غرباً، وتصُب 
جام نريانها عىل )األحياء الســكنية - املدارس 
-املساجد - األسواق العامة - الطرقات ( اودت 
بعدد من القتــىل والجرحى األبرياء من املدنيني 

العزل والنساء واألطفال .. 
وتكبدت القوى الظالمية )مليشيا الحوثي ( 
املنقلبة عىل الرشعية الدستورية خسائر فادحة 
يف األرواح واملعــدات العســكرية ، فيما يجري 
استنزافها يف جبهات تعز بشــكل كبري،  ففى 
األرواح هناك ما يقارب من 120 قتيال منهم 3 
قيادات ميدانية خــالل املواجهات األخرية التي 
تدور منذ أسابيع، وتدمري عتاد عسكري، وتفكيك 

عبوات ناسفة وألغام مزروعة يف تلك املناطق .

77 عسكرية

اجلوف.. اجليش حيرز تقدما جديدا وفرار مجاعي لعنارص املليشيا

خالل أسبوع من املعارك يف تعز.. ضـربات موجعة للمليشيا
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)املليشــيا الحوثية، الجماعة الحوثية، النازية 
الحوثية( مصطلحات تدل عىل وحشــية ذئاب 
منفردة، لها رشاهتها مع الدم والتفجري، والنهب، 
والجريمة املنظمة، والسالح والتهريب، والتعامل 
مع املجموعات الخطرة عىل مستوى العالم، ليس 
حزب الله فقط، أو حتى الحرس الثوري اإليراني، 
ال تشكل خطراً عىل اليمنيني فحسب، بل أخطاراً 
عىل أمن املنطقة والعالم أجمع، كون اليمن ترشف 
عىل أهم املمرات يف العالم، حيث تقاطع البحرين 

األحمر والعربي ومياه املحيط الهندي.
هذه النازيــة، ومثلها من الفاشــية أصبحت 
كثري من معاملها ظاهرة يف ســلوكيات املليشيا 
الحوثية، منذ أول سيطرتها عىل العاصمة صنعاء 
وعدد من املحافظات، وانقالبها عىل مؤسســات 
الدولة، إال أنها ظهــرت أكثر مؤخراً، وهي تنفرد 
بكل يشء، وبدأت بالتخفف من كل من تعلق بها، 
وبمسريتها الوهمية، من خالل تصفيتهم، والزج 
بهم يف املعتقالت، إضافة إىل تنفيذ الجرائم، والزج 
باألطفال والفئات املســتضعفة )املهمشني( يف 
معاركها، ناهيك عن تخلصها من األقليات األخرى 

ونفيهم خارج البالد.
يدرك اليمنيون مخاطر تبني الحوثية للنازية، 
التي ظهرت كنبت شيطاني يتهدد الجزيرة العربية 
والعالم، وكل الوسائل التي تستخدمها الحوثية، 
أصبحت تسهم يف تعقيدات املشهد اليمني، إذا لم 
يتم التحرك املوازي للقضاء عليها، وتجريم أفعالها 
التي نالت من الجميع، والعمل عىل استعادة الدولة 
ومؤسساتها املختطفة، وإشــاعة قيم العدالة 

واملساواة واملواطنة، والفرص املتساوية.
عن ذلك يقول محمد يوسف، وهو شاب يعيش 
يف أوروبا: قرأت كثرياً عــن النازية، وأرى أن من 
حقي اليوم أن أوصل صوت اليمنيني، بأن الجماعة 

الحوثية تمارس النازية بكل، ما فيها من خطورة، 
فأداء تحية هتلر املعروفة، مجرمة يف أكثر من بلد، 
تقودك إىل املحاكمة، بينما الحوثيون يتباهون بها 

يف داخل العاصمة صنعاء.
وأضاف وهو الطالب يف إحدى جامعات أملانيا، 
بأنه صحيح ما يحدث يف اليمن، ال يعرف به كثري 

من األوربيني، وما الذي تشكله الجماعة الحوثية، 
كجماعة نازيــة جديدة عىل حــارض اليمنيني 
ومســتقبلهم، إال أن بعضهم يتفهم، حني تقرب 
له األمر بأن الحوثيني يتبعون إيران ويســتقون 

نهجهم من حزب الله.
إىل ذلك يؤكد سعيد النخعي، بأن جماعة الحوثي 
ظهرت كنبت شــيطاني حيث كانت مقدمة بال 
بداية، فمن الطبيعي أن تتبنى األفكار النازية، أو 
غريها من األفكار الخطرة عىل السلم املجتمعي، 
ويضيف هــي جماعة امتهنت العنف كســلوك 
سيايس، منذ نشأتها حتى سيطرتها عىل العاصمة 
صنعاء، وبسيطرتها عىل العاصمة قامت بتجريف 
مؤسسات الدولة العسكرية، واألمنية، والسياسية 
واإلدارية من كوادرها لثقافة الفرز الساليل الذي 

يقوم عليه فكر الجماعة.
وقال النخعي الذي يشــغل رئيســاً إلعالمية 
االئتالف الوطني الجنوبي بأن اعتماد الحوثيني عىل 
مبدأ الوالء للجماعة كرشط رئيس لشغل الوظيفة 
العامة، وهذا الســلوك يعد جريمة وفقاً للقانون 
الدويل، وتمييــزاً عنرصياً واضحــاً بني رشائح 
املجتمع اليمني، وانتهاكاً رصيحاً للحقوق املواطنة 
املتساوية، مشرياً بأن هذا النهج هو تشابه كبري 

وتبني للنازية التي كانت لها هذه التحيزات.
مع كل ذلك أفاد سعيد النخعي بأن الحوثية ال 
تحمل مرشوعاً سياسياً قابالً لالستمرار، وذلك من 
خالل اعتمادها عىل سياسة الشحن القائم عىل 
العنف، ودغدغة العواطف بالشعارات اإلعالمية، يف 
محاولة منها إلذابة املجتمع يف أيدلوجية الجماعة، 
يف الوقت الذي لم يعد للمشاريع  االيدلوجية  وجودا 
يف أي بقعة من العالــم، منذ أفول النجم األحمر، 
وسقوط املنظومة االشرتاكية يف العقد األخري من 
القرن املايض، ليتحول العالم بأرسه نحو السياسة 
الوظيفية القائمــة عىل خدمة املجتمع، وتطوير 
نظمه السياسية، واالقتصادية، وفقاً ملبدأ  املواطنة 

املتساوية ، وتكافؤ الفرص بني أفراد املجتمع.

بدوره يؤكد الناشــط فؤاد سيف بأن الجماعة 
الحوثية تعيش حالــة ارتهان، يجعلها تتبنى كل 
الشعارات، التي تجعلها محتفظة بالقوة، والبطش 
لتستمر يف انقالبها وتحكمها يف العاصمة صنعاء 

واملحافظات الخاضعة لها.
مشــرياً إىل أن املرشوع الحوثي الطائفي يعّد 
خالصة لألفــكار الظالمية اإلماميــة، وامتداد 
للمرشوع التدمريي اإليراني ووالية الفقيه، كل ذلك 
يجمعها مع النازية التي ترى يف األفضلية يف العرق 
الواحد، وهو اآلرية، والتي ســعت من خاللها إىل 
حكم العالم والتسيد عليه، وهو ما ظهر يف الحوثية 

التي ترى يف نفسها السيد وغريها هم العبيد.
وقال سيف "من أجل سالليتها وظالميتها سعت 
الحوثية من أول يوم للعمل من أجل ذلك، وظهرت 
دالالت النازية فيها واضحــة، حيث عملت عىل 
عسكرة املذهب، ومن بعد االنقالب وجدت فرصة 

لتكريس الطائفية ومذهبة العسكر".
مؤكداً بأن املجتمع اليمني يواجه أسوأ عصابة 
نازية، سخرت كل أدواتها القذرة، لتغيري املشهد 
اليمني، ومحو كل تفاصيله، وقضت عىل كل فرص 
الســالم والتعايش، وتفكيك النسيج املجتمعي، 
باعتبارها أوالً تابعة ملرشوع والية الفقيه وأدوات 
إيران الطائفية يف املنطقة، ثم منتهجة لكل األفكار 
املدمرة والتي تشــكل الخطورة عىل أي سلم يف 

اإلقليم.
وأضاف أن خطر نازية الحوثيني ال تهدد الجسد 
اليمني فقط، بل تم إعــداده ليكون بؤرة رصاع 
طائفي يهدد املنطقــة، واإلقليم، وهو ما يمكن 
فهمه من خالل تبني الشعارات النازية والطائفية 
داخل املؤسسات العسكرية، يأتي بعد تلقي دورات 
عســكرية طائفية عىل أيدي جنــراالت إيرانية، 
تتزامن مع وصول الحاكم العسكري إىل صنعاء، 
وتدشني العمل العسكري الطائفي، وتسخري كل 

هذه األدوات لرضب اليمن والخليج.

منتج إيراني لزعزعة استقرار المنطقة وتمرير أجندتها االحتالليةمنتج إيراني لزعزعة استقرار المنطقة وتمرير أجندتها االحتاللية

اإلرهـاب.. الـوباء األخطراإلرهـاب.. الـوباء األخطر
 كانت إيران وال تــزال محطة إلعداد وتدريب عنارص القاعدة، وقد عملت عىل 

حماية وتســهيل حركة العديد من مقاتيل القاعدة، بينهم قيادات الخط األول 

والقيادات الوســطى من التنظيم املركزي، وتعد االحتياطي الرسي الذي يرفد 

احتياجات تنظيم القاعدة بالعنرص البرشي يف الدول املراد مهاجمتها.

يف اليمن ومنذ تمرد مليشــيا الحوثي بدعم إيراني عىل الرشعية الدستورية، 

نشــطت التنظيمات اإلرهابية بما فيها القاعدة وداعش يف املناطق التي وقعت 

سيطرة املليشيا أبرزها صنعاء التي تكثفت فيها مراكز االستقطاب والتدريب 

األويل للتنظيمات اإلرهاب خصوصا يف املربعات التي تتواجد فيها مقرات املليشيا 

وتحظى بحماية أمنية مشددة منها حي الجراف ومسيك وأحياء يف منطقة حدة 

ومواقع أخرى يف محيط مدينة صنعاء.

وكشفت أحداث الحرب خالل سنواتها الست مدى التنسيق والتعاون املشرتك 

بني مليشــيا الحوثي املتمردة وتنظيمي القاعدة وداعــش يف التدريب وتنفيذ 

العمليات القتالية والتعاون اللوجســتي، ما يعني أن كل هذا اإلرهابية العابث 

باليمن مصدره إيران، وأن مسألة التفاوض مع هذه املجموعات اإلرهاب لن يفيض 

إىل تحقيق أي حل سيايس، ويعد خطيئة كبرية.

يكشف هذا امللف جانبا من أدوار إيران يف صناعة التنظيمات اإلرهابية ودعمها 

واستخدامها لزعزعة أمن واستقرار املنطقة.

   مــلــف

 • في إيران مراكز تدريبية لعناصر ونشــطاء القاعدة وداعش ومنها يتم الرفد بالعناصر البشــرية 
للدول المراد مهاجمتها

• شهد العام 2001 وصول 500 عنصر من القاعدة إليران منهم قيادات في الصف األول
• تكثفت أنشطة التنظيمات اإلرهابية في صنعاء والمناطق التي سيطرت عليها المليشيا عقب تمردها

• يقاتــل عناصــر القاعدة وداعش في صفوف مليشــيا الحوثي منذ تمردها ويشــتركون جميعا في 
مراكز االستقطاب والتدريب والتعبئة المتطرفة

• من المستبعد أن تنتهز المليشيا فرص السالم المتاحة لها فهي تنظيم إرهابي ال يؤمن بالتعايش 

يمنيون: نازية احلوثيني نبت شيطاين هيدد اجلزيرة العربية واملالحة الدولية
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مليشيا إرهابية
املليشــيا الحوثية اتفقت مع داعش والقاعدة 
ملســاندتها يف قتال ونهب القبائــل يف املناطق 
الخاضعة لسيطرتها وسبق وأن أطلقت مليشيا 
الحوثي العديد من العنارص اإلرهابية من السجون 
التي ســيطرت عليها بعد انقالبها عىل الرشعية 
الدســتورية واإلجماع الوطنــي، وما املرسحية 
األخرية التي زعمت املليشيا سيطرتها عىل منطقة 
يكال ومنطقة التيوس والتي تقع يف إطار سيطرتهم 
أصالً إال واحدة من أوجه التعاون وتكامل األدوار 
بني هذه التنظيمات اإلرهابية حسب العميد مجيل.

