
بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، برقيات عزاء ومواساة يف وفاة كل من 
املناضل عبدالله محمد الهيثمي، والشيخ عيل بن 
محمد بن سعيد الواحدي، والشيخ عبدالله بن فريد 

بن محسن العولقي.
وأشــارت الربقيات التي بعثها فخامة رئيس 
الجمهوريــة، إىل مناقبهم وأدوارهــم النضالية 
والعملية، الحافلة بالتضحية والعطاء وإسهاماتهم 

يف خدمة املجتمع وإصالح ذات البني.
وعرب فخامته، عن أصدق التعازي واملواســاة 
ألرسهم وأقاربهم، ســائالً الله العــيل القدير أن 
يتغمدهم بواســع الرحمة واملغفرة ويسكنهما 
فســيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب 

والسلوان.

رئيس اجلمهورية يعزي بوفاة املناضل 
اهليثمي والشيخني الواحدي والعولقي
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صـفحـة

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
إن الحارض اليمني يتشكل من نضال 
شعبنا املســتمر وأحالمه املتطلعة إىل 
يمن جديد، يمن اتحــادي عادل مبني 
عىل مخرجات مؤتمر الحوار، دولة قوية، 
تعرب عن مصالح الشــعب وتطلعاته، 
وتمثل رافداً من روافد املنطقة وسنداً 
لألشقاء يف مواجهة املشاريع املعادية. 

الدولة.. خيارنا اآلمن
عرف الشعب طريقه، هذا ما تقوله ثورة الـ 26 من 
سبتمرب، 1962، ونحن نحتفل بنجمها وعيدها الـ 59، 
ويف الوقت نفسه، ما زال النضال مســتمراً، وللبندقية 
وقعها، ولألحرار زئريهم يف كل األرض اليمنية، حاملني 
عىل عاتقهم حماية الثورة وأهدافها وامليض يف تحقيق ما 
ينشده اليمنيون من إرساء دولة النظام والقانون والعدل 

واملساواة.
كما عرف الشــعب خالصه، الذي لن يكون إال بدولة 
ضامنة، وجيش قوي، وقضاء مستقل، وأجهزة تحميه ال 
تبطش به، واقتصاد قوي، وقانون ينتزع له حقوقه، كامل 
حقوقه، كونه مواطناً ال أحد ويص عليه، فأزمنة الوصاية 
والعبودية قد ولت دون رجعة، ولفظها شعبنا حينها يف 

ثورته السبتمربية واألكتوبرية الخالدة.  
ويف ظل األحداث الراهنة التي تعيشــها البالد، يجب 
اإلرساع يف استكمال تطبيق بنود اتفاق الرياض، ال سيما 
الشــق األمني والعســكري، كونه يمثل الخيار الوحيد 
والضامن للخروج األنسب، ملا يمر به الوطن. والذي يمهد 
لعودة الحكومة إىل العاصمة املؤقتة عدن، لتقوم بمهامها 
وواجباتها، للتخفيف من وطأة األزمة االقتصادية الطاحنة، 

التي تعصف بالوطن.
مهام ملحة سياســية واقتصادية وعسكرية وأمنية 
يجب اتخاذها، مع توحيد كل الجهود، من قبل الحكومة 
والسلطات املحلية يف املحافظات يف تفعيل دورها، وتأكيد 
حضور الدولة وهيبتها، وذلك أوالً لقطع دابر املؤامرات 
التي دبرت بليل، وتريد أن يعيش الجميع يف مربع الفوىض، 
ليتسنى حينها فقط ملليشيا اإلرهاب الحوثي التي ترتبص، 
وتتحني الفرص لالنقضاض عىل الجميع دون تمييز، بني 
فرد أو جماعة، أو منطقة وأخرى، كونها ال تريد لليمنيني 

أمناً أو استقراراً أو عيشاً كريماً.
وعىل الجميع أن يدرك أن ما تمر به البالد، يستدعي 
االلتفاف واالصطفاف ملجابهة ومواجهة مخاطر االنقسام 
والتمرتس وراء املصالح الضيقة، وعدم تغليب املصلحة 
العليا عىل غريها، ال يزيد الوضع إال تعقيداً وقتامة، وينذر 

بكارثة ال يحمد عقباها.
فالواجب علينا تحكيم العقل والعمل من أجل لّم الشمل 
وتوحيد الهدف وبــذل الجهود ومغادرة دائرة التعصب 
املغلقة، والتفكري بمنطق يعيل من شأن الوطن، ومصالحه، 
وينترص لدماء الشهداء والجرحى، والتضحيات التي ما 
زالت تقدم من أجل استعادة الدولة، وتخليص اليمنيني 
من انقالب مليشيا، تنفذ أجندة ال تريد الخري لليمن حارضاً 

ومستقبالً.
ولنكن عىل يقني بأن املخرج هو يف فرض هيبة الدولة 
وتفعيل مؤسساتها، ووضع الحلول لتجاوز حالة االحتقان 
الشعبي، وتحســني الوضع االقتصادي وتعزيز املوارد، 
لتحسني معيشــة املواطن، وهذا لن يتأتى إال بأن تعود 
الحكومة إىل مقرات عملها وتمــارس مهامها، والتفرغ 
الكامل للمعركة الوطنية، وتوفري كل متطلباتها، تسخرياً 
للجهود يف سبيل اســتكمال التحرير وهزيمة االنقالب 

الحوثي املدعوم من إيران.

أشــاد نائب رئيس الجمهورية نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة الفريق 
الركن عيل محسن صالح، باالنتصارات 
التي يجرتحها أبطــال الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية ورجــال القبائل 
األحرار بمحافظة مــأرب األبية، وكل 
مواقع الرجولة والــرف عىل امتداد 
الجمهورية، وما يسطرونه من مالحم 
خالدة يف وجه مليشيا الكهنوت الحوثية 
اإلرهابية اإليرانية.. معرباً عن اعتزازه 
باستبسال األبطال وثباتهم وشجاعتهم 
ألجل حرية وكرامة اليمنيني واستعادة 

دولتهم وإنهاء معاناتهم.
جاء ذلك خالل إجرائه اتصاالً هاتفياً 
برئيس هيئــة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيــز، لالطالع عىل 
األوضاع امليدانية وأحوال املقاتلني األبطال 
بمختلف ميادين العزة والرف.. واستمع 
نائب الرئيس، من رئيس األركان إىل تقرير 
موجز عن سري العمليات العسكرية.. 
مثّمناً الدور األخوي لألشقاء يف التحالف 
بقيادة اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة، ملا من شأنه ردع مروع إيران 
التخريبي وإفشال مخططها التدمريي يف 

اليمن واملنطقة.  
وأكد نائــب الرئيس، بــأن الهجوم 
اإلرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي 

االنقالبية بالصواريخ والطائرات املسرية 
عىل مينــاء املخا املدنــي وأحد املوانئ 
البحريــة املدنية، هــو جريمة مدانة 
ومستنكرة، استهدفت املليشيات الحوثية 
من خاللها أرواح املدنيــني ومقدرات 
اليمنيني والبنى التحتية واملســاعدات 
اإلغاثيــة، وكشــفت للعالــم مجدداً 
اســتغاللها اليسء التفاق ستوكهولم 

ومزايدتها املتكررة بالجانب اإلنساني.

وأكد نائب رئيــس الجمهورية بأن 
الهجمات اإلرهابية الحوثية والتصعيد 
باتجاه املنشآت الحيوية يف بالدنا واململكة 
واستهداف املدنيني، بمثابة تحٍد واضح 
واستهتار بكل الجهود الدولية واألممية 
التي بذلت والتي سُتبذل مستقبالً من 
أجل السالم، داعياً املجتمع الدولة إلدانة 

الجرائــم الحوثيــة واتخاذ 
موقف حازم إزاءها باعتبار 

أكد نائب رئيس الجمهورية، 
الفريــق الركن عيل محســن 
صالح، أن مأرب التاريخ واإلباء 
ستظل قلعة الجمهورية ومأوى 
األحرار وحصــن الدولة املنيع 
ضد كل محــاوالت الكهنوت 
واإلرهاب الرامية إلخضاع أبناء 
الشعب اليمني ملروع طهران 
الخبيث أو العــودة ببالدنا إىل 
عصــور اإلمامــة املتخلفة.. 
مشــيداً بالجهود املبذولة من 
قبل السلطة املحلية باملحافظة 
واملكاتب التنفيذية والبطوالت 
التي يســطرها أبطال الجيش 
وأبناء املقاومة والقبائل األحرار.
جاء ذلــك خــالل إجرائه، 

منتصــف األســبوع، اتصاالً 
هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب 
اللواء ســلطان العرادة مطلعاً 
فيه عــىل األوضــاع التنموية 
واملستجدات امليدانية والجهود 
متطلبات  لتلبيــة  املبذولــة 

املواطنني. 
واطمــأن نائب الرئيس عىل 
أوضــاع األرس النازحــة التي 
دت بفعل اعتداءات مليشيا  ُشِّ
االنقالب الحوثية املدعومة من 
إيران، موجهاً بمضاعفة جهود 
اإلغاثة واإليواء بما يخفف من 
أعباء النزوح التي فرضتها حرب 
معترباً  الحوثيني..  االنقالبيني 
األعمال اإلرهابية التي تمارسها 

املدعومة من  الحوثي  مليشيا 
إيران، من استهداف ملخيمات 
النازحني والتصعيــد باتجاه 
املدن واستهداف األعيان املدنية 
واملنشآت الحيوية يف بالدنا ويف 
اململكة، سلوكاً ُمالزماً لعصابة 
إجرامية طاملــا أدمنت القتل 

والتخريب وسفك الدماء.
وأشــار إىل أن هــذا النهج 
الحوثي اإلجرامي يثبت للعالم 
أجمع مدى إرصار هذه الجماعة 
االنقالبية عىل رفض كل جهود 
السالم واالستهتار بها ويكشف 
مدى تبعيتهــا وارتهانها ملاليل 

طهران. 
وعرب نائب الرئيس 

شــدد رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، عىل أهمية استمرار 
املوقف الدويل املوحد تجاه مواجهة 
التدخل اإليراني يف اليمن.. مؤكداً 
تعامل الحكومــة بإيجابية مع 
الجهــود والتحــركات األممية 
والدولية ودعمها للمبعوث األممي 
الجديد وانفتاحهــا عىل العمل 
معه من أجل إحالل السالم وفق 
املرجعيات الثالث املتوافق عليها 

محليا واملؤيدة دوليا. 
جاء ذلــك خالل اســتقباله 
األربعاء، املبعوث األمريكي الخاص 
إىل بالدنا تيــم ليندركينج، والذي 
بحث معه تطــورات التحركات 
األممية والدولية إلحالل السالم يف 
اليمن، وما تواجهه من تعنت من 
قبل مليشــيا الحوثي االنقالبية، 

املستمرة يف تصعيدها واستهدافها 
البنى التحتية وآخرها ميناء املخا، 
واملدنيــني والنازحــني يف مأرب 

واألعيان املدنية يف اململكة العربية 
السعودية.

وأعرب الدكتور معني عبدامللك، 

عن تطلع الحكومــة إىل الدور 
والتحــركات األمريكيــة عرب 
مبعوثها الخاص للدفع بالحل 
الســيايس وممارسة املزيد من 
الضغوط عىل مليشــيا الحوثي 
وداعميهــا يف إيــران لتطبيق 
القرارات الدولية امللزمة وتنفيذ 
االتفاقات.. الفتا إىل الدور املعول 
عىل الواليات املتحدة يف دعم جهود 
التحديات  ملعالجــة  الحكومة 
االقتصادية، وحشد الدعم الدويل 
لتمكينها من اإليفاء بالتزاماتها 
وتخفيف معانــاة املواطنني، يف 
الجوانب االقتصادية واإلنسانية 
والخدميــة، وجهودها ملحاربة 
اإلرهاب واستعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب. 

أكد وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان، أهمية وحدة القرار 
األمني واإلداري بني جميع األجهزة 
األمنية والسلطة املحلية.. الفتاً إىل 
أن النجاح األمني يتطلب التعاون 
بني األجهزة األمنية واملواطن الذي 
يعترب شيكا أساسيا يف تعزيز األمن 

واالستقرار.
جاء ذلك خالل ترؤسه، الثالثاء، 
بمدينة ســيئون، اجتماعاً ملدراء 
األجهــزة األمنية ملناقشــة أبرز 
القضايا والتحديات األمنية بوادي 

حرضموت. 
وشدد وزير الداخلية اللواء، عىل 
إيجاد حلول للمشاكل والتحديات 
التي تواجه العمــل األمني وبما 

يعزز من فرض سيادة 

 ضبطــت األجهــزة األمنيــة 
بمحافظة مأرب خــالل اليومني 
املاضيني، خلية إرهابية بحوزتها 
عبوات متفجرة وخرائط واحداثيات، 
لزعزعة االمن واالستقرار والسكينة 

العامة يف املحافظة. 
 وأوضح قائــد فرع قوات األمن 
الخاصة باملحافظة العميد الركن 
سليم الســياغي، أن التحقيقات 
األوليــة مع العنــارص املضبوطة 
كشفت أن هذه الخلية اإلرهابية تدار 
من قبل مليشيا الحوثي االنقالبية 
املدعومة من إيران، وأســند إليها 
القيام بتنفيذ عمليــات إرهابية 
تستهدف تجمعات ملدنيني وقيادات 
أمنية وعسكرية، بعد أن فشلت كافة 
محاوالت املليشيا يف تحقيق أي تقدم 
ميداني يف جبهات القتال عىل أطراف 

محافظة مأرب رغم الحشود الكبرية 
املتكررة لها وتكثيف الهجوم عرب 
انساق متتالية خالل األشهر املاضية 

عــىل الجيش الوطنــي واملقاومة 
وتكبيدهــا  الباســلة 
ومادية  خسائر برية 

أكد ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس الوزراء: ندعم كل التحركات األممية والدولية إلحالل السالم وفق املرجعيات الثالث 
وزارة الدفاع ورئاسة األركان تنعيان 

مدير دائرة التقاعد العسكري

وزير الداخلية يؤكد أمهية وحدة القرار األمني واإلداري بوادي حرضموت

 نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة، مدير دائرة التقاعد العســكري 
العميد خالــد محمد مبــارك بن طالب 
الكثريي، الذي وافاه األجل بعد معاناة مع 

املرض.
وأشــارت وزارة الدفــاع يف بيــان 
النعي، إىل أن الوطن والقوات املسلحة 
خرست برحيلــه واحدا مــن خرية 
رجالها وأنبل القــادة األوفياء الذين 
وهبوا حياتهم يف سبيل خدمة الوطن 
والذود عن املكتسبات والثوابت والثورة 

والجمهورية.
 وأشــاد البيان، بتضحيــات الفقيد 
ومواقفه التي خلّدها خالل حياته الزاخرة 
بالعطاء والنضال، وأدواره الفاعلة يف بناء 
وتطوير القوات املسلحة التي كان من أنبل 

ضباطها الذين أوفوا بالقســم والرف 
العســكري وكان نموذجــا يف الجندية 
والقيادة واالنضباط يف مختلف املناصب 
واألعمال التي شغلها يف الخدمة العسكرية، 
وكان متفانيا يف تنفيذ املهام التي أوكلت 

إليه إىل أن توفاه األجل.
وعربت وزارة الدفاع ورئاسة األركان، 
عن صادق التعازي وعظيم املواساة ألرسة 
وأقارب الفقيــد ولجميع رفاقه وزمالئه 
يف القوات املسلحة.. ســائلني الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه 
ويسكنه فســيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه ومحبيه الصرب والسلوان."إنا لله 

وإنا إليه راجعون".

استمع إلى تقرير مفصل من رئيس هيئة األركان وأشاد باالنتصارات التي يجترحها األبطال في محافظة مأرب األبية

نائب الرئيس: نعتز باستبسال اجليش وثباته وشجاعته ألجل حرية وكرامة اليمنيني 
نثّمـن دور أشقـائنـا في ردع مـشـروع إيـران التــخريبـي 

اتخاذ موقف دولي حازم تجاه تصعيد المليشيا واستهدافها المدنيين هو الخيار الفعلي إلحالل السالم 
الفريق صغير بن عزيز يؤكد اصطفاف اليمنيين مع األبطال للدفاع عن المكاسب الوطنية

...صـ  2

كــــترونـــي
عــــدد إ

أشاد نائب الرئيس الفريق الركن، عيل محسن 
صالح بجهود السلطة املحلية بمحافظة شبوة 
ومختلف األجهزة املدنية والعسكرية واألمنية، بما 
فيه استتباب األمن واالستقرار وتوفري الخدمات 

واملتطلبات األساسية.
جاء ذلك خالل إجرائه، أمس األربعاء اتصاالً 
هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن 
عديو، لالطالع عىل املستجدات واألوضاع املختلفة 

باملحافظة.
ونوه نائب الرئيس إىل ما يحققه أبطال الجيش 
واملقاومة وأحــرار القبائل مــن إنجازات وما 
يسطرونه من بطوالت خالدة يف مختلف ميادين 

العزة والرف بمســاندة أخوية من األشقاء يف 
تحالف دعم الرعية، مؤكداً بأن النرص حليف 
اليمنيني وأن التضحيات التي يســجلها أبطال 
الجيش واملقاومة ســتحقق النــرص الكبري يف 

مواجهة مروع إيران التخريبي.
وعرب نائب الرئيس عن تقديره لدعم األشقاء 

يف التحالف بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة ملساندتهم 

أشــاد بجــهـود السلــطة المحلـية بمحــافــظة شــبـوة..

نائب رئيس اجلمهورية حيـث عىل تعـزيز قـيم الدولـة إلرسـاء اليـمـن االحتـادي 

...صـ  2

...صـ  2

...صـ  2

مؤسسات الدولة الرهان الضامن لألمن واالستقرار

ضبط خلية إرهابية تابعة ملليشيا احلوثي  يف مارب 

نائــب الــرئيــــس:

ستظل مأرب قلعة اجلمهورية ومأوى األحرار وحصن الدولة املنيع ستظل مأرب قلعة اجلمهورية ومأوى األحرار وحصن الدولة املنيع 

...صـ  2

التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 
عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.انشاء مجتمع 

ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احتــرام مواثيــق األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولية والتمســك بمبدأ 
الحيــاد االيجابــي وعــدم االنحيــاز والعمــل علــى اقــرار الســالم العالمــي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
1

2
3
4
5
6
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للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

تتمات األولى..تتمات األولى..

وزير الشباب والرياضة يشيد بانطالقة الدوري العام لكرة القدم

صقر تعز يتغلب عىل شعب إب 2/صفر وشعب حرضموت يكتفي بالتعادل السلبي مع احتـاد إب 

نا ئب الر ئيس
ذلك هو الخيار الفعيل لتخفيف معاناة اليمنيني وإحالل 

السالم وليس الصمت عن الجرائم الحوثية.
من جانبه، تطرق رئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيز إىل عدد من القضايا واملوضوعات 
العسكرية، منوهاً إىل املعنويات القتالية العالية لألبطال 
البواسل وثباتهم امليداني واصطفاف اليمنيني إىل جوارهم 
يف سبيل الدفاع عن كرامة اليمنيني ومبادئهم ومكاسبهم 

الوطنية وردع مروع إيران التدمريي.  

ستظل مأرزب قلعة
يف االتصال عن التقدير والشــكر ألشقائنا يف تحالف 
دعم الرعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة 
الذين يتشاركون معنا املصري الواحد يف حماية بالدنا وأمن 

واستقرار املنطقة. 
من جانبه، أشار محافظ محافظة مأرب إىل الجهود 
املبذولة يف توفري الخدمات والنجاحات املحققة يف البناء 
والتنميــة واالهتمام بالنازحني واملردين بالتنســيق 
والتعاون مع الجهات املختصة والداعمة، الفتاً إىل أن أبناء 
مأرب بمختلف مكوناتهم وأطيافهم يقفون عىل الدوام إىل 
جوار أبطال الجيش يف استعادة الرعية ودحر االنقالب 

وإجهاض مروع تصدير الثورة اإليرانية التخريبي.  

اشاد بجهود السلطة
جهود الرعية والجيش الوطني يف استكمال التحرير 
واستعادة الدولة والحفاظ عىل الهوية اليمنية يف مواجهة 
مطامع املروع اإليراني التخريبــي ومهددات أذرعه 

وأياديه الخبيثة يف املنطقة.
وحث نائب الرئيس عىل مضاعفة الجهود واستمرار 
االصطفاف حول الرعية وااللتفاف حول املؤسســات 
لتعزيز قيم الدولة وإرساء مبادئها النبيلة املعنية بالحفاظ 
عىل األرواح واملمتلكات والحريات العامة وخلق نموذج 
بّناء ينشده املواطنون جميعاً ويشّكل نواة لالتجاه نحو 

بناء اليمن االتحادي املكون من ستة أقاليم. 
من جانبه، عرب محافظ محافظة شبوة، عن تقديره 
الهتمام ومتابعة القيادة السياســية، منوهاً إىل ســري 
العمل يف مختلف مؤسسات وأجهزة املحافظة والتفاف 
أبناء شــبوة خلف قيادة الرعية يف تحرير كل الرتاب 
اليمني واستعادة الدولة اليمنية بمساندة كريمة ودعم 
من أشقائنا يف التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية. 

وزير الداخلية
القانون والحفــاظ عىل هيبة الدولة من قبل األجهزة 

الرسمية.
بدوره، تطرق مدير أمن وادي حرضموت العميد مبارك 
العوبثاني، إىل الحالة األمنية والجهود التي تبذلها األجهزة 
األمنية لتحقيق األمن واالســتقرار ومكافحة الجريمة 

بشتى أنواعها.
ويف السياق، ناقش اجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيدان، بمدينة سيئون، سري العمل األمني 
وآليات اإلصالح املايل واإلداري يف الوزارة يف ظل األوضاع 

التي تعيشها البالد جراء اإلنقالب الحوثي.
ويف االجتمــاع الذي ضم وكالء الــوزارة اللواء محمد 
الريف واللواء ركن محمــد األمري، واللواء ركن محمد 
الحمادي، واللواء عبداملاجد العامري، استعرض الوزير 

نتائج زيارته للمملكة العربية الســعودية ولقاءاته مع 
رئيس الجمهورية، والحكومة وعدد من ســفراء الدول 
الصديقة الطالعهم عىل األوضاع األمنية، وسبل تطوير 

األجهزة األمنية يف املحافظات املحررة.

ضبط خلية
فادحة. 

 وقال العميد الســياغي "إن عمليــة الضبط للخلية 
اإلرهابية تمت بعد عملية رصد دقيق ومتابعة من قبل 
األجهزة االمنية لعنارص الخلية اإلرهابية حتى تكشفت 
كافة خيوطها، ليتم ضبطهــا قبل أن تتمكن من تنفيذ 
مخططاتها اإلرهابية يف املحافظة التي تكتظ بالنازحني 
من مختلف املحافظات الواقعة تحت ســيطرة مليشيا 
الحوثي واملحافظات االخــرى قدموا إىل مأرب بحثا عن 
األمن والخدمات والكرامة إىل جانب سكان املحافظة من 

أبناء القبائل". 
 مشــرياً إىل أن اســتمرارية قيادات مليشيا الحوثي 
تجنيد وتدريب وإرســال الخاليا اإلرهابية اىل محافظة 
مأرب الســتهداف املدنيني األبرياء وبشــكل ممنهج، 
يكشــف العقلية اإلجرامية الحاقدة عىل الشعب اليمني 
واملنطلقات العقدية املتطرفة االرهابية التي تحشوا بها 

عقول مليشياتها. 
 وثمن عاليا قائد قوات األمن الخاصة التعاون الكبري 
من قبل املواطنني مــن النازحني وأبناء املحافظة، مع 
االجهزة االمنية، وابالغهم عن أي اشخاص او تحركات 
مشبوهة.. مشــيدا بيقظة منتسبي املؤسسة األمنية 
ومؤكداً أنه لن يتم التهاون مع كل من تسول له نفسه 

املساس بأمن مأرب. 

إعــالن قضـائي إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائي

إعــالن قضـائـي

إعــالن قضـائـي إعــالن قضـائـي

إعــالن 
قضـائـي

إعــالن قضـائي

ــه  ــى علي ــة للمدع ــه االبتدائي ــة مقبن ــن محكم تعل
ــور  ــح الحض ــد راج ــعيد عبدالواح ــار س عبدالجب
اىل محكمــة مقبنــة االبتدائيــة للــرد عــىل الدعــوى 
املرفوعــة مــن املدعيــة/ ســارة صــادق حســن عيل 
بشــأن فســخ عقــد النــكاح للغيبــة وعــدم االنفــاق 
ــنة  ــم )12( لس ــخصية رق ــة الش ــك بالقضي وذل
1442هـــ خــالل شــهر مــن تاريــخ النــر مــا لــم 
ســيتم الســري يف إجــراءات القضيــة بوجــه منصوب 
وفقــاً للمــادة )45( مــن قانــون املرافعــات والتنفيذ 

املدنــي رقــم )40( لســنة2002م

ــة  ــة االبتدائي ــوزع والوازعي ــة م ــام محكم ــت أم تقدم
األخــت/ هيفــاء مطيــع عبداللــه عــىل الظرايف بواســطة 
ــري،  ــد الزم ــم أحم ــار عبدالرحي ــا األخ/ عبدالجب وكيله
ــىل  ــا ع ــب له ــم تنصي ــتخراج حك ــب اس ــك بطل وذل
أختهــا القــارصة/ هدايــا مطيــع عبداللــه عــيل الظــرايف 
عمرهــا 13 عــام، وذلــك لكــون والدهمــا مفقــوداً منــذ 
ــيا  ــا آس ــا ووالدتهم ــاة جدهم ــك لوف ــام 2015م وكذل ع
محمــد عــىل مقبــل الظــرايف وليــس لهمــا إخــوة، فمــن 
لــه اعــرتاض عــىل ذلــك أن يتقــدم أمــام املحكمــة خــالل 

املــدة القانونيــة ابتــداء مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن.

