
ثمن فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهوريــة، الجهود 
الكبرية التي يبذلهــا مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، إىل جانب اليمن 
وأمنه ووحدته واستقراره ودعم العملية 
السياسية إلحالل السالم املرتكز عىل 
املرجعيات األساســية الثالث املتمثلة 
يف املبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
ومخرجــات مؤتمر الحــوار الوطني 
الشــامل وقرارات مجلس األمن الدويل 

ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
جاء ذلك ، أثناء استقباله، الثالثاء، 
األمني العــام ملجلس التعــاون لدول 
الخليج العربي الدكتور نائف الحجرف 

والوفد املرافق له.
وتطرق رئيــس الجمهورية خالل 

اللقاء، إىل تطورات األوضاع عىل الساحة 
اليمنية يف ظل تشكيل الحكومة وعودتها 
إىل العاصمــة املؤقتة عدن ملمارســة 

نشــاطاها وفقاً التفــاق الرياض..
مشرياً إىل ما تقوم به من جهود لتطبيع 
األوضاع وتفعيل املؤسســات وتوفري 

الخدمات..الفتاً إىل االستهداف اإلرهابي 
الغادر والجبان الذي استهدف الحكومة 
أثناء وصولها مطار عدن الدويل من قبل 
املليشيا الحوثية املدعومة إيرانياً وما 
خلف ذلك االســتهداف من استشهاد 
وإصابــة العــرات مــن املدنيني 
واملســافرين والطالب ورجال العمل 
اإلغاثي واإلنساني ناهيك عن األرضار 
الجسيمة التي تعرض لها املطار..مؤكداً 
أن ذلك العمل اإلرهابي يؤكد بما ال يدع 
مجاالً للشك أن املليشيا الحوثية ال تؤمن 
بالسالم وتعمل جاهدة عىل تنفيذ أجندة 
إيران لزعزعة أمن واســتقرار اليمن 

واملنطقة واملالحة الدولية.
وجدد فخامة الرئيس، حرصه الدائم 

عىل إحالل السالم وإنهاء 

جدد مجلس الوزراء الرتحيب بقرار 
حكومة الواليــات املتحدة األمريكية 
بشــأن تصنيف جماعــة الحوثيني 
منظمة إرهابية أجنبية، والذي يمثل 
إدراكاً دوليــاً للطبيعــة العنرصية 
واإلرهابية لهذه الجماعة وجرائمها 
وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان وتهديد 
أمن واستقرار املنطقة واملالحة الدولية 
يف أحد أهم ممرات التجارة العاملية.. 
مؤكدا عزم الحكومة العمل بكل االليات 
والوسائل لضمان عدم ترضر الوضع 
اإلنساني للمواطنني نتيجة لتصنيف 

هذه الجماعة اإلرهابية.

وأكد مجلس الوزراء، يف اجتماعه، 
أمس األربعاء، بالعاصمة املؤقتة عدن، 
أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل 
متواصل مع األصدقــاء يف الواليات 
املتحدة التخاذ كافة اإلجراءات املناسبة 
للحد من تأثري هذا القرار عىل أنشطة 
العمليات اإلنسانية واإلغاثية يف اليمن 
وخاصة يف املناطق التي ال تزال تحت 
سيطرة هذه الجماعة اإلرهابية.. مذكرا 
بالعراقيل واملعوقــات التي تفتعلها 
هذه املليشــيا أمام األعمال اإلغاثية 

نية  إلنســا وا
والتضييق عليها 

رفع أعضاء مجلس الشورى، برقية 
إىل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أكدوا فيها تأييدهم 
وتهنئتهم بقــراره الحكيم الذي قىض 

بتعيني رئيس ونواب للمجلس.

وجــاء يف الربقيــة: فخامــة األخ 
املشــري عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية حفظــه الله، يرس أعضاء 

مجلس الشورى أن يرفعوا 
تأييد وتهنئة  برقية  لكم 

األركان  قال رئيس هيئة 
العامــة قائــد العمليــات 
املشــرتكة الفريــق الركن 
صغري حمــود بــن عزيز: 
"إن مليشــيا الحوثي حركة 
إرهابية بفطرتها، وسيكون 
ألبطــال القوات املســلحة 
وأحرار الشعب اليمني رشف 
القضاء عليها وتخليص اليمن 
والعالم العربي واإلسالمي من 
رشورها".. مؤكداً بأن الحركة 
املدعومة  الحوثية اإلرهابية 
من إيران خــارسة ومنبوذة 

ومعروفه كما عرفها أبطال 
الجيــش وكل األحــرار منذ 
البداية أنها حركة إرهابية ال 
تريد لليمن واليمنيني إال املوت 

والتدمري والتريد.
وأوضــح رئيــس هيئة 
العامــة، يف كلمته  األركان 
التي ألقاهــا، أمس األربعاء، 
خــالل حفل تدشــني العام 
التدريبي والعملياتي واملعنوي 
الجديد 2021م يف اللواء 203 
مشــاة - ميكا، بأن العالم 
اليوم يساند ويوافق الشعب 

اليمني وقواته املسلحة الرأي 
بأن هــذه الجماعة الحوثية 
حركة إرهابية تنفق من قوت 
اليمنيني مئــات املاليني من 
أجل أحياء ذكــرى اإلرهابي 
قاسم سليماني فيما اليمنيون 

يموتون جوعاً.
وأضــاف: "مــاذا يعني 
اإلرهابي قاســم سليماني 
لليمن حتى تحيي مليشــيا 
الحوثــي اإلرهابيــة ذكرى 

مقتله، 
رغم أن 

 قال الناطق الرسمي للقوات املسلحة 
العميد الركن عبــده مجيل : "إن قوات 
الجيش حققت خــالل األيام املاضية 
انتصارات مهمة يف مختلف الجبهات 
القتالية، يف مــأرب والجوف والبيضاء 
والضالع، وصوالً إىل محافظة الحديدة 
حيث تستمر املليشيا الحوثية اإلرهابية 
يف ممارســة انتهاكاتها ما دفع قوات 
الجيــش واملقاومة لصــد هجماتها 
وتكبيدها الخسائر الكبرية يف األرواح 

واملعدات واألسلحة".
وأوضح الناطق الرســمي للقوات 
املسلحة، بأن املليشيا تلقت الرضبات 
املوجعــة يف معارك جبهــات جنوب 
وغرب محافظة مــأرب، حيث دمرت 
معداتها وأســلحتها وفقدت العرات 
من عنارصها، بنــريان أبطال الجيش 
واملقاومــة، ومقاتــالت تحالف دعم 

الرعيــة، التي شــنت 
ومركزة  محكمة  غارات 

دخل القــرار األمريكي الخاص بتصنيف 
مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية دولية، أول 
أمس الثالثاء، حّيز التنفيذ، ويدشــن القرار 
مرحلة جديدة من حياة املليشيا والتعاطي 

املحيل والدويل معها.
ولم يعرتض الكونغــرس األمريكي عىل 
تصنيــف وزارة الخارجية. والقــى القرار 
األمريكي ترحيباً محلياً واسعاً عىل املستويني 

الرسمي والشعبي. 
وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية، األحد 
املايض 10 ينايــر 2020م، عزمها تصنيف 
الحوثيني "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات 
عىل زعيمها عبد امللك الحوثي والقياديني فيها، 

عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.
 وقال وزير الخارجيــة االمريكي مايك 
بومبيو :"إن الخطوة ســتدخل حيز التنفيذ 
يف 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أي قبل 
يوم واحد من نهاية والية الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، وتسلم جو بايدن ملهام الرئاسة 

خلفاً له.
ورفضت واشــنطن طلب األمم املتحدة 
الرتاجــع عن تصنيفها جماعــة الحوثيني 
تنظيماً إرهابياً، وأعلنت تمسكها بقرارها مع 
وضع آليات تخفف من تأثري هذا التصنيف عىل 

الوضع اإلنساني باليمن.
وقال ريتشارد ميلس مندوب 

العميد جميل: أبطال اجليش حيققون انتصارات يف خمتلف 
جبهات القتال ويكبدون املليشيا خسائر فادحة

قرار تصنيف مليشيا احلوثي منظمة إرهابية يدخل حّيز التنفيذ

في برقية تأييد لقرار تعيين رئيس ونواب للمجلس

أعضاء جملس الشورى: رئيس اجلمهورية مارس حقه الدستوري 
بحسب مقتضيات املرحلة والظروف الراهنة

رئيس هيئة األركان : مليشيا احلوثي حركة إرهابية وسيكون ألبطال اجليش رشف القضاء عليها 

قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر: "إن الوطن بأشــد الحاجة إىل 
تظافر الجهود وبــذل التضحيات لحمايته 
والحفاظ عىل وحدته واستقراره من خالل 
استعادة فاعلية مؤسسات الدولة واستكمال 
إسقاط االنقالب وصد كل املؤامرات وتجاوز 
كل التحديات املاثلة واملتوقعة، ورص الصفوف 
ونبذ الخالفات وتوحيد الجبهة الوطنية تحت 
راية الرعية الدســتورية ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية عبدربــه منصور هادي 
قائد البالد ورائد مــروع اليمن االتحادي 
ورمز الوحدة الوطنية، والذي مثلت مواقفه 
وقراراته وصالبته حائطا شديدا يستند إليه 

كل املناهضني لالنقالب والفوىض واإلرهاب.

وأكد بن دغر ، أثناء ترؤسه، أمس األربعاء، 
االجتماع األول لهيئة رئاسة مجلس الشورى، 
عىل أهمية حضور املجلس كمكون مساعد 
من مكونات الســلطة التريعية يف اليمن 

وإعادة تفعيله.
ويف مســتهل االجتماع، استعرض رئيس 
املجلس أهم ما ورد يف حديث فخامة رئيس 
الجمهورية عبدربــه منصوو هادي، لهيئة 
رئاسة املجلس، واملتعلقة باألوضاع الراهنة يف 
البالد، وتعزيز دور املواجهة مع العدو الحوثي 

املدعوم بنزعة عنرصية إيرانية.
واستعرض االجتماع املهام املنوطة بهيئة 
رئاســة املجلس للمرحلة القادمة مؤكدين 

عزمهــم إلنجــاز مــا تمليه 

القوات املسلحة.. رشيك رئيس
يف  القضاء عىل اإلرهاب

يثق املجتمع الــدويل كل الثقة بأبطال القوات 
املسلحة كرشيك وحيد وفاعل يف مضمار مكافحة 
اإلرهاب والتصدي ملوجاته والقضاء عىل مصادره 
وبؤره ، فلألبطال البواسل سجل حافل بالبطوالت 
املشــهودة يف ميدان مواجهة جماعات اإلرهاب 
والتطرف املدعومة من إيران املتمثلة بمليشــيا 
الحوثي اإلرهابية وتنظيمي القاعدة وداعش مصادر 
التهديد ألمن واستقرار ومصالح البالد واملنطقة 

والعالم.
لقد ترسخت قناعات املجتمع الدويل وبعد جهود 
مضنية تم بذلها لتحقيق السالم والوئام والتوافق 
بأن مليشيا الحوثي اإلرهابية ال تختلف عن نظرياتها 
من الجماعات والتنظيمات اإلرهابية املدعومة إيرانيا، 
فهي تحمل ذات األجندة وتتبنى ذات املشــاريع 
وتنتهج ذات املمارســات، ذلك ما حــدا باإلدارة 
األمريكية إىل إدراجهــا يف قائمة اإلرهاب كمنظمة 
إرهابية أجنبية مهددة ملصالح العالم، خطرة بحق 
القوانني واملعاهدات الدولية الضامنة إلحالل السالم 
املستدام وحماية املصالح املشرتكة، وهذه القناعة 
التي ترسخت لدى اإلدارة األمريكية مؤخرا، تشري 
ضمنيا إىل رضورة امليض قدما نحو تحقيق الحسم 
العسكري تمهيدا إلحالل السالم املستدام، وأن قوات 
الجيش هي الرشيك الفاعل يف اليمن ملواجهة اإلرهاب 
والتصدي ألعمال العنــف والتدمري املمنهجة التي 

تحملها مشاريعه وأجندته الفوضوية.
إن العقيدة القتالية ألبطال القوات املسلحة التي 
أعيد بناؤها وتشــكيلها عىل أسس وطنية وعلمية 
راسخة وخالصة، تقتيض عدم التسامح مع اإلرهاب 
والتطرف والعنف، وتقر رضورة اضطالع منتسبي 
القوات املسلحة بأدوارهم الوطنية الجسيمة يف سبيل 
مواجهة اإلرهاب والقضــاء عىل أوكاره ومصادره، 
وذلك ما انعكس عــىل أرض الواقع  وميدان الفعل 
العسكري، فقد استطاعت املؤسسة العسكرية تحقيق 
النجاحات املتتالية بزمن قيايس وإمكانات شحيحة يف 
التصدي لجماعات اإلرهاب والعنف والتطرف، هذه 
النجاحات املشهودة للقوات املسلحة تكللت بنيلها ثقة 
املجتمع الدويل رشيكا رئيسيا وفاعال يف القضاء عىل 

اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره.
بذات السياق وعىل طريق إحالل السالم العادل 
واملستدام وإزاحة كافة العقبات املعرتضة الستكمال 
جهود بنــاء الدولة املدنية بنظامهــا الجمهوري 
وصيغتها االتحادية يميض األبطال ببســالة نادرة 
وعزيمة صلبة الستكمال تحرير األرض واستعادة 
مؤسسات الدولة والقضاء عىل كافة قوى اإلرهاب 
والرتبص املمثلة بمليشيا الحوثي اإلرهابية وتنظيمي 

القاعدة وداعش ولن يكون إال النرص الناجز.

أكد أمام فخامــة الرئيس عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، عىل أهمية الدور التريعي والنهج 
الديمقراطي يف إطار السلطة التريعية نحو املستقبل 

املنشود خصوصاً يف هذه املرحلة االستثنائية الراهنة.
جاء ذلك عقب أداء كل من الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
بمناسبة تعيينه رئيساً ملجلس الشورى، وعبدالله محمد 
ابو الغيث، ووحي طه أمان بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس 
مجلس الشورى، اليمني الدستورية أمام فخامته، الثالثاء 

املايض.
وشــدد فخامة الرئيس، عــىل رضورة تفعيل الدور 
التريعي بما يخدم الهدف االسمى لكل اليمنيني واملتمثل 
بالدولة املدنية االتحادية ودحر املروع الحوثي الفاريس 

واستعادة الدولة وتحرير كامل الرتاب اليمني.
وأكد رئيــس الجمهورية، عىل أهميــة تعزيز البناء 
املؤسيس للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي 
مكمالً ملجلس النواب يف العمل التريعي والرقابي..موجهاً 
يف ذات الصدد بتطوير وتحديث أداء مجلس الشــورى 
وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض 
بأدائه بمــا يواكب املرحلــة الراهنة..مؤكداً أن املجلس 
سيحظى كمؤسســة وأعضاء بكامل الدعم والرعاية 

واالهتمام. 
من جانبهم، عرب رئيس ونواب مجلس الشوري، عن 
شكرهم لثقة فخامة الرئيس التي منحهم إياها..مؤكدين 

أنهم سيبذلون الجهود املشرتكة مع كافة املخلصني من 
أبناء الوطن للميض قدماً نحو اســتعادة الدولة ودحر 
االنقالب وصوالً اىل تحقيق هدف الشعب اليمني املتمثل 
يف الدولة املدنية االتحادية..مجددين تأكيدهم عىل تطوير 
العمل التريعي للمجلس بما يواكب تطورات األحداث 

التي تشهدها الساحة اليمنية. 
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر، الجمعة املاضية، 
قراراً جمهورياً رقم )٢( لسنة ٢٠٢١م قضت املادة األويل 
منه بتعني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعبدالله محمد ابو 
الغيث، واملهندس وحي طه عبدالله جعفر أمان، أعضاء 
يف مجلس الشورى. كما أصدر رئيس الجمهورية، القرار 
الجمهوري رقم )٣( لسنة ٢٠٢١م . قضت املادة األوىل منه 
بتعني الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً ملجلس الشورى. 
وقضت املادة الثانية منه بتعيني عبدالله محمد ابو الغيث 
نائباً لرئيس مجلس الشورى. وقضت مادة الثالثة منه 
بتعيني املهندس وحي طه عبدالله جعفر أمان نائباً لرئيس 
مجلس الشورى. وقضت املادة الرابعة واألخرية من القرار 
العمل به من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

ويف ســياق متصل، أدى الدكتور أحمد أحمد صالح 
املوساي اليمني الدستورية، أمام فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه نائباً 

عاماً للجمهورية اليمنية.
وعقب أداء اليمني..وجه فخامة الرئيس النائب العام 

بتعزيز قدرات مؤسســة النيابة العامة وتأهيل كوادر 
النيابات والبت والفصل يف كافــة القضايا دون تأخري 

وإحالة كافة القضايا للقضاء للبت فيها. 
وشدد رئيس الجمهورية، عىل أهمية االصالح القضائي 
واستقالله وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص عىل 
إحقاق العدل واملساواة، وأهمية إبعاد السلطة القضائية 
وكافة منتسبيها عن أي تجاذبات أو مناكفات سياسية 
أو إعالمية..مؤكداً عــىل دور القضاء يف تحقيق التنمية 

الشاملة وإحالل األمن والسالم واالستقرار.
من جانبه، عرب النائب العام للجمهورية، عن شكره 
لثقة فخامة الرئيس التي منحه إياها..معترباً أن توجيهات 
فخامة الرئيس ستكون من أولويات مهامه يف إطار تطوير 

وتعزيز العمل يف النيابة العامة وكافة فروع النيابات.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر، الجمعة املاضية، 
القرار الجمهوري رقم )٤( لسنة ٢٠٢١م قضت املادة األويل 
منه بتعيني الدكتور أحمد أحمد صالح املوساي نائباً عاماً 
للجمهورية اليمنية. وقضت املادة الثانية من هذا القرار 
العمل به من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية.

ويف نفس الســياق، صدر الجمعــة املاضية، القرار 
الجمهوري رقم )١( لســنة 2021م قضت املادة األويل 
منه بتعيني مطيع أحمد قاسم دماج أميناً عاماً ملجلس 

الوزراء. وقضت املادة الثانية واألخرية من 
القرار العمل به من تاريخ صدوره وينر 

أثناء أداء رئيس مجلس الشورى ونائبيه اليمين الدستورية أمام فخامته

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية تعزيز البناء املؤسيس للدولة وأن يأخذ جملس الشورى دوره يف العمل الترشيعي والرقايب

عدد إلكـــتروني

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

1

2
3
4
5
6

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

... تفاصيل صـ 3

... تفاصيل صـ 3

...صـ  2...صـ  2

...صـ  2

أثناء استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي والوفد المرافق له

رئيس اجلمهورية: مليشيا احلوثي هترب األسلحة إلطالة أمد حرهبا وحماولة فرض التجربة اإليرانية عىل شعبنا

أكد أنه سيعمل بكل الوسائل لضمان عدم تضرر الوضع اإلنساني نتيجة التصنيف

جملس الوزراء : تصنيف املليشيا احلوثية مجاعة إرهابية سيحد من النفوذ اإليراين ويضع السالم كخيار وحيد أمامها

خالل ترؤسه االجتماع األول لهيئة رئاسة مجلس الشورى 

بن دغر: الوطن حيتاج لبذل التضحيات إلسقاط االنقالب 
واحلفاظ عىل وحدته واستقراره وصد كل املؤامرات

ارتياح شعبي واسع للقرارات اجلمهورية.. وتصنيف احلوثيني مجاعة إرهابيةارتياح شعبي واسع للقرارات اجلمهورية.. وتصنيف احلوثيني مجاعة إرهابية
وواجب  أعناقنا،  في  أمانة  وطننا 
علينا جميعاً الحفاظ  عليه شامخاً، 
إلى  ميدي  من  إتحادياً  جمهورياً، 
المهرة ومن صعدة حتى حضرموت.

:» وزير الخارجية وشؤون المغتربين لـ »

مليشيا احلوثي أثبتت للعالـم أهنا مليشيا احلوثي أثبتت للعالـم أهنا 
متارس إرهاباً متطوراًمتارس إرهاباً متطوراً
باستخدام تقنية عالية باستخدام تقنية عالية 
قال وزير الخارجية وشؤون املغرتبني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك: املغرتبني يف 
حوار لصحيفة "26سبتمرب"، بأن وزارته 
عانت كباقي وزارات ومؤسســات الدولة 

...تفاصيل الحوار  صـ 5
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تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـرا التحـريـر: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري محــمــد احلــريبيسعـــيد الــصــوفــي
أحــمـــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الجمهورية يؤكد

يف الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم )٢( لسنة 
٢٠٢١م قضت املادة األويل منه بتعيني الدكتور 
عيل أحمد نارص األعوش سفرياً بوزارة الخارجية. 
وقضت املادة الثانية واألخرية من القرار العمل به 
من تاريخ صدوره وينر يف الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية
معاناة أبناء الشعب اليمني التي تسببت بها 
املليشيا الحوثية املدعومة ايرانياً من خالل حربها 
العبثية التي أفرزت أسو معاناة إنسانية وتدمري 
للبنى التحتية ومصادرة املســاعدات اإلغاثية 
وتهريب األسلحة اإليرانية ونهب موارد الدولة 
إلطالة أمد حربهــا ومحاولتها فرض التجربة 

اإليرانية عىل الشعب اليمني التي يرفضها.
وأشاد رئيس الجمهورية، باملواقف األخوية 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اىل 
جانب اليمن وأمنه واستقراره ودعمه سياسياً 
وتنموياً واقتصادياً يف مختلف املراحل والظروف 
السيما خالل هذه املرحلة الراهنة..مثمناً جهود 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ومواقفهم السياسية والعسكرية التي 
تنطلق من روح العروبة ووحدة املصري املشرتك 

ملواجهة التمدد اإليراني يف املنطقة.
كما حمل فخامة الرئيس األمني العام ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، نقل تحياته لقادة 
دول املجلس..مباركاً جهود املجلس التي تكللت 
باملصالحة الخليجية من خالل اتفاق قمة العال 
والتي تعزز الصف الخليجي والعربي..مؤكداً أن 
مجلس التعاون الخليجي يشكل النواة لتحقيق 

الوحدة والتكامل العربي واإلسالمي. 
من جانبه، نقل األمني العام ملجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، تحيات قادة دول مجلس 
التعاون لفخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً حرص دول 
املجلس عىل وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم 
رشعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية، 
ورفضهم للتدخل اإليراني يف الشأن اليمني 
ورفضهم للحادث اإلرهابي الحوثي الجبان 
الذي استهدف الحكومة يف العاصمة املؤقتة 
عدن والتي راح ضحيته العديد من الشهداء 

والجرحى املدنيني .  
وأشار الحجرف، إىل استعدادات دول املجلس 
لتنظيم مؤتمر مانحني لدعم اليمن يف الجانب 

االقتصادي والتنموي. 
كما أشاد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، بمواقف وحكمة فخامة الرئيس 
وحرصه عىل الحوار ملعالجة القضايا يف مختلف 
املحطات..مجدداً دعم مجلس التعاون لجهود 
األمم املتحدة الرامية إىل التوصل إىل حل سيايس 
شامل وفقاً للمرجعيات االساسية املتفق عليها..
متمنياً أن يعم األمن واالســتقرار كافة ربوع 

اليمن.

حرض اللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
الدكتور عبدالله العليمي، ومن الجانب الخليجي 
كل من مبعوث األمني العــام اىل اليمن مدخل 
الهذيل، واألمني املساعد للشــؤون السياسية 
واملفاوضــات الدكتور عبدالعزيز العويشــق 
ومستشار األمني العام املرف العام عىل شؤون 
املراسم أيمن املهنا ورئيس بعثة مجلس التعاون 
لدى بالدنا رسحان منيخر وبدر تركي من مكتب 

األمني العام.

بن دغر: 
املسؤوليات التي حملهم إياها فخامة الرئيس 

يف توجيهاته للمجلس.
ووقف االجتماع أمام املستجدات عىل الساحة 
الوطنيــة، التي تقتــيض رضورة تفعيل دور 
املجلس كمؤسسة مساعدة للرقابة والتريع، 
ستسهم بشــكل كبري يف إنجاز االستحقاقات 

الوطنية الكربى. 
وثمــن االجتماع دور األشــقاء يف التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية عىل 
دورهم الكبري يف مساندة الرعية الدستورية، 
واملوقف األخوي الصادق إىل جانب الشعب اليمني 
يف معركته الستعادة الدولة. وناقش االجتماع 
جملة من القضايــا واملوضوعات املدرجة عىل 

جدول أعماله.

إعضاء مجلس الشورى
بقراركم الحكيم املتمثــل يف تعيني كل من 
األخــوة : الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيســا 
ملجلس الشورى، و االستاذ عبدالله ابو الغيث 
نائبا أول لرئيس مجلس الشــورى، واملهندس 
وحي طه جعفر أمان نائبا ثانن لرئيس  مجلس 

الشورى.
وحرصا من مجلس الشورى يأتي تأييد القرار 
يف ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها والوطن 
ورداً عىل بعض املرتبصني بقرارات فخامة األخ 
رئيس الجمهورية والتي مارس من خاللها حقه 
الدستوري وبحسب مقتضيات املرحلة والظروف 
الراهنة سواء كانوا جماعات أو هيئات أو أفراداً، 
وأننا إذ نؤيد هذا القرار املبارك واملوفق الذي يصب 
يف مصلحة الوطن والدولة االتحادية وسيادتها.

ومن خالل هذه الربقية فإن أعضاء املجلس 
يرسهم أن يعربوا لألخوة رئيس مجلس الشورى 
ونائبيه عن أطيب التهاني بمناســبة تعيينهم 
ونيلهم ثقة القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
األخ املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية حفظه الله .وإن أعضاء املجلس إذ 
يهنئونكم بمناسبة التعيني، إنما يعربون لكم 
عن دعمهم و وقوفهم إىل جانبكم يف تفعيل دور 
املجلس يف هذه املرحلة املفصلية التي يمر بها 
الوطن عىل املستوى العربي واإلقليمي والدويل 
ليستعيد املجلس مكانته ودوره الفاعل يف الدفاع 
عن قضايا الوطن والذود عن نظامه الجمهوري، 
راجني من الله تعاىل أن يسدد عىل طريق الخري 
ُخطاكم ويوفقكم إىل ما يحب ويرىض. وتقبلوا 

خالص التحية والتقدير.

العميد مجلي
عىل مواقع ومعــدات وتحصينات ودمرت 
تعزيزات تابعة للمليشــيا، مــا أدى إىل مقتل 
العديد من عنارصها املتمردة، يف جبهات رصواح 

واملخدرة، وجبل مراد، ورحبة.
وأضاف "أن العمليات القتالية يف محافظة 
الجوف، واملناطق الواقعة بني الجوف ومأرب 
وصنعاء تسري لصالح أبطال الجيش، والتي 
شــهدت معارك بطولية وانتصــارات، وتم 
فيها إفشال كل تسلالت ومحاوالت املليشيا 
للتقدم أو تحقيق نرص إعالمي".. مشرياً إىل 
أن خسائر املليشــيا يف هذه الجبهات كبرية 
وفادحة، ســواء كانت الخسائر البرية أو 
املادية، والتي أحرقت بكثافة نريان مدفعية 

الجيش وطريان التحالف.
وأكد العميد مجيل، أن الهزائم التي تتلقاها 
املليشــيا اإلرهابية ميدانيــاً دفعها إىل تكثيف 
قصفها العشوائي عىل املدنيني والتضييق عليهم، 
وزراعة الطرقات باأللغام واملتفجرات، وقصف 
النازحني يف مخيماتهم، يف جرائم حرب مضافة 

إىل جرائمها اإلرهابية بحق املدنيني.
ولفت العميد مجيل إىل أن الشعب اليمني يدرك 
من أول يوم أنه يتعامل مع مليشيا إرهابية، وقد 
عرف إجرامها، وأن تصنيفها إرهابياً سيزيد من 
عزلتها ورفض شعبنا اليمني لها، وهو أكثر ما 
تخشاه قيادات املليشيا، والتي بدأت يف تخبطها 
ومحاولة تحسني صور قياداتها اإلجرامية ولن 
تفلح بذلك، مؤكداً أن انتفاضة الشعب اليمني 

عليها قد اقرتبت.

قرار تصنيف ممنظمة الحوثي
الواليات املتحدة لــدى األمم املتحدة ملجلس 
األمن الدويل :"إن بالده اّطلعت عىل التحذيرات 
املتعلقة بالتداعيات اإلنســانية لقرارها بشأن 
جماعة الحوثي وسوف تتخذ إجراءات لتيسري 
وصول املساعدات اإلنسانية والواردات التجارية 

إىل اليمن.
وأضاف "نعتقد أن هذه الخطوة هي الحركة 
الصحيحة التي يجب اتباعها إلرسال اإلشارة 
الصحيحة إذا أردنا للمسار السيايس أن يتقدم 

إىل األمام".
ويف نفس الســياق، أعلنت الواليات املتحدة، 
الثالثاء، إعفاء منظمات إغاثية من العقوبات 
املتعلقة بقرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة 

إرهابية.
وبحســب وكالة رويرتز، فقد شمل اإلعفاء 
من العقوبات املتعلقــة باليمن، األمم املتحدة 
والصليب األحمر، وفقا إلشعار ُنر عىل موقع 

وزارة الخزانة األمريكية عىل اإلنرتنت.
وجاء يف اإلشعار أن اإلعفاء يهدف إىل السماح 
لجماعات اإلغاثة بدعم املشاريع اإلنسانية وبناء 
الديمقراطية والتعليم وحمايــة البيئة. وفقا 

للوكالة.