تنسيق مشترك 
الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح 
بادي أشار إىل وجود تنسيق متكامل بني مليشيا 
الحوثي والتنظيمات اإلرهابية وخاصة القاعدة 
وداعش؛ كاشــفا عن إطالق املليشــيا لعدد من 
القيادات والعنارص اإلرهابية من سجونها خالل 
املرحلة املاضية؛ مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كافة 

التفاصيل املتعلقة بهذا املوضوع.
ولفت إىل أن هذا التنســيق بدأ قبل سنوات ، 
وازدادت وتريتــه يف اآلونة األخرية ، بعد تضييق 
الخناق عىل التنظيمــات اإلرهابية، ومالحقتها 
ومقتــل العديد مــن قياداتها، مشــريا إىل أن 
مليشيا الحوثي تســعى من خالل التحالف مع 
هذه التنظيمات إللحاق األذى باليمن وجريانه 
بعد فشــلها يف تحقيق أي نتائج من الهجمات 
التي تشنها عرب املسريات املفخخة والصواريخ 
البالســتية عىل مدينة مأرب وكذلك عىل مدن 

وأهداف مدنية داخل أرايض السعودية.

شهادات محلية
الروايات الحوثية بهذا الخصوص فندها أبناء تلك 
املناطق وقام بنرشها  الصحفي مجاهد الساليل يف 
سلسلة تغريدات له ، أوضحت هذه التغريدات أن ما 
حدث  يف  قيفة بني الحوثي والقاعدة وداعش عبارة 

عن استالم وتسليم ال أكثر. 
 الساليل أكد أنه لم ينرش إال جزءا يسريا من تلك 
املعلومات وهي التي تسنى له التأكد من صحتها أو 
سماعها من عدة مصادر مختلفة معتربا أن ما تم 
نرشه تلخيصا لكم هائل من املعلومات التي وصلته 
من أبناء املناطق التي زعمت املليشيا وقوع معارك 

فيها مع القاعدة. 

ال معارك
لم تــدر أي معارك يف ولد ربيــع بني الحوثيني 
والقاعدة إطالقاً وما حدث هو تنســيق مسبق 
بوســاطة من الشــيخ ماجد الذهب الذي أقنع 
القاعدة باالنسحاب واتفق معهم عىل أن يسلموا 
له املواقع ال أعرف ما هو املقابل الذي وعدهم به 

لكنهم استجابوا له بسالسة عىل غري عادتهم.

انسحاب القاعدة 
وتنفيذا لالتفاق انسحب جميع عنارص القاعدة 
من مواقعهم يف ولدربيــع دون ان تطلق عليهم 
رصاصة واحدة وحتى انهم انسحبوا قبل حملة 
مليشيا الحوثي عىل قيفة بعدة أيام وسلموا جميع 

مواقعهم التباع ماجد الذهــب وبعد 3 ايام من 
تسليم اتباع ماجد الذهب للمواقع بدورهم قاموا 

بتسليم هذه املواقع كاملة للمليشيا
 خرج جميع عنارص القاعدة الذين انسحبوا من 
ولد ربيع  مشياً باتجاه يكال ومن ثم سلكوا طرق 
جبلية نحو البيضاء هذا يف ما يخص القاعدة التي 
كانت تتمركز يف ولد ربيع من حدود خوالن والحدا 
شماالً وحتى يكال جنوبا والذين كانوا يسيطرون 
عىل شعاب وجبال ولد ربيع بمساحة ال تقل عن 

30كيلومرت مربع.  

تقاسم أدوار 
التنسيق بني الحوثي وداعش بات ظاهراً للعلن 

حيث يتقاسمون األدوار لكرس جبهات مقاومة 
قيفة، حيث شارك داعش يف قتال املقاومة وقام من 
الخلف بقطع طرق اإلمداد والسماح وفتح طريق 

للحوثيني لاللتفاف من الخلف ضد القبائل.
تقاسم الحوثيون وداعش األدوار بحصار ذي 
كالب ومن ثم لكرس جبهــة عقبة زعج وانتهى 
التنسيق بينهم بالسماح للحوثي بااللتفاف عىل 
املقاومة يف زعج لتســتمر املليشيا بعد سقوط 
الجبهة بالتقدم حتى املشرييف تاركة داعش يف 
معقله بنجد الشواهر الذي مرت من جواره دون 

ان تطلق عليهم حتى رصاصة واحدة. 

معارك وهمية 
بعد يومني من اجتياح املليشيا لقيفة ووصولهم 
حتى املشــرييف عادت مجموعة حوثية اىل نجد 
الشــواهر حيث معقل داعــش وخاضوا معهم 
معركة وهمية لساعات لم يشاهد فيها خسائر 
من الطرفني حتى أن قياديني يف داعش وصلوا إىل 
مستشفى رداع جرحى أسعفتهم عنارص املليشيا 
وحسب كالم املصدر فجروحهم سطحية وكأنهم 

اطلقوا عىل أنفسهم. 
حسب املصدر فالقياديان يف داعش كانوا غري 
يمنيني وبعد وصولهم بقليل جاء مجموعة من 
الحوثيني االستخباراتيني "األمن الوقائي" يسألون 
عن القياديني وهم يف حالة ارتباك وتخبط ومجرد 
ما وجدوهم أخذوهم مبارشة وهم يهمسون يف 
آذانهم وكأنهم يعاتبوهم عىل ترصفهم املفضوح 

واتجهوا بهم نحو صنعاء. 
 بقية عنارص  داعش خرجوا من نجد الشواهر 
بعد املعركة الوهمية مــع الحوثيني باتجاه رداع 
كمجموعات صغرية مشــيا عىل األقدام وحسب 
مصدر من املنطقة فقد اســتقلت عدد من هذه 
املجموعات ســيارات خاصة من ضواحي  رداع 
سالكني طريق األســفلت املكتظ بنقاط املليشيا 

باتجاه  البيضاء دون أن يعرتضهم أحد. 

اعترافات أسير
ما أفاد به ناطق الحكومة والجيش وما أورده 
الســاليل ، أكدته اعرتافات خطرية ألحد عنارص 

القاعدة الذي ُقبض عليه يف صفوف الحوثيني. 
يف منتصف أغســطس املنرصم قبضت قوات 
الجيش عىل أحد عنارص تنظيم القاعدة اإلرهابي 
وهو يقاتل يف صفوف مليشــيا الحوثي املتمردة 

بإحــدى جبهات القتــال رشق مدينــة الحزم 
بمحافظة الجوف.

موىس نارص عيل حسن امللحاني" )20 عاماً( 
ينحدر من منطقة مسيك بأمانة العاصمة صنعاء، 
وقبل أن يشارك يف القتال إىل جانب مليشيا الحوثي 
خضع لدورة يف التعبئة الجهادية، وعادة ما تقيمها 
املليشيا ألي شخص قبل أن تدفع به إىل جبهات 

القتال.
امللحاني كشــف أنه يقاتل يف صفوف مليشيا 
الحوثي منذ العام 2017 بعــد أن رتب النتقاله 

القيادي الحوثي املدعو "حمزة حمزة التاج".
وذكر امللحانــي أنه التحق بتنظيــم القاعدة 
اإلرهابي منذ صغره بسبب فقره وظروف أرسته 
املعيشية الصعبة، الفتاً إىل أنه انقطع عن التعليم 

وهو يف الصف السابع.
وقال إنه يعرف الكثري من قيادات وأعضاء تنظيم 
القاعدة يف صنعاء واملناطــق األخرى الخاضعة 
لسيطرة مليشيا الحوثي البعض منهم يعملون 
كمرشفني ويديرون مراكز تجنيد لصالح الحوثيني، 

منها مراكز يف صنعاء ومحيطها.

قتلى في صفوف المليشيا
وأضاف "بأن البعض منهم يشاركون يف جبهات 
القتال إىل جانب املليشــيا الحوثية ومن ضمنهم 
قيادي يف تنظيم القاعدة يدعى "يوسف الصعفاني" 

وينحدر من منطقة صعفان بصنعاء".
وذكر أن القيادي "الصعفاني" والذي يطلقون 
عليه لقــب "الزير" لقي مرصعــه وهو يقاتل 
يف صفوف مليشــيا الحوثي يف معــارك "املخا" 

الساحلية.
وظهر حجم التنســيق والتعاون بني مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران، والتنظيمات اإلرهابية 
)القاعدة وداعش(، منذ بداية حروبها التوّسعية 
يف اليمن، سواء يف تنفيذ العمليات اإلرهابية ضد 
القوات الحكومية أو يف تخطيط وتنفيذ الهجمات 

االنتحارية الحتالل املدن وقتل وتهجري ساكنيها.

تعاون مشترك
تقرير خرباء مجلس األمن كان قد ذكر أن إحدى 
الدول األعضاء، أبلغت "عن تعاون الحوثيني مؤخرا 
مع تنظيم الدولة اإلسالمية -والية اليمن، بما يف 
ذلك يف شكل عملية لتبادل األرسى جرت يف نيسان/

أبريل 2020".

املليشيا احلوثية وداعش ..املليشيا احلوثية وداعش ..

 حلـفاء الـشـر واإلرهاب حلـفاء الـشـر واإلرهاب

قبل أشهر أعلنت مليشــيا الحوثي املتمردة عن خوضها 
معارك بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش مدعية 
بأن تلك املناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الرشعية األمر 
الذي نفاه ناطق الجيش العميد عبده مجيل واعتربه مرسحية 

مفضوحة لن يصدقها أحد.
وأضاف مجيل يف ترصيح حينها أن محاولة مليشيا الحوثي 
املتمردة  املدعومــة إيرانياً نفي عالقتهــا مع التنظيمات 
اإلرهابية ويف مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى 
املجتمع الدويل بأنها تحارب اإلرهاب محاولة يائسة فالشعب 
اليمني والعالم أجمع يــدرك حقيقتها الدموية ومرشوعها 

اإلرهابي العابر للحدود.

  خـاص

• •  السيطرة على يكال ومنطقة التيوس من قبل المليشيا  السيطرة على يكال ومنطقة التيوس من قبل المليشيا 
الحوثيــة فــي قيفة مــا هي إال واحــدة من أوجــه التعاون الحوثيــة فــي قيفة مــا هي إال واحــدة من أوجــه التعاون 
والتكامل بين هذه التنظيمات اإلرهابية ومليشيا الحوثيوالتكامل بين هذه التنظيمات اإلرهابية ومليشيا الحوثي

• • ما حدث في نجد الشواهر بعد يومين من اجتياح المليشيا ما حدث في نجد الشواهر بعد يومين من اجتياح المليشيا 
لقيفة ووصولهم إلى المشــيريف معركة وهمية خاضتها لقيفة ووصولهم إلى المشــيريف معركة وهمية خاضتها 
المليشيا معهم حيث لم تشهد أي خسائر من الطرفينالمليشيا معهم حيث لم تشهد أي خسائر من الطرفين  

 • تقريــر خبراء مجلس األمن يؤكد على تعاون الحوثيين  • تقريــر خبراء مجلس األمن يؤكد على تعاون الحوثيين 
مع تنظيم الدولة اإلســالمية -والية اليمن- بما في ذلك مع تنظيم الدولة اإلســالمية -والية اليمن- بما في ذلك 

تبادل األسرى في أبريل تبادل األسرى في أبريل 20202020مم

• بادي: وجود تنسيق متكامل بين المليشيا الحوثية والقاعدة وداعش بدليل إطالق المليشيا للعديد من • بادي: وجود تنسيق متكامل بين المليشيا الحوثية والقاعدة وداعش بدليل إطالق المليشيا للعديد من 
عناصر اإلرهاب من سجونها واستخدامها ورقة لالضرار بمصالح اليمن وجيرانهاعناصر اإلرهاب من سجونها واستخدامها ورقة لالضرار بمصالح اليمن وجيرانها

•• العميد مجلي: المسرحية التي زعمت فيها المليشيا سيطرتها على منطقة يكال وتيوس التي تقع في إطار  العميد مجلي: المسرحية التي زعمت فيها المليشيا سيطرتها على منطقة يكال وتيوس التي تقع في إطار 
سيطرتهم أصال ما هي إال واحدة من أوجسيطرتهم أصال ما هي إال واحدة من أوجه وتكامل األدوار بين هذه التنظيمات االرهابيةه وتكامل األدوار بين هذه التنظيمات االرهابية
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   أمين الجرادي

أعلنت وسائل إعالم أمريكية األسبوع 
املايض، نقال عن مصادر استخباراتية، 
مقتل القيــادي يف تنظيم القاعدة "أبو 
محمد املرصي"، داخل األرايض اإليرانية.

