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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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صـفحـة
عـبد ربــه منـصور هــادي

رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
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التوصيف األممي للمليشيا مجاعة إرهابية خطوة يف الطريق إىل التصنيف
ــل  ــن يقب ــي ل ــعب اليمن إن الش

ــه  ــا كلف ــة مهم ــة اإليراني التجرب

ذلــك مــن ثمــن، وســينتصر 

ــن  ــن آم ــاء وط ــي بن ــه ف إلرادات

ــتقر. ــادل ومس وع

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حرصة 
الدائم نحو السالم وفقا لخياراته ومرجعياته التي ال مناص منها لتحقيق 
سالم شامل وعادل ومســتدام.. مجددا تقديم الدعم الكامل للمبعوث 
األممي يف هذا اإلطار وتســهيل مهامه للتوصل إىل وقف شامل إلطالق 
النار، حيث تواصل مليشيات الحوثي االنقالبية حربها ضد الشعب اليمني 
الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك األعمــال العدائية التي تطال األبرياء 
والنازحني يف املدن واملخيمات فضال عن اعتداءاتها عىل األعيان املدنية 

يف اليمن ودول الجوار.
جاء ذلك خالل استقباله، أول أمس الثالثاء، للمبعوث األممي إىل بالدنا 
هانس غروندبرغ والوفد املرافق له. حيث وضع فخامة الرئيس، املبعوث 
األممي وفريق عمله يف صورة التطورات يف اليمن، مســتعرًضا الجذور 
السياسية لألزمة اليمنية التي تســببت بها مليشيا الحوثي، وأسباب 

عرقلة املليشيا للعملية السياسية.
وناقش آفاق الحل السلمي وصوال إىل سالم دائم وعادل يف اليمن، وفقا 
للمرجعيات الثالث التي تعد أساسا لتحقيق سالم عادل وشامل تفيض 

إىل تحقيق املساواة بني جميع اليمنيني ونبذ العنف واالحتكام 
لخيارات الشــعب اليمني التي عرب عنها يف مؤتمر الحوار 

جدد مجلــس الوزراء 
الرتحيب بالقرار"2624" 
الصادر عن مجلس األمن، 
االثنني املايض، الذي وصف 
الحوثي  ميليشيا  وصنف 
التابعة إليــران " جماعة 
إرهابية"، وإدانة هجماتها 
العابرة للحدود عىل املدنيني 
والبنية التحتيــة املدنية 
يف الســعودية واإلمارات، 
وإدراجهــا ككيــان عىل 
قائمــة العقوبات يف ظل 
مؤكدا  الســالح..  حظر 
أن هذا القــرار يحد من 

لهذه  العسكرية  القدرات 
الجماعة اإلرهابية، ويعمل 
اإليراني  الدعم  عىل وقف 
لها، بما يف ذلــك تهريب 
األســلحة الذي يؤدي إىل 

إطالة أمد الحرب ومفاقمة 
األزمة اإلنسانية.

جاء ذلك أثناء اجتماعه 
 ، وري لــد ا
مــس  أ

أشادت اللجنة الربملانية، ببطوالت 
وتضحيــات الجيــش واملقاومة يف 
جبهات محافظة مأرب ويف مختلف 
الجبهات عىل امتداد الوطن.. مؤكدين 
أن الصمود األسطوري ملأرب وأبنائها 
والتفافهــم الكبري مــع الرشعية 
والجيش انعكس عىل األرض بدحر 
املليشيا يف عدد من الجبهات.. مشرية 
إىل أن لقوات العمالقة أثره الكبري يف 
تعزيز تالحم الصف الوطني ضد تلك 

املليشيا الباغية.
جاء ذلك خــالل تفقــد اللجنة 
الربملانية، برئاسة النائب عبدالوهاب 
معوضة، وعضوية النائب حســني 
السوادي، والدكتور محمد العسيل، 

عبدامللــك  والدكتــور 
القصوص، أمس األربعاء، 

جــددت الحكومــة 
اليمنيــة تحذيرها من 
خطــورة التداعيــات 
البيئيــة واإلنســانية 
الكارثية التي قد تنجم 
جراء تــرب أو غرق 
أو انفجار ناقلة النفط 
باتت  التــي   »صافر«، 

قنبلة موقوتة قد تؤدي 
تلوث  أكرب كارثــة  إىل 
عىل املســتوى العاملي 
التاريخ الحديث مع  يف 
استمرار رفض ميليشيا 
اإلرهابيــة  الحوثــي 

ن  و لتعــا ا
الجهود  مع 

اللواء  الداخلية  جدد وزير 
الركن إبراهيم حيدان، دعوته 
ملجلس وزراء الداخلية العرب 
واألمانة العامــة إىل الوقوف 
مع اليمن، وتفعيل القرار رقم 
)813 ( الصادر عن املجلس 
يف دورته السادسة والثالثني، 
والذي حث الدول األعضاء عىل 
تقديم الدعم الــالزم لوزارة 

اليمنية  الداخلية 
الظروف  لتجاوز 

أكد وزيــر الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقديش، أن املؤسســة العســكرية ستظل 
الركن الحصني لليمن والدرع املتني الستعادة 
دولته وحمايــة أمنه واســتقراره وثوابته 
ومكتسباته، وهي املعول عليها يف الحفاظ عىل 
مبادئ وأهداف الثورة السبتمربية األكتوبرية 
ومواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومرشوعها 

اإليراني اإلرهابي.
وأوضح وزيــر الدفاع خالل اســتقباله، 
األحد املايض، عدداً مــن الطالب الخريجني 

من الكليات العسكرية املرصية، 
أن مؤسســة الجيش تتجســد 

أثناء استقباله المبعوثين األممي واألمريكي إلى بالدنا

رئيس اجلمهورية: السالم هو خيارنا وقّدمنا العديد من التنازالت يف سبيله
مليشيا احلوثي غري مكرتثة بالسالم وال بمعاناة اليمنيني وأمعنت يف خلق واقع مأساوي للبلد

يجب وضع حد للتهديدات التي تشكلها المليشيا الحوثية ألمن البحر األحمر والمالحة الدولية

متطلبات املرحلة
ما يجري عىل الســاحة الدولية من 
اعتماالت سياسية واقتصادية أفرزتها 
الحرب الروســية األوكرانية وما توحي 
به من مخاطر عىل املنطقة جراء تبدل 
املواقف السياسية الدولية، والتي سينجم 
عنها تغري كبري يف التحالفات اإلقليمية 
والدولية واملؤثرة بدورها عىل ما يجري 
عىل الساحة الوطنية من حرب رضوسة 
مع أدوات إيران، كل ذلك الشك يوجب 
علينا توحيد الصف الوطني وحســم 

املعركة عسكريا..
الحكومة الرشعية والتحالف العربي 
الداعم للرشعية يف اليمن الشــك أنهما 
قارئان حصيفان ملا يجري عىل الساحة 
الدولية من أحداث متسارعة ذات تأثري 
كبري عــىل مجمل السياســة الدولية، 
ويدركان جيدا خطورة التأني يف قضية 
الحســم العســكري ومراعاة الرؤى 
الدولية يف املشــكل اليمني التي ظلت 
رؤى ال مكان لها من اإلعراب، وستصبح 
وفقا للمتغريات الدولية أشــد خطورة 
عىل مستقبل اليمن ودول تحالف دعم 
الرشعية ويف مقدمتهــا اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقتان ، إذ إن تلك الرؤى واملواقف 
الدولية حيال قضية أمن واستقرار اليمن 
ودول الخليج لم تتعد يف مساعيها غالف 
اإلنسانية، واألندى من ذلك أنها صارت 
آلة زمنية تسعى إىل إطالة الحرب التي 
دمرت من خاللها املليشيا كامل البنية 
التحتية لليمن وقتلــت وأعاقت مئات 
اآلالف ورشدت أضعافهــم إىل خارج 
مناطقهم واستهدفت بصواريخ إيران 
البالســتية األعيان املدنيــة يف كل من 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
إن كل تلك املخاطر املدركة والواضحة 
يف أفق السياسة الدولية تستدعي رسعة 
الحســم والخروج من رشنقة الحرب 
املفروضة عىل اليمــن ودول املنطقة، 
ومن ثم التفــرغ لقــراءة ومواجهة 
األحداث الدولية، وتحديد مصري املنطقة 

ومستقبلها. ...صـ  2
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رحب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
 

جملس الوزراء: القرار"2624" خطوة للضغط 
عىل املليشيا للعودة إىل مسار السالم

استقبل الخريجين من الكليات العسكرية المصرية

وزير الدفاع: مؤسسة اجليش تتجسد فيها الوحدة الوطنية واالنتساب إليها متاح جلميع أبناء الوطن
جيب أن تبقى املؤسسة العسكرية بعيدة عن الرصاعات والتجاذبات السياسية التي ال ختدم سوى أعداء الوطن
األبطال يخوضون المعركة الوجودية مع المليشيا منطلقين من واجباتهم الدستورية وعقيدتهم الوطنية

أثناء تفقدها ألبطال الجيش يف الخطوط األمامية للجبهات الشمالية الغربية بمأرب

اللجنة الربملانية: الصمود األسطوري ملأرب وأبنائها والتفافهم 
حول الرشعية واجليش ساهم يف هزيمة املليشيا

نعتز بتضحيات اجليش يف سبيل استعادة الكرامة 
ومحاية مكتسبات الوطن وثوابته وهويته

...صـ  2

خالل مشاركته في الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب

الوزير حيدان يدعو إىل الوقوف مع اليمن وتقديم الدعم 
لوزارة الداخلية لتجاوز الظروف التي متر هبا

احلكومة حتذر من خطورة التداعيات البيئية 
واإلنسانية الكارثية بسبب خزان صافر

3التفاصيل 
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عـمـر أحـمـد

رئيس الجمهورية
الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن 
وضم مكونات وأطياف شعبنا اليمني بما فيهم 

االنقالبون الحوثيون. 
وتطرق فخامته، للــدور اإليراني التخريبي 
يف اليمن وارتباط مليشــيا الحوثي باألجندة 
اإليرانيــة الهادفة لزعزعة أمن واســتقرار 
اليمن واملنطقة.. مشــدداً عىل أهمية وضع 
حد للتهديدات التي تشــكلها مليشيا الحوثي 
ألمن البحر األحمر واملالحة الدولية .. الفتا إىل 
اطالعه عىل إحاطة املبعوث األممي األخرية يف 
مجلس األمن الدويل وكذلك قرار مجلس األمن 
رقم 2624 والذي صنف املليشيات االنقالبية 

جماعة إرهابية.
وقال فخامة ألرئيس: " إن السالم هو خيارنا 
وســنظل كذلك عىل الدوام دعاة سالم ووئام 
باعتباره خيار حياة لشعبنا ولإلنسانية جمعا، 
ويف سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازالت حقنا 

لدماء اليمنيني".
من جانبه، ثمن املبعوث األممي، الدعم الذي 
حظي به من قبــل فخامة الرئيس وحكومته 
الرشعية والذي سيكون له األثر اإليجابي للعمل 
الصادق والجاد نحو السالم املستدام .. الفتا 
إىل جوالته وجهوده خالل الفرتة املنرصمة مع 
مختلف األطراف اليمنية وغريها واملبنية عىل 
إيجاد أرضية مشرتكة واسرتاتيجية مستدامة 
يف البحــث يف مختلف القضايــا والتطورات 
ن األطراف  املتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكِّ
اليمنية من خالله التحاور وإيجاد الحلول التي 
تنبثق من اليمنيني أنفسهم ونستند يف ذلك إىل 
املشاورات الســابقة واملرجعيات والقرارات 

األممية ذات الصلة.
وقال: "سنعمل إليجاد أفضل السبل للميض 
قدًما، يف تحقيق السالم وتقييم الجهود السابقة 
وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح واالستماع 
إىل الجميع لتحقيق تطلعات الشــعب اليمني 

التواق إىل األمن والسالم واالستقرار". 
وأكد املبعــوث األممي، عــىل العمل وفقا 
لقرارات مجلس األمــن ذات الصلة من خالل 
مشــاورات تفيض إىل تحقيق السالم العادل 
الذي يستحقه الشــعب اليمني. حرض اللقاء 
مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله 

العليمي.
ويف سياق متصل، استقبل فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيــس الجمهورية، 
الثالثاء، املبعــوث األمريكي إىل بالدنا تيموثي 

ليندر كينج  والوفد املرافق له.
وأشــاد فخامة الرئيس، بجهــود املبعوث 
األمريكــي الراميــة لتحقيق الســالم الذي 
ينشده اليمنيون وقدمنا يف سبيله التضحيات 
والتنــازالت لحقــن الدمــاء وتحقيق األمن 
واالســتقرار الذي يحافظ عىل ثوابت اليمن 
الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره والذي أكدت 
عليه مرجعيات السالم والقرارات األممية ذات 

الصلة ويف مقدمتها القرار 2216.
ولفت، إىل الوضع اإلنساني واملأساوي الذي 
تشــهده اليمن كنتيجة للحــرب وتداعياتها 
وآثارهــا التي أمعنــت مليشــيات الحوثي 
االنقالبية عىل خلق هذا الواقع املأساوي يف البلد 
لعدم اكرتاثها بالسالم أو بمعاناة اليمنيني يف 
تدمريها املمنهج للبلد وقصف األعيان املدنية 
والنازحني األبرياء.. مثمنا دور الواليات املتحدة 
االمريكية يف دعم اليمن وحكومته الرشعية يف 
مختلف املحافل الدوليــة.. داعيا إىل مزيد من 
الجهود خالل مؤتمر املانحني الخاص باليمن 

املزمع عقده قريبا.
وأكد رئيس الجمهورية عىل عمق العالقات 
التي تربط البلدين يف ملفات وجوانب شــتى 
منهــا مكافحــة اإلرهــاب والتهريب وأمن 
واستقرار ووحدة اليمن وحماية املمرات املائية 
واملالحة الدولية ومواجهة التدخالت اإليرانية 
يف املنطقة.. مؤكدا عىل مكانة ودعم الواليات 
املتحدة لليمن لتجاوز تحدياتها وإنجاح جهود 

ومساعي السالم املستدام.
من جانبه، ثمن املبعوث األمريكي إىل اليمن 
تيموثي ليندر كينج، جهــود فخامة الرئيس 
والحكومة الرشعية عىل مواقفه الواضحة تجاه 
السالم الذي ينشده الشعب اليمني.. مؤكدا دعم 
الواليات املتحدة للحكومــة الرشعية والعمل 
عىل إحالل الســالم والتوصل إىل اتفاق دائم 
إليقاف الحرب من خالل جهود املبعوث األممي 
وبالتعاون مع رشكائنا بما يحفظ وحدة اليمن 

وأمنه واستقراره.
ودعا جميع الداعمني لتقديم املزيد من الدعم 
املادي واإلغاثي للشعب اليمني لتلبية متطلبات 
والتزامات الحكومة من خالل مؤتمر للمانحني 

املزمع عقده قريبا.
وأشار إىل أهمية اليمن والتأكيد عىل استمرار 
ومواصلة التنســيق يف موقــف موحد للدول 
الخمس دائمة العضوية يف مجلس األمن لدعم 
اليمن ورشعيتها الدستورية. كما تناول اللقاء 
جملة من القضايا واملوضوعات ذات االهتمام 
املشــرتك. حرض اللقاء مدير مكتب رئاســة 
الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي والقائمة 
بأعمال السفارة األمريكية لدى بالدنا كاثرين 

ويستيل.

وزير الدفاع
فيها الوحدة واللحمــة الوطنية تحت راية 
الجمهورية اليمنية وتتاح فيها فرص القيادة 
واالنتساب أمام جميع أبناء الوطن من مختلف 
املناطق واملحافظات.. مشددا عىل أهمية إبقاء 
املؤسســة العســكرية بعيدا عن الرصاعات 
والتجاذبات السياســية التي ال تخدم سوى 

أعداء الوطن.
وقــال: "إن أبطال الجيــش وإىل جانبهم 
أحرار املقاومة وكل الرشفاء من أبناء الوطن 
يخوضون املعركــة الوجودية مع مليشــيا 
التمــرد واإلرهاب منطلقني مــن واجباتهم 
الدستورية وعقيدتهم الوطنية وصدق الوالء 
واالنتماء لليمن والعروبة، تحت مظلة الرشعية 
الدستورية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي، وبدعم 
وإســناد فاعل من التحالــف العربي بقيادة 
اململكة العربية الســعودية ومشاركة دولة 

اإلمارات.
ويف اللقاء، الذي حرضه رئيس هيئة األركان 
العامة الفريق الركن صغري بن عزيز، واملفتش 
العام للقوات املســلحة اللــواء الركن عادل 
القمريي، حث الفريق املقديش الخريجني عىل 
االلتزام والوفاء للقســم والرشف العسكري 
ونقل املعــارف والتجارب إىل امليادين واملواقع 
التي ســينتقلون إليها.. مشــريا إىل ما توليه 
القيادة من اهتمام ورعاية ملنتســبي القوات 

املسلحة واملقاتلني.
وأشار إىل أهمية استمرار عملية بناء وتطوير 
مؤسســة الجيش ورفع كفاءة منتســبيها 
وإعدادهم معنويا وقتاليــا وتأهيلهم وبناء 
قدراتهم لبناء جيش متسلح باملعرفة والعلوم 
إىل جانــب التأهيــل العمــيل وامليداني الذي 
يخوضه القادة واألبطــال يف مختلف ميادين 

القتال واستبسالهم يف مقارعة فلول الكهنوت 
والظالم.

اللجنة البرلمانية
أبطال الجيش يف الجبهات الشمالية الغربية 
بمحافظة مأرب، واطلعت عىل أحوال املقاتلني 
ومعنوياتهــم العالية وبســاالتهم الرائدة يف 
مقارعة فلول الكهنوت الحوثية ومرشوعها 

اإليراني.
واستمعت اللجنة الربملانية خالل زيارتها، 
من عمليات املنطقة العســكرية الســابعة 
العميد الركن منصور الزافني، ومن القيادات 
امليدانية إىل تقارير موجزة عن سري العمليات 
العسكرية.. مرحبني بهذه الزيارة من أعضاء 
الربملــان، ليكونوا مع إخوانهــم يف الخطوط 
األمامية لتعزيز معنويــات املقاتلني وثباتهم 
األســطوري الذي هزم املليشيا واستنزفها يف 

العتاد واألرواح.
وقال أعضاء مجلــس النواب: "إن ما قدمه 
األبطال يف الجيش وإىل جانبهم األشــقاء يف 
تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية ومشــاركة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ســيظل خالــداً يف ذاكــرة األجيال 
القادمة".. الفتــني إىل أن زيارتهم تأتي من 
أجل حشد كل الطاقات والجهود لدعم الجيش 
وتلمس احتياجاتــه واحتياجــات املعركة 
الوطنية، لتوحيد كل الجهــود حتى تحقيق 
النرص وهزيمــة املرشوع اإليرانــي املتمثل 

بمليشيا الحوثي اإلرهابية. 
بدوره، أشــاد مدير دائرة التوجيه املعنوي 
العميد الركن أحمد األشول، باهتمام رئاسة 

الربملان باملقاتلني.  
وكانت اللجنة الربملانية قد عقدت، أول أمس 
الثالثاء، بمدينة مأرب، لقاء مع وزير الدفاع 
الفريق الركن محمــد املقديش، ورئيس هيئة 
األركان العامة الفريق الركن صغري بن عزيز، 
ضمن برنامج زياراتها امليدانية للوقوف عىل 
مجمل األوضاع امليدانيــة والقضايا املتعلقة 

بالجانب العسكري واألمني واإلنساني.
وأوضح رئيــس اللجنة الربملانيــة النائب 
عبدالوهاب معوضة، أن زيــارة اللجنة تأتي 
بتكليف مــن رئيس وأعضاء هيئة رئاســة 
مجلس النواب بالنــزول امليداني للوقوف عىل 
سري العمليات العسكرية وتفقد أبطال الجيش 
وتلمس أوضاعهم واحتياجاتهم، والوقوف عىل 
جوانب القصور واالختالالت وذلك يف إطار دور 
مجلس النواب وواجباته الدستورية والرقابية 
وتفعيل عمل املجلس يف هذه املرحلة املصريية 

التي تعيشها اليمن.
وتضم اللجنة أعضاء كل من النائب حسني 
السوادي، والدكتور محمد العسيل، والدكتور 

عبدامللك القصوص.
وأكد رئيس اللجنة، موقف هيئة رئاســة 
مجلس النواب وأعضاء املجلس الداعم للجيش 
واملســاند للقادة واملقاتلني الذين يسطرون 
أعظم املالحم البطولية والصمود األسطوري 
يف مواجهة مليشيا التمرد الحوثية ومرشوعها 

اإليراني.
وأشار النائب معوضة إىل أن اللجنة ستقوم 
بالنــزول امليداني للجبهــات لتلمس أوضاع 
املقاتلني واالستماع من املسؤولني العسكريني 
واالطالع عن قرب عىل املشــاكل والصعوبات 

التي تواجههم.
وعرّب أعضاء مجلــس النواب عن اعتزازهم 
العايل بتضحيات وبطوالت الجيش يف ســبيل 
اســتعادة الكرامة وحماية مكتسبات الوطن 

وثوابته وهويته، بمســاندة أحرار املقاومة 
والقبائل وبدعم من تحالــف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات.. 
مجدديــن الدعوة لــكل القيــادات والقوى 
والفعاليات لتوحيد الصف والعمل عىل حشد 
الطاقات لدحر مليشــيا الحوثــي اإلرهابية 
وتوجيه اإلمكانات والقدرات لخدمة املعركة 

ودعم ورعاية املقاتلني يف مختلف الجبهات.
من جهته، أكد وزير الدفاع استعداد الوزارة 
لتســهيل عمل اللجنة إلنجاز مهامها وتوفري 
املعلومات واإليضاحات والتقارير الالزمة للرد 

عىل كل األسئلة واالستفسارات.
وتطرق إىل الجهــود املبذولة ملعالجة بعض 
االختــالالت اإلدارية التــي فرضتها املعركة 
واإلصالحــات الجارية يف الجانــب الهيكيل 
والعملياتي التي تم تدشينها خالل العام القتايل 
واملعنوي والتدريبي 2022 ضمن خطة تطوير 
شــاملة لجميع القوى واملناطق والقطاعات 

العسكرية.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة األركان 
العامة ســري العمليات امليدانيــة عىل امتداد 
املرح القتــايل، وما يتمتع بــه األبطال من 
كفاءة قتالية ومعنوية عالية للتصدي للمليشيا 
الحوثية وإفشــال كل محاوالتها اليائســة 

ومخططاتها اإلرهابية والتدمريية.