إعالن فقالنإعـــالن قــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــيإعـــــالن قـــضـائــي

إعـالن قــضـائـي

إعـالنات فقدان

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

تعلن محكمــة مقبنــة االبتدائية للمدعــى عليه وليد 
عبدالرحمن فــارع عيل الحضــور إىل املحكمة للرد عىل 
الدعوى املرفوعة ضده من املدعية عزيزة عبداللطيف احمد 
غالب بشأن طلب نفقة للمدعية وأطفالها وتسليم حقوق 
رشعيه وذلك بالقضية الشخصية رقم )2( لسنة 1442هـ 
خالل شهر من تاريخ نرهذا اإلعالن مالم سيتم السري يف 
إجراءات القضية بموجب نصوص املادة )45( من قانون 

املرافعات والتنفيذ املدني رقم )40( لسنة 2002م

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل 

املتهم/ أبوبكر عبدالسالم الحكيمي 

الحضور إىل املحكمة خالل شهر من 

تاريخ هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمته 

غيابيا وفقا للمادة )285( وما بعدها 

من قانون اإلجراءات الجزائية

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عىل 
املدعى عليه فضل ناجي جابر الغادر 
الحضور إىل املحكمــة للرد عىل دعوى 
الفسخ املرفوعة ضده من املدعية عبري 

محمد قايد املفزر .

تعلن محكمة حريب االبتدائيــة بأنه تقدم إليها األخ/ 
حمري أحمد عيل مساعد عجري مدعيا أنه حصل خطأ يف 
بطاقته الشخصية حيث تم كتابته / حمري أحمد عيل 
القهايل واسمه الصحيح هو /حمري أحمد عيل مساعد 
عجري ويطلــب إثبات ذلك بحكم رشعــي فمن له أي 
اعرتاض قدمه أمام املحكمة خالل مدة شهر من تاريخ 

اإلعالن.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه 
تقدم إليها األخ/ جمال سعيد عيل 
مدعيا أنه يريد تغيري اسم ولده من 
اجمل اىل أيمن جمال سعيد عيل 
بحيث يكون اسمه الصحيح أيمن 
جمال سعيد عيل ويطلب اثبات 
ذلك بحكم فمــن له أي اعرتاض 
عليه تقديــم إعرتاضــه أمام 
املحكمة خالل شهر من تاريخ 

نر هذا اإلعالن.

تعلن محكمة مأرب 
االبتدائيــة بأن عىل 
املدعــى عليه أمني 
عىل مصلح مصلح 
قائــد الحضور إىل 
املحكمــة للرد عىل 
عقد  فسخ   دعوى 
زوجته  من  النكاح 
املدعية نجاة احمد 

حسني عزام.

تعلــن محكمــة مــأرب 
االبتدائية بــأن عىل املدعى 
عليه/ صدام عبدالجبار عبده 
غالب الصالحي الحضور إىل 
جلسات املحكمة  يوم الثالثاء 
املوافق 2/2/2021 للرد عىل 
الدعــوى يف القضية املدنية 
املنظورة لدى املحكمة فيما 
املدعي/عبدالله  وبني  بينه 

صالح عبدالله دويح.

تعلــن محكمــة مارب 
االبتدائية بأن عىل املدعي 
عليه مــوىس عيل هادي 
الحضــور  الحميــدي 
إىل املحكمــة إىل جلســة 
4/2/2021م للــرد عىل 
الدعوي املقدمة ضده من 
املدعي احمد حسني صالح 
الحميدي دعوى مطالبة 

بإخالء العني املؤجرة.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية 
املدعي/ محمد أحمد نارص املنة 
بدعوى إخالء عني مؤجرة ضد 
املدعى عليه محمــد عبدالله 
صالح فرحان وعــىل املدعى 
عليه الحضور إىل جلسة االربعاء 
املوافــق 2/1/2021 للرد عىل 
الدعوى مالم سيتم اتخاذ الالزم 

قانونا يف مواجهته

 يعلــن عــادل عبداللــه ســعيد عــيل الســماوي 
ــن  ــادر م ــفره الص ــواز س ــدان ج ــن فق ع
صنعــاء برقــم )٠٠79٢78١(فعــىل مــن 

ــة. ــم رشط ــرب قس ــه إىل اق ــدة إيصال وج
 يعلــن االخ عبدربــه محمــد حســني عكــروت 
عــن فقــدان بطاقتــه الشــخصية رقــم 
)١7٠١٠٠٣٢98٣ ( وجــواز ســفر برقــم 
)77٠7٣( فعــىل مــن وجدهمــا إيصالهمــا إىل 

ــة. ــم رشط ــرب قس اق
ــوم  ــى معل ــيل يحي ــد ع ــد محم ــن محم  يعل
ــن  ــادر م ــفره الص ــواز س ــدان ج ــن فق ع
صنعــاء برقــم )٠7٤٠76٤5( فعــىل مــن 
ــة. ــم رشط ــرب قس ــه إىل اق ــده إيصال وج

قال رئيــس هيئــة األركان العامة قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري حمود 
بن عزيز : "إن مليشيا الحوثي حركة إرهابية 
بفطرتها، وسيكون ألبطال القوات املسلحة 
وأحرار الشعب اليمني رشف القضاء عليها 
وتخليص اليمن والعالم العربي واإلســالمي 
من رشورها".. مؤكداً بأن الحركة الحوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران خارسة ومنبوذة 
ومعروفه كما عرفها أبطــال الجيش وكل 
األحرار منذ البداية أنها حركة إرهابية ال تريد 

لليمن واليمنيني إال املوت والتدمري والتريد.
وأوضح رئيس هيئــة األركان العامة، يف 
كلمته التي ألقاها، أمس األربعاء، خالل حفل 
تدشني العام التدريبي والعملياتي واملعنوي 
الجديد 2021م يف اللواء 203 مشاة - ميكا، 
بأن العالم اليوم يساند ويوافق الشعب اليمني 
وقواته املســلحة الرأي بأن هــذه الجماعة 
الحوثية حركة إرهابية تنفق من قوت اليمنيني 
مئات املاليني من أجل أحياء ذكرى اإلرهابي 
قاسم سليماني فيما اليمنيون يموتون جوعاً.
وأضاف: "مــاذا يعني اإلرهابي قاســم 
سليماني لليمن حتى تحيي مليشيا الحوثي 
اإلرهابية ذكرى مقتله، رغم أن العالم أجمع 
يعرف أنه إرهابي ومن الدرجة األوىل"..مؤكداً 
بأن النرص عىل هذه املليشيا أصبح قريًبا وأن 

بشائره تلوح يف األفق.
ونقل رئيس هيئة األركان، تحيات وتقدير 
القيادة السياســية ممثلة بفخامة الرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة..
مشــرياً إىل تقدير القيادة ملا تقدمه املنطقة 
العسكرية الثالثة من تضحيات لصناعة النرص 

وتحقيق األمن لليمن واليمنيني.
وشــهد الحفل بحضور قائــد املنطقة 

العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، 
وقائد اللواء 203 العميد محمد العسودي، وعدد 
من القيادات العسكرية باملنطقة، عدداً من 
الكلمات والقصائد الشعرية، وعرضاً عسكرياً 
رمزياً نفذته كتائب عسكرية من اللواء 203 
مشاة، عكست خالله مدى الجاهزية القتالية 
واملعنويــة العالية التي يتمتع بهــا اللواء، 
وجهوزيته لتنفيذ املهام والربامج خالل العام 

التدريبي والقتايل واملعنوي الجديد.

المعركة مستمرة
ويف سياق متصل، قال رئيس هيئة األركان 
العامة قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن 
صغري حمود بن عزيز: " إن عمليات الجيش 
مستمرة حتى القضاء عىل املروع االنقالبي 
ملليشيا الحوثي املدعوم إيرانياً إىل غري رجعة.. 

مؤكداً بأن أيامها باتت معدودة، بفعل سواعد 
وتضحيات الرجال املخلصني للدين والوطن 

وبمساندة من دول تحالف دعم الرعية.
جاء ذلك خالل تفقده، ومعه قائد املنطقة 
العســكرية الثالثة اللواء الركن منصور بن 
عبدالله ثوابــة، أبطال الجيــش واملقاومة 
املرابطني يف الخطوط األمامية بجبهة املشجح 

بمديرية رصواح غربي محافظة مأرب. 
اطلع رئيس هيئة األركان، خالل الزيارة، 
عىل سري العمليات القتالية يف الجبهة، مستمعاً 
إىل القيادات امليدانيــة عن أبرز ما حققوه يف 

املعارك األخرية.
نقل الفريق الركن صغــري عزيز، تحيات 
وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامــة رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 

للقوات املسلحة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي ألبطال الجيش الوطني نظري ما يحققوه 
من تضحيات وبطوالت يف جبهات القتال ضد 

املليشيا الكهنوتية املدعومة ايرانيا.
وأشاد رئيس هيئة األركان، ببطوالت أبطال 
الجيش واملقاومة املرابطني يف مختلف مواقع 
جبهة رصواح.. مثمنــاً تضحياتهم الكبرية 
ومساهمتهم الفاعلة يف القضاء عىل آلة املوت 
الحوثية واستنفاد قواها ومقدراتها وسحقها 

عىل جبال رصواح بشكل يومي.
وقال الفريق بن عزيز: " إن هذه البطوالت 
ستظل محفورة يف ذاكرة األجيال بأحرف من 
نور وستشهد بالوقوف املرف ألبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية أمام عصابة الجهل 

والظالم الحوثية".

ترقيم اآلليات العسكرية
ن رئيس هيئة األركان  ويف سياق آخر،  دشَّ
العامة، الثالثاء، عملية تحسيب وترقيم اآلليات 
العسكرية والسيارات التابعة للقوات املسلحة.
وخالل التدشني، الذي أقيم بدائرة التأمني 
الفني بحضور نائب رئيس هيئة اإلســناد 
اللوجستي العميد الركن عبدالعزيز الفقية، 
ومدير دائــرة التأمني الفني العميد املهندس 
عبدالله العليي، شــدد رئيس هيئة األركان 
العامة، عىل أهمية عملية ترقيم وتحســيب 
ممتلكات الجيش ألجــل الحفاظ عىل املالك 
املادي للسيارات واآلليات العسكرية، وحرص 
استخدامها يف إطار تنفيذ املهام العسكرية 
لوحدات الجيش، وااللتزام بقواعد الســري 
والسالمة داخل املدن والتقليل من املخالفات 

املرورية أو أية مخالفات أخرى.
وأشاد رئيس هيئة األركان العامة بالتنظيم 
والعمل الجيد الذي تقوم به هيئة اإلســناد 
اللوجستي ودائرة التأمني الفني..مشددا عىل 
رضورة مضاعفة الجهــود املبذولة من أجل 
الحفاظ عىل ممتلــكات الجيش من معدات 

وآليات عسكرية.  

االهتمام بالجرحى
إىل ذلك، تفقد رئيس هيئة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري 
بن عزيز، جرحى الجيــش الوطني، يف هيئة 

مستشفى مأرب .
واطلع رئيس األركان عىل أوضاع الجرحى 
يف املستشفى يف مختلف األقسام ، مشيدا بما 
قدموه من تضحيات وما سطروه من بطوالت، 
مجســدين بدمائهم معنى الوفــاء للوطن 

والجمهورية.
ووجه الفريق بن عزيز، بمعالجة أوضاع 
الحاالت الطارئة، ومتابعــة أوضاعهم بما 
يضمن تلقيهــم العالج املناســب والرعاية 

الكاملة.
واســتمع رئيس األركان، من رئيس هيئة 
مستشــفى مأرب الدكتور محمد القباطي، 
إىل رشح مفصــل عن أوضاع املستشــفى 
واحتياجاته خصوصــا يف ظل األحداث التي 

تشهدها جبهات القتال املختلفة .
كما تــرأس الفريق بن عزيــز، اجتماعا 
باللجنة الفنيه الخاصــة بجرحى الجيش، 
استمع إىل أوضاع الجرحى املقرر لهم السفر 
إىل الخارج، إضافة لرح مفصل عن مهام 
اللجنة واملشاكل التي تواجهها. وثمن رئيس 
األركان، الجهود الطيبة التي يبذلها منتسبو 
هيئة مستشفى مأرب العام يف خدمة جرحى 

الجيش الوطني .

أكد أن المعركة مستمرة حتى القضاء على االنقالب الحوثي المدعوم إيرانيًا 

رئيس هيئة األركان: مليشيا احلوثي حركة إرهابية وسيكون ألبطال اجليش رشف القضاء عليها وختليص الوطن من رشها
شدد على أهمية ترقيم اآلليات والسيارات العسكرية وحصر استخدامها في إطار تنفيذ المهام العسكرية لوحدات الجيش 

محمــد  يعلــن 
عيل  محمد  مثنى 
فرحان عن فقدان 
بطاقته الشخصية 
الصادرة من األمانة 
وجدها  من  فعىل 
االتصال عىل الرقم 

713749341



33الــعـدد )١٩٦٥( الـخـمـيـس ٨ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢١ ينايــــر ٢٠٢١م متابعات

ة مينائي عدن والمكال   أشاد بتمويل البنك الدولي لمشروع بتكلفة ٥٠ مليون دوالر لتطوير ورفع كفاء

باذيب يؤكد أمهية تكاتف جهود احلكومة ورشكائها الدوليني لدعم مشاريع التعايف االقتصادي والتنمية املستدامة

أكد عزمه على العمل بكل الوسائل لضمان عدم تضرر الوضع اإلنساني واإلغاثي نتيجة للقرار األمريكي

جملس الوزراء: تصنيف املليشــيات احلوثية مجاعة إرهابية ســيحد من النفوذ اإليراين يف اليمن واملنطقة
رئيس الوزراء: الحكومة ستقوم بواجبها إزاء استكمال معركة إنهاء االنقالب وتحقيق االستقرار والتعافي االقتصادي

أكد رئيس الوزراء الدكتــور معني عبدامللك، أن 
الحكومــة ليس أمامها من طريــق غري النجاح، 
وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات 
وآمال املواطنني والرتكيز عىل أولوياتها يف استكمال 
معركة إنهاء االنقالب واســتعادة الدولة وتحقيق 

االستقرار والتعايف االقتصادي.
وحيا رئيس الوزراء أثناء ترؤسه، أمس األربعاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، اجتماعا ملجلس الوزراء، 
الجهود التي تبذل منذ عودة الحكومة اىل العاصمة 
املؤقتة عدن لتطبيع األوضــاع والروع يف املهام 
املوكلة إليها والبناء عىل ما يمكن القيام به لتحقيق 
اخرتاقات يف معالجة املشاكل املرتاكمة وإعادة بث 
روح الثقة بمؤسسات الدولة.. مشددا عىل أهمية أن 
تنعكس هذه التحركات والتواجد اىل جانب املواطنني 
يف العاصمــة املؤقتة عدن عىل حياة ومعيشــة 
املواطنني يف الجوانب األساســية خاصة الكهرباء 

واملياه واالستقرار.
وقال رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك: " 
إن االمتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل 
مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها لألوضاع الصعبة 
واالستثنائية الراهنة تحتم عىل الجميع تركيز النظر 
اىل جوهر األمور وعىل ما فيه مصلحة املواطنني، 
والنجاح يف تجربة الحكومة الحالية يؤرش اىل مدى 
نضج األطراف السياســية وقدرتهم عىل معالجة 
الصعوبات وتغليب مصلحة املواطنني والعمل عىل 
مواجهة الصعاب، خاصة وأن املخاطر املرتتبة عن 
فرتة الركود السابقة هي مخاطر كبرية وجدية ال 

يمكن تجاهلها والقفز عنها".
وأشــار إىل أن برنامج الحكومة العام سيكون 
بمثابة رؤيــة واضحة تعالــج االختالالت ووفق 
مؤرشات قابلة للقيــاس والتقييم ويتحقق عىل 
أساسها النجاح املنشود.. الفتا إىل رضورة تكاتف 
الجهود واستثمار الزخم الحايل من النجاح املحقق 
حتى اآلن يف تنفيذ اتفاق الرياض الستكمال امليض 

قدما يف ذلك.
كما أكد ثقته يف دعــم رشكاء اليمن من الدول 
واملنظمــات املانحة لخطط وبرامج ومشــاريع 
الحكومة، وخاصة األشقاء يف تحالف دعم الرعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية، بما ينعكس بشكل 
مبارش عىل حياة ومعيشة املواطنني واحتياجاتهم 
األساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعايف 

االقتصادي وفق مسار رسيع.
واســتعرض مجلــس الــوزراء يف اجتماعه، 
مستجدات األوضاع الراهنة يف الجوانب العسكرية 
واألمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة 
من جهود للتعامل مع التحديات عىل األرض وفق 

األولويات وحاجات املواطنني.
وتدارس مجلس الوزراء قرار اإلدارة االمريكية 
بتصنيف املليشيا الحوثية جماعة إرهابية والذي 
دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثالثاء، وذلك بناء 
عىل اإلحاطة املقدمة من وزير التخطيط والتعاون 
الدويل والتي اســتعرضت اإلجــراءات الحكومية 
لضمان عدم تأثر املواطنني بهذا القرار يف الجوانب 
اإلنسانية واإلغاثية .. الفتا اىل قرار رئيس الوزراء 

بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط واملهام املاثلة 
أمامها يف تطوير آلية التعامل مع األزمة اإلنسانية 

وتسهيل أعمال هيئة اإلغاثة واملنظمات الدولية.
وأوضح أنه تم التواصل مع الوزارات املختصة 
واملمثلة يف اللجنة لتقديم رؤيتهم حول التحديات 
التي قد تطــرأ جراء التصنيــف وكيفية التعامل 
معها، إضافة اىل االستثناءات والرتاخيص الجديدة 
ووضع مقرتحات ملعالجة مخاوف الجهات الفاعلة 

اإلنسانية.

إدراك دولي
وجدد مجلس الــوزراء الرتحيب بقرار حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية بشأن تصنيف جماعة 
الحوثيني منظمة إرهابية أجنبية، والذي يمثل إدراكاً 
دويل للطبيعة العنرصية واإلرهابية لهذه الجماعة 
وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق اإلنســان، وتهديد 
أمن واستقرار املنطقة واملالحة الدولية يف أحد أهم 
ممرات التجارة العاملية.. مؤكدا عزم الحكومة العمل 

بكل اآلليات والوسائل لضمان عدم ترضر الوضع 
اإلنساني للمواطنني نتيجة لتصنيف هذه الجماعة 

اإلرهابية.
وأكد املجلس أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق 
بشــكل متواصل مع األصدقاء يف الواليات املتحدة 
التخاذ كافة اإلجراءات املناسبة للحد من تأثري هذا 
القرار عىل أنشــطة العمليات اإلنسانية واإلغاثية 
يف اليمــن وخاصة يف املناطق التــي ال تزال تحت 
سيطرة هذه الجماعة اإلرهابية.. مذكرا بالعراقيل 
واملعوقات التي تفتعلها هذه املليشيا أمام األعمال 
اإلغاثية واإلنسانية والتضييق عليها ونهب ورسقة 
املســاعدات حتى من قبل قرار تصنيفها منظمة 

إرهابية أجنبية.
وعرب مجلس الوزراء عن ثقته يف أن هذا القرار 
بتصنيف املليشيا الحوثية جماعة إرهابية سيعمل 
عىل الحد من النفوذ اإليراني الداعم لهذه املليشيا 
ويمنع ويقطع روابط املنظمات اإلرهابية ووصول 

التمويل إليها واألسلحة املهربة بما يضع السالم 
كخيار رضورة وحيد أمام هذه املليشيات اإلرهابية، 
وبما يســاعد عىل تحقيق االســتقرار يف اليمن 

واملنطقة واإلقليم.

مشاريع ومعالجات
وصادق مجلس الوزراء عىل وثائق املناقصات 
العامة للمرحلتني 5 و 7 والخاصة بإنشاء محطات 
توليد تعمل بالطاقة الشمسية يف محافظتي أبني 
واملهرة، بناء عىل العرض املقدم من وزير الكهرباء 

والطاقة.
وتتضمن املناقصات إنشــاء محطة كهرباء يف 
محافظة أبني )زنجبار( تعمل بالطاقة الشمسية 
بقدرة 20 ميجــاوات، والثانية يف محافظة املهرة 
بقدرة 10 ميجاوات، وذلك يف إطار جهود الحكومة 
لتعزيز الطاقة التوليدية باالعتماد عىل مصادر أقل 

كلفة، ومن مصادر متجددة.
وأقــر مجلس الــوزراء عدداً مــن املعالجات 

العاجلة حول وضــع منظومة التوليد الكهربائية 
يف العاصمة املؤقتة عدن، وفق املذكرة املقدمة من 
وزارة الكهرباء والطاقة.. موجها برضورة وضع 
املعالجات املستدامة لتحقيق االستقرار يف وضع 
الطاقة الكهربائية يف العاصمة املؤقتة عدن، بما يف 
ذلك استكمال ترسيع دخول محطة كهرباء الرئيس 
هادي يف الخدمة وتشــغيلها، وصيانة املحطات 
القائمة، وتأمني احتياجات الصيف القادم يف عدة 

مسارات.
وشدد رئيس الوزراء، عىل اتخاذ جميع املعالجات 
الالزمة الستمرار تحسني خدمة الكهرباء، وتخفيف 
معاناة املواطنني، مشــريا إىل أن الحكومة عازمة 
عىل تنفيذ حزمة من املشاريع يف مجال الكهرباء يف 

العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات املحررة.

مسودة أولية
وأحاط وزير الخارجية وشؤون املغرتبني، مجلس 
الوزراء، باملهام التي أنجزتها اللجنة الوزارية إلعداد 

الربنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وإعداد 
املسودة األولية للربنامج وفقاً للموجهات واملحددات 
املقرة.. مشــريا اىل أن الهدف األسايس واألولوية 
الكربى للحكومــة هو اســتعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب وتحقيق التعــايف االقتصادي واالهتمام 
بالخدمات وتلبية احتياجات املواطنني وتنفيذ اتفاق 
الرياض.. مشريا اىل أنه سيتم الرتكيز يف الربنامج 
عىل مجموعة من القضايا واألهداف والسياسات 
العامة يف مجاالت اإلصالح االقتصادي واملايل والنقدي 
وتنمية املوارد بمختلف مصادرها وأوعيتها واتخاذ 
اإلجراءات والتدابري الالزمة الستقرار سعر العملة 
الوطنية وتحقيق االســتقرار التمويني واملعييش 

للمواطنني.
ونوه املجلــس بالجهود التــي تبذلها اللجنة، 
وأكد عىل رضورة اســتكمال إعداد الربنامج وفق 
املدة الزمنية املحددة تمهيدا الستكمال اإلجراءات 

الدستورية الالزمة.

استعادة الدولة
ويف سياق متصل، كانت اللجنة الوزارية إلعداد 
الربنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، قد 
أكدت خالل اجتماعها الدوري، الثالثاء، برئاسة 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية 
وشؤون املغرتبني رئيس اللجنة، أن الهدف األسايس 
واألولوية الكربى للحكومة هو استعادة الدولة و 
تحقيق التعايف االقتصادي واالهتمام بالخدمات 
وتلبية احتياجات املواطنني وتنفيذ أتفاق الرياض 
وهو ما يجــب أن ينعكــس يف برنامجها العام 
من خــالل الرتكيز عىل مجموعــة من القضايا 
واألهداف والسياسات العامة يف مجاالت اإلصالح 
االقتصادي واملايل والنقدي وتنمية املوارد بمختلف 
مصادرها وأوعيتها واتخاذ اإلجراءات والتدابري 
الالزمة الستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق 
االســتقرار التمويني واملعييش للمواطنني وبذل 
الجهود املكثفة الســتعادة الدولة ومؤسساتها 
وتنظيم القوات املسلحة واألمنية ودمجها وفقاً 
لبنــود اتفاق الرياض واملحافظة عىل تماســك 
النســيج االجتماعي والوحدة الوطنية وحماية 
الفكر والهوية والثوابت الوطنية والسعي الجاد 
لخلق املناخات واألجواء املناسبة لصناعة السالم 
واملحافظة عىل السكينة العامة وتفعيل دور الدولة 
يف مواجهة الطوارئ والكوارث وتلبية االحتياجات 
اإلنســانية وتنظيم تقديم وسائل ومواد اإلغاثة 

والدعم اإلنساني. 
واســتعرضت  اللجنة املسودة األولية للربنامج 
العام للحكومة املعد من قبل الفريق الفني املساعد 
للجنة وفقاً للموجهات واملحددات املقرة من اللجنة 

الوزارية وبناًء عىل املشاريع املقدمة من الوزارات.
وســتواصل اللجنــة الوزاريــة عملها وعقد 
اجتماعاتها حتــى االنتهاء من إعداد املســودة 
النهائية ملروع الربنامج العام للحكومة ورفعها 
للعرض عىل مجلس الوزراء ملناقشتها وإقراراها 
تمهيداً إلحالتها إىل مجلس النواب وفقاً لإلجراءات 

الدستورية والقانونية املعتمدة.

  الحكومــة عازمــة علــى تنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع فــي مجــال الكهربــاء فــي العاصمــة المؤقتــة والمحافظــات المحــررة
  مجلــس الــوزراء يصــادق علــى المناقصــات العامة والخاصة بإنشــاء محطــات توليد تعمل بالطاقة الشمســية فــي محافظتي أبيــن والمهرة
  تواجــد الحكومــة فــي العاصمة المؤقتة عدن ســينعكس إيجابيــا على حياة ومعيشــة المواطنين
برنامــج الحكومــة العــام ســيكون بمثابــة رؤيــة واضحــة تعالــج االختــالالت وفــق مؤشــرات قابلــة للقيــاس والتقييــم    

أكد وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور 
واعد باذيب، أهمية ورضورة تكاتف جهود 
الحكومة ورشكائها واملانحني الدوليني يف دعم 
خطط االستجابة اإلنسانية وتوفري احتياجات 
أبناء الشعب اليمني ودعم مشاريع التعايف 

االقتصادي والتنمية املستدامة.
جاء ذلــك أثناء لقائــه، الثالثاء، عرب 
تقنية االتصال املرئي، مع نائب السفري 
الربيطاني لدى بالدنا سايمون سمارت، 
وبحث معه ُســبل وآليات تعزيز أوجه 
التعاون املشرتك بني البلدين الصديقني يف 

مختلف املجاالت.
كما أكد الوزير باذيب، أهمية قرار اإلدارة 
األمريكية بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي 
كمنظمة إرهابية دولية، كونه سيســاهم 
بشــكل كبري يف الحد من تمادي املليشــيا 
الحوثية ومن خلفها داعميها النظام اإليراني 
عرب استهدافها للشعب اليمني ودول الجوار 
وتهديد أمن واستقرار املالحة الدولية يف البحر 
األحمر ومساعيها إلفشــال فرص السالم 

واستمرار نزيف الدم والحرب.  
وجدد رئيس اللجنة الحكومية املكلفة 
بمواجهة تداعيات القرار األمريكي بشأن 
تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية 
الدكتور واعد باذيب، حــرص الحكومة 
اليمنية التخاذ كافة التدابري الالزمة لتفادي 
ترضر الربامج اإلغاثية واإلنســانية جرّاء 
تداعيات القــرار األمريكي ضد الحوثيني، 
والعمل عىل تسخري كافة الجهود وتقديم 
التسهيالت الالزمة لضمان استمرار تقديم 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية وإيصالها 
لكافة مســتحقيها بمختلف محافظات 
الجمهورية .. مشــيدا بالدعم الربيطاني 

لليمن.
واســتعرض الدكتور باذيــب، األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن انقالب 
مليشــيا الحوثي عىل القيادة السياســية 

الرعية ممثلة بفخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية.. مؤكدا 
أهمية ورضورة تكاتف جهــود الحكومة 
ورشكائها واملانحني الدوليني يف دعم خطط 
االســتجابة اإلنســانية وتوفري احتياجات 
أبناء الشعب اليمني ودعم مشاريع التعايف 

االقتصادي والتنمية املستدامة.
من جانبه عرب نائب الســفري الربيطاني 
سمارت، عن شكره وتقديره لوزير التخطيط 
عىل اســتعراضه معلومات شــاملة حول 
مستجدات األوضاع يف اليمن..معرباً عن إدانته 
للهجوم اإلرهابي الجبان الذي استهدف مطار 
عدن الدويل أثناء وصول الحكومة ..مرتحما 
عىل أرواح شهداء الهجوم اإلرهابي ومتمنيا 
الشفاء العاجل للجرحى ..مؤكداً دعم حكومة 
بالده للحكومة الرعية وعملية الســالم 

وتحقيق االستقرار والتعايف االقتصادي.  