 تعلــن محكمــة مقبنــة للمدعــى عليــه 
ماجــد أحمــد محمــد غالــب الحضــور اىل 
محكمــة مقبنــة للــرد عــىل الدعــوى املرفوعــة 
مــن املدعــي ســمرية عبداللــه عبدالغنــي 
ــة  ــك بالقضي ــوى وذل ــىل الدع ــرد ع ــأن ال بش
ــالل  ــنة 1441هـــ خ ــم 12 لس ــخصية رق الش
ــم ســيتم  شــهر مــن تاريــخ هــذا النــر مال
الســري يف اجــراءات القضيــة بوجــه منصــوب 
وفقــا للمــادة 45 مــن قانــون املرافعــات 

ــنة 2002م . ــم 40 لس ــي رق ــذ املدن والتنفي

ــد  ــامة محم ــأرب األخ / أس ــة م ــدم إىل محكم تق
ــه  ــأ يف لقب ــول خط ــا حص ــوايض مدعي ــد الع أحم
ويطلــب تعديــل ذلــك بحكــم شعــي حتــى يصبح 
اســمه مــع اللقــب اســامة محمــد أحمــد العامري 
ــه  ــم اعرتاض ــه تقدي ــرتاض علي ــه أي اع ــن ل وم
ــخ   ــن تاري ــهر م ــدة ش ــالل م ــة خ ــام املحكم أم

ــالن. ــذا اإلع ــر ه ن

تعلــن محكمــة مقبنــة االبتدائيــة للمدعــى عليــه ســعيد 
ــة  ــة مقبن ــور إىل محكم ــعيد الحض ــد س ــارق محم ط
ــة/  ــن املدعي ــة م ــوى املرفوع ــىل الدع ــرد ع ــة لل االبتدائي
بهجــة عبدالباســط محمــد حميــد بشــأن  دعــوى فســخ 
عقــد نــكاح وعــدم اإلنفــاق وذلــك بالقضيــة الشــخصية 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــالل ش ــنة 1442هـــ خ ــم )7( لس رق
النــر مالــم ســيتم الســري يف إجــراءات القضيــة بوجــه 
ــات  ــون املرافع ــن قان ــادة )45( م ــاً للم ــوب وفق منص

ــنة 2002م. ــم)40(  لس ــي رق ــذ املدن والتنفي

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة املنفــذ ضــده  األخ/ فتــح يوســف محمــد 
ــالل  ــخ 5 /2020/5م خ ــادر بتاري ــة الص ــم املحكم ــذ حك ــرون بتنفي املق
ســبعة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالن وذلــك بشــأن القضيــة التنفيذيــة رقــم 1٨ 
لســنة 1443هـــ فيمــا بــني طالــب التنفيــذ/ هــارون عبــاس قايد محســن 
وداوود غالــب عبداللــه إلســتكمال إجــراءات التنفيــذ مالــم فســوف تقــوم 

املحكمــة بإتخــاذ إجــراءات التنفيــذ الجــربي.

االبتدائيــة   مــأرب  محكمــة  تعلــن 
للمدعــى عليــه/ ســعيد الربوعي ســعيد 
الحضــور إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة 
ــكاح  ــد ن ــخ عق ــوى فس ــىل دع ــرد ع لل
املرفــوع ضــده مــن  املدعيــة/ حفيظــة 
خالــد ناجــي قمــاش وذلــك خــالل 
شــهر مــن تاريــخ النــر مالم ســتتخذ 

ــا ــة اجراءاته املحكم

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بــأن 
عــىل املدعــى عليهمــا/ محمــد نعمــان 
عبداللــه عــيل وحاميــم عبداللــه أحمــد عــيل 
ــة  ــة اىل جلس ــات املحكم ــور إىل جلس بالحض
وذلــك  2021/9/2٨م  املوافــق  الثالثــاء 
لغــرض الــرد عــىل الدعــوى املقدمــة ضدهما 
مــن املدعــي / محمــد إســماعيل عــيل 
ــور  ــا الحض ــى عليهم ــىل املدع ــي وع الريم
ــب  ــيتم التنصي ــوى وإال س ــىل الدع ــرد ع لل
عنهمــا والســري يف إجــراءات نظــر الدعــوى.

اإلرياين: تقارير فريــق اخلرباء غـري مهنية وتفتقر للدقة 
قــال وزيــر االعــالم والثقافة 
والسياحة معمر اإلرياني: إن تقرير 
فريق الخرباء الصادر مؤخراً أثبت 
صوابية موقف الحكومة يف رفض 
قبول تجديد واليــة الفريق وعدم 

االعرتاف بتقاريره.
وأوضح الوزير معمــر اإلرياني 
يف ترصيح لوكالة األنبــاء اليمنية 
)ســبأ(، أن التقرير أكد من جديد 
انحياز فريق الخرباء وعدم مهنيته، 
وافتقاره ملصادر ميدانية، واعتماده 
عــىل معلومات مظللــة مصدرها 
تناوالت صحفية وتقارير صادرة عن 
منظمات تدور يف فلك مليشيا الحوثي 

املدعومة من ايران .
وأشار إىل أن التقرير انساق خلف 
الرواية الحوثية التي حاولت التنصل 
من الهجوم اإلرهابي عىل مطار عدن 
الدويل لدى وصــول رئيس وأعضاء 
الحكومــة، رغم األدلــة والرباهني 
التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت 
وقوف مليشيا الحوثي خلف الهجوم 
الذي راح ضحيتــه عرات القتىل 
والجرحى، وحظي بإدانات واسعة 

من مختلف دول العالم .
وقال االرياني" التقرير الذي ردد 
ادعاءات ومزاعم مليشــيا الحوثي 
لتربيــر هجماتهــا اإلرهابية التي 
طالت اململكة العربية الســعودية  
بحجة أنها "أهــداف ذات طبيعة 

عسكرية" يكشف االنحياز الفاضح 
لفريق الخرباء، ومحاوالته تربير تلك 
الهجمات التي طالت مصادر الطاقة 
واملطارات واملوانئ املدنية واألحياء 
السكنية يف انتهاك صارخ للقانون 

الدويل".
وأضاف " التقرير الكارثي أشاد 
بتقويض مليشيا الحوثي اإلرهابية 
لجهود التهدئة وإحالل الســالم يف 
اليمــن ورفضها اإلعالن املشــرتك 
الذي قدمه املبعوث األممي السابق 
مارتن غريفيث، واشرتاطها اتفاق 
منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار 
صنعاء قبل الدخول يف أي مفاوضات 
لوقف إطالق النار، واعتربها )تطورا 

إيجابيا( ".
ولفت إىل تجاهــل التقرير مئات 
الســفن املحملة باملــواد الغذائية 
واالستهالكية واملشتقات النفطية 
التي أفرغــت حمولتهــا يف ميناء 
الحديدة، وتكــراره مزاعم الحوثي 
عن عرقلة الواردات للميناء، وتجاهله 
ترصيحات املبعوث الخاص السابق 
وتحميله املليشيا مسؤولية تعطيل 
اتفاق توجيه إيراداته لدفع املرتبات، 

وتحميله الحكومة املسؤولية .
واســتغرب اإلرياني من محاولة 
فريق الخــرباء التغطية عىل واحدة 
من أخطر الجرائم واالنتهاكات التي 
ترتكبها مليشيا الحوثي عرب تجنيدها 

عرات اآلالف من األطفال بصورة 
علنية واســتدراجهم من املدارس 
واملراكز الصيفية واملنازل والزج بهم 
دون رحمة يف خطــوط النار، وذلك 
بتصويره ظاهرة تشرتك يف ارتكابها 

مختلف أطراف الرصاع .
وجدد الوزيــر اإلرياني التأكيد 
عىل رفض والية فريق الخرباء وما 
ورد يف تقريره جملة وتفصيال.. 
مؤكدا أن مضامني التقرير تكشف 
عدم حياديته وانحياز مصادره، 
وفقدانه مصداقيتــه، وتكراره 
األخطاء الجســيمة يف تقاريره 
السابقة، وانتهاكه للمرجعيات 
الدولية بشأن األزمة اليمنية ويف 
مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

. )2216(
وجدد التأكيد عــىل دعم اللجنة 
الوطنيــة للتحقيــق يف ادعاءات 
انتهاكات حقوق اإلنسان املستقلة 
والتي تقوم بعملها بشــكل مهني 
ومحايــد وفقاً للمعايــري الدولية، 
تأكيدا لحرص الحكومة عىل تطبيق 
مبدأ املحاسبة وتحقيق العدالة وجرب 
الرضر..داعياً يف هذا الصدد لتقديم 
الدعم والتســهيالت إلنجاح مهام 
اللجنة الوطنية بعيداً عن التقارير 
املسيسة التي تشجع مليشيا الحوثي 
لالستمرار يف جرائمها وانتهاكاتها 

بحق اليمنيني.  

أشاد وزير الشباب والرياضة نائف 
البكري، بانطالقة الدوري العام لكرة 
القدم يف نســخته الحاليــة -2020 
2021م بعد توقف دام ســبعة  أعوام 
بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات 
الحوثي املدعومة إيرانياً وانقالبها عىل 

الرعية اليمنية.
وعرب الوزير نائف  البكري يف ترصيح 
لوكالة )ســبأ(، عن شــكره لالتحاد 
العــام لكرة القدم الــذي أعاد الروح 
للمالعب رغم املعوقات والصعوبات..

مثمناً جهود ودور السلطتني املحليتني 
يف محافظتــي شــبوة وحرضموت 
وفرعي مكاتب الشــباب والرياضة، 
عىل مساهماتهم الفاعلة وحرصهم 
عىل توفري األجواء املناسبة أمام الفرق 

املشاركة لضمان نجاح املسابقة.
كما أشــاد البكري، بحرص األندية 
وتفاعلها مع انطالق املوسم بعد فرتة 
التوقــف واهتمامها عىل املشــاركة 
وبما يعود بالفائدة عىل العبي األندية 
واملنتخبات الوطنيــة التي تنتظرها 
استحقاقات قارية وإقليمية يف مختلف 
الفئات..داعياً الجميــع إىل التعاون 

مع اللجان املنظمــة واللجان األمنية 
والحكام واإلعالم حتى يظهر الدوري 
بالشــكل املرف والالئق بالرياضة 
اليمنية. ويقام الدوري الحايل بنظام 
املجموعتني حيث تضم كل مجموعة 
7 فرق، وستلعب كل مجموعة دورياً 
ذهاباً وإياباً، وسيهبط من كل مجموعة 
فريقان إىل الدرجــة الثانية، ويتأهل 
مثلهمــا إىل املربع الذهبــي للبطولة 

لتسمية البطل.  

ويف ســياق متصل، دشــن وكيل 
محافظ شــبوة الدكتور عبدالقوي 
ملروق، أمس األربعاء، انطالق تصفيات 
مجموعة شبوة، بالنشــيد الوطني 
وإطالق حمامة السالم.. مرحبا بالفرق 
املشاركة يف محافظة شبوة.. معتربا أن 
هذه البطولة تمثل حدثا رياضيا مهما 

الستعادة النشاط الريايض يف بالدنا. 
كما دشن وكيل محافظة حرضموت 
املســاعد لشــؤون مديريات الوادي 
والصحراء عبدالهادي التميمي، ومعه 
مديرا عموم الشباب والرياضة بوادي 
وساحل حرضموت رياض الجهوري 
وحســن مســجدي وعضو اللجنة 
اإلشافية باالتحاد اليمني لكرة القدم 
الدكتور أبو عيل غالب، أمس األربعاء، 
انطالق تصفيات مجموعة ســيئون 
التي تضم ســبعة أندية وهي )شعب 
حرضموت ووحدة صنعاء والعروبة 
وشــباب الجيل واتحاد إب وفحمان 
ابني والتالل بعــدن( ..مرحبا بكافة 
املشــاركني يف هذا التجمع الكروي..

مؤكداً دعم السلطة املحلية تقديم كافة 
التسهيالت املمكنة إلنجاح البطولة.

ويف مباراة افتتاح بطولة دوري الدرجة 
األوىل، التي أقيمت، أمس األربعاء، عىل 

ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق.
فاز نادي صقر تعز، عىل شعب إب، 
بهدفني نظيفني، وتمكن صقر تعز من 
التسجيل عرب صدام قاسم يف الدقيقة 
46، وأكرم حسن قبل نهاية املباراة التي 

أدارها الحكم الدويل عيل الحسني.
و تعادل نادي شعب حرضموت أمام 
نادي اتحاد إب سلبا يف افتتاح مباريات 
املجموعة األوىل من دوري الدرجة األوىل 
التي أقيمت، أمس األربعاء، عىل أرضية 

استاد سيئون األوملبي.
ولم يتمكن الفريقان من تســجيل 
أهداف عىل مدار شوطي املباراة رغم 
إهدار العديد من الفرص السانحة من 

قبل الطرفني.
وأدار املباراة طاقم تحكيمي مكون 
من حكم ساحة وليد خلوفه وساعده 
عىل الخطوط مساعد أول عمر الحداد 
ومساعد ثاني يوسف الريف ، والحكم 
الرابع خلف اللبني، فيما راقب املباراة 
إدارياً عبدالخالق شمســان، والدويل 

مختار صالح مقّيماً للحكام .

إعــــــالن قـــضـــائي
ــد  ــة األخ/ محم ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
ســالم صالــح محمــد الدويــل مدعيــاً أنــه يرغــب يف 
ــث  ــارص بحي ــد إىل ن ــن محم ــمه  األول م ــري اس تغي
ــح  ــالم صال ــارص س ــح ن ــمه الصحي ــون اس يك
محمــد الدويــل. ويطلــب إثبــات ذلــك بحكــم مــن له 
أي اعــرتاض عليــه تقديــم اعرتاضــه أمــام املحكمــة 
خــالل مــدة شــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن.

إعــــــــــــــــالن
ــة  ــة التحضريي ــز واللجن ــة تع ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
للجمعيــة الخرييــة للمســتفيدين مــن مــروع ميــاه عــرش بنــي شــيبة الغــرب بأنــه 
تقــرر عقــد االجتمــاع التأســييس للجمعيــة يــوم الســبت املوافــق 2021/9/25م وذلــك يف 
تمــام الســاعة العــاشة صباحــا بمقــر/ منــزل الشــيخ نــارص الشــيباني قريــة / عــرش 
ــك ملناقشــة مــروع النظــام األســايس  ــة/ الشــمايتني وذل ــي شــيبة مديري ــة / بن عزل
ــوة  ــىل اإلخ ــة فع ــش للجمعي ــة وتفتي ــة رقاب ــة ولجن ــة إداري ــاب هيئ ــرار وانتخ وإق
األعضــاء املؤسســني واملنتســبني للجمعيــة الحضــور يف الزمــان واملــكان املحدديــن أعــاله 
ــك لــدى األخ/ عبدالجــواد الشــيباني  ، علمــا بــأن بــاب االنتســاب ســيظل مفتوحــا وذل

ــة. ــييس للجمعي ــاع التأس ــد االجتم ــد عق ــى موع )777990700( حت

يعلــن االخ/ أمــني حمــادي عبــده أحمــد عن فقــدان أســتبيان 
بطاقــة شــخصية  صــادرة مــن تعــز برقــم 0401045625٨  

فعــىل مــن حصــل عليــه إيصالــه إىل اقــرب مركــز شطــة. اعــــالن فقدان

التقى النائب العام الدكتور أحمد املوساي، الثالثاء، 
القائم بأعمال الســفارة األمريكية لدى بالدنا كاثرين 

وستيل.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بني البلدين فيما 
يتعلق بدعم األجهزة القضائية والنيابات وتأهيل كوادر 
الســلطة القضائية وإعداد برامج التأهيل والتدريب يف 
مجال التحقيق يف غســيل األموال ومكافحة اإلرهاب 

وجرائم املخدرات والجرائم السيربانية.
وتطرق املوســاي إىل ما تعرضت له البنية التحتية 
لألجهزة القضائية من دمار ممنهج جراء الحرب التي 
أشعلتها مليشــيا الحوثي عقب انقالبها عىل السلطة 
الرعية..مستعرضاً االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 
املليشــيات ضد املدنيني الســيما يف املناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
ولفت إىل ما تقوم به املليشيات من تسييس القضاء 
وعمل النيابات واملحاكم يف مناطق ســيطرتها خدمًة 

ألجندتها..مشرياً إىل قيامها بتحريف املناهج الدراسية يف 
املدارس وتفخيخ عقول األطفال.

كما تطرق اللقاء إىل الخطوات التي اتخذتها السلطة 
القضائية ويف مقدمتها النيابــة العامة يف واقعة مقتل 
الشاب اليمني - األمريكي عبدامللك السنباني وتوجيهاتها 
إىل النيابة الجزائيــة املتخصصة بعدن للتحقيق، والتي 
بدورها باشت بإعداد محرض وجمع االســتدالالت يف 
الواقعة خالل اليومني املاضيني والنتائج التي توصلت إليها 
وما حظيت به القضية من اهتمام واسع رسمي وشعبي 
باعتبارها قضية تمثل كل اليمنيني بمختلف أطيافهم 
ومكوناتهم الذين عربوا عن اســتنكارهم وإدانتهم لها 

وتضامنهم مع أولياء الدم ووقوفهم إىل جانبهم.
من جانبها، أكدت الســفرية كاثرين وســتيل، دعم 
الواليات املتحدة ألمن واستقرار ووحدة اليمن وشعيتها 
الدستورية..مبديًة اســتعدادها لتقديم الدعم للسلطة 

القضائية وتأهيل كوادرها.

النائب العام يلتقي القائم بأعامل السفارة األمريكية لدى بالدنا  
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شدد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عىل أهمية اســتمرار املوقف الــدويل املوحد 
تجاه مواجهــة التدخل اإليرانــي يف اليمن.. 
مؤكداً تعامل الحكومة بإيجابية مع الجهود 
والتحركات األممية والدولية ودعمها للمبعوث 
األممي الجديد وانفتاحها عىل العمل معه من 
أجل إحالل الســالم وفــق املرجعيات الثالث 

املتوافق عليها محليا واملؤيدة دوليا. 
جاء ذلك خالل اســتقباله، أمس األربعاء، 
املبعوث األمريكــي الخــاص إىل بالدنا تيم 
ليندركينج، وبحــث معه تطورات التحركات 
األممية والدولية إلحالل السالم يف اليمن، وما 
تواجهه من تعنت من قبل مليشــيا الحوثي 
االنقالبية، املستمرة يف تصعيدها واستهدافها 
البنى التحتية وآخرها ميناء املخا، واملدنيني 
والنازحني يف مأرب واألعيان املدنية يف اململكة 

العربية السعودية.
وأعرب الدكتور معني عبدامللك، عن تطلع 
الحكومــة إىل الدور والتحــركات األمريكية 
عرب مبعوثها الخاص للدفع بالحل السيايس 
وممارســة املزيد من الضغوط عىل مليشيا 
الحوثي وداعميها يف إيران لتطبيق القرارات 
الدولية امللزمة وتنفيــذ االتفاقات.. الفتا إىل 
الدور املعول عىل الواليات املتحدة يف دعم جهود 
الحكومة ملعالجة التحديات االقتصادية، وحشد 
الدعم الدويل لتمكينها من اإليفاء بالتزاماتها 
وتخفيف معانــاة املواطنــني، يف الجوانب 
االقتصادية واإلنسانية والخدمية، وجهودها 
ملحاربــة اإلرهاب واســتعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب.
وأكد اللقاء عــىل رضورة الوقف الفوري 
للتصعيد العسكري وتأجيج الرصاع من قبل 
مليشيا الحوثي يف مختلف الجبهات، ووقف 
جرائمها ضد املدنيني والنازحني، واستهداف 
األعيان املدنية يف اململكة العربية السعودية، 
باعتبار ذلك خطــوة أساســية نحو الحل 
السيايس، وأهمية التحرك األممي والدويل الجاد 
والفاعل للضغط عىل مليشيا الحوثي وداعميها 

يف إيران يف هذا الجانب.

اســتعرض اللقــاء، الوضع اإلنســاني 
واالقتصادي الراهن يف اليمــن، واإلجراءات 
الحوثية التي ســاهمت يف مضاعفة الكارثة 
اإلنسانية، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية 
حازمة تجاه املليشيا الحوثية، وإسناد الحكومة 
لتخفيف معاناة الشــعب اليمني يف مختلف 
الجوانب، إضافة إىل الجهود املستمرة الستكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، ودعم 
الحكومة ملعالجة التحديات القائمة وتحسني 

األوضاع املعيشية والخدمية للمواطنني.
بدوره، أكد املبعوث األمريكي إىل بالدنا، ثقته 
أن تحقيق السالم ممكن يف اليمن، واستمرار 
بذل الجهود املكثفة يف هذا اإلطار، والعمل مع 
جميع األطراف من أجل ذلك.. مشريا إىل إدراك 
اســتمرار تعنت جماعة الحوثي ودور إيران 
التخريبي يف املنطقة.. الفتا إىل أنه سيتم العمل 
مع شكاء اليمن يف املنطقة والعالم، لوضع 
االقتصاد ضمن أولويات العمل مع الحكومة 

اليمنية.  

تعميق الألزمة 
إىل ذلــك أكد رئيس الــوزراء الدكتور معني 

عبدامللك، أن الهجوم اإلرهابي الذي نفذته مليشيا 
الحوثي االنقالبية بالصواريخ والطائرات املسرية 
عىل ميناء املخا املدني بالتزامن مع استئناف 
نشــاطه التجاري واإلنســاني، يمثل امتداد 
ملسلسل استهداف املليشيا الحوثية املدعومة 
إيرانياً لألعيان املدنية والتدمري املمنهج للبنية 

التحتية لالقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء خالل اســتقباله، 
السفري الهولندي لدى اليمن بيرت ديرك هوف، 
أن مليشيا الحوثي ترص عىل استمرار تعميق 
الكارثة اإلنسانية التي تسببت بها منذ انقالبها 
عىل السلطة الرعية وإشعالها للحرب أواخر 
العام 2014م من خالل استهدافها ميناء مدنيا 
ومخازن ومنشــآت امليناء وبنيته التحتية، 
وإحراق مخازن عــدد من املنظمات اإلغاثية 
العاملة يف الساحل الغربي والبضائع الخاصة 
باملستوردين.. داعياً األمم املتحدة واملجتمع 
الــدويل إلدانة الجرائم الحوثيــة وتصعيدها 
املســتمر واتخاذ موقف حازم إزاءها وعدم 

مقابلتها بالصمت. 

بدوره، أعرب الســفري الهولندي عن قلق 

بالده من التصعيد الحوثي املستمر يف مأرب 
واســتهداف ميناء املخا، واعتربها مؤشات 

مقلقه ال تخدم عملية السالم.

التصعيد الحوثي
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، الثالثاء، سفري جمهورية تركيا 
لدى بالدنا، مصطفى بــوالت ناقش خالله 
مســتجدات األوضاع عىل الساحة الوطنية، 
وعدد من القضايا املتصلة بالتعاون وتنسيق 
مواقف البلديــن إزاء القضايا ذات االهتمام 

املشرتك، إضافة إىل آفاق التعاون املستقبيل.
وتطرق رئيــس الــوزراء إىل التحديات 
القائمة جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا 
الحوثي بعد انقالبها عىل السلطة الرعية 
أواخر العام 2014م، وما تبذله الحكومة من 
جهود للتعامل مع تلك التحديات يف مختلف 
الجوانــب والدعم الدويل املطلوب إلســناد 
جهودها.. مشريا إىل استمرار تصعيد مليشيا 
الحوثي وبإيعاز من إيران، رغم املوقف الدويل 
املوحد تجاه ما يجــري يف اليمن وأهمية 
االتجاه نحو الحل السيايس وفق املرجعيات 

الثالث املتوافق عليها.
من جانبه، أكد السفري الرتكي موقف بالده 
الثابت تجاه اليمن وحكومته الرعية ودعمها 
ألمن واستقرار ووحدة اليمن، والجهود املبذولة 

لتحقيق السالم وعودة األمن واالستقرار. 

تنفيذ اتفاق الرياض
ويف سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، رضورة العمل من أجل التزام 
كافة األطراف باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، 
وتمكني الحكومة من أداء عملها والحفاظ عىل 
مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة املواطنني 

وتحسني الخدمات.
جاء ذلك خالل اســتقباله، ســفري دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة لدى بالدنا ســالم 
الغفيل، االثنني املايض،  وناقش معه عدداً من 
املســتجدات والتطورات، ورضورة استكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم وتمكني الحكومة 
من أداء أعمالها مــن العاصمة املؤقتة عدن، 
وتوحيد الجهود ملواجهــة وردع االعتداءات 
الحوثية املستمرة والدور اإليراني التخريبي يف 
اليمن، وآخرها استهداف ميناء املخا التجاري.

وقال رئيس الوزراء، أن التطورات األخرية 
تستدعي تضافر الجهود وتكاملها من أجل 
امليض قدما وبمسار رسيع يف استكمال تنفيذ 
اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما يتطلبه ذلك 
من دعم اقتصادي عاجل ومساندة الحكومة 
لإليفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه املواطنني 
وتخفيف املعانــاة القائمــة، بما ينعكس 
إيجابا عىل املعركــة املصريية والوجودية يف 
استكمال اســتعادة الدولة وإنهاء االنقالب 
الحوثي ..منوها بالجهود الحثيثة واملخلصة 
التي تبذلها قيادة اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة يف هذا الجانــب، وأهمية الدور 

اإلماراتي املساند يف هذا الجانب.

من جانبه، أكد السفري اإلماراتي دعم بالده 
الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها عىل وحدة 
واستقرار وسالمة أرايض الجمهورية اليمنية.. 
مجددا موقف اإلمارات الداعم الستكمال تنفيذ 
اتفاق الرياض وأهمية االلتزام بذلك.. مؤكداً 
دعم اإلمارات لكل الجهــود األممية والدولية 
إلحالل السالم يف اليمن وفقا للمرجعيات الثالث 

املتوافق عليها.