الوزير حيدان
التي تمر بها..مثمناً الجهود التي بذلت من 
الدول الشقيقة التي استجابت لقرار املجلس 
يف جانب التدريــب والتأهيل، وفتحت كلياتها 

وأكاديمياتها لضباط الرشطة اليمنيني.
واستعرض الوزير حيدان، خالل مشاركته، 
أمس األربعاء، يف الدورة الـ 39 ملجلس وزراء 
الداخلية العــرب املنعقدة يف العاصمة تونس، 
مستجدات األحداث وتطورات األوضاع يف بالدنا 
نتيجة الحرب التي أشــعلتها مليشيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
ويف كلمة بالدنا، نقل وزير الداخلية تحيات 
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس 
الجمهوريــة، وتمنياته للــدورة كل التوفيق 
والنجاح خدمة للمصالح العليا ألمتنا وأمنها 

العربي املشرتك. 
واستعرض الوزير حيدان، األوضاع التي تمر 
بها اليمن نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا 
الحوثي وســيطرتها عىل مؤسسات الدولة، 
وما نتج عن ذلك من التدمري املمنهج والنهب 

ملؤسسات الدولة.
واشار وزير الداخلية، إىل ما تقوم به املليشيا 
الحوثية من زعزعة استقرار املنطقة واملحيط 
اإلقليمي باســتهدافها األعيان املدنية يف عدد 
من املحافظات وكذا األشقاء يف اململكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، إىل 
جانب استهداف املمرات املائية واملالحة الدولية، 
ورفضها دعوات وقف الحــرب والجنوح إىل 

السالم وتغليب مصالح اليمن. 
وشدد اللواء حيدان، عىل رضورة التنسيق 
وتضافــر الجهود يف ظل التطــورات األمنية 
والتحديــات املتالحقة التي يشــهدها العالم 
ومنطقتنا العربية، بما يساعد عىل إرساء قاعدة 
أمنية عربية صلبة تجابه كل التحديات وتحمي 
أمن شعوبنا وحرمة أراضيهم ومواطنيهم.. 
مشــرياً إىل أن املرحلة الراهنة تتطلب التنبه 
لتغول قوى اإلرهاب والرش واإلجرام بمراميها 
وأدواتها الخبيثة التي تســعى لزعزعة األمن 

واالستقرار يف منطقتنا العربية. 
إىل ذلك، ثمن وزير الداخليــة اللواء الركن 

إبراهيــم حيدان، الدعم الكبــري الذي تقدمه 
مرص لألجهزة األمنية اليمنية، وما تقدمه من 

تسهيالت ورعاية لليمنيني املتواجدين فيها. 
جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، نظريه 
املرصي اللواء محمود توفيق، وبحث معه سبل 
تعزيز التعاون بني البلديــن، بما يخدم أمن 

واستقرار البلدين الشقيقني. 
واستعرض وزير الداخلية خالل اللقاء الذي 
عقد عىل هامش اجتماع مجلس وزراء الداخلية 
العرب بتونس، الجرائم اإلرهابية التي ترتكبها 
مليشيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران، 
والتي استهدفت الشعب اليمني، واملؤسسات 
الرســمية واملمتلكات الخاصة، وتسببت يف 

تدمري البنية التحتية لوزارة الداخلية.
من جانبه، أكد الوزيــر املرصي عىل عمق 
العالقات األخوية التي تربط البلدين الشقيقني، 
واستمرار مرص يف دعم اليمن واألجهزة األمنية. 
كما بحث وزير الداخلية، مع نظريه العماني 
اللواء حمود البوسعيدي، العالقات الثنائية بني 

البلدين، وسبل تعزيز التعاون األمني. 
وأكد وزيــر الداخلية، عــىل متانة العالقة 
األخوية املشرتكة التي تربط اليمن وسلطنة 
عمان، النابعة من الجذور التاريخية واملصري 
املشرتك.. مثمناً جهود الســلطنة ومواقفها 
مع اليمن، وتعاونها املســتمر مع الحكومة 

الرشعية. 
من جهته، أكد وزير الداخلية العماني عىل 
عمق ومتانة العالقات بــني البلدين..منوهاً 
بأهمية التنســيق والتعاون املستمر ملكافحة 
اإلرهاب والجريمة املنظمة والقضايا األمنية 
املشرتكة. حرض اللقاءين سفري بالدنا يف تونس 

عبدالنارص باحبيب.

الحكومة تحذر
الدولية الحتواء الكارثة. 

وأكد وزير املياه والبيئــة املهندس توفيق 
الرشجبي، يف كلمــة الجمهورية اليمنية أمام 
الدورة الخامسة للجمعية العامة لألمم املتحدة 
للبيئة التي عقدت يف العاصمة الكيني نريوبي، 
أول أمــس الثالثاء، أن ما تتعــرض له البيئة 
اليمنية هو تدمري ممنهج وإســاءة مستمرة 
دمرت النظم اإليكيولوجيــة، من خالل زرع 
ميليشــيات الحوثي األلغــام يف الرب والبحر 
وتجريف األشجار واألحراش والعبث باملحميات 
الطبيعية، مشدداً عىل رضورة تكاتف الجهود 
من أجل إعادة النظم البيئية إىل مســتوياتها 

الطبيعية وتعافيها. 
ودعا الوزير الرشجبــي، إىل اتخاذ قرارات 
تخدم العمل البيئي املشرتك ملواجهة املخاطر 
البيئية الناجمة عن االستخدام املفرط للموارد 
الطبيعيــة وتلويث البحــر واألرض والهواء 
وإجهاد النظم األيكولوجية والتي تســببت 
بظواهر طبيعية غري معتادة..الفتاً إىل تعرض 
الجمهورية اليمنية خالل األعوام األخرية للعديد 
من األعاصري تسببت بخسائر بيئية واقتصادية 
وبرشية كبرية يف املناطق الجنوبية والرشقية 
للبالد وجزيرة سقطرى التي تعد متحفاً طبيعياً 

ومن أهم مواقع الرتاث الطبيعي العاملي.
وأكد عىل أهمية مســاعدة الــدول النامية 
واألقل نموا يف حشد املوارد وتسهيل الحصول 
عىل التمويــالت لتنفيذ املرشوعــات البيئية 
وتعزيز فرص التدريــب وبناء القدرات ونقل 
التكنولوجيا والوفاء بالتزامات الدول املتقدمة 
وتخفيف االشرتاطات ذات الصلة بالتمويالت 

املوجهة لحماية البيئة.

فقدان إعـــــــالن 

إعـــــــالن فقدان

عـــــــالن إ
قضائ إعـــــــالن  قضائي إعـــــــالن 

إعـــــــالن قضائي

قضائـــي إعـــــــالن 

قضائي إعـــــــالن 

قضائـــي إعـــــــالن 

يعلن أحمد مهدي حسن الحمزي عن فقدان بصريته 
تحكي رشاء قطعة أرض مشرتأة من لجنة االرشاف لبيع 
األرايض ويمثلها الرشيف عيل أحمد األمري بمساحة طول 
ســبعة وثالثون مرتا وعرض ثالثة وثالثون مرتا كاتب 
البصرية ناجي محسن حيدر املؤرخة بتاريخ 1984/9/1م 

فعىل من وجدها ايصالها اىل أقرب مركز رشطة.

يعلن حمزه عبدالحكيم عبده نارش 
الحكيمي  عن فقدان سجل تجاري 
باسم والده  االسم التجاري-الحكيمي 
رقم السجل )801( تاريخ االصدار 
3/5/2019م فعىل من وجده  ايصاله 

إىل اقرب قسم رشطة.

تعلن محكمة استئناف مأرب  
بــأن عىل املتهــم/ وائــل أحمد 
عبدالجليل العدينــي الحضور اىل 
محكمة استئناف م/ مأرب خالل 
مدة شهر من تاريخه ما لم سيتم 
محاكمته غيابيا وفقأ للمواد )285( 
وما بعدها من اإلجراءات الجزائية.

تنفيذا لقرار املحكمة يف جلستها املنعقدة بتاريخ 
2022/2/7م يف القضية الشخصية املرفوعة من 
املدعية/ رمزية درهم عيل محمد القديس ضد املدعى 
عليه/ يحيى أحمد عوض دعوى نفقة فعىل املدعى 
عليه الحضور اىل املحكمة بتاريخ/2022/2/27م 

لحضور الجلسة واستالم الدعوى والرد عليها.

تقدم إىل محكمة حريب االبتدائية مطيع محمد 
عبدالله غالب قايد مدعيــا أنه تم الغلط يف لقبه يف 
البطاقة الشخصية بأن كتب الخطأ / مطيع محمد 
عبدالله غالب قايد الجنيد والصحيح هو / مطيع 

محمد عبدالله غالب قايد. 
ويطلب اثبات ذلك بحكم رشعي.

تعلن محكمة مــارب االبتدائية بأن عىل 
املتهم/ محمد نارص راشد الرباط الحضور 
إىل محكمة مارب االبتدائية خالل مدة شهر 
من تاريخه ما لم ســيتم محاكمته غيابيا 
وفقا للمواد)٢٨٥( وما بعدها من اإلجراءات 

الجزائية.

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأن عىل املتهم 
رأفت رفيق سيف الصربي الحضور إىل محكمة 
مارب االبتدائية خالل مدة شهر من تاريخه ما 
لم سيتم محاكمته غيابيا وفقا للمواد)٢٨٥( 

وما بعدها من اإلجراءات الجزائية.

تعلن محكمة استئناف محافظة تعز عن فقدان بصرية تخص األخ/ محمد أحمد عيل 
الشــمريي للعقار فله مكونة من دور ألريض وأربع غرف الكائن/ املقشب التابع لحول  
الجهم العليا مزارع البرتاء واملبنية عىل مساحة سبعة عرش قصبة املحددة من جهة الرشق 
قبلة ملك عبدالباقي ومن جهة الغرب الطريق ومن جهة الشــمال ملك عبدالباقي ومن 
جهة الجنوب ورثة غانم عبده املحررة بقلم كاتبها األمني فاضل محمد عبدالله آل ناجي 
بتاريخ: 2008/1/29م واملعمدة بمحكمة رشق برقم قيد 41 بتاريخ 1/18/ 1429هـ 
فمن عثر عليها أو له وجه اعرتاض رشعي عليه التقدم اىل مقر املحكمة خالل شهر من 

تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة بأنه وتنفيذا لقرار 
املحكمة العسكرية الثالثة الصادر يف جلستها املنعقدة يوم 
األربعاء بتاريخ 15/ رجب/ 1443هـــ املوافق: 2/16/ 
2022م يف القضية الجنائية رقم 18 لســنة 2020م/ج.ج 
والخاصة باتهام كل من/ -1 حاشد درهم األحمر -2 يحيى 
صيفان كباس -3 طارق عيل عبده الصامت -4 نادية شهاب 
فراص أبو غانم بأن عليهم الحضور اىل املحكمة العسكرية 
الثالثة لحضور جلسة محاكمتهم طبقا إلجراءات محاكم 
املتهمني الفارين من وجه العدالة استنادا اىل نص املادة )68( 
من القرار الجمهوري رقم )7( لسنة 1996 بشأن اإلجراءات 

الجزائية العسكرية.

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز واللجنة التحضريية لجمعية أبناء 
الشجوف للتنمية االجتماعية الخريية بأنه تقرر عقد االجتماع التأسييس للجمعية يوم الثالثاء 
املوافق 2022/3/8م  وذلك يف تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر/ منزل مفيد عبدالجبار عزلة/ 
الضباب منطقة / الشــجوف مديرية / صرب املوادم وذلك ملناقشة مرشوع النظام األسايس 
وإقــراره وانتخاب هيئة إدارية   ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية. فعىل األعضاء املؤسســني 

واملنتسبني للجمعية الحضور يف املكان والزمان املحددين أعاله.
علما أن االنتساب سيظل مفتوحا وذلك لدي األخ/ عنرت عبدالله عبده أمري )733610797( 

حتى موعد عقد االجتماع التأسييس للجمعية.

تقدم ملحكمة مأرب االبتدائية عبدربه أحمد رجب التام 
مدعيا أنه وقع عليه خطأ يف بطاقته الشخصية وذلك 
أنهم ذكروا اسم جده رجب  والصحيح أن اسم جده هو 
عبدربه ويطلب تعديله حتى يكون عبدربه أحمد عبدربه 
التام ويطلب إثبات ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض 
عليه تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خالل مدة شهر من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

تعلن محكمة املخاء االبتدائية مكتب قلم التوثيق أن املدعو/ نجيب محمد سالم 
الصلوي قد تقدم بطلب استخراج بصرية بدل فاقد لبصريه باسمه مدعيا أنها فقدت 
يف األحداث الحالية بمدينة املخاء والتي تحكي رشاؤة من البائع إليه عبده محمد 
أحمد سعيد طبييل الراجي من أهايل املخاء واملحررة بخط كاتب املحكمة محمد 
عبدالوهاب عبدالله األرض الكائنة خارج مدينة املخاء مساحة وقدرها ستون ذراع 
شمال جنوب ومائة وخمسون ذراع رشق غرب بتاريخ 2007/11/25م ومن له 
أي اعرتاض عليه تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خالل مدة شهر من تاريخ نرش 

هذا اإلعالن. ما لم فإن املحكمة ستتخذ ضده اإلجراءات القانونية.  

تقدم اىل قلــم التوثيق بمحكمة غرب تعــز االبتدائية 
األخ/ياســني عبده ســيف صالح الجندي يحمل بطاقة 
برقم )04010351394( صادر من محافظة تعز بتاريخ 
2014/6/15م بالوكالــة مــن األخ / عبداملنعم محمد 
أحمد الرشماني والوكالة املحــررة بخط كاتب محكمة 
غرب تعز االخ/ عبدالله عبدالرحمن الخرســاني املؤرخة 
2022/1/13م وذلك بطلب اســتخراج بصرية بدل فاقد 
لبصرية رشائه من البائع له أمني محمد ســلطان سيف 
الحمــريي واملبيع العمارة الكائنة بشــارع املرور مدينة 
تعز املعروفة مســاقي شعب املغيســيل من مزاع صينة 
تعز  وقدر املساحة عرش قصب عشارية والبصرية محررة 
بخط األمني/ عبدالرحيــم عبدالرحمن قحطان املؤرخة 
2006/3/29م واملعمدة بقلم توثيق محكمة غرب تعز برقم 
)591( وتاريخ 2006/8/29م فمن لدية أي اعرتاض عىل 
هذا الطلب التقدم اىل محكمة غرب تعز االبتدائية خالل شهر 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية بأن عىل املدعى 
عليــه/ نارص محمد عبدالله راجــح  الحضور اىل 
محكمة مأرب االبتدائية خالل مدة شهر من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن للرد عــىل دعوى النفقة املرفوعة 
ضده من قبل املدعية/ فايزة يوسف عبدالله محمد 
السامدي ما لم سيتم الســري يف إجراءات القضية 

طبقا للقانون.

قضائي قضائيإعــــالن  قضائيإعــــالن  إعـــــــالن  ن عـــــــال إ

قضائي إعــــالن 

تتمات األولى..
أخبار وتتمات2
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جدد مجلس الوزراء الرتحيب بالقرار"2624" الصادر 
عن مجلس األمن، االثنني املايض، الذي وصف وصنف 
مليشــيا الحوثي التابعة إليران " جماعة إرهابية"، 
وإدانة هجماتها العابــرة للحدود عىل املدنيني والبنية 
التحتية املدنية يف السعودية واإلمارات، وإدراجها ككيان 
عىل قائمة العقوبات يف ظل حظر الســالح.. مؤكدا أن 
هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة 
اإلرهابية، ويعمل عىل وقف الدعم اإليراني لها، بما يف 
ذلك تهريب األســلحة الذي يؤدي إىل إطالة أمد الحرب 

ومفاقمة األزمة اإلنسانية.
جاء ذلك أثنــاء اجتماعه الــدوري، أمس األربعاء، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، برئاسة رئيس املجلس الدكتور 
معني عبدامللك، ووقف أمام عدد من املســتجدات عىل 
الصعيدين الداخيل والخارجي، يف ضوء تأكيد اإلجماع 
الدويل حول ما يجري يف اليمن والذي تجســد يف قرار 

مجلس رقم 2624 الصادر مؤخرا.
ولفت املجلس إىل أن القرار الصادر تحت البند السابع 
وبتأييد جميع الــدول دائمة العضوية، وإجماع كبري، 
يمثل خطوة يف االتجاه الصحيح للضغط عىل مليشيا 
الحوثي للعودة إىل مسار السالم والحد من انتهاكاتها 
وجرائمها اإلرهابية وتهديدها لألمن واالســتقرار يف 
املنطقة وسالمة املالحة الدولية يف البحر األحمر.. داعيا 
الدول الشقيقة والصديقة إىل ترجمة القرار )2624( 
عىل مستوى بلدانهم، عرب إصدار القوانني التي تصنف 
مليشــيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات 

عليها.
وناقش املجلس عدد من األفكار والرؤى لإلجراءات 
الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس األمن والبناء 
عىل استمرار اإلجماع الدويل تجاه األزمة يف اليمن، وذلك 
نحو تريع جهود اســتكمال استعادة الدولة وإنهاء 

االنقالب.
وأحيط مجلس الــوزراء بتقارير عــن التحركات 
العملياتية لقوات الجيش والعمالقة واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل والشعب اليمني يف مختلف جبهات القتال 
ضد مليشيا الحوثي، واإلسناد الحكومي وتحالف دعم 
الرشعية بقيادة األشقاء يف اململكة العربية السعودية 
لهذه التحركات لتغيري خارطة العمليات العســكرية 
باتجاه تريع إنهاء االنقالب واستكمال استعادة الدولة 
إذا واصلت مليشيا الحوثي وبإيعاز من إيران رفضها 
للحل الســيايس املبني عىل املرجعيات الثالث املتوافق 
عليها محليا واملؤيدة.. منوها بالعمليات العســكرية 

وبإسناد كبري من تحالف دعم الرشعية يف جبهة حرض 
والخســائر البرشية واملادية الفادحــة التي تتكبدها 
مليشيا الحوثي يف جبهات حجة وغريها من الجبهات.

واستعرض رئيس الوزراء، مســتجدات وتطورات 
األوضاع عىل مختلف املســتويات العسكرية واألمنية 
واالقتصادية والخدمية، والجهود املبذولة للتعامل معها 
يف مختلف الجوانب وفق األولويات القائمة.. مشددا عىل 
رضورة مضاعفة الجهود من قبل الوزارات والجهات 
ذات العالقة واالرتقاء إىل مستوى التحديات االستثنائية 
والرتكيز عىل تنفيذ املهام املوكلة إليها والتي تمس حياة 

ومعيشة املواطنني.

وتطرق الدكتور معني عبدامللك، إىل املستجدات العاملية 
األخرية وتأثريهــا املحتملة عىل تغطيــة احتياجات 
السوق املحلية من املواد األساسية خاصة ماده القمح، 
والقرارات التي اتخذها االجتماع االســتثنائي املنعقد 
مع الوزارات والجهات املعنية، وكبار مستوردي القمح 
واملواد األساسية والغرفة التجارية عدن، للتعامل معها.. 
الفتا إىل أن املؤرشات واملخزون االحتياطي الحايل جيد 
ويغطي االحتياج ألربعة اشهر قادمة، والتي توفر فرصة 
للتحرك يف املسارات البديلة التي تم اعتمادها ملواجهة 

أي انعكاسات محتملة.
وأشار رئيس الوزراء، إىل التحضريات الجارية لعقد 
مؤتمر االستجابة اإلنسانية يف ١٦ مارس الجاري برعاية 
األمم املتحدة، وتداعيات نقص التمويل عىل مســتوى 
األمن الغذائي وتشــغيل املنشــآت الحيوية، وحرص 
الحكومة عىل رفع كفاءة توظيف املساعدات، وتقليص 
حجم النفقات املصاحبة التشــغيلية وغريها، وفرض 
ضوابط مشددة لضمان وصول املساعدات ملستحقيها.

ونوه مجلس الوزراء باآلثار امللموسة والجيدة املرتتبة 
عىل انتظام أعمال الوزارات واملؤسسات الحكومية يف 
العاصمة املؤقتة عدن.. موجها ببــذل مزيد من بذل 
الجهود وتركيزها يف تحسني مستوى الخدمات ورفع 

طاقة املؤسسات وتسهيل أعمالها.
كما دعا كافة القوى املنضوية تحت راية الدولة إىل 
مزيد من التماسك واالنسجام ومساندة جهود الحكومة 
يف تعزيز االستقرار بما يشكله من رشط أسايس لنجاح 
املؤسسات يف أداء مهماتها وواجباتها بطريقة تخفف 
من األوضاع الصعبة وتحســن من مستوى معيشة 

املواطنني.
وطمأن مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني، 
حول اســتعدادات وجاهزية الحكومــة للتعاطي مع 

التأثــريات املحتملة لألزمة العامليــة وبدعم كبري من 
األشقاء يف التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات.. مؤكدا أن كثرياً من التفاهمات والدعم 

ستكون ملموسة يف الفرتة القادمة.
وأحاط وزير الصحة العامة والسكان، املجلس بنتائج 
تنفيذ الجولة األوىل مــن حملة التحصني الصحي ضد 
شلل األطفال دون سن العارشة من العمر يف عدد من 
املحافظات.. موضحا أن الحملة أنجزت يف 11 محافظة 
وحققت نسبة نجاح وصلت إىل 89 باملائة، وشملت ما 
يصل إىل ٢.٢ مليون طفل، ومازالت الحملة مستمرة يف 

محافظة سقطرى.
بدوره أشاد املجلس بالجهود التي بذلت من قبل وزارة 
الصحة والفرق والكوادر الطبية والسلطات املحلية يف 
املحافظات املحررة إلنجاح حملة التحصني ضد شلل 
األطفال.. مجددا دعوته للمجتمع الدويل للضغط عىل 
مليشيا الحوثيني للسماح لحملة وفرق التحصني بالعمل 

يف مناطق سيطرتهم.
واطلع مجلس الــوزراء، عىل تقريــر وزير النفط 
واملعادن، حول وضــع املشــتقات النفطية يف عدن 
واملحافظات املحررة واملخــزون االحتياطي املوجود، 
وجهود ضبط االستقرار التمويني والسعري من هذه 
املواد الحيوية.. مشريا إىل جهود الوزارة يف رفع إيرادات 
الدولة من خالل استئناف إنتاج النفط الخام يف قطاعات 

مهمة خاصة يف محافظة شبوة.
كما تطرق إىل مســتوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
لتوفري النفط الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس يف 

العاصمة املؤقتة عدن.
كما استمع مجلس الوزراء إىل تقرير وزير األوقاف 
واإلرشاد حول أنشطة الوزارة ومكاتبها يف املحافظات، 
والجهود التي تبذلها ألداء مهامها يف مختلف الجوانب.