ويعترب أبو محمــد املرصي أحد أبرز 
املتهمني بالتخطيط لهجمات سفارتي 
واشــنطن يف نريوبي، ودار السالم عام 
1998، لذا فقد فتح مقتله من جديد ملف 
وجود قيادات لتنظيم القاعدة يف إيران، 
رغم االختالف العقائدي واملنهجي بني 

الطرفني.

تنسيق مشترك
توطدت العالقة بشكل كبري بني إيران 
وتنظيم "القاعدة" بعــد هجمات 11 
أيلول/ ســبتمرب، وما تبعها من حملة 
أمريكية عىل أفغانســتان، التي اعتقل 
خاللهــا الكثري من عنــارص القاعدة 
واقتيدوا إىل غوانتنامــو، فيما فر جزء 

كبري مع عائالتهم إىل إيران.
ومنذ بدء مرحلة الحرب يف أفغانستان 
نهاية سبعينيات القرن املايض، تحولت 
إيران إىل اسرتاحة ومحطة إعداد وتدريب 
للعديد من عنارص القاعدة القادمني من 

دول مختلفة.
وتقول التقارير إن العام 2001 وما 
بعده شــهد وصول زهاء 500 عنرص 
من القاعدة إىل إيران، بينهم بعض أتباع 
زعيم التنظيم أسامة بن الدن، والرجل 
الثاني حاليا، محمد صالح الدين زيدان، 

املعروف باسم "سيف العدل".
وقال مســؤولو مكافحــة اإلرهاب 
األمرييكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" 
األســبوع املايض، إن إيــران أبقت أبو 
محمد املرصي يف أراضيها للمســاعدة 
يف تنفيذ عمليات ضد أهداف أمرييكية، 
وهذا ما يساعد طهران عىل إنكارها لهذه 
العمليات؛ ألن منفذيها من العنارص غري 
الشــيعية، جمعتهم أهداف ومصالح 

مشرتكة مع إيران.
وبحســب الصحيفة األمريكية فقد 
كان مكتب التحقيقات الفيدرايل "إف بي 
آي" قد وضع املــرصي يف قائمة أخطر 

املطلوبني اإلرهابيني للواليات املتحدة.
ووفقا لـ إف بــي آي، فإن املرصي 
متهم بقتل مواطنني أمرييكيني خارج 
الواليات املتحدة، والتآمر لقتل مواطنني 

أمرييكيني خارج الواليات املتحدة.
يف يوليو 2011، قالــت إدارة أوباما 
رسميا إن إيران تساعد تنظيم القاعدة 
يف تحويل األموال واملجندين إىل باكستان 

لعملياتها الدولية.
ويف يوليــو 2018م، قالت مجموعة 
من خرباء األمم املتحدة إن قادة القاعدة 
يف إيران أصبحوا أكثــر بروزا، لعل أبرز 
هؤالء القادة أيمن الظواهري الذي تظهر 
سلطته بشــكل أكثر فاعلية مما كان 

عليه يف السابق.

عالقة قديمة
تتحدث التقارير أنه منذ العام 1979 
وإيران ترتبط بعالقات مع التنظيمات 
املتطرفة، بكل أطيافها ومذاهبها، ومنها 
تنظيم القاعدة، وقد توثق هذا االرتباط 
بشكل كبري يف منتصف عقد التسعينيات 
من القرن املايض، عندما اجتمع ابن الدن 
مع ممثل إيران محمد باقر رئيس هيئة 
أركان الحرس الثوري آنذاك بتنسيق من 
القيادي يف حزب الله عماد مغنية الذي 

قتل يف عام 2008م.
عملــت إيران عىل حماية وتســهيل 
حركة العديد من مقاتيل القاعدة بينهم 
قيادات الخط األول والقيادات الوسطى 
مــن التنظيم املركزي، حيث أسســت 
القاعدة يف إيران عــام 2002م مجلس 
إدارة تنظيمها بتكليــف من ابن الدن 
لدعم التنظيم يف أفغانستان وباكستان. 
ويشــمل أعضاء املجلــس البارزين: 
سليمان أبوغيث وأبو الخري املرصي وأبو 
محمد املرصي وأبوحفص املوريتاني، 
وقد كان الحرس الثــوري اإليراني هو 
الجهة املسؤولة عن قيادات املجلس وعىل 

عملية لم شمل عوائلهم.
ولعل ما تملكه إيــران من مخزون 
برشي من مقاتــيل القاعدة وقياداتها 
خاصة من الخــط األول قد دفع الكثري 
من املراقبــني إىل وصفها “باالحتياطي 
الرسي” الذي يرفــد احتياجات تنظيم 

القاعدة يف بعض الدول املراد مهاجمتها 
بالعنرص البرشي. وبحســب محللني، 
أصبحت العالقة بــني تنظيم القاعدة 

وإيران تأخذ عوامــل املد والجزر وفقا 
لتطــورات امللف النــووي والتهديدات 

األمريكية.

بالرغم من االختــالف العقائدي بني 
إيران والقاعدة، إال أن ذلك لم يمنعهما 
من توحيد الجهود لشن هجمات إرهابية 

ورضب املصالح األمرييكية، إذ بدأ هذا 
التعاون الرسي يف أوائل التســعينيات، 
واســتمر بعد انتقال تنظيــم القاعدة 

إىل أفغانســتان، بل وتجىل عىل األرايض 
اإليرانية قبــل وأثناء وبعد هجمات 11 

سبتمرب.
وعىل الرغم من أن السلطات اإليرانية 
معروفة بهــذا التعاون اإلرهابي، إال أن 
الواليات املتحدة اتهمت إيران رسمياً ألول 
مرة يف يوليو 2011 بتشكيل تحالف مع 
القاعدة يتضمن إيواء عنارص القاعدة 
عىل أراضيها، فضالً عن مساعدة القاعدة 

عىل نقل األموال واألسلحة واملقاتلني.

القاعدة وحزب الله
تضمن تقرير لجنــة الحادي عرش 
من ســبتمرب يف الواليات املتحدة قسما 
مخصصا للتحقيــق يف العالقة القائمة 
بني إيران وتنظيم القاعدة وحمل التقرير 
عنوان "املساعدات املقدمة من حزب الله 
وإيران للقاعدة". وأشار التقرير إىل أنه 
بعد فرتة وجيزة من االجتماعات الرسية 
أواخر عام 1991 أو 1992، "سافر كبار 
نشطاء القاعدة ومدربيها إىل إيران لتلقي 
التدريب عىل املتفجرات. ويف خريف عام 
1993، ذهب وفد آخر من هذا النوع إىل 
سهل البقاع يف لبنان للمزيد من التدريب 
عىل املتفجرات وكذلك التدريب يف مجال 

االستخبارات واألمن".

 في حضن إيران
بحســب تقرير مجموعة "معاً ضد 
إيران"، فإن أبرز من احتضنتهم إيران 
عىل أراضيها من عنارص تنظيم القاعدة 
أو سافروا إليها يف مهمات واجتماعات 
عســكرية هم: أيمن الظواهري زعيم 
القاعدة الذي تربطه عالقات قديمة مع 
إيران، وسافر يف التسعينيات عدة مرات 
إىل طهران عندما كان أبو محمد املرصي 
قائداً ملا ُيعرف بحركة الجهاد اإلسالمي.

صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت يف 
تقرير لها ُنرش يف عام 2003، أن العالقة 
بــني الظواهري واملخابــرات اإليرانية 
ســاهمت يف تحقيق مالذ آمن لعنارص 
القاعدة الذين يبحثون عن من يدعمهم 
ضد التدخل األمرييكي يف أفغانستان عام 

.2001
كما احتضنت إيران أيضا عطية عبد 
الرحمــن الذي قتل يف  22 أغســطس 
2011، يف غــارة لطائرة بــدون طيار 

التابعة لوكالة املخابرات املركزية.
وقد تم انتخاب عطية قائداً لعمليات 
القاعدة بعد مقتل ابن الدن، حيث خطط 
لهجمات عىل أهــداف غربية نيابة عن 
ابن الدن، ويف مرحلة مــا بعد الحادي 
عرش من سبتمرب، سافر إىل أفغانستان 
بهدف التنسيق بني مجموعات القاعدة 
يف العراق وإيران والجزائــر، ثم عينه 
ابن الدن مبعوثاً إىل إيران، ما ساعده يف 

السفر بحرية من وإىل إيران.
 العنرص الثالث: سيف العدل، مسؤول 
الجناح العسكري لتنظيم القاعدة الذي 
اختفى بعد هجمات 11 سبتمرب وعاد 
إىل الظهور الحقــًا يف إيران مع أعضاء 
قياديني آخرين يف القاعدة تحت حماية 
فيلق القدس، ويعترب ســيف العدل هو 
العقل املدبر للهجمات اإلرهابية خارج 

إيران.
كذلــك احتضنت إيــران أبا مصعب 
الزرقاوي زعيم القاعدة يف العراق، الذي 
قتل يف غارة أمريكية بطائرة مســرية 
عــام 2006. فبعد الغــزو األمريكي 
ألفغانستان، وفرت إيران للزرقاوي مالذاً 
آمناً داخل أراضيها، وعمل منذ البداية 
تحت حماية الحــرس الثوري اإليراني 
ولواء القدس النخبة، الذين ســاعدوه 
بحســب التقارير يف إعادة بناء شبكته 

قبل االنتقال إىل العراق.

مالذ آمن
ترص الواليات املتحدة عىل وجود عالقة 
وثيقة بني القاعدة وإيران، ففي أحدث 
تقرير صادر عــن وزارة الخارجية يف 
حزيران/ يونيو املايض، اعتربت الوزارة 
أن إيران توفر مالذا آمنا لـ"إلرهابيني".

ونقل التقرير الســنوي الصادر عن 
مدير مكتب مكافحــة اإلرهاب بوزارة 
الدفاع األمريكي، ناثان سيلز، أن "إيران 
تسمح للقاعدة بالتحرك ونقل املقاتلني 

واألموال إىل دول الجوار بحرية تامة".
وذكر التقريــر أن من بــني هؤالء 
العنارص قيادات متورطة يف شن هجمات 
كبرية بينها 11 سبتمرب، وال يزالون تحت 
حماية إيران، وترفض األخرية تقديمهم 

للعدالة.
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أمين الجرادي

نقلت مجلــة فورين بولييس عن مصادر دبلوماســية 
اســتعداد إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، تصنيف 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران كمنظمة إرهابية قبل 

مغادرة منصبه يف يناير القادم.
وأكدت املجلة األمريكية بحسب أحد املصادر الدبلوماسية 
أن اإلدارة األمريكية كانت تفكر يف اتخاذ تلك الخطوة منذ 
فرتة، مع ذلك تسعى يف الوقت الحايل الترسيع يف هذا املسار.
وقال مسؤولون غربيون إن إيران زادت دعمها بانتظام 
إىل املتمردين الحوثيني، مزودة إياهم بمزيد من الصواريخ 
وطائرات الدرونز، واملســاعدات عىل األرض، وتعد عالقة 
مليشيا الحوثي بالحرس الثوري اإليراني، هي أحد األسباب 

التي ستؤدي إىل تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ماذا يعني التصنيف
يقول املحلل السيايس محمد الغابري أن اإلدارة األمريكية 
حني تصنف جماعة ما منظمة )إرهابية( فإن ذلك يعني عدم 
التفاوض معها مطلقا، كما أن ذلك يعني حقها يف استهداف 
قياداتها. ويضيف الغابري: حني صنفت الواليات املتحدة 
األمريكية الحرس الثوري منظمــة )إرهابية( ألنه ليس 
نظاميا أي ال يتبع وزارة الدفاع اإليرانية، رشعت الواليات 

املتحدة يف عملية اغتيال قاسم سليماني.