استقبل المبعوث األمريكي الخاص وسفراء هولندا وتركيا واإلمارات لدى بالدنا

رئيس الوزراء يشدد عىل استمرار املوقف الدويل املوحد ملواجهة التدخل اإليراين يف بالدنا
ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين الحكومة من أداء عملها

منذ لحظــات الصباح الباكر 
تتوافد إىل مستشــفى الشهيد 
محمد هائل الحــاالت املرضية 
املختلفة، وال تــكاد تمر دقائق 
معــدودة حتى تكتــظ صالة 
االنتظار وممرات املستشــفى 
بالحاالت املرضية وحاالت املعاينة 

والتي جميعها نساء وأطفال.
وعىل مدار 24ســاعة يستمر 
طاقــم املستشــفى يف تقديم 
خدماته بكل تفان لجميع الحاالت 
وبحسب املمكن املتاح... الزائر 
للمستشــفى أو املار من أمام 
املبنى ومن النظرة األوىل يشاهد 
االزدحام، ويدرك بأن هناك إقباالً 
كبرياً عىل املستشــفى، وذلك ملا 
يقدمه من خدمات طبية جيدة 

حتى أصبح قبلة املواطنني.
وأكد مدير مستشفى الشهيد 
محمد هائل، الدكتور، عيل ضيف 
الله السعيدي أن املستشفى يقدم 
خدمات صحية إنسانية كأحد أبرز 
املستشفيات يف املحافظة، وهي 
خدمات ثابتــة ومهمة كإعطاء 
اللقاحــات ورعايــة الحوامل 
وتنظيم األرسة والتوليد والحضانة 
واملعاينة والتمريض والصيدلية.. 
مشرياً إىل أن هذه الخدمات مهمة 
للمواطنني وتوفر عليهم الكثري 
مــن الجهد بــدل الذهاب ونقل 

مرضاهم إىل خارج املحافظة.
وأضاف لـ "26 ســبتمرب" أن 
املستشفى يقدم خدماته عىل مدار 
24ســاعة وطوال أيام األسبوع 
حتى أيام العطل وبرسوم رمزية 
جداً، ويقوم باستقبال الحاالت 
املرضيــة كالــوالدة والحضانة 
وغريها يف مختلــف األوقات ويف 
أوقات متأخرة مــن الليل، ويتم 
توفري كامل الخدمات الطبية لها 

بحسب املمكن املتاح.
مشــرياً إىل أن الحــاالت التي 
اســتقبلها خالل النصف األول 
من العام الجــاري تعد أكثر من 

127501حالــة، وهي نســبة 
كبرية ومرتفعة مقارنة باألعوام 
السابقة.. مؤكداً أن هذه الحاالت 
متنوعة ما بني املعاينة واملختربات 
والعيــادات ورعاية  والصيدلة 
الحوامل والعمليــات الجراحية 
وتوليد وحضانة وطوارئ عامة 
وتحصني وصحة إنجابية ورعاية 

أطفال ورعاية تكاملية.
وأفاد أن مستشــفى الشهيد 
محمد هايل، يعد أحد أبرز املرافق 
الصحية يف املحافظــة، ويهتم 
بجانب مهم جــدا، وهو جانب 
األمومة والطفولة.. الفتاً إىل أنه 

تم إجراء 203 عمليــات والدة 
قيرصيــة خالل النصــف األول 
من العام الجــاري مقابل 839 
حالة والدة، أما الحضانة فقد تم 
احتضان 167طفالً رغم قلة عدد 
الحاضنات التي نسعى حاليا إىل 
تزويد عددهــن، ناهيك عن عدد 
والفحوصات  املعاينــة  حاالت 

والطوارئ العامة.
وأكد الدكتور عيل السعيدي، أن 
امليزانية التشغيلية للمستشفى 
قليلة، كما أن هناك دعماً تقدمه 
بعض املنظمات للمستشــفى 
مشكورة عليه، إال أنه ال يرقى هذا 

الدعم املقدم إىل املستوى املطلوب 
واملأمول فيه، فال يزال املستشفى 
بحاجة إىل دعم يف جانب األدوية 
النوعية واألجهزة النوعية واألثاث 

والنفقات.
وقال إن لدى املستشفى كادراً 
متميــزاً ومختصــني ومع ذلك 
ما يزال لدينــا تطلع لتزويد عدد 
الكادر املختص، وتأهيل الكوادر 
املوجودة، كما نمتلك أجهزة طبية 
مناسبة تؤدي الغرض، ونسعى 
للحصــول عىل أجهــزة حديثة 

ونوعية.
وأشــار إىل أن هنــاك خطط 
وتوجه لدى إدارة املستشفى بأن 
تكون خدماته شاملة كل املجاالت 
بحيث يمكن معالجة ومعاينة كل 
الحاالت التــي ترد إليه.. مضيفاً 
"نحن حاليا بصدد استكمال الدور 
الثاني والذي هو حاليا يف املرحلة 
قبل األخرية وافتتاحه سيسهم 
يف التخفيف من األعباء وكثافة 

الحاالت.
وتابع "لدينا خطط مستقبلية 
املستشــفى  لتطوير  متكاملة 
ورفع نسبة األداء، بما يتناسب 
ونسبة اإلقبال التي تزداد شهرا 
بعد آخر، وكل ذلك مرتبط بمدى 
الدعم واعتماد ميزانية تشغيلية 

للمستشفى.

لقيت االعتــداءات الحوثيــة اإلرهابية 
املســتمرة بالصواريخ واملُســرّيات، عىل 
املناطق املدنية واملنشآت الحيوية، يف البالد، 
ردود أفعال منددة، واستنكارات واسعة، عىل 
نطاق محيل وإقليمي واسع، جميعها عربت 
عن إدانتها الجرائم اإلرهابية، واستنكرت 

صمت املجتمع الدويل إزاءها. 
وكانت مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة 
إيرانًيا نفذت، السبت املايض اعتداًء إرهابًيا 
اســتهدفت به ميناء املخا التأريخي بـ4 
صواريخ بالستية ونحو 3طائرات مسرّية 
"مفخخة" ما تسبب باحرتاق مستودعات 
للمواد الغذائية تابعة ملنظمات إغاثية دولية 

عاملة باليمن ومستوردين.
عن ذلك قــال رئيس مجلــس الوزراء، 
الدكتور معني عبدامللك، إن الهجوم اإلرهابي 
الذي نفذته املليشــيا الحوثيــة االنقالبية 
املدعومة من إيران بالصواريخ، والطائرات 
املسرّية عىل ميناء املخا املدني، بالتزامن مع 
استئناف أعمال نشاطه التجاري واإلنساني، 
يمثل امتداداً ملسلسل استهدافاتها اإلرهابية 
لألعيان املدنية والتدمــري املمنهج للبنية 

التحتية لالقتصاد الوطني. 
وأشار "أن مليشيا الحوثي املتمردة ومن 
خالل هذا الهجوم "اإلرهابي" الذي استهدف 
ميناًء مدنًيا ومخازن ومنشآت امليناء وبنيته 
التحتية، وإحراق مخازن عدد من املنظمات 
اإلغاثية العاملة يف الساحل الغربي، والبضائع 
الخاصة باملستوردين، ترص عىل استمرار 
تعميق الكارثة اإلنسانية، التي تسببت بها، 

وذلك منُذ انقالبها عىل الســلطة الرعية 
وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م.

تصعيد خطير
من جهته عرب وزير اإلعــالم والثقافة 
والســياحة معمر اإلرياني، عن استغرابه 
حــول الصمت الــدويل، جــراء الجريمة 
اإلرهابية، معرًبا عن استغرابه الشديد من 
صمت رئيس بعثة األمم املتحدة بمحافظة 
الحديدة، رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
"أونمهــا" الجنرال أبهجيــت غوها، إزاء 
خروقات املليشيا الحوثية املتواصلة التفاق 
الســويد، وتصعيدها الخطري باستهداف 
ميناء املخا، باعتباره منشأة مدنية، ومخازن 
منظمات اإلغاثة، وتعريض حياة العاملني 

فيها للخطر.
إىل ذلك أشار محافظ محافظة تعز، نبيل 
شمسان، إىل أن مليشــيا الحوثي املتمردة 
املدعومة من إيران لم تكتف بحصار سكان 
محافظة تعز، منذ سبع سنوات، ووصل بها 
الحقد إىل محاولة استهداف ميناء املخا الذي 
تمت إعادة تأهيله بجهود السلطة املحلية 
واملقاومة الوطنية لتتنفس تعز من خالله.

حقد وكراهية
وقال املحافظ شمســان يف تغريدة عىل 
موقع "تويرت" يف إشارة إىل الحوثيني: "لم 
يكتفوا بحصارها لسبعة سنوات، بل وصل 
بهم الحقد والكراهية ملحاولة اســتهداف 
رئتها وشيان حياتهــا، ميناء املخا الذي 
اســتطعنا إعادته للحياة بجهود السلطة 

املحلية واملقاومة الوطنيــة لتتنفس تعز 
من خالله، استهدفه املتمردون الحوثيون 
.. فشــلوا  بالصواريخ والطريان املســريّ

وسينكرسون".

اعتداء صارخ
ويف السياق، عربت الســلطات املحلية 
بمديريات الساحل الغربي التابعة ملحافظة 
تعز، عن رفضها القاطع ملمارسات املليشيا 
الحوثية اإلرهابية ضــد املدنيني واألعيان 
املدنية واملنشآت الحيوية يف كل البالد، الفتًة 
إىل أن ماقامت به هذه املليشــيا املتمردة 
باستهداف ميناء املخا، يعد اعتداًء صارًخا 
عىل اإلنســانية، واالتفاقات الدولية، كون 
االعتداء استهدف بشــكٍل متعمد مخازن 

املساعدات اإلنسانية. 

إفساد
كما لقي االستهداف إدانات من العلماء 
والخطبــاء والدعــاة يف محافظتي تعز، 
والحديدة، مطالبني يف بيان لهم إىل موقف 
موحد من املمارسات اإلجرامية لهذه املليشيا 

التابعة إليران.
 وقالوا: إن مليشــيا الحوثــي املتمردة 
املدعومة مــن إيران تمــادت يف جرائمها 
وأفســدت يف كل مجاالت الحيــاة بما يف 
ذلك هدم الســنة النبوية وإفساد العقيدة 
اإلسالمية "بل وإفساد الدين كله"، واصفني 
املليشــيا الحوثية بـــ"أش أشار األرض 
بارتكابهم تلــك الجرائم واالنتهاكات التي 

تجرمها كافة الرائع السماوية".

مستشفى الشهيد محمد هائل..

قــبـلــة املــرضى بـمـــأربقــبـلــة املــرضى بـمـــأرب

جـــــريــمـــة المـــــخـــــــا..

حينام يعرب »الـحـقـد« احلـوثي عن نفـسـه
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أكد العميد ســعيد النعمي، قائد اللواء 
األول عمليات مشــرتكة واحد القيادات 
امليدانية والعســكرية يف جبــل مراد أن 
أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال 
املقاومة الشــعبية نّفــذوا كميناً نوعياً 
ومحكماً استهدف مجموعة من عنارص 
املليشيا اإلرهابية يف جبهة رحبة جنوب 
غرب محافظة مأرب، وأســفر الكمني 
املحكم عن ســقوط أكثر من 23 عنرصاً 
من عنارص مليشيا الحوثي اإلرهابية بني 

قتيل وجريح. 
وأضاف العميد النعمي أن أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية استعادوا 
كميات كبرية مــن األســلحة الثقيلة، 
واملتوسطة والخفيفة وكّميات كبرية من 
الذخائر املتنوعة كانت بحوزة تلك العصابة 
االجرامية الحوثيــة.. مؤكداً أن مدفعية 
الجيش الوطني يف جبهة رحبة، استهدفت 
تجمعات وتحركات للمليشــيا اإلرهابية 
املدعومة إيرانيا، وألحقت بها خســائر 
برية ومادية كبرية منها إعطاب أربع 
عربات مدرعة، وتدّمري عدد من األطقم 

واآلليات العسكرية، ومرصع جميع من 

كانوا عىل متنها بني قتيل وجريح.

ولفت العميد النعمي، أن طريان التحالف 

العربي استهدف بعّدة غارات جوية مركزة 

تجمعات وتعزيزات للمليشــيا اإلرهابية 

يف مواقع عسكرية متفرقة جنوب غرب 

محافظة مأرب، وأسفر القصف الجوي 

املركز عن تدمري عدداً من العربات واألطقم 

القتالية ومرصع جميــع من كانوا عىل 

متنها.

يواصل أبطــال الجيش الوطني 
مســنودين باملقاومة الشــعبية 
وطــريان تحالف دعــم الرعية 
خوض املعــــارك البطولية ضد 
اإلرهابيــة  الحوثي  مليشــــيا 
املدعومة من إيران، عىل امتــداد 
مأرب  محافظــــات  جبهــات 
والجوف والبيضاء، وسط انهيارات 
واسعة وخسائر برية ومادية يف 

صفوف املليشيا اإلرهابية. 
املواجهات الشــديدة والرسة 
تركــزت يف سلســلة جبال مديرية 
االستــراتيجية، وكانــت  رحبة 
األعنف واألشــد يف جبهة الكسارة 
إىل الشــمال الغربي من محافظة 
مأرب، حيث تشــهد منذ اسبوعني 
معارك بطولية، كبدت املليشــيا 
العرات من القتــىل والجرحى، 
ممن سقطوا بنريان قوات الجيش 
واملقاومة وغــارات جوية نفذتها 

مقاتالت تحالف دعم الرعية.
إىل جبهات املشــجح واملخدرة 
ورصواح، حيــث تواصلــت فيها 
املعــارك، والتي صــــد خاللها 
األبطال هجمات حوثية مفشلني 
التسلالت واملحاوالت اليائسة، التي 
قامت بها عنارص املليشيا، بهدف 
السيطرة عىل مواقع عسكرية يف 

سلســلة جبال املشجح.
 املصــادر العســكرية أفــادت 
بأن أبطال الجيش الوطني تمكنوا 
من تصفية تلك العنارص التي كانت 
تحاول التسلل واملهاجمة، كما تم 
رصد مجاميع حوثيــة يف جبهة 
رصواح، وتم استهدافها برضبات 
دقيقة من قبــل مدفعية الجيش 
الوطني والحاق خســائر مادية 

وبرية كبرية.
وعن معنويــات أبطال الجيش 
الوطني والشائعات التي تطلقها 

املليشيا تحدث مصدر عسكري لـ 
"26 سبتمرب" أن املعلومات، التي 
تنقلها وسائل اإلعالم الحوثية عبارة 
عــن معلومات كاذبــة ومضللة، 
وهي نفس األكاذيب التي ترددها 
مليشيا الحوثي منذ سبع سنوات 
والهــدف منها التغريــر باالتباع 
واالغبيــاء والســذج واالطفال.. 
مؤكداً أن أبطــال الجيش الوطني 
يستبســلون ويســطرون املالحم 
ويتقدمون ويهاجمون وفق خطط 
عسكرية مدروســة، وقد نجحت 
التكتيــــكات العســكرية، التي 
يخوضها أبطــال الجيش الوطني 
واستطاعوا عىل أطراف مــــأرب 
أن يفقدوا املليشــيات الحوثيــة، 
قدرتهــــا عىل التقدم والقيادة 
والســيطرة وتحقيق أهدافهــا 
الخبيثة بعد اســتنفاد أنســاقها 

املتتابعــة.

ويف جبهــات محافظة البيضاء 
تمكنت قوات الجيش مســنودة 
برجــال املقاومة الشــعبية يوم 
االربعاء من كرس هجوم شــنته 
مليشيا الحوثي اإليرانية يف جبهة 
ناطع.. ونقالً عن مسؤول ميداني 
قوله إن أبطال الجيش واملقاومة 
تمكنوا من كرس هجوما للمليشيا 
بعد مقتل العــرات من أفرادها 
واحراق بعض االليات التي حاولت 

الهجوم بها.
وأكد أن أبطال الجيش واملقاومة 
يف أتم االستعداد والجهوزية القتالية 
لدحر املليشيات وارجاعها صاغرة.
وتشهد جبهة ناطع بمحافظة 
البيضاء معارك عنيفة وتســلالت 
مســتمرة يتمكن أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية من 
إحباط وافشال كل املحاوالت التي 

تنفذها عنارص املليشيا.

 رفيق السامعي 
حررت قوات الجيش الوطني مواقع 
عسكرية اسرتاتيجية يف جبهة الخنجر 
االسرتاتيجية شمايل محافظة الجوف، 
كانت تحت ســيطرة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية، بعد معارك عسكرية ضارية 
وعنيفــة خاضها األبطال البواســل 
استمرت أكثر من تسع ساعات متتالية، 
نتج عىل إثرها خسائر برية ومادية 
كبرية يف صفــوف مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
وقال قائد اللواء التاســع، يف املحور 
الشمايل بمحافظة الجوف العميد محمد 
العمليس  إن أبطــال الجيش الوطني 
مســنودين برجال املقاومة الشعبية 
الباسلة شــنوا هجوماً عنيفاً يف جبهة 
الخنجر االسرتاتيجية شمايل محافظة 
الجوف مطلع األسبوع الجاري، وتمكنوا 
عىل إثره من استعادة مواقع عسكرية 
اســرتاتيجية مهمــة يف ذات الجبهة، 
كانت تتمركز فيها مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، وكانت تستخدمها لقصف 
األحياء الســكنية ومخيمات النازحني 

عىل أطراف محافظة الجوف.
وأضاف العميــد العمليس أن املعارك 
أسفرت عن مرصع وسقوط العرات 
من عنارص مليشيا الحوثي الكهنوتية 
بني قتيل وجريح، إىل جانب خســائر 
برية مادية كبــرية أخرى يف املعدات 

القتالية والعسكرية.

تدمري معدات ثقيلة
 موضحاً أن طريان التحالف العربي، 
ومدفعيــة الجيش الوطنــي دّمرت 
عدداً من األطقم القتالية التابعة لتلك 
العصابة االجرامية، منها سبعة أطقم 
قتاليــة كانت يف طريقهــا إىل الجبهة 

تحمل تعزيزات وذخائر متنوعة. 
مشيداً بالدور الكبري لطريان التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
الذي دّمر أربع عربات أم بي وســبعة 
أطقم قتالية كانت يف طريقها إىل ذات 

الجبهة.
من جهته أكد العميد الركن، مطيع 
الدميني قائد اللواء 161 مشاة جبيل يف 
املحور الشمايل، وأحد القيادات امليدانية 
والعسكرية يف جبهتي وادي املهاشمة 
وجبهة الخنجر االسرتاتيجية أن أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية 
تمكنوا خالل األسبوع الجاري من دحر 
مجاميع حوثية، حاولت التسلل باتجاه 
مواقع عســكرية يف جبهــة الخنجر 
االسرتاتيجية شمايل محافظة الجوف، 
وكبدوها خسائر برية ومادية كبرية 
فيمــا الذ من بقي من تلــك العنارص 
الحوثية بالفرار تحت رضبات مدفعية 

الجيش الوطني.
وأضاف العميد الدميني: أن مدفعية 
الجيش الوطني استهدفت أربعة أطقم 
قتالية كانــت تحمل تعزيزات وذخائر 
للمليشــيا اإلرهابيــة وتمكنــت من 
تدمريها، ومرصع جميع من كانوا عىل 
متنها، إضافة إىل استهداف تجمعات يف 
مواقع عسكرية متفرقة يف ذات الجبهة 
ومرصع وإصابة العرات من عنارص 

تلك العصابة االجرامية.

تشــهد جبهة املخدرة شــمال غرب 

محافظة مأرب، معارك ضارية وعنيفة 

تكّبدت خاللها مليشيا الحوثي اإلرهابية 

املدعومة مــن إيران، خســائر برية 

ومادية كبــرية بنريان أبطــال الجيش 

الوطنــي واملقاومة الشــعبية وغارات 

طريان التحالف العربي الذي اســتهدف 

تعزيزات عســكرية للمليشيا اإلرهابية 

كانت يف طريقها إىل ذات الجبهة.

وقال العميد الركن عيل الحميدي قائد 

اللواء 55 مشاة، إن مجموعة من عنارص 

مليشيا الحوثي اإلرهابية حاولت التسلل 

إىل أحد املواقع العسكرية التابعة للجيش 

الوطني يف جبهة املخــدرة، إال أن أبطال 

الجيــش الوطني واملقاومــة كانوا لها 
باملرصاد، حيث بــاشوا تلك املجموعة 
برضبات محكمة ونوعية، وأوقعوا جميع 
تلك العنارص املتسللة بني قتيل وجريح 

وأسري.
وأضاف العميــد الحميدي أن مدفعية 
الجيش الوطني أخمدت مرابض مدفعية 
مليشيا الحوثي اإلرهابية يف ذات الجبهة، 
واســتهدفت مواقع متفرقة للمليشيا 
اإلرهابيــة عىل امتداد جبهــة املخدرة، 
وألحقت بها خسائر برية ومادية كبرية.

 روح معنوية عالية
وأشار قائد اللواء 55 مشاة إىل أن أبطال 
الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية 

يتمتعــون بروح معنويــة عالية، وهم 

عازمون عىل تحرير واستعادة كامل تراب 

الوطن من قبضة تلك العصابة االجرامية 

املارقة.

مضيفاً أن طريان التحالف العربي دمر 

سبع عربات مدرعة وتعزيزات للمليشيا 

الحوثية اإلرهابيــة كانت يف طريقها إىل 

جبهة املخدرة غــرب محافظة مأرب، 

كما استهدف بعدة غارات جوية مركزة 

تجمعات للمليشــيا اإلرهابية يف مواقع 

عســكرية متفرقة عىل امتداد جبهتي 

الكسارة واملشجح، وأسفرت جميعها عن 

خسائر برية ومادية كبرية يف صفوف 

تلك العصابة االجرامية.

الكمائــن النوعيــة 
ومباغتة  واملحكمــة، 
العدو هي االسرتاتيجية 
الناجحــة التي ينفذها 
الوطني  الجيش  أبطال 
املقاومــة  ورجــال 
الشــعبية يف معاركهم 
التــي  العســكرية 
يخوضونها ضد مليشيا 
الحوثي اإلرهابية، حيث 
نفذ األبطال البواســل 
كمينــاً محكماً ونوعياً 
يف جبهة املشجح غرب 
محافظة مــأرب أوقع 
من  كبــرية  مجموعة 
عنارص مليشيا الحوثي 

اإلرهابية بني قتيل وجريح 
وأسري.

وقال العميــد ركن زيــدان صيفان 
أركان حرب اللواء 155 مشاة   إن أبطال 
الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية 
استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي 
اإلرهابية منتصف األســبوع الجاري إىل 
كمني محكم يف جبهة املشــجح قبل أن 
يطبقوا عليهم الحصار ويوقعوا جميع 
تلك العنارص املتسللة بني قتيل وجريح 

وأسري.
وأضــاف العميد صيفــان أن أبطال 
الجيــش الوطني واملقاومة الشــعبية 
اســتعادوا كميات كبرية من األسلحة 
الخفيفة واملتوسطة، وكميات أخرى من 

الذخائر املتنوعــة، كانت بحوزة عنارص 

املليشيا اإلرهابية يف الكمني املحكم الذي 

نفــذه أبطال الجيش ورجــال املقاومة 

الشعبية.

مضيفــاً أن طــريان التحالف العربي 

استهدف بعّدة غارات جوية مركزة مواقع 

وتجمعات ملليشــيا الحوثــي اإلرهابية 

املدعومة من إيــران يف مناطق متفرقة 

جنوب غرب محافظة مأرب، وأســفرت 

تلك الغارات الجوية املركزة عن خسائر 

برية ومادية كبرية منيت بها مليشيا 

الحوثي اإلرهابية.

إىل ذلك قــال العميد عبــده الذيباني 

عمليات جبهــة الكســارة، إن أبطال 

الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية 

الباســلة تمكنــوا من 
دحر مليشــيا الحوثي 
اإلرهابيــة مــن عّدة 
مواقــع وتباب حاكمة 
يف جبهة الكسارة غرب 
بعد  مــأرب  محافظة 
معارك ضارية.. مؤكداً 
ســقوط العرات من 
عنارص مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من 
إيران بني قتيل وجريح، 
فيمــا الذ مــن تبقى 
مخلفني  بالفرار  منهم 
ورائهم أســلحة ثقيلة 
ومتوســطة، وكّميات 
كبــرية مــن الذخائر 
كانت  التــي  املتنوعــة 

بحوزتهم.
وأضاف العميــد الذيباني" أن املعارك 
العســكرية والقتالية أسفرت أيضاً عن 
خسائر برية ومادية كبرية يف صفوف 
املليشيا اإلرهابية، إضافة إىل تدمري ثمانية 
أطقم قتالية كانت تحمل أسلحة وذخائر 
بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني 

وطريان تحالف دعم الرعية.
موضحاً أن مقاتالت التحالف العربي 
استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا 
الحوثية اإلرهابية يف مواقع عســكرية 
مختلفة غرب محافظة مأرب ، وأسفر 
القصف الجوي عن خسائر برية ومادية 
كبرية يف صفوف تلك العصابة االجرامية.

استنزفوها وألحقوا بها الخسائر..

أبطال اجليش الوطني إرصار وعزيمة عىل هزيمة املليشيا

"الخنــجر".. شــرق الجــــوف

نـــريان اجلـيش حتــرق "احلـــوثي"
العميد العملسي: مصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الكهنوتية في عملية محكمة
العميد الدميني: مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية وتمكنت من تدميرها

المشجح والكسارة..

املـصـيـر األسـود للـحـوثـيـيـن

:" العميد النعمي لـ "

 ثابتون يف مواقعنا وجثث املليشيا متناثرة عىل جبال رحبة
جبهة المخدرة..