أكد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، أن موضوع 
األمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره 
إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وأن ضمان 
األمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة 
اإلنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ 
انقالبها عىل السلطة الرشعية وإشعالها للحرب أواخر 
العام 2014م..موضحــا أن الحكومة تتابع تطورات 
الوضع العاملي باهتمام بالغ وحريصة بالرشاكة مع 
القطاع الخاص الوطني عىل تنويع بدائل االســترياد 
وإيجاد كل الحلول التي تعمل عىل تحقيق االستقرار 

التمويني للسلع األساسية.
جاء ذلك خالل ترؤوسه، الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، اجتماعا اســتثنائيا للوزارات والجهات املعنية، 
وكبار مســتوردي القمح واملواد األساسية والغرفة 
التجارية عدن، ملناقشــة وتنســيق الجهود املطلوبة 
للتعامل مع املســتجدات العاملية األخرية وتأثرياتها 
املحتملة عىل تغطية احتياجات الســوق املحلية من 
املواد األساسية خاصة ماده القمح، والسيناريوهات 
املطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن 

استقرار األسواق وتوفر السلع.
وأشــار رئيس الوزراء، إىل التسهيالت التي تقدمها 
الحكومة لدعم اســترياد املواد الغذائية األساســية 

ومنها اإلعفاءات الجمركية للسلع األساسية والرسوم 
التفضيليــة الرضيبيــة، ونقل الشــحن مبارشة إىل 
الصوامــع دون الحاجة إىل دخــول املوانئ.. الفتا إىل 
استعداد الحكومة لتقديم املزيد من التسهيالت اإلضافية 
ملساعدة القطاع الخاص واإلسهام يف ضمان وفرة املواد 

األساسية واستقرار األسعار للسلع التموينية.
وشدد الدكتور معني عبدامللك، عىل الوزارات والجهات 
الحكومية ذات العالقة والقطاع الخاص واملستوردين، 
ومضاعفة الجهود والعمل بشــكل مشرتك لتجاوز 
التحديات القائمة وتنفيذ املقرتحات املطروحة لتحقيق 
االستقرار التمويني والسعري..الفتا إىل أن املسؤولية 
مشرتكة وال يجب التهاون بأي شــكل من األشكال 
مع قوت املواطنني واتخاذ كل التدابري التي من شأنها 
ضمان تعزيز املخزون االسرتاتيجي من املواد األساسية 

خاصة القمح.
وجرى خالل االجتماع، تقييم املخزون االحتياطي 
الحايل من القمح واملواد األساســية، وأكدت التقارير 
توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات السوق املحلية 
لألربعة األشــهر القادمة، وخطط االسترياد للشهور 
الالحقة والبدائل املتاحة لتغذية املخزون االسرتاتيجي 

بالتعاون بني الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم اســتعراض عدد من التقارير حول كميات 

الواردات من القمح واملواد األساسية خالل العام املايض 
2021م، ومصادر االسترياد، إضافة إىل عقود االسترياد 
للعام الجــاري، واملقرتحات الكفيلــة بالحفاظ عىل 
األمن الغذائي وتوفري احتياجات املواطنني من السلع 
واملواد الغذائية األساسية وبأسعار معقولة وبالجودة 

املطلوبة.
وأقر االجتماع وضع آلية مشــرتكة بني الحكومة 
ممثلة بوزارتــي الصناعة والتجــارة واملالية والبنك 
املركــزي ومحافظي املحافظــات املختلفة والغرفة 
التجارية لتنظيم املخزون وعمليات االسترياد والحفاظ 
عىل استقرار العملة وتوفري الغطاء النقدي وتماسك 

سالسل اإلمداد.
وكلف وزارة الصناعــة والتجارة، بعقد اجتماعات 
دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي 
القمح واملواد األساسية، ملتابعة التطورات أوال بأول، 
وتنســيق العمل لتعزيز الحمــالت امليدانية لضمان 
استقرار الســلع األساســية ومواجهة أي تالعب أو 

احتكار أو رفع غري مربر لألسعار.
شارك يف االجتماع، وزيرا التخطيط والتعاون الدويل 
واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد األشول وأمني 
عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير املالية 
هاني وهاب، ورئيس مصلحــة الجمارك عبدالحكيم 

القباطي، ورئيس جهاز اســتيعاب تعهدات املانحني 

أفراح الزوبه، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، 

أبوبكر باعبيد، وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات 

العالقة، وكبار مستوردي القمح واملواد األساسية.

يشــارك رئيس 
مجلس الشــورى 
الدكتور أحمد عبيد 
أعمال  يف  دغر،  بن 
رابطــة  مؤتمــر 
مجالس الشــيوخ 
والشورى واملجالس 
إفريقيا  يف  املماثلة 
العربي  والعالــم 
املنعقد يف العاصمة 

املغربية الرباط.
وأكــد رئيــس 
مجلس الشــورى 
وصولــه،  لــدى 
أمــس األربعــاء، 

العاصمــة املغربية 
الرباط ولقائــه نائب رئيس مجلس 
املستشــارين املغربي فؤاد قديري، 
بحضور ســفري بالدنا لدى اململكة 
املغربيــة عزالديــن األصبحي، عىل 
عمق العالقات األخوية املتميزة بني 

الجمهورية اليمنية واململكة املغربية.. 

مثمناً مســاندة ومواقــف املغرب 

الداعمة لليمن ورشعيته الدستورية 

ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور بن دغر، إىل موقف 

اململكة املغربية الدائم 
لدعم عملية السالم 
والشــامل  العادل 
استناًدا إىل مرجعياته 
بما  عليها،  املتوافق 
فيها قــرار مجلس 
األمن رقــم 2216.. 
مشــيداً بــاألدوار 
البطولية والتضحيات 
التــي  الجســيمة 
قدمتهــا اململكــة 
املغربية الشــقيقة 
تجاه اليمن يف أزمته 

الراهنة.
وســيعقد رئيس 
مجلس الشورى عىل هامش مشاركته 
يف املؤتمــر، لقاءات مــع القيادات 
الربملانية والشورية املغربية، والعربية، 
واإلفريقيــة. رافــق رئيس مجلس 
الشــورى، عضو املجلس الدكتور 

عبدالخالق عبداملجيد.

أكد وزير األوقاف واإلرشاد محمد 
شــبيبة، عىل أهمية دور ورســالة 
وزارة األوقاف واإلرشاد وما تقوم به 
تجاه الوطن واملجتمع .. مشــرياً إىل 
سياسة الوزارة تجاه الوقف ورشف 
حمايته والحفاظ عليه والتنسيق مع 
السلطات املحلية والجهات األمنية 

لدفع أي اعتداء يطاله.
وشدد الوزير شبيبة، عىل حرمة 
استغالل الوقف والبسط عىل أراضيه 
وعقاراته وممتلكاتــه.. الفتاً إىل أن 
الحكومــة لديها توجــه واضح يف 
معالجة قضايا الوقف واستثماره يف 
إطار األهداف التي أوقف ألجلها وبما 

يعود بالنفع عىل املواطن والدولة. 
جاء ذلــك أثناء اختتــام وزارة 
األوقاف واإلرشــاد، االثنني املايض، 
يف العاصمــة املؤقتة عــدن، اللقاء 
التشــاوري املوســع األول لقيادة 
الوزارة ومدراء عموم مكاتب األوقاف 

يف املحافظات.
اللقاء، ملناقشة إنجازات  وكرس 

قطاعات الــوزارة للعــام املايض 
وخطط العمل للعام الجاري ٢٠٢٢م.
ونوه الوزير شــبيبة، إىل تحري 
اإلجــراءات الرشعيــة والقانونية 
وعدم تجاوز الصالحيات أثناء تأجري 
أو إبرام أو استثمار أرايض الوقف.. 
مشدداً عىل رضورة االلتزام بإطار 
الربنامج اإلرشادي املعتمد، واالهتمام 
برفع مســتوى الوعي العام تجاه 
املخاطر املحدقــة بالهوية اليمنية 
والعقيدة اإلســالمية، وتوضيح ما 
تقوم به املليشيات الحوثية الساللية 
املدعومــة إيرانيًا من نرش للخطاب 
الطائفي املقيت واســتغاللها لكل 
الوســائل بما يف ذلك تغيري املناهج، 

واالنحراف برسالة املساجد.
واستمع وزير األوقاف واإلرشاد، 
إىل رشح موســع من مدراء عموم 
املكاتب يف املحافظات وأهم ما أنجزوه 
وأبــرز املشــاكل والصعوبات التي 
تواجه مكاتبهم وكيفية معالجتها 

وطريقة حلها.

رحب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية 

جملس الوزراء: القرار"2624" حيد من القدرات العسكرية جلامعة احلوثي اإلرهابية ووقف الدعم اإليراين هلا

 للوزارات المعنية وموردي القمح بالعاصمة المؤقتة عدن
ً
 استثنائيا

ً
خالل ترؤسه اجتماعا

رئيس الوزراء: األمن الغذائي حيتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره إحدى التحديات الرئيسية
سنقدم املزيد من التسهيالت للقطاع اخلاص لتوفري املواد األساسية واستقرار األسعار

بن دغر يشارك يف أعامل مؤمتر رابطة 
جمالس الشيوخ والشورى بالرباط

أثناء اختتام اللقاء التشاوري األول لقيادة الوزارة 

الوزير شبيبة يؤكد عىل أمهية دور ورسالة وزارة األوقاف واإلرشاد جتاه الوطن واملجتمع
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أشاد رئيس أركان حرب محور تعز، العميد 
الركن عبدالعزيز املجيدي بتضحيات املقاتلني 
وروحهم العالية وصمودهم يف وجه مليشيا 
الحوثي اإليرانية.. مشدداً عىل رضورة التحيل 
بمزيد من اليقظة، واالستعداد القتايل العايل 

لتنفيذ املهام يف مختلف الظروف. 
 جاء ذلك أثناء تفقده يوم األربعاء ألبطال 
الجيــش واملقاومة املرابطــني يف الخطوط 

األمامية لجبهة األربعني شمال مدينة تعز. 
واستمع أركان حرب املحور خالل الزيارة 
من قيــادات الجبهــة إىل رشح مفصل عىل 
األوضاع واملســتجدات امليدانية ، مطلعاً عىل 
اآلليات الحوثية التــي دمرها األبطال خالل 
املعارك األخرية.. مشيدا ببطولتهم ونجاحهم 

يف تكبيد املليشيا يف العتاد واألرواح. 
 ويف وقت سابق زار رئيس أركان حرب محور 
تعز يوم اإلثنني املايض جرحى الجيش الوطني 
يف مستشفى الثورة التعليمي اطلع خاللها عىل 

أحوالهم والخدمات الطبية املقدمة لهم .
وخالل الزيارة أشــاد العميد املجيدي بدور 
الجرحى وتضحياتهم يف ســبيل الدفاع عن 

الوطن ودحر املليشيا الحوثية اإليرانية.

 كما واستمع من الطاقم الطبي والتمرييض 
يف املستشــفى إىل رشح واف حول األوضاع 
الصحية للجرحى .. من جانبهم، عرب الجرحى 
عن شــكرهم لقيادة محور تعز واهتمامها 

بجرحى الجيش الوطني.. مؤكدين عودتهم إىل 
جبهات القتال وتحرير ما تبقى من املناطق 
التي التزال تحت ســيطرة مليشيا االنقالب 

واستعادة مؤسسات الدولة.

أقامت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة، مســاء الثالثاء، بمحافظة مأرب، فعالية 
عزاء يف وفاة فقيد الوطن اللــواء الركن عبدالله 
الصبيحي قائد اللواء 39 حماية رئاسية قائد محور 

أبني.
واستعرض املعزون، األدوار البطولية واملواقف 
املرشفة التي جّســدها العميــد الصبيحي طيلة 
حياته املهنية، ومنها أدواره البطولية يف مواجهة 
املرشوع الحوثي اإليراني منذ حروب صعدة، وصوالً 
إىل دحرها من العاصمة املؤقتة عدن عام ٢٠١٥، 
وكان يف جميع املواقف واملعارك التي خاضها جندياً 

وفياً وقائداً شجاعاً ال يشق له غبار.
وأكــد املعزون امليض عىل خطــى الفقيد وعىل 
درب كل شهداء الوطن األبرار حتى اجتثاث البذرة 
الحوثية اإليرانية الخبيثة واســتعادة مؤسسات 
الدولة وقيم الحرية والعدالة واملواطنة املتساوية.

حرض فعالية العزاء، أعضــاء مجلس النواب 
عبدالوهاب معوضة، وحسني السوادي، والدكتور 
محمد العسيل، ومستشار نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة اللواء الركن عبدالعزيز الشمريي، ونائب 
رئيس هيئة اإلسناد والدعم اللوجستي اللواء الركن 
عيل منصور الفضيل، ونائب رئيس هيئة التدريب 
والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابيس، 
ومدير دائرة العالقات بوزارة الدفاع العميد الركن 
عيل الثور، ومدير دائرة اإلمداد العميد الركن عبدالله 
الســقلدي ومدير دائرة التوجيه املعنوي العميد 
الركن احمد عيل األشــول وقائد اللواء 143مشاة 
العميد الركن ذيــاب القبيل، وعــدد من قيادات 

وضباط هيئات ودوائر وزارة الدفاع.

على هامش الفعالية 
ويف الفعالية التي طغت عــىل تفاصيلها مآثر 
وبطوالت الفقيد سمت األنفس وترشب الحارضون 
من معني ال ينضب مــن التضحية والبطولة التي 
تركها الفقيد البطل اللواء الركن عبد الله الصبيحي 
رحمة الله تغشاه ..اللواء عبد العزيز الفقيه رئيس 
هيئة اإلسناد اللوجستي بوزارة الدفاع  تحدث يف 
ترصيح خاص ل٢٦ سبتمرب حول مناقب الفقيد 
وقال : تلقينا بأسف وحزن كبريين نبأ وفاة املغفور 
له بإذن الله اللــواء الركن عبدالله الصبيحي قائد 
اللواء 39 حماية رئاسية قائد محور أبني،  ملا كان 

يحتله هذا البطل من مكانة كبرية يف قلوبنا وقلوب 
كل اليمنيني ملا تميز به من صفات قيادية وإنسانية 

عظيمة  
وأضاف اللواء الفقيه: كان الفقيد قائدا جمهوريا 
وحدويا مقارعا للباطل يف صف الجمهورية منذ 
بداية مسريته العسكرية، وعزاؤنا فيه أنه قد أدى 

ما عليــه يف كل معارك البطولــة والرشف، يف كل 
معارك مقارعة املليشيا الحوثية اإليرانية ومختلف 
املشــاريع الضيقة التي تنال من أمن واستقرار 

الوطن ووحدته وعزته وشموخه.
كان اللــواء الصبيحي رجال بحجــم الوطن، 
يحمل هم هذا الوطــن وهذه األمة، ال ينحني ألية 

ضغوطات أو أجندات ثابتا يف صف الرشعية، وقائدا 
محنكا يمتلك صفــات قيادية كبرية أحبه كل من 
عرفه ســواء نحن كزمالء له يف العمل أو الجنود 
وضباط صف وكل منتسبي الوحدات العسكرية 
التي قادها، حيث ترك فيهم أثــرا كبريا جدا. أثر 
بعناوين التضحية والرجولة والشهامة واإلقدام 
وحب الوطن، كما تخرج من مدرســة هذا الرجل 
العظيم كثري من القــادة، فإن فقدنا اللواء الركن 
الصبيحي عليه رحمة الله، فعزاؤنا أنه أعقبنا يف 
هذه الوحدات بعسكريني أفذاذ إن شاء الله سوف 
يحملون الراية من بعده إلخراج الوطن من محنته 
وانتصار الحق والعدل والجمهورية والدســتور 
والقانون واالنتصارات عىل كافة املؤامرات بإذن 

الله عز وجل.

شجاعة وثبات 
من جانبه تحدث العميــد عبدالله معزب قائد 
اللواء 23 ميكا عن الفقيد اللــواء الركن عبدالله 
الصبيحي قائالً: حقيقة مثل لنا رحيل اللواء الركن 
عبدالله الصبيحــي قائد محور أبني قائد الحماية 
الرئاسية فاجعة كبرية وخسارة وطنية عظيمة، 
فقد عرفناه وعرفه الجميع قائدا مثابرا وشجاعا 
صادقا، وظل وفيا لوطنه ومدافعا عن قضايا شعبه 
وأمته بإخالص وتفــان ، وكان يف مقدمة القادة 
الذين وقفوا ضد مرشوع مليشيا الحوثي اإليراني 
اإليرانية، حيث أذاق املليشيا الحوثية خسائر كبرية، 
وكان من طليعة القادة الكبار املحررين للعاصمة 

املؤقتة عدن من املليشيا اإلرهابية.
 عــاش الفقيد رحمة الله تغشــاه عفيف اليد 
متحيزا ملبادئ وأهداف الثورة اليمنية ســبتمرب 
وأكتوبر والوحدة اليمنية واملكتسبات الوطنية، كما 
كان ثابتا يف مواقفه الوطنية، ملبيا لدعوات الوطن 

والدفاع عنه يف كل ساعة وحني.
وأضاف العميد معزب : لقد عرفت الفقيد اللواء 
عبدالله الصبيحــي رحمه الله تقريبا يف 2011  يف 
قطاع املالحيظ، وسعدنا كثريا بمعرفته، واستفدنا 
منه املثل والقيم واألخالق  والشخصية العسكرية 

املتواضعة الفذة التي كانت تميزه عن اآلخرين.
رحم الله الفقيد وأســكنه جنات الفردوس مع 
النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن 

أولئك رفيقا.

* المحامية/ زعفران زايد

سيكون هذا القرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة فقد 
ظل الشعب اليمني يرتقب ويتطلع لهذا القرار  ويتابع 
جميع جلساته املعنية باليمن ويرتقب جلسات ودورات 
مجلس حقوق اإلنسان  ليحصل عىل إنصاف دويل وعادل 
ويرتقي ملطالبه يف تصنيف املليشيات الحوثية اإليرانية 
كجماعه إرهابيــة ترتكب جميع الجرائــم املذكورة 
واملنصوص عليها يف ميثاق واتفاقيات حقوق اإلنسان 
وأيضا املنتهكة لقوانني حقوق اإلنسان املنظمة لقواعد 
الحرب وقد اســتبرش اليمنيون خريا عندما تم تصنيف 
املليشــيات الحوثية كجماعة إرهابية من قبل الواليات 
املتحدة األمريكية والتي أوقفــت العمل به  العتبارات 
إنسانية وقد بدأت خالل األشهر املاضية إعادة النظر يف 
إمكانية تفعيله بناء عىل طلب أعضاء مجلس الكونجرس 
األمريكي فجاء القرار الذي يعــد انتصارا تاريخيا ولم 
نكن نتوقعه يف 27/3/2022 يف جلســته رقم )8981( 
حيث صدر القرار رقم )2624( بعدة نقاط ولعل البعض 
قرأها من زاوية واحدة دون معرفة بفاعلية القرار فينظر 
البعض أنه قرار يحظر رشاء األسلحة دون أن يفهم اآلتي:

اوال. تم تصنيف الحوثيني بأنهم جماعة إرهابية وهذا 
الوصف يأتي لجماعة تم تصنيفها ووصفها باإلرهاب 

وقد ذكر نصا.
ثانيا: كنا ننتظر تصنيف الواليات املتحدة األمريكية 
منفردة ليتم بعدها العمل من أجل اقناع االتحاد األوروبي 

أيضا والدول دائمة العضوية بجهود ومراحل طويلة.
فجاء القرار ٢٦٢٤ لتصنيف املليشــيات الحوثية من 

مجلس األمن الجامع لدول العالم
أي أنــه تصنيف دويل بمــا فيها الواليــات املتحدة 

األمريكية.
ثالثا. جاء هذا التصنيف من الــدول الخمس دائمة 
العضويــة يف مجلس األمن والتــي تمتلك حق النقض 
)الفيتو( وهذه الدول من النــادر أن تجمع عىل موقف 

دويل وهذا أيضا انتصار وموقف تاريخي.
رابعا: لم تعرتض أي دولــه يف مجلس األمن عىل هذا 
القرار مطلقا، ويف معظم الجلسات نجد التصويت يتوزع 

بني املوافقة واالعرتاض والصمت
خامسا: التزام الصمت من أربع دول.. لعدم االكرتاث 
لهذه الجماعة اإلرهابية وإيجاد توازن شكيل يف التصويت.

بالنســبة لآلثار املرتتبة عىل القرار  2624 هي كثرية 
ويطول رشحها ولعل أهمهــا أن العقوبات التي تطال 
املليشــيات الحوثية اإلرهابية ستطال أي متورط يثبت 

تعاونه يف إمداد هذه الجماعة اإلرهابية باألسلحة.
وسيعترب ممول وداعم لإلرهاب الدويل أيضا لن ننىس 
أبدا املوقــف التاريخي والجهود الدبلوماســية املزاولة 
عىل الصعيد الدويل من قبل اململكة العربية الســعودية 
واإلمارات العربية املتحدة الذين كان لهم الفضل يف إحداث 
تغيري كبري يف مصري وتاريخ اليمن ولعل أبرز هذه األدوار 

هو إصدار القرار 2624
نظرا للجهود الدبلوماســية وإثبات تورط املليشيات 

الحوثية يف اإلرهاب الدويل.

* رئيس مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

القرار التارخيي
ملجلس األمن رقم 2624

أثناء تفقده لألبطال في جبهة األربعين وجرحى الجيش في مستشفى الثورة

العميد املجيدي يشيد بتضحيات األبطال وصمودهم يف التصدي ملليشيا احلوثي االرهابية

  اللواء الفقيه: عرفته المعارك جنديًا وفيًا وقائدًا شجاعًا ال يشق له غبار
  العميد معزب: الفقيد الصبيحي قائد جمهوري ووحدوي صاحب 

مواقف بطولية نادرة

في فعالية عزاء نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة األركان

الفقيد اللواء الركن الصبيحي.. قائد انترص للجمهورية والثوابت الوطنية

مؤسســـي اعالن 

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب بأنه يف يوم االربعاء املوافق 2202/2/32م 

تم عقد االجتماع التأسييس الثاني ملؤسسة يمن الغد  التنموية والذي تم فيه مناقشة وإقرار مرشوع 

النظام األســايس ملؤسســة يمن الغد  التنموية وقد تم تعيني أعضاء مجلس األمناء ولجنة الرقابة 

والتفتيش بالقرار اإلداري رقم )1(  للعام 2202م

أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

عضواًمحمد ناجي محمد النهمي7رئيسامحمد حمود عبدالله البكري1

عضواًمحمد حسن عيل عكروت8األمني العامخالد داوود أحمد النهاري2

عضواًحسن محمد معاىف األهدل9م/ مايلعصام محمد أحمد الزنداني3

عضواًهناء محمد محمد الخطيب10رئيس مجلس االمناءحازم أحمد عيل الحرف4

عضواًشفيقة فارع عيل أحمد11عضوانبيل عبدالعزيز عيل السياغي5

عضوامحمد سعد عيل عيىس6

 ثانيا لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

عضواجمال دحان صالح العوايض2رئيساًمنصور صالح محمد غياث1

عضواًعبدامللك أحمد عبده العامري3

مؤسســـي اعالن 
يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب بأنه يف يوم الخميس املوافق 2202/2/42م تم عقد 
االجتماع التأسييس الثاني ملؤسسة شباب إقليم سبأ والذي تم فيه مناقشة وإقرار مرشوع النظام األسايس 
ملؤسسة شباب إقليم سبأ وقد تم تعيني أعضاء مجلس األمناء ولجنة الرقابة والتفتيش بالقرار اإلداري رقم 

)1(  للعام 2202م
أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

م/ املشرتياتعبدربه محمد سالم 5رئيسانارص محمد عيل الصربي1

م/ املشاريععليا عبدالله عيل العبايس6األمني العاممحمد محمد عيل الصربي2

م/ عالقاتعادل محمد عيل كرم7م/ مايلعبدالله محمد أحمد الهصييص3

م/ اعالمعالية صادق عبدربه القايض8مدير تنفيذيمحمد حسني صالح دغمس4

 ثانيا لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

عضواأحمد نارص أحمد طليان2مقرراًناجي الخفر عيل الهصييص1

مؤسســـي اعالن 
يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب بأنه يف يوم الثالثاء  املوافق 2202/2/22م 

تم عقد االجتماع التأســييس الثاني لفرع مؤسســة هورايزون والذي تم فيه مناقشة وإقرار مرشوع 

النظام األسايس لفرع مؤسسة هورايزون وقد تم تعيني أعضاء مجلس األمناء ولجنة الرقابة والتفتيش 

بالقرار اإلداري رقم )1(  للعام 2202م

أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

م/ مايلمحمد عبده أحمد محمد عبيس4رئيسايحيى محمد شوعي كديش1

م/تخطيطحسني حسن محمد كديش5األمني العامعبدالله عوض عبدالله البيحاني2

م/عالقاتكريمة أحمد عبده الزغري6مدير تنفيذيمنصور عبدالسالم عيل عباس3

 ثانيا لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

عضواعريف عيل محمد أحمد3رئيساعبدالرزاق أحمد الحيمي1

مقررامروان عيل أحمد املوسائي2

يـــه تنو

ــوه صحيفة 26  تن
ــه وقع  ــبتمرب بأن س
تهنئــة  يف  خطــأ 
هيئــة مستشــفى 
يف  العــام  مــأرب 
املــايض  العــدد 
ــذر  ــذا نعت 2020 ول
ــأ  ــذا الخط ــن ه ع

غــري املقصــود

متابعات4



الــعـدد )٢٠٢١( الخميس 3٠ رجب ١٤٤3هـ - المــوافـــق 3 مارس ٢٠٢٢م

  القرار )٢٦٢٤( قضى بإدراج المليشيا ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السالح
  المليشيا الحوثية تهديد خطير للسالم واالستقرار في اليمن والمنطقة

  الحكومة: القرار يمثل خطوة حقيقية في سبيل الضغط على المليشيات الحوثية للتخلي 
عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السالم

  الجامعة العربية: القرار يتسق مع الجهود الدولية للتصدي لإلرهاب

5 قراءة

خلفية القرار
اســتند قرار مجلس األمن بدرجة رئيسية 
لتقرير فريــق الخرباء األخري بشــأن اليمن، 
حيث جاء فيه بأن تقييم فريق الخرباء ملسألة 
حظر وتوريد األسلحة تندرج فيه جميع القوات 
العسكرية وشبه العسكرية املوالية للمليشيا 
الحوثية، ورد ذلك يف املــادة )55( من القرارـ 
حيث قالت )عمال بأحكام الفقرات 14 إىل 17 
من القرار 2216)2015( يواصل الفريق الرتكيز 
عىل مجموعة من أنشــطة الرصد والتحقيق 
من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات 
لحظر األسلحة املحدد األهداف تنطوي بوجه 
مبارش أو غري مبارش عىل توريد األســلحة أو 
بيعها أو نقلها إىل أفراد وكيانات أدرجت اللجنة 
ومجلس األمن أسماءهم يف القائمة أو لفائدتهم 
. ووفقا لتقييم الفريق ، تندرج جميع القوات 
العسكرية وشبه العسكرية املوالية للسلطات 

يف صنعاء ضمن هذا التعريف(.
كما استند أيضا إىل الرصد الدقيق للجرائم 
الجســيمة واألعمال العدائية التي تمارسها 
املليشــيا والتي تندرج ضمــن جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات باملخالفة 
للقانون الدويل اإلنساني، وقد أشار التقرير لهذه 

الجرائم واألعمال وأدانها.
ويف ما يتعلق بالدول األربع التي لم تصوت 
لصالح القرار، لم تفعل بسبب اعرتاضها عىل 
املضامني الواردة يف القرار ولكنها عللت موقفها 
بأن القرار قــد يرتتب عليه ســوءا لألوضاع 
اإلنسانية يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ، 
وبغض النظر عن وجاهة هذا التعليل أو املربر، 
فإننا نســتطيع القول: بأننا أمام إجماع دويل 
ملحاربة هذا اإلرهاب الغاشم الذي دمر اليمن 
ورشد أبناءه وأعاق كثــريا عملية االنتقال إىل 

مستقبل اليمن الجديد.