.. ويلتقي الممثل المقيم للبرنامج اإلغاثي
إىل ذلك، جدد وزيــر التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور واعــد باذيب، تأكيده حرص 
الحكومة ممثلــة بــوزارة التخطيط عىل 
دعم وتقديم التســهيالت الالزمة للركاء 
واملانحني الدوليني واالستفادة من تمويالتهم 
ومشاريعهم بالشكل األمثل لتحريك عجلة 
التنمية يف مختلف مجاالت وقطاعات الحياة 
ومنها الزراعة واألسماك لتعود اليمن تدريجيا 
لتصدير الخضار والفواكه واألسماك إىل دول 

الجوار والدول األخرى.
جاء ذلك خالل لقائه، الثالثاء، يف العاصمة 
املؤقتة عــدن، مع املمثل املقيــم للربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة القائم بأعمال املنسق 
العام للشــؤون اإلنســانية يف اليمن اوكي 
لوتســما، وبحث معه آليــات االنتقال من 
العمل اإلغاثــي إىل التنموي من أجل تحقيق 

التعايف االقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز 
االستقرار.

وأكــد وزيــر التخطيط رئيــس اللجنة 
الحكومية املكلفة بمواجهة تداعيات القرار 
األمريكي بشــأن تصنيف مليشيا الحوثي 
منظمة إرهابية الدكتور واعد باذيب، أهمية 
قرار اإلدارة األمريكية بشأن تصنيف الحوثيني 
منظمة إرهابية دولية عىل مختلف األصعدة 
واملســتويات..مؤكداً حرص الحكومة عىل 
اتخاذ كافة التدابــري الالزمة لتفادي ترضر 
الجوانب اإلغاثية واإلنسانية جرّاء تداعيات 

القرار األمريكي.
وتطرق اللقاء إىل سبل مواجهة التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية لفريوس كورونا، 
وكذلــك معالجة آثــار الحــرب والتنمية 
املســتدامة، إضافة إىل جهود دعم وإنعاش 
املانحني للقطاعني الزراعي والسمكي لخلق 
وتعزيز االستقرار االجتماعي، واستعدادات 

الربنامج اإلنمائي األممــي لتنفيذ مروع 
تطوير ورفع كفــاءة مينائي عدن واملكال، 
بتكلفة 50 مليــون دوالر، بتمويل من البنك 

الدويل.
وثمن الوزيــر باذيب، جهــود الربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة الــذي يقوم بأدوار 
وجهود كبــرية لخدمة التنميــة من خالل 
تنفيذ عــدد من املشــاريع الحيوية املهمة 

واالسرتاتيجية.
منوهاً بأهمية مروع الربنامج اإلنمائي 
الخاص بتأهيل مينائي عدن واملكال والطاقة 
املتجددة.. داعيا إىل االهتمام بتنفيذ املزيد من 
هذه املشاريع التي تخدم أبناء الشعب اليمني 
يف مختلف محافظات الجمهورية وتخفف من 
معاناتهم جرّاء الحرب التي اشعلتها مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
من جانبه عرب املسؤول األممي لوتسما، 
عن سعادته بهذا اللقاء..مؤكدا أهمية تعزيز 

التنسيق والتعاون املشرتك ..متطرقا إىل أهمية 
مروع تأهيل مينائي عدن واملكال مشــرياً 
إىل أن خطتهم للعام الحايل 2021م تشــمل 

قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
حرض اللقاء وكيل وزارة التخطيط املساعد 
منصور زيد، ورئيس املكتب الفني بالوزارة 
املهندس شــعيب الصغري، ومدير عام إدارة 
املنظمات الدولية واإلقليمية بالوزارة أحمد 
الجاوي، وعدد من املعنيني بالوزارة ومديرة 
مكتب الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة يف عدن 
سلمى الحاج ونائبها لشؤون املشاريع وليد 

باهارون.

.. ويلتقي رئيس بعثة أطباء
 بال حدود الفرنسية

ويف السياق، ناقش وزير التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور واعــد باذيب، خالل لقائه يف 
العاصمة املؤقتة عــدن، الثالثاء، مع رئيس 
بعثة أطباء بال حدود الفرنسية أحمد مهات، 
مشاريع وأدوار البعثة الفرنسية يف املجاالت 
اإلنسانية والخدمية خصوصا يف مجال الصحة 
وتقديم املســاعدات للمحتاجني يف مختلف 

محافظات الجمهورية.
ونوه وزير التخطيط، بجهود بعثة أطباء 
بال حدود الفرنسية طوال السنوات املاضية 
يف اليمن .. معربا عن تقدير الحكومة ووزارة 
التخطيــط ألدوارها املختلفــة .. متطلعا 
ملواصلة تقديمها الجهود اإلنسانية والخدمية 

والصحية ملحتاجيها.
حرض اللقاء وكيل وزارة التخطيط املساعد 
منصور زيــد، ومدير عــام إدارة املنظمات 
الدولية الغري حكومية بالوزارة زهري حامد 

وعدد من املعنيني.  
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التعديالت تلك قوبلت بموجة تنديد واسعة من 
قانونيني ومحامني وقضاة فقــد رفضت نقابة 
املحامني اليمنيني بصنعاء أي تعديالت للتريعات 
والقوانني تستهدف املنظومة القانونية والسلطة 

التريعية.
واعتربت يف بيان أي إقرار أو تمرير أي تعديالت 
بأنها تكرس االنشقاق واالنفصال واملساس بوحدة 
اليمن ووحدة التريع وهو أمر مرفوض من جميع 

الحريصني عىل وحدة البالد.
التعديالت الحوثية شــملت أدنى مرتبة تراتبية 
يف الســلطة القضائيــة والتريعية بــدءاً من 
األمنــاء الرعيني املكلفني بإصــدار وثائق بيع 
ورشاء العقارات إىل النيابــات واملحاكم االبتدائية 
واالســتئنافية وانتهاء باملحكمة العليا ومجلس 

القضاء األعىل.
حينها اعتــرب القايض جمــال الفهيدي دعوة 
الحوثيني لتغيري القضاء بابا جديدا للتسلط "تحت 
مسمى املحاسبة من قبل أشخاص ال عالقة وال صلة 

لهم بالقضاء وال قضاء عىل القضاء ".
إيقاف البيع والشراء 

بعدها بفرتة قصرية أصدر القيادي محمد عيل 
الحوثي أوامر تقيض بوقف رشاء أي أراٍض أو عقار 
قبل إعالن وزارة العدل التابعة لهم عن أسماء األمناء 

الرعيني الجدد.
تاله توجيه محمد محمد الديلمي ما يسمى بوزير 
العدل يف حكومتهم ، أمر فيــه األمناء الرعيني 
بالتوقف عــن أي إجراء أو تحريــر فيما يتعلق 
بالترصفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف 
العمل باآللية والســجالت الجديدة ومنح األمناء 

املعتمدين البطائق اإللكرتونية.
ووجه بإعادة النظر يف آلية عمل األمناء الرعيني 
وتحديث الســجالت ومراجعــة وتقييم األعمال 
السابقة لألمناء ، داعيا املواطنني إىل التعاون وعدم 
إجراء أي ترصف عقاري إال لدى أمني رشعي معتمد 

تم تجديد بطاقته إلكرتونيا. 
وأمر أيضا بإيقاف العمل بالســجالت السابقة 
وتشــكيل لجنة لســحبها من األمناء الرعيني 
وإغالقها وتوفري سجالت جديدة تحتوي عىل بيانات 
وأرقام تسلسلية خاصة وأختام رسية باإلضافة إىل 
توجيه مركز معلومــات القضاء بالوزارة إلصدار 
البطائق اإللكرتونيــة الخاصة باألمناء الرعيني 

املعتمدين.

حمالت تعسفية 
إىل جانــب ايقاف عمليات البيــع والراء لألرايض 
واملنازل، شنت املليشيا حمالت ملالحقة موثقي العقود 
"األمناء الرعيني" والزج بهم يف السجون، بالتزامن مع 
سعيها لفرض موثقني من عنارصها يسهلون عمليات 

السطو عىل األرايض، والتحكم يف سوق العقارات.
قادة املليشيا أصدروا تعليمات ملسلحيهم بتنفيذ 
حملة واســعة للقبض عىل األمناء الرعيني يف 
صنعاء ومدن أخرى تحت ســيطرتهم زاعمني أن 

األمناء ليس لهم الحق يف توثيق عقود العقارات.
وبموجب التوجيهات الحوثية شنت عنارصها 
عىل متن عربات عسكرية حمالت استهدفت منازل 
موثقي العقود يف صنعاء وغريهــا، وأقدموا عىل 

اعتقال املئات. 
احتجاز واختطاف

فقد احتجزت مليشيا الحوثي العرات من األمناء 
الرعيني يف مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء. 
املليشــيا وفقا ملصادر محلية استدعت نحو 60 
أميناً رشعياً من مناطق متفرقة باملديرية إىل أقسام 
الرطة التابعة لها قبل أن تزج بهم يف سجن املجمع 
الحكومي يف مركز املديرية وأقامت لهم دورة طائفية 
قبل تقديمهم إىل النيابة العتمادهم كأمناء أو رفضهم.

يف محافظة الحديدة احتجزت عددا كبريا وكذا يف 
محافظة إب احتجزت املليشيا أكثر من 100 أمني 
رشعي بذريعة “اإلخالل بوظائفهم وتزوير وثائق 
األمر الذي ينفيه “األمناء” املحتجزون يف سجون 
املليشيا داخل مركز املحافظة ويف املديريات ، وقالوا 
عنها ادعاءات كاذبة متهمني الحوثيني بمحاولة 
مصادرة أمــالك وأراٍض خاصة وعامة من خالل 

الضغط عليهم بتسليم وثائق امللكية.
يف نوفمرب املايض نزلت لجنة من صنعاء وفتحت 
مكتبا لها يف إب ، وعطلت من خالله قضايا نزاعات 
العقارات يف املحافظة، كما قامت باختطاف عدد من 
املواطنني واألمناء الرعيني، ومن حينها بارشت 
أوقاف الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون بادعاء 
حقها يف أراٍض واســعة ملواطنني يف املناطق التي 

ترتفع فيها قيمة تلك األرايض ملبالغ خيالية.
وتعد إب إحدى أكثر املحافظات اليمنية حضوراً 
يف نزاعات األرايض، نظراً الرتفاع أسعارها إىل أرقام 
قياسية جعلتها يف قائمة أكثر املدن قيمة لألرايض 

يف الرق األوسط مقارنة بدخل الفرد.
إضافة إىل أن املحافظة تشهد باستمرار عمليات 

نهب وسطو منظم لألمالك العامة والخاصة وأرايض 
الدولة من قبل متنفذين حوثيني قادمني من صعدة 

بمساعدة قيادات محلية موالية لها يف املحافظة.
منذ أكثر من شــهرين قامت املليشيا بمالحقة 
االٔمناء الرعيني يف املناطق تحت سيطرتها والزج 
بهم يف السجون وتلفيق التهم املختلفة لهم بهدف 
إرهابهم ليتنازلوا عن عملهم كامناء لصالح بدالء 
تم تجهيزهم من قبل الحوثي ينتمون إلی الساللة. 
متحدث داخلية املليشيا قال إنهم ألقوا القبض 
عىل  423 مــن األمناء الرعيــني واصفا إياهم 
بمنتحلني صفة األمني الرعــي يف كل من أمانة 
العاصمــة ومحافظات صنعاء وذمــار وعمران 
والحديدة وإب من إجمايل 1158متهما تم التعميم 

بهم من ما يسمى بوزارة العدل. 
وزير أوقاف املليشيا تحدث عن استعادة أرايض 
تابعة لألوقاف زعــم بأنها مغتصبة منذ 60 عاما 

وقيمة ما تم اسرتداده يقدر بعرات املليارات. 
مخطط إجرامي 

دالالت وأبعاد كثرية تقف وراء إجراءات املليشــيا 
تنتهي خالصتها إىل مخطط إجرامي تنفذه املليشيا 
الحوثية بهدف االستيالء عىل السوق العقاري والتحكم 

فيه فضال عن التهام ما تبقى من أرايض الدولة. 
يشري محللون إىل أن استهداف االنقالبيني لألمناء 
الرعيني، وفرض آخرين موالني لهم ساللياً غري 
مقبولني شــعبياً فضال عن كونهم ال يملكون أي 
مؤهالت سوى التبعية، يأتي يف إطار مخطط يهدف 
ملصادرة وثائق أمالك عامة وخاصة والسطو عليها 
وكذا استكمال مخطط التجريف الحوثي ملا تبقى 
من أرايض وممتلكات الدولة واملواطنني بمناطق 
سيطرتهم إذ أن كل تلك اإلجراءات تشري إىل أن لدى 
املليشــيا توجها مركزيا وبإرشاف زعيم املليشيا 

لتنفيذ ذلك املخطط.
مصادرة أمالك الخصوم 

ومن تلك األهداف أن مليشــيا الحوثي تسعى 
ملصادرة أمالك خصومها السياسيني من معاريض 
االنقالب، إضافة إىل مصادرة أمالك عامة وخاصة 

يف مناطق مهمة واسرتاتيجية.
كما تسعى املليشيا لإلحكام عىل ملف “تحرير 
عقود بيع ورشاء العقارات” يف املناطق الخاضعة 

لسيطرتها من خالل تلك اإلجراءات.
ذرائع مفضوحة 

يف حني تتذرع املليشــيا بأن ثمة مشاكل ناجمة 

عن قضايا األرايض والعقارات يتســبب بها األمناء 
الرعيون وأن لها آثارا سلبية عىل النمو االقتصادي 
واملجتمع اليمني كأفراد ورشكات ومؤسسات تجارية 
واســتثمارية، يؤكد محللون أن الهــدف ليس كما 
تروجه املليشيا بتزايد مشاكل األرايض، ألن قياداتها 
هي املتورطة يف قضايا األرايض الشائكة ، فمشكالت 
األرايض من أبرز مسبباتها انتشار العصابات املسلحة 

التابعة لقيادات حوثية، وليس األمناء الرعيني.
املليشــيا الحوثية تحاول البحــث عن أرايض 
وعقارات خاصة بمســؤويل الرعية، والقيادات 
السياسية املعارضة لهم فاملليشيا لديها شكوك أن 
أمناء رشعيني أبرموا عمليات بيع ورشاء لعقارات 
مسؤولني وقيادات سياسية غادرت صنعاء، لذلك 

تحاول البحث عنها واالستيالء عليها.

تزوير 
أثري تساؤل ما هي مهمة اللجنة العليا للمنظومة 
العدلية التي اســتحدثها الحوثيون مؤخراً؟ وهل 
تسعى املليشــيا إىل رشعنة عمليات نهب أرايض 
وعقارات الدولة واملواطنني، واملتاجرة بها وتملكها 

بعقود ومحارض بيع ورشاء مزورة؟
يجيب محللون بأن من تلك األهداف "التزوير" 
مستندين يف ذلك إىل أفعال أنظمة األئمة التي قامت 
بعملية تزوير ســابق للوثائــق والتأريخ اليمني 
وأنســاب القبائل، والحوثي حاليــاً انتهج نفس 
التوجه، ويســعى لتزوير ما تبقى من وثائق تدل 
عىل مرجعيات سابقة، واجراء عملية تزوير ملخادعة 
األجيال القادمة التي ستأتي وتطلع عىل وثائق هي 

يف األساس مزورة وخالية من الحقيقة.
املليشيا الساللية لديها مخطط منذ القدم يف عهد 
دول األئمة السابقني يف اليمن، يتمثل يف أن تكون 
الســاللة العرقية هي األكثر غنى واألكثر امالكاً ، 
وقيامها بتغيري الكثري من االمناء يأتي ضمن سعيها 
للبســط عىل أرايض األوقاف والدولة واملواطنني 
وتحويلها إىل ملكيتها عرب األمناء الذين سيكتبون 

وفق ما تريد وتميل عليهم وفق محللني ومتابعني.
إلغاء وثائق 

يذهب آخرون إىل أن املليشيا تسعى للتخلص من 
أصحاب األمانة وصاحب حق فكل من لديه وثائق 
تثبت ملكيته كتبها أمناء ســابقون يتم نقضها 
بوثائق اخرى لألمناء الحاليني ، فأكثر االمناء الذين 
تم تغيريهم لم يتورطوا بارتكاب جرائم تخل باالمانة 
بدليل مطالبة املدعو محمــد عيل الحوثي األمناء 

الرعيني باالعرتاف باملخالفات التي ارتكبوها يف 
حني لو كانت هناك مخالفات لكشــفتها املليشيا 
خصوصا وأنها أثارت حولها ضجة إعالمية كبرية.

مصدر دخل 
 من املعلوم أن األمني الرعي عندما يكتب وثيقة 
بيع او رشاء بني طرفني يحصل عىل مبلغ من البائع 

واملشرتى مقابل ما كتبه
أرادت املليشيا أن يخصص لها نسبة منه وحني لم 
تجد سبيال قامت بتغيري الكثري من االمناء وإحالل 
محلهم شــخصيات تابعة لها تهدف من خاللها 
الحصول عىل عوائد مالية من كل عملية بيع ورشاء 
بحيث ال تكون هناك أي عملية تتم خارج علمها 
وال تعود عليها بأي عائد وتحت مسمى الرضائب 
فرضت عىل كل عمليات البيــع والراء املتعلقة 
باألرايض والعقارات وغريها رضائب فمن يبيع أرضا 
أو عقارا فعليه أن يدفع نسبة من املبلغ للمليشيا 

الحوثية فمن يعطيها نسبة جعلته أمينا. 

توظيف استخباراتي 
يشــري متابعون إىل إن املليشيا تستخدم األمناء 
يف التخابر معها، اذ تهــدف من خالله ملعرفة كل 
أمالك أي مواطن وعملية التبادل والحصول يف هذا 
الجانب، عرب عملية حرص يقوم بها األمناء بشكل 
رسي ورفع تقرير ترصد نتائج ما سبق وتستمر يف 

رصد أي جديد. 
تغيري ديموغرايف

املليشيا نشطت خالل املراحل املاضية يف رشاء 
املئات من العقارات ومساحات واسعة من األرايض 
اململوكة ملواطنني يف أحياء الحصبة، والخمسني، 
وحدة، والسبعني، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القييض، 

وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
مرفون حوثيون دفعوا مبالغ مالية طائلة تصل 
إىل مليارات الرياالت يف رشاء األرايض والعقارات ، 

األمر الذي أدى إىل ارتفاع جنوني يف أسعارها.
كما اســتحدثوا وبنوا مجمعات ســكنية ومراكز 
تجارية عدة يف كثري من العقارات التي استحوذوا عليها 

بقوة السالح أو قاموا برائها من أموال الشعب. 
يقول مراقبون: إن سلوك املليشيا الحوثية يرجع 
إىل أوامر أصدرها زعيمهــا قضت بتوطني آالف 
العائالت من ســاللته واملوالني له يف صنعاء بعد 
نقلهم من مناطقهم وذلك لضمان وجود تفوق 
ديموغرايف يسهل للمليشيا إحكام قبضتها عىل 

العاصمة.

ما فتئت مليشيا الحوثي منذ انقالبها تستويل عىل كل يشء ويف كل مرة تختلق 
ذرائع تتحجج بها لتنفيذ مخططاتها الرامية لالستحواذ عىل كل يشء، فبعد 
أن وضعت يدها عىل أمالك الدولة بدأت بالتفكري يف كيفية إحكام قبضتها عىل 
سوق العقارات الذي اشتعلت حمى التنافس فيه بني أجنحتها بعد نهبهم 

ألموال الدولة ومواردها. 
السوق والثروة العقارية أثار الرصاع بني قيادات مليشيا الحوثي النافذة ويف 

إطار تطويع األجنحة الساللية أراد زعيم املليشيا أن يتحكم بتلك السوق فدفع 
بلجنة تحت إرشاف القيادي البارز محمد عيل الحوثي تضم "قضاة صعدة" 
إلدخال حزمة تعديالت عىل قوانني ما أسموه "املنظومة العدلية" -مسمى 
جديد استحدثته املليشيا - تحت غطاء الربملان غري املعرتف به بهدف رشعنة 
السيطرة عىل كافة األمالك العقارية يف املحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

   تقرير / قاسم الجبري

بات من املؤكد أن قرار الخارجية األمريكية 
بتصنيف مليشــيا الحوثي منظمة إرهابية 
أمر واقع ال مناص منه ومن تداعياته املريرة 

األليمة واملدوية يف أوصاله املتهاوية.
هذه الخطوة الجريئــة واملفاجئة بالطبع 
القت أصداء واســعة وترحيباً شعبيا الفتا 
وردود أفعــال إيجابية عــىل كافة الصعد 
الحزبية والرســمية والدوليــة فالحكومة 
اليمنية عىل لسان وزير الخارجية عربت عن 
ارتياحها وترحيبها املطلق بحيثيات القرار 
ووصفته باملنجز التاريخي واالســتثنائي.. 
حتى وإن جــاء متأخراً خري من أن ال يأتي، 
وبالتايل فإنــه يصب يف االتجــاه الصائب 
لصالح قــوى الخري واملحبة والســالم يف 
مواجهة جربوت وطغيان مليشــيا العصابة 
املارقة، الفاشــية املقيتة الــذراع اإليراني 

الخبيثة وسالحها الغادر.
كجماعة إرهابية أمعنــت القتل والتدمري 
اليومي املمنهج يف حربهــا العبثية الجائرة 
الخــارسة وتفننت يف زرع بــذور حقدها 
الطائفي الســاليل الدفني اللعني عىل اليمن 

واليمنيني.
هذه املليشــيا العفنة النتنة لم تراع حرمة 
أو ديناً أو إنســانية ولم تجنح يوما لحوار 
السالم ولم تف باتفاقاتها ومعاهداتها عىل 

االطالق.
هذا القرار الصادم القاصم لظهر العنفوان 
العدواني الحوثي اآلثــم جعله يرتنح خائراً 
ليعيد حساباته ورهانه الخارس، بل سيحرش 

نفسه بعد اليوم يف زاوية ضيقة إزاء املجتمع 
الدويل وسيجد نفسه يف دائرة العزلة الدولية 
واإلقليمية لتنتهي صالحيته املأفونة وتعجل 
بزواله كنبتة شــيطانية إىل مزبلة التاريخ 
هؤالء املتمردون سيتم مالحقتهم كإرهابيني 
ومجرمي حرب ومغتصبي السلطة والدولة 
ولن ينجو أحد منهم بعد اليوم من استدعاء 
االنرتبول الدويل ومن عىل شاكلته يف القبض 
عليهم عنوة وسيتم محاسبة كل من يتعاون 
أو يدعم هذه املليشيا سواء كانت منظمة أو 
كياناً أو دولة مــا باعتبارها تغذي اإلرهاب 

الدويل املتواتر.
لنخلــص يف نهاية املطاف مــن أن هذا 
القرار الحاســم والفيصل ليس بالرضورة 
أن يتم التصويــت عليه من قبل الكونجرس 
األمريكي بل سيميض ساري املفعول ابتداء 

19/1/2021م. من 
قرار اإلدارة االمريكية الحالية يعد نرصاً 
ســاحقاً للحكومة اليمنيــة الحالية والتي 
ينبغــي عليها الخروج مــن مربع الترشنق 
باستثمار هذا الحدث األبرز دبلوماسيا من 
خالل القنوات اإلعالميــة واملنابر واألروقة 
األممية والدولية بعد كســب أصوات الرأي 
العام وتأليب الضغط الــدويل عىل الحوثي 
بالقول باألمر الواقع الهــادف إىل تحقيق 
السالم العادل والشــامل.. وإما اإلبقاء عىل 
الخيار املر.. أال وهو الحل العسكري الكاسح 
والكابح لجمــاح هذه النتــوءات الغريبة 

الشيطانية. واللعنة 

الساليل طالب الحسني من بريوت يف 
مداخلته يف برنامج املساء اليمني عىل 
قناة بلقيس، كرر نفس الدور الخبيث 
يف التربيــر الحتالل خرافــة اإلمامة 
لصنعاء مستدعيا مصطلحات محمد 
البخيتي ســابقا  ولم يعلم أننا اليوم 
يف موقع املواجهــة بآليات الثورة ضد 

االحتالل اإلمامي اإليراني. 
 ولم يعد ينطيل عىل أبناء شعبنا تلك 
األكاذيب التي التزيد اليمنيني إال إرصارا 
للتخلص من هــذا االحتالل وأن كل 
األغراب الدخالء الذين يواجهون هويتنا 
اليمنية العربية االســالمية األصيلة،  
كلهم أهداف مرشوعــة ألبطال اليمن 
وأحرارها الثوار مــن رأس االحتالل 
)حسن أيرلو وكل فريقه الذين يديرون 
أدواتهم املحتلني بمجلس حكماء بني 

هاشم إىل أصغر إمامي محتل(. 
 أيها املحتلون الغزاة الدخالء األغراب 
صدق املناضل الشاعر عبدالله حمران 

رحمه الله حني قال : 

وهبناكم الحكم إذ كنتم

تهيمون يف بلقٍع خاليه
ورصنا لكم يف امللمات جنداً

ورصتم بنا قمماً عاليه
وكم دونكم قد ذرفنا الدموع

لتبقى قلوبكم ساليه
مزجنا خالل السنني الطوال

دمانا بكم حرًة غاليه
وقلنا يمانون أهٌل لنا

وال عاشت القيم الباليه
ولكن عىل رغم مر السنني

بقيتم عىل أرضنا جاليه 
رفضتــم أن تصبحوا يمنيني كبقية 
األقليات التي ذابت يف نســيج اليمن 
االجتماعي ولم نكلف أنفسنا للبحث 
والتقيص عنهم ألنهم لم يتنكروا للفضل 

والكرم الذي قابلهم به اليمنيون. 
أما أنتم فقد تربصتم وارتبتم ومكرتم 
وخدعتم وتنكرتم لكل جميل بما فيها 
جميل ومعــروف وفضل الجمهورية 
الذي لم تغلق أبواب املناصب والتعليم 
أمامكم كيمنيني عىس أن تنترصوا عىل 
عقدة نقصكــم الباعثة للحقد الدفني 

بداخلكم. 
اليــوم الشــعب اليمنــي جميعا 
ســيواجهكم بأدوات وآليات الثورة 
كمحتلني أغراب دخالء بعد تســليم 
ما تحت أيديكم لحسن إيرلوا كحاكم 

إيراني محتل أيها األغراب املحتلون. 
لقــد آن أن يضــع اليمنيون حدا 
ملهزلة احتالل خرافة اإلمامة وتطوى 
صفحتهم لألبد ليتسنى لليمن النهوض 
والحضور يف مسار الحضارة االنسانية 
من جديد كما كان ملء سمع التاريخ 

وبرصه. 
ال يقف أمام نهضــة اليمن ورقيه 
اليوم ســوى احتالل خرافة اإلمامة، 
فهي فريوس)كاإليــدز مرض نقص 
املناعة املكتسبة( نقص املناعة بالجسد 
الوطني، ال تحمل نزعة وطنية والتحمل 
مرشوعــا حضاريا لليمــن،، بل هي 
التجســيد الواقعي للجهل والتخلف 
والظلم يف صــورة عصابة عنرصية 

محتلة. 

*  رئيس منتدى جذور للفكر والثقافة 

السقوط املدوي ملليشيا احلوثي  لغة الثورة وأدواهتا ملواجهة 
محمد الشيبانياحتالل خرافة اإلمامة 

 عـمـار الـتـام * 



الــعـدد )١٩٦٥( الـخـمـيـس ٨ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢١ ينايــــر ٢٠٢١م

◌  كيف تقرأون واقع املشهد السيايس بعد نجاح تشكيل 
حكومة الكفاءات السياسية؟

منذ بداية الحرب لم يكن املشهد السيايس اليمني توافقياً 
ومحمالً بكثري من اآلمال كما هو عليه اليوم بعد تشــكيل 
حكومة الكفاءات السياسية ، هذه الحكومة التي تشكلت 
من كافة املكونات السياســية والجغرافية اليمنية وبما 
يتناسب مع تحديات وواقع املرحلة القادمة التي لن أقول إنها 
ستكون سهلة لكننا يف الحكومة  مستعدون ملواجهة هذه 
التحديات، ولعل الدرس الذي أدركه الجميع بعد االستهداف 
األخري يف مطار عدن يؤكد أننا جميعا مستهدفون وأن خيارنا 
الوحيد هو التوحد واستيعاب بعضنا البعض ملواجهة التهديد 

األسايس والعمل عىل استكمال استعادة الدولة.

ظروف وتحديات
◌  تتفــق أم تختلف مع من يذهب إىل القــول: بأن أداء 

الحكومة السابقة كان ضعيفا؟
لكل مرحلة ظروفها وتحدياتها، وتقييم االنجازات يجب 
أن يقاس وفقاً للظروف التي انتجهــا االنقالب اإلرهابي 
الحوثي ومحاولتهم السيطرة عىل الدولة وإسقاط دعائمها 
القائمة عىل الجمهورية والديمقراطية، وهناك اختالف يعلمه 
الجميع بني حكومات الدول املستقرة وبني حكومات الدول 
التي تخوض حروباً داخلية أو خارجية، ونحن يف الحكومة 
الحاليــة متفاهمون عىل أهمية الدفــع بملفات التحدي 
املختلفة إىل األمام وتحقيق إنجازات ملموسة فيها بحجم 

تلك التحديات ومنها بالتأكيد الخارجية وشؤون املغرتبني.

ولكن ما يجب قوله يف هذا الصدد: أن موظفي الخارجية يف 
البعثات، عملوا يف ظروف بالغة الصعوبة بموازنات ضعيفة 
جدا وأحياناً بدون رواتب لتسعة أشهر ومع ذلك ظلوا حاملني 
لواء الرعية وانترصوا لقضية الوطن يف كل املحافل الدولية.