رضبات حمكمة تشل من حتركات العدو
العميد الحميدي: العناصر اإلرهابية المتسللة بين قتيل وجريح أو في قبضة األبطال
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يؤكد فضيلة القايض، طاهر حسني الفائق، رئيس اتحاد قضاة اليمن، 
أن القضاء سلطة ووظيفة ورسالة، وأن رسالته ليست بالعادية.. 
مشرياً إىل الحرص الذي تّشكل إليجاد كيان خاص بمنتسبي السلك 
القضائي، وهو ما أعلن عنه مؤخراً يف مدينة سيئون واملتمثل باتحاد 

قضاة اليمن، الذي انتخب رئيساً له.
وأفاد فضيلــة القايض الفائق، أن االتحاد ســيكون رافداً مهماً يف 
تعزيز واستعادة هيبة القضاء، ومكانته وقدسيته، إضافة إىل الرفع 
من شــأن القضاة، والعمل جنباً إىل جنب مع كل الخريين من أبناء 
الوطن الستعادة مكانة الدولة، وفرض هيبتها وتحقيق دولة العدل 

والقانون.
وقال يف حوار أجرته معه "26 سبتمرب" بأن القضاء هيئة مستقلة 
إدارياً ومالياً وقضائياً، وأن دورها يكمن يف الحفاظ عىل مكانة الدولة 

والنظام والقانون والحقوق، سواء يف حالة السلم أو الحرب.
وأشار إىل أن الظروف الصعبة، التي تمر بها البالد وبروز التجاذبات 

السياسية أثرت عىل عمل الســلطة القضائية وهو ما جعل قضاة 
اليمن يتداعون من كل املحافظات، للمحافظة عىل قدسية القضاء، 
من خالل تأسيس االتحاد املستقل، الذي سيعمل عىل إعادة وتعزيز 
هيبة القضاء ومكانته يف املجتمع، ويتبنى مطالب القضاة وحقوقهم.
وأكد أن إشهار اتحاد قضاة اليمن، يمثل أهمية بالغة وخطوة أوىل 
للم شمل لحمة هذه السلطة، يف كيان قضائي مستقل وجامع وموحد 

وقوي، يجمع كل القضاة يف اليمن.
وتطرق القايض الفائــق إىل جملة من القضايا املتعلقة بالشــأن 
القضائي، والصعوبــات التي تواجه الســلطة القضائية وإعادة 
تفعيلها، والرشوط التي يجب توافرها من أجل التقايض والحيادية 
واالستقاللية التي يجب أن تتمتع بها هذه السلطة املرتبطة بحياة 

الناس.. فإىل الحوار..

 حــاوره/ عــمـار زعبــل 

 يجمع كل القضاة في اليــمن
ً
 وقويا

ً
 وموحدا

ً
 وجامعا

ً
 مستقال

ً
 قضائيا

ً
أكـد أن االتحـاد سيكون كــيانا

:»:» « »لـ رئيــس اتحــــاد قــضــاة اليـــمن رئيــس اتحــــاد قــضــاة اليـــمن لـ

القضاء رسالة ومرجعية الشعوب يف السلم واحلربالقضاء رسالة ومرجعية الشعوب يف السلم واحلرب

•   انعقد مؤخراً يف مدينة سيئون تحت شعار )استقالل، 
ريادة، تميز(..ما الذي مثله هذه االنعقاد من أهمية..؟

انعقاد مؤتمر التأسيس إلشهار اتحاد قضاة اليمن 
يف مدينة سيئون مؤخراً يمثل أهمية بالغة يف ظل  ظرف 
حساس، تمر به البالد، التي تشهد تفككاً ملؤسسات 
الدولة، وعدم أدائها ألعمالها بالشكل الواضح، كما ال 
يخفى ما تعانيه مؤسسات الدولة أو سلطاتها الثالث، 
سواء التريعية أو القضائية أو التنفيذية، والسلطة 
التريعية هي الســلطة التي مازالت  متماسكة  إىل 
حد كبري، إال أنه حصل ما حصل من إغالق تام ملقرات 
السلطة القضائية ومحاكمها ونياباتها، واستمر ذلك 
ملدة ثمانية أشــهر، بناء عىل دعوة ما يسمي بنادي 
القضاة الجنوبي، وتدخل من سلطة األمر الواقع التي 

أغلقت تلك املقرات.
 حقيقة انعــدم التمثيل للقضــاء يف ظل الوالءات 
والتجاذبات السياسية التي تدخلت يف الشأن القضائي، 
فكان لزاماً عىل القضــاة أن يتداعوا ويحافظوا عىل 
كيانهم يف كيان مستقل، بعيداً عن التأثريات والتجاذبات 
والرصاعات، يعمل عىل إعــادة وتعزيز هيبة القضاء 
ومكانته يف املجتمــع والرقي بالقضــاة واملطالبة 
بحقوقهم ونر الثقافــة القانونية وتأهيل القضاة 
التأهيل املناسب يف إطار عمل أي نقابة تمثل الفئات 

املستهدفة.
•   هل شــمل املؤتمر كل القضاة يف مختلف املحافظات 

املحررة..؟
بالنســبة للقضاة الذين انضموا إىل االتحاد، فهم 
تقريباً من أغلب املحافظات املحررة، وبعد إشــهار 
االتحاد تداعى القضاة أكثــر فأكثر، وماتزال طلبات 
االنضمام تتواىل، من املحافظات تباعاً وإن شاء الله 
يكتب له النجاح، حتى يشمل كل أرجاء الوطن شماالً 

وجنوباً وشقا وغرباً.
•   أكد بيان املؤتمر أن إيقاف الحرب نقطة مهمة ما الدور 

الذي يمكن أن تلعبه السلطة القضائية يف ذلك..؟
بالنسبة للســلطة القضائية يف كل دول العالم هي 
السلطة الحاكمة واملرجعية حتى عند انهيار مؤسسات 
الدولة، إذا ظل القضاء شــامخاً وعادالً، هو الفيصل 
واملرجعية يف كل األمور، سواء يف السلم أو الحرب، أما إذا 
انهار القضاء انهارت الدولة كليا، وبالتايل من الصعوبة 
أن تتعاىف، ممكن أن تنهار بعض مؤسســات الدولة 
وتستعيد عافيتها، لكن أن ينهار القضاء هذه إشكالية 
كربى، ألنه املؤسسة السيادية، التي تعمل عىل الفصل 
يف خصومات الناس، ويف خصومات تتعلق بالدولة أو 

الجرائم املتعلقة بالحرب أو غريها.
ويف الحقيقة أن دور القضاء دور مهم يف الحفاظ عىل 
مكانة الدولة، وعند غيابه أو تعطيله ستنهار منظومة 

الدولة.
•   ال شك أن انقالب الحوثيني أثر كثرياً عىل سري التقايض، 

وعمل القضاء، وعطل املحاكم، لو تحدثنا عن ذلك..؟
بالنســبة لتأثري ملا حدث يف 2014 وما تاله، كانت 
الســلطة القضائية بمعزل عن هذا، وكان الظن أنها 
ستكون بعيدة عن رصاع الحرب، وعن الرصاع السيايس 
الحاصل يف البالد  وأن تكون ســلطة مستقلة، تعنى 
بتقديم العدالة للمواطن، وكان هناك شبه توافق عىل أن 
تظل تؤدي واجبها يف كل أرجاء الوطن، وتستمر كسلطة 
وحيدة متماسكة مستقلة، وظلت املرتبات يف ما بعد 
ترصف من عدن لكل القضاة شماالً وجنوباً حتى نهاية 
العام 2019، إال أنه تم تشكيل مجلس قضاء يف صنعاء، 
وتم تغيري الهيئات القضائية بقيادتها، وتمت التعيينات، 
وبالتايل ظهر االنقسام جلياً وواضحاً بمجلس مواز 
وسلطة موازية، مع أنه كان املؤمل أن تستمر السلطة 
القضائية بعيدة عن ذلك، وهذا ما كان متوافق عليه 

حتى ال تتفكك اللحمة القضائية.
•   ما الرشوط التي يجب توافرها يف أي شــخص يتقدم 
للعمل يف الســلك القضائي، يف سائر الهيئات واملحاكم 

والنيابات..؟
شوط ومبــادئ الحياد أوالً، أن تكون الســلطة 
القضائية مستقلة كسلطة، مالياً وإدارياً، وقضائياً 
بعيداً عن تدخل الساســة، وبعيداً عــن تدخل بقية 
السلطات األخرى، وقد كفل ذلك الدستور، وأن مسألة 
التدخل يف شــؤون القضاء يعترب جريمة ال تســقط 
بالتقادم حتى إن ضمن لها ميزانياتها، رقم واحد ال 

تتدخل فيه السلطات األخرى، وتقوم بالرقابة عىل ذاتها 
إعماالً بمبدأ الحياد واالستقالل، هذا يف إطار ما يتعلق 

بها كسلطة.
أيضاً استقالل القايض كقاض، فعندما ينظر إىل أي 
قضية ليس هناك سلطان عليه من أحد إال الله والقانون 
ثم ضمريه، القايض ال يجوز أن يؤمر بيشء، أو يحكم 
بيشء معني، إذا ثبت التدخل، فهنا تكون جريمة من 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فاألصل يف ضمان 
الحياد، وضمان االســتقالل املايل وضمان االستقالل 
الوظيفي وضمان النأي بالقضاء عن الرصاع السيايس، 
الذي يتدخل يف كثري من مفاصل الجهاز القضائي، عرب 
نفوذ أشخاص، أو عرب والءات لكيانات أو مليشيات أو 

حتى أحزاب.

• طيب ما الذي يضمن هذه الحيادية.. ؟ 
أهم الروط التي يجب أن تتوافر يف أي شخص يتقدم 
للعمل يف السلك القضائي، أوالً شوط تتعلق بمؤهالته، 
بأن يكون خريجاً من إحدى كليات القانون أو الحقوق 
أو الريعة والقانون بمعــدل معني، وأن يكون عرب 
النافذة الواحدة، التي حددها القانون، قانون السلطة 
القضائية، أو قانون املعهد العايل للقضاء، حني يتخرج 
منها تصبح هذه البوابة الوحيدة للدخول، أيضاً ومن 
الروط االستقاللية، وأن ال يكون منتمياً إىل أي حزب 
سيايس،  وأن يكون مستقال يف عمله، ويمتلك عنارص  
النزاهة، والكفاءة، والحياد، وعدم تضارب املصالح، وأن 
يؤدي عمله  بكل إخالص وأمانة و صدق، بعيدا  عن أي 

تأثريات كانت.

•  تأخري الفصل يف القضايا، وتطويل اإلجراءات طاملا عانى منها 
املواطن منذ عقود، هل لديكم خطة مستقبلية إلنهاء ذلك..؟

بالنسبة للتأخر يف الفصل بالقضايا، فهي  معضلة  
كبرية ليست وليدة اللحظة وإنما تراكمت لسنوات 
ولحكومات متعاقبة وألجيال، اعتقد أول أســبابها 
هي األســباب القانونية، التــي أتاحت للمتقاضني 
وفق إجراءات قانونية تطويــل القضايا عن طريق 
الدعاوى وغريها، وكذلك استمرار القضية من دفع 
إىل دفع ، ومن رد إىل رد، وال تخرج إىل نتيجة، هذا  من 
حيث الشــكل أو اإلجراءات القانونية   أما من حيث 
الكادر البري  فالــكادر القضائي غري كاف باملرة، 
فعدد القضاة ال يساوي عرة باملئة من  ما تحتاجه 
السلطة القضائية  من كادر، أيضاً عدم توافر  البنية 

التحتية، وعدم توافر الكادر اإلداري املساعد، والكثري 
من العوامل املرتبطة بالقضاء والسلطات املساعدة 
كأجهزة الرطة واألجهــزة العدلية األخرى، وأيضاً 
بقية األمور، التي تتطلب  فيها خربة كاألدلة الجنائية 

أو الطب الرعي.
عدم ضبط أو القبض عــىل املتهم وتنفيذ األحكام 
عندما تصبح األحكام نهائية، أو باتة، القضية تريد 
سلطة قوية لتنفيذها ألن خالصة التقايض، أن يخرج 
اإلنسان بحكم وخالصة األحكام جوهر للحكم، والتنفيذ 
ألنه ال مربر ألحكام دون أن تنفذ كأنها أوراق ليس لها 
قيمة أو غاية ومنتهى القضاء هو أن يصدر أحكاما 
تنفذ، أما أن تصبح حرباً عىل  ورق، فهذه من األشياء 
التي ال يستطيع املرء إال أن يصفها أنها أمور عبثية ، 
وإذا لم تتوافر القدرات واإلمكانات يف أجهزة الدولة عىل 
ردع من يعرقل  تنفيذ األحكام  فهناك تكون معضلة 

كبرية، وال معضلة لألحكام القضائية.
أما عن فقدان املواطن ثقته بالقضاء، نتيجة للعوامل 
التي ذكرنا، وعدم وجود البنية التحتية، أو العدد الكايف أو 
تراكم القضايا، وأيضا بعض اإلجراءات املساعدة، التي 
ينبغي أن تتوافر من أجل الوصول إىل قضاء نموذجي، 

مثل ماهو حاصل يف بقية دول العالم.
•   لو تجمل لنا أبرز الصعوبات التي اعرتضت تفعيل املحاكم 

والعمل القضائي بشكل عام..؟
أبرز الصعوبات التي اعرتضت تفعيل العمل يف املحاكم 
والقضاء أوالً عدم توفر الكادر البري الكايف واملؤهل 
تأهيالً بشكل يغطي احتياجات القضاء، فتجد أنه قد 
يكون محكمة ملديرية ذات كثافة سكانية كبرية، ويوجد 
فيها قاض فرد، يتوىل جميع القضايا الجنائية واملدنية 
والشخصية والتجارية وغريها، فترتاكم عليه، فربما ال 
يستطيع الفصل فيها، أيضاً عدم وجود البنية التحتية 
يف بعض األحيان تجدهم يف مبان ال تصلح حتى للعمل، 
وعدم وجود الكادر الوظيفي، وعدم وجود اإلمكانات، 

وعدم وجود نفقات التشغيل.
•  مدى التعاون مع الســلطات األخرى ومنها التنفيذية 

والوزارات املرتبطة بالقضاء كوزارة الداخلية..؟
فيما يتعلق بمسألة عالقة السلطة القضائية بغريها 
من السلطات يف األصل الرتابط والتكامل، السلطات 
القضائية تصدر األحكام والسلطة التنفيذية تعمل 
عىل تنفيذ هذه األحكام، إال أنه يف ظل ظروف الحرب، 
وحتى قبل الحرب تتلكأ يف بعض األحيان أجهزة الضبط 
أو أجهزة الداخلية، إما لعدم توفر اإلمكانات أو عدم 

االهتمام أو لعدم تقدير مكانة القضاء.
وهنا كان من املفرتض أن تكون هناك أجهزة معنية 
بتنفيذ قرارات القضــاء وأحكامها وأن كل ما صدر 
ويصدر من القضاء واجب التنفيذ من األجهزة، مثل 
أجهزة الداخلية وأجهزة التنفيذ وأجهزة الدولة، لكن 
يف كثري من األحيان إما لصعوبات واقعية أو عدم توفر 
اإلمكانات أو باستخفاف البعض بالقضاء وعدم تنفيذ 

قرارته وأحكامه.
•   السلطة القضائية أو لنقل املؤسسات القضائية، هي ككل 
مؤسسات الدولة التي انقلبت عليها املليشيا الحوثية، ما 
مدى تأثري هذا االنقالب عىل هذه السلطة التي تمس حياة 
املواطنني ومستقبلهم، وما أهمية أن تظل يف استقالليتها 

وحياديتها، وانتصارها للوطن وقضاياه العادلة؟
ما أود قوله إنــه ينظر  إىل القضاء أنه  مرفق عام، 
والحقيقة أن القضاء سلطة  ووظيفة، القضاء هي 
رسالة  وليس رسالة عادية، القايض األصل ال يعطى  
مرتباً ، وإنما يعطى كفاية، لكن يف الحقيقة أن القايض 
ال يجد ما يكفيه من قوت له وأوالده، أو تأمني صحي 
أو غريها من الرضوريات،  وبالتايل القايض ال يأمن 
عىل نفسه أو عىل أوالده أو غريها،  ال تتوفر الحماية 
ملقرات أو شــخوص القضاء، وال تأمن  معيشيا أو 
صحيا أو طبيا ال يؤهل القضاة يف بعض األحيان قد 
يصل القايض إىل عر أو عرين سنة ال يدخل دورة 
تدريبية، أو تنشيطية يف مجال القضاء، وبالتايل هناك 
كثري من األمور  التي سببت هذا الفشل، وأوصلتنا إىل 
ما نحن عليه، لكن  أملنا كبري أن يكون هذا الكيان، 
كيان اتحاد قضاة اليمن رافداً يف تعزيز واستعادة هيبة 
القضاء، ومكانته وقدسيته والرفع من  شأن القضاة، 
والعمل جنباً إىل  جنب مع كل الخريين من أبناء الوطن 
الستعادة مكانة الدولة، وفرض هيبتها وتحقيق دولة 

 االتحاد سيكون رافدًا قويًا وطريقًا الستعادة هيبة ومكانة وقدسية القضاء 
 هدفه استعادة مكانة الدولة وفرض هيبتها وتحقيق دولة العدل والقانون
  سيعززمن هيبة القضاء في المجتمع وسيتبنى مطالب القضاة وحقوقهم
  القضاء له دور مهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومكانتهاورمزيتها

 سلـطــة مستقلة والتدخل في شؤونها جريمة ال تسقط بالتقادم

:» « الــقــاضـــي الجـــبري لـ
االحتاد سيعمل عىل دعم وتعزيز استقالل السلطة القضائية

أفاد الناطق الرسمي باسم اتحاد قضاة اليمن، القايض 
مجيد الجربي، أن تشكيل اتحاد قضاة اليمن سيسعى إىل 
توفري كافة حقوق القضاة والتي ستجعل أعضاء السلطة 
القضائية مستقلني عن الخضوع ألي سلطة من سلطات 
الدولة األخرى.. مشرياً إىل أهمية أن يصبح للقضاة كياناً، 
يطالب بحقوقهم حتى ال يتعرض أي عضو ملحاوالت التأثري 

من خالل الضغط عليهم بحقوقهم.
وقال الجربي لصحيفة "26 سبتمرب" إن االتحاد كيان 
نقابي مهني مدني، يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة 
املالية املستقلة، وفق نظامه األسايس ولوائحه الداخلية 
وبمقتىض نصوص الدستور والقانون واملواثيق الدولية التي 
تؤكد عىل استقالل القضاء وتكفل حق القضاة يف تنظيم 
أنفسهم يف نقابات أو جمعيات.. مؤكداً أن دستور وقانون 
بالدنا جعال لكل مجموعة من املوظفني أو العاملني يف مجال 
موحد، سواء كانوا تابعني للجهاز اإلداري للدولة أو يعملون 
يف القطاعات الخاصة واألعمال الحرة بأن يكون لهم الحق 
يف إنشاء كيان نقابي يمثلهم ويدافع عن حقوق األعضاء، 

ويرسخ التعاون والتكافل.
وأوضح أن وجود هذا الكيان له أهمية كبرية خاصة يف 
ظل األوضاع التــي تمر بها البالد، وما يتعرض له أعضاء 
السلطة القضائية من اعتداءات مسلحة وابتزاز، وال يكاد 
يمر أسبوع ولم نسمع فيه عن حصول اعتداء عىل قاض أو 
عضو نيابة يف محافظة من محافظات الجمهورية خاصة 

يف ظل تدهور األوضاع األمنية.
وأشار إىل أن األوضاع االقتصادية يف البالد أثرت يف أعضاء 
السلطة القضائية كثرياً، حيث صار ما يحصل عليه عضو 
السلطة القضائية من رواتب ال تعادل السدس مما كان 
يحصل عليه قبل عام 2014، رغم أن الدستور كفل ألعضاء 

السلطة القضائية الكفاية املادية الكاملة حفاًظا عىل مبدأ 
استقاللية القضاء ومبدأ نزاهة أعضاء السلطة القضائية 
ووجوب تفرغهم للفصل يف قضايا املواطنني.. مشرياً إىل أنه 
ال يوجد من يطالب بتوفري تلك الحقوق املكفولة دستورياً 
األمر الذي دفع أعضاء السلطة القضائية إىل إنشاء كيان 

يمثلهم ويطالب بحقوقهم.
وأضاف "هناك الكثري من األمور دفعتنا إىل إنشاء اتحاد 
قضاة اليمن، ومنها احتياج القضاة ومعاونيهم إىل دورات 
تأهيلية مستمرة ودورات تدريبية لرتتقي بمستوى أعمالهم 

وكذا توفري الرعاية الصحية والطبية لألعضاء".
ولفت الناطق الرسمي باســم اتحاد قضاة اليمن، إىل 
أن مهام االتحاد تكمن يف دعم وتعزيز استقالل السلطة 
القضائية وهيبتهــا ومكانتها تكريســا لدوله النظام 
والقانون الدفاع عن حقوق ومزايا ومكتســبات القضاة 
وتوفري الحمايــة الالزمة لهم، وكذلك لم شــمل أعضاء 
السلطة القضائية ومنتسبيها يف كيان موحد دون تمييز".

وتابع "التحدث باسم أعضاء االتحاد واملطالبة بتحسني 
أوضاعهم املادية واملعنوية وتأمني الرعاية الصحية، وأيضاً  
املساهمة يف إعداد الدراسات ومشاريع القوانني  وتفعيل 
عملية التأهيل والتدريب ألعضاء االتحاد ورفع مستواهم 
العلمي والثقايف، وتنمية وتعزيز القدرات الفكرية وتشجيع 
حركة البحث والتأليف والنر يف املجال القضائي والقانوني 
وتنظيــم املؤتمرات والنــدوات وورش العمل وامللتقيات 
وإصدار مجلة باسم االتحاد، وتوثيق أوارص التعاون بني 
القضاة اليمنيني ونظرائهم إقليميا ودوليا عن طريق ربط 
الصالت باملنظمات القضائية لتحقيق األهداف املشرتكة، 
وأي نشــاط آخر يحقق أهداف االتحاد و ال يتعارض مع 

القوانني والنظم املعمول بها".
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أكد الكاتب والباحث السيايس، الدكتور ثابت 
األحمدي، عضو دائرة اإلعالم والثقافة يف مكتب 
رئاسة الجمهورية، أن أقوى سالح يف مواجهة 
تجهيل اإلمامة بنســختها الجديدة، واملتمثلة 
بالعنرصيــة الســاللية الحوثية هــو التعليم 
والتثقيف فقــط، وال يشء يدمر هــذا الكيان 

الظالمي كالتعليم".
وأضاف يف حديث لـ "26 سبتمرب" حيثما انتر 
الوعي والثقافة والعلم تالشت أفكار اإلمامة، بل 
تكاد تنعدم، وحيثمــا زاد الجهل انترت هذه 
الجماعة، فهي قرينــة الجهل والتخلف، قرينة 

الظالم، لهذا تسعى أن تبقى األجيال يف الظالم".
وحث الكاتب األحمدي الشعب اليمني عامة، 
والنخبة املستنرية خاصة عىل تبني أكرب سالح 
ملواجهة هذه الجماعة وهو التعليم، مهما كانت 
كلفته، ألن كلفة التجهيل أفدح.. معترباً "التعليم 

والتثقيف أخطر ســالح تخافه هذه الجماعة، 
وبالتايل سعت خالل الســنوات األخرية لتدمريه 
ماديا ومعنويــا، وحولت املــدارس إىل ثكنات 
عسكرية ومتارس، كما حاربت املدرس يف قوته 
الرضوري، وألجأتــه للعمل يف أعمال أخرى هي 

مهنته التي تعد يف األصل رسالة عظيمة.
وقال "سياسة تجهيل الناس منذ عهد الريس 
وصوالً إىل مليشيا الحوثي، هدفها كعادة الطغاة 
يف كل زمان ومكان تجهيل أتباعهم ليسهل لهم 
قيادتهم والتحكم بهم، كــون القطيع الجاهل 

أسهل يف قيادته من الجماعات املستنرية. 
وأضاف "كما أن القطيــع الجاهل ال يعرف 
حقوقه املروعة، فقط يستجيب ملا يمليه عليه 
الطغاة، خاصة إذا اشتملت إمالءات هؤالء الطغاة 
عىل مضامني دينية يستغلونها يف خطابهم، ألن 
عامة الناس ذوي عاطفة دينية جياشة، ولهذا 

استغل الريس وأحفاده من بعده العاطفة الدينية 
لدى اليمنيني تحت مسمى آل البيت، مصحوبة 

بوهم املظلومية التي رفعوها".

تجهيل "مطبق"
واســتدل الباحث األحمدي عىل ذلك بسياسة 
التجهيل التي اتبعها اإلمام يحيى ونجله أحمد 
يف القرن العرين، حتى قامت ثورة الســادس 
والعرين من ســبتمرب يف العام 1962، وكيف 
أطبقوا عىل الشعب، حتى كانت صنعاء مدينة 
تغلق أبوابها وتغرق يف الظالم من قبل أذان املغرب 
يوميا،  يف الوقت الذي عرفت فيه الدول املدارس 
واملعاهد والجامعات والتخطيط الحرضي للمدن، 
بما تشــتمل عليه من خدمات البنية التحتية 
كاملاء والكهرباء واملشايف واملدارس والجامعات 
واالتصاالت، فيما كانــت املدن اليمنية يف القرن 
العرين يف عرص األئمة مجــردة من كل هذه 

الخدمات.
وأشــار إىل أن " هذه الســاللة وخالل فرتة 

تواجدها الطويلة استطاعت تدمري بنى املجتمع، 
وتقطيع أوارصه، وقد رضبت قبيلة بقبيلة، كما 
أعلن اإلمام أحمد بن سليمان، والذي ُيعترب أول 
من جلب الكتب من بالد الجيل والديلم أثناء حكمه 
يف القرن السادس الهجري، ووزعها يف األربطة 
العلمية التابعة لهم". الفتاً إىل أن هذه الجماعة 
الكهنوتية استطاعت السيطرة عىل املجتمع عرب 
فقهائهم من رجال الدين الذين نصبوا أنفسهم 

أوصياء عىل الخلق، من لحظة امليالد إىل الوفاة".