إصرار أمريكي
 منذ بداية العام 2020، ال تتوقف الصحافة األمريكية يف 
تناولها األوضاع يف اليمن مع التذكري بعزم اإلدارة األمريكية 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيني، معتربة ذلك خطوة 
مهمة تهدف إىل زيادة الضغط عىل إيران، راعية مســرية 
مليشــيا الحوثي والتنظيمات اإلرهابية حول العالم، كما 
أن ذلك يعني تحقيق املزيد من العزلة بني إيران وذراعها يف 
اليمن، بحســب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست يف أحد 

تقاريرها، عن مسؤولني ودبلوماسيني أمريكيني.
وكانت قد نقلت صحيفة واشــنطن بوست يف سبتمرب 
املايض عن دبلوماسيني أمريكيني أن اإلدارة األمريكية تنظر 
يف تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية واعتبار قادتها 
إرهابيني عامليني، يف إطار سعي واشنطن لتضييق الخناق 

عىل إيران وعمالئها يف الرشق األوسط.
وأدى فرض 20 يف املائة من ثــروات اليمنيني ملصلحة 

املنتمني إىل ساللة زعيم املليشيا عبد امللك الحوثي، إىل فتح 
أبواب الجحيم عىل املليشــيا مع اشتداد موجة الغضب يف 
الشارع الســيايس والحقوقي، وهو ما أعاد املطالب بقوة 
بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفق تقرير 

لصحيفة "الرشق األوسط" يف حزيران )يونيو( املايض.
ويف حني تصاعدت هذه األصوات الداعية إىل "قانون تجريم 
الحوثية" عىل مستوى النخبة اليمنية املناهضة لالنقالب، 
تزامن ذلك مع دعوات مماثلة يف الدوائر الغربية لتصنيف 
الجماعة ضمن لوائح اإلرهاب، عىل خلفية عالقتها بالحرس 
الثوري اإليراني، كما أوصت بذلك أخرياً لجنة شؤون األمن 

يف الحزب الجمهوري األمريكي.

أكثر ترجيح
ومع زيادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران، وســعي 
اإلدارة األمريكية الحثيث لتمديد حملة "الضغط القصوى" 
ضد نظام املاليل، يبدو أن التصنيف بات اليوم أكثر ترجيحاً.
ويقول مسؤولون غربيون إن إيران زادت بشكل مطرد 
من دعمها للحوثيني، وقدمت املزيد من الصواريخ والطائرات 

بدون طيار، وغريها من املساعدات العسكرية.
وذكر مسؤول أمريكي كبري أن املسؤولني أجروا مراجعة 
قانونية واستخباراتية تحدد توفر رشوط ومعايري تصنيف 
مليشيا الحوثي كمجموعة إرهابية، وفرض عقوبات جديدة 

عليها، بطريقة لم تشهدها من قبل.
يشار إىل أن الحكومة السعودية صنفت الحوثيني جماعة 
إرهابية عام 2014. فيما يخضع زعيم الحوثيني، عبد امللك 
الحوثي، بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب زعزعته الستقرار 

اليمن.

جرائم المليشيا
بقدر ما ترتفع جرائم مليشيا الحوثي االنقالبية، بقدر ما 

تزيد الدعوات املطالبة بتصنيفها منظمة إرهابية.
ويشكو اليمنيون من الجرائم اإلرهابية التي ترتكبها كل 
يوم مليشيا الحوثي، حيث ما زال عالقاً يف أذهان اليمنيني 

والعالم، مشهد من صارت تعرف بـ"طفلة املاء".
وتعد هذه جزءاً من جرائم الحوثيني، إذ يكشــف الرصد 
الدقيق النتهاكات وجرائم مليشــيا الحوثي بحق الشعب 
اليمني منــذ االنقالب عىل الرشعية اليمنيــة يف 21 أيلول 
)سبتمرب( 2014، عن النهج الطائفي- العنرصي الذي تبنته 
جماعة الحوثي يف مواجهة اليمنيني، واملمارسات التي ترقى 

إىل جرائم حرب وإبادة جماعية.

ووفق ما رصدتــه تقارير منظمات وهيئــات دولية 
متخصصة يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومنها )منظمة 
األمم املتحدة للطفولة/ يونيسف، واملرصد األور- متوسطي 
لحقوق اإلنســان، ومنظمة العفو الدولية( فإن مليشيا 
الحوثــي الزالت تقوم بـ"اســتهداف املدنيني، واتخاذهم 
دروعاً برشية، وتقوم بحصار املدن، واالعتداء عىل األعيان، 
واالختطــاف، واإلخفاء القرسي، والتعذيــب، والتهجري 
القرسي، وزراعة األلغــام، وتجنيد األطفال يف القتال..."، 

فيما تعددت حاالت املوت تحت التعذيب.

انتهاكات
وتشــمل االنتهاكات يف املناطق الواقعة تحت سيطرة 
مليشــيا الحوثي اقتحــام املمتلكات العامــة والخاصة 
والتفتيش ونهب املمتلكات وتفجري املنازل وقصف املساجد 
ودور العبادة، والقصف العشــوائي املتعمد، والتمرتس يف 
األحياء السكنية، ونهب املعسكرات، واحتالل املقرات األمنية 
واملؤسسات التعليمية والطبية ومنازل املدنيني، واتخاذها 

مواقع عسكرية، واستهداف املركبات الخاصة ونهبها.
وكانت وزارة الشــؤون االجتماعية قد كشفت يف وقت 
سابق، عن ترضر أكثر من ستة ماليني طفل بشكل مبارش 
نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ انقالبها عىل 
الحكومة الرشعية، حيث تواصل املليشيا اإلرهابية تجنيد 
األطفال، والزج بهــم يف معارك عبثية، وتعريضهم لخطر 

اإلصابة باأللغام، وترسيبهم من املدارس.
ووفق الوزارة، فإّن أكثر من 5.2 ماليني طفل يمني تحولوا 
من مقاعد الدراسة إىل سوق العمل، إضافة إىل نحو مليوني 
طفل يعانون من ســوء التغذية بسبب الحرب ذاتها، كما 
تواصل مليشيا الحوثي، تدريس األطفال مناهج طائفية 

وتجنيدهم للقتال يف صفوفها.

ألغام
وتتجاوز عدد األلغام التي زرعتها مليشيا الحوثي مليون 
لغم، إضافة إىل األلغام البحرية ما يعرقل ســالمة املالحة 
الدولية، خاصة أن اليمن يطل عىل أهم مضيق دويل "باب 

املندب".
وتسببت املمارسات الحوثية يف تفاقم األزمة اليمينة، حيث 
يعاني نحو 19 مليون شخص من سوء تغذية، و21 مليون 
آخرين يف حاجة إىل مساعدة غذائية، وحوايل 14 مليوناً يف 
حاجة إىل مساعدة إنسانية، إضافة لتعرض نحو 18 ألف 

شخص لتعذيب تعسفي عىل يد املليشيا الحوثي.

ترقب إعالن اإلدارة األمريكية مليشيا احلوثي مجاعة إرهابية

فساد المليشيا
كشــف تقرير صادر عن فريق الخرباء األممي املعني 
باليمن عن فساد مليشيا الحوثي ورسقتها املال العام، عرب 
السطو عىل مصري االحتياطي النقدي من العملة الصعبة، 
حيث أوضح التقرير باألدلة واألســماء واألرقام نماذج 
من عمليات غســل األموال واالستيالء غري القانوني عىل 
اإليرادات العامة، وحجز ومصادرة األصول لتمويل حربهم 

ضد اليمنيني.
وأكد التقرير استمرار عمليات النهب املنظم للمال العام 
من قبل قادة مليشيا الحوثي لرشاء العقارات ونقل األرصدة 
واالســتثمار يف الخارج، فيما يعاني غالبية املواطنني يف 
مناطق سيطرتها أوضاعاً مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم 

وأعمالهم.
ويتزامن ذلك مع معدالت غري مسبوقة من الجوع والفقر 
واملرض، وسط مطالبات بالتحقيق يف مصري االحتياطي 
النقدي من العملة الصعبة ومئــات املليارات يف الخزينة 
العامة منها 400 مليار ريال طبعة جديدة نهبتها املليشيا 
من البنك املركزي، وكذلك التحقيق يف مصري أموال صندوق 
التقاعد الحكومي، ومئات املليارات من اإليرادات سنوياً من 

الرضائب والجمارك وغريها.
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   قاسم الجبري 

يف 2018 أعلنت الحكومة الرشعية عن بدء عملية 
النرص الذهبي من أجل اســتعادة مينــاء الُحديدة 
االسرتاتيجي الذي يسيطر عليه املتمردون الحوثيون 

منذ عام 2015.
رسعان ما تمكن الجيش من تحقيق تقدم رسيع 
بدعم من تحالف دعم الرشعية وباتت مدينة وميناء 
الحديدة قاب قوسني من التحرير ، حينها أقامت األمم 
املتحدة الدنيا وصجت آذان العالم أن الدواعي اإلنسانية 

كارثية وأنه يجب فورا إيقاف العملية العسكرية. 
مارتن غريفيــث عرب عن قلقه الشــديد من معركة 
الحديدة وما يمكن أن تحدثه من آثار إنســانية، واعترب 
العملية عرقلة لجهود السالم مؤكدا -حينها- وجود بوادر 
مشجعة لعودة أطراف الرصاع اليمني إىل طاولة الحوار. 

تهديد 
مصادر يف الحكومة اليمنية ذكرت حينها أن املبعوث 
األممي احتج عىل إعالن العملية العســكرية وهو يف 
محافظة صنعاء مع مليشيا الحوثي يقنعهم بأهمية 
االنخراط يف العملية السياسية، وهدد التحالف العربي 
بأنه ســيعلن تقديم استقالته وســيحمل التحالف 
املسؤولية الكاملة النهيار عملية السالم وما سيرتتب 

عليها، وسيعترب التحالف معرقاًل لعملية السالم.
يقول محللون: إن حديث مارتــن غريفيث بتلك 
اللهجة مع التحالــف العربي والحكومة الرشيعة له 
دالالت واضحة، ويقطع الشكوك التي كانت تشري إىل 
تحيزه غري املحدود للمليشيا الحوثية ومفاضلته لها 
عىل حساب الحكومة الرشعية، وهو ما تناغم- حينها 
- مع إعالن ليزا غراندي منسقة الشؤون اإلنسانية يف 
اليمن التي وقعت اتفاقية مع الحوثيني لتشكيل جرس 
جوي تحت بند "اإلغاثة اإلنســانية" من وإىل مطار 
صنعاء الدويل إلجالء جرحى املليشــيا الحوثية ومن 
يقاتل معهم ومن ثــم إعالنها اعتزامها عقد مؤتمر 

صحايف بمدينة باجل يف محافظة الحديدة.

خرق  للقرارات الدولية
كانت التحليالت تقول: ال يبدو أن املبعوث األممي 
يســعى الخرتاق جدار األزمــة السياســية وفًقا 
للمرجعيات املتفق عليها وهي القرار األممي 2216 
ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وإنما يسعى لكسب 
نجاح شخيص من خالل دعوة األطراف للجلوس عىل 
طاولة الحوار حتى دون أجندة ملناقشــتها، وهو ما 
كان واضًحا من خالل دعوته السابقة إىل عقد جلسة 
مشاورات سياسية بني الحوثيني والحكومة اليمنية 
الرشعية املعرتف بها دولًيا التي فشــلت قبل أن تبدأ 

بسبب رشوط الحوثيني املسبقة.
كان املحللــون يؤكدون أن مارتــن غريفيث أراد 
من إيقاف معركة الحديــدة أن يجمع فرقاء األزمة 
السياسية بأي وسيلة وإن كانت عىل حساب الحكومة 
وخرًقا للقــرار األممي 2216، وهــو يحظى بدعم 
دويل غري محدود عىل عكس ســلفيه جمال بن عمر 

وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

دواع إنسانية 
املنظمات الدولية هي األخرى عربت عن قلقها بشأن 
الوضع اإلنساني يف اليمن وتأثره بمعركة الحديدة عىل 

الساحل الغربي.
فقد عرّبت منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
يف اليمن، ليز غراندي عن قلقهــا أيضاً من معركة 
الحديدة، وقالت: إن "هناك قرابة 250 ألف مدني قد 

يفقدون كل يشء بما فيه حياتهم".

أهمية الحديدة 
كانت املنظمات واملبعوث يحتجــون أن الحديدة 

تســتقبل قرابة %70 من املواد الغذائية 
الداخلة إىل اليمن".

ويف الوقت نفســه كانت املليشيا تدرك 
تداعيات فقدانهم الحديدة فقاموا بسحب 
مقاتليهم من مختلف الجبهات املشتعلة 
وعززوا بها معركــة الحديدة نتيجة لثقل 
الحديدة االســرتاتيجي ولكونها الرشيان 
الحيوي والرئة التــي تتنفس من خاللها 
املليشــيا الحوثية، وتعتربهــا أهم من 

محافظة صعدة معقلهم الرئييس.