جريمة إرهابية
◌ بعد توديعنا عاما مليئا باملآيس واألحزان آخرها الجريمة 
اإلرهابية اآلثمة التي طالت الحكومة ومســتقبليها يف 
مطار عدن.. ماذا يمكنكم القول حول هذه الجريمة؟ 
وماهي آخر املعلومــات املتوفرة لديكم حول من يقف 
وراء هذه الجريمة واهدافها ونوعية االسلحة واملتفجرات 

املستخدمة فيها؟
هي جريمة إرهابية شنعاء بكل املقاييس وانتهاكاً صارخ 
للقانون الدويل االنساني ذهب ضحيتها زهاء مائة شخص 
بني قتيل وجريح من املدنيني املتواجدين يف املطار والعاملني 
، لم تكن هذه الجريمة اإلرهابية تستهدف حكومة الكفاءات 
السياسية املشكلة بموجب اتفاق الرياض الذي دعمه ورحب 
به املجتمــع الدويل ورشكاء وداعم الســالم كخطوة نحو 
تحقيق سالم شامل عىل األرض اليمنية بل كان استهدافاً 
آلمال وطموحات الشعب اليمني كافة وتطلعاته الستقرار 
األوضاع وتحقيق األمن ، لقد أثبتت املليشــيات االنقالبية 
الحوثية للعالم كافه أنها تمارس إرهاباً متطوراً باستخدام 
صواريخ وطائرات مسرية ذات تقنية عالية الدقة تتشابه مع 
تقنيات سابقة استخدمتها املليشيات االنقالبية الحوثية يف 
جرائم استهدفت مؤسسات ومنشآت مدنية وحكومية ، مما 
يؤكد ضلوع إيران يف رفدها بالخربات البرية واملعلوماتية 
واملادية لتنفيذ مروعها التخريبي يف بالدنا ، املعلومات تؤكد 
أن الصواريخ الثالثة التي استهدفت مطار عدن قادمة من 
مناطق سيطرة املليشــيات الحوثية، وهو ما يثبت للعالم 
أجمع أن رسالة هذه املليشــيات هي املوت وليس الحياة 
وتوضح يوماً بعد يوم أن خيار السالم الذي تنتهجه الحكومة 
الرعية لم يعد بالنسبة لها خياراً برغم الدعوات الكثرية 

واملستمرة من قبلنا إلحالل السالم .

إصرار على النجاح
◌  هناك آمال كبرية يعقدها املواطنون عىل أداء الحكومة 
الجديدة.. أنتم يف وزارة الخارجية ماهي رؤيتكم لتفعيل 
دور وزارة الخارجية بقطاعيها الخارجية واملغرتبني 

وسفاراتها املعتمدة يف مختلف دول العالم؟
عانت وزارة الخارجية  " وشــؤون املغرتبني " كغريها 
من وزارات ومؤسسات الدولة االخرى بعد االنقالب الحوثي 
عىل الدولة من تجريف العمــل اإلداري والدبلومايس ولكن 
ارتباطنا الوثيق ببعثاتنا يف الخــارج مكننا من أن نكون 
جدار صد وسالح حقيقياً بيد القيادة العليا للدولة ممثلة 

بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة امام املليشيات 
اإلرهابية االنقالبيــة ولعب فريق عملنــا الدبلومايس يف 
البعثات الدولية املختلفــة واملنظمات األممية دوراً بطولياً 
يف اظهار الوجه الحقيقي للمليشيات االنقالبية وتعريتهم 
امام العالم باعتبارهم جماعة إرهابية مدعومة من إيران 
ديدنها اســتخدام اإلرهاب لفرض الســيطرة، كما كانت 
البعثات الدبلوماسية اليمنية ومقراتها يف البلدان املختلفة 
هي امللجأ اآلمن ألبناء الشــعب اليمني يف بدايات التنكيل 
والتهجري والتريد من قبل املليشيات اإلرهابية أوائل العام 
2015م، تعرضت الخارجية الحتالل مقرها وابتداع مسمى 

"وزير" لها من قبل املليشيا ومحاولة 
إرسال بعض افرادها للدول واملنظمات 
املختلفة باعتبارهم ممثلني لبالدنا لكن 
هذه املحاوالت باءت بفشــل ذريع، ألن 
العالم يعي تماماً الدور اإلرهابي الذي 
تلعبه هذه املليشيا، كما أن فريق عملنا 
الدبلومايس يف البعثات لعب دوراً مهماً 
يف رصد تحركاتهما وإفشال محاوالتهم.

تقــف وزارة الخارجية وشــؤون 
املغرتبني أمام تحديات فرضتها ظروف 
الحرب القائمة واالنقالب املليشــاوي 

الحوثي يف مقدمتهــا التحديات املادية 
التي نعاني منها يف عدم انتظام إرســال 
مستحقات املوظفني أو ميزانيات السفارات 
أو تأخري دفع التزامات بالدنا للمنظمات 

الدولية.

نواجــه التحديات بــإرصار كبري عىل 
معالجة مشاكلنا ببذل مزيد من الجهود، 
لدينــا اآلن مقر ديــوان وزارة الخارجية 
يف العاصمة املؤقتة عــدن تم بناؤه خالل 
السنوات القليلة املاضية ونحن عىل وشك 
االنتهاء من البناء وســنمارس عملنا من 
خالله بعد أشهر قليلة وقمنا بافتتاح مكاتب 
وإدارات عامة يف عدد من املحافظات املحررة 
لتسهيل خدمة املواطنني يف إمام معامالتهم.

 قمنا أيضاً بالتعاون مع وزارة الداخلية 
ومصلحة الهجرة والجوازات باعتماد مراكز 
اصدار آيل للجوازات يف عــدد من البعثات 
الدبلوماســية لم تكــن متواجدة فيها يف 
الســابق خاصة بعد تزايد أعداد املغرتبني 
اليمنيني يف الدول مقر الســفارات، وعىل 
املستوى الداخيل نحن بصدد إعادة ترتيب 
الديوان واعتمــاد الدوائر املختلفة للقيام 
بأعمال الديوان عىل أكمل وجه خاصة يف 
هذه الظروف االستثنائية.. كما ان املغرتب 
اليمني يحظى باهتمام بالغ من قبل بعثاتنا 
يف الخارج، وهناك توجيهات عديدة لبعثاتنا 

بتسهيل التعامل مع املغرتب.

 أنا نفيس ابن أحد املغرتبني وأعي تماماً 
املشاكل التي يعاني منها املغرتب اليمني 

وسنفعل بشكل أكرب إمكانيات تسهيالت املغرتب اليمني يف 
الدول املختلفة. 

اإلعالم والمعركة الراهنة
◌  املعركتان السياسية والعسكرية متالزمتان وال يمكن 
ألحدهما أن يحقق النجاح بمنــأى عن األخر، لكن ال 
يمكنهما ان يشكال ضغطا قويا ويحققا نتائج إيجابية 
مالم تســندا وبوترية عالية إعالميا وتحشد لهما كل 

الطاقات يف هذا املضمار ..هل انت معنا يف هذا الرأي؟
هناك مقولة تقول: إن اإلعالم والدبلوماسية وجهان لعملة 
واحدة .. ونحن نؤمن بشكل كبري بالدور املهم الذي يلعبه 
اإلعالم يف التأثري عىل الرأي العام ومقدرته عىل خلق وجهة 
نظر مؤيدة أو معارضة لقضية ما، وأنا مقتنع تماماً بأن 

اإلعالم سالح قوي ومؤثر.

 كلنا نعلم التجريف الذي حصل للمؤسســات اإلعالمية 
للدولة ومنها صحيفتكم الغراء )26ســبتمرب( وسيطرة 
املليشــيات االنقالبية عليها وتحويل مسارها لخدمتهم 
إعالمياً، لكنكم استطعتم أن تعيدوها بشكل يتناسب مع 
ظروف الحرب وإمكانياتكم، وكذلك الحال مع املؤسسات 

اإلعالمية االخرى املرئية واملسموعة واملقروءة؛ بذلت هذه 
املؤسسات جهداً كبرياً "عايشــناه" يف العودة إىل الساحة 

اإلعالمية.

 ونحن يف الخارجية بذلنا جهداً كبرياً إليقاف املؤسسات 
اإلعالمية املســيطر عليها من قبل املليشيا الحوثية التي 
كانت تبث عرب القمر )النايل سات( وتم التعامل عرب بعثتنا 
يف جامعة الدول العربية وتم ايقاف بثها لكنها عاودت البث 
عرب دولة اخرى بعد فرتة من الزمن. لكنني االحظ التحسن 
النسبي يف املؤسسة اإلعالمية الرسمية، كما ال نغفل الدور 
الكبري الذي لعبته املؤسســات اإلعالمية يف الدول العربية 

الشقيقة والزالت يف دعم الرعية وقوات التحالف يف مواجهة 
املليشيات االنقالبية وهي جهود تستحق التقدير. 

 خزان صافر
◌  فيمــا يتعلق بموضوع خزان صافــر الذي يعد احد 
االشكاالت التي ال تواجه األمن الوطني فحسب، بل واألمن 
االقليمي للبحر األحمر، واإلرهابيون الحوثيون يرفضون 
دخول فريق الصيانة إلصالحه ويتخذونه وسيلة تهديد.. 

لو تطلعونا عن آخر املستجدات وهذا امللف؟ 
خزان صافر يمثل تهديداً انسانياً واقتصادياً وبيئياً لبالدنا 
وللدول املطلة عىل البحر األحمر بعد توقف عملية صيانته منذ 
العام 2015م وقد تبنت وزارة الخارجية إيصال هذه الرسالة 
إىل العالم نتج عنها عقد جلسة خاصة عقدها مجلس األمن 
منتصف العام املايض وتم تكليف فريق فني من األمم املتحدة 
ملعالجة وضع الخزان ، لكن املليشيات الحوثية الزالت تعيق 
جهود عملية وصول الفريق الفني ملعاينة وصيانة الخزان 
واستخراج النفط منه، نعلم جيداً ان املليشيات الحوثية ال 
تهتم باألثار التي قد تنجم عن انفجار الخزان، بقدر ما تهتم 

باستغالله لالبتزاز السيايس املقيت.  

إيران والمليشيا الحوثية
أكدت مجريات األحداث عىل الساحة الوطنية واإلقليمية 
العالقة الوطيدة التي تربط إيران باملليشيات الحوثية ودعمها 
الالمحدود لهم ســواء بالخرباء أو السالح، ومؤخرا عينت 

سفريا لها لديهم..

◌  أنتم يف الحكومة كيف تنظرون إىل التدخالت اإليرانية 
السافرة بالشأن الداخيل اليمني؟ وسياسيا ماذا يعني 
تعيني إيران ســفريا لها يف العاصمة املختطفة صنعاء 

وحضوره كل فعالياتهم؟
يوماً بعد يوم يتضح للعالم أجمع العالقة 
املشــؤومة بني إيران ومليشيات الحوثي 
االنقالبية وما ينتج عنها من تهديد لألمن 

والسلم الدوليني.

 إن استمرار إيران يف دعم هذه املليشيات 
ما هو إال تأكيد عىل التدخالت الســافرة 
إليران يف بالدنا واملنطقة وادعاًء باطالً بدعم 
فئة أو طائفة من املجتمع اليمني الذي كان 
متعايشاً ملئات السنني دون وجود أية نزعة 

طائفية او مناطقية.

تظل إيران صاحبــة الطموح االكرب يف 
محاولة توســعها يف املنطقة عىل حساب 
استقرار وأمن الشعوب الرافضة لفرض 
مبدأ التدخل يف الســيادة الوطنية للبلدان 
، نعلم جميعاً أهداف إيران يف الســيطرة 
عىل املياه الدافئة املمتدة من مضيق هرمز 
إىل باب املندب هذه السيطرة املأمولة من 
قبلها ستتيح لها السيطرة عىل أهم خطوط 
املالحة البحرية وفرض تواجدها يف املمرات 
الدولية لخطــوط التجــارة الدولية مما 
سيعطيها افضلية كربى يف املكانة الدولية، 
هذه األفضلية تســعى إليها إيران بطرق 
دعم املليشيات الحوثية إلحداث حالة من 
الفوىض وعدم االستقرار وتقويض اعادة 
بناء الدولة لتتمكن من هذه السيطرة، كما 
أن إرسال إيران لإلرهابي أيرلو إىل العاصمة 
املحتلة صنعاء بمثابة حاكم عسكري دليل 
أكيد عىل السيطرة اإليرانية املستمرة عىل 

املليشيات الحوثية. 

اتفاق ستوكهولم
◌  فيما يتعلق بملف اتفاق ستوكهولم بشأن 
الحديدة.. الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم 
وقصفهم املستمر للقوات املشرتكة هناك 
ومنــازل املواطنني ومزارعهــم.. أنتم يف 
الحكومة الجديدة هل ستتقبلون بقاء هذا 
الواقع كما هو عليه أم ستكون لكم كلمة 

تضعون فيها حدا لهذه اإلشكالية؟
نحن دوماً دعاة سالم .. وقبولنا بإجراء 
مفاوضات ستوكهولم برغم كل التعنت واإلرهاب الحوثي 
كان حرصاً من الحكومة الرعية عىل اعطاء فرصة للعالم 
ليعلم تعنت هذه املليشــيا وما تمارسه من إرهاب وعدم 
رغبتها بالسالم وفخامة الرئيس كان املوجه لنا للقبول ببنود 
االتفاق الذي لم ينفذ الحوثيون منه شيئاً بل انهم استعرضوا 
يف مرسحية هزلية مســألة دور االستالم والتسليم لبعض 
املنشــآت فيما بينهم، لكنني أؤكد أن مرجعية املفاوضات 
كافــة وأدبياتها تعد موروثاً  مهما ً يتم االســتناد اليه يف 
التوجه نحو احالل السالم يف اليمن الذي نستمر يف الدعوة 
إليه ولكن بناء عىل التزام الطرف اآلخر الحوثي باملحددات 
الوطنية واإلقليمية واألممية إلحالل الســالم واإلستناد إىل 
القرارات االممية امللزمة يف أي مفاوضات قادمة والسيما 

القرار الدويل 2216.

   اإلرهاب الحوثي
◌  جرائم الحوثيــني تكاد ال تحىص ســواء يف مناطق 
سيطرتهم أو يف املناطق املحررة وآخرها ما حصل يف 
مطار عدن ويحصل حاليا يف الحيمة بمحافظة تعز ولم 
يكن من مواساة ألهايل الضحايا ورادع لهذه الجرائم غري 
االدانة محليا واقليميا ودوليا.. فهل سنظل ندين ونحذر 

ونتابع أم لديكم يف الحكومة توجهات أخرى لوضع حدا 
لهذه االنتهاكات والجرائم؟

اإلرهاب الحوثي يف مناطق ســيطرتهم تجاوز الحدود 
وأصبح يمثل كارثة إنسانية شملت رقعة كبرية من األرض 
اليمنية وتتزايد بشــكل يثبت ان هذه املليشيات اإلرهابية 
تتعطش للدماء وال يوجد لديها ضمري رادع يحد من طموحها 
يف التوسع والسيطرة وممارساتها البشعة تجاه املواطنني 
املدنيني العزل، واألحداث األخرية باســتهداف مطار عدن 
والجرائم البشعة يف محافظتي تعز والبيضاء تؤكد توجهها 

الدموي.

 وبناء عىل تلك املعطيات كان لنا يف الخارجية وألشــقائنا 
فاعلية كبرية يف الدفع لتصنيف املليشــيات الحوثية جماعة 
إرهابية من قبل الواليات املتحدة االمريكية وما يرتتب عىل هذا 
التصنيف من مالحقات ألفرادهم دولياً وعقوبات عىل الجرائم 
التي ارتكبتها وال زالت ضد االنسانية والتي ال تسقط بالتقادم.

  شؤون المغتربين
◌  ضمت إليكم وزارة املغرتبــني وهناك قضايا وهموم 
ومشاكل كثرية متعلقة بوضع املغرتبني يف دول االغرتاب  
ســتواجهكم يف هذا امللف .. أين وضعتموها يف قائمة 

اهتماماتكم؟
كان وال زال املغرتب اليمني هو مركــز االهتمام األول 
بالنسبة لوزارة الخارجية وبعثاتها املختلفة يف البلدان؛ وهناك 
تواصل مستمر التمام هذه التسهيالت ودفع البعثات للقيام 
بدور متواصل يف تحسني عالقة املغرتب اليمني بالدول مقر 

عمل البعثات.

 كان املغرتب اليمني أحد املحددات املهمة يف عملية افتتاح 
مقر البعثات الدبلوماســية إىل جانب املصالح االقتصادية 
والسياسية، والزال محور ارتكاز العمل القنصيل يف البعثات 
هو املغرتب اليمني.. أعلم مشاكل املغرتب واالغرتاب فأنا ابن 
أحد املغرتبني، ووزارة الخارجية وشؤون املغرتبني ستعيد 
ترتيب مكتب شؤون املغرتبني يف العاصمة املؤقتة عدن وبما 

يحقق مصلحة املواطنني.

الطلبة المبتعثون
◌ فيما يتعلق بالطالب املبتعثني خارج اليمن واإلشكاالت 
التي يواجهونها سواء فيما يتعلق بمستحقاتهم أو مع 
الجامعات املبتعثــني اليها، إىل جانب ما يتعرضون له 
من إهانات يف بعض السفارات كما حصل يف العاصمة 
الروسية موسكو.. ما الحلول التي ستتخذونها إزاء ذلك؟

مشاكل الطالب اليمنيني الدارسني يف الخارج تمثل تحدياً 
حقيقياً للبعثات ولوزارة الخارجية ونحن نعلم جيداً حجم 
املعاناة التي يعيشــها الطالب عند تأخر املساعدة املالية 

املمنوحة له من الدولة.

كانت األمور يف السابق تسري بسالسة وتقر ميزانية وزارة 
التعليم العايل بناء عىل خطة مرســومة يحــدد فيها اعداد 
الطالب ودول تواجدهم واملؤسسات التعليمية التي يدرسون 
فيها والتاريخ املحدد لتخرجهم؛ هناك " الئحة " تحدد هذه 
املسائل لكن ظروف الحرب وعدم استقرار النظام املرصيف يف 
اليمن نتيجة التالعب الحوثي بالعملة جعل من مسألة إرسال 
املخصصات املالية لهم غــري منتظمة مع مراعاة توجيهات 
فخامة األخ رئيس الجمهوريــة ودولة رئيس الوزراء اللذين 
يوليان الطالب يف الخارج اولوية باعتبارهم ثروة املستقبل ، كما 
أن وزارة الخارجية تؤكد دوماً عىل بعثاتها برضورة التعامل 

اإليجابي والجيد مع طالبنا يف الخارج والتعاون معهم . 

العالقة مع التحالف
◌  كيف تقيمون العالقة بني الحكومــة اليمنية وقيادة 
التحالف بشكل خاص وبني اليمن ومحيطه االقليمي 

بشكل عام يف ظل الظروف الراهنة؟
ما يجمعنا وأشــقاؤنا يف التحالف هــي االخوة والدم 
واملصري املشــرتك، جميعنا نؤمن بأن مواجهة املليشيات 
الحوثية اإلرهابية هو تحد مشــرتك لدول االقليم وهوما 
ملسناه عند أشــقائنا يف دول التحالف وعىل رأسهم اململكة 
العربية السعودية، هذا اإليمان هو ما دفع األشقاء يف تحالف 
دعم الرعية ملســاعدتنا يف دحر املليشيا اإلرهابية ودعم 
قوات الجيش اليمني سعياً نحو تحرير بقية االرايض التي 
يسيطر عليها اإلرهابيون الحوثيون ومواصلة هذا الدعم يف 
املرحلة القادمة اصبح رضورة ملحة خاصة يف ظل حكومة 
الكفاءات السياسية الحالية والتي تتطلع إىل مزيد من دعم 

التحالف إلنجاح مهامها. 

أحالم وآمال
◌ يف األخري هل لنا أن نحلم بمستقبل أفضل ويمن جديد 
خال من املليشــيا اإلرهابية والفســاد وسيطرة فرد 
أو جماعة أو جهة عــىل البالد بطولها وعرضها؟ وهل 
مخرجات الحوار الوطني التي اجمع عليها اليمنيون 

ستتحقق عىل الواقع؟
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل .. حياتنا كلها قائمة 
عىل األمــل وعىل العمل؛ واألمل والعمــل أمران متالزمان؛ 
إحداهما يحدد املسار واآلخر يســعى لتنفيذه وصوالً إىل 
تحقيق الهدف املنشود، ونحن مؤمنون بأن القادم سيكون 
أفضل، وستتخلص بالدنا من هذه املليشيات بفضل تكاتف 
أبناء الوطن أجمع، وبدعم من االشــقاء، وسيكون هنالك 
يمن جديد يتساوى فيه الناس جميعاً، محققني أهدافهم 

وطموحاتهم تحت مظلة اليمن األسمى.  

يف األخري نشكركم معايل الوزير عىل سعة صدركم ونتمنى 
ملعاليكم التوفيق والنجاح يف مهامكم

شكراً جزيالً .. ونتمنى لصحيفتكم الغراء املزيد من التألق 
والنجاح.

    رغم الدعوات المستمرة من الحكومة إلحالل 
السالم إال أنه لم يعد خيارا متاحًا للمليشيات

    إيــران صاحبة الطمــوح األكرب يف اليمــن واملنطقة 
وإرساهلا لإلرهايب أيرلو إىل صنعاء بمثابة حاكم عسكري
    خــزان صافر يهدد الــدول المطلة على 
البحر األحمر وإعاقة الحوثيين اإلرهابيين 

وصول فريق الصيانة ابتزاز سياسي
    اإلرهاب احلوثي يف مناطق ســيطرهتم جتاوز 

احلدود وأصبح يمثل كارثة إنسانية
    مــا يجمعنــا والتحالــف األخــوة والــدم 
والمصيــر المشــترك ومواجهة المليشــيا 

اإلرهابية تحد مشترك لكل دول اإلقليم
   اخلارجيــة كغريها مــن مؤسســات الدولة تعرضت 
للتجريف وقريباً ســيتم اســتكامل جتهيز مقرها يف عدن 

وإعادة ترتيب وضع ديواهنا العام ودوائرها املختلفة
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سيايس ودبلومايس من الطراز الرفيع تشبع بقيم الحرية واالنتصار للقضية 
الوطنية الجامعة، كان دوماً حزبه الوطن، يمتلك كاريزما وعالقات واسعة 
يف األوساط الدولية، تميز بنشــاطه الدبلومايس يف املحافل الدولية، حينما 
اختطفه الحوثيون كان يحمل بني يديه الوطن، لكنه لم يرتهن ألطماعهم 
ولم يستكن ألراجيفهم وتهديداتهم، حلم بوطن آمن ومستقر، توىل عدداً من 
املناصب القيادية يف الدولة ونجح فيها وكان آخرها سفري بالدنا يف واشنطن.
إنه الدبلومايس الســفري الدكتور أحمد عوض بن مبارك-وزير الخارجية 
وشؤون املغرتبني، كان حديثه لصحيفة »26سبتمرب« ضافياً وهو يتحدث 
عن الوطن املكلوم والوضع الذي تعيشــه البالد يف ظل االنقالب املليشاوي 
الحوثي املدعوم من إيران واإلشــكاالت التي تواجه عمل الحكومة وغريها 
من القضايا واملوضوعات ذات الصلة لكنه أكد انه سيتم تجاوزها بفضل 
دعم القيادة السياسية والتفاهم الكبري املوجود بني أعضاء الحكومة ودعم 

ومساندة التحالف العربي .. فإىل تفاصيل الحوار: 

   حاوره: أنــــــور العــامــري

بعد محاولة استهداف الحكومة بكامل أعضائها في مطار عدن والقضاء على أحالم اليمنيين
:» « وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ

مجيعنا مستهدفون وخيارنا الوحيد االصطفاف خلف القيادة السياسيةمجيعنا مستهدفون وخيارنا الوحيد االصطفاف خلف القيادة السياسية
الحكومة الحالية يسودها التفاهم ونواجه التحديات بإصرار كبير
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عمر علي - مجيد الضبابي

اختتم محور تعز  يوم امس فعاليات تدشني 
العام التدريبي  للعام الجديد يف مختلف وحداته 

والويته العسكرية ..
حيث اختتم املحور انشــطتة التدشــينه يف 
قيادة اللواء الخامس حمايه رئاســيه  بحضور 
أركان حــرب محور تعز العميــد / عبدالعزيز 
املجيدي، والعقيد الركن / سعيد الصربي رئيس 
شــعبة التدريب يف محور تعز، ورئيس عمليات 
اللواء الخامس حمايه رئاسيه العقيد / جمال 
مســدوس،  وعدد من أركانات وضباط وصف 

ضباط و الجنود اللواء.
وأشاد العميد املجيدي بما تقدمه قيادة وضباط 
وجنود اللواء الخامس حماية رئاسية من التنظيم 
والرتتيب وااللتزام بالقوانني واألنظمة العسكرية.

كما ثمــن تضحيات اللواء الخامس وأشــاد 
بالتزامه باالنتشار يف مرسح العمليات القتالية 
الخاصة به، ويف مرسح عمليات أخرى يف مختلف 
الوحدات والجبهات القتالية من تقديم االسناد 

والدعم والتعزيز للجبهات.
وحث جميــع وحدات الجيــش الوطني عىل 
شحذ الهمم واالتجاه نحو الهدف األسمى لحسم 
املعركة الرضورية واستكمال تحرير مدينة تعز 
لدحر ميليشيا االنقالب الحوثي اإلرهابية  وبناء 

الدولة وترسيخ الجمهورية .
وشــدد عىل رضورة "رفع الــروح املعنوية 
والقتالية، والبقاء دوما كالصخرة الصماء التي 
تتحطم عليها كل املؤامرات بفضل الله وبفضل 

الجنود املقاتلني سُيبنى الوطن املنشود".
بدوره، أكد رئيس عمليــات اللواء الخامس 

العقيد جمال مسدوس حرص قيادة اللواء عىل 
مستوى تدريب منتسبيه وصقل مهارتهم وفق 

أسس ومبادئ التدريب الحديثة.
وقال إن "املرحلة تتطلب منا جميعا بذل مزيدا 
من الجهود واستخدام الوسائل والطرق ألساليب 
التدريب وفقا ملتطلبات املعركة، والتي فرضتها 
علينا امليليشــيا الحوثيــة اإلرهابية واملصنفة 
إرهابيــة بانقالبها عىل الدســتور والرعية 

والوطن بأكمله".
وأكد مســدوس عىل أهمية تصــدي جميع 
الوحدات العسكرية للمؤامرات الدنيئة ومحاربة 

الفكر الخبيث عىل كل األصعدة واملستويات.
 اللواء 35 مدرع .. انضباط ومعنويات عالية 

دشنت قيادة اللواء 35 مدرع، مطلع األسبوع، 
العام التدريبي القتايل واملعنوي للعام 2021م، 
بحفل خطابي وعرض عسكري ملنتسبي اللواء.

ويف حفل التدشــني ألقى العميــد عبدالعزيز 
املجيدي اركان حرب محور تعز كلمة نقل فيها 
تحايا القيادة العسكرية ألبطال اللواء 35 مدرع، 
مشــيدا بمســتوى االنضباط والروح املعنوية 

العالية لدى منتسبي اللواء 35 مدرع.

وثمــن العميد املجيدي تضحيــات اللواء 35 
مدرع ودوره البطويل يف مواجهة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، ورصيــده النضايل الزاخر بالبطوالت 
الوطنية بقيادة صاحب الطلقة األوىل يف مواجهة 
االنقالب الشــهيد القائد اللــواء الركن عدنان 

الحمادي رحمة الله عليه .
كما حث املجيدي ضباط وصف وجنود اللواء 
35 مدرع عــىل مضاعفة االهتمــام بالتدريب 
والتأهيل العسكري، وأهمية إبقاء الروح املعنوية 
متقدة، ورضورة تجســيد االنضباط وااللتزام 

العسكري يف كل األوقات.

 من جهته أشار رئيس أركان اللواء 35 مدرع، 
العقيد/ محمد الجائفي، إىل اهتمام قيادة اللواء 
بتدريب وتأهيل املقاتلني، والســعي إلكسابهم 

مزيد من املهارات القتالية.
كما القى نائب ركــن تدريب اللواء 35 مدرع 
العقيد/ حبيب الربايص كلمة اســتعرض فيها 
الجاهزية العالية لدى منتســبي اللواء، الفتا إىل 
أن العام التدريبي الجديــد، يأتي امتدادا للدور 
الذي جسده منتسبو اللواء 35 مدرع منذ إعادة 
تأسيســه وما قدموا من بطــوالت عظيمة يف 

مختلف جبهات العزة والكرامة.
ويف حفل التدشــني قدمت وحدات رمزية من 
كتائب اللواء 35 مدرع، عرضا عسكريا، عكست 
من خالله الجاهزية القتالية العالية التي يتمتع 
بها منتسبو اللواء، ومعنوياتهم العالية يف تنفيذ 

املهام عىل أكمل وجه.
اللواء الرابع .. مسؤولية وطنية وروح قتالية 

يف ذات السياق أقام اللواء الرابع مشاة جبيل، 
حفل تدشني العام التدريبي العملياتي والقتايل 

واملعنوي 2021م .
وخالل حفل التدشني حث رئيس أركان املحور 
العميد املجيــدي قيادة وضباط وأفــراد اللواء 
الرابع، عىل مضاعفة االهتمام بالتدريب والتأهيل 
العسكري، مشــددا عىل أهمية التدريب القتايل، 

والتحيل باالنضباط العسكري.
من جهته قال رئيس أركان اللواء الرابع مشاة 
جبيل، العقيد الركن/ ناجي الشطاف : إن العام 
2021 سيكون عام التأهيل العسكري، وتطوير 
املهارات والعمل املؤســيس واملهني داخل اللواء 
وبما يواكب املهام الوطنية العظيمة ملنتســبي 

اللواء .