امسيد
واستشهد الدكتور األحمدي عىل تلك السيطرة 
بما يسمى لديهم "امســيد" وهو الذي يسمي 
املولود بالتنجيم، وهو الــذي يكتب له الُحروز 
والتمائم بعد ذلك حني يصاب ببعض التقلصات 
أو أمراض الطفولة، وهو الذي يستقبله بعد ذلك يف 
الحوزة "املعالمة" فيلقنه تعاليمه الخاصة، فإذا 

أكد أن اإلمامة استغلت العاطفة الدينية لدى اليمنيين تحت مسمى آل البيت مصحوبة بوهم المظلومية 
:» « األحـــــمـــــــدي لـ

ال شـيء يـدمــر هـذا الكـــيان الـظــالمـي كالـتـعـلـيم

معركتنا سياسية وعسكرية وفكرية واجتماعية وثقافية، الكل يدرك ذلك وهو يقاوم مخلفات الكهنوت واالستعمار يف بالدنا، 
ممثلة بمشاريع املوت والخراب الحوثي، وغريها من التي أرادت أن يظل الشعب اليمني، متدثراً بالجهالة، وال يعيش إال وفق 

التبعية لألجندة التدمريية والتخريبية، كالذي تحاول إيران زرعه يف بالدنا منذ سنني.
نرفض الكهنوت واالستعمار، هذا ما تقوله مقاومتنا، ويقوله أبطال جيشنا يف كل امليادين، وهم يصولون ويجولون من 
أجل رفعة وعزة الشعب اليمني، ولسان حالهم "عرف اليمني مجده" يف استقالله ونظامه الجمهوري الديمقراطي، وببناء 

وتنمية ومواطنة وتعايش.
ال مكان للعبيد بيننا وال لألفكار الدخيلة التي تقسم الشعب، وتعمل عىل امتهانه وتسخريه، فذلك الزمن وىل إىل غري رجعة، 
وأن ما تحاول اإلمامة استعادته اليوم تدرك أنها ستفشل، أمام حالة الوعي التي تتنامى يوماً بعد آخر وهو ما نلمسه من 
املقاومة ملليشيا الحوثي يف كل املحافظات، من خالل املمانعة والرفض ألفكارها وسياستها العبثية، ومواجهتها عسكرياً يف 

املحافظات التي تصنع اليوم االنتصار للشعب اليمني، وأولها مأرب.
ومن املتعارف عليه أن اإلمامة الكهنوتية وطوال القرون املاضية حتى عهد الحوثي اتخذت التجهيل أوساط الناس سالحاً 
بغية الوصول لتحقيق أهدافها ونرش خرافاتها وأفكارها الظالمية.. وهو التجهيل الذي عربه تتناسل جرائمها التي يرتكبها 

أئمة الضالل ممن توارثوا حكم البالد، وال يكون حكمهم إال وسط الرصاعات الدامية والحروب املدمرة.
والتاريخ يعيد نفسه اليوم، يف سياسة الحوثي، الذي له سجل حافل من الجرائم، وأولها جريمة التجهيل، التي سار فيها عىل 
نهج أجداده، كما أنه سلك سبيل الدماء والدمار وجباية األموال ونهب املمتلكات، كل ذلك يف إعادة لسيناريو اإلمامة الذي 
بدأ منذ مجيء يحيى الريس إىل اليمن لتتعاقب عهود اإلمامة املستبدة، والتي كان فيها تجهيل الناس هو الوسيلة األجدى 

لسهولة حكمها والسيطرة عىل األرض واإلنسان.
"صحيفة 26 سبتمرب" تفرد هذه املســاحة، لتناقش مع عدد من املهتمني والباحثني، هذه السياسة اإلمامية القائمة عىل 
التجهيل، وكيف تعمل عىل نرشها، ومن ثم طرق محاربتها، ومواجهتها، وهي املواجهة التي ال تكون إال بتكاتف اليمنيني، 
وصناعة وعي، ليقف حجر عثرة أمام مشاريع اإلمامية الساللية، التي هي نسخة من الفارسية القبيحة، التي تروج لها 

إيران وتقدم لها كل سبل الدعم، لتبقى هي املتسيدة واملتحكمة باليمنيني والعرب بشكل كامل.

 مــلــف

لــمــــاذا نــــرفــض الكــــهـــــنـوت..؟

الوعي يف مواجهة خملفات اإلمامة واالستعامرالوعي يف مواجهة خملفات اإلمامة واالستعامر
التجهيل سياسة إمامية خبيثة نتاجها الصراعات الدامية والحروب المدمرة

رفض شعبي يتنامى ومواجهة عسكرية يف املحافظات التي تصنع االنتصار للشعب اليمني وأوهلا مأرب
لم تستطع الساللة الفارسية سد ثقوب النور التي ظلت تتسلل لتنير الظالم الموحش والتي تكللت بفجر ثورة 26سبتمبر األغر
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ألف عام من الخرافة و »المغالطات«..!

كيـف نـواجـهها..؟
اإلمـــــامــــة.. تغــييب للـعـقـــل
:» « سـلـــطــان لـ

تضمن انتشارها وتكاثرها يف بيئـة 
مليئة باحلروب والدماء والدمار  ما تنفذه مليشيا الحوثي حرفياً هو 

املروع الفاريس الساليل، إضافة إىل 
اإلمامي الكهنوتي القائم عىل الخرافة 
واملغالطات، التي ظلت قروناً تكرسها 
يف ذاكرة الشعب اليمني، إال أن الشعب 
بات يدركها ويعلمهــا يقيناً أن كل 
ذلك للتحكم به، واالستمرار يف رسقة 

خريات بالده والعبث بها.
عن هذه املغالطات، يقول الباحث 
يف تاريــخ اإلمامة، رئيــس مبادرة 
سواسية، عبدالله النارص إن مليشيا 
الساللة الفارســية تتبع سياسة 
التجهيل منذ الغــزو الريس لليمن.. 
مشرياً إىل أن حكاية الريس الذي قدم 
إىل اليمن وادعى أنــه اإلمام الهادي 
يحي بن حسني بن القاسم الريس، 
وهو رأس األرس الهادوية يف البالد، 
انطوت عليها الكثري من املغالطات 

املبهمة.
انتحال وكذب

وأكد يف ترصيح لـ "26 سبتمرب" أن 
الريس شخصية مشكوك فيها، حيث 
انتحل هذه النسبة انتحاال وتظاهر 
بالتقوى والورع، وهو الرس الذي أربك 

الكثري عىل مدى ألف عام".
 وقال إن االنتحال شــّكل رس قوة 
الساللة الفارسية، وهي تدرك ذلك 
جيــداً، لهذا حرصت عــىل تجهيل 
الشعب لكي ال يتسلل نور املعرفة اىل 
وجدانه فيعرف الحقيقة.. مضيفاً 
بالتايل فكشــف القضية للشــعب 
كفيــل بإحداث ثــورة عارمة ضد 
خرافة الساللة.. الفتاً إىل أن الساللة 
الفارسية يف اليمن ما هي إال جزء ال 
يتجزأ من مروع )الثورة الفارسية 
املضادة لإلسالم(، وقد تمكنت هذه 
الثورة من اتخاذ اليمن منطلقا ووكرا 
رسيا لها بحكم ســيطرة الفرس 
)األبنــاء( عىل مقاليد الســلطة يف 
اليمن تحت مظلة اإلسالم".. مستدالً 
عىل ذلك بنشأة بذرة التشيع يف اليمن 

ممثالً بعبدالله بن سبأ اليهودي". 
وأضاف:" عىل الرغم من ســعي 
الساللة الفارسية لتجهيل اليمنيني، 
إال إنها لم تستطع سد ثقوب النور 
التي ظلت تنري الظالم املوحش والتي 

تكللت بفجر ثورة سبتمرب األغر".
ويرى رئيس مبادرة سواسية، أن 
مواجهة سياســة التجهيل ملليشيا 
الساللة الفارسية، ال تكون إال بكلمة 
واحدة يقولها اإلعالم فيقولها الشعب، 
وهي مخاطبة الســاللة الفارسية 

بفارسيتهم، وليس بالهاشمية التي 
انتحلوها ليتسرتوا بها عىل سوأتهم 
الفارسية، وال بالحوثية )اليمنية( 
التــي انتحلوها ليدوســوا بها عىل 

الهوية اليمنية"، حد تعبريه.
وأضاف "املطلوب من الشعب أن 
ال يجرب املجرب ويظــل يتصارع 
مع خرافة الوالية، بل عليه أن ينقل 
الرصاع إىل خرافة الساللة ألن خرافة 

الوالية فرع وخرافة الساللة أصل".
وقال عبدالله النارص: "مشكلتنا 
عىل مدى ألف عام أننا نقطع الفرع 
ونرتك األصل فنتفاجأ بعودة الفرع 
أقوى وأكثر، فمشــكلتنا ليست مع 
األدعياء فقد ادعى اليهود والنصارى 
أنهم أبناء الله، وادعى فرس اليمن 
أنهم أبناء رســول الله".. مضيفا" 
لكننا ننكر ادعاء اليهود والنصارى 
حــني نعرفهم ألجيالنــا عىل أنهم 

أحفاد القردة والخنازير فيولد ذلك 
مناعة لــدى األجيال ضــد اليهود 
والنصارى، بينمــا نعرتف بدعوى 
الفرس فنسميهم هواشم فتصبح 
ذاكرة االجيــال بيئة خصبة لزراعة 

خرافة الوالية".
ودعا النارص أبناء الشعب اليمني 
أن ال يلتفتــوا إىل الرداء الهاشــمي 
املزور، الذي لطخته الساللة الفارسية 
بدماء أجدادنا وإخواننا وأوالدنا لنزداد 
هيجانا ضد الرداء الوهمي.. مؤكداً 
علينا أن نوجــه رضباتنا اىل حامل 
الرداء وهم الفر، وهم اليوم باتوا أكثر 
وضوحاً، فقد ألغوا قسم اللغة العربية 
واستبدلوه بقسم اللغة الفارسية، 
واليوم يســمون الخليج العربي يف 
املناهج الدراسية يسمونه الخليج 
الفاريس، والحقيقة أن الخليج عربي 

غري أن الساللة فارسية.

بــات اليمنيــون أكثر 
قناعة ورســوخاً بأن رّس 
بقاء اإلمامــة، كل هذه 
القرون جاثمة عىل صدر 
الشعب، إال أنها أوجدت لها 
تربة خصبة لنمو وتكاثر 
فريوســاتها وأفكارهــا 
الظالمية، وهو ما جعل من 
والعرين  السادس  ثوار 
 1962 ســبتمرب  مــن 
واإلرهاصات التي سبقت 
هــذه الثــورة العظيمة، 
إىل االنتفــاض وتخليص 
الجميع من املرض والجهل 
والفقــر، الثالثي اإلمامي 

املرعب.
عن رس بقــاء وتكاثر 

االمامة الكهنوتية يرجع بحســب ما 
ذهب إليــه الكاتب الصحفي، والباحث 
فهد ســلطان، إىل حرص اإلمامة عىل 
التواجد يف وسط البيئات شديدة الجهل 
واملرض.. مؤكداً أنها تعمل عىل تغييب 
العقل، وتجعل اإلنسان محارصاً يف كل 

حياته، يف بيئة مليئة بالحروب والدماء 
والدمار والجهل واملرض، وبهذه البيئة 
كما قال:" تجد الساللة الهاشمية مكانا 

للتكاثر والحكم واالنتشار".
ولفت ســلطان يف إطــار حديثه لـ 
"26 سبتمرب" إىل أن اإلمامة الظالمية 
استطاعت أن تحقق بعض أهدافها يف 

البقاء ونــر فكرها، 
لكنهــا كما قــال:" ال 
تضمن البقاء واالستمرار 
إىل أمد بعيد".. مضيفا:" 
هي تســتعمل أساليب 
كثرية الستمرارها وكل 
ذلــك بالخــداع واملكر 
فتســتخدم  والخبث، 
التقيــة عندمــا تكون 
ضعيفة، وعندما تتمكن 
إىل  تعــود  الحكــم  يف 
التجهيــل والحرب عىل 
العلم  وعــىل  اليمنيني 

واملعرفة".
ســلطان  وأشــاد 
بمقاومة الشعب اليمني 
الشــديدة لسياســية 
التجهيل الحوثية، ورفض هذه الساللة 
ومروعها الطائفي، سواء يف مناطق 
سيطرتها والتي منها رفض الذهاب إىل 
املساجد والحنق الشعبي، ويف املناطق 
األخرى الحرب عليها عىل أشدها وخاصة 

يف الجبهات.

ما شب وتزوج فإنه من يعقد له قرانه بزوجته، 
فإذا مــات والده جاء لقســمة الرتكة، ليأخذ 
أثمانها، ويشاركه فيها الخمس، كما يشاركه 
ما لذ وطاب منها، ويظــل لزيمه حتى املمات 
بدفنه ومرافقته إىل قربه، وخالل هذه املحطات 
كلها يستأثر بما لذ وطاب، وبما خلف وزنه وغال 

ثمنه". 

كهنوت سياسي
معترباً ذلك حالًة من الكهنوت الديني السيايس 
معاً تعمد إليه املليشيا بغية تجهيل عامة الناس 
عمدا، ليتمكنوا من الســيطرة عليه من لحظة 
ميالده حتى وفاته، كسياسة درج عليه الخلف 
بعد السلف من لدن الريس إىل عبدامللك الحوثي 

اليوم".
ولفت الكاتب والباحث األحمدي إىل أن الجهل 
بقي قائماً يف بعض أماكن ســيطرة املليشيا 
منذ ثورة السادس والعرين من سبتمرب 62م 
حتى اليوم، حيث بقيت بعض املناطق إقطاعية 
مظلومة محرومة من التعليم والثقافة ليسهل 
لهم تشــكيل الجيل كيفما أرادوا بتعليم أبناء 
العامة من الناس من القبائل مالزم "سيدهم 
الرصيع" واملحشــوة بالخرافات واألساطري، 
فيما أبناؤهــم يعلمونهم التعليــم النظامي، 
ثم يرســلونهم إىل أرقى الجامعات األوروبية 

واألمريكية".

الشعب يقاومها 
بطريقته في 

منــاطــــق 
ســيطرتها 

وبالمحـافظات 
األخـرى خاصة في 

جبهات القتال

دعا الصحفي والحقوقي، همدان العليي إىل 
تكثيف الجهود، يف مواجهــة اإلمامة وفضح 
أكاذيبهــا وأالعيبها، وتزييفها واســتهدافها 
الفكري، بصناعة ثورة وعي، يكون فيها الجميع 
متحمالً ملسؤوليته التاريخية، بدءاً من الحكومة 
وصناع القرار، واألحــزاب واملنظمات املدنية 
وصوالً إىل املجتمع بكل أطيافه.. مشــدداً عىل 
رضورة أن يكون هناك دور حقيقي لألحزاب، 
وللقيادات واملشائخ، كي ُيصنع من خاللهم وعي 
يمثل مناعة مجتمعية تجاه هذا التمدد الفكري 
الكارثي، من خالل الحث عىل تعليم األبناء، وحث 
املجتمع عىل مواجهة تلــك املفاهيم املغلوطة 

املنترة يف املجتمع.
وقال لـ "26 سبتمرب": إن هذه الساللة تستند 
عىل قاعدة عريضة من األكاذيب، سواًء كانت 
أكاذيب تاريخية يف توصيفها للتاريخ وتفسريها 

النصوص  وبعــض  للدين 
الدينية، أو أكاذيبها يف املرحلة 
الراهنة من خالل أخبارها، 
مربراتها، شعاراتها وبالتايل ال 
تمر مثل تلك األكاذيب إال عىل 
أناس تعليمهم متدن، وكلما 
انتر الجهل ساهم يف انتشار 
سيطرة هذه الجماعة وزاد 
من قدرتها عىل خداع هؤالء 

الناس.
مشرياً إىل أن الساللة تقوم 
متعمدة  تجهيل  بسياسات 
كي تتمكــن أكثر من رقاب 

اليمنيني، وهذه سياسات تعترب قديمة، ألنها 
تستمد قوتها من جهل الناس، وهذا أحد أهم 

أسباب حرصها عىل تجهيل اليمنيني.

وأفاد أن املليشيا الحوثية 
تسعى وراء دفع أكرب قدر 
من النــاس إىل خارج إطار 
املدرسة وإطار التعليم، ومن 
أرص عــىل التعليم وحرص 
عليــه ُتزيف وعيــه منذ 
الطفولة وتحاول نر الكثري 
مــن املفاهيم التــي تعزز 
العنف والكراهية والعنرصية 
لديه".. مشرياً إىل أن الساللة 
نجحت إىل حد ما يف صناعة 
حالة من عدم االستقرار منذ 
انقالبها، ولكنها كما قال:" 
لم تنجح يف السيطرة عىل عقول اليمنيني، فقد 
كانت هناك ثورات بني وقــت وآخر ضد هذه 
الساللة وضد مروعها كما حدث يف محطات 

تاريخية كثرية.
وقال العــيل، إن اإلمامة تجيد صناعة وضع 
مضطرب وتجهيل جزء مــن اليمنيني، لكنها 
فشلت يف الســيطرة الكاملة عىل اليمن وعىل 

عقول اليمنيني.
وتابع "شــيخ القبيلة والصحفي واملتعلم 
واملثقف والشــاعر وكل فرد لديه إدراك ووعي 
فكري عليــه إدارة عجلة التوعيــة يف البيئة 
التي يتواجد فيها، ويجب أن يكون هناك دور 
مجتمعي حقيقي ملواجهة سياســة التجهيل 
وسياسة نر الزيف التي تبتغي تحويل اليمنيني 
عبيداً لدى تلك الساللة، وال يجب علينا فقط لعن 
الظالم وإلقاء اللوم عىل وزارة الرتبية والتعليم 
فحســب، بل علينا نحن كيمنيني وكمجتمع 
السعي وراء حل هذه القضية املهمة واملصريية 

واملتعلقة بوجودنا كيمنيني.

االستنفار حكوميًا وشعبيًا في مواجهة اإلمامة وفضح وكشف أالعيبها
:» « الـــــعــــلـيــي لـ

لـم تنجح يف السيطرة عىل اليمنيني فقد كانت هناك ثورات بني وقت وآخر ضد هذه الساللة ومرشوعها 

أيلول..
يا سّجادتي الخضراء فوق الماء يا ورد الحقوْل

يا عطر أمي يا ربيع األرض في كل الفصوْل
أيلول..

يا تاريخ ميالدي الجميل وعيد أوالدي ويا َنَسب األصوْل
أيلول..

أنت الحب واألحالم والدنيا الجميلة والسالم وما أقوُل وال أقوْل
أيلول ..

أّول من أراق الضوء في دمنا وآخر من يزوْل
من قصيدة 

لـ "عامر السعيدي"



الــعـدد )١٩٩٧( الخميس ٩ صـــفـر ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ١٦ ســبتمــبر ٢٠٢١م

ــد  ــدس محم ــات، املهن ــة املعلوم ــاالت وتقني ــري االتص ــال خب ق
الحوثــي اإلرهابيــة تســتخدم قطــاع  املحيمــد: إن مليشــيا 
االتصــاالت كســالح يف معركتهــا ضــد الشــعب اليمنــي، ســواء كان 
ذلــك يف عملياتهــا التجسســية، أو مــن خــالل الطائــرات املســرية 
ــي  ــت الت ــطة اإلنرتن ــا بواس ــي تطلقه ــة الت ــخ املوجه أو الصواري
تســيطر عليــه.. مشــرياً إىل إيــرادات هــذا القطــاع التــي تقــدر مــا 
ــا  ــي توجهه ــهرياً، والت ــون دوالر ش ــني ملي ــني إىل خمس ــني ثالث ب

ــي. ــعب اليمن ــاء الش ــد أبن ــا ض ــي يف حربه ــود حرب كمجه
الفتــاً إىل أن املتصــل أو املســتخدم لهــذه االتصــاالت، يف املحافظــات 

املحــررة عنــد مــا يدفــع ريــاالً واحــداً ســوف يتحــول إىل مجهــود 
حربــي يف صنعــاء أو بعبــارة أخــرى إىل رصاصــة ســتوجه إىل صدر 
ــي، يف إشــارة إىل مــدى اســتمرار هــذا  املواطنــني والجيــش الوطن

املــورد بيــد مليشــيا املــوت الحوثيــة املدعومــة مــن إيــران. 
)26 ســبتمرب( التقــت باملهنــدس محمــد املحيمــد، والــذي كشــف 
لهــا كثــرياً مــن مخاطــر هــذا القطــاع املهــم، الــذي يجــب عــىل 
ــيا  ــة مليش ــن قبض ــره م ــة تحري ــن عملي ــع م ــة الترسي الحكوم
ــاع  ــة بقط ــا املتصل ــن القضاي ــدداً م ــش ع ــا ناق ــي، كم الحوث

ــل.. ــإىل التفاصي ــاالت ف االتص

* بدايًة لو تحدثنا عن أهمية االتصاالت 
يف ظل الحرب القائمة ضد مليشــيا 
الحوثي ســواء االقتصاديــة منها أو 

األمنية؟
يف الحقيقة نصف املعركة مع مليشيا 
الحوثي تقــوم عىل قطــاع االتصاالت 
واإلنرتنت، أما بالنسبة ملحافظة مأرب، 
أجزم أن ثالثة أرباع املعركة عىل األقل هي يف 
قطاع االتصاالت واإلنرتنت، حيث أن العدو 
يســتخدم هذا القطاع كسالح عسكري، 
بشــكل فّعال جدا من جميع النواحي، 
ويمكن التطرق لها بشكل مفصل وموجز 
يف الجانب األمني والعسكري، فيستخدم 
الحوثي قطاع االتصــاالت واإلنرتنت يف 
التجســس عىل القادة العسكريني وعىل 
الوجاهات االجتماعية يف املحافظة وعىل 
عامة املواطنني، ومن خالل هذا التجسس 
يقوم بمعرفة الكثــري من املعلومات عن 
محافظة مــأرب والقاطنني فيها، وعن 
العتاد العسكري يف مأرب واالجتماعات، 
وعن الجبهات، وأبطال الجيش الوطني 

واملقاومة الشعبية.
أيضــا ال يخفى أن عصابــة الحوثي 
تســتخدم قطاع االتصاالت واإلنرتنت يف 
الجانب العســكري من خالل الطائرات 
املســرية املرتبطــة باإلنرتنــت وأيضا 
الصواريخ البالســتية املوجهة، فبالتايل 
الرضر عسكري مباش موجه عىل املدنيني 
والعسكريني يف محافظة مأرب، ومختلف 
املحافظات، أيضا رأينا كثرياً من املقاطع 
املســجلة التي قام بتسجيلها الكثري من 
الشخصيات االجتماعية يف املحافظة بعد 
أن استولت عصابة الحوثي عىل بياناتهم 
من شكة االتصاالت، وقامت بالتواصل 
مع كثري من املشايخ والقيادات املجتمعية 
يف املحافظة وسمعنا تلك التسجيالت وهم 
يرّغبون أو يهددون تلك الشخصيات من 
أجل أن يحدثوا خلخلة يف الصف والنسيج 
الوطني بني أبناء محافظة مأرب رغم أن 
كثريا من القيادات االجتماعية فهمت هذه 

األالعيب الحوثية.
* ذلك يف الجانب العســكري ماذا يف 

الجانب االقتصادي؟
قطاع االتصاالت واإلنرتنت هو املمول 
األكــرب لعصابة الحوثــي يف حربها عىل 
اليمنيني بشــكل عام ومحافظة مأرب 
بشــكل خاص، حيث إن عصابة الحوثي 
تجني شــهريا ما بني ثالثني إىل خمسني 
مليــون دوالر مــن شكات االتصاالت 
واإلنرتنت هي عبارة عن رضائب، وكل هذه 

األموال توجه إىل املجهود الحربي.
تخيــل أن الذي يســتخدم الهاتف يف 
املناطق املحررة ويف محافظة مأرب من 
خالل الهاتف الثابت أو شكات االتصاالت 
املختلفة عندما يدفع املتصل رياالً واحداً، 
فإن الربح من هذا الريال يذهب مجهوداً 
حربياً إىل عصابــة الحوثي يف صنعاء، ثم 
يتوجه كرصاصة عىل املواطنني والجيش 
الوطني سواء يف مأرب أو يف بقية الجبهات، 
بل رصنــا ندعمهم بأموالنــا من خالل 

استخدامنا لهذا القطاع.
* ملاذا لم تقم الحكومة إىل اليوم بسحبه 

والتحكم به؟
- هذا ســؤال كبري جدا واإلجابة عليه 
تحتاج إىل رصاحة ومواجهة مع الحكومة 
الرعية، فهناك تقصري لألسف الشديد من 
قبل قيادات وزارة االتصاالت يف الحكومة 
الرعية السابقة تحديدا، والتي لم تحرك 
ســاكناً بهذا القطاع وتركت كل يشء يف 
قطاع االتصاالت للحوثي، مع أنها كانت 
تستطيع أن تقدم الكثري للمناطق املحررة، 
ولدينا مثال عــىل هذا التقصري وعىل هذا 
الفشل املتعمد وهو مروع عدن نت وقد 
أنشئ عام 2017 وكانت تكلفته ما يقارب 
مائة مليون دوالر، وكان الهدف من هذا 

املروع أن يغطي جميع املناطق املحررة 
خالل أقل من سنة ويزود املناطق املحررة 
بالجيل الرابع ويســمح بإنشاء شكات 
اتصاالت وإنرتنت من الجيل الرابع، ولكن 
ما حصل هــو العكس تم إفشــال هذا 
املروع، وقد كانت املدة الزمنية الكتمال 
هذا املروع هي سنة فقط، وقد مر عىل 
هذا املــروع ما يقارب أربع ســنوات، 
واآلن تسمع أنه تم تدشني املرحلة األوىل 
من هذا املروع فهذه مأساة بحد ذاتها، 
وما حصل هو إفشال متعمد، وهناك مثال 
بسيط فمثال لدينا شكة سبأفون ومنذ 
سنة تقريبا استقلت يف املناطق املحررة 
من صنعاء وبدأت تدار فنيا وإداريا وماليا 

من العاصمة املؤقتة عدن.
* عىل ذكر رشكة ســبأفون برأيك هل 
استقاللها يف املناطق املحررة حد من 
تجسس مليشــيا الحوثي عىل قيادات 