أبرز مضامين القرار
اعتمد مجلس األمن، االثنني املايض ، القرار 
2624 )2022( تحت البند السابع، الذي يقيض 
بتجديد نظام العقوبــات عىل اليمن، ووصف 
مليشيا الحوثي ب "جماعة إرهابية" ألول مرة.
وأدرج القرار مليشــيا الحوثي ككيان عىل 
قائمة عقوبات اليمن يف ظل حظر الســالح، 
كما أدان هجمات املليشيا اإلرهابية عرب الحدود 
عىل املدنيني والبنية التحتية املدنية يف اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
وطالب مليشــيا الحوثي بالوقــف الفوري 

لألعمال العدائية.
مدد القرار والية فريــق الخرباء حتى 28 
مــارس 2023، وحظي بتأييــد 11 دولة من 
ضمنها الدول دائمة العضوية يف مجلس األمن، 
يف حني امتنعت أربع دول عن التصويت لدواعي 
إنســانية ، وهي ايرلندا والنرويج واملكسيك 

والربازيل.
طالب القــرار األمني العــام لألمم املتحدة 
باتخــاذ التدابري اإلداريــة الالزمةبأرسع ما 
يمكن إلعادة إنشــاء فريق الخرباء، وأكد عىل 
استمرارالتدابري املفروضة بموجب الفقرتني 11 
و15 من القرار 2140 )2014(، كما أعاد تأكيد 
أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 
2140 )2014(، وكذلك تأكيد أحكام الفقرات 

14 إىل 17 من القرار 2216 )2015(.
كما أدان استمرار توريد األسلحة واملكونات 
إىل اليمن، معتربا ذلك انتهاكا لحظر األسلحة 
املحدد األهداف املفروض بموجب الفقرة 14 
من القــرار 2216 )2015( باعتباره تهديدا 
خطريا للسالم واالستقرار يف اليمن واملنطقة، 
وحث جميع الدول األعضاء عىل احرتام وتنفيذ 
التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل األسلحة 
واألعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة 
مبارشة أو غري مبارشة، إىل الكيانات واألفراد 
املدرجــني يف قائمة الجــزاءات وأولئك الذين 
يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم يف اليمن أو 
لصالحهم، عىل نحو ما هو مبني يف الفقرة 14 

من القرار 2216 )2015(.

ترحيب محلي كبير
لقي القرار ترحيبا واســعا عىل املســتوى 
املحيل، فقد بادرت الحكومــة اليمنية إلعالن 
ترحيبهــا ودعمها للقرار ، كمــا قوبل بذات 
الرتحيب واإلشادة من مجليس النواب والشورى 
واألحزاب والتكتالت السياســية واإلعالميني 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء منصات 
التواصــل االجتماعي، يف مــؤرش واضح عىل 

اإلجماع املحيل بهذه الخطوة املهمة.

الحد من القدرات
رحبت الحكومــة اليمنية، 
صدور قرار مجلس األمن الدويل 
رقــم 2624، واملتصل بتمديد 
نظام العقوبات يف اليمن ووالية 
فريــق الخرباء التابــع للجنة 
العقوبات املنشــأة وفق قرار 
مجلس األمن رقم 2140 للعام 

.2014
واعتربت تصنيف املليشيات 
الحوثيــة ألول مــرة جماعة 
إرهابية وإدراجهــا يف قائمة 
عقوبــات مجلــس األمن يعد 
االنتهاكات  رداً طبيعيا عــىل 
الواســعة التي ارتكبتها هذه 
املليشيات، بما يف ذلك هجماتها 
اإلرهابية ضد املدنيني واملنشآت 
املدنية يف اليمن واململكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمارات 
املتحدة، واستخدامها  العربية 
العنف الجنيس ضد النســاء، 

وتجنيدها لألطفال والزج بهم يف جبهات القتال، 
وزراعتهــا األلغام األرضيــة وعرقلة وصول 
املساعدات اإلنسانية، باإلضافة إىل هجماتها 
املتعمدة واملتكررة ضد السفن املدنية والتجارية 

يف البحر األحمر.
وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس 
األمن املزيد من الضغط عىل املليشيات الحوثية 
من خالل إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة 
للمواقف السابقة للمجلس يف إدانة الهجمات 
اإلرهابية الحوثيــة، حيث يحد هذا القرار من 
القدرات العسكرية لهذه الجماعة اإلرهابية، 
ويعمل عىل وقف الدعــم اإليراني لها، بما يف 
ذلك تهريب األسلحة الذي يؤدي إىل إطالة أمد 
الحرب ومفاقمة األزمة اإلنسانية، مشرية إىل 
أن القرار ســيعمل عىل الحد من االنتهاكات 
الحوثية وتهديدها ألمن وسالمة ممرات املالحة 
الدولية يف البحر األحمر وخليج عدن.. مؤكدة أن 
صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية يف سبيل 
الضغط عىل املليشيات الحوثية للتخيل عن خيار 

الحرب والعودة إىل مسار السالم.
كما جددت تأكيدها عىل أن الطريق الوحيد 
للتوصل إىل السالم العادل واملستدام يف اليمن 
يتمثل يف عملية الســالم التــي تقودها األمم 
املتحدة املبنية عىل مرجعيات الحل السيايس 
املتفق عليها، واملتمثلــة يف املبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذيــة، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل، وقرارات مجلس األمن ذات 

الصلة وعىل رأسها القرار 2216.

خطوة مهمة
رحب مصدر مسؤول يف هيئة رئاسة مجلس 
النواب بقــرار مجلس األمن الدويل رقم 2624 
الذي أدان مليشيا الحوثي بتنفيذ أعمال إرهابية 
عابرة للحدود وصنفها بجماعة إرهابية تخضع 
لحظر السالح وأدانها بالعديد من املمارسات 
التي ال تتفق مع القانون الدويل وال الســلوك 
اإلنســاني، وأن تلك الجرائم املتعــددة التي 
تمارسها املليشيا اإلرهابية بحق الشعب اليمني 

مدانة دولياً.
واعترب املصدر هذا القــرار قراراً مهماً عىل 
طريق تشــديد الضغط الدويل عىل املليشــيا 
الحوثية اإلرهابية كما جاء يف القرار وإخضاعها 
لتنفيذ القرارات الدولية واالتفاقيات املحلية؛ 
وكذلك إيران الراعية ملليشيا الحوثي واملمولة 

لها.
ودعا دول العالم إىل العمل بمقتىض القرار 
ملا من شأنه أن يســهم يف حقن الدم اليمني 

ويحمي املالحة الدولية مــن التهديدات التي 
تشكلها مليشيا الحوثي ويضع حداً لالعتداءات 
املتكررة بالصواريخ الباليســتية والطائرات 
املسرية عىل اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحــدة وعىل مدينة مأرب 
ومناطق أخرى داخل الجمهورية اليمنية من 

قبل املليشيا الحوثية اإلرهابية.
وأكد عىل أهمية تشــديد العقوبات الدولية 
وتوســيع دائرتها إلخضاع املليشيا الحوثية 
اإلرهابية للقانون الدويل وقرارات مجلس األمن 
استناًدا إىل املبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 

ومخرجات الحوار الوطنى.

 ترحيب وتأييد
رحب مجلس الشورى، بصدور قرار مجلس 
األمن الدويل رقم 2624،، واملتصل بتمديد نظام 
العقوبات يف اليمن ووالية فريق الخرباء التابع 
للجنة العقوبات املنشأة وفق قرار مجلس األمن 
رقم 2140 للعام 2014، والذي صنف مليشيا 
الحوثي جماعة إرهابيــة وإدراجها يف قائمة 

العقوبات الدولية.
وأكد املجلس يف بيان أن هذا القرار يأتي بعد 
ارتكاب املليشــيا الحوثية جرائم حرب بحق 
الشعب اليمني وانقالبها عىل الدولة والرشعية 
الدســتورية ورفضها كل مبادرات الســالم 
واستمرارها بجرائمها واســتهداف املدنيني 
داخــل األرايض اليمنيــة ويف أرايض اململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
وأشاد املجلس بهذا القرار، مؤكًدا عىل أهمية 
ورضورة الضغط عىل النظــام اإليراني الذي 
يمدهم باألسلحة واملتسبب يف معاناة اليمنيني 

وإطالة أمد الحرب. 

قرار شجاع
رحب التحالف الوطنــي للقوى واألحزاب 
السياســية اليمنية، بقرار مجلس األمن رقم 
2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام 
العقوبــات يف اليمن، والذي وّصف مليشــيا 
الحوثي جماعة إرهابية، باإلضافة إىل تمديد 
والية فريق الخرباء التابــع للجنة العقوبات 
املنشــأة وفق قرار مجلس األمن رقم 2140 

للعام 2014.
كما رحب التحالف الوطني للقوى واألحزاب 
السياســية ، بتوصيف مجلــس األمن الدويل 
بالحوثيني جماعة إرهابية تهدد األمن والسلم 
الدوليني وإدراجها ككيان عىل قائمة عقوبات 
اليمن يف ظل حظر الســالح عــىل الجماعات 
املزعزعة لالستقرار، وإدانة هجمات مليشيا 

الحوثيني اإلرهابية عيل املدنيني يف اليمن وكذا 
الهجمات العابرة للحدود عىل املدنيني والبنية 
التحتية املدنية يف اململكة العربية الســعودية 
واإلمارات العربية املتحدة الشقيقتني، ومطالبة 
مليشــيا الحوثي بالوقف الفــوري لألعمال 
العدائية واملزعزعة لالستقرار .. مشيدا بالجهود 
املبذولة من دولة اإلمــارات ممثل املجموعة 
العربية يف مجلــس األمن التابع لألمم املتحدة 
واململكة وفريق الدبلوماسية العربية يف األمم 
املتحدة عىل الجهود املبذولة للتعريف بحقيقة 
املليشيا الحوثية اإلرهابية وجهودها إلنجاح 

التصويت عىل قرار مجلس األمن.
وشدد التحالف الوطني، عىل رضورة تبني 
املجتمع الدويل والدول الراعية مزيداً من الضغط 
عىل مليشيا الحوثي وراعيها اإلقليمي املتمثل 
بالنظام اإليراني إليقاف انتهاكاتها الواسعة 
لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك هجماتها اإلرهابية 
ضد املدنيني واألعيان املدنية يف اليمن والعابرة 
للحدود، وإطالق رساح املختطفني واملخفيني 

قرا. 
كما أكد أن هذا القرار الشجاع يقتيض عىل 
املنظومة الدولية ويف املقدمة منهم األشــقاء 
واألصدقاء رضورة مضاعفة الدعم للحكومة 
اليمنيــة الرشعية والجيــش الوطني لزيادة 
قدرتها عىل مكافحة اإلرهــاب والجماعات 
اإلرهابية واملتمثلة بجماعة الحوثي اإلرهابية 
املدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش 
لتمكني الحكومة من تحقيق االستقرار يف اليمن 
وحماية املمرات املالحية ومنع تحويل اليمن إىل 
منصة لتصدير اإلرهاب ومرتس متقدم لتهديد 
املالحــة البحرية واســتهداف الجوار اليمني 

والعالم.

ترحيب عربي ودولي 
قوبل القرار برتحيب واســع عىل املستوى 
العربي والدويل، والقــت مضامينه الكثري من 
اإلشــادات والتوصيات بأهميــة التزام كافة 
الدول األعضاء بما ورد فيه لتكوين فعل ضاغط 
عىل هذه املليشيا بهدف تريع إحالل السالم 

املستدام

جهود
رحبت الجامعة العربيــة، الثالثاء، بقرار 
مجلس األمــن الذي يصف مليشــيا الحوثي 
املدعومة من الحرس الثــوري اإليراني بأنها 
"جماعة إرهابية"، وتجديد التدابري املفروضة 
بشأن حظر األســلحة وحظر السفر وتجميد 
األصول ضــد العنارص اإلرهابيــة التي تهدد 

السالم واألمن.
وذكــر املوقــع اإللكرتوني 
للجامعة العربيــة، أن األمني 
العام لجامعة الدول العربية " 
أحمد أبوالغيط"، "رحب بالقرار 
الصادر عن مجلس األمن بشأن 
تصنيف مليشيا الحوثي جماعة 
إرهابية يف جلسته املنعقدة يوم 
28/2/2022، فضالً عن تجديد 
التدابري املفروضة بشأن حظر 
األســلحة املفروض ملدة عام 
وكذلــك تجديد حظر الســفر 
وتجميد األصول ضد العنارص 
اإلرهابية التي تهدد الســالم 

واألمن".
ونقــل املوقع عــن مصدر 
مسؤول قوله: إن "هذا القرار 
يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية 
للتصدي لإلرهــاب والتخريب، 
كما سيسهم يف الحد من قدرة 
العســكرية ووقف  الحوثيني 
التصعيد العســكري يف اليمن 
والحد من معاناة املدنيني اليمنيني، والتصدي 
للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية عىل 
املالحة الدولية، فضالً عن تقييد ممارســات 
مليشــيا الحوثي التي تستهدف أمن املنطقة 
ودول الجوار واملنشــآت االقتصادية واملدنية 
يف اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وجدد املصدر املســؤول "دعم األمني العام 
لكافة الجهود املبذولة لحــل األزمة اليمنية 
والوصول إىل حل ســيايس شامل عىل أساس 
املرجعيــات الثــالث املتفق عليهــا؛ املبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل وقرار مجلس األمن 

2216 والقرارات الدولية ذات الصلة".

إيقاف االرهاب
رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإصدار 
مجلس األمن الدويل قراراً صنّف فيه مليشــيا 
الحوثي جماعة إرهابية، باإلضافة إىل توسيع 
الحظر عىل إيصال األسلحة إىل اليمن، ليشمل 
جميع أفراد مليشيا الحوثي اإلرهابية بعد أن 
كان حظر إيصال األسلحة مقترصاً يف السابق 

عىل أفراد ورشكات محددة.
ويف بيــان نقلته وكالة األنباء الســعودية 
)واس( عرّبت الوزارة، عن تطلعها يف أن يسهم 
القرار يف وضع حٍد ألعمال مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية وداعميها، حيث إن من شــأن ذلك 
تحييد خطر تلك املليشيات، وإيقاف تزويدها 
بالصواريخ والطائرات دون طيار واألسلحة 
النوعية واألموال اإليرانية لتمويل مجهودها 
الحربــي والســتهداف املدنيني واملنشــآت 
االقتصادية يف الســعودية، واإلمارات، وإراقة 
دماء الشــعب اليمني، وتهديد املالحة الدولية 

ودول الجوار.
وجــددت وزارة الخارجيــة، تأكيدها عىل 
دعم الجهود املبذولة للوصول إىل حٍل سيايس 
شامل لألزمة اليمنية، بما يف ذلك جهود املبعوث 
األممي الخاص إىل اليمن، استناداً إىل املبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني الشــامل وقرارات مجلس األمن ذات 

الصلة بما فيها القرار 2216.

حماية الممرات الدولية
بت اإلمارات العربيــة املتحدة باعتماد  رحَّ
مجلس األمن قراراً بتجديد نظام العقوبات عىل 
اليمن، وتصنيف ميليشات الحوثي "جماعة 
إرهابية"، وإدراجهم يف قائمة عقوبات اليمن، 

وفرض حظر األسلحة عليهم.
وذكرت وكالــة أنباء اإلمــارات أن القرار 
أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشــنها 
مليشيات الحوثي اإلرهابية ضد املدنيني والبنية 
التحتية املدنية يف السعودية واإلمارات، وطالب 

املليشيات بالوقف الفوري لألعمال العدائية.
و قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون 
الدويل للشــؤون السياســية املندوبة الدائمة 
لإلمارات لدى األمم املتحدة السفرية النا نسيبة: 
" إنَّ الهدف من هذا القرار هو الحّد من القدرات 
العسكرية ملليشيات الحوثي اإلرهابية، والحّد 
من التصعيد الحربي يف اليمن، ومنع أنشطتهم 
العدائية ضد السفن املدنية وتهديدهم لخطوط 
املالحة والتجــارة العاملية، ووضع حد ملعاناة 
املدنيني يف اليمن واملنطقــة يف مواجهة هذه 

الهجمات اإلرهابية".
وأكدت نسيبة أن الحّل الوحيد للخروج من 
األزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول 
إىل حّل سيايس مع اليمنيني، تحت رعاية األمم 
املتحــدة ووفقاً للمرجعيات الثــالث املتمثلة 
باملبادرة الخليجية ، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشــامل، وقرارات مجلس األمن ذات 

الصلة، ومن بينها القرار 2216.

ترحيب
رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس األمن 
قراراً بتصنيف مليشــيات الحوثي "جماعًة 
إرهابيــة"، وإدراجهم يف قائمــة العقوبات، 

وفرض حظر األسلحة عليهم.
وذكرت وكالة األنبــاء البحرينية أن قرار 
مجلس األمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن 
تسهم يف الحد من الهجمات العدائية ملليشيات 
الحوثي اإلرهابية التي تشــنها عىل املدنيني 
والبنية التحتية املدنية يف السعودية واإلمارات، 
ومنع اعتداءات الحوثيني املتواصلة عىل السفن 
التجارية وتهديدهم لخطوط املالحة والتجارة 
العاملية، مؤكدة دعم البحرين لجهود السعودية 
للتوصل إىل حل سيايس ينهي معاناة الشعب 

اليمني.
املركز األمريكي: القرار إنصاف للضحايا

 ،"ACJ" رحب املركــز األمريكي للعدالــة
الثالثاء، بقرار مجلس األمن الذي قىض بتوسيع 
العقوبات عىل جماعــة الحوثي املدعومة من 
إيــران، وإدراجهم ككيان عــىل قائمة حظر 
السالح، وإدانة هجماتهم عىل املدنيني والبنية 
التحتية املدنية، واستمرار توريد األسلحة إليهم.

وقــال املركــز الحقوقي: إن القــرار جاء 
"إنصافاً للضحايا من قتىل وجرحى ومختطفني 
ومخفيــني ونازحني ومحارصيــن وجوعى، 
ويمثل للحــد من خطورة األعمــال العدائية 
التي ترتكبها مليشــيات الحوثي عىل املدنيني 
واملنشــآت الحيوية والتجمعات الســكانية 
واألسواق واملدراس واملستشفيات والطرقات، 
والتأكيد عىل خطورة هذه األسلحة وتأثريها 
املبارش عىل دعوات وخطط السالم، ومشاريع 

االستقرار يف اليمن واملنطقة".
ودعا املركز يف بيان له كافة األطراف والجهات 
املعنية يف العالــم، إىل "منع حصول الحوثيني 
وكافة التنظيمات والجماعات املسلحة خارج 
إطار الدول، عىل األسلحة واملعدات والتقنيات 
التي من شــأنها تقويض األمن واالستقرار، 

وإلحاق الرضر بالسالم املحيل والعاملي".
وأشار إىل ما "ارتكبته جماعة الحوثي خالل 
األعوام املاضية من انتهاكات خطرية وجسيمة 
بحق اليمنيني، وباتت هجماتها عابرة للحدود، 
ووصلت إىل القرصنة البحرية وزراعة األلغام يف 

طرق املالحة الدولية".
وأعرب املركز الحقوقي عن أمله يف أن "يأخذ 
هذا القرار سبيله إىل التنفيذ يف أرسع وقت، وأن 
تتعاون كافة القوى والدول والجهات للرقابة 
عىل توريد األسلحة إىل الحوثيني، وأن يتم إيقاع 
العقوبات الحازمة ضــد أي طرف يخرق هذا 

القرار".
ولفــت املركز األمريكــي للعدالــة إىل أن 
"اســتمرار تدفق األســلحة خالل السنوات 
املاضية، أسهم يف زيادة حدة القتال، ومكنت 
الحوثيني من ارتكاب كل تلك االنتهاكات، وكان 

من الرضوري إيقافها منذ وقت مبكر".
إىل ذلك ال زالت بيانات الرتحيب واإلشــادة 
تتواىل مــن عدد من الــدول العربية والغربية 
ومنظمات حقوق اإلنسان والناشطني وكبار 
املسؤولني الحكوميني عربيا ودوليا معتربين 

القرار إنصافا دوليا للقضية اليمنية.

ترحيب واسع بقرار أممي يدرج مليشيا الحوثي في قائمة العقوبات 

جملس األمن يتبنى قرارا يصف احلوثيني بـ "مجاعة إرهابية" ويدرجها يف قائمة االرهاب
خطوة تأخرت كثريا لكنها يف االتجاه الصحيح، هكذا وصف مراقبون قرار 

مجلس األمن األخري بشأن اليمن الصادر برقم ٢٦٢٤ والذي وصف مليشيا 

الحوثي بالجماعة اإلرهابية، واعترب استمرار توريد األسلحة إليها مهددا 

للسالم واألمن يف اليمن واملنطقة.