تدشين 66

 دشن قائد املنطقة العسكرية األوىل قائد اللواء 
37مدرع اللواء الركن / صالح محمد طيمس ،  
ومدير عام األمن والرطة بالوادي والصحراء 
العميد / مبارك احمد العوبثاني بقيادة املنطقة 
العسكرية األوىل  املرحلة األوىل للعام التدريبي 
والعملياتي والقتايل واإلعداد املعنوي 2021م 
بمشــاركة أجهزة الرطة واألمن يف الوادي 

والصحراء.
ويف حفل التدشني  ألقى رئيس عمليات املنطقة 
العســكرية األوىل كلمة  عرب فيها باسم قيادة 
وضباط ومنتسبي املنطقة العسكرية األوىل عن 
تهنئتهم  للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامة األخ املشري الركن / عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املســلحة، ونائب رئيس الجمهورية   الفريق 
الركن / عيل محسن صالح  وقيادة وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة وإىل كل املقاتلني 
املرابطني يف الجبهات ومواقع الرف والبطولة 
يف كل شرب من هذا الوطن الغايل  بمناسبة تدشني 

املرحلة األوىل للعام التدريبي 2021م.
كما قدم الشــكر لكافة منتسبي املنطقة 
العســكرية األوىل والوحدات األمنية بالوادي 
والصحراء الذين جعلوا من وادي حرضموت 

نموذجا لألمن والسالم وقبلة للمحبة والتعايش  
تجىل من خالل احتضان مدينة سيئون ألكرب 
صفقة تبادل لألرسى واملختطفني بني قواتنا 
الجيش الوطني ومليشــيا الحوثي املتمردة 
برعاية الصليب األحمر الدويل يف شهر اكتوبر 
من العام 2020م، وكذلك تنظيم  حمالت اغالق 
املدن وتنفيذ حالــة الطوارئ للحد من تفيش 
كورونــا وتنفيذ عدد مــن املداهمات ألوكار 
اإلرهاب والتخريب وضبط الحالة األمنية حيث 
تفانى الجميع يف تأدية  مهامه بإخالص ووعي 

عاليني .
مؤكدا يف كلمة للجميع قيادة عليا وســلطة 
محلية ومواطنني ، أننا سنكون حراس الوطن 
األوفياء للوطــن عامة وحرضمــوت الوادي 
والصحراء خاصة وأنه مهمــا زادت املؤامرات 
واملحاوالت لزعزعة األمن فلــن يثنينا ذلك عن 
تأدية مهامنا جنبا اىل جنب مــع إخواننا أفراد 
األمن بجميع فروعه واخواننا يف التحالف العربي 
، وإدراكنا التام  حجم املؤامرات عىل وطننا ومقدرا 

الصعوبات التي تعرتض مسريتنا للسالم.
تجديد العهد 

وخــالل الحفل القيت كلمــة تجديد العهد 
للضباط واألفراد أكد املالزم 2/راجح سعد الريف 

برتجمة ما تلقيناه من معارف وخربات عسكرية 
عىل وحداتنا وأفرادنا بما يسهم يف رفع الكفاءة 
والجاهزية القتالية ملنتســبي وحداتنا ونجدد 
العهد والوالء لقيادتنا السياسية والعسكرية 
بان نكون جنودا أوفيا وحراسا أمناء ملكتسبات 
شــعبنا وأن نبذل قصارى جهدنا يف الحفاظ 
عىل الجاهزية القتالية واملعنوية لوحداتنا وأن 
نحافظ عىل ما يقع تحت مسؤوليتنا من عهد 
تخص قواتنا املسلحة واألمن متسلحني باملعارف 
واألمانة وما يمليه علينا القســم العسكري 
بالحفاظ عىل النظام الجمهوري حامني حمى 

الوطن برا وبحرا وجوا.
و شــهد الحفل عرضا عســكريا لوحدات 
عسكرية رمزية من قيادة املنطقة العسكرية 
األوىل والوحدات األمنية   عكس مدى استفادة 
األفراد والضباط من عملية التأهيل، ومؤكدين 
جاهزيتهم القتالية واملعنويــة لتنفيذ املهام 
والربامج خالل العام التدريبي والقتايل واملعنوي 

الجديد.
ويف ختام الحفل  تم تكريم الضباط املربزين يف 
الدورة التدريبية للضباط املرتقني من الوحدات 
العسكرية واألمنية التي عقدت يف قيادة املنطقة 

العسكرية األوىل  يف العام املنرصم.

قيادة حمور تعز ختتتم تدشني العام التدريبي اجلديد 2021م 

منتسبوها يؤكدون استمرارهم في ترسيخ األمن في الوادي والصحراء..

املنطقة العسكرية األوىل تدشن العام التدريبي اجلديد
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اللواء 22 ميكا .. تطوير وبناء القدرات القتالية
ويف إطار عمليات التدشني للعام الجديد دشنت 
قيادة اللواء 22 ميكا الدورة التنشيطية الثانية 
لقــادة الكتائب وأركانات اللــواء، وذلك ضمن 
املرحلة التدريبية األوىل للعام التدريبي العملياتي 

والقتايل واملعنوي 2021م .
ويف حفل التدشــني، أكد العميد/ عبدالعزيز 
املجيدي، رئيس أركان املحور، عىل أهمية التدريب 

القتايل يف بناء وتطوير القوات املسلحة .
من جهته، أكد قائد اللواء 22 ميكا، العميد/ 
محمد املحفــدي عىل الوالء للوطــن وللقيادة 

السياسية والعسكرية.
وقال العميد املحفدي "نسعى يف العام التدريبي 
الجديد إىل التأهيل العســكري لكافة منتسبي 
اللواء 22 ميكا من جنود وصف وضباط، وتطوير 

العمل املؤسيس يف مفاصل الجيش ".
وأشار العميد املحفدي، إىل أن الدورة التنشيطية 
من شأنها أن تعمل عىل رفع مستوى عمل وأداء 
قادة الكتائب وأركانات اللواء وتطوير املهارات 
العسكرية يف إطار تعزيز بناء مؤسسة عسكرية 
قوية وعقيدة وطنية راسخة وروح قتالية عالية 
يف إطار تحقيق الهدف املنشود واملتمثل يف تحرير 

ما تبقى من مناطق املحافظة الواقعة تحت ظلم 
وجربوت وحقد املليشيا الحوثية اإلرهابية.

 اللواء 170 دفاع جوي .. مهام جسيمة
في القضاء على المليشيا الحوثية 

من جهتها دشــنت قيادة اللواء 170 دفاع /
جوي بتعــز الخميس املايض، العــام التدريبي 
والقتايل والعملياتــي واملعنوي الجديد 2021م، 
بحضــور أركان حرب محور تعــز العميد عبد 
العزيز املجيدي والذي أكــد يف كلمته أن مرسح 
عمليات اللواء 170 د/جو تعد من أهم الجبهات 
التي يرابط فيها أبطال اللواء وهو ما يستوجب 
العمل عىل تطوير القــدرات القتالية للمقاتلني 
وإكسابهم املزيد من املعلومات واملهارات الجديدة 
يف جميــع الجوانب العســكرية وتعزيز القوة 
الهجومية والدفاعية بشكل مستمر ليؤدي اللواء 

املهام املنوطة به بشكل أفضل.
قائد اللواء العميد الركن /عبدالله عبد حمود 
املخاليف من جهته هنأ يف مســتهل كلمته قيادة 
ومنتســبي الجيش واألجهزة األمنية ، بالعام 
الجديد مستعرضاً اإلنجازات التي حققها اللواء 
170 د/جو خــالل العــام 2020م يف مختلف 

الجوانب.

وأكد املخاليف، عىل أهمية التدريب واالنضباط..
مشرياً اىل أن العام الجديد سيشهد تحقيق نتائج 
ملموســة يف مهام ودور اللواء 170 د/جو. يف 
تطهري ما تبقى من محافظة تعز تحت سيطرة 
مليشــيا اإلرهاب الحوثــي املدعومة من إيران 
وما تقدم عليه من جرائم انسانية ووحشية يف 
املحافظة مستشهدا بما يحدث يف عزلة الحيمة 

من جرائم حرب ضد املواطنني الُعزَّل .
الفتاً اىل أن عمليات ترقيــم االطقم واآلليات 
واملعدات العســكرية باللواء جارية ، كماهي يف 
جميع الوحدات العسكرية يف املحور ملا فيه ضبط 

حركة األطقم واستخدامها يف مهامها املحددة.
 اللواء 17 مشاة . الحارس القوي واألمين لبوابة تعز 

الغربية
وتتواصل عملية تدشــني العــام التدريبي 
العملياتي والقتايل واملعنــوي 2021م، يف بقية 
األلوية والوحدات العسكرية يف محور تعز ،حيث 
دشنت قيادة اللواء 17 مشاة، منتصف االسبوع، 
العام التدريبــي، والعملياتي الجديد 2021. ويف 
حفل التدشني أشار أركان محور تعز أن تضحيات 
أبطال اللواء 17 مشاة ال تخفى عىل أحد، بكونه 
يمثل الحارس القوي واالمني لبوابة تعز الغربية 

، مشددا عىل رضورة أن يتميز هذا العام بتدريب 
شامل لكل وحدات القتال، والجاهزية واليقظة 

الدائمة .
من جهته، ألقى قائد اللــواء العميد عبدامللك 
األهدل، كلمة حث فيها عىل أهمية رفع الجاهزية 
القتالية، والتحيل باليقظــة إضافة إىل أهمية 

التطوير والتدريب العسكري املستمر.
وقال العميد عبدامللك األهــدل، إن هذا العام، 
عام التأهيل العسكري للضباط والصف واألفراد، 
ليتمكن الجميع القيام بواجبهم وتنفيذ املهام 
بكفاءة عالية ..مؤكدا ً أن ذلك سيكون بالتخطيط 

والتدريب الجيد والقيادة واإلدارة الفاعلة .
ونوه العميــد األهدل، إىل أن العــام الجديد، 
ســيكون عام النرص والخالص، وتجديد الهمة 
والعزيمة، والعهد والوفاء عىل مواصلة مشوار 

النضال ضد املليشيا الحوثية .

اللواء 145 مشاة..  بطوالت وتضحيات  
ودشــنت قيادة اللواء 145مشاة، يوم الثالثا 

املايض املرحلة األوىل من العام التدريبي الجديد، 
وذلك بحضور العميد/ عبدالعزيز املجيدي رئيس 

أركان املحور، وعدد من قيادة واركانات اللواء .

وأشــاد العميد/ عبدالعزيز املجيدي، بالدور 
البطويل والتضحيات التي يبذلها قيادة وضباط 
وصف وجنود اللواء 145 مشاه يف مرسح عملياته، 
واملتمثل يف التصدي للمليشيا الحوثية اإلرهابية، 
وفك الحصار الجائر عن املدينة، آخرها استشهاد 

رئيس أركان اللواء العقيد/ حمزة شداد.
وأشــار العميد املجيــدي، إىل أهمية التدريب 
والتأهيل العسكري واإلعداد املعنوي للمقاتلني 
ودوره املحوري يف كســب املهــارات القتالية 
وتجنيب الخسائر املادية والبرية، وتغيري سري 

املعركة يف ميادين القتال 
من جانبه ألقى رئيــس أركان اللواء العقيد/ 
حمود األصبحي، كلمة اســتهلها بوقفة إجالل 
وإكبار للشــهداء األبرار، وقراءة الفاتحة عىل 
أرواحهم الطاهرة، التي استشهدت خالل العام 
املايض واألعوام السابقة، يف مختلف الجبهات عىل 

أمتداد جبهات القتال.
وقال العقيد األصبحي، إن تدشني هذا الربنامج 
التدريبي والعملياتي واإلعداد املعنوي لهذا العام، 
يأتي تاكيدا عىل عزمنا يف مواصلة السري عىل نهج 
الشهداء األبطال، وأننا ماضون عىل العهد، حتى 
دحر املليشيا الحوثية اإلرهابية واستعادة الدولة 

وكافة مؤسساتها.
من جهته قال املقدم/ فؤاد القديس، مساعد 
القائد لشــؤون التوجيه املعنوي، إن التجهيز 
القتايل واإلعداد املعنوي يف اللواء يسريان عىل خط 

متواز واحد.
مشرياً أن منتســبي اللواء يتمتعون جاهزية 
قتالية وروح معنويــة عالية، وأثر ذلك نجده يف 
الصمود والنضال البطويل  الذي نشاهده كل يوم 

عىل مرسح عمليات اللواء .
يف الســياق، أكد قادة كتائب اللواء، عىل أنهم 
ســيظلون جنوًدا أوفياء للوطن وسيبذلون يف 
ســبيله كل طاقتهم، حتى تحرير ما تبقى من 
مديريات تعز والوطن أجمع من قبضة املليشيا 

االنقالبية .
كما أبدوا استعدادهم يف تنفيذ كافة الربامج 
والخطط التدريبية لألفراد والقادة عىل مختلف 
املســتويات، بما يعزز الروح املعنوية القتالية، 

ورفع الكفاءة ومستوى االنضباط العسكري .

دائرة املستودعات العسكرية تدشن العام التدريبي 2021م 

اللواء الذيباين يشيد باملواقف الوطنية لقبائل مراد يف 
مواجهة املرشوع اإلمامي الكهنويت

لواء الدفاع الساحيل يدشن عامه التدريبي اجلديد بجاهزية عالية

دّشن اللواء 83 مدفعية املرحلة األوىل من العام التدريبي 
والقتايل الجديد 2021، بتخريج دفعة جديدة من كتيبة املشاة.
وأوضح قائد اللواء 83 مدفعيــة العميد ركن عادل 
الشيبة، يف كلمته خالل حفل التدشني الذي أقيم يوم أمس 
أن تخرج هذه الدفعة جاء بعد استكمال أفرادها دورة 
تدريبية مكّثفة أكسبها املهارات املطلوبة بما يمكنها من 

تأدية مهامها عىل الوجه األمثل.
وأشاد العميد الشيبة، بالجاهزية القتالية العالية التي 

يتمتع بها منتسبو اللواء.. مشرياً إىل أن العام التدريبي 
الجديد سيشهد تطورًا يف جانب التدريب والتأهيل لضباط 

وأفراد اللواء يف مختلف املجاالت.
وثمن قائــد اللواء 83 مدفعيــة، تضحيات األبطال 
املرابطني يف مختلف الجبهات واملواقع يف جبهة مريس 
بالضالع، مشــيداً بالبطوالت التي يسطرها كل أبطال 
القوات املسلحة يف مختلف جبهات العزة والكرامة عىل 

امتداد الوطن، ضد العدو الكهنوتي املدعوم إيرانياً.

   الضالع ..اللواء 83 مدفعية يدشن املرحلة األوىل من العام التدريبي 2021 
أدهم فهد

دشن لواء الدفاع الساحيل املرحلة 
األوىل للعام التدريبي 2021م للتدريب 
العملياتي والقتايل واإلعداد املعنوي 

والبدني.
ويف الحفل الذي أقيم يف محافظة 
شــبوة، والــذي ابتدأ بالســالم 
الجمهوري أعرب قائد اللواء العميد 
ركن، زكي عبدالله حسن، عن فخره 
واعتزازه بما أنجزه اللواء بمختلف 
قطاعاتــه من دورات تنشــيطية 
وتخصصيــة ودورات اســتجداد، 
كما أكد عىل امليض قدماً يف التدريب 
والتأهيل لكل منتسبي اللواء الذي 
تقع عىل عاتقهم مسؤولية كبرية يف 

تأمني السواحل اليمنية برياً.

مؤكداً عمل قطاعــات اللواء يف 
املحافظات الساحلية، بكل اقتدار 
ووفــق توجيهات القيــادة العليا 
وبحسب اإلمكانات املتاحة لحماية 

السواحل اليمنية.
وألقيت يف الحفل كلمات التعهد 
ملنتســبي اللواء، التــي عربت عن 
جاهزيتهــم املعنويــة والقتالية، 

وتنفيذهم لجميع الخطط واملهام 
املوكلــة إليهم، كما شــهد عرضاً 
عسكرياً نفذته وحدات رمزية من 

اللواء .

دشنت دائرة املستودعات العســكرية التابعة لهيئة 
اإلسناد اللوجستي العام التدريبي والقتايل 2021، برعاية 
من وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة األركان العامة، وبحضور 
العميد الركن عبدالعزيز الفقيه نائب رئيس هيئة اإلسناد 

اللوجستي، وعدد من قيادات ومنتسبي الدائرة.
ويف التدشني أكد نائب رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي 
العميد الركن عبدالعزيز الفقيه أهمية تاليف السلبيات 
خالل العام الجديد.. مشيدا بما تم إنجازه خالل العام 

السابق رغم شحة اإلمكانيات.
وأضاف أن العام الجديد ســيكون حافالً بالنرص 

والتمكني عىل املليشيا الحوثية والقضاء عليها.
من جانبه قال مدير دائرة املستودعات العميد الركن 
صالــح بريعمة إن لدى الدائرة عدداً من الدراســات 
واملشــاريع املتعلقة بالعمل، إضافــة إىل التخطيط 
لعمل دورات تأهيلية للمختصني يف الدائرة واملناطق 

العسكريةـ بحسب اإلمكانيات املتاحة.

أشاد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن نارص الذيباني، باملوقف 
الوطني الثابت ألبناء قبائل مراد وتاريخها النضايل الكبري يف مواجهة نظام 

اإلمامة الكهنوتي. 
جاء ذلك أثناء تفقده، االثنني، ألبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
يف الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. واطلع رئيس هيئة العمليات الحربية 
عىل سري العمليات العسكرية واملواقع التي تم تطهريها من مليشيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران، خالل األيام املاضية. 
ونقل اللواء الذيباني، للمقاتلني تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة، وتهانيها باالنتصارات األخرية ضد مليشيا اإلرهاب 
الحوثية..معرّباً عن الفخر واالعتزاز باملوقف الوطني والتاريخي لرجال 

قبائل مراد األبّية. 

أشاد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن 
التي يحققها  الوائلي، بالبطوالت واالنتصارات  أمين 
الجدافر،  جبهة  في  والمقاومة،  الجيش  أبطال 

بها. يتمتعون  التي  العالية  المعنوية  وبالروح 
في  الجيش  أبطال  االثنين،  تفقده،  خالل  ذلك  جاء 
جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة 
ومعه قائد اللواء ٢٢مشاة، العميد الركن عبده عبدالله 

المخالفي.
"إن  السادسة:  العسكرية  المنطقة  قائد   وقال 
 .. مستمرة  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  مع  المعارك 
مؤكداً أن أبطال الجيش  يواصلون تحقيق االنتصارات 
خسائر  المليشيا  ويكبدون  الجبهات،  مختلف  في 

فادحة". ومادية  بشرية 
في  اآلن  يحدث  وما  سينتصر  "الجيش  وأضاف 
مختلف الجبهات من دك للمليشيا الحوثية اإلرهابية 

هو دليل على أننا سننتصر وسنحرر كافة محافظات 
الجمهورية".

وأكد اللواء الوائلي ، أن مليشيا الحوثي اإلرهابية، في 
انهيار مستمر في مختلف جبهات محافظة الجوف.. 
عناصرها  تحشد  الحوثية  المليشيا  بأن  موضحاً 
باستمرار وبصورة يومية، وأن حشودها وتعزيزاتها 
تلتهمها نيران الجيش الوطني وطيران تحالف دعم 

الشرعية بشكل دائم. 
 وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة: "رصدنا 
المليشيا  عناصر  وسط  وسخط  تذمر  حالة 
االنقالبية وهناك استعداد من بعضهم لترك القتال 
أن  إلى  مشيراً  لهم"...  الفرصة  حانت  إذا  معها 
االنقالبية  الحوثي  يكبدون مليشيا  الجيش  أبطال 
مختلف  في  كبيرة  خسائر  إيران،  من  المدعومة 

القتال. جبهات 

اللواء الوائيل: نريان اجليش الوطني وطريان 
التحالف تقيض عىل حشود وتعزيزات املليشيا  
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مقاربات اهلوية يف »معراج مقاربات اهلوية يف »معراج اخللود«اخللود«

ومن دواعي األمل والتفاؤل يف هذا السياق، املجهود األدبي 
النوعي الذي قدمه األديب املقتدر خالد العلواني يف إصداره 
الجديد )معراج الخلود(، فقد اســتطاع من خالله الغوص 
يف جــذور القضايا الوطنية الجمعيــة ، وعرضها بتقنيات 
رسدية غاية يف االبتكار واإلبداع الفني، والالفت يف هذا العمل 
تطويع مقدرات اللغة والبالغة واملوروث لصالح املعالجات 
املوضوعية، بطريقة متفردة وغري مسبوقة، سمحت بتقديم 
الرؤى واألفكار والقضايا والشــخوص، يف وحدة موضوعية 
متماسكة عىل اختالفها وتنوعها، فكل القضايا الجزئية تبلورت 
يف قضية واحدة ال تتجزأ، تمثلت هــذه القضية يف رضورة 
السعي الحثيث للحفاظ عىل سيادة الوطن واستقراره مهما 
بلغ حجم التضحيات وتكثفت األخطار واملشقات، فبدون ذلك 
لن يكون إال جحيم املعاناة واأللم وســيادة الجوع والخوف 

واملوت والجهل والجرائم واالنغالق والضياع.

وألن )معراج الخلود( حمل يف طياته ثراء موضوعيا كبريا، 
كل موضوع منها يتطلب تناوال خاصا به، تبنت هذه القراءة 
تسليط الضوء عىل أحد موضوعاتها األكثر أهمية يف الراهن 
اليمني، جوهر القضية وأساسها ، موضوع الهوية اليمنية التي 

تعرضت للتجريف ومحاوالت الطمس واالجتثاث والتغييب.

عن اإلصدار
صدر الكتاب بطبعتــه األوىل نوفمرب 2020 عن املؤلف يف 
)70( صفحة من القطع املتوسط، وتم تسجيله برقم إيداع 
بدار الكتب اليمنية )30( لسنة 2020م، ويتناول جملة من 
قضايا وشؤون النضال اليمني ماضيا وحارضا ضد اإلمامة 
الكهنوتية، مســتعرضا البطوالت الخالدة للقوات املسلحة 
وأبطال املقاومة الشــعبية وعموم الشعب اليمني يف سبيل 
الحفاظ عىل الجمهورية وحماية مكتسبات الثورات اليمنية 
املتعاقبة، وحفظ ســيادة الوطن وأمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه.

وحفل الكتاب بتقديم الكثري مــن املعالجات واملقاربات 
ملوضوعات حيوية تقع يف إطار السياق العام لنضاالت اليمنيني 
ضد الظالم والكهنوت، برسدية أدبية مدهشــة يف سياقاتها 
وخصائصها الفنية املتكئة عىل تطويع مخزون اللغة والبالغة 

وكنوز الثقافة واملوروث لخدمة الفكرة.

إطاللة موضوعية
أســلفنا القول بأن ثراء موضوعيا حافال يكتنزه الكتاب، 
وكل موضوع عىل حدة بحاجة إىل التناول والبحث والتدقيق 

والقراءة، ولعل أبرز هذه املوضوعات:

 • إرصار أبنــاء اليمن عىل حفظ مكتســبات ثورات 
سبتمرب وأكتوبر نوفمرب، وامليض عىل خطى أجدادهم 

يف النضال ضد قوى التمرد والكهنوت والظالم.

 • استلهام بطوالت وتضحيات الثوار األوائل يف راهن 
النضال.

 • دور القوات املسلحة واملقاومة الشعبية يف مواجهة 
الكهنوت املتمثل يف مليشيا الحوثي املتمردة.

 • دور أبناء اليمن يف التضحية والفداء من أجل الوطن.

 • األدب والشعر والفكر يف خدمة القضايا الوطنية.

 • جرائم الحرب والجرائم اإلنسانية املرتكبة بحق 
اليمنيني من قبل مليشيا الحوثي املتمردة.

 • انتصار القضايا العادلة.

 • تحمل الصعاب واملشقات من أجل الوطن.

 • املصري اليسء للخائنني.

 • التمسك بالهوية اليمنية.

إىل جانب موضوعات أخرى حملت أبعادا وطنية خالصة 
يف سياق النضال الوطني، استعرضها الكاتب واألديب خالد 
العلواني بنســيج درامي امتزجت فيه الصــورة الواقعية 
بالصورة األسطورية، وتكاملت الطاقة البالغية واللغوية مع 
املضامني الفكرية والفلسفية واملعرفية والتاريخية، لتعطي 
معالجات فكرية جذرية  لكثري من جدليات التضحية والنضال 

من أجل االنتصار للوطن وقضاياه العادلة.

مفهوم الهوية
يختلط عىل كثري من الناس مفهوم الهوية، هل هي الثقافة 
أم هي املوروث املادي وغري املادي أم هما معا، وهل هي شكل 
الحكم ونظام الدولة يف البالد أم غري ذلك، ويتساءلون أيضا 
إذا كان األمر كذلك، فإن هذا املفهوم ال ضابط له، ففي أي بلد 
من البلدان تتعدد الثقافات ويتنوع املوروث وقد تختلف النظم 
يف إطار البالد الواحد خصوصا يف البلدان التي تتبنى طابع 
النظام االتحادي الفــدرايل أو الكونفدرايل، وألن هذا املفهوم 
مطاطي حســب اعتقاد البعض فليس بمقدورنا أن نتمسك 

بهوية محددة ونحافظ عليها ونبذل التضحيات من أجلها.

وإليضاح  هذه اإلشكالية، فإن مفهوم الهوية اليمنية مرادف 
ملفهوم الدولة اليمنية، الذي يعني حضور الدولة وسيادتها 

عىل  وسيطرتها 
كافــة أراضيها، 

وانتزاع أي نفوذ ملراكز قوى 
أخرى تقدم نفسها بديال عن الدولة بتبني مشاريع 

سلطوية فرعية قائمة عىل مرجعيات فكرية متوردة ودخيلة 
تمنح أرسا بعينها أو أشخاصا بعينهم تنصيب أنفسهم أوصياء 
عىل مجموعات سكانية أو مناطق جغرافية أو حتى عىل عموم 
الشعب خارج إطار النظام والقانون وسلطات الدولة، ويف ما 
يتعلق بالثقافة  واإلرث الحضاري املادي وغري املادي والرموز 
الوطنية فإنها أيضا عنارص أساسية يف بنيان الهوية، كونها 
تمثل املحددات واملوجهات التي تبنى عليها سياسات الدولة 
وأجندة عملها والخطوط الحمراء التي ال ينبغي تجاوزها بأي 
حال، إىل جانب كونها إطارا وطنيا مرجعيا لحماية املرشوع 
الوطني الكيل، وكشف املشاريع الدخيلة املناهضة للمرشوع 

الوطني الجمعي.

معراج الخلود ومقاربات الهوية
يقدم العمل األدبي النوعي للمثقف واألديب خالد العلواني 
مقاربات فكرية متقدمة ملفهــوم الهوية وما يرتبط به من 
موضوعات وإشكاالت وقضايا ورموز مجسدة، وتربز القيمة 
املعرفية لهذه املقاربات يف أنها خضعت ملعالجات موضوعية 
اعتمدت عىل مقارنة سياقات وقائع مايض وراهن النضال، 
وألنها أيضا خرجت للنور يف مرحلة زمنية تتطلب الكثري من 

جهود حماية الهوية ويف مقدمتها الجهود الفكرية.

ويمكننا أن نلخص مقاربات األديب العلواني ملسألة الهوية 
يف مناح متعددة نشري هنا إىل أبرزها

الهوية هي الدولة
يؤكد معراج الخلود بأن الهوية اليمنية هي الدولة اليمنية 
املدنية ال غريها، وأن ما دونها من كيانات وأطر ومجموعات 
ال بد أن تتالىش جميعها لصالح الدولة خصوصا عند مرور 
الوطن بمحن ومنعطفات خطرية من شأنها أن تعصف بنظام 
الدولة وتسهم يف إحداث ثغرات تتمكن من خاللها املشاريع 
الدخيلة من إرجاع البالد لعصور الظالم والكهنوت واالستبداد، 
فهو يقول ) إن حق الوطــن كبري عىل أبنائه، ومهما اختلف 
أبناء الدار الواحدة يف الرؤى وآليات العمل، فإن ذلك ال يسوغ 
لهم القعود عن النهوض بأدوارهم تجاهه، فالوطن أســمى 

من أن تتحكم بــه خالفات األفراد 
واختالفاتهم، وهو أكرب من القبيلة 
والحزب والطائفة والجماعة والساللة 
والعــرق واملذهــب(، وتتضح هذه 

ملقاربة  أكثر حني يورد عىل لسان )وهبان( أحد ا
أبطال قصته، وهو يؤكد عىل أن الهوية هي )الدولة املدنية( 
وضد الهوية املشــاريع التي تفرض نفسها بدال عن الدولة، 
يقول ) قال وهبان : ربمــا انخدعنا لكثرة ما حلمنا بالدولة 
املدنية، واقتنعنا بانتهاء أطماع الساللة الكهنوتية(، يف موضع 
آخر يورد عىل لسان وهبان أيضا مخاطبا اإلرياني )إن الحرية 
الثورية التي تحدثت عنها قبل عقود ظلت ترسي يف الكيان 
الوطني، ويف الوقت الذي تنازعت فيه قوى الجمهورية، اتحد 
أنصار الكهنوت وعملوا بطرق وأساليب شيطانية، حالت دون 
أن تتبلور الشخصية اليمنية يف شكل حكومة منظمة تقدمية(، 
يحمل هــذا النص بكل جالء ال ريب فيــه املعنى الحقيقي 
للهوية اليمنية أو كما عرب عنها النص بمصطلح )الشخصية 
اليمنية(، حيث أكد النص بأن الهوية اليمنية تعني )حكومة 
منظمة تقدمية( تمتلك الســيطرة الكاملة والسيادة املطلقة 
عىل أراضيها ومقدراتها وثرواتها ومواردها املختلفة بما فيها 

املورد الطبيعي والبرشي والحضاري.