الرشعية؟
ســبأفون تدير نفسها فنياً ومالياً من 
العاصمة املؤقتة عــدن ورغم ما بها من 
ثغرات وقصور وضعف يف بعض األحيان 
لكنها خدمت املناطق املحررة بشكل عام، 

ويمكن القول بأن املكاملات التي تجري 
بني القيادات العسكرية أصبحت أكثر 
أمنا عندما ال يســتخدمون إال هذه 
الشبكة التي هي بعيدة عن سيطرة 
الحوثي ويمكنك أن تلمس وجعاً مثل 
هذه الخطوة من قبل شكة سبأفون 
لدى عصابة الحوثي التي أعلنت أكثر 
من مرة أن هذه الركة تم االستيالء 
عليها، وأيضــاً محاولة تخريب هذه 
الركة يف أكثر من منطقة أو من خالل 
قطع كابل عدن نت يف بعض املناطق 
الجنوبية مما يؤدي إىل قطع الخدمة 

عن محافظة مأرب.
* بصفتك خبري تقنيات واتصاالت، 
ما التقنية التي تستخدمها مليشيا 
الحوثي يف حربها التجسسية؟ وهل 
ترى أن لديها خرباء أجانب أم أن 
هناك مهندســني يمنيني يقومون 

بهذه العمليات التجسسية؟
هنــاك شكات لديها غرف تحكم، 
ومن خالل هذه الغرف يستطيعون أن 
يتنصتوا عىل أي مكاملة من أي هاتف 
وبشكل مباش، وأيضا عىل الرسائل 
النصية بشكل مباش، وهناك أيضا 
حسب معلوماتي أجهزة كانت تتبع 
أجهــزة األمن القومي منــذ النظام 
الســابق وقد كلفت ماليني الدوالرات 
وهي مرتبطة بشكل مباش بركات 
االتصاالت ويتم املراقبة والتجســس 
عىل كثري من املكاملات، وال أســتبعد 
وجود خرباء إيرانيني ومن حزب الله 
يقدمون الكثري من الخربات للحوثيني 
للتجسس عىل االتصاالت واإلنرتنت، 
وهذا التجسس هو من أسهل األشياء 
وأصبح جهاز الهاتف الذكي عبارة عن 
جاســوس يف جيب الشخص، فعلينا 
أن نكون حذرين مــن هذه األجهزة، 
وبالنسبة للخربات فأنا بتقديري أن 
الحوثي تدرب عىل ذلك كثريا واستفاد 
من تجربة حزب الله يف لبنان، حيث أن 
حزب الله يف لبنان لديه شبكة اتصاالت 
خاصة به ومســيطر عىل االتصاالت 
بشكل عام يف لبنان، وكذلك اإليرانيون 

لن يغفلوا يف هذا الجانب، ورأينا أثر ذلك يف 
الطريان املسري الذي يستخدم االتصاالت 

واإلنرتنت بشكل مباش.
* ذكرت أن االتصاالت هي حرب ال تقل 
أهمية عن املعركة العسكرية، كيف يمكن 

للرشعية مواجهتها، أو التفوق عليها.؟
-هناك طــرق كثــرية ملواجهة هذه 
املشكلة وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة، 
فكما ســبق ذكر مروع عدن نت هو 
بوابة لإلنرتنــت ويعترب شــبكة ألياف 
ضوئية بني املحافظات املحررة، وبالتايل 
من خالل هــذا املروع يمكن إنشــاء 
شكات مستقلة يف املناطق املحررة بعيدا 
تماما عن التجســس الحوثي، سواء يف 
محافظة عدن أو محافظة مأرب أو شبوة 
وغريها وبتقنية الجيل الرابع، وفتح باب 
االستثمار يف هذا الباب، وكثري من التجار 
حسب علمي يريدون أن يستثمروا يف هذا 
الجانب، ولكن هناك حائط صد من قبل 
جهات كثرية يف الحكومة الرعية تمنع 
أي استثمار من هذا النوع، ولكن يمكن أن 
تقام بوابة إنرتنت محلية خاصة بشبوة 
ومأرب فهاتان املحافظتان يف مصري واحد 

مشرتك، فهناك يمن نت تحت سيطرة 
الحوثيني، وعدن نت تحت ســيطرة 
املجلس االنتقــايل وبالتايل ينبغي أن 

نوجد بوابة بديلة.
* هل هذا مــن الصعوبة بمكان عىل 

الحكومة أو حتى من جهات خاصة؟
باإلمكان إنشــاؤه بسهولة ولكن 
يحتاج األمر إىل قرار سيايس، ألن مثل 
هذه األمور هي أمور سيادية وبالتايل 
أنــا يف تقديري أن الجيــش الوطني 
ووزارة الدفاع والســلطات املحلية يف 
املحافظات املترضرة سواء يف الشمال 
أو الجنــوب مطالبــة بالضغط عىل 
الحكومة الرعية بأن توفر شــبكة 
اتصاالت آمنة تخــدم الناس وتخدم 
أيضا املعركة، ويمكن القول: إن مثل 
هذه املشاريع قد تفيد الناس واملجتمع 
اقتصاديا، وتفيد السلطات املحلية من 
خالل تراخيص مثل هذه الركات التي 
تقدر بعــرات املاليني من الدوالرات 
وبالتايل توفري آالف الفرص الوظيفية 
للشباب الذين يبحثون عن مثل هذه 
الوظائف فتنتعــش املناطق املحررة 

اقتصاديا.
* هل لديك أي تعليمات تحذيرية تزودنا 
بها كي يتم تجنب الوقوع يف فخ الحوثي 

وتجسسه؟
أنصــح بعدم اســتخدام الهواتف 
املرتبطة بالركات التــي تدار من 
العاصمة صنعاء مطلًقــاً، ألن هذه 
الهواتف تعترب بمثابة جواسيس كما 
ذكرت آنًفا ، فمن خــالل هواتفهم 
يمكن رصدهم والتجسس عليهم أو 
اســتهدافهم، لذا نحن ُنحذرهم أشد 
التحذير ونوجههم باستبدال هواتفهم 
بهواتف مرتبطة بركة سبأفون التي 
ُتدار من محافظة عدن، أو باالتصاالت 
العســكرية األكثر رسية وأماناً، ألنه 
من العجيب جًدا أن ترى قائدا عسكريا 
أو جنديا أو مرافقاً لقائد عســكري 
يستخدم سبأفون، ولكن لديه جوال 
آخر عليه شيحة مثل يمن موبايل أو 
MTN ، حتى وإن لم تستخدم هاتني 

الريحتني فيما يخص املكاملات، ولكن ما 
ال تعلمه ربما هو أنه بمجرد وجود إحدى 
نهم من  هاتني الريحتــني بهاتفك تمكِّ
تتبعك ورصد تحركاتك وبالتايل استهدافك.
* هل يمكنهم فعل ذلك بمستخدمي 
هاتني الرشيحتني حتى وإن كان الهاتف 

مغلقاً أو ليس به رشيحة؟
الذي سمح للمكاملة أن تكون بضغطة 
زر واحدة عىل جهازك وتكون حينها مكاملة 
مسجلة يســتطيع من خالل الريحة 
فقط أن يسجل جميع مكاملاتك عىل تلك 
الرائح، هذه خطــوط اتصال يمكنها 
اخرتاق جهازك بسهولة شديدة لذا فهي 
غري آمنة، وهناك ما هو أدهى من ذلك أن 
جهازك حتى وإن كان يف وضع الطريان وقد 
 MTN تم مسبًقا تفعيل شيحة موبايل أو
عليه ، يمكن تتبع الهاتف حينها بسهولة 
وتحديد موقع املســتخدم لها وبأي برج 
يرتبط، ألنه عندما يتم تفعيل الريحة 
بالهاتف يتم منح أربعــة أرقام تقريًبا 
للمستخدم، الرقم األول هو الرقم التسلسيل 
للهاتف، والثاني يتم منحه للهاتف نفسه 
حتى حني عدم تواجــد الريحة عليه، 
ويكون حرصيا عىل هذا املستخدم فقط 
، وكذلك الرقم التسلسيل للريحة نفسها 
وأخريًا رقم الهاتف نفسه، حينها تكون 
مرتبطاً بركة االتصــاالت ليس برقم 
واحد، بل بأربعة أرقام، وحينها حتى لو 
قمت بفصل الريحة عن الهاتف ما تزال 

مرتبطاً باألبراج الخاصة بالركة.
وهنا تكمن خطورة وجود هاتف مرتبط 
بركات ُتــدار من مناطــق تقع تحت 
سيطرة الحوثيني، وبالتايل يمكن االكتفاء 
بهاتف يظل باملنزل ويتم استخدامه باملنزل 
وحْسب، ولكن أن تكون يف جبهة القتال 
ولديك هاتف عليه شبكة اتصاالت تخدم 
الجبهة الحوثية فأنت تقوم بفعل خطري 

للغاية.
* هــل ترى أن مســتقبل االتصاالت 
باملناطق املحررة يعيش أمال حقيقياً يف 
انتعاش القطاع حتى نصل لتحييد هذا 

األمر مع مليشيا الحوثي؟
عندي أمل بتحريــر هذا القطاع، وعند 
صدور مثل هذا القرار ُيمكن حينها فتح 
باب واسع لالستثمار فيه، ويمكن حينها 
القول بأن املناطق املحــررة لديها كذلك 
قطاع اتصال وإنرتنت محرَرْين بالكامل 

وبعيدا عن السيطرة الحوثية.
* هل لديك كلمة تريد قولها أو رسالة 

تريد إيصالها؟
-لألسف الشــديد نحن مقارنة بدول 
العالم، أو بدول الجــوار تحديدا يف قطاع 
االتصاالت واإلنرتنت نعترب صعفاء جًدا، 
فالعالم وصل حتى الجيل الخامس، والجيل 
السادس أضحى عىل االبواب ونحن ال نزال 
يف الجيل الثاني، بل حتــى الجيل الثاني 
تعترب كلمة كبرية علينا، والفرق بني الثاني 

والثالث فضاًل عن الخامس كبري جًدا.
نحن يف ذيل األمم يف قطــاع اإلنرتنت، 
ففي اليمــن الكثري من رجــال األعمال 
وآالف الطالب يف املجال التعليمي وبسبب 
غياب اإلنرتنت ُيعترب التعليم واالستثمار 
يف مرحلة سيئة جًدا، لو أن اليمن تواكب 
ما وصل إليــه العالم يف مجال االتصاالت 
واإلنرتنت الستفاد الطالب يف تعليمه واملعلم 
يف مهنته، والستفاد األب واألم واملدير ورائد 
الركة ومالك املحل أو البقالة، ما قصدته 
أن اإلنرتنت أضحى رضورة يف كل مكان 
ولكل مهنة، وأصبح كل أمر مرتبطاً إنجاُزه 

باإلنرتنت.

لقاء88

اضرارها مباشرة وموجهة على المدنيين والعسكريين

" خماطر بقاء قطاع االتصاالت واإلنرتنت بيد "احلوثي" املهندس املحيميد يكشف لـ "

    تمول المليشيا حربها عبر هذا القطاع بمبلغ شهري يصل إلى 50 مليون دوالر
    تســـتخدم اإلنترنت في تســـيير الطائرات المســـيرة والصواريخ الموجهة
    خبـــراء إيرانيـــون وآخـــرون مـــن حـــزب اللـــه فـــي عمليـــات التجســـس

  لقاء/ جبر صبر

* ماذا عــن الهواتف الذكيــة مقارًنة 
بالهواتف القديمة، فالبعض يســتخدم 
الهواتف القديمة اعتقاًدا منه أنه يصعب 

اخرتاقها، هل هذا صحيح؟
الهاتف كلما كان أكثــر ذكاًء، كان أكثر 
خطورة، ألن يف الهواتف الذكية هناك عدة 
طرق تساعد يف عملية االخرتاق، سواًء من 
خالل الهاتف نفسه أو من خالل التطبيقات 
العديــدة املثبَّتة عليه التــي تتيح إمكانية 
الوصول إىل تتبع موقع املســتخدم وترسل 
تلك املعلومات إىل الجهة التي تقوم بعملية 
التجسس عىل املستخدمني، بينما الهواتف 
القديمة ال تمتلك تلــك التقنيات املتطورة 
الخطرة.. لــذا يمكننا القــول إن الهاتف 
الذكي يمكنه إرسال معلومات وبيانات عن 
املستخدم بشــكل متكرر ورسيع للجهات 
املستفيدة من ذلك، وليس خطورة الهواتف 
الذكية فقط تحديد موقع املستخدم فحسب، 
بل يمكن اخرتاق كامريا الهاتف وامليكروفون 
والتقاط صور والتسجيل من خالل الكامريا 
وامليكروفون دون أن يدري املستخدم بيشء.
* هل لن تتم عملية االخرتاق هذه إال إذا 

كان الهاتف متصاًل باإلنرتنت؟
هناك خواص لربامج تجسسية يمكنها 
التسجيل للهواتف املخرتقة ولكن لن تصلها 
املعلومات إال حني يتصــل الهاتف املخرتَق 
باإلنرتنت، لقد وصلت عمليات التجســس 
واالخرتاق لتقنيات عالية مثل نر الروابط 
التي بمجرد فتحها تقوم باخرتاق الكامريا 
والتسجيل كذلك وإرســال ما تم تسجيله 
عند اتصال الهاتف باإلنرتنت، وأنا ال أُجزم 
بأن هذا يحدث حالًيا، ولكن هذه التقنيات 
لالخرتاق موجــودة بالفعــل ووارد جًدا 

استخدامها ضدنا حالًيا. 
إذا دخلت عىل محــرك بحث جوجل مثاًل 
وكتبت عن تحذيرات الـــ إف بي آي وهي 
الوكالة الفيدرالية لالستخبارات األمريكية 
ستجد أنها حذرت املواطنني األمريكيني قبل 
عامني من شاشات التلفاز الذكية، من أنها 
إذا تم اخرتاقها يمكنهــا أن تفتح الكامريا 
األمامية وتصور كل ما هو أمامها، بالتايل 

فإن جهاز اآليفون أو غــريه من ماركات 
الهواتف الذكية تعترب أكثر ذكاًء من مجرد 
شاشة تلفاز، لذا فهي أشد خطورة من تلك 

الشاشات التي يمكن اخرتاق كامرياتها.
* كيــف يمكن جعل اإلنرتنت ســالحا 

نستخدمه ضد مليشيا الحوثي؟
اإلنرتنت يمكن اســتخدامه بعدة جوانب 
كما نعلم جميًعــا، وما يثري غرابتي هو أن 
الجيش الوطنــي إىل اآلن ال يمتلك طائرات 
ة، فإذا كان لديه مثل هذه الطائرات  مسريَّ
فيمكنه أن يســتفيد من خدمات اإلنرتنت 
مثل تحديد املواقع وما شابه، كذلك برأيي 
أن عىل الحكومة الرعية وبالتحديد وزارة 
االتصاالت عندما يتــم الهجوم عىل مأرب 
باستخدام طائرات مســرية أن يتم قطع 
شكات االتصاالت املتواجدة يف مأرب التي 
يسيطر عليها الحوثيون، ورجائي أن يتم هذا 

اإلجراء بشكل رسمي.
* إذا أنت تقول: إن الطائرات املســرية 
تتحرك من خــالل اإلنرتنــت وبدونه 

سيتوقف مثل هذه الهجمات عىل مأرب؟
جزء كبري من تلك الطائــرات يعمل من 
خالل اإلنرتنــت، وربما أنــه يوجد غريها 
يمكن إدارتها بطرق أخــرى، لكن ما لدي 
من معلومات هو أن لإلنرتنت دوراً رئيساً يف 
تسيري تلك الطائرات، ولكن لو ابتعدنا قليالً 
عن دور اإلنرتنت بتسيري الطائرات وتحدثنا 
عن جانب آخر بذات األهمية وهو الجانب 
اإلعالمي، يمكننا أن نشــري إىل أن مليشيا 
الحوثي تستطيع حجب الكثري من املواقع 
اإلعالمية التي تصــب يف مصلحة املواطن 
والرعية، ولكــن يف الوقت ذاته ال تتوافق 
مع مصالح املليشيا، ويمكنها فعل ذلك ألنها 

تتحكم ببوابة اإلنرتنت.
يف األصل يجــب أن تكون تلــك القدرة 
عىل الســيطرة عىل اإلنرتنت بيد الرعية، 
ومحاربة املحتوى الحوثــي الذي يتم بثه 
عىل شبكة اإلنرتنت، فالوسائل التي يمكن 
استخدامها من خالل اإلنرتنت كثرية، وسائل 
إعالمية وعسكرية كذلك، وألن القطاع هذا 

يخضع 
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كان لنشاط الطالب اليمنيني املتواجدين 
يف الخارج وبخاصــة جمهورية مرص 
العربية أثرا بارزا حتــى أصبح الطالب 
يشكلون جزءا من الحركة الوطنية اليمنية 
كصــوت واع يف داخلهــا وأصبح اتحاد 
الطالب اليمنيني الذي أسس عام 1956م 
يمثل إطارا جديــدا آلفاق وأبعاد نضالية 
كقاعدة حقيقية للعمل الوطني ويسهم 
بشكل فعال يف توعية الجماهري باألوضاع 
املرتدية التي يعيشها وطنهم وللتجاوب 
مع صيحات الطالب داخل اليمن للدعوة 
من أجــل مواصلة النضــال ضد الحكم 
اإلمامي، ودعموا ذلك باالتصاالت املكثفة 
مع رجال الفكــر يف الوطن العربي ومع 
رجال الصحافة بنر املقاالت يف الصحف 

العربية يف القاهرة ودمشق.

كان النشاط الطالبي معربا بصدق عن 
الظروف املوضوعية والذاتية التي عاشها 
اليمــن وواضحا يف رؤيــة البعد الوطني 
للنضال، وأصبح بحق امتداد إلرهاصات 
متعددة وانتفاضات متعــددة ألنه كان 
معربا عن الحس الحقيقي للشــعب، لقد 
كان للطالب اليمنيني دور مرف وشجاع 
يف مسرية العمل الوطني للنضايل الذي مهد 
لثورة 26 سبتمرب 1962م فقد قام الطالب 
يف صنعاء بانتفاضة طالبية يف أغسطس 
1962م وكانت مطالبهــم موجهة نحو 
تحديث املناهج وتحسني التعليم وزيادة 
الحقوق، ورفع الطالب صورة الزعيم جمال 
عبدالنارص ومروا بها يف شــوارع صنعاء 
وأنزلوا صورة اإلمام من الحائط واستجابت 

لهذه املظاهرة املدارس األخرى يف البالد.

الحركة الوطنية وأثرها في قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م

إرهــاصــات نــضــالــيــة ومــقــدمــات ثـــوريــة
ـــقوط  ـــش س ـــادة الجي ـــن قي ـــعب تعل ـــم الش ـــه وبس ـــم الل "بس
ــة  ــة العربيـ ــم الجمهوريـ ــام حكـ ــن وقيـ ــة يف اليمـ امللكيـ
ـــس  ـــة الخمي ـــة ليل ـــاعة الخامس ـــن الس ـــداء م ـــة ابت اليمني

ــبتمرب 1962م". 26 سـ
ـــة  ـــة مرحل ـــاء بداي ـــو صنع ـــن رادي ـــوري أعل ـــداء الث ـــذا الن به

ـــم. ـــي العظي ـــعب اليمن ـــخ الش ـــن تاري ـــدة م ـــدة ومجي جدي

ـــة  ـــات نضالي ـــبقته إرهاص ـــبتمرب س ـــورة 26 س ـــالد ث إال أن مي
ـــركات  ـــعبية وح ـــات ش ـــت يف انتفاض ـــة تمثل ـــات ثوري ومقدم
ــا  ــب لهـ ــم يكتـ ــح لـ ــة، صحيـ ــردات قبليـ ــة وتمـ ثوريـ
ـــت  ـــة أثبت ـــات نضالي ـــة تراكم ـــت بمثاب ـــا كان ـــاح إال أنه النج
أن الشـــعب اليمنـــي يرفـــض الظلـــم والقهـــر واســـتبداد 

اإلمامـــة البغيـــض.

بدأت أوىل الدعوات ملعارضة 
اإلمامة البغيضــة يف اليمن 
عام 1936م عندما شــكل 
مجموعة من األدباء األحرار 
جمعيات رسيــة مدعومة 
بعنارص قبليــة وأرس قوية 
نادت باإلصالح كرضورة ال 
تقبل االنتظــار عىل الرتدي 
والفساد وكان أولها "هيئة 
النضال" التــي تكونت عام 
1936م بقيادة أحمد املطاع 
الشــخصيات  مــن  وعدد 
االجتماعية البارزة أمثال عبد 
السالم صربة ومحيي الدين 

العنيس.
وكان من أهــم األهداف 
التي سعت لتحقيقها هيئة 
النضال هو محاولة ترسب 
أعضــاء الهيئــة إىل جهاز 
الحكم إن أمكن ورضبه من 

داخله وإدخال عنارص نزيهة 
وكفؤة يف جهاز الحكم.

ويف عــام 1944م قامت 
مجموعة من األدباء بمعية 
بعض التجار بإنشاء حركة 
سياسية أطلق عليها "حزب 
األحرار" بقيادة أحمد محمد 
محمود  ومحمــد  النعمان 
الزبــريي يف عــدن جنوب 
الوطن، واستطاع الحزب أن 
ينشئ له فروعا رسية داخل 
بعض املدن يف شمال الوطن 
وكانوا يعملون تحت اســم 

"الجمعية اليمنية الكربى".
األحرار  حــزب  أصــدر 
صحيفة "صوت اليمن" من 
عدن وكذلك أصدر منشورات 
رسية وزعــت داخل مدينة 
صنعاء ســاهمت يف إلهاب 

مشاعر اليمنيني.

تتابع تشكيل مجموعات 
وقوى وطنيــة أخرى فقد 
أنشــئت يف إب عام 1944م 
"جمعية اإلصــالح" بقيادة 
القــايض محمد عيل األكوع 
عبدالرحمــن  والقــايض 

األرياني.
لقد كان لهذه التنظيمات 
دور ريادي يف التوعية وإذكاء 
جذوة النضال ورفع حماس 
الشعب واملطالبة باإلصالح 

ونيل الحقوق.
ومع تعايل أصوات األحرار 
وبروز تأثــري هذه الحركات 
الوطنية يف الشــعب اليمني 
ملناهضــة الحكم الكهنوتي 
املتخلــف زاد اإلمــام من 
توحشــه فزج بأعضائها يف 
السجون إال أن شعلة النضال 

ظلت وقادة لم تنطفئ.

1948م  فربايــر   17 يف 
األحرار  حركــة  نجحــت 
الدستوريني بزعامة عبدالله 
الوزير يف القضاء عىل اإلمام 
يحيى وإعالن امليثاق الوطني 
املقدس والذي كان قد تضمن 

مجموعة أهداف منها:
- تأسيس نظام نيابي.

األوضــاع  تحســني   -
االقتصادية واالجتماعية.

- التخلص من كل العنارص 
الفاسدة التي تيسء للنظام.
- تحسني أوضاع الجيش.

- كفالــة حريــة الرأي 
والتعبري والتجمع.

- إنهاء سياســة العزلة 
وإقامة عالقات صداقة مع 

العالم املتمدن.
وبرغم فشل حركة 1948م 
التي قيض عليها بعد 26 يوما 

من قيامهــا إال أنها أثبتت 
قدرة الشــعب اليمني عىل 
رفض النظام اإلمامي وغريت 
داخل  املفاهيــم  كثريا من 
املجتمع اليمني وكانت بحق 
عالمة بارزة يف تاريخ الحركة 
الوطنية اليمنية التي تسعى 
للتغيري نحو مستقبل أفضل.

وعقب هذه الحركة الثورية 
اشتدت قبضة الحكم اإلمامي 
املتجرب فأعدم دون محاكمة 
عبدالله الوزير وعيل الوزير 
وزيــد املوشــكي ومحمد 
عبداللــه الوزير وحســني 
الكبيس وأحمد املطاع والقائد 
العسكري جمال جميل وقائد 
ثوار تعز القائد العســكري 
محمد شائع ومحيي الدين 
العنــيس وعيل بــن نارص 

القردعي ...وغريهم.

 محمد سعيد الحامدي

عمدت إلى تثوير الشعب من أجل نيل حقوقه وحريته

اجلمعيات التحررية.. جذور النضال السيايس ضد اإلمامة

استغلت فرصة صراع األسرة المستبدة

انتفاضة 55 الــثــوريــة

أسقط اإلمامة وأعلن ميالد فجر اليمن الجديد

تنظيم الضباط األحرار.. ذروة النضال

مـؤشـرات مـيـالد الـجـمـهـوريـة

أسهمت في توعية الجماهير في مواصلة النضال ضد اإلمامة

الـحـركـة الـطـالبـيـة امـتـداد ثـوري

أهدافها شكلت انطالقة التغيير نحو مستقبل أفضل

ثــورة الــدســتــور عــالمــة بــارزة

يف عام 1955م سنحت للحركة الوطنية 
اليمنية املناوئــة للحكم اإلمامي فرصة 
تمثلت يف الخالفات الحــادة بني األرسة 
املالكــة التي كان مــن نتائجها خروج 
أحد األمراء عن طاعة أخيه اإلمام أحمد 
وهو األمري عبدالله يف إطار رصاع األرسة 
املســتبدة للحكم وهنا تهيأت للحركة 
الوطنية فرصــة لإلطاحة باإلمام أحمد 
، وتزعم هذه الحركة املقدم أحمد الثاليا 

والنقيب محمد قائد سيف و آخرون.
ونفذ الثوار خطتهم لإلطاحة باإلمام 
حيث اضطر اإلمــام أحمد تحت ضغط 

وتهديد الجيش املرابــط أمام قرصه إىل 
التنازل كتابة عــن الحكم ألخيه عبدالله 
وفرض الثوار عىل اإلمــام أحمد العزلة 

والحصار.
إال أن "البدر" ابن اإلمام الذي كان قائدا 
للحديدة حينها شن مقاومة ضد الحركة 
الجديدة واســتطاع اإلمام بعد ثالثة أيام 
فقط أن يعود من جديــد لعرش الظلم 
واالســتبداد الذي حكم به اليمن وسارع 
بإعدام قادة الحركة ويف مقدمتهم أحمد 
الثاليا إال أن النقيب محمد قائد ســيف 

أستطاع الفرار إىل عدن.