القى هذا القرار ترحيبا واسعا وتأييدا كبريا عىل املستوى املحيل والعربي 

والدويل، واستبرش به اليمنيون جميعا باعتباره منصفا للقضية اليمنية 

ومالمسا لتطلعاتهم يف القضاء عىل هذه املليشيات اإلرهابية التي مارست 

بحقهم أشكال العنف والجرائم واالنتهاكات الجسيمة بحقهم ومارست 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية عىل نطاق واسع ومنظم يف سبيل 

فرض الوصاية اإليرانية عىل البالد.

سنستعرض يف هذه املتابعة حيثيات القرار وأبرز البنود التي وردت فيه 

ومدى الرتحيب الذي حظي به فإىل التفاصيل:
  قراءة- أحمد عفيف
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املعارك التي خاضتها قــوات الجيش الوطني 
وألوية العمالقــة منتصف األســبوع الجاري 
بمساندة مقاتالت التحالف العربي، أسفرت عن 
تحرير واســتعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية 
جنوبي محافظة مأرب،  وسط فرار جماعي لقادة 
املليشيا الحوثية اإليرانية مع عنارصها من خط 

املواجهات. 
وقال قائد جبهة الجوبة واللواء 143مشــاة 
العميد الركن ذياب القبيل نمران إن أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية الباسلة تمكنوا من 
تحرير واستعادة مواقع اســرتاتيجية يف قرون 

"البور" و"الفليحة"
مؤكداً أن املواجهات أســفرت عن ســقوط 
العرشات من القتىل والجرحى يف صفوف مليشيا 
الحوثي اإليرانية إىل جانب خسائر أخرى يف العتاد 

العسكري. 
مضيفاً  أن مقاتالت التحالف العربي استهدفت 
بعدة غارات مركــزة تعزيزات وآليات وتجمعات 
املليشــيا اإليرانية ومواقعهــا يف ذات الجبهة، 
وألحقت بها خسائر برشية ومادية كبرية منها 
تدمري ثالث دبابات وعربتني بي تي آر، ومرصع 
جميع من كانوا عىل متنهما من عنارص مليشيا 

الساللة والكهنوت اإلمامية. 
الفتاً إىل أن جبهات مأرب الجنوبية تحولت إىل 
مقابر جماعية لحشود وقطعان املليشيا اإليرانية 
ممن تــزج بهم إىل محارق املــوت والهالك، وأن 
جثث أفراد تلك العصابة اإلجرامية املارقة ما تزال 

متناثرة يف جبال ورمال جبهات مأرب الجنوبية.

تحرير مواقع جديدة
من جانبه أكد قائد اللواء 13 مشاة العميد الركن 
أكرم األديمي أن قوات الجيش الوطني واملقاومة 

الشعبية 
حررت منتصف األســبوع الجــاري، مواقع 
عســكرية جديدة من قبضة مليشــيا الحوثي 

اإليرانية يف الجبهة الجنوبية ملحافظة مارب.

وقال العميــد األديمــي يف ترصيح صحفي 
ل"26ســبتمرب" إن وحدات من قــوات الجيش 
واملقاومة الشعبية الباسلة شنّت هجوماً نوعياً 
يف الجبهة الجنوبية ملحافظة تمكنت خالله من 
تحرير واســتعادة مواقع عسكرية اسرتاتيجية 
كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي اإليرانية يمني 

"الردهة" و"الفليحة".
وأضاف أن الهجــوم النوعي الذي نفذه أبطال 
الجيش واملقاومة  أسفر عن مقتل وجرح العرشات 
من عنارص مليشيا الحوثي اإليرانية ، إضافة إىل 
تدمري وإعطــاب عدد من اآلليــات التابعة لتلك 

العصابة اإلجرامية.
مشــيداً بالدور الكبري والفعال لطريان تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
الذي استهدف بعدة غارات مركزة مواقع وتعزيزات 
وآليات املليشيا اإليرانية جنوبي محافظة مأرب.

معارك مستمرة
قائد اللواء 107مشاة العميد الركن خالد يسلم 
أكد ل"26سبتمرب " أن معارك عسكرية ضارية 
اندلعت منتصف األســبوع الجــاري يف جبهات 

"الفليحة" و"أم ريش".
مضيفاً أن مليشــيا الحوثي اإليرانية حاولت 
من خالل عملية هجومية فاشلة استعادة بعض 
املواقع العســكرية التي خرتها خالل معارك 
األسبوع املايض،  إال أنها منيت بهزيمة ساحقة 
عىل أيدي أبطــال الجيش الوطنــي واملقاومة 

الشعبية الباسلة.
وأشــار قائد اللواء 107مشــاة إىل أن مليشيا 
الحوثي اإليرانية تلقت رضبات قاسية، وخسائر 
برشية ومادية كبرية يف عدتها وعتادها العسكري 

يف معركة يوم االثنني املايض.
الفتاً إىل أن مقاتالت التحالــف العربي دمرت 
خمس عربات مدرعة، وثمانية أطقم قتالية تابعة 
للمليشيا اإليرانية  ومرصع جميع من كانوا عىل 

متنها.

قوات الجيش  تواصل سحق المليشيا  
العميد فهد العرادة أحــد القيادات امليدانية يف 
جبهات مأرب الجنوبية من جانبه أكد أن قوات 
الجيــش الوطني واملقاومــة يواصلون تحقيق 
انتصاراتهم الواسعة عىل امتداد مرح العمليات 

العسكرية يف جبهات مأرب الجنوبية. 
مضيفاً أن أبطال الجيــش الوطني واملقاومة 
الشعبية الباسلة  ما يزالون يحققون انتصاراتهم 
املتســارعة، بعد تحرير واستعادة كامل مديرية 

حريب جنوبي املحافظة. 
الفتاً إىل أن مليشيا الحوثي اإليرانية تلقت هزيمة 
كبرية يف عدتها وعتادها العســكرية يف معركة 
تحرير قــرون "البور" و"الفليحــة" وومواقع 

عسكرية قريبة من جبال ملعا االسرتاتيجية. 
وأشــاد العميد العرادة بالدور الكبري ملقاتالت 
تحالف دعم الرشعية، وإسنادها الكبري يف معركة 

تحرير مديرية حريب،  جنوبي محافظة مأرب.

تواصل المعارك القتالية
إىل ذلك تواصل قوات الجيش واملقاومة الشعبية 
خوض معاركهــا عىل امتداد خــط املواجهات 

العسكرية جنوبي محافظة مأرب. 
وقال قائد قوات األمن الخاصة فرع رداع وأحد 
القيادات امليدانيــة يف الجبهة الجنوبية ملحافظة 
مأرب العميد الركن عيل الفرزعي إن أبطال الجيش 
واملقاومة تمكنوا من كر هجوم ملليشيا الحوثي 
اإليرانية، إثر معارك عسكرية اندلعت يف جبهات 
"ملعا " و"أم ريش" بني مليشيا الحوثي اإليرانية 
من جهة، وقوات الجيــش واملقاومة من جهة 

أخرى.
وأضاف العميد الفرزعي أن مليشــيا الحوثي 
اإليرانية حاولت من خالل عملية هجومية فاشلة 
استعادة بعض املواقع العسكرية التي خرتها 

يف الفرتة األخرية ،  إال أنها منيت بهزيمة كبرية.
مشرياً إىل أن مليشــيا الحوثي اإليرانية تلقت 
رضبات قاسية، وخسائر برشية ومادية كبرية 

يف املعركة.
وأشاد قائد قوات األمن الخاصة فرع رداع بالدور 
الكبري ملقاتالت التحالف العربي التي دمرت أربع 
عربات مدرعة، وسبعة أطقم قتالية تابعة ملليشيا 
الحوثي اإليرانية يف الجبهــة الجنوبية ملحافظة 

مأرب، ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.
ويف سياق آخر أكد قائد اللواء 55 مدفعية العميد 
الركن/ عيل الحميدي أن هــدف قوات الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية هو تحرير واستعادة 
كل مؤسســات الدولة وتطهريها من مليشــيا 

الحوثي اإليرانية. 
مضيفاً أن طالئــع الجيش واملقاومة أصبحت 
عىل مشارف معســكر "أم ريش التدريبي" بعد 
أن ضيقت الخناق عىل املليشيا اإليرانية، وقطعت 

خطوط إمدادها يف جبال ملعا االسرتاتيجية. 
الفتاً إىل أن تلك العصابة اإلجرامية املارقة تلقت 
رضبات قاسية، وخسائر برشية ومادية كبرية يف 

صفوفها خالل معارك األيام املاضية.
وأشاد العميد الحميدي بالدور اإليجابي والكبري 
الذي تنفذه مقاتالت تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية الســعودية، ومساندتها الفعالة 
يف استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات املليشيا 
اإليرانية عىل امتداد مرح العمليات العسكرية 

يف جبهات مأرب الجنوبية.

  تقرير - خاص
يخوض أبطال الجيش الوطني معارك عنيفة ضد املليشيا 
الحوثية اإليرانية يف مختلف جبهات محافظة تعز، وسط تقدم 

متواصل للجيش وخسائر كبرية يف صفوف املليشيا. 
بعد أسابيع عديدة من الهجمات املتواصلة لقوات الجيش يف 
الجبهة الغربية، حيث أطراف مديريتي جبل حبيش ومقبنة، 
والتي حققت خاللها تقدمات كبرية واسرتاتيجية، إىل جانب 
تكبيد املليشــيا اإليرانية خسائر كبرية، جددت قوات الجيش 
هجماتهــا يف الجبهة الرشقية محققة بذلــك تقدما جديدا 

وموجهة صفعة أخرى للجماعة اإلرهابية.

هجمات واسعة
منذ أكثر من أسبوع، كثفت قوات الجيش من عملياتها ضد 
املليشيا الحوثية يف الجبهة الرشقية ملدينة تعز، وهي هجمات 
تأتي يف سياق عمليات عسكرية يف مختلف جبهات املحافظة 

ضمن معركة استكمال التحرير وطرد املليشيا.

جبهات القتال
وتركزت املعارك خالل األيام املاضية يف الجبهات الرشقية 
والشــمالية والغربية للمدينة، ففي الجبهة الرشقية، شنت 
قوات الجيش هجمات عنيفة، عىل مواقع املليشيا الحوثية يف 
وادي صالة والترشيفات، وحقق أبطال الجيش خاللها تقدما 
مهما، وكبدت املليشيا خســائر برشية ومادية كبرية، وفق 

مصادر عسكرية ميدانية. 
يف الجبهتني الشمالية والشــمالية الغربية دارت املعارك يف 

حذران والدفاع الجوي واألربعني.

خسائر فادحة
وقالت مصادر عسكرية: إن املعارك التي دارت خالل األيام 
املاضية، لقنت املليشيا الحوثية دروســا قاسية، وأفقدتها 
العرشات من عنارصها بني قتيل وجريح يف الجبهة الرشقية 

وعرشات آخرين يف الجبهات الشمالية الغربية. 
الخســائر يف صفوف املليشــيا لم تقترص عىل الخسائر 
البرشية، حيث تكبدت خسائر مادية كبرية بينها تدمري دبابة 
وإسقاط طائرة مســرية، إىل جانب استهداف معدات وآليات 

عسكرية. 
أما يف الجبهة الشمالية، فقتل وجرح خالل املعارك التي درات 

األحد، العرشات من عنارص مليشيا الحوثي االنقالبية. 
ووفق مصدر عسكري ميداني فإن ما ال يقل عن 25 عنرصا 
من املليشيا سقطوا بني قتيل وجريح بنريان الجيش يف جبهة 

األربعني.

وأضاف املصدر أن من بني القتىل والجرحى قيادات ميدانية 
يف صفوف املليشيا. 

وأضاف املصدر امليداني أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت 
من تدمري عربة وطقمني تابعني ملليشيا الحوثي االنقالبية.

محاوالت تسلل
ردا عىل الرضبات املوجعة التي تتلقاها من أبطال الجيش، 
حاولت املليشــيا الحوثية تحقيق أي نرص معنوي وذلك من 
خالل محاوالت تسلل نفذتها يف الجهتني الشمالية والغربية 
للمدينة، لكــن تلك املحاوالت اصطدمــت بأبطال ينتظرون 

فريستهم بفارغ الصرب فنكلوا بعنارص الجماعة. 
مصادر عسكرية قالت: إن املليشيا نفذت محاولة تسلل يف 
جبهتي الدفاع الجوي واألربعني، شمال املدينة، قبل أن تدور 
مواجهات عنيفة انتهت بفشــل املحاولة الحوثية فضال عن 
سقوط قتىل وجرحى يف صفوفها، ويف السياق قال أركان حرب 

اللواء 22 العميد الركن منصور حساني نفذ أبطال قوات من 
اللواء 22 ميكا نفذوا هجوما عســكرياً واسع يوم الجمعة 
املاضية عىل مواقع مليشــيات الحوثي اإلرهابية يف الجبهة 
الرشقية وتمكنوا تحقيق تقدم يف مرح العملية العسكرية، 
وفق خطة عسكرية محكمة بدأت برضبات مركزة ملدفعية 
الجيش الوطني عىل أماكن تمركز العدو، وذلك بفضل الله ثم 

بفضل املقاتلني األشاوس املرابطني يف الثغور واملتارس.
وخالل األيام املاضية تمكــن أبطالنا يف اللواء 22 ميكا من 
تكبيد مليشيات الحوثي اإلرهابية خسائر برشية ومادية كبرية 
يف الجبهة الرشقية، وتمثلت يف مقتل وجرح 30 عنرصاً خالل 
العملية العسكرية التي نفذها أبطال اللواء 22 ميكا يف الجبهة 
الرشقية ، وإعطاب دبابة ومدرعة وطقم، كما تمكن أبطالنا 
يف جبهة األربعني  شمال املدينة من صد هجوم حوثي سقط 
خالله 15 قتيالً و18 جريحاً من الحوثيني، واستهداف طقمني 

.bmb وإحراق مدرعة

لم تســتطع العنارص االنقالبية مواجهــة الرضبات التي 
نفذها أبطالنا، ولم تستوعب الدقة يف االستهداف، لذلك حاولت 
االنتقام من املدنيني من خالل القصف العشوائي عىل األحياء 

السكنية رشق مدينة تعز.
معنويات أبطــال الجيش الوطني عالية وســتظل حتى 
دحر الجماعة الســاللية من محافظة تعــز وكامل الرتاب 
اليمني، واملعركة التي نخوضها ضد هذه العنارص االنقالبية 
ستستمر بوترية عالية وثبات األبطال يف الدفاع عن الجمهورية 
واستعادتها من مخالب السالليني املرتبصني بالشعب اليمني، 
وسنعمل عىل توحيد كل الجهود نحو تحقيق الهدف السامي 

املتمثل يف إنهاء االنقالب.

زراعة الرعب 
خالل الســنوات املاضية، وجدت املليشيا نفسها تعيش يف 
رعب متواصل زرعته قوات الجيش فيها، وحتى تؤمن قليال من 
األمن النفيس لعنارصها، فقد لجأت إىل زراعة األلغام بكثافة 
يف مناطق التماس، وفخخت املنازل بالعبوات الناســفة، يف 
محاولة ملنع أي تقدم للجيش، لكن برغم ذلك، يتسابق األبطال 
إىل الخطوط األمامية ويشنون الهجمة تلو األخرى ويكبدون 

املليشيا خسائر كبرية ويحققون تقدمات جديدة.

القيادة والفرد
بينما تنتهج املليشيا الحوثية أسلوبا ال إنسانيا وال أخالقيا 
برمي عنارصها إىل جحيم نريان الجيش وترك جثثهم يف أماكن 
سقوطها فضال عن أن قيادتها ال تتحدث اال عن بعد ومن وراء 
حجاب، فإن األمر يختلف كلية مع قوات الجيش، التي ال ترتك 
أبطالها لوحدهم، سواء كانت جثث من ارتقى منهم شهيدا أو 
جريحا أو أولئك الذين يرابطون يف الجبهات، ويصل األمر إىل 
أن تطلق عملية عسكرية من أجل انتشال جثة شهيد ارتقى 

خالل مواجهات. 
فخالل هذا األســبوع نفذت قيادة محور زيارات ميدانية، 
اطلعت فيها إىل أوضاع املقاتلني يف الجبهات وحالة الجرحى 

الذين يتلقون العالج. 
حيث تفقد العميد عبد العزيز املجيدي رئيس أركان محور 
تعز املقاتلني يف جبهة األربعني شمال مدينة تعز، وحيا العميد 
املجيدي املقاتلني األبطال عىل الروح املعنوية العالية وصمودهم 
األسطوري يف وجه املليشيا، مشددا عىل االستعداد العايل لتنفيذ 

املهام يف مختلف الظروف. 
من جهتهم شــكر املقاتلون قيادة محور تعز عىل زيارتها 
لهم وأكدوا عزمهم عىل مواصلة النضال حتى تحرير كل شرب 

من الوطن واستعادة الدولة. 
سبق ذلك، زيارة أخرى نفذها العميد املجيدي لجرحى الجيش 

يف مستشفى الثورة، مشيدا بتضحياتهم يف سبيل الوطن.

وسط خسائر كبرية للمليشيا ..  اجليش واملقاومة يواصالن خوض املعارك جنويب مأرب

تعــز.. اجليــش يواصــل التنكيــل باملليشــيا اإلرهابيــة

تواصل قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة مسنودة 

باملقاومة الشــعبية  وطريان التحالف العربي خوض 

املعارك عــىل امتداد مرح العمليات العســكرية يف 

جبهات مأرب الجنوبية ضد مليشيا الحوثي اإليرانية 

والتي منيت بهزيمة ســاحقة يف عدتهــا وعتادها 

العسكري خالل معارك اليومني املاضيني.

   رفيق السامعي



الــعـدد )٢٠٢١( الخميس 3٠ رجب ١٤٤3هـ - المــوافـــق 3 مارس ٢٠٢٢م

  هدفنا الوصول إلى أتمتتة العمل اإلداري المالي هذا العام
  نطالب بتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية وقرارت رئيس الجمهورية بشأن 

تسويات ومعالجة المتقاعدين العسكريين والمبعدين والمقصيين
  بلغ عدد المتقاعدين العسكريين في وزارة الدفاع 156 الف متقاعد

تعد دائرة التقاعد العسكري والضمان االجتماعي إحدى دوائر وزارة الدفاع التي تتبع هيكليا مساعد 

وزير الدفاع للموارد البرشية، وهي ضمن أربع دوائر عسكرية تتبع مساعد وزير الدفاع وفقا ملخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني "فريق هيكله الجيش "، واستنادا للقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2012م 

بشأن املكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات املسلحة.

تقوم دائرة التقاعد العسكري بجهود كبرية يف خدمة املتقاعدين العسكريني وأرس الشهداء من خالل 

العديد من الربامج واملشاريع التي تنفذها ضمن خططها السنوية 

رغم الصعوبات التي تحاول قيادة الدائرة جاهدة تجاوزها يف ظل معركة الجيش الوطني الستعادة 

الدولة والرشعية التي انقلبت عليها املليشيات اإلرهابية الحوثية املدعومة من إيران.

يف الحوار التايل لـ »26 ســبتمرب« يتحدث العميد عبد الجليل املقديش مدير دائرة التقاعد العسكري 

والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع بمزيد من التفصيل عن مشــاريع الدائرة وأبرز إنجازاتها خالل 

العام املايض ومالمح خطط الدائرة للعام الجاري 2022م:

  حاوره/ محمد سعيد الحامدي

* هل باإلمــكان أن تعطينا ملحة 
تعريفية عن دائرة التقاعد العسكري 
والضمان االجتماعي واملهام التي تقع 

عىل عاتقها؟
بداية اشكركم عىل استضافتكم لنا 
يف هذا الحوار والذي من خاللكم ننقل 
لقراء صحيفة 26 سبتمرب ونتحدث لهم 
عن دائرة التقاعد العسكري ورؤيتها 
وما حققته من إنجازات منذ اللحظة 

األوىل لتولينا قيادة الدائرة.
وبخصوص ســؤالكم فــإن دائرة 
التقاعد العسكري والضمان االجتماعي 
إحدى دوائر وزارة الدفــاع التي تتبع 
هيكليا مســاعد وزير الدفاع للموارد 
البرشية، وهــي ضمن أربــع دوائر 
عسكرية تتبع مســاعد وزير الدفاع 
وفقا ملخرجات " فريق هيكلة الجيش " 
بمؤتمر الحوار الوطني، وأنشئت بقرار 
من رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 
2012م الخاص باملكونات الرئيســية 

للهيكل التنظيمي للقوات املسلحة.
تقع عىل عاتقنا يف دائــرة التقاعد 
العسكري العديد من املهام والواجبات 
تجاه املتقاعدين العســكريني وأرس 
الشــهداء وفق ما نصت عليه الالئحة 
التنظيمية للقوات املسلحة، وهي من 
نتاج عمل فريق أســس وبناء الجيش 
الوطنــي ومجموعــة هيكلة الجيش 
يف مؤتمر الحوار الوطني واســتندت 
تلك املخرجات أيضــا إىل القانون رقم    
33 لســنة 1992م بشــأن املعاشات 
واملكافآت للقوات املسلحة وتعديالته 

بالقانون رقم 8 لسنة 1994م وهي:
تنفيذ قانون املعاشــات واملكافآت، 
ربط معاشات املحالني لفئات التقاعد 
طبقــا للبالغــات وملفــات الخدمة 
وبياناتهم املالية بموجــب القانون، 
رصف املعاشات الشهرية للمشمولني 
بقانون املعاشات واملكافآت وايصالها 
بأيــر الطرق وأســهلها للمنتفعني 
واملســتحقني يف مختلــف مناطــق 
الجمهورية، احتساب ورصف مكافآت 
املرحني واملســتقيلني من الخدمة 
حســب القانون، احتســاب ورصف 
مكافآت الخدمــة الزائدة عن عرشين 
عاما وتعويضــات تجهيز الدفن ألرس 
املتوفيني من املتقاعدين واملعاقني وفقا 

للقانون.
وضمن مهام دائرة التقاعد العسكري 

كذلك:
متابعة وتحصيل مــوارد صندوق 
التقاعد العســكري واعــداد امليزانية 
الســنوية للصنــدوق والحســابات 
الختامية الســنوية وفتح السجالت 
الالزمة لحســاباتها طبقــا للنظام 
املايل النافذ، إعــداد وتقديم املقرتحات 
والدراســات بشأن اســتثمار أموال 
الصندوق الفائضــة ومتابعة الدخول 

يف االستثمارات املتاحة طبقا ملا يقره 
مجلــس الصندوق بالــوزارة، القيام 
بإجراء املسوحات والبحوث االجتماعية 
الالزمة وأخريا ضمــن أعمال دائرتنا 
هي إجراء الدراسات ورفع املقرتحات 
الالزمة عن وضع صنــدوق التقاعد 

العسكري وسبل تطوير أدائه.
متابعة ومطاالت

* ماهي أبــرز اإلنجــازات التي 
حققتموها يف دائرة التقاعد العسكري 

خالل العام املايض ٢٠٢١م؟
استطاعت دائرة التقاعد العسكري 
والضمان االجتماعي خــالل االعوام 
املاضية متابعة الجهات العليا بهدف 
اعتماد ورصف معاشــات املتقاعدين 
العســكريني أســوة ببقيــه الجهاز 
الحكومي للدولة وكذلك أسوة بزمالئهم 

يف تقاعد األمن والداخلية.
والحمد لله تمخض عن تلك املتابعات 
قبول وترحيب عىل كافة املســتويات 
العليــا وتحصلنــا عــىل التوجيهات 
الرسمية بهذا الشــأن، وبدأ األخوة يف 
فرع تقاعد عــدن بالتنفيذ والرصف 
للمعاشــات التقاعدية للقوة املعتمدة 

من الحكومة.
كما قمنا كذلــك بمطالبة املجتمع 
الدويل عرب الندوات وورش العمل التي 
عقدناها مع منظمات دولية ومحلية 
بممارسة كافة أشــكال الضغط عىل 
املليشــيات االنقالبية اإليرانية إلطالق 
كافة أمــوال وحقوق واســتثمارات 
صندوق التقاعد العسكري حتى يتسنى 
لنا يف دائرة التقاعد العســكري رصف 
معاشــات املتقاعدين العسكريني يف 
مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية 
اليمنية تقديرا لرشيحــة املتقاعدين 
العســكريني ووفاء ملا بذلوه وقدموه 
خالل فرتة خدمتهم يف القوات املسلحة.
فنحــن ال نريــد إقحــام رشيحة 
املتقاعديــن العســكريني يف الرصاع 
السيايس والعســكري كما تعمل بهم 
املليشــيات الحوثية لألسف الشديد، 
حيث صادرت أموالهم ومستحقاتهم 
وريع اســتثماراتهم مــن خالل قيام 
تلك املليشيات بنهب صندوق التقاعد 
العســكري وهو ضمار وعرق وتعب 

سنني عمر املتقاعدين.
وكذلك طالبنا املجتمع الدويل يف عدة 
ندوات وورش عمل باتخاذ حلول عاجلة 
لحل مشكلة املتقاعدين كون ما تعرضوا 
له من قبل املليشيات الحوثية من نهب 
لحقوقهــم أدى إىل تجويعهم وأرسهم 
ومن يعولون، وألن تلك املعاشات هي 
ما تبقى لهم من إعاشة يقتاتون منها 
ويشــرتون بها عالجهم ويداوون بها 

جراحاتهم.
ونؤكد هنا ومن خاللكم عرب صحيفة 
26 ســبتمرب أن هــذه الجرائم بحق 
املتقاعدين من قبل املليشيات اإليرانية 
ترتقي لجرائم حرب وال فرق يف أدواتهم 
بني من يقتــل بالرصــاص ويفجر 
بالعبوات وبني من ينهب قوت ومعيشة 

اآلخرين وكل ذلك وسائل موت.