بنيان الهوية
تشري دالالت مجمل النص إىل أن الهوية اليمنية تتشكل من 
بنى مرتابطة متسقة ببعضها، يجب عىل الدولة أن تظل حارسا 
لكل هذه البنى، فمتى تعرضت إحداها ملخاطر مهددة يصبح 
هذا التهديد خطرا بحق الهوية الكلية، وتتمثل هذه البنى يف 

جوانب متعددة، نستعرضها يف ما ييل:

 • البنيــة الحضارية اليمنية بمــا تحمله من موروث 
سيايس وقيمي وقانوني وثقايف وفكري واجتماعي 

وإنتاجي، ومن رموز ومعالم حضارية مختلفة.

 • الــرتاث اليمني املادي والالمــادي املتخلق يف مراحل 
متأخرة وغري املتأثر بثقافات دخيلة.

 • ثقافة املدنية والســالم والتعايش واإلنتاج والعمل 
الســيايس التعددي الذي عرف بــه اليمنيون قديما 

وحديثا.

 •  محطات النضال الوطني التي شكلت محطات فارقة 

يف حماية الهوية الوطنية كثورات 26 ســبتمرب و14 
أكتوبر و30 نوفمرب وما قبلها وما بعدها من الثورات 
والنضاالت الشعبية التي كان هدفها األسمى حماية 
الهوية الوطنية الخالصــة، وأيضا ما يرتبط بها من 
وقائع وأحداث وتضحيات وبطوالت ومسارات ورموز 

ثورية.

 • الرموز القومية اليمنية من رواد الحضارات وصناع 
التحوالت عىل امتداد الحضارات اليمنية املختلفة.

 • النظام الجمهوري الشوروي والقوانني الوطنية الضابطة 
لكافة املناحي واملبنية عىل أساس توافق ديمقراطي.

 • الجيش اليمني املبني عىل أسس وطنية وعقيدة 
قتالية مستمدة من الهوية الوطنية.

 • نظــام الحكم الذي يســتمد رشعيته من عموم 
الشعب.

هذه هي الهوية اليمنية بحسب مقاربات العلواني يف معراج 
الخلود، وهي مقاربة نوعية استطاعت أن تعمل عىل تبسيط مفهوم 
الهوية لعموم املهتمني بإدراك معناه، وبشكل أكثر وضوحا فإن 
مصطلح الهوية اليمنية يشري إىل مرشوع الدولة املدنية التوافقية 
التي استمدت رشعيتها من الشعب ونظام الجمهورية والشورى 
وانتهجت يف سياساتها تجسيد املسار الحضاري اليمني الضارب 
يف القدم والثري واملتنوع، وألجل ذلك يعترب الكاتب أن مبدأ الهوية 
خطا أحمر يقتيض أن يقف الشعب، كل الشعب، صفا واحدا ملنع 

االقرتاب منه أو املساس به.

صراع الهوية
جاء يف معراج الخلود هذا النــص )....وموجات الرصاع 
املتطاولة بني مرشوع املوت الساليل، ومرشوع الحياة اليمني(، 
وتكرر معنى هذا النص بصيغ أخرى يف مواضع عديدة من 
النص الكيل، وبهذا استطاع الكاتب العلواني تلخيص معنى 
الهوية اليمنية، من خالل مقارنته بالضد املهدد، فالهوية –

وفقا ملعراج الخلود- نقطة القوة التي يتمكن الشعب باالستناد 
إليها من الحفاظ عىل نسيجهم ، وتنظيم عالقتهم ببعضهم 
وبقيادتهم وبالشــعوب األخرى، والحفاظ عىل مصالحهم 
الفرعية والعليا وحماية مكتسباتهم، والتصدي لكل املشاريع 
الدخيلــة الطامعة، بمعنى أنها منظومــة متكاملة ضامنة 
الستمرار األمن واالســتقرار والتعايش والرفاه والسيادة، 
ودليل ذلك أن الغزاة الطامعني يف نهب ثروات بلد من البلدان 
يجدون صعوبة بالغة يف اخرتاق البلدان املتمســكة بهويتها 
من خالل القوة، وذلك يجعلهم يبتكــرون تقنيات اخرتاق 
ناعمة تعتمد كليا عىل تفكيك الهوية وتجريفها واستهدافها 
فكريا وثقافيا وتشويه معاملها ورموزها، وهي تقنيات كفيلة 
بزرع االنقسام وإحداث الثغرات القاتلة، ولقد أتقن العلواني 
حني أطلق مصطلح )الفريوســات( عىل املشاريع الدخيلة 
املهددة للهوية، )أما حني تتخلق يف الساحة الوطنية أو تفد 
إليها فريوسات الفرعنة وتتشــكل يف رحم الحياة السياسية 
واالجتماعية صور للجربوت واإلقصاء واإلفساد فإن الدماء 
تفور يف عروق الوطنية ويكون التنادي واالصطفاف الواعي 
إلجهاض هذا الحمل الشائه وإزهاق البغي(، وحتى تتضح 
الصورة أكثر بهذا الخصوص فإن الفريوســات )املشاريع 
الدخيلة( خصوصا الفكرية والثقافية منها إن لم يتم التصدي 
لها برسعة الربق يمكنها أن تحدث خلال مهوال فهي أفتك من 
القوة العسكرية، يتحدث النص قائال ) .... وتعود به املعطيات 
إىل مزالق الحركة الحوثية، وتفخيخها لعقيدة فئة من اليمنيني 
وهويتهم، وتحويلهم إىل آلة قتل، ويتخيل الخاتمة الوخيمة 
للوحوش البرشية التي ربتهم عىل نسف املساجد ودور تحفيظ 
القرآن ومنازل املواطنني وأشنع من ذلك مسلكا ومآال أولئك 
املسوخ الذين يقتحمون حرمات البيوت ويروعون األطفال 
والنساء ويختطفون املدنيني ويتلذذون بقتلهم حتى املوت(، 
فمن هنا بالذات يبدأ تهديد الهوية، حني سمح بتفيش أوبئة 
الفكر الدخيل بني بعض اليمنيني األمر الذي أسهم يف تجريف 
هويتهم األصيلة التي تقتيض تجريم االعتداء عىل املقدسات 
والحرمات واإلنسان واملرأة وحرمة تجاوز القانون والنظام 
العام وقواعد الســلوك العام، ليتحولوا إىل مسوخ يمارسون 
التمرد والعدوان واالعتداء والتدمري وامللشــنة خدمة ألجندة 

خارجية طامعة دون وعي وإدراك بذلك يف األغلب.

خاتمة
نأمل أن يكون هذا اإلصدار فاتحة ملزيد من الجهود املعرفية 
والثقافية والفكرية التي تقدم معالجات ملسألة الهوية اليمنية، 
التــي تعرضت لعمليات تجريف وطمــس عىل مدى قرون 
طويلة، واألكثر تعقيدا أن املشاريع الدخيلة التي استهدفت 
الهوية اليمنية تتخذ زيفا طابع الدين وتســتند إىل نصوص 
دينية مزورة، وهذا ما أمكن املتوردون عىل اليمن من الطربيني 
والرســيني واألبناء من اخرتاق كثري من املجتمعات بثقافات 

دخيلة أسهمت يف طمس الهوية اليمنية لديهم.

قراءة موضوعيةقراءة موضوعية
   أحـــمـــد عــفـيــف

يواجه املثقف اليمني منذ عقود إشكالية كبرية يف جانب ندرة اإلنتاج املعريف املتصل بالقضايا 
واألحداث ذات الطابع الوطني النضايل، وهي إشكالية مزمنة، تجلت آثارها السلبية يف غياب 
الكثري من التاريخ الســيايس والعسكري واالجتماعي ملراحل النضال اليمني الحديث ضد 
اإلمامة واملستعمر األجنبي بما فيه من دروس وحقائق ومالبسات واعتماالت،  والتي من 

املؤكد أنها كانت ستمثل منارا يهتدي به السالكون من األجيال.
يف راهن اليوم، ونحن نشهد تفاصيل مرحلة تجلت فيها ذات تفاصيل مراحل النضال الوطني 
ضد قوى الظالم والكهنوت ، يمكن أن نعد ذلك فرصة ثمينة لتوثيق أدق تفاصيل الراهن 
النضايل من خالل اإلنتاج املعريف املوضوعي، املسهم يف إبراز الحقائق وكشف املالبسات وتبيني 
األدوار، ونقل صورة واضحة غري مشوشة لألجيال عن طبيعة العدو وتحالفاته وأهدافه 
واملناحي التي يتبعها يف خوض حروبه، وذلك هو الضامن الوحيد ملنع تزوير التاريخ وقلب 
الحقائق وقطع دابر العدو الذي يعمل عىل تجديد كيانه يف كل مرحلة من خالل أدواته القديمة 
املتجددة التي يجب أن يقف املثقفون عىل سرب أغوارها وفضح أرسارها كي ال تقوم له قائمة 

وكي ال يتمكن أيضا من التغرير والخداع عىل البسطاء وغري املدركني.

   أحـــمـــد عــفـيــف

يواجه املثقف اليمني منذ عقود إشكالية كبرية يف جانب ندرة اإلنتاج املعريف املتصل بالقضايا 
واألحداث ذات الطابع الوطني النضايل، وهي إشكالية مزمنة، تجلت آثارها السلبية يف غياب 
الكثري من التاريخ الســيايس والعسكري واالجتماعي ملراحل النضال اليمني الحديث ضد 
اإلمامة واملستعمر األجنبي بما فيه من دروس وحقائق ومالبسات واعتماالت،  والتي من 

املؤكد أنها كانت ستمثل منارا يهتدي به السالكون من األجيال.
يف راهن اليوم، ونحن نشهد تفاصيل مرحلة تجلت فيها ذات تفاصيل مراحل النضال الوطني 
ضد قوى الظالم والكهنوت ، يمكن أن نعد ذلك فرصة ثمينة لتوثيق أدق تفاصيل الراهن 
النضايل من خالل اإلنتاج املعريف املوضوعي، املسهم يف إبراز الحقائق وكشف املالبسات وتبيني 
األدوار، ونقل صورة واضحة غري مشوشة لألجيال عن طبيعة العدو وتحالفاته وأهدافه 
واملناحي التي يتبعها يف خوض حروبه، وذلك هو الضامن الوحيد ملنع تزوير التاريخ وقلب 
الحقائق وقطع دابر العدو الذي يعمل عىل تجديد كيانه يف كل مرحلة من خالل أدواته القديمة 
املتجددة التي يجب أن يقف املثقفون عىل سرب أغوارها وفضح أرسارها كي ال تقوم له قائمة 

وكي ال يتمكن أيضا من التغرير والخداع عىل البسطاء وغري املدركني.
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:» « مدير دائرة النقل العسكري  لـ

حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

تمارس مليشــيا الحوثي ثقافة التضليل بطريقة 
تكشف مدى بشاعة وحقد هذه الجماعة التي عادت 
من أعماق التاريخ محملة بخرافات العرص، وظالم 

الكهنوت وحقب الجهل والتخلف واملرض.
وتسعى مليشيا الحوثي من خالل ممارسة ثقافة 
التضليل إىل محاولة فرض واقــع ثقايف واجتماعي 
وسيايس جديد، من خالل القضاء عىل الثقافة الوطنية، 
وثقافة وقيم الجمهورية والحرية والعدالة واملساواة 
والديمقراطية واملواطنة املتساوية، وإجبار اليمنيني 
عىل قبول حقبة جديدة من الحكم القهري واالستبداد، 
تحت خرافة ما تعرف بفكرة الوالية، الفكرة املستوردة 

من الفكر الخميني املاليل املتخلف يف إيران.

مفهوم التضليل الثقافي
ال يمكن الخوض والحديث عن التضليل الثقايف دون 
الحديث أوال عن التضليل اإلعالمي، كون اإلعالم هو 

املوجه الرئييس للثقافة.
التضليل يف اللغة من الفعل "ضل" وهو ضد الهدى 
والرشاد، وُيقال: أضللت فالنا أي أحدته عن الطريق، 

والضليل كثري الضالل.
من املمكن فرض نوع معني من الثقافة أو باألحرى 
توجيه الثقافة من خالل االستهداف املستمر للمشاهد 
عرب وسائل اإلعالم، واســتدراج العقول نحو ثقافة 
معينة واهتمامات محددة مسبقا تخدم بالطبع الهدف 

النهائي للتضليل اإلعالمي.
إذا تم توجيه الثقافة فمن الســهل تغيري الثقافة 
بكاملها، وذلك من خالل تغيري االهتمامات واستهداف 
املشاهد عرب ثقافة محددة ال يجد مفرا من معرفتها، 
وتغيري الثقافة ال يعني التغيري بأي نوع من الثقافة 
وإنما اســتبدال الثقافة بثقافة أخرى تخدم أهداف 
التضليل، وقد يصل إىل تغيري املفاهيم الدينية واستبدالها 
بمفاهيم خاطئة تتعارض مع جوهر الدين. وهكذا 
يختار التضليل اإلعالمي ما يناسبه، وما يدعم وجوده 
ويتوافق مع تحقيق أهدافه، ومن ثم يقوم بعرضها 

وبتلميعها لزيادة بريقها.

نزعة طائفية
منذ تأسيس الحركة الحوثية يف بدايات تسعينيات 
القرن املنرصم سعت الحركة بكل طاقتها إىل التوسع 
والتمدد من الجبل والكهف باتجاه السهل واملدن عرب 
القتل والدمار ونر ثقافة التضليل والتجهيل تحت 
أفيون النزعة الطائفية. ولم تتوقف مساعي الحركة 
عند هذا الحد بل سعت إىل محاولة تأصيل هذه الثقافة 
املضللة، وتدريســها أتباعها خصوصا من األطفال 

واملراهقني واملغرر بهم. 
ويرى مراقبون أن فرتة االنقالب وسيطرة مليشيا 
الحوثي الجماعة املســلحة ذات النزعات الطائفية 
عىل بعض املناطق، لن تكــون مجرد حلقة عابرة يف 
التاريخ اليمني املعارص، بل ستخلف آثارا خطرة قد 
تمتد عىل مدى حياة الجيل الذي عاش طفولته يف كنف 
االنقالب وتعرض لكافة أصناف ممارسات املليشيا، 
لعل أشدها التضليل الثقايف، ومحاولة تغيري وطمس 
الهوية وحرمانه من حقوقه األساسية ويف مقدمتها 

حقه يف التعليم.

تعبئة أيديولوجية
منذ مراحل متقدمة من انقالبها، تفرض مليشيا 
الحوثي عىل جميع املوظفني خصوصا فئة املعلمني 
واإلداريني واألمناء والخطبــاء، ... دورات طائفية، 
وتجرب املليشــيا كل هذه الفئات يف األحياء والحارات 
بالعاصمة صنعاء وغريها من املحافظات التي الزالت 
تحت ســيطرتها، عىل حضور هذه الــدورات والتي 
تتضمن نهج وثقافــة الحوثيني، وهذه الدورات كما 

يصفها ويؤكد البعض عبارة عن تعبئة أيديولوجية.
كما تجرب املليشــيا الســكان والكوادر التعليمية 
وجميع موظفي الدولة والطالب عىل حضور دورات 

تنظمها بشكل متواصل، يتم فيها دراسة ما تسمى 
بـ مالزم الحوثي، واالستماع إىل محارضات زعيمها يف 

محاولة للتأثري عىل الهوية اليمنية الوطنية.
ويرجع الهدف من وراء ذلك سعي املليشيا لتغيري الواقع 
باألدوات املمكنة كافة، والتي من بينها إلقاء محارضات 
ودورات ثقافية، ووسائل إعالمية تعمل عىل مدار الساعة 

لتزييف الواقع من خالل نر وقائع مفربكة.

 استهداف التعليم
تعمل مليشيا الحوثي بصفة مستمرة عىل تغيري 
املناهج الدراسية للطلبة يف مناطق سيطرتها، حيث 
أنهت طباعة مناهج دراسية جديدة تهدف من خاللها 
إىل تلقــني الطالب مبادئ ومفاهيــم خاطئة تخدم 
مروعها التدمريي والســيطرة عىل اليمن. وركزت 
املليشيا يف هذا التغيري عىل مادة الرتبية الوطنية واللغة 
العربية والرتبية اإلسالمية، فمثال قامت يف مادة الرتبية 
الوطنية للصف الرابع األسايس بحذف الرموز الوطنية 
الذين كان لهم دور بارز يف مناهضة األئمة وقيام ثورة 
26 سبتمرب 1962، واستبدلتهم بما تسميهم أعالم 
اإلمامة يف اليمن ومنهم يحي الريس املعروف باإلمام 

الهادي.
ويدرك الحوثيون استحالة مواصلة 

فرض سيطرة دائمة بالحديد والنار 
عىل املناطق التي يحتلونها، ولذلك 

يعملون عىل غزو عقول الناشــئة 
بهــدف تخريج جيــل جديد مؤمن 

بأفكارهم السطحية التي ال تشكل يف 
حقيقة األمر منظومة فكرية متماسكة 

تســتطيع أن تكون أرضيــة لتجربة 
سياســية صالحة لحكم البلدان وإدارة 

شؤونها ومقدراتها املادية والبرية.
 ومنذ ســيطرة مليشــيا الحوثي عىل 

العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، أظهرت 
عدم اكرتاث بالعملية التعليمية التي لم تكن 

أصال فيما مىض يف أحسن أحوالها، بل إنها لم 
تتوان يف الكثري من األحيان عن إظهار عداوتها 

ألرسة التعليم وارتيابها مــن أغلب أعضائها 
باعتبارهم معارضني محتملني ألفكار املليشيا 

التي تعلم مسبقا أنها ال تروق لألوساط العلمية 
والثقافية.

طمس الهوية 
ويف ظل اســتمرار مليشــيا الحوثي عىل تنفيذ 

مروعها الرامي للسيطرة عىل اليمن ونر أفكارها 
اإلرهابية املتطرفة، فإنها تعمل عىل املدى الطويل عىل 
طمس الهوية العربية واإلســالمية، واستهداف قيم 
ومبادئ الجمهورية التي قامت يف 26 سبتمرب 1962.

ويرى الكثري من املفكرين أن املليشيا االنقالبية ترى 
أن التعليم هو الوسيلة الذي يمكن من خالله ضمان 
أن النشء القادم نشأ متشــبعا بأفكارهم اإلمامية 
الرجعية، إضافة إىل صبغ املجتمع اليمني بأفكارها 
الطائفية، ولهذا اتجهت أيضا إىل اســتهداف الرموز 
من املثقفني واملفكرين وزعماء القبائل إلرغامهم عىل 
اعتناق عقيدتها االمامية املتطرفة، من أجل الخضوع 
ملمارســاتها القائمة عىل فكــرة االصطفاء اإللهي 

املزعوم لساللة زعيمها الحوثي.

فكرة الوالية
طوال خمسة أعوام من االنقالب اعتادت مليشيا 
الحوثي ســنويا عىل استغالل املناســبات الدينية 
بتحويلها إىل موسم لنر ثقافتها الدخيلة عىل املجتمع 
اليمني، محاولة طمس الهويــة الوطنية والتاريخ 

اليمني عرب التضليل الثقايف واإلعالمي الذي تمارسه.
وأخطر ممارسات مليشيا الحوثي يف هذا اإلطار، 
هو التسويق لفكرة الوالية، الوراثة الدينية، ومحاولة 
إقناع بسطاء الناس بأن نصوصاً فقهية تؤكد حقهم 

يف الحكم، والرتويج لزعيمهم كوريث حرصي للرسول.
وتتمظهر ممارســات مليشــيا الحوثي املبجلة 
لزعيمهــم، يف مختلف أنشــطتهم وفعالياتهم، من 
خالل بث محتواها يف عدد من القنوات والفضائيات 
الحكومية والخاصة التي قامت املليشيا بالسيطرة 
عليها بعــد االنقالب او تلك القنــوات التي يقومون 
بتمويلها واإلنفاق عليها ممــا يرسقونه من جيب 
املواطن اليمني، وجميع هذه األنشــطة والفعاليات 
تتحدث عن زعيمهم باعتباره حفيدا للنبي، ما يشا 
بأحقية الحفيد يف االستيالء عىل تركة الجد يف الوالية 

الدينية والحاكمية.
ويبدو أن الحوثي بهذا التسويق يسهم يف ديمومة 
الرصاع وترسيخ جذوره وتحويله إىل رصاع مذهبي 
تكتــوي بنريانــه األرس اليمنيــة، يف كل قرية وكل 
محافظة، حيث يحاول توسيع قاعدة املوالني تحت 
تهديد الســالح والتضليل اإلعالمي والفكري وتورية 

الحقيقة القاتمة بالشعارات الوطنية والدينية. 
يقول الباحث اليمني يف شئون 

زايد  الحــركات 

األفكار  "إن  جابر: 
الحوثية املتلبسة باسم الدين، والتي 
تزعم أن الله جل جالله اصطفى ساللة وجعل فيها 
الحكم والعلم وأمر األمة بطاعتها، وأن الحوثي وارث 
النبوة، تمثل تشويها للرسالة االسالمية ولنبي املساواة 
الذي أرسله الله رحمة للعاملني وليس لتأسيس ملك 

أرسي."
ويضيف "هذه األفــكار بكل تأكيد ال تمثل جوهر 
اإلسالم وال تعرب عنه، لكن البعض ال يستطيع إدراك 
ذلك ومــع وجود من يحاول تأصيــل بعض األفكار 
العنرصية، فــإن ذلك دفع بعض الشــباب واألتباع 

لإللحاد ورفض اإلسالم كما يقدمه هؤالء".
ويضيف "هذا ما يستدعي من كل الحريصني عىل 
دعوة اإلسالم النقية إىل محاربة هذه األفكار املتلبسة 
بالدين وتنقية الرتاث من أفكار العنرصية والتمييز 

القائمة عىل أساس النسب والساللة".

فتاوى باسم الدين
ويف وقت سابق ، أطلق ما يســمى "مفتي الديار 
الحوثية"، شمس الدين بن رشف الدين، فتوى تصف 
اآلباء واألمهات الذين ال يدفعــون أبناءهم لجبهات 

القتال بـ"املتخاذلني عــن نرصة دين الله"، عىل حد 
زعمه.

واعترب مفتي املليشــيا يف نص فتــواه املفربكة، 
"أن ازدحام األسواق يف صنعاء وباقي املدن اليمنية 
بالشباب يف الوقت الذي تكون فيه الجبهات يف أمس 
الحاجة لكل مقاتل، أمر يستدعي غضب الله وعقابه 

إذا لم يتم تدارك األمر".
وأثارت الفتوى الحوثيــة ردود أفعال غاضبة يف 
األوســاط من الطريقة التي تتحايل بها املليشيات 
االنقالبية لخداع البسطاء، واعتبار أنفسهم وكالء لله 

يتحدثون باسمه ويحددون من يستحق عقابه.
فيما اعترب عدد من الناشطني والسياسيني أن اللجوء 
إىل استخدام الفتاوى الدينية ومنابر املساجد، يكشف 
عن حجم املأزق الذي تعاني منه املليشيا، نتيجة فقدان 
قدرتها عىل التواصل املبارش مــع القبائل يف اآلونة 

األخرية.
مع ذلك يرى البعض إىل أن استخدام الفتاوى الدينية 
واملنابر اإلعالمية وغريها من الوسائل لن تشكل ذات 
التأثري الذي كان يمنحه التواصل املبارش واللقاءات 
امليدانية التي كان يجريها قادة املليشــيا مع أفراد 

املجتمع ورجال القبائل.

ثقافة الموت
 تســعى مليشــيا الحوثي إىل غرس ثقافة املوت 
والكراهية واملناهج الطائفية والرصخة الخمينية يف 

عقول صغار السن واملراهقني والشباب.
 وتجرب املليشــيا أولياء األمور يف السماح ألبنائهم 
بااللتحاق بمراكزها الصيفيــة ودوراتها الثقافية. 
وشــكا عدد من أولياء األمور يف العاصمة صنعاء 
ذلك، وأكدوا أن هدف املليشيا يكمن يف الحصول عىل 
أكرب قدر من املؤيدين واملقاتلني الجدد الذين تزج 
بهم يف جبهاتها كوقود ومحارق لتنفيذ أجنداتها 

الطائفية. 
وتمارس املليشيا عىل السكان ثقافة التضليل 
هــذه إلدراكها األهمية التــي تحتلها الرتبية 
والتعليم يف تربية النــشء، وألنها تعرف أن 
التعلم هــو الطريق الوحيــد للقضاء عىل 
الطبقية والعنرصية بني أفراد املجتمع، من 
خالل خلق جيل متعلم يعرف ما له وما عليه 
ويعرف الصواب مــن الخطأ، بينما يبعث 
قادة املليشيا وأقربائهم بأوالدهم للدراسة 

يف الخارج.
وهكذا ترى املليشيا أن الجاهل يسهل 
السيطرة عليه وتوجيهه كما يريدون، وهو نفس 
السالح الذي استخدمه أسالفهم األئمة قبل ثورة 26 

سبتمرب 1962.
وتتساءل التقارير الصحافية والحقوقية املتواترة 
عن مستقبل جيل صاعد يف مناطق سيطرة املليشيا 
تربى عىل الحرب ومآســيها، بل أجرب يف الكثري من 
األحيان عىل االنخراط فيها وحمل الســالح يف سن 
مبكرة، وُحرم قسم كبري منه من التعليم، فيما يتلقى 
قسم آخر تعليمه بطريقة أقرب إىل عملية غسل أدمغة 
يتّم خاللها تلغيم عقول الناشــئة بأفكار الجماعة 
الدينية والطائفية وشعاراتها التي عفا عليها الزمن.

مفاهيم مفروضة بالقوة
ويرى إعالميون وناشطون حقوقيون، إن مليشيا 
الحوثي تختطف التعليم وتســتغله لتحقيق أهداف 
سياسية وعســكرية وطائفية من خالل جملة من 
األنشطة واإلجراءات واملمارسات التي أدت يف نهاية 
املطاف إىل انهيــار العملية التعليميــة يف املناطق 

الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وبحسب الباحث اليمني عادل األحمدي، فإن جماعة 
الحوثي "حركة قائمة عــىل منظومة من املفاهيم 
والعقائد الدينية.. انتقلت من مربع املظلوم إىل موقع 

املسيطر عىل مقاليد الحكم".
ويستخدم الحوثيون قوة السالح لفرض عقائدهم يف 
مناطق ال ينتمي سكانها لحركتهم وال يتبنون مذهبها، 
كما يستخدمون يف ذلك املؤسسات التي استولوا عليها، 
وعىل رأسها مؤسسة القضاء التي أصدرت منذ سيطرة 
الحوثيني عىل صنعاء قبل نحو سّت سنوات عددا كبريا 
من أحكام اإلعدام أو السجن ملدد طويلة بتهم تتصل 
مبارشة بالعقائد عىل غرار تلك األحكام التي أصدروها 

ضد عدد من أفراد ورموز الطائفة البهائية.