1956م اتحدت  بحلــول عــام 
النقابات العمالية يف مدينة عدن يف 
نقابة واحدة بعد مطالبتها بحقوق 
عمالها واالعــرتاف بدورها النقابي 
املهم وذلك إثــر االضطرابات التي 
حدثت حتــى رضخــت الركات 
والحكومة الربيطانية ملطالب العمال.

ويف عــام 1958م قــام اإلمــام 
أحمــد باالنضمــام للجمهوريــة 
العربية املتحدة التي تضم ســوريا 

ومرص وتغري اســمها بعــد قبول 
اململكة املتوكليــة اليمنية إىل اتحاد 
الجمهوريات املتحدة، وهدف اإلمام 
م وراء ذلك حماية وضعه الهزيل أمام 

االنتفاضات الشعبية.
برزت تمردات قبلية مسلحة ضد 
حكم اإلمام عامي 1958م و1959م.
اشــتعل جنوب الوطن وتحديدا 
عدن رفضا لالســتعمار الربيطاني 
ومخططاتــه وأعلنــت األحــزاب 

اإلرضاب العام لثالثة أيام ابتداء من 
15 يونيو 1960م وشــارك يف هذا 
اإلرضاب كل فئات الشــعب، أما يف 
صنعاء فقد بدأت منشورات الضباط 
األحرار تأخذ طريقها للعلنية وتوزع 
عىل أفراد الشعب اليمني تمهيدا ليوم 

الثورة.
ويف عام 1961م تعــرض اإلمام 
أحمد لالغتيال عــىل أيدي ثالثة من 
الضبــاط األحرار ولكنــه نجا من 

االغتيال برغم اصابته البالغة.
ومع إطاللة األيام األوىل لشــهر 
سبتمرب 1962م وجه الزعيم جمال 
عبدالنــارص الرضبــة القاضيــة 
لإلمــام عندما أنهى أعمــال اتحاد 
الجمهوريــات املتحــدة بني مرص 
واململكة املتوكليــة اليمنية معطيا 
الضــوء األخرض للقــوى الوطنية 

للتحرك وتغيري الوضع القائم.
وهكــذا كانت الســاحة اليمنية 

عموما شمالها وجنوبها تنتظر ميالد 
الحدث، فحالة الغليان الدائم وفورة 
الربكان الثائر لم يعد أمامها سوى 
لحظات االنفجار لتطيح بكل أدوات 
التخلف البالية مكتسحة حكم األئمة 

الباغية.
ويف الســادس والعريــن من 
سبتمرب 1962م كانت القوى الوطنية 
وتنظيم الضباط األحرار عىل موعد 
مع القدر إلعالن فجر اليمن الجديد.

جاء تأسيس تنظيم الضباط األحرار يف العام 
1960م رضورة حتميــة وتاريخيــة فرضتها 
املرحلة السياسية والرتاكمات النضالية للثوار 
ليستوعب هذا التنظيم مقومات النضال الثوري 
واالســتفادة من نقاط الضعــف التي اعرتت 
الحركات الثورية الســابقة وأدت بها للفشل 
أمام الســلطة اإلمامية املتخلفة، هذا التنظيم 
بدأ يف التفكري بإنشائه املؤسس والقائد الفعيل 
له الضابط الشاب عيل عبداملغني عام 1960م 
واستطاع أن يجمع حوله مجموعة من الضباط 
الشــباب من مختلف شائح املجتمع وعقد يف 

ديسمرب 1961م أول اجتماع تمهيدي للتنظيم.

وقد حدد تنظيم الضباط األحرار أهدافه يف:
- نسف نظام الحكم اإلمامي املتخلف وتغيري 
الواقع الســيايس واالجتماعــي وخلق نظام 

جمهوري تشارك فيه الجماهري.
- تكون أرايض الجمهورية املنشــودة عمقا 
اســرتاتيجيا ونقطة انطــالق لتحرير األرايض 
اليمنية املحتلة وطرد االستعمار الربيطاني من 

جنوب الوطن.
توســعت خاليا تنظيم الضبــاط األحرار إىل 
املدن الرئيسية صنعاء-تعز-الحديدة وتمكنت 
عنارصه من االنتشار والتغلغل يف األماكن املهمة 

والحساسة يف الجيش.
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  تــوفـيق الحـــاج
تذكر املصــادر التاريخيــة أن الثائر 
الجمهوري الشهيد عىل عبداملغني هو من 
قاد الثورة ليلة الســادس والعرين من 
ســبتمرب 1962، وهو من وضع خطتها 
بدقة حتى ال تفشــل، وصــاغ أهدافها 
الســتة، وكان كاتب بياناتها، وكان أول 
شهيد يسقط من تنظيم الضباط األحرار 

يف معارك الدفاع عنها.
شــهد له الكثري من زمالئه الضباط 
األحرار بالدور القيادي يف تفجري الثورة، 
منهم: محمد مطهر زيــد، وأحمد أحمد 
الكبيس، وناجي عيل األشول، وعبدالسالم 
صربة، وعيل عيل الحيمي، ويحيى املتوكل، 
ومحمد الوشــيل، ويوســف الشحاري، 
وطاهر الشهاري، وأحمد قائد العرصي، 
وناجي املسييل، ومثنى الحضريي، وآخرين، 
وبذلك يطلق عليه معظم املؤرخني ورجال 

سبتمرب مؤسس الجمهورية.

المؤسس الثاني
ويف ذات الســياق يطلق املدافعون عن 
الجمهورية وكافة األحرار الذين يخوضون 
مالحم بطوليــة ضد مليشــيا الحوثي 
الكهنوتية التي تســعى جاهدة إىل إعادة 
اإلمامة منذ سبع سنوات عىل الشهيد اللواء 
عبدالرب الشــدادي مؤسس الجمهورية 

الثانية.
وإذا كان الشهيد عيل عبداملغني ورفاقه 
األحرار هدموا عروش الظاملني، وكان من 
أبرز الضباط الثائرين ضد نظام اإلمامة 

الفاســد، فإن الشهيد عبدالرب الشدادي 
ومن التف حوله من أحفاد الجمهوريني قد 
حطم حلم أحفاد اإلمامة الحوثيني ودافع 

عن جمهورية اليمنيني.

نقطة االنطالق
وإذا كان الشهيد املؤسس عيل عبداملغني 
يف أول انطالقته نحو النرص وتحقيق حلم 
اليمنيني يف الحرية والكرامة أسس تنظيم 
الضبــاط األحرار اليمنيني يف ديســمرب 
1961م يف الكليــة الحربية، ومدرســة 
األسلحة، وضم هذا التنظيم ضباًطا من 

مختلف االتجاهات السياسية.
فإن الشهيد املؤسس عبدالرب الشدادي 
وضع اللبنة األوىل ملقاومة املروع الحوثي 
اإلمامــي، وكون نــواة الجيش الوطني 
الذي يضم مختلف األحــرار والوطنيني 
الجمهوريني من مختلــف ربوع اليمن، 
والذين يحملــون حاليا عــىل عاتقهم 
مسؤولية الدفاع عن الجمهورية ومكاسب 
الثــورة، ويقدمون كل يــوم قوافل من 
الشهداء األحرار الذين آمنوا بأهداف ثورة 

ال26من سبتمرب.

بين السر والعلن
وإذا كان تنظيم الضباط األحرار بقيادة 
الشهيد عيل عبداملغني يف بدايته أخذ طابع 
الرسيــة يف تحركاته نظــرا ملا تقتضيه 
املرحلة، وحرصا عىل تحقيق أهداف خالص 
اليمنيني وانعتاقهم مكفول بمدى تحققها 
فإن مقاومة مليشــيا اإلرهاب واإلمامة 
الحوثية بقيادة الشهيد عبدالرب الشدادي 
أخذت منذ لحظاتها األوىل الطابع العلني 

واملواجهة الحربية املبــاشة دفاعا عن 
أهداف سبتمرب ومكاسب الثورة الخالدة 

التي صاغها األحرار وماتوا دفاعاً عنها.

على الدرب
وتتحدث املصــادر إن الشــهيد عيل 
عبداملغني اجتمع يف ليلة اندالع الثوة مع 
عدد من مشايخ اليمن، واقنعهم باملشاركة 
يف الثورة إىل جانب الضباط األحرار ونجح 
يف إقناعهم، وانطلقت يف الساعة الحادي 
عرة من مساء الخامس والعرين من 
سبتمرب 1962 ثــورة جماهريية مجيدة 
أعد لها تنظيم الضباط األحرار، وساندهم 
مشايخ ثوار وكانت البداية األوىل حصار 
"دار البشائر" التي كانت مقراً لإلمام البدر 
الذي فر هاربــاً، ويف صباح يوم السادس 
والعرين من سبتمرب عام 1962، أرتقى 

محمد الفسيل منصة إذاعة صنعاء ليقرأ 
أول بيان أعلن فيه قيام الثوة وسقوط 

عرش اإلمامة إىل األبد.
وهذا يتطابق مع الخطوات التي قام بها 
مؤسس الجمهورية الثانية الشهيد اللواء 
عبدالرب الشدادي الذي كانت أوىل خطواته 
التواصل مع مشايخ القبائل والوجاهات 
االجتماعية يف عدد من املحافظات وتحديدا 
محافظتي مأرب والجوف، وتوضيح خطر 
عودة اإلمامة، وكشــف املخطط الحوثي 
الكهنوتي اإلمامي الساليل، وأهمية الدفاع 
عن الجمهورية وأهدافها الخالدة، وقد نجح 
يف ذلك وتأسست املطارح والتفت القبائل 
الســبئية واألقيال اليمنيني من مختلف 
األرجاء وانطلقوا يمزقون حشود اإلمامة 
الجديدة، ويدحرون عنارصها، ويقدمون 

أرواحهم دفاعا عن ثورة اآلباء ومستقبل 
األبناء، وال يزالون يــذودون عن حياض 
الجمهورية حتــى اللحظة، قاطعني عىل 

أنفسهم عهدا أنه لن تعود اإلمامة إىل األبد.

رحيل المؤسس
ورغم تعيني الشــهيد عيل عبداملغني 
يف منصب رفيع يف قيــادة الثورة إال أنه 
خرج للدفاع عن الجمهورية يالحق فلول 
اإلمامة واملخدوعني بها قاطعا عىل نفسه 
عهدا أنه لن يعود إال وقد انترصت الثورة 
وثبت أعمدة الجمهورية وقد استشهد عيل 
عبداملغني وهو يقود معركة الجمهورية 
ومجاميع األحــرار وذلك يف العاش من 
اكتوبر 1962م بعد أســبوعني من قيام 

الجمهورية يف مديرية رصواح.
 وبرحيله خرس اليمن واحداً من املناضلني 
واألحرار العظماء الذين وهبوا أنفسهم منذ 
اليوم األول ملحاربة اإلمامة ومجابهة الظلم 

والطغيان واالنتصار للحرية.
وهو نفس القسم الذي قطعه مؤسس 
الجمهوريــة الثانية الشــهيد عبدالرب 
الشدادي الذي كان يقود معركة الكرامة 
والدفاع عــن الجمهورية مالحقا أحفاد 
اإلمامة وأذناب فارس يف جبال وشــعاب 
مديرية رصواح مدافعا عن الجمهورية 

والكرامة والحرية.
حيث أقسم أنه لن يعود من رصواح إال 
منترصا أو شهيدا ويف يوم الجمعة 7اكتوبر 
2016م استشهد املؤسس وترجل فارس 
الجمهورية وهــو يقود معركة اليمنيني 
املقدسة وبرحيله خرس اليمنيون واحداً 
من املناضلني األحرار الذين وهبوا أنفسهم 

دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية 
رافضا الظلم والطغيان واالنتصار للحرية 
بعد أن اســتطاع توحيد جميع الفئات 
واملكونات القبلية واالجتماعية والسياسية 

واستنهاض الهمم وتوحيد الصفوف.

رهان النصر
بتضحيــات وبطوالت الشــهيد عيل 
عبداملغنــي ورفاقــه األحرار كســبت 
الجمهورية والشعب الثائر رهان النرص 
والتحرر من الكهنوت، وحققت الجمهورية 
ومبــادئ الثورة النرص املــؤزر وانتهت 

اإلمامة كتاريخ حاكم لليمن إىل األبد.
وبتضحيــات القائد الشــهيد عبدالرب 
الشدادي وحنكته العسكرية واستبسال رفاقه 
تبدد حلم الكهنوت الساليل الحوثي يف العودة 
للحكم وإعادة اإلمامة واستغفال اليمنيني بعد 

نصف قرن من سطوع شمس الجمهورية.
إن خالصة ما يمكن قوله: إن مؤسيس 
الجمهوريــة األوىل والثانية رغم الفاصل 
الزمني الكبري بينهم إال أن واحدية األهداف 
والخطوات واملصري جمعت بينهما، كما أن 
شهداء اليوم هم أحفاد شهداء ثورة ال26 
من سبتمرب وورثة املبادئ وحراس األهداف 
الســتة النبيلة كما أن أعداء الجمهورية 
الحوثيني ودعاة الساللة هم أحفاد أولئك 
الذين اســتعبدوا اليمنيــني وامتهنوهم 
وصادروا حريتهم وكرامتهم عقوداً من 
الزمن، ويســعون حاليا إىل استعادة ذلك 
التاريخ املوغل يف الظلم والطغيان ولكن 
أحفاد عيل عبداملغني وعبدالرب الشدادي 
وكل أحرار سبتمرب لن يسمحوا بذلك مهما 

حلم الحاملون أو توهم الواهمون.

وُيعُد الشــاعر واملناضل عبدالله عبدالوهاب 
نعمان )الُفُضول( من أبرز الشــعراء اليمنيني 
الذين أسهموا بقوة يف صناعة األحداث السياسية 
اليمنية، وتنــاول هذه األحداث بلســان قوي 
وشجاعة نادرة، وعرب عنها بحرارة وألم ورفض، 
وبالنظر إىل الفرتة الزمنية التي عاش فيه الُفُضول 
نجد أنها من أهم املراحل يف تاريخ اليمن املعارص؛ 
حيث ولد يف1920م، وتــويف يف 5يونيو1982م، 
وخالل هذه املدة الـ62عاماً التي عاشها الشاعر 
شــهد اليمن الكثري من األحداث ابتــداء بثورة 
اليمن الدستورية1948م، مروراً بحركة1955م، 
وحركة1958م، وثورة 1962م، التي أنهت حكم 
اإلمامة يف اليمن، وأقامت نظاماً جمهورياً، وما 
أعقب ذلك من أحداث شارك الُفُضول يف كثري منها، 
ونقل أغلبها بلغة شعرية رائعة.. فهو يصور فساد 
األئمة وطغيانهم وظلمهم مخاطباً الوطن يقول:

وََطنِي املَْحُزوَن

َكْم أَْخزَاَك َمْن ِفيَك َكْم أَْشُقوَك َناَساً وَُترَاَبا
إنه بهذه العبارات يوضح من هم سبب حزن 
املجتمع وخزيه وشقائه، وينقل صورة عن مدى 
حزن ومعاناة املجتمع اليمنــي، وعن الطغيان 
والشقاء الذي لحق باليمنيني؛ كما يصف نفسية 
األئمة، وكيــف كانوا يمارســون الحكم بجهل 

وطغيان.
وبالنظر إىل مــا جادت به قريحــة الفضول 
الشــعرية فإننا نجده شــاعرا وثائــرا رافضاً 
لالستبداد، ومقاوماً للظلم والطغيان، يستنهض 
الهمم ويشد العزائم ويحذر الظلمة واملستبدين من 
النهاية املحتومة يف كثري من قصائده الوطنية.. 

ففي قصيدة)أرض املروءات( يقول:
َهــِذِه أَريِض الَّتِــي َمــا َرَكَعت

ـاٍر َعنِيــِد َجبَهــٌة ِفيَهــا لَِجبَـّ
َحَفِظــت الَّتِــي  أَريِض  َهــِذِه 

ِكربََهــا َيوَمــاً لِبَأٍس أو ُحُشــوِد
ال ُتؤَاِخــي َغــريَ َمــا ُيــريِض

وَكَراَمــاَت َقوِمــي  ُمــُروَءَة 
الُفُضــول يف هذه األبيات يخاطــب اليمنيني 
مذكراً لهم بمجدهم التليــد وتاريخهم الضخم، 
وشموخ وأنفة أجدادهم؛ وهو بهذا يدفعهم بقوة 
إىل املقاومة والرفــض واالقتداء باألجداد، ثم إنه 
يرسل رسالة تحذير ملن عتا وتجرب وبطش وأفسد، 
وملن له نيات وُمرَاَدات أخرى من هذه األرض، إنه 
يف املكان الخطأ؛ فهذه األرض ما ركعت يوماً وال 

قبلت عنيداً أو مستبداً، هذه األرض تحطمت عليها 
أماني وأحالم كل الطغاة؛ إنها ال تقبل وال تؤاخي 
سوى من تطابق صفاته صفاتها، ومن يحفظ 
عزها ومروءة قومها، إن ألهل هذه األرض صفات 
وميزات جعلت منهم ملوكاً وال يمكن استعبادهم؛ 
ففيهم من األصالة والشجاعة واالستبسال ما ليس 
يف غريهم، ولديهم "ماض زاهر وحضارة راسخة 
األصول بوأتهم مكانة مرموقة بني األمم " يقول:

َصولَــُة اإليَمــاِن ِمنَهــا آَتيَــا
ِجئــُت أَريِض َفوَق أَريِض َســيَِّدا

َجاِثيَــا ُمســتَِذالً  َتَراِنــي  ال 
ُمفِســَدا َجرَبُوَتــاً  أَو  َفوَقَهــا 

َفاِدَيــا ِذَراَعــاً  َزنــدِي  يِف  إِن 
َيحِمُل البَــأَس وَيأِوي املَســِجَدا
الُفُضول وهو يتحدث بلســان اإلنسان الذي 
يعيش عىل األرض اليمنية يكشف أهم مكونات 
شخصية اإلنسان اليمني؛ فهو إنسان يعيش بكل 
شموخ وحرية ال يقبل الظلم، وال يرهبه البغي، 
وال هو مفسد جبار وال ذليل مستكني، وهو قوي 
اإليمان والساعد، يهز األرض ويتحول مارداً حني 

يدرك الظلم منتفشاً.
ر الشاعر باألحرار  ويف قصيدة)مجد العطاء( ُيَذكَّ
الذين قدموا أرواحهم، ويتساءل عن عددهم وعن 
هدفهم، ويقسم عىل مواصلة السري حتى تحقيق 

الهدف يقول:
أنِت يــا أرض الســماحات التي

أنفقــت أنفســنا بــذالً وجودا
أن رجفنــا الســاح يف غارتنــا

أو عكفنــا يف املحاريب ســجودا
لن يضيــع الفجر مــن قبضتنا

فيــك أو نرجــع لليــل عبيــدا
كم رشيــف هاهنــا قــد ذهبا

دون َمــٍن بالــذي قــد وهبــا
وحمــٌي مــات حــراً رافضــاً

أن يــرى حقــاً لنــا قــد غلبا
كــم جــذوع هاهنا قــد حملت

جســم شــهم فوقها قــد ُصلِبَا  
يدعو الُفُضول يف هذه األبيات إىل االستمرار يف 
املقاومة والنضال والرفض والتضحية حتى يسطر 

التاريخ هذه التضحيات وهذا الصمود يف أنصع 
صفحاته؛ فالخلود لألحرار والهوان للمستبدين، 
ويصور حرص األحرار عىل صناعة فجر الحرية 
واالنعتاق من االســتبداد واالستعباد، ويدعو إىل 
رفض العبودية والحفاظ عىل فجر الحرية مذكراً 
، وكيف  بمن بذلوا أرواحهم بكل كــرم دون منَّ
تحولت دماؤهم إىل مشاعل نور! ويقول رافضاً 

الظلم أياً كان نوعه أو مصدره:
نحــن رفــض رافض أن مســنا

ظلــم ظــالَّم بعيــدا أو قريبــا
كــم رفضنــا ولبســنا رفضنا

حلــالً حمــراً وإرصاراً عجيببــا
لكننــا أبــداً  رفضــاً  نحــن 

نعشــق الحــق جليــالً ومهيبا
يفاخر الُفُضول بمبدأ الرفض الثابت يف قاموس 
اليمنيني، ويفاخر بالثمن الــذي دفعوه مقابل 
هذا الرفض؛ فهو يعدد املحطات التاريخية التي 
رفض فيها اليمنيون ونالهم فيها الكثري من األلم 
)أربعينياتنا(، وهي إشارة إىل ثورة48الدستورية 
ضد اإلمام يحيى حميد الدين التي فشلت، ونجحت 

يف قتل اإلمام..)وضحى ســبتمرب( إشــارة إىل 
ثورة26سبتمرب1962م، التي أنهت حكم اإلمامة 
يف اليمن، و)السبعون يوماً( إشارة إىل صمود الثوار 
الجمهوريني أمام امللكيني الرجعيني الذين حارصوا 

صنعاء نهاية1967م، ملدة سبعني يوماً.
إن هذه األيــام الخالدة يفخر بهــا اليمنيون 
ويجعلونها مصــدر إلهام لرفضهم ومقاومتهم 
للظلم والطغيان، والُفُضول يتخذ من هذه األحداث 

والوقائع حافزاً للنهوض وباعثاً عىل النضال.
ويف قصيدة)يا جبايل( يخاطب الُفُضول الطامع 
يف أرضه، واملرتدد املتواني الذي ســئمت نفسه 
الحرب ومل الرصاع مع الباطل، وَيرُِد عىل املتسائل 

ملاذا هذه الدماء تسيل؟! وهذه األرواح تزهق؟!
أرضنــا من أجلها نعطــي الدماَء

كــم فدينهــا وأرخصنــا الفداَء
نمــأل األجــداث فيها شــهداَء

لنُــرى فــوق ثراهــا أقويــاَء
هذه الدماء الزكية وهذه األرواح الطاهرة تزهق 
وتبذل من أجل األرض وطهــر ثراها، ومن أجل 
يكون أبناؤها أقوياء أحرار اإلرادة؛ وألن هذا هو 
الهدف النبيل وكل حر يســعى إىل تحقيقه فلن 
تشــهد األمة إال خرياً وانتصاراً وأفراحاً؛ فالكل 
مؤمن بنهاية الظلم واالستبداد واالستعمار، وال 

يبايل يف تقديم روحه ودمه مردداً:
ال أبــايل أيــن ألقــى مرصعي

يف ِعَجــاِج الزَّْحــِف أو يف َمرَبِعي
إن محــراَب صالتــي موقعــي

ومعــي فيــه ُيصــيل مدفعــي  
القصائد الغر التي تمأل النفوس وطنية وإيماناً، 
وتغرس فيها فضائل الصدق واإلخالص والشجاعة 
والتفاني يف أداء الواجب الوطني تدفعنا إىل السري 
دائماً نحو األمــام غري متوانــني وال متنابذين 
متمسكني باملثل العليا يف حياتنا القومية والوطنية.

يفهم من نصوص الفضول الوطنية أن الوطن 
عشــق ومعاناة وتضحية، وقد تميزت قصائده 
الوطنية بصدق العاطفة، وعمق االنتماء املتأصل 
يف نفســه منذ نعومة أظافره، السيما وهو ابن 
أبرز شهداء الثورة والحرية والتنوير؛ لذا جاءت 
قصائده الوطنيــة نابعة من "فيــض الفطرة 
واإللهام، وليست من صنع الظروف أو التكلف"، 
فهي قصائد تحرك املشاعر يف نفوس اليمنيني منذ 
قيلت وال زالت تلهب شعورهم وتثري يف نفوسهم 

حب الوطن وروح التضحية والفداء.

شهداء على درب ثوار ٢٦سبتمبر قـطعوا على أنفسهم عـهدًا لــن تعود اإلمامـــة إلى األبــــد

ثـــورة اآلبــاء حيـمـيـها األبنــاء 
مؤسسا الجمهورية األولى والثانية واحدية األهداف والخطوات والمصير

مـن أبــرز الـشــعـراء الذين صنـــعوا ضــحـى سبـتمـبر

»الُفضـُول« مناضـل يستنهـض »الُفضـُول« مناضـل يستنهـض اهلـمم ويشد الـعـزائماهلـمم ويشد الـعـزائم

  قـصائده تؤصل عمق االنتماء للوطن
 شـــعره  صــور فـســاد األئمــة وطــغـيانهم وظـلــمـهـم

كثري هم الشعراء الذين شاركوا يف صناعة ضحى الـ26 من سبتمرب1962م 

ببنادقهم وقصائدهم وتقدموا الصفوف وخاضوا الحتوف ودفعوا حياتهم 

ثمنا للحرية بعد أن شكل الوطن يف أذهانهم هماً عميقاً امتزج بالقلب 

وشب مع األيام واآلالم، ونما بالصرب واملعاناة، ونضج بالسنني والرزايا 

حتى خرج عن طوق الحب الروتيني والهم الثانوي إىل طوق عفيف من 

الوطنية املتشــحة بالنور والنار، وقد تجىل ذلك لديهم يف مبدأ النضال 

واملقاومة والتضحية والفداء واالفتخار بتاريخ األجداد واالنتماء لهذه 

األرض يف عدد من القصائد الشعرية.

  تــوفـيق محـمـد
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:» « جــرحــــى الجيـــش لـ

ثورة الـ 26 من سبتمرب إنجاز عظيم ومشعل للحرية واجلمهورية
ينظر اليمنيــون بفخر واعتزاز 

لثورة الـ 26 من سبتمرب 1962م، 

املجيدة كونها أعظم ثورة أنجزت، 

وتعد أم الثورات لذا االحتفاء بذكراها 

يكون خاصاً ومميزاً، يف إدراك كبري 

لقيمتها وأهميتها، خصوصاً وقد 

عايشــوا وخربوا تلك املمارسات 

اإلجرامية، التي يقــوم بها أحفاد 

اإلمامة، املتمثلة بمليشيا الحوثي 

املتمردة. 