تناقض في المواقف 
يف حني عربت عن قلقهــا عن الوضع 
اإلنساني الذي سينتج عن معركة الحديدة 
لم تلتفت وقتها إلعالن مركز غسيل الكىل يف 
مديرية باجل التابعة للحديدة أنه "سيتوقف 
عن العمل خــالل أيام نتيجة نفاد كميات 

محاليل الغسيل"، التي توفرها تربعات "فاعيل خري" 
ال املنظمات الدولية وبذلك ظهر التناقض بني تعبري 
املنظمات عن القلق يف أوقات محددة مرتبطة بالتصعيد 
العســكري تجاه الحديدة، يف وقٍت يموت فيه الناس 

تحت نظرها عىل الدوام.
وقبل ذلك تعرضت مخازن برنامج الغذاء العاملي 
لحريقني متتاليني يف مستودعات التفريغ التي تحتوي 
املساعدات اإلنسانية، واعرتى نشاط برنامج الغذاء 
العاملي يف توزيع املساعدات للمستحقني فساداً كبرياً، 

تحديداً يف تعز ومناطق سيطرة الحوثيني. 
تلك املنظمات الدولية لم تعرب عن قلقها بشــأن 
رسقة مساعدات الفقراء، ألن ذلك يضعها يف موقف 
التشكيك بمدى نزاهة وشــفافية آلياتها للعمل يف 
اليمن، وخصوصاً أن عدداً من املنظمات قامت بإرساء 
مناقصات بالتكليف املبارش مــن دون اتباع اآلليات 

الدولية للشفافية والنزاهة.

ازدواجية المعايير
اآلن مع التصعيد املليشــيا يف محيط مأرب ال نجد 
تحركات للمبعوث األممي واملنظمات إال من ترصيحات 

خجولة ال ترتقي ملستوى الحدث ومسؤولياتهم!! 
عن الصمت املريب للمبعوث واملنظمات يقول توفيق 
الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: إن 
الهجوم عىل محافظة مأرب يشــكل كارثة إنسانية 
حقيقية بسبب أن مأرب أصبحت مأوى للفارين من 
الحرب وأيضــاً منطقة لتجمع النازحني من مناطق 
شتى بحسب اإلحصائيات الواضحة والدقيقة هنالك 
أكثر من اثنني مليــون وثمانمائة ألف من النازحني 

مابني طفل وامرأة و شيخ كبري .
وأكد الحميدي يف ترصيح خاص لـ26 سبتمرب أن 
الهجوم عىل مأرب يشكل يف حقيقة األمر كارثة ال تقل 

عن كارثة مدينة الحديدة.
صمت مريب

يف ظل الصمت األممي يقــول الحميدي إن أوراقا 
كثرية بيد الرشعيــة أهمها إيقــاف العمل باتفاق 
ستوكهولم وكذلك بإمكان التحالف بقيادة السعودية 
ذات الثقل الكبري أن تضغط عىل دول فاعلة ونشطة 
يف أروقة األمم املتحدة لعقد اجتماعات عاجلة ملناقشة 

الهجوم عىل مأرب وآثاره الكارثية واإلنسانية. 

تكرار لصمت سابق 
� يحي قمع مدير عام مكتــب اإلعالم محافظة 
الجوف يقول: ان املبعوث األممي التزم الصمت اثناء 
العدوان الحوثي عىل الجوف ولم ينبس ببنت شــفة 
وبعد 40 يوماً سقطت الحزم والغيل والخلق واملصلوب 
هرول املبعوث األممي إىل مارب من اجل اآلالف االرس 

النازحة وتجنيب مارب الحرب كما ذكر. 
وأضاف قمع يف ترصيح خاص لـ»26سبتمرب« اليوم 
يكرر املبعوث األممي الصمت نفسه اتجاه مارب التي 
تواجه ابشع عدوان منذ بداية االزمة اليمنية، استخدم 
الحوثي فيها القصف بالصواريخ البالستية للمدينة ، 
ولم تسلم منه مخيمات النازحني مما سبب لهم موجة 
أخرى من النزوح، معركة استخدم فيها كل األسلحة 
ولم يكتف بذلك بعد أن استخدم القطاع الخدمي من 

اتصاالت وعملة وطنية وغريها يف معركته.  
ما بني العدوان عىل الجوف وعىل مارب كانت هناك 
احاطات بالجملة من قبل املبعوث األممي وشــملت 

مقرتحات وهي مربط الفرس. 
الصمت الذي اطبق عىل املبعوث 
األممي ال إحاطات وال حتى بيانات 
إدانة وتنديد إال ما ندر ، يفرس عىل 
أن غريفيث أصبح طرفا ال وسيطا 
أمميا عىل بعد خطــوة واحدة من 

جميع االطراف. 

إدانات
صمت األمــم املتحدة ومبعوثها 
دفع منظمــات دوليــة ومحلية 
بإصدار بيانــات طالبت فيه األمم 
املتحدة بالتدخل لوقف إطالق النار 
يف محافظة مــأرب، وأعربت  14 
منظمة حقوقية وإنسانية محلية 
ودولية يف بيان لها عن قلقها تجاه 

تصاعد العمليات العسكرية.
وأوضحت أن التصعيد العســكري يف مأرب يهدد 
بحدوث كارثة إنسانية يف املحافظة التي تحوي مئات 
اآلالف مــن النازحني القادمني مــن جميع مناطق 
الجمهورية، بحثا عن األمان رغماً عن صعوبة الوضع 

اإلنساني واملعييش فيها.
وبحســب البيان فإن تصاعد املعارك يف محافظة 
مأرب لن يؤثر فقط عىل مئات اآلالف من النازحني، 
بل إن تأثريه سيطال إمدادات النفط والغاز التي تصل 

إىل كافة املحافظات اليمنية.
واســتنكر البيان تباطؤ املبعوث األممي إىل اليمن 
مارتن غريفيث يف االستجابة الفاعلة لوقف التصعيد 
يف مأرب، مؤكدا أن عملية الســالم يجب أال تخضع 
العتبارات وتقديرات سياسية بعيدة عن االعتبارات 
اإلنســانية داعيا املجتمع الدويل إىل القيام بواجباته 

اإلنسانية يف حماية املدنيني. 

مخالفة لمنطق السالم
عىل املستوى الرسمي يشدد الجميع عىل رضورة 
موقف حــازم من قبل األمم املتحــدة تجاه تصعيد 
الحوثيني يف مأرب مستغال اتفاق الحديدة ففي لقائه 
باملبعوث األممي غريفيث أكد الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس املؤتمر 
الشعبي العام أن وقف إطالق النار البد أن يكون شامالً، 
اذ ليس باملنطق أن يتوقف إطــالق النار يف الحديدة 
ويســتمر القتال يف مأرب، هذا يبدو مخالفاً ملنطق 

السالم يف جوهره.
مشــريا إىل أن الوضع يف مأرب يمثــل خطراً عىل 
مســتقبل اليمن، ويحدث أرضاراً بالغة يف نسيجه 
االجتماعي، باإلضافة لألرضار الذي يحدثها مبارشة 
باملدنيني، كما أنه يقوض عملية السالم ويطيل أمد 

الحرب.
محمد الحرضمــي وزير الخارجيــة، أكد أن 
الحكومة "ال يمكن أن تستمر يف االلتزام بتعهداتها 
يف اتفاق الحديدة إذا اســتمر الحوثيون يف إفشال 
عمل البعثة األممية والتهرب من التزاماتهم تجاه 

االتفاق".
جاء ذلك خالل لقاء الحرضمي باملبعوث األممي إىل 
اليمن، مارتن غريفيث وقال :" تستغل مليشيا الحوثي 
اتفاق الحديدة للزج باألطفال واملغرر بهم إىل املحرقة يف 
جبهات مأرب والجوف دون االكرتاث للخسائر البرشية 

الكبرية من اليمنيني".
وأضاف :"اتفاق الحديدة أصبح غري مجد واستغالل 

الحوثيني له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر".
وعرب الحرضمي عن إدانته الســتمرار التصعيد 
العســكري ملليشــيا الحوثي عىل محافظتي مأرب 
والجوف واســتهدافها املناطق اآلهلة بالســكان 
بالصواريخ الباليستية والطائرات املسرية وأكد عىل 

رضورة أن يضطلع مجلس األمن بمسؤولياته ويدين" 
التصعيد واالنتهاكات الحوثية املستمرة.

تعنت المليشيا
رئيس مجلس النواب الشــيخ سلطان الربكاني 
هو اآلخر شدد عىل رضورة أن تتخذ األمم املتحدة 
ومبعوثها الخاص إىل اليمن خطوات جادة يف اتجاه 
تحقيق السالم العادل والشامل يف ضوء املرجعيات 
املتمثلــة يف املبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس األمن 

السيما القرار رقم 2216.
وقال رئيس مجلس النواب خالل لقائه املبعوث 
األممي إىل اليمن مارتــن جريفثت أن الوضع الذي 
وصل إليه اليمن والشعب اليمني جراء ما تمارسه 
مليشــيا الحوثي ال يتحمل املزيد من التهاون أو 
املهادنة أو الصمت من قبل األمم املتحدة واملجتمع 

الدويل.
واضاف الربكاني أن املساعي والجهود التي تبذل من 
أجل السالم تواجه بتعنت من قبل مليشيا الحوثي وما 
تقوم به تلك املليشيا من حرب شاملة يف مأرب والجوف 
وقتل وترويع لآلمنني وهدم املساكن واملنشآت يؤكد 
إرصار املليشيا عىل خيار الحرب وتقويض كل الجهود 

واملساعي الرامية للسالم.

إلغاء ستوكهولم
يف رســالة موجهة إىل رئيس الجمهورية ونائبه، 
ورئييس مجلــس النواب ومجلس الــوزراء، طالب 
أعضاء يف مجلس النواب بإلغاء اتفاق ســتوكهولم 
والبدء بتحرير مدينة الحديدة وبقية املدن، والعمل عىل 
استكمال تحرير بقية املحافظات من مليشيا الحوثي 

املتمردة املدعومة من إيران. 
أعضاء يف مجلس الشورى من جهتهم طالبوا بإلغاء 
اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والعمل 
عىل استكمال تحرير بقية محافظات البالد وإنهاء 

االنقالب. 

حسم عسكري
يف ضوء كل تلك املعطيات ال ســبيل أمام الرشعية 
إال امليض يف الغاء اتفاق ستوكهولم والبدء يف معركة 
واسعة وشاملة تنهي تواجد املليشيا الحوثية اإليرانية 
وحسب مراقبني فإنه ومتى بدأت الحكومة الرشعية 
والتحالف بعمليات عسكرية سيهرع املبعوث األممي 
إىل إيقاف املعارك رغم فشله يف إلزام املليشيا يف تنفيذ ما 
تم االتفاق عليه " اتفاق ستوكهولم " وهنا يتساءلون 
هل سيتحرك غريفيث حقا بعد كل اإلخفاقات وتعنت 

مليشيا الحوثي؟؟!!!.
ما يؤكد عليه محللون هــو أن تحركات غريفيث 
وصلت إىل طريق مسدود وإن لم يتم إعالن ذلك رسمًيا، 
واالستمرار يف تغطية فشل املبعوث األممي هو فقط 
لصالح املليشــيا، فتحركات املبعوث األممي مارتن 
غريفيت مثلت لها طوق نجاة مجرد أن تعلن الحرب ، 
لكن رسعان ما يضغط لوقفها ويستغلها الحوثيون 
يف تزايد وترية الحشد العســكري وتؤكد الكثري من 
الشواهد أن الحوثيني لن يذهبوا إىل السالم ما لم يهزموا 

عسكرًيا.
ويرى محللون ومراقبون أن اســتمرار املليشيا يف 
التصعيد العسكري ورفض املشــاورات أو الجنوح 
للسلم سيمثل لهم الرضبة األخرية والقاضية التي قد 
تنهي الوجود السيايس والعسكري والطائفي يف اليمن 
وها قد بدأت معامله تلوح يف األفق من خالل رفضهم 
لكل املقرتحات من أجل الحفاظ عىل وجودهم كمكون 
سيايس مشارك يف السلطة، لكن تسلطهم بالبقاء يف 
السلطة، وتحويل اليمن من نظام جمهوري إىل نظام 
"والية الفقيه" سيكون سبًبا بعدم الرغبة يف الحوار 

معهم.

أمام ما يحدث في مأرب والجوف من استهداف للمدنيين والممتلكات..أمام ما يحدث في مأرب والجوف من استهداف للمدنيين والممتلكات..