مواجهة التضليل
وللوقوف عند هــذه الثقافة وأســبابها وطرق 
مواجهتها يقول الشيخ والداعية محمد البحري إن 
ثقافة التضليل ثقافة متجذرة منذ عهد األئمة حتى 
يومنا هذا فقد ورثها من بعدهم نفس الساللة الحوثية 
الحاملة لهذا الفكر العنرصى القائم عىل الطهورية 
واإلصطفــاء.. ولهذا تكمن خطــورة هذه الثقافة 
التضليلية عند هذه الحركة العنرصية أنها تقوم أوال: 
بتصنيف الناس بني الظن واليقني بني راعى ورعية بني 
سيد وخادم بني قناديل وزنابيل ..وثانيا: سيطرتهم 
عىل املراكز املهمة )وسائل التأثري( كاإلعالم واملدارس 
والجامعات ومحاضن التثقيف ودور العلم وغري ذلك.. 
وثالثا: استغالل جهل الناس وعدم الوعى بمخاطر هذا 
الفكر الخبيث أيضا ظروف الناس املعيشية واملالية 
وىف املقابل ما نــراه من دعم بالحدود لهذه الجماعة 
الطائفية البغيضة من مالىل طهران . ورابعا: تجذر 
هذا الفكر وتأصيل هذه الثقافة املنحرفة يف أوساط 
النشء من األطفال والشباب وغريهم يعود باألساس 
إىل االنحطاط والضعف التي تمر بها األمة اإلسالمية 
وبالذات عموم )أهل السنة( منهم. وهذا مما ساعدهم 
عىل التمدد واالنتشار...طبعا باإلضافة إىل عوامل أخرى 
منها عمالتهم وميل الغرب حتى بعض دول العربان 
إىل دعمهم ..ثم أن هذا الفكر هو يف الحقيقة تحالف 
خفى بني االستبداد والفساد فهم  صنوان ال يفرتقان 
..ومع ذلك فوعى الناس اليوم مبر ووسائل التواصل 
لها الدور األهم ىف فضح هذه الساللة الكهنوتية والغد 
او بعد غد سينكشف الغبار وتجلو الغمة ويذهب البالء 
وتعود إىل سابق عهدها وأفضل بإذن الله. ويرى الشيخ 
البحري أنه من أجل مواجهة هذه الثقافة الدخيلة عىل 
مجتمعاتنا ينبغي علينا االرتقاء بالخطاب اإلعالمي 
والدعوى والتجديد ىف الوســائل واألساليب ..ونر 
الوعى املجتمعي بمخاطر هذه الثقافة الضالة عن 
طريق اإلعالمي والكاتب والصحفى والخطيب واملتكلم 
عليهم جميعا مســؤوليات االرتقاء بهذا الخطاب 
ىف مواجهة خطاب التضليل الذى ال يقل ســوءاً عن 

االحتالل نفسه..

موقف الحكومة والعالم
وباختصار هــذا هو واقع ثقافــة التضليل الذي 
تمارسه مليشيا الحوثي يف مناطق سيطرتها، ويتطلب 
موقفاً حازماً من جانب الحكومة الرعية املعرتف 
بها دوليا يف القيام بدورها الكبري يف التصدي ملثل هذا 
التضليل، ووضع آلية حقيقية عاجلة من أجل إنقاذ 
اليمن من هذا الفكر املتخلف، كما هو دور املؤسسات 
الثقافية واإلعالمية ومنظمات املجتمع املدني يف فضح 
مثل هذه املمارســات الخارجة عــن إرادة اليمنيني 
واحــرتام حقهم يف الحياة وإقــرار مصريهم وعدم 

سلخهم عن ثقافتهم وهويتهم. 
إضافة إىل الدور املحوري للدول الشقيقة والصديقة 
ابتداء من الدور العربي وموقفه من الحاصل يف مناطق 
سيطرة الحوثي من تجريف وتحريف وتغيري للثقافة 
والهوية، وموقف دول العالم واألمم املتحدة واملجتمع 
الدويل يف رسعة االلتفات ومساندة اليمن يف مواجهة 
هذه املحنة وهذا التضليل والعبث بحارض ومستقبل 

أجيالها، ولن يتم ذلك إال برسعة إنهاء هذا االنقالب.

خمس ســنوات من التضليل والتجهيل ومحاوالت تحريف 
وتغيــري الثقافة وطمس الهوية الوطنيــة وتجريف الذات 
اليمنية، ذلك هو الحاصل يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، 
وال يتوقف األمر عند ذلك فاملتمردون الحوثيون بقوة السالح 
والتهديد يفرضون عقائدهم يف مناطق ترفض فكرهم وال 
ينتمون ملذهبهم. ومنذ االنقالب األســود تركز املليشيا عىل 
بث ونر ثقافة الكهنوت والتخلــف والتجهيل ومحاولة 
تغيري الواقع بــكل األدوات، وبما يتناغــم مع معتقداتها 
وأهدافها. كما تجرب فئات متنوعة من املجتمع عىل حضور 
ما تسمى دورات ثقافية-تعبئة ايدلوجية- يف محاولة لغسل 
العقول وطمس الهوية والتضليل، وصبغ املجتمع بأفكارها 
الطائفية، وال تتوانى املليشيا عن إصدار فتاوى باسم الدين، 
وتغيري املناهج الدراســية، واستهداف الرموز من املثقفني 
واملفكرين وزعماء القبائل، وإرغامهم عىل اعتناق عقائدها 
اإلمامية والخضوع ملمارســتها القائمة عىل فكرة وخرافة 

االصطفاء اإللهي املزعوم لساللة زعيمها الحوثي.

    أمين الجرادي

سالح خطري تستخدمه املليشيا احلوثية اإلرهابيةسالح خطري تستخدمه املليشيا احلوثية اإلرهابية
ثقـافـة التـضـليل.. ثقـافـة التـضـليل.. 
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العقلية الرقية تنقاد للعبودية بسهولة ويرس، 
وتاريخ اإلمامة الّزيِدّية تجسيد لهذه الحقيقة ال 
أكثر، ولم تكن اليمن سوى َمحطة أخرية للفاشلني 
من أدعيائهــا؛ ملا وفرته من بيئــة خصبة لذلك 
االنقياد، وهذا يحيى بن الحسني حينما فشل يف 
تأسيس دولته يف طربستان، توجه إىل اليمن، وكذلك 
فعل القاسم العياني حينما فشل يف إقامة دولته 
يف بالد خثعم، وأبو الفتح الديلمي حينما فشل يف 
تأسيس دولته يف بالد الديلم، وهذا األخري اختلف 
املُؤرخون حول نســبه، منهم من قــال إنه ابن 
الحسن بن محمد بن عييس، ومنهم من قال إنه ابن 
الحسني بن محمد، واختلفوا أيضاً - أي املُؤرخني 

- حول تاريخ مقدمه، وتاريخ مقتله.
وبني هذا الدعي وذاك ثمة أدعياء كثر توافدوا 
إىل هــذا البلد املضياف، كالقاســم الزيدي، وأبو 
هاشم الحسني )جد الَحْمزِات(، واملُعيد لدين الله 
الناعطي، واألخري لم أجد له اسًما، ومن يدري، ربما 
يكون بعض هؤالء الطامحني أو جلهم قد ادعوا 

نسبهم العلوي طمًعا يف الحكم واإلمامة.

في نسب مستـرق مـذبـذب
قال ياقوت الحموي يف )ُمعجم البلدان( عن اإلمام 
الطاغية عبدالله بن حمزة: »وهو عبدالله بن حمزة 
بن سليمان، زعم أنَّه من ولد أحمد بن الحسني بن 
القاسم.. ورواة األنســاب يقولون: إنَّ أحمد بن 

الحسني لم يعقب«!
ســعى هذا اإلمام الطاغية للتنكيل بجماعة 
املُطرَّفية؛ ألنَّهم خالفوا السائد من عقائد االعتزال، 
وعقائــد الّزيِدّية، وتخلوا عــن رشط البطنني، 
والتفضيل بمجرد النسب، وسعوا لتجريد املذهب 
الزيدي من طبيعته الُســاللية، وكانوا حســب 
توصيف عيل محمد زيد بعيدين عن أية شــائبة 

ُعنرصية ُمبتذلة.
ويف ذروة ذلك الرصاع الدمــوي، هجا أحدهم 
ويدعى الحســن بن محمد النســاخ ذلك اإلمام 
الطاغية بأرجوزة طويلة، شــكك فيها بنسبه، 

وصلنا منها:

فما اقتـنى أحمــــد منها درهما

وال اجتبــى إال الــذي منهــا حمى

فيــــما روته إن حفـــظت العلما

ويـــح الطغـــاة إن دعــوك قيما

يف نسب مستــــرق مـذبــــذب

ـــــق مــــروق مـضـطرب ملفَّ

يقول أصيل من عيل والنبـي
ما صحـحـت هـــذا رواة النسبي

زيادة في اسمين
يحيى بن محمد الرساجي، واحد من طامحني 
ُكثر جاءوا إىل شــمال اليمن طمًعــا يف الحكم 
والزعامة، قدم مع والده من العراق يف النصف األول 
من القرن السابع الهجري، كان ُمقدًما عند أهايل 
صنعاء، وأعلن - تبًعا لذلك - من منطقة حضور 
بالقرب من جبل النبي شعيب نفسه إماًما 659هـ 

/ 1261م، وتلقب بـ )النارص(.

 تصدر النارص الرساجــي عام قيامه ُمحاربة 
الرسوليني، هزموه؛ فهرب إىل بني فاهم يف الحيمة، 
أمسك به سكانها، ثم سلموه لألمري سنجر الشعبي، 
فكحل األخري عينيه بنار حتى أعماه، ُمسقًطا بذلك 
أحد رشوط اإلمامة عليه؛ وقد استاء املُظفر يوسف 
- كما أشار املُؤرخ الخزرجي - كثرياً من ترصف 

واليه عىل صنعاء.
اختلف النسابة واملُؤرخون حول نسب النارص 
يحيى، وبالتحديد حول اسمي جديه السادس 
والسابع، وحول لقب الرساجي، وبمن التصق 
من أجــداده، وهو كما أشــارت أغلب املصادر 
اإلمامية املُتداولة: يحيى بــن محمد بن أحمد 
بن محمد بن َعْبدالله بن الحسن بن محمد بن 
َعْبدالله بن الحسن، وقيل - كما أفاد املُؤرخ ابن 
فند - الحســني بن عيل بن محمد بن جعفر بن 
عبدالرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن عيل بن أبي طالب، وهناك أرس 
يف اليمن يلتقي وإياها عند جده الرابع، وقد دخلوا 

جميًعا يف دائرة االلتباس.
يف معرض حديثه عن نســب محمد بن جعفر 
بن عبدالرحمن الشــجري، قال الفخر الرازي يف 
كتابه )الشــجرة املُباركة يف األنساب الطالبية(: 
»فعقبه من أربعة رجال: أحمد أبو القاسم يلقب 
"كركورة"، وعبدالله، والحسني، والحسن. ويقال: 
إن له ابًنا خامًسا اسمه عيل، وله عقب«، ثم عاد 
فاستدرك: »وأما عيل بفرغانة ابن محمد بن جعفر 
بن عبد الرحمن الشــجري، فقد رأيت يف بعض 
تصانيف أبي الغنائم عقبه، وفيهم كثرة. وعقبه 
من رجل واحد الحسني، وللحسني هذا ابن واحد 

اسمه الحسن، ومنه العقب ببغداد«.
توافق النسابة الرازي - تويف سنة 606هـ - يف 
الجزئية األخرية مع ما ذكره ضامن بن شــدقم 
الحسيني، واألخري نسابه مشــهور عاش قبله 
بقرنني، وله كتاب اســمه )تحفة األزهار وزالل 
األنهار يف نسب األئمة األطهار( جاء فيه: »فعيل 
خلف الحسني، ويعرف ثمة بالرساجي.. فالحسني 
خلف الحسن، ثم الحسن خلف محمًدا، ثم محمد 

خلف جعفرًا املظلوم«.
وبُمقارنة فاحصة بني ما هو ُمتداول، وبني ما 
ذكره النسابون املذكورون، نجد أنَّ ثمة خطأ واضح 
يف اســمي جدي اإلمام يحيى الرساجي السادس 
والسابع )عبدالله والحسن(، وإذا كان األخري فيه 

قولني، فإنَّ األول فيه نظر! 
قلت يف خاطري: ربما التبس عىل ُمؤرخي اإلمامة 
األمر، وأسقطوا ســهوًا أحد األسماء، وأنَّ اسمي 
الحسن والحســني والد وولده، ال شخص واحد، 
وبالفعل عدلت النسبة عىل ذلك، ثم قارنتها بنسب 
أئمة آخرين عارصوا ذات اإلمام، ومن نفس جيله، 
فتكشف يل خلل آخر، تمثل بوجود زيادة يف اسمني! 
وفيما يخص اللقب )الرساجي( فهناك قوالن، 
القول األول: أورد ضامن بن شدقم - وهو نسابة 
ُمتقدم كما سبق أْن ذكرنا - ذلك اللقب لصيًقا باسم 
الحســني بن عيل بن محمد بن جعفر، ولم يذكر 
سبًبا لذلك، والقول اآلخر: أجمع غالبية ُمؤرخي 
اإلمامة الزيدية عىل أنَّ الرساجي لقب التصق بجد 

النارص يحيى الرابع )الحسن(، وأنَّ األخري سمي 
بـ )رساج الدين(، ألنَّ أمه حال حملها به رأت نوًرا 
يخرج من جوفها، وقيل أيضاً إنَّه - أي الجد - سمي 

بذلك لصباحة وجهه.
تويف يحيى الرساجي يف صفر من العام 696هـ / 
يناير 297م، وقد توىل اإلمامة فيما بعد من أرسته 
حفيده املنصور محمد بن عيل الرساجي )900هـ 
/ 1495م - 910هـ / 1505م(، والهادي أحمد بن 
عيل الرساجي )جمادي األوىل 1247هـ / نوفمرب 

1831م - صفر 1248هـ / يوليو 1832م(. 

اسم ليس له وجود
املُؤيد يحيى بن حمزة بن عيل ثالث إمام ُينسب 
للحســني بن عيل توىل اإلمامة الّزيِدّية يف اليمن 2 
رجب 729هـ / 1 مايو 1329م، قِدم جده وأبوه 
من العراق مع اإلمام يحيى بن محمد الرساجي، 

وهذا األخري جده ألمه. 
هو - كما أفاد املُــؤرخ ابن فند يف كتابه )مآثر 
األبرار( - يحيى بن حمزة بن عيل بن إبراهيم بن 
يوسف بن عيل بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن 
جعفر بن عيل التقي بن محمد بن عيل الرضا بن 
موىس الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن عيل زين العابدين بن الحسني بن عيل بن أبى 

طالب.
 بالعودة ألكثر املراجع الناثرة لرتجمته، وجدت 
أنَّ سلسلة نسبه تختلف من كتاٍب إىل آخر، وتمثل 
إجماع غالبية املُؤرخــني عىل إيصاله بمحمد بن 
إدريس بن عيل، باستثناء املُؤرخ العصامي صاحب 
)ســمط النجوم العوايل( الذي أوصله بأحمد بن 
إدريس، وهو االسم - أقصد محمد، كونه األكثر 
شيوًعا - الذي شكك عدد من النسابة واملُؤرخني 
يف وجوده أصاًل، وقالوا برصيح العبارة إنَّ إدريس 
لم ُينجب إال ولدين: األول اسمه القاسم، واآلخر 

اسمه عبدالله!!
جاء يف كتاب )الشــجرة املُباركة يف األنســاب 
الطالبية( للفخر الرازي: »أما إدريس أبو القاسم 
- يقصد إدريس بن عيل - فهو أكثرهم عقًبا، وله 
ابنان ُمعقبان: القاسم أبو محمد فارس العرب، 

وعبدالله أبو جعفر له عقب قليل بمرص«. 
تويف يحيى بن حمزة يف 29 رمضان 749هـ 
/ 20 ديسمرب 1348م، عن 82 عاًما، ودفن يف 
حصن هران بذمار، وكانت أرسته قد استقرت 
يف حوث، املنطقة التي فيها ولد، وإليه ينتسب 
املهدي محمد بن قاسم الحوثي، واألخري توىل 
اإلمامــة الزيدية يف اليمن ســنة 1293هـ / 
1876م، لم يسانده يف إمامته أحد؛ ألنَّ األنظار 
كانت متجهة حينها صوب قريبه الهادي رشف 
الدين محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الشهري 
بـ )عشيش(، ولم ُيسجل املُؤرخون وجود إمام 

رابع من ذات األرسة.

جهل النسب!
وكما ألحق بعض املُؤرخني والنسابة الحمزات 
وغريهم بالفرس، هناك من شكك بنسب القاسم 
بن محمد ُمؤسس الدولة القاسمية، رغم أنَّ األخري 

كما يقول غالبية ُمؤرخي اإلمامة من نسل الهادي 
يحيى، إال أنَّ من يدعي أنَّهم أقرباؤه - من آل رشف 
الدين يف كوكبان، وآل املُؤيدي يف صعدة - وقفوا يف 

الغالب ضده؛ والسبب عدم اعرتافهم بنسبه!
رجح بعض النسابة بأنَّ أصول القاسم بن محمد 
غري عربية، ُمستدلني بمالمحه البعيدة الشبه عن 
بني عمومته، وذكــر أحدهم أنَّ جده قدم إىل بني 
مديخة، وتزوج من أرسة يمنية من منطقة الرف، 
وأنَّه استغل جهلهم وتشيعهم، وادعى نسبه ذاك!

سعى القاســم بن محمد بكل الوسائل إلثبات 
صحة نسبه، وألف كتاًبا رد فيه عىل من شككوا 
يف ذلك، أسماه: )بغية املريد يف من ولده السيد عيل 
بن محمد بن عيل بن الرشيد(، وفيه قال: »فإنه ملا 
طرق سمعي من أبناء السادة األعالم، أهل الوقت 
يسأل عن نسب بعض أهله من عصبته، ونسبه 
بصيغة االستنكار، علمت يقينًا أنَّه قد جهل النسب 

من نفسه وأهله، فضاًل عن غريه«.

عصبية ُساللية ُمتسيدة
جاء يف األثر نقاًل عن كثــري بن عبد الله املزني 
أنَّ رسول الله صىل الله عليه وسلم قال يف ُموقعة 
الخندق عن الصحابي الجليل ســلمان الفاريس: 
»سلمان منا أهل البيت«، وكثري هذا - راوي الحديث 
- ضعفه الجمهور، وقال عنه الذهبي: »ســنده 
ضعيف«، وقال عنه أبو زرعة: »واه الحديث ليس 

بقوي«، وقال الهيثمي: »كثري ضعيف«.
ومن مرويات كثري غري املُستســاغة قوله 
أنَّ رســول الله صىل الله عليه وسلم خاطب 
بني عمومته قائاًل: »يا َمعَرَ قريش، إنَّكم 
الوالة من َبعدِي لَِهَذا األَمر، َفال َتُموُتنَّ إال وأَنتم 

ُمسلمون«!
ويف ذات الصــدد أفــاد ابن هشــام أنَّ األبناء 
)الفرس( يف اليمن أسلموا بُمجرد أْن وصلهم كتاب 
رسول الله، وأنَّه صىل الله عليه وسلم جعل كبريهم 
باذان عىل صنعاء وضواحيها، وخاطب ُرسله قائاًل: 
»أنتم منا وإلينا أهل البيت«، وهذه الرواية - قطًعا 
- غري صحيحة، ونفاها عدد من املُؤرخني اليمنيني، 
والراجح أنَّ الُفرس ظلوا عىل َمجوسيتهم، وحكم 
عليهم معاذ بن جبل - رسول رسول الله إىل اليمن 
- بدفع الجزية، ولم يسلموا إال يف وقٍت ُمتأخر صفر 
11هـ / مايو 632م، بدليل قول املُؤرخ الرازي: »ملا 
ُقتل األسود العنيس أسلم األبناء، وكتبوا بإسالمهم 

إىل رسول الله«.
ومن هذا املُنطلق عمل عدد من كبار األرس العلوية 
يف اليمن، ويف بالد فارس عىل وجه الخصوص، عىل 
إلحاق املُبالغني يف ُحبهم بالنسب العلوي الهاشمي؛ 
عىل اعتبار أنَّهم قد صاروا منهم أهل البيت! وكتبوا 
صكوًكا بذلك، وذيلوها بتوقيعاتهم، وتوقيع شهود 
الزور؛ وغرضهم من ذلك -خاصة ذوي املطامع 
السياســية الواضحة - تكثيف أعدادهم، وخلق 
عصبية ُساللية ُمتسيدة، ينعشوها وقت الحاجة، 

واألمثلة عىل ذلك كثرية وُمتعددة.
وألنَّ التلفيق سمة دائمة عند هؤالء؛ فقد أوردوا 
يف كتبهم عىل لسان رسول الله صىل الله عليه وسلم 
حديًثا هذا نصه: »من سمع داعينا أهل البيت فلم 

يجبه، أكبه الله عىل وجهه يف النار«! إرهاًبا لكل من 
يعرتض عىل حكمهم، أو يفكر بالخروج عليهم.

واألسوأ من ذلك أنَّهم نسبوا أنفسهم لرسول الله، 
رغم أنَّه صىل الله عليه وســلم لم يعقب، ولفقوا 
عىل لسانه هذا القول: »كل بني أنثى ينتمون إىل 
أبيهم، إال ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما«، يف 
ُمخالفة رصيحة لقول الله تعاىل: »ادعوهم آلبائهم 
هو أقسط عند الله«، وقوله تعاىل: »ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيني 

وكان الله بكل يشء عليًما«.

ال فضل ألحد على أحد
َـّــــا نزلت آية: »وأنذر عشريتك األقربني«  لـم
قام رسول الله صىل الله عليه وسلم ُيَذكر، فقال: 
»يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار.. إني ال 
أملك لكم من الله شيئا، غري أنَّ لكم رحما سأبلها 
- أي ســأصلها - بباللها«، وقال: »يا بني هاشم 
ال يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم، وتأتوني 
أنتم بأحسابكم وأنسابكم«، وقال: »يا بنى هاشم ال 
أغنى عنكم من الله شيئا، يا بنى هاشم إن أوليائى 

منكم املتقون«.
واألكثر أهمية أنَّ النبي صىل الله عليه وســلم 
وأجداده لم يكونوا طالب سيادة أو ملك، وتحفظ 
لنا كتب التاريخ ذلــك الحوار الذي دار بني هرقل 
وأبو سفيان، وذلك بعد أن استدعى األخري من غزة 
إىل بيت املقدس، وقــال له: »لعله يطلب - يقصد 
رسول الله - ُملكا أو رَشفا«، ثم عاد واستفرس: 
»هل كان الحد من أهل بيته قبله؟« - يقصد: هل 
كان أجداده ُطالب سيادة أو ملك؟ - فأجاب كبري 

قريش بالنفي.
وما مصطلح آل البيت، وفكرة االصطفاء اإللهي، 
وادعاء امتالك حق احتكار العلم والحكم، إال نوع 
من اإلفالس، وتوظيف لطموح سلطوي، ُيكَذُب 
فيه عىل الله ورسوله، وذريعة ناجزة لوجود أولئك 
األدعياء، وتكاثرهم، وهل يعقل أنَّ ذرية عيل بن 
أبي طالب يف اليمن وحدها تتجاوز ثالثة ماليني 
نســمة؟ وجميعنا يف النهاية - كما أفاد الباحث 
زبارة - ينتسب إىل هذا الدين، وإىل بيت النبوة، وإىل 
بيت  اإلسالم، وإىل بيت محمد، وإىل أتباع محمد، وإىل 
آل محمد، وإىل أهل محمد كرسول ونبي، وسبق 
لنشوان الحمريي أن أكد تلك الحقيقة قبل ثمانية 

قرون قائاًل:

آل النــبي هم أتبــــاع مــلتــه

مــن األعاجم والســـودان والعرب

لــو لــم يكــن آلــه إال قرابتــه

صىل املصيل عــىل الطاغي أبي لهب

وأختم هذه التناولة بالقول: وسواء كان هؤالء 
األدعياء علويني أم غري ذلك، فمن الذي أعطاهم 
الحق بأْن يكونوا أوصياء عىل اإلسالم واملسلمني، 
وأْن يتسيدوا عىل عباد الله، ويخالفوا دينه الحنيف؟ 
ذلك الدين الذي نرصه العبيد، وخذله السادة، وقام 
أول ما قام عىل املســاواة والعدالة، وعىل إخراج 
العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، وأْن ال 

فضل لعربي عىل أعجمي إال بالتقوى.

آل الـبيت.. كـذبـة كــربى!آل الـبيت.. كـذبـة كــربى!
من الذي أعطاهم الحق بأْن يكونوا أوصياء عىل اإلسالم واملسلمني، وأْن يتسيدوا 

عىل عباد الله، ويخالفــوا دينه الحنيف؟ ذلك الدين الذي نرصه العبيد، وخذله 

السادة، وأول ما قام به إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، وأْن 

ال فضل لعربي عىل أعجمي إال بالتقوى.

    بــالل الـطــيب



الــعـدد )١٩٦٥( الـخـمـيـس ٨ جـمـاد اآلخـرة ١٤٤٢هـ - المـــوافـــق ٢١ ينايــــر ٢٠٢١م

   توفيق الحاج - طارق السعيد

منذ عام والنازحون الذين لجأوا إىل محافظة مارب 
بعد سيطرة مليشيا الحوثي عىل مدينة الحزم مركز 
محافظة الجوف يعانون مآيس النزوح وآالم الترد 
رغم اســتثمار موجة نزوحهم مــن قبل املنظمات 
اإلغاثيــة العاملية واملحلية كقضية إنســانية يجب 

معالجتها والوقوف أمامها إال أن كل ذلك لم يتم.

الوحدة التنفيذية للنازحني يف الجوف كثفت من 
نداءاتها برضورة التدخل وإغاثة نازحي الجوف 
وغريهم من املحافظــات إال أنه ورغم مرور عام 
عىل نزوحهم جراء اشــتداد املعارك وســيطرة 
مليشيا الحوثي عىل مركز محافظة الجوف ال زالت 

معاناتهم مستمرة ومتواصلة. 

حيث قام مطلع األســبوع املــايض عدد من 
نازحي الجوف يف محافظة مأرب بعد أن ضاقت 
بهم األرض بما رحبت ومســهم وأوالدهم الرض 
وافرتسهم شبح الجوع بوقفة احتجاجية للتنديد 
بغياب املنظمات اإلغاثيــة ويف مقدمتها برنامج 
األغذية العاملي الذي لم يقدم أي معونات لهم منذ 

تسعة أشهر لنزوحهم. 

ويف الوقفة االحتجاجية رفع النازحون الفتات 
تندد باإلهمال من قبل املنظمات اإلغاثية الدولية 
ومايقوم به برنامــج األغذية العاملي من تعمد يف 
استبعادهم من املساعدات اإلغاثية طيلة تسعة 

أشهر. 

وطالب النازحون برسعــة االلتفات ملعاناتهم 
وإلزام املنظمات اإلغاثية وبرنامج األغذية العاملي 

باعتماد معوناتهم الشهرية كبقية النازحني. 

احتجاجات نازحي الجوف لم تأت عبثا وإنما 
نتــاج معاناة شــديدة واوضاعا مأســاوية يف 
مخيمات النزوح منذ تسعة أشهر يف ظل غياب تام 
للمنظمات اإلغاثية وبرنامج األغذية العاملي الذي 
وقف عاحزا أمام معاناتهم رغم املتابعة املستمرة 

والحثيثة والوعود الكاذبة

مدير الوحدة التنفيذة بمحافظة الجوف الدكتور 
فهد جار الله تحدث عــن اوضاع النازحني منذو 
نزوحهم بالقول "بالنسبة للنازحني انتم تعرفون 
أن النزوح حل فجأة وبدون أي استعداد ولذا نزح 
الناس تاركني كل ممتلكات العيش من أثاث وغريه 
حتى.. مالبسهم الشخصية ونزحو بشكل جماعي 
ايل مأرب وبسبب ارتفاع أسعار اإليجارات وغالء 
املعيشة توزع النازحون بني الصحراء ومديريات 

مأرب وتجمعوا يف مخيمات صغرية.

وبســبب قلة الدخل الشخيص كانوا ينتظرون 
مســاعدة املنظمات الدوليــة... منظمة الهجرة 
الدولية اســتقبلت النازحــني واعتطهم اليشء 
البسيط وسجلتهم ورصفت لهم من سله غذائية 
ومواد صحية ومبلغ من املــال ...فيما جزء من 

النازحني لم يحصلوا عىل ذلك. 

الغذاء العالمي مماطلة مستمرة 
وأضاف قائال" تشارك منظمة الهجرة... الغذاء 
العاملي والصحة العاملية واليونسيف البيانات التي 

تقوم بجمعها. 

وسعت منظمة الهجرة من أجل منح كل نازح 
نهاية كل شهر ســلة غذائية من منظمة الغذاء 
العاملي ولألسف الشديد هذا لم يحدث ولم يحصل 
النازحون من الغذاء العاملــي عىل يشء ولم تقم 

الغذاء العاملي بالتزاماتها تجاه النازحني. 

وحول الدور الذي قامــت به الوحدة التنفيذية 
قال "نحن تابعنا املوضوع من خالل  املراســالت 
للجهات الحكومية التي وجهت رسائل لربنامج 
األغذية العاملي من أجل اعتماد السلة الغذائية ولكن 

لم يستجيبوا للســلطة املحلية، ظلوا يف مماطلة 
و مــربرات واهية، ومع 
ذلك استمرينا يف املتابعة 
وعقــد  االجتماعات مع 
تلك املنظمــات و خالل 
الشهر الواحد نعقد ثالثة 
أو أربعــة وقدمنــا لهم 
بيانات النازحني محدثة.. 
مربرات  خلقــوا  ولكن 
أخرى أثناء املسح بأنهم 
 .. معايري  عن  يتحدثون 
عندها وجهت لهم سؤاال 
هل لديكم معايري دولية 
لتســجيل النازحــني؟! 

فأرصوا أنهم سيعملون مسح جديد ويسجلون 
وفقا للمعايري التــي قالوا عنها ولم نكن نعرفها 
من قبل مما يعني أن األمور ستطول وهي فقط 

من أجل املماطلة ال أكثر ..