يف استطالع أجرته صحيفة "26 

ســبتمرب" مع جرحى من الجيش 

الوطنــي، الذين مضــوا يف دروب 

العز قادة ومشــاعل نور يف وجه 

الظالم والتخلف والكهنوت مليشيا 

الحوثي، أكدوا عظمة ثورة السادس 

والعرين من ســبتمرب 1962 يف 

وجدانهم وعمق انتمائهم ألهدافها 

العظيمة، فهي الهوية وميالد وطن 

وشعب.

ميالد اليمنيين 
البداية كانت مع الجريح البطل 

أكرم الربيهي، الــذي أكد أن ثورة 

الســادس والعرين من سبتمرب 

أم الثورات التــي انتقل بموجبها 

اليمنيون إىل رحاب الحرية والكرامة 

والتقدم، ويكون بذلك ميالد وطن، 

الفتا إىل أن الشعب اليمني انترص عىل 

خرافات اإلمامة.

ويضيــف "كانــت ومــا تزال 

تلك الثورة املباركــة هي حلم كل 

اليمنيني وهي دليل عىل أن اليمنيني 

ال يتوقفون عن الحلم"، مؤكدا أن 

ثورة 26 سبتمرب نقلت اليمنيني من 

العزلة وظلمــة الكهوف إىل رحاب 

النور واالنفتاح والتقدم.

واختتم حديثه بالقــول: ثورة 

ســبتمرب متجددة وسنتمسك بها 

طيلة حياتنا، وسيتمسك بها بعدنا 

األجيال القادمة، وســتظل شعلة 

النور الوقادة يف قلب كل يمني حر.

وهج الجمهورية 
من جهته يعترب الجريح البطل 

عبدالحكيم الحبييش ثورة السادس 

والعرين من ســبتمرب املجيدة، 

السفينة التي أنقذت الشعب اليمني 

من طوفان كهنوتي إمامي حاول 

أن يطمس هويــة وتأريخ اليمن.. 

مؤكدا املــيض عىل طريــق ثوار 

الســادس والعرين من سبتمرب، 

و"سنستكمل مسريتهم النضالية 

بإذن الله وســنطيح بما تبقى من 

تلك املليشــيا الظالمية الكهنوتية 

حتى نحرر جميع املناطق التي تحت 

سيطرتها ونحافظ عىل الثورة مهما 

كلفتنا من التضحيات".

الجريح البطل محمــد اللهبي 

يقول: ثورة 26 سبتمرب هي ثورة 

التضحية والفداء والحرية واإلباء، 

ثورة يشع نورها من وهج الحرية 

فهــي الجمهورية وهــي العدالة 

والحرية والكرامة.. مضيفاً "نحن 

اليــوم نكمل انتصار تلــك الثورة 

املباركة بالدفــاع عن الجمهورية، 

وإحباط مساعي مليشيا الحوثي 

الكهنوتيــة التي تريد اســتعباد 

اليمنيني األحرار..  وســنظل نقدم 

التضحيات ونحن عــىل يقني أننا 

سننترص بعدالة قضيتنا"

هوية ننتمي لها
من جهته يقول الجريح البطل 

حســام محمد " بعــد أن ظهرت 

اإلمامة الكهنوتيــة بثوبها الجديد 

املتمثل يف مليشيا الحوثي عايشنا 

ما كنا نقــرأه من حــاالت الظلم 

واالستبداد والقهر والكبت الذي كان 

يعيشه الشعب اليمني آنذاك". 

ويضيف "أدركنا جيدا عظمة ثورة 

الســادس والعرين من سبتمرب 

وقّدرنــا أكثر تضحيــات أجدادنا 

األشاوس الذين وقفوا يف وجه الطغاة 

وفجروا أعظم وأقدس ثورة يف حياة 

اليمنيني والتي من خاللها استعاد 

اليمنيون ذاتهم اليمنية وخرجوا من 

تحت ركام اإلفقار واإلذالل إىل واحة 

الحرية والكرامة".

 مجد ومكانة 
إىل ذلــك يؤكد الجريــح البطل 

محمد العمييس بأنــه بعد انقالب 

املليشيا الحوثية، أصبح لالحتفاء 

بذكرى ثورة الســادس والعرين 

من سبتمرب مكانة خاصة خصوصا 

وأننا نمــيض عــىل درب أجدادنا 

األبطال الذين فجروا ثورة النور يف 

وجه الظالم والكهنوت".. مضيفاً 

"تلك الثورة املباركة والعظيمة هي 

أم الثورات اليمنية، بفضلها انزاح 

عن كاهل الشــعب حكم كهنوتي 

بغيض اســتحوذ عىل كل مقدرات 

البالد، وأمعن يف اذالل الشعب اليمني 

بل وتلذذ بمعاناته".

د. لمياء الكندي

تعلمنا منذ الصغر أن األم مدرسة وأخربونا أن وراء كل رجل 
عظيم امرأة، ولكن لم يعلمونا بما يكفي أن الحرية امرأة، وأن 
الكرامة امرأة، وأن الوطن والثورة تشتعل بأنفاس امرأة، وأن 
من بني أصابعها تشع أنوار البطولة، ومن وقع خطواتها الثابتة 

وقامتها الشامخة ترتفع سماء الوطن.
أخربونا أن األم مدرسة تربي وتعلم، ولم يخربونا أنها مدرسة 
يتخرج من بيتها األحرار الذين يغريون مجرى التاريخ، وأنها 

من تمتلك دفة املسري بهذه البالد إىل بر األمان.
هكذا أخربتنا الثائرة األوىل، سيدة عيل مجمل أحمد الياجوري، 
والدة الشهيد عيل عبداملغني، وهي تلقن ابنها اليتيم أوىل مبادى 
الجمهورية، وهي تلمح يف عينيه قدر التضحية والحرية والفداء، 

لتبارك طريقة يف مسرية الكفاح مهما كانت العواقب.
زارها إىل القرية قبل الثورة املباركة بفرتة بسيطة، أراد أن تبارك 
مســعاه، كان خائفاً من أن يضعف أمام والدته، أو أن يتخىل يف 
لحظة حنان طاغية عن مرشوعه وثورته، وهو الذي ال يمكن أن 
يعيص لها أمراً أو يرفض لها طلبا. كانت “سيدة بنت الياجوري”، 
تدرك حجم وخطر هذه املخاوف عــىل فتاها الثائر لتلتفت إليه 

وتطوقه كأنها الوطن وتزرع يف قلبه السكينة واإلقدام.
أخربها أنه “مقدم عىل عمل كبــري”، لم يكن بحاجة إىل أن 
يقول الكثري كي تفهم منه ولم يكن بحاجة إلخبارها عن اسم 
عدوه وقدرة ذلك العدو عىل قتله والبطش فيه إذا أخفق.. كانت 
تعرف كل يشء وتدرك عواقب كل يشء عندما أجابته بأن “ما 

يقوم به بيت حميد الدين ال يُريض الله وال رسوله”.
نزلت إجابتها كالثلج عىل صدره املتوقد، وكانت تلك العبارة 
إيذاناً بإشعال الرشارة االوىل للثورة، والضوء األخرض النطالق 

الجمهورية.
حينها اتقد مناضلنا قائد ســبتمرب العظيم بنور ثوري بلغ 
وهجه كل أجزاء البالد ليقول ألمه: “والله يا أمي ما تسمعي 
عن ولدك إال ما يرس خاطرك، وأما بيت حميد الدين فوالله ما 

يذبحونني وال أموت إال موتة األبطال”.
كان ذلك عهداً وقســماً، واتفاقاً عىل انطالق الثورة بني األم 
وابنها، كانت قواعد الرشف الثــوري قد خطت من بني هذه 
الكلمات، كان عهداً يمثل كل أم حرة، كل امراة تربي كي تبني 
جيالً من األبطال والعظماء والعلماء والقادة من أبناء هذه البالد 

ومن صلب قبائلها ورجالها.
لم تكن سيدة الياجوري أماً عادية، بل كانت أماً وأباً ومدرسة 

وجامعة، وكان عيل عبداملغني ابناً باراً بوالدته وبوطنه.
لقد أرضعته حليب الكرامة، وربته عىل مبادئ الجســارة 
والوفاء والصدق واالرتباط املكني بالله الواحد األحد. لقد كانت 
بنت الياجوري من حيث ال نــدري، الصانع الحقيقي لثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب الخالدة، ولو أنها خافت عليه 
وقذفت يف قلبه املخاوف ملا كان سبتمرب وملا كانت الجمهورية.

علموا بناتكم.. أخربوهن أنهن أساسات هذا املجتمع ومنارات 
هذه البــالد، وأن كل رقي ونهوض يبــدأ منهن ويقف عىل 

أكتافهن، وكل دمار لن ترفعه إال أكفهن.
أخربوهن أن يرضعن الحرية ألبنائهن فهي حليب املجد وغذاء 

األوطان وبلسم الشعوب املعذبة.
كذلك، علموا أبناءكم بر أمهاتهم وصلة أرحامهم.. أخربوهم 
بأن أمهاتهم هن املاجــدات، وأنهم ذكورا وإناثا، أبناء وبنات 
املجد العتيد، وأن عليهم أن يتلقوا العلم والعمل دون أن يكونوا 

عبيداً ألحد.
علموا أبناءكم وبناتكم أن ال فضل ألحد عليهم بحســب أو 
نسب، وأن ال يشء أعز من الكرامة، وأن ال أغىل من الوطن وأن 
الدين رحمة للعاملني وليس رشكة عائلية تسخر الشعب عبيداً 

للكهنة واللصوص.
اجعلوا من كل واحدة من بناتكم وزوجاتكم سيدة الياجوري، 

وتلقائياً سيكون كل واحد من أبنائكم عيل عبداملغني.
أخربوا أبناءكم أنهم قــادة البلد وجنودهــا وأنهم أهلها 
وأصحابها وأنهم األحق باملجد من كل دعي ومدٍّع ال تجري يف 
رشايينه دماء نشوان الحمريي وال وهج خالد الدعيس أو جسارة 
عبدربه الشدادي، وال صمود حميد القشيبي وال عبقرية عيل 
عبداملغني، ومثلهم كثري بعدد أوراق الشجر التي تزدان عىل 

طريق جمهوريتنا الخالدة.
أيتها األم العظيمة: قويل لبناتك أنهن حفيدات بلقيس وأروى 
وســيدة الياجوري، حدثيهن عن والدة عيل عبداملغني ووالدة 
عبدالله اللقية، وكل أمهات وزوجات وبنات األحرار الذين وهبوا 
أعمارهم فداء لنا، أليامنا السبتمربية الخالدة، لحريتنا، والرتفاع 
قامتنا عىل هذه األرض دون أن ننحني لطاغ او لوثن ســاليل 

رجيم.
أخربيهن أيتها املاجدة الراشدة أنهن إكليالت، وأن إكليالت 
اليمن قادرات عىل إنجاب ملوك سبأ ومعني وقتبان وأوسان، 
وحينما تصنعن ذلك ســتصبحن الصانــع الحقيقي للحياة 

الكريمة والشعب الكريم.
وأخريا أدعو كل األحرار أن استوصوا بنسائكم خرياً فإنهن 
عزيزات شامخات وهن قدر النرص القريب وبوابته العظيمة. 

ودمتم بخري.

المرأة التي أعطت
 الضوء األخضر النطالق 

ثورة سبتمبر

شكل إيذانا بانتهاء مرحلـة التأسيس األولى ودخول مرحلة جديدة

»احتاد قضاة اليمن« االنطالقة نحـو قضاء عادل وقوي
 إن ترسيخ سيادة النظام و القانون  وتحقيق 
العدالة   يحتاج إىل  قضاء  مستقل و قوي و  عادل 
و نزيه يتمتع بكافة صالحياته واســتقالليته 
وحقوقه،  وتكريسا لكل ذلك  كان  إنشاء  كيان 
قضائي موحد خطوة مهمة تكللت  يف املؤتمر 

األول  إلشهار )اتحاد قضاة اليمن(.

أهداف االتحاد 
 ويهدف االتحاد  إىل دعم وتعزيز اســتقالل 
السلطة القضائية وهيبتها ومكانتها تكريساً 
للنظام والقانون والدفــاع عن حقوق ومزايا 
ومكتسبات القضاة واملطالبة بتحسني أوضاعهم 
وتفعيل عملية التدريب والتأهيل ورفع املستوى 
العلمي والثقايف لألعضاء وتشجيع حركة البحث 
والتأليف والنر وتوثيق أوارص التعاون بكافة 
املنظمات والهيئات املعنية بالشــأن القضائي 
والحقوقي، وأيضا املساهمة يف إعداد الدراسات 
ومشاريع القوانني وتعديلها مع نر الثقافة 

والتوعية القانونية يف املجتمع.

      فعالية حفل اإلشهار 
 وأقيمت فعالية حفل  اإلشهار  برعاية رئيس 
الجمهورية املشــري الركن/  عبدربه منصور 
هادي   وتحت شعار " استقالل_ ريادة _تميز " 

يف مدينة سيئون حرضموت.

بحضور كل من وكيل أول وزارة الداخلية اللواء 
محمد بن عبود  و رئيس دائرة التأهيل والتدريب 
بمكتب النائب العام فضيلة القايض / شائف عيل 
محمد الشيباني و قائد املنطقة العسكرية األوىل 
اللواء الركن/  صالح محمد طيمس ومدير عام 
األمن والرطة بوادي حرضموت العميد الركن 

/ مبارك عوض العوبثاني .

ويف فعالية  الحفل أشــار  وكيل أول وزارة 
الداخلية اللواء / محمد سالم بن عبود  يف كلمته 
إىل أن هناك مؤسســتني هامتني إذا صلحت، 

صلحت أحوال الرعية والنــاس واألمة وهما 
مؤسســة القضاء واملؤسسة األمنية وتتحقق 

التنمية والعدل واإلنصاف.

كيان نقابي اعتباري 
 إىل ذلك أوضح رئيس نيابة مأرب القايض عارف 
عبدالغني املخاليف يف كلمة اللجنة التحضريية بالقول 
: بأن الدافع األســايس لتحرك اللجنة التحضريية 
بإنشــاء مكّون جامع لكافة أعضاء الســلطة 
القضائية يكون قادرا عىل لم الشمل والتعبري عن 
تطلعات القضاة وتحقيق املبادئ الســامية التي 
تكفلها التريعات الوطنية ومدونات الســلوك 
العربيــة والدولية للقضاة وهي مبدأ اســتقالل 
القضاء ونزاهته وحياديته والعمل بمهنية خالصة 

بعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو غريها.

لملمة الشتات 
ويف كلمة أعضاء اللجنة العمومية املشاركني 
الحارضين حفل اإلشــهار التي ألقاها فضيلة 
القايض/ مجيد الجربي، بارك فيها قيام االتحاد 
مؤمال أن يساعد هذا االتحاد يف  مللمة الشتات 
وإنهاء الفرقة والعمل عىل توحيد قضاة اليمن 
عىل كلمة واحدة بعيدا عن األهواء السياســية 
والتجاذبات الحزبية وتوحيد الجهود لرتسيخ 

مبادئ العدالة واالستقالل القضائي.

ترتيب وتوحيد
إىل ذلك أشار فضيلة القايض / حلمي سالم 
بن دهري وكيل نيابة ســيئون االبتدائية إىل أن 
املؤسسة القضائية ليست بمعزل عن الحرب 
وقد نالها االنقسام والتشظي أيضا، وتشظت 

معها املكونات القضائية النقابية، مؤكدا بأنها 
لن تستعاد تلك املؤسســات ويعاد ترتيبها إال 
بتوحد رجالها، األمر الذي دفع بعض القضاة 
يف تبني فكرة إنشــاء هذا الكيان والتداعي مع 
إخوانهم القضاة بكل املحافظات بالحضور إىل 

مدينة سيئون وإشهار هذا الكيان .

إعادة الثقة 
املحامي / سامي أحمد جواس

أكد أنه إذا فقد القضاء سطوته وقوته وعدله 
فقد املواطن الثقــة يف كل يشء، ودعا يف كلمة 
نقابة املحامني اليمنيني فرع حرضموت واملهرة: 
القضاة إىل إالّ يجعلوا املواطنني يفقدون الثقة 
يف القضاء . متمنيا لهم التوفيق والنجاح لهذا 

املكّون والكيان القضائي الجامع .
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وهــج انتـصاروهــج انتـصار

بني عيد ونكبة
تختلف تصورات البرش بشأن تقييم األحداث، وفقاً 
لقيمهم، فما يراه البعض مناسبة يراه اآلخرون نكبة، 
ولكل منهم مربراته التي تتسق مع فلسفته للحياة 
ونظرته إليها، ولعل إخفاء فريق ما مشاعره نحو 
حدث معني يضع عالمات استفهام حول طبيعته 
املنافقة، التي تضمــر الكرهللمجتمع، وتتظاهر 

باالنسجام مع أبنائه.
لقد خط اليمنيون تاريخهم يف الـ 26 من سبتمرب 
بصناعة فجر يمني جديد عــىل أنقاض الظلمات 
التي نســج خيوطها السالليون أللف عام، فكانت 
الثورة السبتمربية ميالداً ينبغي االحتفاء به، كون 
أهدافها تتسق مع كل القيم السماوية واإلنسانية، 
وحينها اضطر اإلماميون أن يُظهروا االحتفاء مع 
اليمنيني بســبتمرب مع إبطان الكراهية واالنتقام، 
ألنه قد وضع أمامهم مانعاً عن االستمرار يف نهب 
اليمنيني واستعبادهم، وظلت الساللة ترقب سبتمرب 
بعني الريبة، وتضمر له الغدر فكان انقالبهم النكبة، 
ونظراً النحدار الطبائع البرشية لديهم، فقد اعتمدوه 
عيداًفرائحيــاً، رغم منافاته التامــة لكل الرشائع 
واألعراف اإلنســانية، إذ كيف يكون يوم االنقالب 
عىل الهوية والدين والقيم يوماً وطنياً، لكنها أخالق 
الغزاة التي تريد -عبثاً- أن تبيّض األسود وتضع 

الزهور يف صندوقللنفايات.
الطبيعة الساللية املخادعة تظهر من محاولتهم 
املزج بني سبتمرب اليمنيني وسبتمرب الساللة واالحتفاء 
باألضداد يف محاولة خارسة إليهام اليمنيني بأنهم 
جزء من النســيج الوطني، ولقد اتضحت الصورة 
جلية أمام اليمنيني بما يمثل مناسبة لهم، وما هو 
عليهم ولم يعد ألحابيل الساللة متسع يف ظل الثقافة 

الجمهورية التي ترشبها اليمنيون لعقود.
إن نفع سبتمربنا الجمهوري سيُذهب غثاء يومهم 
الكهنوتي، وما اختل ميزانه فجيشنا الوطني كفيل 
بإصالح االختالل وتعديل كفة امليزان لصالح الدين 

والقيم واألوطان.
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حديث األسبوعحديث األسبوع

د. أحمد ردمان

عبدالحكيم  هاشم 
 الخيواني

يوسف  عبدالله  حسني 
 الفييش

مبارك  صالح  املشن 
 الزايدي

محمد  نارص  أحمد 
 العاطفي

عبدالسالم  صالح 
 احمد  فليته

عيل  محمد  الكحالني عبدالله  يحيى  عيل 
 الحاكم

عبدالخالق  بدر 
 الدين  الحوثي

عبدالكريم  أمري  الدين 
 الحوثي

محمد  عيل  عبدالكريم 
 الحوثي

يحيــى  بدرالدين أمري 
 الحوثي

عبدامللك  بدر  الدين  الحوثي 

مهدي  محمد  حسني  املشاط

عيل  نارص  قرشـه أحمد  عبدالله  عيل 
 عقبات

فارس  محمد  مناع طه  أحمد  املتوكل ضيف  الله  قاسم 
 الشامي

محمود  عبدالقادر 
 الجنيد

إبــراهــيم  محمد 
 الديلمي

أحمد  محمد  يحيى 
 حامد

محمد  نارص  قايد 
 البخيتي

حمود  محمد  عباد سليم  محمد  نعمان 
 مغلس

محمد  أحمد  القبيل عبدالله  هاشم 
 السياني

محمد  محمد 
 مفتاح

عيل  حمود  زيــد 
 املوشكي

حمزة  بدر  الدين 
 الحوثي

عيل  عيل  القحوم عامر  عيل  حسني 
 املراني

محسن  صالح 
 الحمزي

فضل  محمد  محمد 
 املطاع

عبداإلله  محمد 
 حجر

حسني  حمود 
 العزي

الـعـــدالـــــة.. قــــول فــــصــلالـعـــدالـــــة.. قــــول فــــصــل

ارتكبــوا جرائم حــرب وانتهكوا حرمات اليمنيين وانقلبوا على النظام الجمهوري والســلطات التشــريعية 
والدستورية وتخابروا مع دولة أجنبية وعمدوا الى اإلضرار باليمن واإلقليم والعالم.

مليشيا اإلرهاب الحوثية في ميزان العدالة..

مــديـر الـدائــرة -رئيـس التـحـــريــر

العميد الركــن/ أحـمـد األشـــول
مـــديــر الـتـحــريـر

عـقيد/ عـبداحلكـيم الـشـريـــحـــي

لمتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  إتبع الرابط

النـسـخــة اإلجنـلـــيزيـــة للموقع:

كما ميـكنكم حتـمـيل تطـبيق »سبتمرب نت« على اجلـوال مـن متـجــر جـوجــل بــالي
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تابعوناتابعونا

على شبكات التواصل على شبكات التواصل 

وثأرت يا صـــنعــاء
رفعت رؤوسنا بعد انكسار

أخرجت من ظلماتك احلبلى 
أعاصري النهار

وولدت هذا اليوم بعد ترقب 
لك وانتــظـــار

فأتى كما شاءت إرادات املـىن 
وهج انتصار

يوًم نقدسه وُنرضعه
أمانينا الكبار

يوما سيبقى خالد الساعات 
موصـــول الفخـــار

*****

سلمت أياديهم بناة الفجر 
عشاق الكرامــة

الباذلني نفوسهم
هلل فـي )ليل القيامة(

وضعوا الرؤوس على األكف 
ومزقـوا وجه اإلمامة

صنعوا ضحى )سبتمرب(
الغايل لنهضتنا عالمة

خرجوا فلم تيبس على 
افواههم مشس ابتسامة
يتمردون على الظالم 
ويبصـقون هنا نــظامـة

*****

أيـــن الـــقــصــور؟
تناثرت رعبا وألوان الرياش

أين الذين تأهلوا
سقطوا كما سقط اخلفاش

فـي نارنا احــترقـوا
كما احترقت على النار الفَراش

مـــات الطغاة الظاملون
وشعبنا املظلوم عاش

د.عبدالعزيز المقالح

 انطلق يوم االربعاء الدوري اليمني 
ألندية الدرجــة األوىل لكرة القدم بعد 
توقف دام أكثر من 6 سنوات، بسبب 
الحرب الدائــرة يف البالد منذ منتصف 
2014، وذلك عىل أرضية ملعب الخليفي 
محافظة شبوة وذلك ألول مرة يف تاريخ 
محافظة شبوة التي تحتل اليوم مكانة 
كبرية يف قلوب اليمنيني برونقها الجديد 

الزاخر بالتنمية.
وانطلقت منافسات البطولة عرص  
االربعاء بنظام املجموعتني يف كل من 
محافظتي شبوة وحرضموت الوادي، 
حيث ضمت املجموعــة األوىل أندية 

"شــعب حرضموت، وحدة صنعاء، 
العروبة، فحمان، التــالل، اتحاد إب، 
شباب الجيل"، فيما تضم املجموعة 
الثانية أنديــة "الصقر، أهيل صنعاء، 
الريموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب 

إب، والهالل ".
وقد انتهت املبارة بتغلب نادي صقر 
تعز، عىل شعب إب، بهدفني نظيفني، 
يف مباراة افتتاح بطولة دوري الدرجة 
األوىل، التي أقيمت عىل ملعب الفقيد 

الخليفي بمدينة عتق.
وكان وكيل محافظ شبوة الدكتور 
عبدالقــوي ملــروق، دشــن انطالق 

تصفيات مجموعة شــبوة، بالنشيد 
الوطنــي وإطالق حمامة الســالم..
مرحبا بالفرق املشاركة يف محافظة 
شــبوة..معتربا أن هذه البطولة تمثل 
حدثا رياضيا مهماً الستعادة النشاط 

الريايض يف بالدنا.
ويعترب أبناء شــبوة اســتضافة 
محافظتهــم لهذا الحــدث الريايض 
التاريخي الكبري بأنه مكسب للمحافظة 
يعكس ما تنعم به من حالة استقرار 
أمني ومــا وصلت إليه مــن تطور 
وتحســن يف جميع املجاالت التنموية 

واالستثمارية والسياحية والرياضية.

أكد مرصد حقوقي إصابــة 15 مدنيا معظمهم 
أطفال، نتيجة انفجار لغم أريض زرعتها مليشيات 
الحوثي اإلرهابية جنوبــي محافظة الحديدة اثناء 

سيطرتها عليها.
وأوضح املرصــد اليمني لأللغام يف منشــور 
عىل حسابة بـ" توتري" ، أن 15 مدنيا من عائلة 
واحدة معظمهم أطفــال أصيبوا بجروح بالغة، 
مساء االثنني املايض، بانفجار لغم حوثي بسيارة 

هيلكوس كانت تقلهم أثناء عودتهم من املشاركة 
يف حفلة زفاف بمنطقة القطابا بمديرية الخوخة 

جنوب محافظة الحديدة.
ويف سياق متصل، أصيب الطفل صادق ثابت 
عكيمي ثمان سنوات، أمس األربعاء بانفجار لغم 
زرعته مليشيا الحوثي يف أحد املزارع بمنطقة 
"القطابا" بمديريــة الخوخة جنوب محافظة 

الحديدة.

 معظمهم أطفال بانفجار لغم 
ً
إصابة 16 مدنيا

حــــوثي جــــنوب الحــــديــدة

بعد سنوات من التوقف

الدوري اليمني يعود للحياة