استغالل املليشيا التفاق احلديدة بات مرفوضاًاستغالل املليشيا التفاق احلديدة بات مرفوضاً

� الحرضمي� مارتن



الــعـدد )١٩٥٥( الـخـمـيـس ٣ ربيـع ثانـي ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ١٩ نــوفــمبر ٢٠٢٠م الثقافية1212

    عصام خليدي

اتســمت التجربة اإلبداعية للفنان واإلعالمي 
الكبري عبد الرحمن باجنيــــد بدرجة عالية من 
الفرادة والخصوصيــة واملزايا واألبعاد الجمالية 
واملهنية باملعنــى النقدي والقيمــي للتوصيف 
وبحضورها املتوهـج البـهـي املتألق يف عـموم 
املــشـهـد الـفــني / الثقــايف / واإلعالمي ، 
وأجزم أنني لم أعاني قط عــرساً يف الكتابة كما 
اللحظة ، السيما أنه يعترب واحداً من  أهـــــم 

الرمـــوز اإلبـداعـية يف )مـديـنـة عــدن(.
وما يزيدنــــا مرارة وحرسة تجاهل وتغييب 
)الفنان واإلعالمي البارز واألكثر شهرة وانتشاراً 
عربياً وعاملياَ( مــن وزارتي الثقافة واإلعالم منذ 
رحيله املفجع يف تاريخ 18/ مايو/2011م مروراً 
بذكراه الســنوية األوىل والثانية والثالثة والرابعة 

والخامسة ...؟!
وكما اتضح جلياً أن الذكرى التاســعة لرحيله 

مرت مرور الكرام مثل سابقاتها ..
تصوروا حتــى كتابة هذه الســطور لم تقم 
مراســيم العزاء أو حفل األربعينية ، األمر الذي 
يؤكد بصورة واضحة عدم رغبة الجهات الرسمية 
يف تخليد وإحياء ذكرى فـقـيـــد الغناء واإلعالم 

العدني رحمه الله .
ُظــلــــم )باجنيد( حياً وميتاً رغم مشــوار 
ورحلــة عطاءاتــه وإبداعاته الفنيــة الغنائية 
املوســيقية واإلعالمية الحافلة والثرية النوعية 
واملتألقة يف خدمة الوطن من خالل مسرية عمل 
وكفاح وتعب ومعاناة وتاريخ مهني متميز راق 
ناصع ومرشف، إن ما يحدث من )جحود ونكران( 
عىل صعيد الواقــع املعاش كارثة ومصيبة كربى 

)أزمة يف السلوك واألخالق(،
 أال يستحق )فـقيـدنا املبدع( صاحب التجربة 
اإلبداعية الشــاملة واالستثنائية ولو وقـــفة 
عرفان وتقدير ملا قدمه يف سجالت وذاكرة الوطن 
)فارســاً( يف محراب الفن والثقافــة واإلبداع، 
)الوفــاء والعرفان( ذلك أقل وأبســط ما يمكن 
تقديمــه تقديراً وتخليداً واعتــزازاً لدوره الفني 
واإلعالمي الريــادي واملعارص، كان مبدعاً يمتلك 
قلباً رقـيقاً مرهـفاً متـدفـقاً كنهر جار باملشاعر 
واألحاسيس وبأسمى تجليات القـيم واملعـاني 
األخـالقية واإلنســانية النابضة والحـية وُعـرف 
عـن )باجنيد( التواضع والخجل ونكران الذات، 
إضافة لذلك لم يكن ممن يجيدون  صنع العالقات 
والوساطات واملجامالت عىل حساب قيمة املستوى 
الفني اإلبداعــي الذي يقدمــه للجماهري طيلة 
حياته،نعم كان ينأى بنفســه بعيداَ عن )أحزاب 
املجامالت والوساطات( التي بسببها )غـرقـنـا( 
منذ زمن بعيد )بطوفان( الكذب والزيف والنفاق 
)مكونات الفســاد اإلبداعي واألخالقي يف وقتنا 

الراهن( .. 
الســؤال املهم اليوم هل يحتاج هذا )الرجل( 
بعد مـــماته )للوساطات واملناشدات( من أجل 

قــــيامنا بواجبنــا وإحساسنا بآدميتنا...؟!
إننا يف زمن انعدام املعايري واملقاييس واألخالقيات 
املهنية والوظيفية واإلنسانية وال تعليق .. نأمل 
من الجهــات ذات العالقة املختصة الرســمية ) 
وزارتي الثقافة واإلعالم واملجلس املحيل يف مدينة 
عدن( تحريك مجريات األمــور الراكدة وقيامها 
بدورها وواجبها الوظيفي واإلنساني املناط بها 
يف مثــــل هذه الحاالت التي يرصدها ويتابعها 
باهتمام )الرأي العام ( وبشكل عاجل حاسم خالل 
الفرتة القادمة، إننــا يف انتظار صحوة ضمائرنا 
من غـفـوة انشـغاالتـــنا بأمور الحياة فـهـل 

نسـتطـيع إصـالح ما أفسده الـدهـر.. ؟!!  
عــاً  تبا

ملسلســل 
لقهــر  ا
ن  ألحــزا وا

تســتمر 
معانــاة أبناء 
عدن(  )مدينة 
والجنوب عامة 
قساوًة  وتزداد 
كل  ومــرارًة 
لحظة من تبعات 
مانقرأه ونسمعه 
من  ونشــاهده 
جســام  أحداث 
يمر بهــا معرتك 
املشــهد السيايس 
منذ فرتة،يتساقط 
واألبرياء  الشهداء 
ثمناً  يقدمون  وهم 
لقضايــا  باهظــاً 
معقدة،  متشــعبة 
الدمــاء  تســفك 
حســابات  لتصفية 
ال  وســيناريوهات 
نعــرف حقيقــة إن 
كانــت لصالــح هذا 
الوطن وأبنائه الرشفاء 
الصامدين أم أنها جاءت 
ليزداد الواقــع املعاش 

ظالماً وقتامة .
فالجميع يهتف وينادي 
برفــع وتحســني حياة 
الشعب معيشياً واقتصادياً 
وثقافيــاً  واجتماعيــاً 
مســتقبل  نحو  ومعنوياً 
أرغد أفضل، فيحتدم الرصاع 
بني األطراف صاحبة القرار 
وتزداد فجوة الخالف اتساعاً.

يف هذه األثنــاء ومنذ زمن 
يصعب تحديده تجاوز عرشات 
الســنني يطحن ُويسحق كل 
من له صلة وعالقة )بالثقافة 
والفن والفكر واإلبداع( ،هذه 
الرشيحــة املرهفة شــديدة 

( الحساسية )صناع الحياة الثروة  لحقيقية ا
التي ينبغي أن يفاخر بها وطننا الحبيب )ضمري 
األمة وذاكرتها عرب العصور واألزمنة عىل األرض( 
تداس مشــاريعها وأفكارهــا وآراوها )بالنعال 
واألقدام( وتهمل إنســانياً ووظيفياً يف مجاهل 
النســيان والتهميش والتغييب ُوتغتال أحالمها 
وتصطدم بواقع أليم ُمذل ال يقوى عىل احتماله 
)الشــيطان( ،ونحن بدورنا نؤكد)عندما تسقط 
السياسة يسقط النظام وعندما تسقط الثقافة 

يسقط الوطن(.

أهم المحاور الفنية واإلعالمية في تجربة الفقيد عبد 
الرحمن باجنــيـد

ــعــد الفنان عبد الرحمن باجنيد يف طليعة  ـُ ي
ومقدمة الفنانني اليمنيني الذين تأثروا وتتلمذوا بني 
أحضان املوسيقار الكبري أحمد بن أحمد قاسم من 
خالل )املدرسة القاسمية التجديدية( ،ونستطيع 
القول إنه واحد من أهم مرتاديها املوهوبني الذين 
استفادوا كثرياً من )فـــنونها وثرائها النغـمي 
املوسيقي املتطور والحديث(،وبطبيعة الحال كان 

ء  لألجوا
الفنية يف تلك الفرتة الزمنية 
املتوهجة املزدهرة البارزة لعرص )األغنية العدنية 
الذهبي( أثرها الواضح والجيل عىل موهبة الفنان 
الشاب حينها عبد الرحمن باجنيد، ومما ال شك فيه 
أن ملدارس الغناء العدني ورواده )الجهابذة( األثر 
الفني اإليجابي البالغ والفاعل يف صقل مكوناته 
الغنائية واملوسيقية وبلورة موهبته الفنية منذ 

وقت مبكر من حياته اإلبداعية.
يف حقيقة األمر استطاع الفنان )الباجنيد( رغم 
)قرص عمره الفني( أن يؤســس )قاعدة غنائية 
مغايرة( ملا كان سائداً يف ذلك الزمان، بل أنه أختط 
لنفسه منهاجاً جديداً، وشكل من خالل عطائه 
ونتاجه الفني اإلبداعي )بصمة مستقلة( متفردة 
يف عموم املشهد الغنائي املوسيقي اليمني املعارص.

 أبـرز المالمح والخصائص الغنائية والموسيقية:
تتلخــص مالمح تجربة الفنــان عبد الرحمن 
باجنيد الغنائية واملوسيقية وتتمحور يف القدرة 
الفائقة عىل مزج حاالت شعورية إنسانية متداخلة 
متوحدة يف سياق )ميلودي هارموني موسيقـي 
نغـــمي إيقاعــي( يصور ويعرب عن مشــاهد 

ومدلوالت ورؤية ومعاني تحمل 
رومانســية  عاطفية  مضامني 
بكـثافـــة وغزارة  وروحيــة 
وبمنتهى الصدق والشــفافية 
والعذوبــة تخاطــب القلــب 
والضمري والوجــدان) بطريقة 
إبداعية قيمة راقية  ومعالجة 
املضمون واألثر )سيكولوجياً 
ونفسياً( يف محاكاة املستمع 
املتلقي ألغانيه(، أنه يف صوته 
وصبابتــه املاســية وغنائه 
كضياء ونور الصباح املرشق 
ُيشــعرني بحالة من الفرح 
والبهجة والغبطة املتوائمة 
مع الشجن املحبب الجميل 
واألمل،  والسعادة  والدفء 
املبــدع من وجهة  فناننا 
الصوت  نظري صاحــب 
الرخيم املتفائــل الحالم 
اآلرس والعميق الواصل إىل 
أفئدتنا وشــغاف قلوبنا 
الطائر املحلق بأرواحنا إىل 
عوالم املحبة والتسامح 
الخري والعطاء، )الكروان 
املغــرد( يف ســماوات 
وفضــاءات األغنيــة 
واليمنيــة  العدنيــة 
ويف الجزيــرة العربية 
والخليــج العربــي 
الوطــن  وعمــوم 
إىل  أدناه  العربي من 
أقصــاه ،ولعل من 
أبرز روائعه وأغانيه 

الشهرية ..

 أغاني ذائعة الصيت 
طري  يا  أعطني 
من ريشك جناح/
غني لنــا غني/ 
وادي  طري مــن 
لفرحــة  ا / تبن
فرحتنــا /أنــا 
خايف من حبك/ 
أذكريني/ حبيب القلب فيـه نفـيس/ يــا 
نـايس غرامـــك/ يا صاحب الخال/ بانجناه/ 
صباح الخري/ حالوة وإالّ نار/ برشى العيد )كل 
عام وأنتــم بخري(/ ودويتو هجــرت أوطاني..
وسالم..ســالم  والعديد من األغنيات الحاليات 

الخالدات.
اســتخدم الفنان املبــدع )الباجنيد( مقامات 

موسيقية متعددة :
 ونجح برباعة واقتدار يف توظيفها بفطرة ربانية 
غري متناهية وبشكل جذاب مبهر حفرت يف ذاكرة 
وذائقة الجماهــري العريضة يف الداخل والخارج، 
متبعاً أسلوب ومنهاج )السهل املمتنع( يف التلقائية 
والبساطة مثالنا عىل ذلك تعاطيه بحنكة وفذاذة 
مع املقامات التالية :البيات/ الراست/ الكـرد / 
الهزام/ السيكا / النـهونـد..وغريها من املقامات 
الرشقية التي استطاع إعادة تقديمها وصياغتها 
ومعالجتها علمياً وموسيقياً باشتغاالت معرفية 
واعيــة وبحرفية وإتقــان فأعطاها خصائص 
إبداعية غري مســبوقة جديدة من نبضه وعوامله 
الســاحرة الخاصة، إضافة لذلك قدرته الفنية 
والنغمية والصوتية الالفتة الخالقة الباذخة عىل 
التنويع والتجدد يف الحانه ويف سياق األغنية التي 
يقدمها ونعني بذلك األمر )هيكل وقـوام وبناءات 

اللحن يف شكل ونمط املعـمار املوسيقي الهنديس 
الذي يقدمه بكفــاءة عاليــة(، لريتقي باألذن 
املتلقية وباملســتمع اليمني والعربي يف أعماله 
التي  أمتــازت يف )ديناميكية( حركة ورشــاقة 
الجمل اللحنية املوســيقية واألرتام واإليقاعات 
وإنسيابها وتـدفـقـــها بحوارات أدبية شعرية 

نغمية )دياليكتيكية( بني املذاهب والكوبليهات.