حلول عاجلة
* وهل من الحلول واملعالجات التي 

اقرتحتموها بخصوص ذلك؟
من الحلول التــي قدمناها مطالبة 
املجتمع الــدويل التدخــل العاجل يف 
رسعة بيع املخــزون النفطي يف خزان 
صافر العائــم يف منطقة رأس عيىس 
بالحديدة وتوريد مبالغه إىل حســاب 
صنــدوق التقاعد العســكري بالبنك 
املركزي يف محافظة عدن وكذلك طالبنا 
املجتمع الدويل بحرص كافة الخردوات 
واآلليات واملعدات املنتهية وغري الصالح 
لالستخدام يف كافة املناطق والوحدات 
والتشــكيالت العســكرية يف مختلف 
محافظات الجمهورية سواء يف مناطق 
الرشعية أو املناطق التي الزالت تحت 
وطأة املليشــيات اإليرانية وتشــكيل 
لجنه دولية تتــوىل بيع تلك الخردوات 
وعرب مزاد علني وتوريد تلك املبالغ إىل 
حساب صندوق التقاعد العسكري لدى 
البنك املركزي بعدن، كما طالبنا األخوة 
قيادة التحالف العربي والدول الشقيقة 
والصديقة والدول املانحة رسعة دعم 
صندوق التقاعد العســكري، وطالبنا 
ان يتم تجيري ملف التقاعد العسكري 
دوليا أســوة ببقية امللفات الحقوقية 
واإلنسانية كون ما جرى لهم من تلك 
املليشــيات اإليرانية قد أرض بالحرث 

والنسل وأدى إىل خراب بيوت ووفاة أرس 
من الجوع ومن الفاقة التي اصابتهم .

وأستطيع القول أنه من خالل كل هذه 
الحلول نستطيع تويل رصف معاشات 
املتقاعدين شهريا وتسوية أوضاعهم 

وحل مشاكلهم.

قرارات ومساندة
* تعرض املتقاعدون العسكريون 
الجنوبيــة والرشقية  يف املحافظات 
لكثري من الظلم ...وكانت هناك الكثري 
مــن التوجيهات الرئاســية املتعلقة 
بإنصافهم...ما الذي تحقق بخصوص 

ذلك حتى اآلن؟
ما يخص إخواني وزمالئي املتقاعدين 
العســكريني من أبنــاء املحافظات 
الجنوبيــة والرشقية والتي تســبب 
اإلقصاء والتهميش الذي طالهم خالل 
الفرتة املاضية ومــا انعكس عليه من 
حقوق مالية وماديــة ومعنوية لهم 
،فقد جاءت مخرجات الحوار الوطني 
وبالذات فريــق القضيــة الجنوبية 
وفريق أسس وبناء الجيش ومجموعة 
املبعدين واملقصيني قريا بنتائج طيبة 
وأعادت البوصلة إىل اتجاهها الصحيح 
وصححت كافة االنحرافات  وما نتج 
عنها من صدور لعدد مــن القرارات 
الجمهورية والتــي اصدرها فخامة 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة املشري الركن عبدربه منصور 
هادي حفظه الله وشــكل بها اللجنة 
الرئاســية بالقرار الجمهوري رقم 2 
لسنة 2013 يف شــهرفرباير من نفس 

العام.
وتكونت من أعضاء مشــهود لهم 
بالنزاهة والشفافية والوطنية وبعيدين 
عن الرصاعات السياســية والحزبية، 
ومازالت تلك اللجنة تمارس مهامها إىل 

هذه اللحظة.
ونحن بدورنا وعربكم نطالب كافة 
الجهــات العليا بمختلف ســلطاتها 
بالتوجيه الرصيــح والواضح لتنفيذ 
قرارات وتوصيات وأحكام ما صدر من 
اللجنة الرئاســية وما انبثق عنها من 
قــرارات جمهورية صدرت بخصوص 
تســويات ومعالجات ومســتحقات 

املتقاعديــن العســكريني واملبعدين 
واملقصيني.

وكذلــك نطالب بالتعــاون والدعم 
واملساندة للجنه الرئاسية الستكمال 
مهامها وأعمالها، إذ طالت مدة عملها 
وكون فرتة عملها حــددت وقيدت يف 
القرار الجمهوري الصادر بتشــكيلها 
ونطلب من األخوة يف اللجنة الرئاسية 
أن ترفع وتقدم بالحلول وفقا ملا عرض 
عليها من وثائــق وبيانات وتظلمات 
وأن تنصفهم فقد جــرت عليهم عدة 
لجان سابقة يف النظام السابق ولكن 
لألسف كانت حلوالً ترقيعية لم ترتق 
للمعالجة الصحيحــة ولكنها ظلت يف 
حكم املسكنات واملهدئات وهذا ما زاد 

الطني بلة.
كذلــك ادعــو إخوانــي وزمالئي 
املتقاعدين من املتظلمني واملبعدين أن 
تكون طلباتهم وتظلماتهم بعيدة عن 
كل جوانب االبتزاز السيايس والفئوي 
والجهوي وبعيدا عن االندفاع لتصفية 
حســابات أخرى يف ملف املتقاعدين 
كون الصندوق لم يعد يتحمل ذلك فقد 
سبق وحملته األنظمة السابقة كافة 
التبعات والقضايا الناتجة عن رصاعها 
الســيايس ابتــداء بحــروب املناطق 
الوسطى ١٩٨٥وأحداث ١٣ يناير١٩٨٦ 
وحرب صيف ٩٤م وحروب صعدة الست 
وأحداث ٢٠١١م وانقالب ٢٠١٤م وكل 
ذلك تحمله صندوق التقاعد العسكري 
ولم يتم دعم ومساندة وتعزيز صندوق 
التقاعد بمستحقات تلك اإلضافات التي 

طرأت عليه .
فهــل آن األوان لنقــف صفا واحدا 
ونبني وال نخرب ونصلح وال نفســد 

ونقول كلمة الحق ولو عىل أنفسنا.
لدينا احصائيــة دقيقة باملتقاعدين 
وهدفنا الوصول إىل أتمتتة العمل اإلداري 

املايل هذا العام.

احصائية دقيقة
* هــل توجــد لديكــم بيانات 
وإحصائيات دقيقة بعدد املتقاعدين 

العسكريني يف وزارة الدفاع؟
نعم توجد لدينــا إحصائية دقيقه 
باملتقاعدين وما يتم من رفع باملطالبات 

حقوقهم ومتابعه مستحقاتهم هو عرب 
بيانات صحيحــة ودقيقة وقد نرشت 
تلك البيانات يف نــرشات عديدة لوزارة 
التخطيط ويف النــدوات وورش العمل 
فأعداد املتقاعدين العسكريني يف وزارة 

الدفاع اليمنية يقارب 156000 متقاعد.

خطط ناجحة
* ما هــي مالمح خطتكم يف دائرة 
التقاعد العسكري والضمان االجتماعي 

لهذا العام ٢٠٢٢م؟
مالمح خطتنا لهــذا العام 2022م 
حقيقة نحن نهــدف يف دائرة التقاعد 
العسكري ألن نصل ملرحلة أتمتة العمل 
اإلداري واملايل يف مختلف شعب املناطق 
وقيادة الدائرة وكذلك نبحث عن حلول 
جذرية ملشكلة املتقاعدين العسكريني 
من خالل تقديم دراسات اسرتاتيجية 
نســتطيع تقديمها لكافة املستويات 
القيادية وعرب وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان العامة التي ال تألوا جهدا 
يف تقديم كل الدعم املمكن وتذليل كافة 
الصعوبات واملعوقات ألبناء املؤسسة 
العســكرية ســواء القوة العاملة أو 
املتقاعدين وكذلك من خالل متابعتهم 
املســتمرة والرفع بكافة املقرتحات 
والتوصيات والدراســات لدولة رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 

سعيد.

صعوبات
* ال شــك أن الدور املنوط بكم يف 
دائرة التقاعد العســكري كبري جدا، 
ومهامكم الوطنية كثــرية ومتعددة 
وخاصة يف جوانبها اإلنسانية...فما هي 
الصعوبات والعراقيل التي تواجهونها؟
حقيقة أبــرز الصعوبات والعراقيل 
التــي نواجههــا يف دائــرة التقاعد 
العسكري هي عدم استجابة محافظ 
البنك املركزي السابق ألي خطابات أو 
أوامر وجهت إليه من قبلنا بعد تحويلها 
وتوجيهها مــن رئيس مجلس الوزراء 

ووزير املالية.
كذلك تجاوزات محافظ البنك السابق 
الواضحة يف رصف الشيكات الخاصة 
بالتقاعــد العســكري دون علمنا أو 

إبالغنا.
ومــن خاللكم نطلب مــن محافظ 
البنك الحايل التعــاون معنا والرد عىل 
كافــة الخطابات املوجهــة إىل البنك 
املركزي وتذليــل الصعاب فيما يخص 
إخوانه وأبناءه املتقاعدين العسكريني 
وذويهم كون البعض منهم أبناء شهداء 
وأيتام ومعاقني وكبار سن، ومطالبنا 

مرشوعة.
* كلمة أخرية؟

نشــكر لكم هذا اللقاء الرائع واملهم 
الذي من خاللكم نقلنــا للقراء حال 
املتقاعدين العســكريني وما تقوم به 

الدائرة من مهام ملتابعة حقوقهم.

:" مدير دائرة التقاعد العسكري والضمان االجتماعي بوزارة الدفاع لـ "
جرائم مليشيات احلوثي بحق املتقاعدين العسكريني ترتقي إىل جرائم حرب 

الفرق بين من يقتل ويفجر وبين من ينهب قوت اآلخرين

7 حوار
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3419 جريمة
يف محافظة إب رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 
ارتكاب مليشــيا الحوثي االنقالبية أكثــر من 3419 جريمة 
وانتهاك بحق املدنيني خالل الفرتة 1يناير 2020م وحتى 31 

ديسمرب 2021م.
التقرير ذكر أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنياً بينهم 
أطفال ونساء وكبار يف السن، وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 
نساء و8 مسنني، فضال عن االعتداء بالرضب عىل 121 أخرين 

بينهم 26 طفال و21 امرأة و18 مسنا.
وسجل التقرير 13 جريمة اغتيال و9 جرائم إعدام وتصفية 
لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت 
التعذيب ملختطفني .. مشرياً إىل أن امليلشيات اختطفت خالل 

نفس الفرتة 482 مواطناً بينهم أطفال ونساء.
ووثق التقرير 65 حالة تعذيب ملختطفني يف سجون مليشيات 
الحوثي، و532 حالة ترضر لحقت باملمتلكات العامة والخاصة 
جراء املداهمة الحوثية، بينها 492 منشــأة سكنية تعرضت 
لالقتحام والتفتيش والعبث باملحتويات وترويع ساكنيها بمن 

فيهم النساء واألطفال، باإلضافة تفجري 12 منزالً.
الفتاً إىل قيام املليشــيا بنهب عدد 65 مزرعة، وإتالف 12 

مزرعة كلية، فضال عن نهب عدد 38 مركبات ووسائل نقل.

اختطاف وإخفاء
فيما يخص االختطافات واإلخفاء القري وتعذيب املعتقلني، 
كشف تقرير الشــبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا 
الحوثي املدعومة إيرانياً ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء 
قري وتعذيب للمعتقلني بينهم نساء وأطفال، وجعلهم دروعا 
برشية خالل الفرتة من 1يناير 2021م وحتى 31 ديســمرب 

2021م.
وأوضح التقرير بأنه ســجل 976 حالــة اختفاء واعتقال 
تعسفي طالت املدنيني بينهم 35 طفالً، و38 امرأة، و92 حالة 
إخفاء قري بينهم نساء وأطفال، و42 حالة تعذيب وسوء 
معاملة يف محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، 

واملحويت، وريمــة، والجوف، والبيضــاء، والضالع، وأمانة 
العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

وأشار التقرير إىل توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ 
دروع برشية، و4 حاالت تصفية داخل الســجون، و6 حاالت 
وفاة بسبب اإلهمال يف الســجون، و3 حاالت وفاة ملعتقلني 

بنوبات قلبية.
ولفت التقريــر إىل أن جرائم التعذيب تنوعــت بني الجلد 
والتعليق والحرمان من النوم، واســتخدام امللح عىل الجروح 
والصفع وإذابة البالســتيك عىل الجسم والتعذيب باملنع من 
الرشب واإلهمال الصحي الكامــل والضغط عىل الخصيتني 
بواسطة الكلبشــات البالســتيك ووضع اإلبر تحت األظافر 
والحرق بالسجائر واإلذالل، مؤكداً ان املليشيا الحوثية ارتكبت 
جرائم صادمة بحق املحتجزين وصلت حد االستغالل الجنيس 

واالغتصاب.

تشريد 400 أسرة
أظهرت إحصائية جديدة إلدارة تتبــع النزوح يف بالدنا أن 
تصعيد املليشيا الحوثية تسبب يف ترشيد أكثر من 400 أرسة 

كل يوم منذ بداية العام الجاري. 
وبينت اإلحصائية أن معظم تلك الحاالت تقع يف محافظات 
مأرب والحديدة وتعز التي تشــهد تصعيدا متواصال بعد أن 
رفضت املليشيا كل مقرتحات إنهاء الحرب والعودة إىل طاولة 
الحوار، كما أدى تدهور األوضاع املعيشــية والغالء، وارتفاع 

أسعار الوقود إىل زيادة كبرية يف أعداد املتسولني.
وتقوم إدارة تتبع النزوح الريــع التابعة ملنظمة الهجرة 
الدولية بجمع البيانات عن األعداد التقديرية لألرس التي أجربت 
عىل الفرار يومياً من مواقعها األصلية أو النزوح، ما يســمح 
باإلبالغ املنتظم عن حــاالت النزوح الجديدة من حيث األعداد 
التقديريــة والجغرافيا واالحتياجات. كمــا أنها تقوم بتتبع 

العائدين الذين عادوا إىل مواقعهم األصلية.
وخالل الفــرتة من 1 يناير /كانون الثانــي إىل 5 فرباير /

شــباط الحايل قدرت أرقام أممية موثقة نزوح نحو 16 ألف 

فرد ملرة واحدة عىل األقل منذ بدايــة العام الجاري، وحددت 
مصفوفة لتتبع النزوح عــرشات األرس النازحة التي غادرت 
مواقع نزوحها، حيث عادت إىل مكانها األصيل أو إىل مكان آخر.

ووفق بيانات املنظمة، فإنه ما بني 30 يناير و5 فرباير نزحت 
363 أرسة )2178 فردا( مرة واحدة عــىل األقل. وأهم ثالث 
محافظات ومديريات انتقل إليها األشــخاص أو داخلها هي 
الحديدة )152 أرسة(، ومديرية حيس )137 أرسة(، ومديرية 
الخوخة )15 أرسة( ونشأت معظم حاالت النزوح يف املحافظة 

من الحديدة وتعز.
ويف مأرب نزحت )88 أرسة(، ونشأت معظم حاالت النزوح 
يف املحافظة من مأرب وذمار فيما شهدت محافظة تعز نزوح 
)45 أرسة( نشأت معظم حاالت النزوح يف املحافظة من تعز 

والحديدة.
وأشار موظفو األمم املتحدة لالجئني إىل وجود زيادة يف عدد 
العائالت التي تلجأ إىل آليات التأقلم الضارة لتغطية نفقاتها مع 
استمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية وغاز الطهي، حيث 
يسجل موظفو املفوضية امليدانيني أعداداً متزايدة من العائالت 

التي تلجأ إىل التسول للحصول عىل الطعام واملساعدة.

نهب 1.7 مليار دوالر 
يف صنعاء كشف تقرير حديث عمليات نهب نفذتها مليشيا 
الحوثــي عن طريق القوة املســلحة بأوامر من الســلطات 

القضائية التابعة لها خالل السنوات السبع املاضية.
التقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات تحت 
عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل" وثق استيالء ما 
يسمى"الحارس القضائي" التابع للمليشيا عىل أكثر من )1,7( 
مليار دوالر من قيمة واردات األموال والرشكات واملؤسسات 

والجمعيات.
كما وثــق التقرير إجمايل ما تم االســتيالء عليه من قيمة 
األموال واإليرادات لألصول والعقــارات واملنقوالت أكثر من 

ملياري دوالر.
واستند التقرير إىل شهادات الضحايا وأقاربهم أو املرتبطني 

بهم، وإىل ما جمعه من وثائق ومعلومات، وتسجيالت صوتية 
ومرئية إىل جانب ما نرشته املليشــيا مــن معلومات خاصة 
باألموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاسا قضائيني، إضافة 
إىل ما نرشته مراكز أبحاث ووكاالت أنباء من وقائع وتحليالت 

تستند عىل معلومات ذات مصداقية.

صعدة.. جرائم منسية 
يف صعدة يقبع مئات اآلالف من السكان يف دائرة االنتهاكات 
املتواصلة بحقهم منذ 13 عاماً، ســواء يف املدينة التي تحمل 

االسم ذاته، أو يف املديريات الـ15 التابعة لها.
االنتهاكات املنســية وآلة البطش الحوثية وأعمال القمع 
واإلذالل والتعســف يف حق املدنيني يف صعدة التي تُعّد املعقل 
الرئييس للمليشــيا ، لم تقف عند حد التنكيل بسكان صعدة 
وحدهم، بل توســعت يف ذلك لتطال آالف املواطنني القادمني 
إليها من مناطق محافظات تعز وإب وذمار والحديدة وصنعاء 

وريمة واملحويت وغريها.
ســكان املحافظة ومديرياتها ال يزالون منذ السنوات التي 
أعقبت االنقالب يعانون الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية 
كبرية يرافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون 
لسلسلة ال حرص لها من الجرائم املماَرسة بحقهم من قبل قادة 

ومرشفني ومسلحني تابعني للمليشيا االنقالبية.
ويتعرض املواطنون هناك بشكل يومي لتعسفات وجرائم 
حوثية متنوعة؛ إذ أحصت تقاريــر محلية آالف االنتهاكات 
بحقهم خالل السنوات املاضية من بينها جرائم القتل واإلصابة 
واالختطاف وجمع اإلتاوات والتعذيب يف السجون واملداهمات 

واالقتحامات وتفجري املنازل والترشيد وغريها.
وكان تقرير رسمي ســلط الضوء قبل فرتة عىل ما يجري 
يف محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها املليشيا الحوثية بحق 

سكانها طيلة سنوات ماضية.
ووثق التقرير ارتكاب املليشيا الحوثية نحو 463 ألف انتهاك 
حوثي بحق ســكان صعدة خالل الفرتة من يونيو )حزيران( 

2004 وحتى 31 ديسمرب )كانون األول( 2017.

اإلنســانية بحــق  حــرب  وجرائــم   ..
خالل فرباير/ شباط املايض صدرت كثري من التقارير التي وثقت انتهاكات 

مليشيا الحوثي وجرائمها بحق الشعب اليمني. 

يف تلك التقارير إحصائيات مفزعة وأرقام انتهاكات كبرية ودائرة اإلجرام 

أكثر وأكثر، هي جرائم وانتهاكات ما كان لها أن تســتمر لو كان هناك 

موقف حازم من قبل املجتمع الدويل ومنظمات األمم املتحدة املعنية بالدفاع 

عن الحقوق والحريات وإدانة الجريمة ومرتكبها. 

مجمل تلك الجرائم تستوجب وقفة صادقة من قبل املجتمع الدويل إليقافها. 

اســتمرار تلك االنتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني من قبل مليشيا 

الحوثــي اإلرهابية جعل منظمات محلية ودوليــة تطلق دعوات تطالب 

بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نظري انتهاكاتها وجرائمها التي 

فاقت مثيالتها من التنظيمات اإلرهابية.