لكن ظهرت لنا عقبة أخــرى وهي املنظمات 
املحلية املنفذة ومنها املؤسسة الوطنية ومقرها 
الرئيس صنعاء انها ترفــع معلومات مغلوطة 
للغذاء العاملي حســب ما فهمنا من ادارة مكتب 
الغذاء العاملي من خالل مناقشة املوضوع مع مدير 
مكتب الربنامج يف مــأرب وتبني أن هناك عالمة 
استفهام حول عدد النازحني معلوماتهم تتحدث 
عن مائة وخمسني أرسة نازحة اإلحصائية املقيدة 

للنازحني وهو عدد ال يصدقه عقل. 

ويتســاءل مدير الوحــدة التنفيذية للنازحني 
يف الجوف كيف للمنظمة التــي لديها املعلومات 
الدقيقة حول النازحــني تعتقد أن هذا الرقم هو 
الرقم الحقيقي؟ لكن هــي ربما تعمدت إخفاء 

الحقيقة والتضليل بمعلومات مغلوطة... 

شريك الغذاء العالمي 
ويشــري الدكتور فهد جار الله إىل أن املؤسسة 
الوطنية عليهــا إدانات موثقــة ومذكرات من 
مواطنني ومسؤويل مخيمات وستقدم إىل النيابة 
باإلضافــة إىل كونهم حجر عثرة امــام إدخال 

النازحني ضمن منظمة الغذاء العاملي. 

تدخالت بسيطة للهجرة 
وعن املنظمــات األخرى اوضح جــار الله أن 
الهجــرة الدوليــة كان لها تدخــالت يف البداية 
بالحقيبة الصحية ومبلغ مايل ملرة واحدة ومسح 
ميدانــي لألرس النازحة ومؤخــرا ايضا كان لها 

تدخالت بسيطة يف مخيم الريان بالجوف بتقديم 

ثالثمائة خيمة وأعمدة خشبية وطرابيل وسالت 
صحية لعدد900سلة إضافة إىل تدخالت يف بعض 

املخيمات القريبة من مأرب بالخزانات. 

اليونيســف لم تتدخل اطالقا وحرموا الطالب 
من التعليم والصحة العامليــة لم تقم بأي تدخل 
يف املخيمات كاملــة وكثري من املنظمات أيضا لم 

تتدخل إطالقا" 

المنظمات لم تقم بمسؤولياتها 
مدير عام مكتب التخطيــط والتعاون الدويل 
يف الجوف الدكتور حســني البشريي تحدث عن 
دورهم يف التواصل مع املنظمات الدولية بالقول 
فور حدوث موجــة النزوح الكبــرية اتجهنا إىل 
محافظة عدن وتحدثنا مع املسؤولني هناك عن 
الوضع وبعدها بدأت الوزارة بمخاطبة املنظمات 
الدولية ممثلة باملنسقية العامة للشؤون اإلنسانية 
االوتشا ثم ردت االوتشا بتوجيه للهجرة الدولية 
برعاية نازحي الجوف إال أن الهجرة الدولية والغذاء 
العاملي لم تقوما بمسؤولياتهما تجاه النازحني ولم 
تتجاوب املنظمات الدولية مع خطابات السلطة 

املحلية والوزارة حتى عىل املستويات الدنيا" 

الجدير بالذكر أن أكثر من أحد عر ألف أرسة 
نزحت من الجوف فور دخول مليشــيا الحوثي 
مدينة الحزم ومحيطها وذلك خوفا من بطشها 
واجرامها وخوفا من اســتخدامهم كرهائن أو 

دروع برية. 

تسجيل بيانات فقط 
الحاج عىل أحد النازحني من الجوف سألناه إن 
كانت املنظمات قد قدمت له وألرسته شيئاً فقال لـ 
"26سبتمرب": "كل املنظمات تأتي لتسجل بيانات 

لكنها ال تقدم شيئا منذ عام ونحن نقدم بياناتنا 
ولكننا ال نحصل عىل يشء يعدوننا 

دون جدوى.

وأضاف بعض املنظمات رصفت لنا 
بعض أدوات النظافة وبعضها أعطت 
مالبس ونحن يف األساس نريد غذاء 
نريد مأوى يحمينا من برد الشــتاء 

وحرارة الصيف,

وحول الغذاء العاملي قال إن هذه 
املنظمة لم تقدم لهم يشء ولم تحرض 
إليهم او تقدم لهم يشء منذ شــهر 

مارس يف العام املايض. 

إحدى النازحات مــن محافظة 
الجوف قالت إن لديهــم كثرياً من 
األطفال وعائالتهم كبرية وليس لديهم ما يكفيهم 

من الغذاء ملدة ثالثة أيام.

وأضافت ليس لدينا أحد نستعني به فكل الجريان 
نازحون ويعانون نفس املعاناة وختمت حديثها 
بالقول: نريد غذاء نريد مساعدات وتساءلت حول 
دور املنظمات الدولية التي تسمع أنهم يقدمون 

للنازحني دون أن تحصل عىل يشء منها.

وقفة احتجاجية 
وقفة نازحي الجوف االحتجاجية القت صدى 
إعالمياً وتفاعالً كبرياً وإدانات واسعة من ناشطني 
وحقوقيني ومتابعني يمنيني وعرب والبعض أصيب 
بحالة من االستغراب والعجب من الوضع اإلنساني 
الصعب الذي يعيشه النازحون رغم الدعم الدويل 
للمنظمات اإلنسانية التي سمع فسادها وعبثها 

القايص والداني وأصبح ذلك معروف للعالم.

أما حني يســمع الناشــطون واملهتمون بالعمل 
اإلنســاني بأنه لم يتم اعتماد مارب مركز إنســاني 
مســتقل إىل اليوم رغم موجة النــزوح الكبرية التي 
تشهدها منذ ستة أعوام تصيبهم الدهشة واالستغراب 
وتثار يف أذهانهم عدة تســاؤالت منها إذا لم تستحق 
محافظة مأرب التي تأوي أكثر من ثالثة مليون نازح 
أن تعتمد كمركز إنســاني فما هــي املحافظة التي 
تســتحق ذلك؟ وإذا لم تحرض املنظمات اإلنســانية 
بمراكزها الرئيسة إىل مارب ملواجهة كل هذه املوجات 
من النزوح والتدفق البري فمتى ســتحرض؟ وإذا 
كان نازحو الجوف أكــرب موجة نزوح معروفة عاملياً 
إىل اليوم يشتكون غياب املنظمات فكيف حال النازحني 

املردين من مختلف املحافظات؟.

تســاؤالت كثرية تجعل الحليم حريان وتحمل 

إجابة واحدة أن املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف 
اليمن ينخرها الفساد وغري إنسانية. 

  أكبر مخيم للنازحين في العالم
تعد مأرب أكرب مخيم نزوح يف العالم حيث تظم 
أكثر من ثالثة مليون نــازح وبقائها تتبع املركز 
اإلنساني بصنعاء جريمة إنسانية يف حق النازحني 
الذين يعانون كل صنوف املعاناة وأكثر ما يضاعف 
معاناتهم وفقا للوحدة التنفيذية للنازحني بقاء 

مارب تابعة للمركز اإلنساني صنعاء. 

ويف منشور لإلعالمي والناشط عمر املقرمي عىل 
صفحته يف الفيسبوك  بخصوص معاناة النازحني 
يف مأرب أشــار إىل أن بقاء مــارب تابعة للمركز 
اإلنساني صنعاء كارثة إنسانية يف حق النازحني 

ويجب أن تنتهي.

وقال املقرمي يف منشوره إنه يف حال تم اعتماد 
مارب مركز إنساني مستقل وتحقق هذا املطلب 
فإن املنظمات الدولية ســتفتح مكاتب رسمية 
ومستقلة وســيتواجد املانحون رأساً فالتعامل 
حينها ســيكون طبيعياً ومرناً وســوف ُيغطى 
العجز سواء كان العجز يف الغذاء أو الصحة أو يف 
مجال املياه واإلصحاح البيئي أو يف عملية توزيع 

املقطورات والحقائب الشتوية. 

ويتهم ناشطون وإعالميون ونازحون املنظمات 
الدولية باملســاهمة بشــكل مبارش يف تعميق 
معاناة النازحــني وتحديــدا يف املناطق الواقعة 
تحت الســلطات الرعية حيث تشري املعلومات 
إىل أن هناك محافظات تقع تحت سلطات مليشيا 
الحوثي كصنعاء وذمار تمتلك مخزونا غذائيا ال 
تمتلك مأرب رغــم كثافة النزوح إليها نصفه وال 
ثلثه وهذا يعد كما يقول ناشــطون واعالميون 
جريمة وقصوراً ينبغي تداركه من قبل الحكومة 
ووزارتي الخارجية واإلدارة املحلية ويجب العمل 
عىل إنشاء مخزون اسرتاتيجي من املواد الغذائية 
األساســية يف مأرب يؤّمن قوت النازحني بشكل 
منتظم ويخلصهم من كابــوس االنتظار والقلق 

الذي يؤرقهم كل يوم. 

دور إيجابي رغم القصور
ويف الحديث عن إدارة الوحدة التنفيذية ملخيمات 
النازحني يف محافظة مــأرب والدور الذي تقدمه 
يقول: عيل سالم وهو أحد النازحني ومطلع عىل 
أداء الوحدة التنفيذية لــو تم الوقوف عىل أدائها 
وتقييمه ألمكننا القول إنها تقــوم بعمل جبار 
وعظيم رغم جوانــب الضعف والقصور لكن من 
حيث املنطق ما تقوم به يســتحق اإلشادة فهي 
تحاول بكل إمكاناتها الحد من معاناة النازحني 
واســتقبالهم وإيوائهــم وتســكينهم وتلبية 
احتياجاتهم وال تكاد تستقر من موجة نزوح حتى 
تأتيها موجة أخرى ومع ذلك نأمل منهم تجويد 
أدائهم ومتابعة الجهات الدولية املانحة واملساعدة 
كربنامج الغذاء العاملي الذي أصبح صيته يسء جدا 
وخدماته متوقفة عند ذلك املســتوى وذلك العدد 

والكمية والنوع منذ قرابة عام وأكثر. 

يوجد منظمات وال توجد خدمات
املتابع للمنظمات اإلنسانية العاملة يف مارب يجد 
أنها كثرية لكن خدماتها املقدمة للنازحني قليلة بل 
منعدمة وبعض املنظمات ليس لديها القدرة عىل 
تدخالت واضحة ومبارشة وهناك منظمات محلية 

تفتقر إىل تمويل وفق ترصيحات مسؤوليها.

األداء الذي تقوم به املنظمــات التابعة لألمم 
املتحدة يثري الكثري من عالمات االستفهام خصوصا 
فيما يتعلــق بالتعامل مع األوضاع اإلنســانية 
الصعبة القائمة منذ صيف 2014، والتي خلّفت 

وراءها واقًعا حياتيًّا شديد البؤس.
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حققت الدائرة نجاحا كبريا وانتقلت إىل مرحلة األداء النوعي

    فهد جار الله: المنظمات الدولية لم 
تقم بمسؤولياتها تجاه النازحين

تقــم  لــم  الدوليــة  المنظمــات  البشــيري:      
بمسؤولياتها ولم تتجاوب مع خطابات الوزارة

نازحو اجلوف يقرتبون من إكامل عامنازحو اجلوف يقرتبون من إكامل عام
والغذاء العاملي مستمر يف مماطلتهوالغذاء العاملي مستمر يف مماطلته

تقرير



ستموُت أكثْر
يا داكَن التعبيِر

يا نصَف اكتماِل الُقبِح
يا وجهًا تساقطِت الُذباُب عليِه

والوطُن الخراُب 
وما تأّثْر

ما زلَت تبحُث عن يديَك
َك وتطعُن الرمَل التي وقفْت بصفِّ

ذاَت مكٍر
كنَت ُتشِبُه رأَس عاجزٍة

خلــَف  المنِســيَّ  شــيَخها  ُتغــازُل 
مدارِج التأريِخ
ُيرِغُمُه روائٌي

بأن يزداَد ُمنكْر

ووراَء موِتَك 
كلُّ ما سيخاُفُه الموتى

بقاؤَك بينهم
وعليَك وحدَك أن تهروَل في مهبِّ 

الشكِّ
َتنسُج زاملين

على طريقِة َمن ُيسّلي الشرَّ بالشرّْ

ستموُت أكثْر
وعلــى يديــَك ســُيكمُل اإلحبــاُط 

دورَتُه
وستنتهي بالموِت لي

والموِت لألقصى
بما أبَقْتُه في أعماِقنا ُلغُة السالِم

وما ترّدَد في الصدى
من ُأمنياِت ) اهلُل أكبْر (

ُكّنا وكان الخوُف ثاِلُثنا
على باِب المدينِة 

نضرُب األخماَس باألسداِس
نفتُح ثغرًة 

في فّوهاِت الريِح
نقرُأ ِمن مواجِعنا الطويلِة

ما تَيّسْر

وَنُهدُّ ِمتراَس األسى بدموِعنا
ونقوُل للمعنى بأّنا حاملوُه

على ظهوِر صالِتنا
شعبًا يعوُد كما يعوُد ُمهاجٌر

يِبسْت أماني األهِل 
في أحشائِه

إذ عاَد يحمُل في يديِه 
عصا ودفتْر

والقصُف أسفْر
عن ُبندقيِة أعوِج

يسطو على أنفاِسنا
ويُدقُّ رأَس ذويِه بالَصَلِف الُمشيِن

نكايًة بالماِء
ما أنكى حديَث الماِء

عن صفٍو تعّكْر

كانْت خطاباُت الظالِم
على مشارِف صمِتنا

تتأّبُط الفشَل الذريَع
وكاَن سلوُكُه جدًا ُمريْع

ورّبما أدركُت شيئًا ما
وقالْت بعَدها صنعاُء للُدنيا

بأن العبَد عبٌد

إن ُيثاَر وإن َتحرَّْر

وبأن ُهوالكو يُعضُّ أصابَع األياِم
تقديرًا

لما أبداُه ابُن العلقميِّ
من البشاشِة

حيَن دبَّ الُذعُر في أوصاِل
قوِميٍّ ُمزّوْر

طروادُة انَتَقَمْت
ويكترُث الحصاُن بما تبّقى

في ِسالِل البدو ِمن َقَدٍر
كأن حقائقًا ُتخفى

عن القوِم 
اأُللى اغتسلوا بشهقِة عبَس

عنَد غياِب عنتْر

وطٌن جديٌر بالبقاِء
وإن أَبْت بنُت الذين ...

وإن أبى ابُن الـ " ُمؤّطْر "

وطٌن من النكباِت يصنُع ُخبَزُه
يبَتزُُّه 

ِسْيٌد وُقّبعٌة وعسكْر

ورؤًى ُمؤجلٌة
على ُعّكاِزها تقُف المنايا

كي ُتبادَل ُجّثتيِن
بـ كيِس ُسّكْر

هذي بتلَك 
وشّرَد المسكيُن فرحَتُه

على آثاِر
َمن عاشوا ِخرافًا

ُثّم ماتوا كالِخراِف
على منّصاِت الهباِء

ُيطمئنوَن الناَس ... بالفوضى
وينغمسوَن في صدِر البالِد

وصدِر َهْدأِتها 
كخنجْرْ 

هيا بنا
قالْت قناٌة 

ُرّبما في وجِهها باَل الفضاُء
فما استطاعْت أن ترى

سوءآِت َمن مّروا على شمساِن
نحو الموِت 

والقصِف الُمؤّزْر

ما زلَت أصغْر
ِمن أن ترانا في قيوِد الحرِف 

نزأْر

وكُكلِّ من َفرّْ
حاولَت تثأْر

ِمّني
بما في قلِب كسرى من رماٍد

تارًة ُأخرى
ُتحاوُل أن توّزَع في المدائِن

ِضحكتيِن
وأن تصّفَق 

في بالِط العمِّ قيصْر

حتمًا ستخسْر 
وتموُت أكثْر

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

سقوط األقنعة 
حينما يُخفي املرء حقيقته فذاك مؤرش سوئها ...إذ هاجس النبذ 
املجتمعي يبقى مسيطرا عليه من إمكانية انكشاف حقيقته الشاذة 
عن الطباع السوية والخالل اإلنســانية , وال شك أن ذوي املروءات 
يعتزون بذواتهم فال يخفون شــيئا مما يعتقدونه أو ينتهجونه يف 

مجاالت حياتهم .
ويف اليمن الجمهوري كان من الطبيعي أن تتدثر اإلمامة بالعلم 
الوطني وهم يمزقون ما استطاعوا منه ، ويعّدون أنفسهم إلسقاطه 
ذات يوم بعيدا عن أنظار اليمنيني , وهم ذاتهم الذين يعيشــون يف 
املجتمع  السوي بأفكار شاذة تغذيها أيدلوجيا وافدة من خلف الحدود 

العربية . 
لقد كان السالليون يوما يمقتون – بألسنتهم – أفكارا أصبحوا 
اليوم يمجدونها يف العلن ..فلكم سمع اليمنيون من إنكارهم لدعاوى 
الوالية ، والسب للصحابة ، والتبعية للفرس وغريها مما يتناقض مع 
هوية اليمنيني ومعتقداتهم ليأتي اليوم الذي يُثبتون عىل منابرهم ويف 
مؤسساتهم اإلعالمية وممارساتهم اليومية كل سبّة كانت تُقال بحقهم 
... فها هي الوالية أضحت مناسبة سنوية ال يوازيها لدى الجمهوريني 
سوى ذكرى الثورة السبتمربية , وها هو اللعن والطعن يف الصحابة 
الكرام أضحى عىل منابرهم ويف قنواتهــم , وهاهي صنعاء تمتلئ 
بصور الهالك سليماني وغريه من رموز االعاجم الغزاة  لتعلن الساللُة 
التحدي لليمنيني والجزيرة والعرب بتبعيتهم إليران , وهاهو ما كان 
ّسبة لهم يوما باتهامهم باعتقاد العقيدة اإلثنى عرشية عىل حساب 
الهوية العربية والعقيدة اإلسالمية أضحى منهجا يدّرس يف مدارسنا 
املختطفة التي يتم فيها تلقني أبنائنا البكائيات وتعليمهم اللطميات 

دون تسرت أو اختفاء .
إن إظهار الساللة اليوم ملا كانت تخفيه سابقا أتى يف ظل تصوراتهم 

املغلوطة بإمكانية استمرارهم حكاما عىل رقاب بعض اليمنيني. 
إن إنكار الساللة السابق ملا يظهرونه اليوم دليل عىل حجم خداعهم 
وازدواجية الظاهر والباطن لديهم ، وبما يعطي مؤرشا يؤكده رصيد 
التجربة بأن كل ما يُتّهمون به اليوم وما زالوا يخفونه سيظهر يوما 
مع دوام اختطافهم لبعض املحافظات اليمنية  ، فمنهج الساللة مع 
اليمنيني كمنهج إخوانهم الفرس مع العرب إذ ال دين لكليهما سوى 
قتل العرب وال منهج لهم ســوى ما يهيء لهم السيطرة عىل رقاب 

غريهم وانتهاب أموالهم  .
والحق أن شذوذهم أهم بذرة لفنائهم , ونشوة استمرارهم ماهي إال 
نتيجة لتفرق خصومهم , وظلمهم مرهون زواله بالجدية يف املعركة 
معهم ، والفرص املتاحة كثرية وآخرها فرصة اســتثمار املعطيات 
السياسية بصدور القرار األمريكي باعتبارهم جماعة إرهابية وبما 
جعل الكثري من الدول تبلغهم بأنهم غري مرّحب بهم يف بلدانهم ..ولعل 
ترجمة الدعم األهم للقضية اليمنية يتمثل بالدعم الســخي للجيش 
الوطني الذي حمل عىل عاتقه استئصال رسطانهم من الجسد العربي 
لتعود لليمن رشعيته ودولته التي ســيأمن تحت ظاللها اليمنيون ، 

ويعيش معها الجريان يف وئام وانسجام وسالم .
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عىل شبكات التواصل عىل شبكات التواصل 
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أحمد ردمان

ستموُت أكثْرستموُت أكثْر
ياسين محمد البكالي

وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة تنعي 
الفنان الكبري عيل أبو بكر العطاس 

نعت وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة، الفنان 
الكبري عيل أبو بكر العطاس، الذي وافته املنية، 
أمس األربعاء، يف أحد مستشــفيات العاصمة 
املرصية القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني 

واملوسيقي.
وعربت الوزارة يف بيان لها، عن حزنها العميق 
برحيل الفقيد الذي شكل رحيله خسارة كبرية 
للوسط الفني.. مشــرية إىل أن الساحة الفنية 
اليمنية خرست برحيله واحداً من أبرز أعمدتها 
الذين أسهموا بفعالية يف إثراء األغنية اليمنية، 

وساعد عىل انتشارها يف الجزيرة العربية.
وعربت الــوزارة عن خالــص التعازي 
وصادق املواساة ألرسة الفقيد وللوسط الفني 

ولجماهري الفقيد بهذا املصاب األليم..سائلة الله تعاىل أن يتغمده بواسع 
رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.   

استقبلت محطة املعال للحاويات بميناء 
عــدن، االثنني، أول رحــالت الخط املالحي 
العاملي الدنماركي "مريســك"، عرب سفينة 
)KIEL TRADER( يف إعادة لتدشني الخط 
الدويل املتوقف عن املينــاء منذ أكثر من 10 

سنوات.
وقالت وكالة األنباء اليمنية الرســمية 
 )KIEL TRADER( سبأ": إن الســفينة"
والتي دشن بها الخط الدويل كان عىل متنها 
ألف و200 حاوية نمطيــة قادمة من أحد 

موانئ الدول املجاورة.
وأوضح، مدير عام األرصفة والساحات 
بميناء عدن املــرف العام ملحطة املعال 
الكابتن شفيع الحريري، أن تدشني الخط 
يهدف اىل تعزيز نشــاط حركة محطات 
الحاويــات يف ميناء عدن بــني خارطة 
رحالت الخطوط املالحية الدولية، وفتح 
آفاق أوسع لفرص استثمارية لدعم هذا 
القطاع. وتتبع خطوط مريســك، رشكة 
"مريسك سيالند" الدنماركية، وهي أكرب 

رشكة شحن حاويات يف العالم من حيث 
حجم األسطول وسعة الشحن، حيث تعمل 

ألكثر من 786 سفينة، تخدم 374 مكتًبا 
يف 116 دولة حول العالم.

استشهدت مواطنة وأصيب خمسة مدنيني، 
برصاص وألغام مليشيا الحوثي اإلرهابية يف 

محافظتي الحديدة و تعز ،االٔحد املايض.
وقال مصدر محيل لـ"26سبتمرب" :"إن 
املواطنــة "فاطمة منصــور" )50 عاماً( 
استشهدت إثر استهدافها بنريان مليشيات 
الحوثــي، صباح األحــد، يف مدينة حيس، 

جنوبي الحديدة.
وأضاف املصدر "أن مواطنا مســنا يدعى 
"عبدالله أحمد صغري" أصيب برصاص قناص 
حوثي يف الــرأس أثناء تواجده جوار منزله يف 
مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".. مؤكداً 
إصابة طفل أخــر  ذو )10( أعوام يف قدمه 
اليمنى برصاص مليشيات الحوثي اإلرهابية.

وأكد املصــدر أنه تم إســعاف الطفل 

إىل مستشــفى الخوخة حيــث قدمت له 
اإلسعافات األولية، وجرى نقله بعد ذلك إىل 
مستشفى أطباء بال حدود الستكمال العالج.
ويف محافظة تعز أصيب شاب وطفالن 
بجروح خطرية جراء انفجار لغم أريض من 

مخلفات األلغام الحوثية، يف مدينة تعز.
وقال مركز تعز الحقوقي: " إن لغما أرضيا 
من مخلفات األلغام التي زرعتها مليشيات 
الحوثي، انفجر بـ"شــيول"، ظهر األحد 

املايض، يف حي ثعبات رشقي مدينة تعز".
وأضاف املركز " أن انفجار اللغم أسفر 
عن إصابة سائق الشيول الشاب عبدالعزيز 
مقبل عقالن )21( عامــا والطفلني عدي 
محمد عبده عيل 7 سنوات، و حمد غمدان 

عبده 11 عاما.

سيؤن/ خاص
دشــنت قيادة لواء األحقاف الدورة 
التدريبية الجديدة لألفراد املســتجدين 
وتشــمل الدورة تدريبــات مكثفة يف 
الجوانب العســكرية والقتالية امليدانية 
والحركة النظاميــة للتأهب بااللتحاق 
بالجانب العميل ضمن زمالئهم املرابطني 

يف الوحدات والنقاط والثغور.
وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قيادة 
اللواء يف رفع مستوى الجاهزية القتالية 
وتأهيل وتدريب منتسبيها خالل العام 
التدريبي الجديد 2021م الذي أطلق عليه 
قائد املنطقة العســكرية الثانية شعار 
"رفع مســتوى الجاهزية واالستعداد 
األمثل لتنفيذ املهام يف مختلف الظروف 
الصعبة واالســتثنائية ورفع مستوى 
التدريب واإلعداد الجيد للجندي والتناسق 

القتايل وإحداث نقلة للتوجيه املعنوي".
وقال العميــد ركن "غيثان ســالم 
البحســني" قائد لواء األحقاف إن هذه 
الدورة ســتمكن االفراد املستجدين من 
تعلم عــدد من املهــارات القتالية التي 
تمكنهم من التحــول من الحياة املدنية 
إىل العسكرية وتكريس الطاعة يف تنفيذ 
األوامر واحرتام املواعيد وتقديس النظام 
وتعميق قواعد الضبط والربط العسكري، 
مؤكدا أن هذه الدفعة الجديدة ستكون 
إضافة ملا سبقتها من دفعات تخرجت 
عىل أيــادي ضباط ومدربــني من لواء 
األحقاف ذوي كفاءة عالية مشّدداً عىل 
أهمية تنفيذ كل املهــام واألوامر التي 
تسند إليهم، منوهاً إىل أن الجندية عطاء 
ال يلتفت إىل األخذ وبذل ال يتطلع إىل منال 
يف سبيل الذود عن حياض الوطن وأمنه 

واستقراره.

افتتح وكيــل محافظة مأرب 
للشؤون اإلدارية عبدالله الباكري، 
االثنني، معرضا تشــكيليا نسويا 

بعنوان "شغف حواء".
 ونظم املعرض فريق صانعات 
الســالم التابع ملؤسســة فتيات 
مأرب بالتعاون مع املرســم الحر 
ومجموعة التسعة النسوية بدعم 

من هيئة األمم املتحدة للمرأة .
وخالل االفتتــاح طاف الوكيل 
الباكري والقايض املخاليف بأجنحة 
املعرض الذي يضم  30 عمال إبداعيا 
لعر فتيات من مواهب مدارس 

املحافظة.
 وأشاد الوكيل الباكري بإبداعات 
الفتيات ومــا احتواه املعرض من 
لوحات فنية معربة عن آثر الحرب 
والسلم عىل حياة املرأة وإسهامها يف 

صنع السالم ونبذ العنف .  

استشهاد وإصابة 6مدنيني برصاص وألغام مليشيا تدشني اخلط املالحي العاملي الدنامركي »مريسك« بميناء عدن
احلوثي يف حمافظتي احلديدة وتعز

دورة تدريبية للمستجدين يف لواء األحقاف »شغف حواء« معرض تشكييل نسوي يف مأرب   ضبط عصابة تتاجر 
بالقطع األثرية يف تعز  

ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة تعز، 
األحد املايض، عصابة بحوزتها ســيوف 
أثرية يف أحد محــالت الفضيات باملدينة 

القديمة.
وأوضح مصدر أمني لوكالة )سبأ(، أنه 
تم متابعة اثنني مــن املتهمني باملتاجرة 
بالقطع األثرية من قبل أفراد األمن باملدينة 
القديمــة و بعد عملية رصــد دقيقة تم 
ضبطهما وهما يحاوالن بيع سيوف أثرية 
ألحد محالت الفضيات القديمة وإحالتهم 
للتحقيق وتحريز املضبوطات بالتنسيق 
مع فرع الهيئة العامــة لآلثار واملتاحف 

واملخطوطات.   

اكتشاف مقربة أثرية بدوعن
كشــفت أعمال شــق لجبل بمنطقة املشهد 
بمديرية دوعن بمحافظة حرضموت، األحد املايض، 
عن ظهور مقربة أثرية باملديرية عمرها 2500 عام.

وقال املدير العام للهيئــة العامة لآلثار واملتاحف 
بساحل حرضموت رياض باكرموم يف ترصيح لوكالة 
)ســبأ(: "تلقت الهيئة بالغا بظهور مغارات أثناء 
عملية شق ألحد الجبال يف منطقة املشهد القريبة من 
مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية، وتم إيقاف 
عملية الشق بالتنســيق مع قيادة السلطة املحلية 
باملديرية حتى يتم استكمال الدراسات واملسح للموقع 

ومعرفة املزيد من هذه اآلثار".
وأضاف "نفذنا نزوال ميدانيــا بمعية مدير عام 
الهيئة بوادي حرضموت الدكتور حسني العيدروس 
ملعاينة املوقع والتي كشفت لنا بشكل أوىل عن وجود 

مقابر تعود ململكة حرضموت القديمة".
وثمن باكرموم، تعاون السلطة املحلية بمديرية 
دوعن ممثلة باملدير العام سالم أحمد بانخر وآهايل 
املنطقة ودعوة الهيئة إليقاف العمل بما يســهم يف 

الحفاظ عىل ممورث وتاريخ حرضموت العريق.