ثــنائــيات فــنية 
قدم الفنان الكبري عبد الرحمن باجنيد )ثنائيات 
فنية( مع أهم شــعراء األغنيــة اليمنية أبرزهم 
األســاتذة: لطفي جعفــر أمان/عبدالله هادي 
سبيت/األميـــر صالح مهدي العبديل/عيل أمان/ 
أحمد رشيف الرفاعي/ محسن عيل بريك وآخرين..
وجدير باإلشــارة أنه قدم للفنان سعيد أحمد 
بن أحمد رحمه اللــه األغنية املعروفة )يف طرفك 
األحور..يا ُشهد يا سكر( باإلضافة لتعاونه الفني 
املشــرتك )بدويتو هجرت أوطاني( مع الفنانة 
الروســية زينب خانو وأيضاً مع الفنانة اليمنية 
فايزة عبدالله يف أغنية )سالم ..سالم(، كما شارك 
أثناء تواجده يف املهجر بالعديد من الحفالت الفنية 
الناجحة يف األعياد واملناســبات الوطنية ،يمتاز 
الفنان الراحل )الباجنيــد( باألداء الهادئ الراكز 
والرصني وبوضوح وسالمة مخارج نطق الحروف 
واأللفاظ وترجمة معانيهــا أثناء أدائه وغنائه ، 
وتـصنـف طـبقـاتـــه الـصـوتـيـة عـلمـيـاً 

بـمصطلح )طـبقـة التـينــور(.
برع يف توظيف العديد مــن اإليقاعات اليمنية 
والعربية وقدمها يف أغانيه مثال عىل ذلك: اإليقاع 
الرشحي العدني الثقيل8 /6، واإليقاع املصمودي 
4/4 ، والـرومـبا4/4، وإيقاع الرشح البدوي.. 

وكان موفقاً للغاية.

اإلبداع في المجال اإلعالمي 
عمل مذيعــاً ومخرجاً يف تلفزيــون عدن منذ 
تأسيسه وحقق نجاحاً وشهرة كبرية ،فقد كان 
يجيد بمهارة العديد من اللغــات الحية بطالقة 
وإجــادة ولعل )الذاكــرة اليمنيــة يف منتصف 
الســتينيات( من القرن املايض مع بداية افتتاح 
تلفزيون عدن ال تخطو تألقه يف تقديم الرتجمة 
الفورية ملسلسل )الهارب( وكان ذلك األمر إنجازاً 
عظيماً سابقاً لعرصه ليس عىل املستوى اليمني 
املحيل وحسب بل يف إطار املنطقة العربية بشكل 
عام )يف تقديم الرتجمة الفورية للمشــاهد عرب 
األثري عىل الهواء مبارشة(، وال يفوتني اإلشــارة 
أيضاً )لدوره املهم وإبداعاتــه املتفردة يف إذاعة 

عدن(. 

 غادر الوطن 
 غادر الوطن فنانا الراحل ألسباب متداخلة لسنا 
بصددها يف هذا املقام بعد )االستقالل الـوطـني( 
حامالً حضوره الفنـــي املدوي واإلعالمي البارز 
متوجهاً إىل هولندا وظل مذيعــاً متألقاً يف إذاعة 
هولندا إىل أن توىل ) رئاســة القسم العربي(، ثم 
عاد إىل أرض الوطن يف )عام 1990م( ليـجـد بعد 
ســنوات طويلة من االغرتاب القهري معشوقته 
ومعبودته األبدية )عدن( التي أحبها حتى الثمالة 
وعاش بني أزقـتها وشـــوارعها وحـــاراتـها 
العتــيــقة التاريخية ...العيدروس/ القطيع/ 
حافــة حســني/ حافـــة القــايض/  أبان/ 
الزعـفـــران/ ســـوق الـطويـــل/ صـرية/ 

حـقـات/ الطويــلـة/ وأبو الوادي ... 
عـــاد إلـــى )مسقط رأسه( ومرتع صباه 
وشبابه ليموت ويـدفـــن يف )تراب مـديـــنة 
عـدن( الطاهرة الحبـيـبـة الـتي ستـحـتضـنـه 
ولـــن تـــفـارقـة يف رحـلـته األبــديــة إلـى 

خالـقـه الـبـارئ سبحانه وتعاىل ..

باجنـيد الطائر العدين املغرد املغيب )حياً وميتاً(

أقام منتدى وهج الجمهورية الثقايف 
اليوم بمدينة مأرب ندوة ثقافية لتوثيق 
أدب املقاومة وإسناد الجيش بالتزامن 
مع الذكرى الخامســة الستشهاد 

الشاعر الشيخ نايف الجماعي..
وقدمت يف الندوة الثقافية للمنتدى 
قراءة نقدية ل"قصيدة التحدي" يف 
شعر املناضل مجيب الرحمن غنيم، 
من خالل ورقتــني نقديتني قدمها 
كل من: األديب الشــاعر عبدالرزاق 
الحطامي والكاتــب الروائي عبدالله 
رشوح، تناولتا شعر اإلسناد والتعبئة 
والحماس التي تتميــز بها قصيدة 
الشاعر غنيم كجزء من جهود توثيق 

املرحلة..
من جهته أشاد رئيس الهيئة العامة 
للكتاب يحيــى الثاليا بالخطوة التي 
انتهجتها أرسة الشــهيد الجماعي 
وإدارة منتــدى وهــج الجمهورية، 
املتمثلة بتحويل ذكرى استشهاده يف 
السابع من نوفمرب كل عام اىل مناسبة 
ثقافية وطنيــة، منوها إىل أهمية ما 
يقوم به املنتدى من توثيق ألدب الحرب 
وإسناد الجيش، مؤكدا سعي الهيئة 
لطباعة اإلنتاج الثقايف لهذه املرحلة 

وعىل رأسها الكتب والدواوين الصادرة 
عن املنتدى.

ويف كلمته الرتحيبية أكد الشيخ فواز 
الجماعي عزم أرسة الشهيد ومحبيه 
عىل امليض قدما عىل ذات الدرب الذي 
اختطه يف حياته يف تبني ودعم شعر 
وشعراء اإلســناد باعتبار الجماعي 

واحداً من رواد هذا الفن األصيل..

جدير بالذكر أن هــذه الندوة هي 
الثالثــة من نوعها كتقليد ســنوي 
بديل عن حفالت ذكرى االستشــهاد 
الســنوي.. وقدمت النــدوة الثانية 
قراءة لقصيدة الخلود يف شعر املناضل 
مجيل القبيــيس، وقبلهــا قراءة يف 
روح القصيدة يف شعر الشهيد نايف 

الجماعي نفسه.

أقام مركز رؤى للدراســات االســرتاتيجية 
واالستشارات والتدريب، واللجنة الوطنية للرتبية 
والثقافة والعلوم "اليونســكو"، الثالثاء، ندوًة 
علمية حول )تدهور الوضع البيئي يف مدينة عدن 

بعد حرب 2015(.
وخالل الندوة أكدت ممثلــة اللجنة الوطنية 
للرتبية والثقافة والعلوم الدكتورة حفيظة الشيخ، 
أن البيئة تعترب ضحية من ضحايا الحروب، مثلها 
مثل األرواح التي تسقط بسبب القتال، والخسائر 

يف العتاد العسكري.
مشريًة إىل أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العاملي 
ملنع اســتخدام البيئة يف الحروب والرصاعات 
العسكرية، خاصًة وأن املحيط الطبيعي الذي تدور 
فيه الحروب هو املترضر األول من االنفجارات 
واستخدام املواد الكيماوية، وغريها من األسلحة.
وتناولت الندوة ثالث أوراق عمل، األوىل كانت 
للخبري البيئي معروف عقبــة حول "مهددات 
املوروث الطبيعي ملدينة عــدن"، والثانية نائب 

رئيس مركز الدراسات وعلم البيئة الدكتور فواز 
باحميش حول "أثر العشــوائيات يف تغيري بيئة 
عدن"، وكانت الورقة الثالثــة للدكتور جمال 
باوزير حول "تدهور الوضع البيئي يف محميات 

األرايض الرطبة".
وأثريت الندوة بالعديد من النقاشات، وخرجت 
بتوصيات سيتم رفعها للجهات الرسمية؛ بهدف 
تنفيذها واالسهام يف الحفاظ عىل املوروث البيئي 
يف عدن من االستحداثات واالعتداءات التي تتهدده.

مـأرب.. نـدوة ثقافـية تـزامنًا بالذكـرى 
الخامسة للشهيد الجماعي

نـدوة علـمـية بعنوان نـدوة علـمـية بعنوان 
»تدهور الوضـع البيئي بمدينة عدن«»تدهور الوضـع البيئي بمدينة عدن«
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"الحرب املعلوماتية" أو ما ُيســمى حديثاً 
"حرب االستخبارات" اختلفت التسميات بني 
"تخابر أو تجسس أو تحسس أو رصد معلومة 

أو متابعة حدث وما شابه...".
وتفادياً للخلط بني الفهــم اليسء املرتبط 
بالعقلية الدارســة لعملية جلــب املعلومات، 
أو استنطاق املعنيني واســتخراج األقوال أو 
استدراج املخرب أو ُسبل الحصول عىل املعلومات 
بالتتبع، بحيث أصبحــت غاية الفاعل النبيلة 
-حسب قوله- تربر الوصول بغض النظر عن 
الوسيلة حتى أصبح من املُشاع: املهم الوصول 

وال يهم كيف!
"حرب املعلومات" حرب رسية عقلية ال دماء 
فيها، ولكنها من يحسم املعارك بصمت وهدوء، 
إنها تعني رصد إرهاصات الهزة قبل وقوعها، 

ومتابعة بوادر األمر قبل تنفيذه.
مما ال شك فيه أن أي معلومة مهما صغرت 
يف عني الفرد، فإنها قد تعني الكثري بالنســبة 
للخصم، وهو ما يدعو العامل إلبقاء أكرب كم 
من املعلومات يف طور الرسية حتى ال يستفيد 

األعداء منها.
وقد كان رسول الله صىل الله عليه وسلم إذا 
أراد غزوة ورى بغريها، ليقطع الطريق أمام من 
يمرر املعلومات للخصم حول تحرك الجيش أو 

خطة القيادة.
واملقصود أن "حرب االســتخبارات" ُتعنى 
بالبحث عن كل معلومة ُتفيد القائد يف رســم 
خططه بناًء عىل املعلومات التي حصل عليها 
عن العدو: عدد الجند أو طريق الســري أو عدد 

األسلحة وأنواعها أو ما شابه.
مواقف الرسول صىل الله عليه وسلم يف منع 

ترسيب املعلومات:
قال ابن القيم يف زاد املعــاد وأصل الحديث 
يف الصحيحني: كتب حاِطــبُ بن أبى َبلَْتَعَة إىل 
ُقريش كتاباً ُيخربهم بمسرِي رسول الله صىل 
الله عليه وسلم إليهم ويف رواية مسلم يخربهم 
ببعض أمر رسول الله صىل الله عليه وسلم ، 
ثم أعطاه امرأة، وجعل لها جعالً عىل أن ُتبلغه 
قريشاً، فجعلته يف ُقرون يف رأسها، ثم خرَجْت 
به، وأتى رســول الله صىل الله عليه وســلم 
الخرُب ِمن السماء بما صنع حاطب، فبعث علياً 
والُزبري، وغري ابن إســحاق يقول : بعث علياً 
واملقداد والزبري، فقال : انطلقا حتَّى تأتيا َرْوَضَة 
خاخ، فإنَّ بهــا ظعينة معها ِكتاب إىل ُقريش، 
فانطلقا َتَعادى بهما َخْيُلهما، حتى وجدا املرأَة 
بذلك املكاِن، فاستنزالها، وقاال : معِك كتاٌب؟ 
فقالت : ما معي كتاب، ففتشــا َرْحلها، فلم 
يجدا شيئاً، فقال لها عيل ريض الله عنه: أِحلُف 
باللِه ما كذَب رسوُل اللِه صىل الله عليه وسلم 
وال كذبنا، واللِه لَُتْخرِِجنَّ الِكَتاَب أو لُنَجرَِّدنَِّك، 
فلما رأت الجدَّ منه، قالت : أَْعِرْض، فأعرض، 
فحلَّت ُقرون رأسها، فاستخرجت الِكتاب منها، 