  قاسم الجبري

  مجيد الضبابي
ماتزال مليشــيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران مستمرة يف انتهاكاتها بحق املدنيني يف مدينة 
تعز، حيث تواصل متعمدة حصارها للســاكنني يف 
املدينة بإغــالق املنافذ والطــرق واملمرات املؤدية 
من وإىل املدينة ،مما اضطر املدنيون مجربين عىل 
تحدي الصعاب من أجل أن تســتمر حياتهم من 
خالل التخفيف من املعاناة التي فرضتها املليشيا 
بحصارها للمدينة، باتخاذ طرق بديلة وإن كانت 
تشكل عبئا وخطرا عليهم وربما يكلفهم أرواحهم 

أحيانا.
املليشــيا تعمد عىل قتل املدنيني بأساليب كثرية، 
تستمر يف نرش املوت عرب قناصاتها وألغامها التي 
تزرعها يف الطرقات والقرى واملنازل بأشكال وطرق 
ال تخطر عىل بال أحد تحصد األرواح دون أن تفرق 

بني انسان أو حيوان.
ال يمر يوم إال ويصحو سكان مدينة تعز عىل وقع 
مجزرة جديدة ترتكبها املليشيا عرب قنص أو قصف 
أو تهجري أو غريها من الوسائل اإلجرامية اإلرهابية 
التي تنتهجها املليشــيا الحوثية اإلرهابية عىل مرأ 

ومسمع من العالم. 
خالل شــهر فربايــر املنــرصم 2022 ارتكبت 
مليشيات الحوثي العديد من االنتهاكات واملجازر 
وســقط كثري من الضحايا جراء القصف املدفعي 
الذي طال أحياء سكنية متفرقة ناهيك عن الضحايا 
الذين سقطوا يف ريف املدينة سواء بالقنص املبارش 
أو بانفجار األلغام ... يف هذا التقرير نورد بعضا من 
الوقائع التي ارتكبتها مليشيا اإلرهاب الحوثية يف 

شهر فرباير 2022م:
يف صباح يــوم األربعاء ٢ فربايــر ٢٠٢٢ مقتل 
املواطن عوض احمد جابر عيل الطويري 43 سنة 

برصاص قناصة املليشيا أثناء ما كان يرعى األغنام 
يف منطقة الطوير األعىل بمديرية مقبنة , حيث لم 
يكتف قناص املليشيا بالقتل فقط بل استهدف ومنع 
كل من يحاول الوصول إىل الجثة واستمر طوال اليوم 

حتى تمكن األهايل من أخذ الجثة قبيل املغرب. 
يف ذات اليــوم قتل املواطن حمــود أحمد الربيد 
وزوجته جراء انفجار لغم أريض زرعته املليشيا يف 
منطقة الكرب عزلة اليوسفني بمديرية القبيطة بني 
محافظتي تعز ولحج , وبنفس األسلوب اإلجرامي 
مارس القناص هوايته والتلذذ بقتل األبرياء وحال 
دون الوصول لهما وإســعافهما وتركهما ينزفان 

حتى املوت. 
ويف مديرية حيفان جنــوب محافظة تعز مقتل 
املواطنة أشواق هاشم بانفجار لغم، وإصابة املواطن 
محمد عبده محمد شمســان بجروح متفرقة يف 
جسده وفقدان إحدى عينيه بشظايا قذيفة مدفعية 
أطلقتها مليشيات الحوثي عىل قرية العنني بمديرية 

جبل حبيش غرب تعز 
ويف يوم االحد ٦ فربايــر ٢٠٢٢ إصابة املواطنة 
جميلة شمسان مسعود عندما كانت أمام صحيفة 
الجمهورية يف حي الجحملية رشقي تعز وذلك بنريان 

املليشيا املتمركزة يف تبة السالل. 
ويف يوم األربعــاء ٩ فرباير ٢٠٢٢ مقتل املواطنة 
حياة عيل مهيوب 50 سنة برصاص قناصة مليشيا 
الحوثي أصابتها يف القلب , وجرح أحد السكان أيضا 

يف قرية وهر بالد الوايف بمديرية جبل حبيش. 
أما يف يوم األحد ١٣ فربايــر ٢٠٢٢ فقد ارتكبت 
مليشيا الحوثي مجزرة واستهدفت بقصف مدفعي 
مخيماً للنازحني يف عزلــة العبدلة بمديرية مقبنة 

غرب تعز , وكانت الحصيلة هي: 
- الطفل عيل محمد عيل قائد 15 ســنة إصابة 

بالصدر والوجه
- الطفل أحمد عيل محمد سعيد 8 سنوات إصابة 

بالرأس
- الطفل بادي عيل محمد 14 سنة إصابة بشظايا 
- والدتهما غفورة عيل ســعيد الفتيني 35 سنة 

إصابة بشظايا يف الوجه والرقبة 
هذا وقد ادى القصف عىل مخيم عزلة العبدلة الذي 
يضم كثرياً من األرس من فئة املهمشني إىل إحداث 
أرضار يف الخيام وأرضار يف خزانات املياه ناهيك عن 

حالة الهلع والخوف التي أصابت سكان املخيم. 
ويف ١٤ فرباير ٢٠٢٢ أصيب أربعة مدنيني من أرسة 
واحدة بحي صالــة رشق مدينة تعز وذلك بقصف 
مدفعي عىل الحي، وبحسب مركز تعز الحقوقي فإن 

املصابني هم:
محمود عبدالغني حميد عبدالله 40 سنة إصابة يف 
الرأس، وأمل عبدالقوي مهيوب السفياني 35 سنة 

شظايا يف أجزاء من الجســم، والطفل لؤي منيب 
عبدالغني حميد 4 سنوات شظايا بالرقبة وأجزاء من 
الجسم، والرضيعة تسنيم منيب عبدالغني 10 أشهر.
كما ســبب القصف أرضاراً باملمتلكات واملنازل 

املجاورة.
إصابة الطفل ســامر أحمد محمد عيل 15 سنة 
برصاص قناصة مليشيا الحوثي بطلقة يف البطن 
وذلك يوم االثنني ٢١ فرباير ٢٠٢٢ أثناء تواجده يف 

املزرعة بمنطقة الصياحي الضباب. 
ويف اليوم التايل كثفت املليشيا من قصفها املدفعي 
عىل قرى بالد الوايف بمديرية جبل حبيش وفيه أصيبت 
املواطنة ريحانة عبده محمد بشظايا قذيفة هاون 
, كما تســبب القصف بتدمري جزئي ألربعة منازل 

وأرضار يف ممتلكات األهايل. 

ويف حي بري باشا أصيبت الطفلة مريم عبداملوىل 
الزبريي 12 سنة يف رأسها برصاص قناصة املليشيا 

املتمركزة يف تبة القارع. 
 ويف يوم األحد ٢٧ فرباير ٢٠٢٢ شــنت املليشيا 
قصفا هسترييا اســتهدفت فيه األحياء السكنية 
الرشقية للمدينة والذي تركز عىل حي وادي القايض 

وحي الرضبة وحي الشمايس وحي الصفوة. 
حيث سقطت قذيفة مدفعية عىل منزل يف شعب 
ســلمان بحي وادي القايض أدت إىل تدمري املنزل 
وتدمري جزئي لثالثة منازل مجاورة دون خسائر يف 
األرواح، أما القصف الذي طال عزلة العبدلة بمديرية 
مقنبة غرب تعــز فقد خلف إصابة امرأة وطفليها 
إصابات بليغة , االم فقــدت عينها واحد أطفالها 

برتت يده . 
هذا وقد كانت حصيلة انتهاكات مليشيات الحوثي 
خالل النصف الثاني من شــهر يناير املايض هي 4 
قتىل و 15 جريحاً من املدنيــني والقتىل امرأتان ، 
وطفل ، ورجل فيما املصابون امرأة ، و 4 أطفال ، 

باإلضافة إىل 10 آخرين. 
وخلف القصف املدفعي الذي اســتهدف األعيان 
املدنية واملنشآت الخدمية خســائر كبرية أبرزها 
احرتاق منزلني أحدهما بشــكل كيل وتدمري جزئي 

لحق بـ 5 منازل بحي الشمايس 
-ترضر قســم الحريق بهيئة مستشفى الثورة 

العام 
 تدمــري الطابق العلوي ملســجد شــولق بحي 

الشمايس.
ترتكب مليشــيا الحوثي كل هــذه الجرائم ضد 
املدنيني بمحافظة تعز يف ظل صمت املجتمع الدويل 
عن جرائمها ,فطاملا الحرب مستمرة عىل هذه املدينة 
وتجاهل املجتمع الدويل ســتظل مساحة القتل ال 

حدود لها .

املليشيا احلوثية .. إرهاب يقتل املدنيني يف تعز
انتهاكات8
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البدايــة من أســتاذ 
الفكر اإلسالمي ومقاصد 
العزيز  عبــد  الرشيعة 
العســايل الــذي وصف 
21 فربايــر بأنه صديق 
 21 اليمنيــني وقــال: 
فرباير قوة وطن وإرادة 
شعب صنعتُه أياد يمنية 
خالصة بنضال ســلمي 
وتاريــخ ناصع البياض 
دون أن تتلطــخ به أو 
تــراق دمــاء اليمنيني؛ 
مثمنــاً عظمتُه الفريدة 
التي تجلت يف صنع تغيري 
حقيقي ملسه الشعب؛ يف 
انتشال اليمن الذي كان 

عىل وشــك اإلنزالق يف فتنــة ورصاع أهيل 
ال يحمد عقباه وذلــك بفضل روح فرباير 
املعنوية ورســم مالمح الدولــة اليمنية 

االتحادية يف أهدافه السلمية.

 صديق اليمنيين
وتساءل العسايل ..ملاذا 21 فرباير صديق 
اليمنيــني؟ وأجاب يكمن يف كونه يرســم 
ويوضح كيف كانت أول ثورة انتفض فيها 
اليمنيون عام1948م ضد كهنوت ســاليل 
حول اليمن اىل غابة وراء ســياج حديدي  
ينطبق عليه قول أبي األحرار الزبريي رحمه 
الله: مأساة واق الواق ليفتح اليمنيون نافذة 

نحو الضوء.
ولفت عبدالعزيز العسايل  إىل أن الشيطان 
الســاليل عاد يف حصار السبعني والشعب 
اليمني حينها كان وحيدا لم يجد له نصرياً 
بعد الله عز وجل  غري االعتماد عىل الذات.. 
ثم صوت إعالم العراق وإعــالم الجزائر!! 
فانترص الشعب اليمني عىل فلول الكهنوت 
الساليل العنرصي الحاقد يف فرباير 1968م 
؛ مؤكداً يف نفس الوقت تزامن األحداث التي 
تجلت يف فرباير الثورات وتاريخ اإلنســان 
اليمنــي يف رصاع اإلمامة الــذي يؤكد لنا 
حقبة اليوم التي ال تختلف من حيث املهام 

والنضال يف الجهاد ضدهم .

ثورات
وأشار العســايل إىل زخم أحداث فرباير 
ومنها انطالق ثورة الشــباب الشــعبية 
السلمية متطلعة إىل الحرية والديمقراطية 
والبناء والتنمية، مضيفاً لم يقترص عىل ذلك 
فحســب بل يف 21 فرباير عام2012 خرج 
الشعب اليمن يف لوحة اصطفاف ديمقراطي 
ليجني أول بواكري ثوة ال 26 من ســبتمرب 
وال 14 من اكتوبــر وال 11 من فرباير.. يف 
خطوة ديمقراطية جادة وضعت البوصلة يف 
مسارها الصحيح السليم ؛ فال تزوير إلرادة 

الشعب وال مصادرة وال شعارات جوفاء.
واختتم العســايل حديثه ها هو شعبنا 
يقف باملرصاد لكل املخططات الســاللية 
العنرصية االنقالبيــة اإلرهابية الرامية إىل 
العودة بالشــعب اليمني إىل ماٍض ملطخ 

بالعار األسود.

حدث تاريخي 
  أما العقيد / عبدالباســط البحر   نائب 
ركن التوجيه املعنــوي بمحور تعز يعترب 
قال: إن يــوم 21 فرباير   يوم عظيم ومهم 
ومفصيل يف حياة شــعبنا اليمني العظيم،  
وهو يــوم انتخاب فخامــة األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي   رئيساً للجمهورية 

اليمنية من كل األطياف واألحزاب اليمنية.
وأكد البحر عىل أهمية هذا الحدث، معترباً 
إياه شــوكة امليزان وحزب األحزاب ومحل 
تقدير لكل اليمنيني مثمناً دالالت هذا اليوم 
الوطني الذي غري من مسار حياة اليمنيني 
و قاد مرحلة الحوار الوطني وأتى مجلس 
األمن لالنعقاد باليمن تأكيداً للدعم الدويل 
وإسناداً للتجربة اليمنية املباركة والفريدة.
وأضاف: حني كنا ننشــد اليمن الجديد 
املتطــور ونتغنى بميــالده األنجب يف 21 
فربايــر، كانت هناك جماعــة مارقة تعد 
العدة يف دياجــري التآمر والظالم إلجهاض 
حلم اليمنيني القديم الجديد، وعيل حني غرة 
من عدالة األرض وغفلة من البعض، وجدنا 
أنفســنا وجها لوجه مع املايض الســاليل 

الكهنوتي البغيض، الذي ضحى الثوار األوائل 
الجتثاثه ليضمنوا لليمن التطور والنهوض..

وأضــاف؛ كان لزامــا عــىل الوطنيني 
األحرار ويف مقدمتهــم فخامة األخ رئيس 
الجمهورية النهوض بمسؤولياتهم الوطنية 
والدســتورية، وأن يحملوا من جديد راية 
النضال والتحرر الوطني، فكانت انطالقة 
مقاومة االنقالب والتمرد املليشاوي الحوثي 
اإليراني املسلح، واســقاطه كياناً وفكراً 
وأرضاً وأدوات.. وهو ما كان بمســاعدة 
أشــقائنا يف التحالف العربي ؛ وستنترص 

اليمن بإذن الله تعاىل .

مشروع وطني جامع 
  العقيد / سمري األشبط   مساعد مدير 

أمن تعز لشؤون األحياء السكنية تحدث عن 
عظمة 21 فرباير قائالً كان يوماً مشهوداً 
وعظيماً ..اســتطاعت فيــه كل املكونات 
اليمنية ســواًء كانت السياسية والقبلية 
واالجتماعية والشــبابية والنسائية وكل 
املجتمع عىل اختيار فخامة األخ املشــري 
الركــن/ عبدربه منصور هادي رئيســاً 
للجمهورية وخلق نوعاً من التحول يف املسار 
السيايس والديمقراطي وكان عالمة فارقة 

يف تاريخ اليمن املعارص.
وأضاف األشبط تميزت هذه الفرتة من 
فرباير بسالسة وتوافق لم يشهدها اليمن 
قط وتجلت كل هذه العالمات عندما رشح 
فخامة األخ الرئيس / عبدربه منصور هادي 
نفسه رئيسا لليمن وأجمع عليه اكثر من 
7 ماليني مواطن يمنــي ..كونهم يعلمون 
بامتالك الرئيس هــادي مرشوعاً وطنيا 
كبريا بإجماع كل املكونات من سياســيني 
وإعالميني ومثقفني وشــباب ومشــايخ 

وعلماء إلخراج اليمن إىل بر األمان بعد فرتات 
من الشتات واالنقسام التي شهدتها بالدنا 

خالل الفرتات السابقة ...
واســتطرد قائــالً : اســتطاع هادي 
بمرشوعه الوطني الذي يعترب طوق النجاة 
الــذي يرتكز عــىل التســاوي يف الحقوق 
والواجبات واملواطنة املتســاوية وأساس 
الدولة االتحادية القائم عىل تقاسم الثروة 
والسلطة يف كل املناطق وإبعاد كل الفوارق 
الطبقية واالجتماعية التي تؤصل للفرقة 
واالنقسام ..حيث تم التغلب عىل تلك الحقبة 
واستطاع الجميع اخراج اليمن إىل بر األمان 
لكن شاءت األقدار أن تنقلب عىل هذا الحلم 
الجميل مليشيا الحوثي االنقالبية وحاولت 
وأد هذا املرشوع ؛ لكن سيظل هدف الشعب 
ورئيس الجمهورية إنجــاح هذا املرشوع 
ألنه مرشوع كل اليمنيني ومستقبلهم الذي 

ال رجعة عنه.
وقال: هناك من يحلم و يسعى إىل جعل 
الحلم يتبــدد يف اذهان الناس... لكن نقول 

لهم سيبقى الحلم قائماً وسنعمل لتحقيق 
أحالمنا وندعو الجميع  إىل االلتفاف حول 
األخ املشري الركن/ عبدربه منصور هادي 
والوقوف بجانبه حتى نستطيع أن نخرج 
اليمن من هذه األوضاع التي تكالبت عليه 

أعداء الجمهورية.

انتصار ومؤامرة
  مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز / 
ايمن املخاليف تحدث بــدوره عن قيمة هذا 
اليوم عند الشباب حيث قال : مثّل انتخاب 
الرئيــس عبدربه منصور هادي رئيســا 
توافقيا منعطفــا مهما يف اليمن بعد ثورة 
فرباير، وهو فعل توحد فيه اليمنيون كافة 
ملا يمثله الرئيس من حالة توافق بني جميع 

املكونات املختلفة يف حينها.
وأضاف املخاليف: قد كانت املرحلة األوىل 
للرئيس يف كريس الحكــم مليئة باألحداث 
واملنعطفات التي كان من شأنها أن تميض 
باليمن إىل بر االستقرار والتقدم لوال االنقالب 

الحوثي الذي عصف بكل الجهود اليمنية يف 
حينها والتي كانت قد قطعت شوطا كبريا 
يف رســم مالمح الدولة االتحادية ووضعت 
األسس الحقيقية للمواطنة العادلة والقادرة 
عىل تلبية طموحات الشعب وقاد الرئيس 
فرتة صعبة تمكن خاللها من إنجاز الكثري 
من امللفات رافقت حكومة الوفاق وصوال 
إىل مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وقد 
كانت واحدة من أفضل الفرتات التي تعيشها 
البالد منذ سنوات، غري أن مليشيا الحوثي 
دمرت كل ذلك وقادت البــالد نحو هاوية 

الحرب وما لحقها من أزمات و مآس.

رؤية وطنية
من جانبها قالت ميسون النجايش   مدير 

مكتب الســياحة بتعز عن دور 21 فرباير 
العظيم يف رسم مالحم اليمن الديمقراطية: 
يف 21 فرباير تجلت حكمة اليمنيني يف اختيار 
قائد لهم لقيادة املعركة التنموية ورســم 
الخارطة السياســية لليمن يف ظل الرؤية 
الوطنية ملخرجات الحوار الوطني وحكمة 
الرئيس هادي والتي اســتمدها من روح 
الشعب والثقة التي منحها له اليمنيون يف 

21 فرباير العظيم ...
وأضاف: كان الرئيــس عبدربه منصور 
هادي عنــد الثقة املمنوحة لــه من قبل 
الشــعب وعمل بها وقاد السفينة اليمنية 
بحنكة عالية وإرادة قوية وصلبة يف الدفاع 
عن الدولة وبنائها بكل كفاءة واقتدار رغم 
األوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن بسبب 
االنقالبيني الحوثيني اإليرانيني عىل الرشعية.
وأوضحت ميســون: أن يوم 21 فرباير 
جســد فيهــا الرئيس هــادي كل مالمح 
البطولة والوفاء والشــجاعة وسجل أروع 

مواقفه النضالية وأنصع 
التاريخية  صفحاتــه 
واللحظــات الصعبــة 
واملواقــف املفصلية يف 
تاريخ الدولــة اليمنية 
وحضورها  الحديثــة 
وعقليــة أبنائها ؛ وخري 
دليل عىل ذلــك قيادته 
للمعــارك األخرية خالل 
األيــام املاضيــة بتعز 
وحجة ومأرب وشــبوة 
يخلد  وبهــذا  والجوف 
هادي اسمه يف التاريخ 
ويــربز حنكتــه الفذة 
وقدرته العالية يف إدارة 

الحرب واألزمات.

لملمة الشتات
  مدير الهيئة العامة لآلثار بتعز   محبوب 
الجرادي قال: إن يوم 21 فرباير حدث ثوري 
كبري شكل منعطفاً تاريخيا يف حياة اليمنيني 
لم يأت من فراغ، ولكن نتاج لنضال سلمي 

طاملا طمح له اليمنيون.
وتأتي عظمة ومكانة 21 فرباير بكونه 
حدثاً استطاع فيه فخامة رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هــادي جمع وتوحيد كل 
القوى السياسية والنخب واملثقفني، وقطاع 
الشــباب، واملرأة وكل اطياف املجتمع عىل 
طاولة واحدة، وتم مللمة شتات كل القضايا 
بما يف ذلك القضية الجنوبية، وقضية صعدة 
حيث نبذ اليمنيون كل خالفاتهم والخروج 

برؤية موحدة لبت طموح الشعب ..
وأوضح الجرادي أن 21 فرباير بدأ برسم 
الدولة االتحادية املنشــودة ؛ بتويل الرئيس 
هادي السلطة بحنكة قيادية ،حيث استطاع 
أن يجنب البلد الكثري من املؤامرات واملحن 
مجسداً مقولته الشــهرية يف مقاومة كل 
املحن )عدم العطاء ال يعدم الرضا( ؛مجسداً 
ذلك بشجاعة، حيث عمل عىل تقليم أظافر 

قوى الرش التي ال تريد للوطن خرياً.

قوة اإلرادة 
  عبدالرحمن غالب هو اآلخر تحدث عن 
مكانة هذا اليوم الخالد يف نفوس اليمنيني 
قاطبة ؛ قائالً : بني 21 و 21 كان لليمنيني 
كباقي شــعوب العالم ..يوٍم اختاروا فيه 

طريقة حكمهم، وبكل حرية.
ولقد كانت اإلرادة اليمنية قويًة بما يكفي 
لبناٍء قوي يعتمده الشــعب اليمني مساراً 
تنموياً وسياســياً واجتماعياً متطوراً فلم 
يجتمع اليمنيون يف تاريخهم الحديث   كما 
اجتمعوا يف االنتخابات الرئاســية لفخامة 
الرئيس املشــري الركن / عبدربه منصور 
هادي، يف حقبٍة تاريخيٍة صعبة ، ليقود فيها 
مرحلة االنتقال التاريخي للشعب اليمني 

املتعطش لالستقرار واالزدهار .
وأضاف ؛ لقد كانت مرحلًة قصريًة عاشها 
الشــعب اليمني عامًة بــكل تفاصيلها ، 
أعتربها أنــا مرحلة النقاهــة بعد عمليٍة 
جراحيٍة صعبة، وكان الجميع متطلع نحو 

املستقبل.

انتصار الجمهورية
مــن جهته تحــدث األســتاذ الرتبوي 
عبدالفتاح برش عن ال 21 من فرباير، حيث 
قال: 21 فرباير هو اليــوم التاريخي الذي 
حول مســار الدولة من توريث الحكم إىل 
مسار ديمقراطي حر غري مقيد بأرسة أو 
جماعة يتسلطون عىل السلطة وهذا يعود 
إىل ثورة الشباب الســلمية التي هدفت إىل 
نظام توعوي يهتم بمصالح الوطن واملواطن 

؛ فلك منا الحب والوفاء.. فرباير العظيم !
وأصبح عبدربه منصور هادي رئيســا 
لليمن بـ 6 ماليــني ونصف مليون صوت 
؛ وكان هو املرشــح الوحيــد لالنتخابات 
الرئاسية التي جرت يف 21 فرباير 2012م، 
وسيســجل التاريخ اسم الرئيس هادي يف 
أنصع صفحاته، كونه تحّمل مســؤولية 
قيادة الوطن يف ظرف اســتثنائي ومرحلة 
حرجة.. ونجاحه يف إدارة الفرتة االنتقالية 

بكل اقتدار.

" عسكريون وأكاديميون وتربويون ومثقفون لـ "

21 فرباير يوم الديمقراطية واالنتصار للجمهورية

  العسالي: فبراير تأكيد ألحقية النضال ضد فلول الكهنوت الساللي
  البحر: 21 فبراير يوم عظيم غير من مسار حياة اليمنيين وأسس لمرحلة جديدة

  األشبط: 21 فبراير مرحلة تحول في المسار السياسي والديمقراطي اليمني
  المخالفي: 21 فبراير رسم مالمح الدولة االتحادية وانتصر إلرادة الشعب

  النجاشي جسد مالمح البطولة والوفاء والشجاعة وشكل ثقة وحصانة شعبية
   الجرادي: الرئيس هادي جنب الوطن الكثير من المؤامرات والمحن وقلم أظافر قوى الشر

  غالب: 21 من فبراير البداية المشرقة لليمنيين في اختيار طريقة حكمهم
  األثوري: 21فبراير  يوم نسف فيه اليمانيون قواعد االستقواء ووأدوا شريعة الغاب في ثرى الوعي

  بشر: 21 فبراير نتاج حول مسار الدولة إلى مسار ديمقراطي
  الشدادي: 21 فبراير استحقاق تاريخي اصطف حوله كل اليمنيين

وصف عدد من األكاديميني والعســكريني واملثقفني انتخاب فخامة األخ 
الرئيس عبدربه منصور هادي  رئيســاً للجمهورية اليمنية يف ال  21من 

فرباير عام 2012 ب يوم الديمقراطية واالنتصار للجمهورية. 
ووصفوا ال 21 من فرباير يف حديثهم لصحيفة 26 سبتمرب باليوم التاريخي 
والزخم الثوري والحدث الديمقراطي الذي لم تشهدُه اليمن عىل مر عقود 

من الزمن .
وعربوا عن عظمة ومكانة هذا اليوم حني تسلم عبدربه منصور هادي قيادة 

البلد يف وقت كانت البالد تمر بفرتة حساسة ومعقدة.