فدفعته إليهما، فأتيا به رســوَل الله صىل الله 
عليه وسلم ، فإذا فيه : ِمن حاطب ابن أبى َبلتعة 
إىل قريش يخربهم بمسري رسول الله صىل الله 

عليه وسلم ".
وفيها من الفوائد:

 أمر اإلســالم أكرب من أمر األشــخاص فال 
كرامة ملن خان، ولوال مانع شــهود بدر لكان 

للحكم مجال آخر.
ال ُحرمة للمســلم أو املســلمة املشكوك يف 
أمرهما، وإذا تحتم كشــف املرأة التي تحمل 
الكتاب وجب الفعل، سداً لباب املفسدة األكرب 

املرتتبة عىل الرتك.
 يجوز مداهمة وتفتيش املتاع وما يلحق به 
من بيوت أو مخازن، يف سبيل منع التجسس أو 

إرسال املعلومات.
 أن تكون أخفت الكتاب يف ناحية من جســدها 
فهي مســألة ظنية، وبعد تفتيش املتاع أصبحت 

يقني، فتؤخذ بالظن للوصول إىل اليقني.
- ال ُيكتفى بالظاهر يف مثــل هذه األمور مع 
عموم أدلة األخذ بالظاهر، بل ُيعتمد الشــك 

والتكذيب ولو كان الظاهر الصدق.
- يجوز التهديد بالكشف مقابل إخراج الكتاب، 
فاملسألة تحتمل التهديد إلخراجه كما تحتمل 

البحث عنه.
- جواز استنطاق املتهم الستخراج ما يحمله 

من معلومات.
- قــال ابن القيم يف الزاد: وفيهــا -أي فقه قصة 
حاطب- : جواُز تجريِد املرأة ُكلِّها وتكشــيفها 
للحاجة واملصلحِة العامة، فــإن علياً واملقداد 
نَّك،  قاال للظعينة : لُتْخرِِجنَّ الكتاَب أو لنْكِشــفَ
وإذا جاز تجريُدها لحاجتها إىل حيث تدعو إليها، 

فتجريُدها ملصلحة اإلسالم واملسلمني أوىل.
وجاء يف الزاد وســرية ابن هشام: أن رسول 
الله - صىل الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن 
جحش األسدي إىل "نخلة" يف رسية يرصدون 
عرياً لقريش، وكتب لهم كتاب، وأمر عبد الله 
أال يفتحه إال بعد مسرية يومني، فلما مر يومان 
فتح الكتاب فإذا فيه: "إذا نظرت يف كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة بــني مكة والطائف، 

فرتصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم".
واألمر واضح كدليل عىل اســتخدام نظام 
الرسية يف اإلرسال، وهى سابقة نبوية لنظام 
"الرســائل املغلقة"، حتى ال تعلم عري قريش 
باســتهدافها ورصدها عــن طريق ترسيب 

املعلومات من رجال املهمة نفسها.
وقد جاء يف زاد املعاد ما يثبت حرص رسول 

الله - صىل الله عليه وسلم - عىل إخفاء توجهه 
ومســريه حتى عىل أقرب الناس إليه، زوجته 
عائشة وصهره وأخوه أبو بكر، قال ابن القيم: 
وأمر رسوُل الله - صىل الله عليه وسلم - الناَس 
بالَجَهاِز، وأمر أهله أن ُيجهزوه، فدخل أبو بكر 
عىل ابنته عائشة ريض الله عنها، وهى ُتَحرُِّك 
بعَض جهاز رسول الله - صىل الله عليه وسلم 
- ، فقال : أي ُبنيَّة؛ أمركّن رسول الله - صىل الله 
عليه وسلم - بتجهيزه ؟ قالت : نعم، فتجهز ، 
قال : فأين َتَرْيَنُه ُيريد، قالت : ال والله ما أدرى

هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد
ملا كان الجهاد ذروة ســنام اإلسالم وقبته، 
ومنازل أهله أعىل املنــازل يف الجنة، كما لهم 
الرفعة يف الدنيا، فهم األعلون يف الدنيا واآلخرة، 
كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يف الذروة 
العليا منه، واستوىل عىل أنواعه كلها فجاهد يف 
الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان 
والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة عىل 
الجهاد بقلبه ولســانه ويده. ولهذا كان أرفع 

العاملني ذكرا، وأعظمهم عند الله قدرا.
وأمــره الله تعاىل بالجهاد مــن حني بعثه، 
وقال: }ولو شــئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا فال 
تطع الكافرين وجاهدهم بــه جهادا كبريا{ 
]الفرقان: 51[ ]الفرقان: 52[ ، فهذه ســورة 

مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان 
وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد املنافقني إنما هو 
بتبليغ الحجة، وإال فهم تحت قهر أهل اإلسالم، 
قال تعاىل: }يا أيها النبي جاهد الكفار واملنافقني 
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري{ 
]التوبة: 73[ فجهاد املنافقني أصعب من جهاد 
الكفار، وهو جهاد خواص األمة وورثة الرسل، 
والقائمون به أفراد يف العالم، واملشاركون فيه 
واملعاونون عليــه وإن كانوا هم األقلون عددا 

فهم األعظمون عند الله قدرا.
وملا كان من أفضل الجهــاد قول الحق مع 
شدة املعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف 
سطوته وأذاه، كان للرسل - صلوات الله عليهم 
وســالمه - من ذلك الحظ األوفر، وكان لنبينا 
- صلوات الله وســالمه عليه - من ذلك أكمل 

الجهاد وأتمه.
وملا كان جهاد أعداء الله يف الخارج فرعا عىل 
جهاد العبد نفسه يف ذات الله، كما قال النبي صىل 
الله عليه وسلم: )»املجاهد من جاهد نفسه يف 
طاعة الله، واملهاجر من هجر ما نهى الله عنه«( 
كان جهاد النفس مقدما عــىل جهاد العدو يف 
الخارج، وأصال له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أوال 
لتفعل ما أمرت به وترتك ما نهيت عنه ويحاربها 
يف الله لم يمكنه جهاد عدوه يف الخارج، فكيف 
يمكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي 
بني جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم 
يحاربه يف الله، بل ال يمكنه الخروج إىل عدوه حتى 

يجاهد نفسه عىل الخروج.
فهذان عدوان قد امتحــن العبد بجهادهما، 
وبينهما عــدو ثالث ال يمكنــه جهادهما إال 
بجهــاده، وهو واقف بينهمــا يثبط العبد عن 
جهادهما، ويخذله ويرجف به، وال يزال يخيل 
له ما يف جهادهما من املشــاق وترك الحظوظ 
وفوت اللذات واملشتهيات، وال يمكنه أن يجاهد 
ذينك العدوين إال بجهاده، فــكان جهاده هو 
األصل لجهادهما، وهو الشــيطان، قال تعاىل: 
}إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا{ ]فاطر: 
6[ ]فاطر: 6[، واألمر باتخاذه عدوا تنبيه عىل 
استفراغ الوسع يف محاربته، ومجاهدته، كأنه 
عدو ال يفرت وال يقــرص عن محاربة العبد عىل 

عدد األنفاس.
فهذه ثالثــة أعداء، أمر العبــد بمحاربتها 
وجهادها، وقد بــيل بمحاربتها يف هذه الدار، 
وســلطت عليه امتحانا من اللــه له وابتالء، 
فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسالحا 
لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا 
وســالحا، وبال أحد الفريقني باآلخر، وجعل 
بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، ويمتحن 
من يتواله ويتوىل رســله ممن يتوىل الشيطان 
وحزبه، كما قال تعاىل: }وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصربون وكان ربــك بصريا{ ]الفرقان: 
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األسبوع
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اس رضي اللـه عنهما قـال:  عـن ابـن عــبَّ
ار: عني بكت من  ــهما النَّ سمعت رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: عينان ال متسُّ

خشية اهلل، وعني باتت حترس فـي سبيل اهلل. رواه الترمذي، وحسنه.

مراتب جهاد النفسمراتب جهاد النفس
الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشــيطان، 

وجهاد الكفار، وجهاد املنافقني.
فجهاد النفس أربع مراتب أيضا:

إحداها: أن يجاهدها عىل تعلم الهدى ودين الحق الذي ال 
فالح لها وال سعادة يف معاشها ومعادها إال به، ومتى فاتها 

علمه شقيت يف الدارين.
الثانية: أن يجاهدها عىل العمل به بعد علمه، وإال فمجرد 

العلم بال عمل إن لم يرضها لم ينفعها.
الثالثة: أن يجاهدها عىل الدعوة إليه، وتعليمه من 
ال يعلمه، وإال كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الهدى والبينات، وال ينفعه علمه، وال ينجيه من عذاب 

الله.
الرابعة: أن يجاهدها عىل الصرب عىل مشاق الدعوة إىل 
الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه 
املراتب األربع صار من الربانيني، فإن الســلف مجمعون 
عىل أن العالم ال يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق 
ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما 

يف ملكوت السماوات.
وأكمل الخلق عند الله من كمــل مراتب الجهاد كلها، 
والخلق متفاوتون يف منازلهم عند الله تفاوتهم يف مراتب 
الجهاد، ولهذا كان أكمــل الخلق وأكرمهم عىل الله خاتم 
أنبيائه ورسله، فإنه أكمل مراتب الجهاد، وجاهد يف الله 
حق جهاده، ورشع يف الجهاد من حني بعث إىل أن توفاه الله 

عز وجل، فإنه ملا نزل عليه: }يا أيها املدثر قم فأنذر وربك 
فكرب وثيابك فطهر{ ]املدثر: 1[ ]املدثر: 1 - 4[ شمر عن 
ساق الدعوة، وقام يف ذات الله أتم قيام، ودعا إىل الله ليال 
ونهارا، ورسا وجهارا، وملا نزل عليه: }فاصدع بما تؤمر{ 
]الحجر: 94[ فصدع بأمر الله ال تأخذه فيه لومة الئم، فدعا 
إىل الله الصغري والكبري والحر والعبد والذكر واألنثى واألحمر 

واألسود والجن واإلنس.
وملا صدع بأمر الله ورصح لقومه بالدعوة، وناداهم بسب 
آلهتهم، وعيب دينهم، اشتد أذاهم له، وملن استجاب له من 
أصحابه، ونالوه ونالوهم بأنواع األذى، وهذه سنة الله عز 
وجل يف خلقه كما قال تعــاىل: }ما يقال لك إال ما قد قيل 
للرسل من قبلك{ ]فصلت: 43[ وقال: }وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شــياطني اإلنس والجن{ ]األنعام: 112[ وقال: 
}كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر 
أو مجنون - أتواصوا به بل هم قوم طاغون{ ]الذاريات: 

.]53 - 52
فعزى ســبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه 
من املرسلني، وعزى أتباعه بقوله: }أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والرضاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 

نرص الله أال إن نرص الله قريب{ ]البقرة: 214[.
وقوله: }الم أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم 
ال يفتنون - ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 

صدقوا وليعلمن الكاذبني{ ]العنكبوت: 1 - 3[ فليتأمل العبد 
سياق هذه اآليات، وما تضمنته من العرب وكنوز الحكم، 
فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بني أمرين، إما أن يقول 
أحدهم: آمنا، وإما أال يقول ذلك، بل يستمر عىل السيئات 
والكفر، فمن قال: آمنا امتحنه ربه وابتاله وفتنه، والفتنة 
االبتالء واالختبار ليتبني الصادق من الكاذب، ومن لم يقل 
آمنا فال يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما 

يطوي املراحل يف يديه.
وكيف يفر املرء عنه بذنبــه ... إذا كان تطوى يف يديه 

املراحل
فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتيل 
بما يؤمله، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب يف الدنيا 
واآلخرة، فحصل له ما يؤمله، وكان هذا املؤلم له أعظم أملا 
وأدوم من ألم اتباعهم، فال بد من حصول األلم لكل نفس 
آمنت أو رغبت عن اإليمان، لكن املؤمن يحصل له األلم يف 
الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة يف الدنيا واآلخرة، واملعرض 
عن اإليمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصري إىل األلم الدائم. 
وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو 
يبتىل؟ فقال: ال يمكن حتى يبتىل، والله تعاىل ابتىل أويل العزم 
من الرسل، فلما صربوا مكنهم، فال يظن أحد أنه يخلص من 
األلم البتة، وإنما يتفاوت أهل اآلالم يف العقول، فأعقلهم من 
باع أملا مستمرا عظيما بألم منقطع يسري، وأشقاهم من 

باع األلم املنقطع اليسري باأللم العظيم املستمر.