وثمنوا خروج الشعب اليمني يف 21 فرباير عام2012 بمشهد مثل تظاهرة 
سياسية كربى ، ولوحة اصطفاف ديمقراطي لجني أول بواكري ال 26 من 

سبتمرب وال 14 من أكتوبر وال 11 من فرباير..
وأكدوا عىل قيمة تجسيد هذا اليوم يف حمل مرشوع سيايس جديد يضمن 
رشاكة عادلة يف السلطة والثروة والحكم الرشيد يف إطار دولة اتحادية عادلة.

وأشادوا بمرونة الرئيس هادي وحنكته يف جمع ولم شمل اليمنيني بمختلف 
مشاربهم عىل طاولة حوار واحدة يف مؤتمر الحوار الوطني لرسم مالمح 

مستقبل اليمن الجديد.. فإىل ما قالوه:
   استطالع   مختار الصبري

9 استطالع
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تعلن املنظمات األممية واملنظمات 
الحكومية وغــري الحكومية الدولية 
بشكل ســنوي عن مبالغ وبرامج 
ومشــاريع موجهة لجانب تغطية 
االحتياجــات اإلنســانية يف اليمن، 
واملتتبع لــكل هذه املــوارد املعلنة 
املخصصة لتغطية هذه االحتياجات 
ستتولد لديه القناعة الكاملة بأنها 
ستحدث فرقا يف هذا الجانب، حيث 
بإمكانها أن تغطي كثريا من فجوة 
األزمة اإلنســانية وتبنــي عىل ذلك 
وصوال إىل تقليصها إىل الحد األدنى، 
لكن الواقع مغاير تماما ملا يحدث، إذ 
تتسع األزمة اإلنسانية يوما بعد يوم 

وال رادم لها.

االستجابة اإلنسانية في اليمن 
تتبنــى منظمــة األمــم املتحدة 
ووكاالتها يف اليمن خطة االستجابة 
اإلنسانية منذ العام ٣٠١٤، وتسعى 
هذه الخطة التي تعد وتنفذ بشــكل 
سنوي، إىل ردم االحتياجات اإلنسانية 

املتولدة عن الحرب وأبرزها:
-األمن الغذائي وتحســني ســبل 
العيــش، مثل توزيع الغــذاء ودعم 
املزارعــني واألنشــطة الزراعيــة، 
ومســاعدة، ومســاعدة النازحني 
واملترضريــن عىل إيجاد مشــاريع 

خاصة تدر عليهم عائدا شهريا.
- توفري اإليواء: إمــداد النازحني 
بالخيــام والتجهيــزات واملواد غري 
الغذائية ومرافــق النظافة وغريها 
من املرافق الالزمــة لضمان العيش 

بكرامة.
- تقديم خدمــات املياه والنظافة 
والرصف الصحي كاإلمــداد بمياه 
الرشب النقية ومياه النظافة وأدوات 
حفظها، ومــواد النظافــة العامة 
والشخصية، وإصالح شبكات املياه 
العامة وشــبكات الرصف الصحي، 
ودعم قدرات املؤسسات الحكومية 

ذات اإلختصاص.
-تقديــم الدعم الصحــي: دعم 
املستشــفيات العامة مــن ناحية 
التشــغيل واإلســهام يف دفع أجور 
الطواقم واإلمداد باملعدات والتجهيزات 
الالزمة، وكذلك إنشاء مراكز صحية 
أولية ودعم املراكز الصحية املوجودة، 
وخدمات العيادات املتنقلة، ومواجهة 
األوبئة والكوارث، واملســاعدة عىل 
ترصيف املخلفات الطبية بشــكل 
آمن، ودعم خدمــات الطب النفيس، 
باإلضافة إىل تعزيز قــدرات النظام 

الصحي العام والعمل عىل تعافيه.
- حماية النازحــني واملترضرين 
من آثار الحــرب، وأبرز التدخالت يف 
هذا اإلطار: تقديــم خدمات الدعم 
النفيس والقانوني من خالل تقديم 
العالج املناســب لألطفال املصابني 
وإنشــاء وتفعيل مساحات صديقة 
وآمنة للنساء واألطفال واستخراج 
وثائق بديلة وتوفري مختصني وأطباء 
نفسيني وإمداد النساء باالحتياجات 

الخاصة وغري ذلك.
- دعم التعليم يف حاالت الطوارئ 

من خالل إيجاد فصول دراسية وبديلة 
وإيجاد كوادر تعليمية، وبناء مدارس 
جديدة وترميم املــدارس املترضرة 
الالزمة  بالتجهيــزات  وإمدادهــا 
واملناهج وبناء قدرات مكاتب الرتبية 

والتعليم. 
وهناك الكثري مــن الجوانب التي 
تتبناها خطة االستجابة اإلنسانية يف 
هذه السياقات، من ذلك بناء قدرات 
األجهزة الحكومية ومنظمات املجتمع 
املدني املحلية العاملة يف هذه الحقول 
وتقديم خدمات الحماية العامة لكافة 

املترضرين وغري ذلك.
هذه الخطوط من االستجابة التي 
تتبناها وكاالت األمم املتحدة املختلفة 
يف إطار )خطة االستجابة اإلنسانية ( 
التابعة لها، وتقوم بتنفيذها مبارشة 
أو من خالل وكالء آخرين، نشهدها 
منــذ العام ٢٠١٤، لكنهــا لم تعمل 
بشكل حقيقي عىل ردم فجوة األزمة 
اإلنسانية، بل نجدها تتفاقم بشكل 

أشد.

تدخالت إنسانية
خارج إطــار خطة االســتجابة 
اإلنســانية التابعة لألمــم املتحدة 
ووكاالتها املختلفة، هناك الكثري من 
التدخالت اإلنسانية قدمتها وتقدمها 
حكومات ووكاالت ومنظمات دولية 
وعربيــة ومحلية كثــرية، يقرتب 
حجمها من حجم مخصصات خطط 
االستجابة اإلنسانية بل وتزيد كثريا 
يف بعض الســنني، اســتهدفت هذه 

التدخالت كافة الجوانب املشــمولة 
بخطط االستجابة وتعدتها إىل جوانب 
أخرى، كبناء مســاكن بديلة ودفع 
أجور املنازل املســتأجرة للنازحني، 
وغريها الكثري مما ال يتســع املجال 
لرده، ومــع ذلك فــإن األزمات 
اإلنسانية تشتد حدتها بشكل مخيف، 

وكأن شيئا لم يكن.

اتساع الفجوة
بعد ما يزيد عىل ســبعة أعوام من 
خطط االستجابة والتدخالت األخرى، 
تعلن األمم املتحــدة قبل أيام بأن ما 
يزيد عن ١٦ مليون يمني معرضون 
للمجاعة ، وما يزيد عن ٥ ماليني طفل 
مهدد بأمراض ســوء التغذية الحاد 
والوخيم، فضــال عن ظهور فجوات 
شديدة أخرى يف جوانب االحتياجات 

املختلفة.
فما األمر إذا، وملاذا تتســع هذه 
الفجــوة مــع كل هــذه التدخالت 
واملخصصات والربامج واملشــاريع، 
وملاذا لم تحدث خطط االســتجابة 
اإلنسانية بشــكل تراكمي تحسنا 
إيجابيا إذا كان يتم تنفيذها بشكل 
فعيل، ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟! 
جميع هذه األســئلة تفرض نفسها 
عىل الجميع وال إجابات شافية حتى 

اآلن.

مشكلة دون حلول
تحدث مختصــون ومراقبون وما 
يزالون يتحدثون عن هذه املشكلة، 
وحمل حديثهم الكثري من املقاربات 

التي تمــس جوهرها وجذورها، بدأ 
ذلك يف األعوام األوىل من بدء تشغيل 
خطط االستجابة، لكن هذا الحديث 
عىل ما يبدو لم يجد آذانا صاغية من 

كافة املعنيني بذلك.
وتلخصت مقاربات املراقبني بهذا 

الخصوص يف نقاط عدة أبرزها:
- ذهاب النصف أو أكثر من مبالغ 
االستجابة اإلنسانية يف اليمن لصالح 
الوكاالت املنفذة عىل شــكل نفقات 
تشــغيل وأجور عاملني وسفريات 
وإعالم وغريها، وتعد هذه النســبة 
مكلفة وعالية، فمن شــأن ذلك أن 
ال يبقي مخصصا مناســبا لصالح 
أعمال االســتجابة، وهو ما يضعف 
أداء الخطــة ويخلخــل معايريها 
وجودتهــا، ويؤثر أيضــا عىل مدى 
االلتزام بالسياسات اإلجرائية التي 
من املفــرتض اتباعها أثنــاء تنفيذ 

األعمال.
- إرصار وكاالت األمم املتحدة عىل 
إيكال أعمال التنفيذ لوكاالت دولية 
وسيطة واستبعاد الوكاالت املحلية، 
يضاعف أيضا من مقدار النســبة 
املستقطعة لصالح نفقات التشغيل 
عىل حســاب مخصصات األنشطة 
املبارشة، إضافة إىل كون ذلك خرقا 
واضحا ملعايري الخطط اإلنســانية 
ومنهجيات االســتجابة التي تقيض 
بأهمية إرشاك وتعزيز قدرات املحلية، 
وكل ذلك يؤدي إىل ضعف االستجابة 
ويحد من تحقيقهــا للنتائج واآلثار 

املرجوة.

- عىل عكس ما يتم التخطيط له يف 
الكتل اإلنسانية، وبخالف املعايري التي 
تتبناها خطة االستجابة وآليات العمل 
اإلنساني، يتم تنفيذ كافة التدخالت 
واألنشاط، فال يصل إىل الناس سوى 
ثلث ماتــم التخطيط له هذا يف حالة 
وصوله، ويتم تمريره باســتخدام 
آليات غري مراعية ملناسبة االستجابة 
ومالئمتها وغري متسقة مع مبادئ 
االنتقــال باملســتفيدين إىل مرحلة 

التعايف واالعتماد عىل الذات.
- السماح والتســرت عىل عمليات 
فســاد كبرية تحدث يف سياق تنفيذ 
األعمــال، دون القيــام بإيقافهــا 
وتصحيح مسارها،  وهذا ينطبق عىل 
الوكاالت األممية واملنظمات الدولية 
الوسيطة والجهات الرسمية املعنية 
واملجتمعات، فجميع هؤالء معنيون 

بذلك.
- كافة التدخالت اإلنسانية املنفذة 
خارج إطار خطط االستجابة،  يتم 
تنفيذها بشكل عشــوائي ال يحقق 
التكامــل، وال يــؤدي يف مجمله إىل 
إحداث حالة من التعايف وهو ما يجعل 
األزمة اإلنسانية تتسع، برغم حجم 

التدخالت. 
تربز هذه النقــاط مدى تعقيدات 
املشكلة وتفرعاتها، وقد اكتسبت كل 
هذه التعقيدات نتيجة تركها تتنامى 
خالل ما يزيد عن سبع سنوات دون 
مواجهتها وإيجاد الحلول املالئمة لها، 
والكارثية الكبرية يف هذه املشكلة، ترك 
الحبل عىل الغارب لجميع الوكاالت 

األممية والدولية واملنظمات الدولية 
والعربية واملحلية يف تقديم خدمات 
وتدخالت االستجابة اإلنسانية، دون 
إلزامها بالعمل تحت إطار مرجعي  
ضامــن لتحقيق اســتجابة فاعلة 

ومنسقة ومتكاملة.

خروقات لمبادئ العمل 
ســيكون األمر هينا إىل حد ما، إذا 
ما كانت األخطــاء املرتكبة من قبل 
مقدمي خدمات االستجابة، تتعلق يف 
حصول تجاوزات يف اآلليات واملعايري 
واملنهجيات ومــا إىل ذلك، لكن األمر 
تخطى كل هــذا إىل اخرتاق املباديء 
األساسية املنظمة للعمل اإلنساني،  
فقد ارتكبــت وكاالت األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية انتهاكات خطرة 

بحق قيم العمل اإلنساني أبرزها:
- منــح الوظائــف املفصلية يف 
الوكاالت ألشخاص ينتمون ملليشيا 

الحوثي ويعملون يف خدمتها.
 - اســتمرار اإلبقاء عىل موظفني 
ثبــت تورطهم بتســخري مواقعهم 

الوظيفية لصالح الحوثيني. 
- الســماح ملرشيف املليشيا بإدراج 
عنارصهم ضمن قوائم املستفيدين 

من األنشطة اإلنسانية.
- السماح لقيادات مليشيا الحوثي 
باستخدام مشاريعها بهدف تحقيق 
مكاسب سياسية، كإعطائهم ميزة 

افتتاح املشاريع ونسبتها ألنفسهم.
- تقديم املســاعدات والتدخالت 
اإلنسانية بشكل متحيز، فهناك فرق 
كبري بــني حجم ونوع املســاعدات 
واملشاريع املنفذة يف مناطق سيطرة 

الحوثيني وبني املناطق األخرى.
- تمرير أمــوال ملنظمات حوثية 
تحــت غطاء دعم مشــاريع العمل 
اإلنســاني،  والتغايض عن مطالب 

االخالءات والتقارير.
وغري ذلــك مــن الخروقات غري 
املقبولة بأي حال من هذه الوكاالت،  

لكنها ال تزال وبشكل متزايد.

ما العمل
يتطلــع الجميــع إىل أن تكــون 
االستجابة اإلنسانية حقيقية وتعمل 
عىل ســد الثغرات بشــكل تدريجي 
حتى يتم الوصول إىل مرحلة التعايف، 
وهذا لن يحدث أبدا يف ظل ما نشهده 
من وضع ســائب لعمــل الوكاالت 
واملنظمات،  فجميعها تعمل بشكل 
عشــوائي ومتداخل ال يحقق هدفا 
وإن زعمت أنهــا تخطط ألعمالها، 
يكمن الحل إذا يف إيجاد إطار مرجعي 
وإلزام كافــة العاملني يف العمل عىل 
أساسه، يمكن أن يتجسد هذا اإلطار 
يف اسرتاتيجية وطنية للعمل اإلنساني 
وآلية وطنية خاصة بذلك ، وبدون ذلك 
لن يتحقق أي تقدم بهذا الخصوص. 
األهم يف هذا أن ال يكون هذا اإلطار 
أجوفا أو مجرد خطوة شكلية فقط ، 
بل يجب أن يمتلك املعطيات واملؤرشات 
وآليات املتابعة واملراقبة والتقييم، وبه 
فقط يمكن إنقــاذ الوضع وحلحلة 

املشكالت املتفاقمة.

مغايــر وواقــع  مثاليــة  خطــط  اإلنســانية..  االســتجابة 

تقارير10

تتسع فجوة األزمة اإلنســانية يف اليمن عاما بعد عام، عىل الرغم من تدخالت املنظمات لردم 

هذه الفجوة.

  تقرير-خاص
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ويف عدن ثمة مقربة باسم »أحمد بن الحسن«، 
احتوت ضحايا الحملة التي قادها ذات األمري عام 
»1646م«، ويف أحور قتل األهايل القائد محمد بن 
أبي الرجال، ومعه عرشات العساكر، ويف يافع رفض 
الشيخ عبدالله هررة الخضوع لالئمة »1654م«، 
واحتمى ومن معه بالشــواهق العالية، ليطردوا - 
بعد عامني - عامل اإلمام حافيًا، وذلك بعد أن قتلوا 

بعض أصحابه.     
ويف يافع أيضاً، قاد الشيخان »الناخبي« و»ابن 
العفيف« امُلقاومة ضد القوات اإلمامية، ُهزم األخري، 
وصمد األول، قتل عرشات العساكر، ُجلَّهم من آنس، 
وحني استســلم، وأعطي األمان، قتله أبناء ذات 

القبيلة غدًرا - انتقاًما لقتالهم.     
توالت بعد ذلك تمردات أهايل يافع، وكللت بطرد 
عامل اإلمام للمرة الثانيــة »1684م«، ليقوموا يف 
ذات العام، وبعد »28« عاًما من ســيطرة »الدولة 
القاســمية« عىل بالدهم بثورة شــاملة بقيادة 
الســلطان صالح بن أحمد هرهــرة، ليموت عىل 
إثرها األمري القاسمي الحسني بن أحمد بن الحسن 
كمًدا، بعد فشل إحدى حمالته، قويت بعد ذلك شوكة 
الثوار، فسيطروا بقيادة السلطان قحطان معوضة 
عىل لحج وعدن »1702م«، إال أنَّ »املهدي« محمد 
بن أحمد بن الحسن »صاحب املواهب« نجح يف ذات 

العام باستعادتها.      
أرســل اإلماميون عرشات الحمالت العسكرية 
إلخضاع يافع، ولكن دون جدوى، ردفان هي األخرى 
ظلت عصية عىل السقوط، استمات ثوارها يف الدفاع 
واملقاومة، وكبدوا الغزاة عــرشات الضحايا، ويف 
جبالها الوعرة سقط عامر بن صالح - قائد إحدى 
الحمالت - بحصانه من عىل مرتفع شاهق، سميت 
املنطقة التي لفظ فيه أنفاسه األخرية بـ »الحقفة«، 
انترص حينها الثوار، وعاد الغزاة من حيث أتوا.      

قاد الســلطان نارص بن صالح هررة بعد ذلك 
ثورة يافــع الكربى عام »1705م«، ســيطر عىل 
لحج وحكمها لـ »22« عاًما، وامتدت سيطرته إىل 
أغلب مناطق الجنوب، ويف نفس العام أيضاً توجه 
»6,000« ُمقاتل يافعي صوب حرضموت، بطلب 
من »الكثرييني«، طردوا العســاكر اإلمامية منها، 
وحكموا ســاحلها حتى العــام »1866م«، تحت 

مسمى »الدولة الربيكية«.       
صحيح أنَّ »املنصور« الحسني بن القاسم استعاد 
لحج وعدن ســنة »1727م«، إال أنَّ فضل العبديل 
تمكن بعد أربع ســنوات من قتل عامله عىل لحج، 
ثم تحالف مع سلطان يافع ســيف بن قحطان، 
واستعادها برعة خاطفة »1732م«، بمساعدة 
مائزة من قبل األخــري، ُمعلنًا قيام »الســلطنة 

العبدلية«.    
اســرتاحة ُمحارب ال أكثر، هكذا كانت الحرب 
العاملية األوىل بالنســبة لإلمام يحيى حميد الدين، 
ليدخل بعد انتهائها يف حروب طويلة مع اليمنيني، 
تفاصيل احتالله لـ »الضالع، الشــعيب، األجعود، 
القطيب، ردفان«، تشــبه تماًما تفاصيل احتالله 
ملناطق »اليمن األسفل«، وكما قاومت قلعة املقاطرة 
توغله لعامني، قاوم جبل ردفان توغله لعامني.       

كان ثمة توجه انجليزي بتســليم اإلمام يحيى 
أغلب املحميات الجنوبية مــع الحصول منه عىل 
بعــض االمتيازات، الكرنل هارولــد جيكوب كان 
من أكرب الداعني لذلك، عــزم عىل التوجه إليه عرب 
الحديدة »21 أغسطس 1919م«، إال أن أبناء قبيلة 
»الُقحري« التهامية احتجزوه ألربعة أشهر، وحالوا 
رغم املغريات والتهديدات دون وصوله إىل صنعاء؛ 
وذلك خوًفا من ربط مصريهم باإلمام، وقيل بإيعاز 

من محمد بن عيل اإلدرييس.     
كانت الحديدة حينها تحت ســيطرة اإلنجليز، 
احتفظوا بها ألنفســهم، وســلموا باقي مناطق 
تهامة لحليفهم »اإلدرييس«، ووعدوا اإلمام يحيى 
بتسليمها إياه إْن هو رضخ لرشوطهم، لم يرضخ 
األخري، غضب من عدم تأديبهم لقبيلة »الُقحري«، 
وجدد العزم عىل احتالل الضالع، وبعض املحميات 
املجاورة لها، فما كان منهم - بعد أكثر من عام - إال 
أْن سلموا الحديدة لعدوه اللدود محمد اإلدرييس.    

قبل ذلك سقطت قعطبة بيد قوات اإلمام يحيى 
دون قتال، وُعني أحمد محمد اآلنيس عاماًل عليها، 
وفيها تمرد أهايل ُمريس، وأصلوا الجحافل الغازية 
نار غضبهم، وحني دارت الدائرة عليهم، ولوا هاربني 
إىل الشعيب، لتأتي األوامر امُلتوكلية ليحيى بن محمد 
- حفيد اإلمام عباس بن عبد الرحمن، وأمري الجيش 
يف تلك الناحية - بالتوجه جنوبًا، قاومه يف البدء أهايل 
منطقة »الجليلة« - من »بالد الشاعري«، لينجح 

بداية العام »1920م« يف اجتياح إمارة الضالع.
الضالع حينها لم تكن ضمن السلطنات الجنوبية 
الخاضعة لحماية اإلنجليــز، احتلها اإلنجليز قبل 
»18« عاًما، واستمرت ســيطرتهم عليها لخمس 
سنوات فقط، وقد تلقى أمريها نارص سيف دعًما 
من قبل اإلمام يحيى ملحاربة اإلنجليز، وهو ما كان، 
ثم ما لبثا أْن اختلفا؛ والسبب عدم رغبة األمري نارص 

الدخول تحت وصاية األمري يحيى عباس، 
وقد أرســل لذات الغرض شقيقة األصغر 
نرص إىل األمري عيل الوزير يف تعز، طالبًا من 
األخري التدخــل، وامُلطالبة بضم الضالع إىل 
»لواء تعز«، إال أنَّ اإلمام رفض ذلك، فكانت 

الحرب.     
من اللحظــات األوىل الجتيــاح القوات 
املتوكليــة منطقة الضالــع، تداعى رجال 
القبائل املجــاورة للمواجهة بقيادة األمري 
نارص، فشــلوا يف إيقاف توغل تلك القوات، 
فأكمــل الغزاة احتاللهــم لباقي املناطق، 
لتسقط بعضها دون قتال، مثل جبل جحاف 
الذي أعلن شيخه عيل طه االستسالم، وكذلك 
جبل حرير، ومــا وااله من »بالد املفلحي«، 
لتأتــي األوامر امُلتوكليــة بتعني محمد بن 

محمد الشامي عاًمال عىل الضالع.     
أما الشعيب فقد انقسم األهايل هناك إىل 
فريقني، فريق خنع، وفريق قاوم، وهؤالء 
حضوا بدعم وُمساندة كبرية من »مشايخ 
يافع«، كان حصن »ُشُكع« مقرهم املنيع، 
وعىل تخومه دارت أوىل املعارك، صمدوا فيها 
ليومني، لينسحبوا بعد سقوط الحصن إىل 
أطراف منطقتهــم، مجددين العزم لجولة 

أخرى حاسمة.      
كثَّف الثوار من استعداداتهم للُمواجهة، 
تمركزوا يف حصون »القزعة«، وما هي إال 
أيام معدودة حتى أقبل إليهم الجند اإلمامي 
بحشــده الكثيف، فقد تكاثــروا وتجاوز 
عددهم الـ »5,000« ُمقاتل، وكان غالبيتهم 

من قبائل »نهم، وخوالن، وجبل عيال يزيد، وبني 
عبد«، لتدور بني الجانبني معركة كربى استمرت 
لثمانية أيام، كان النرص يف النهاية حليف القوات 
الغازية، التي نجحت بعد ذلك يف السيطرة عىل حصن 
حاملني، لتأتي األوامر امُلتوكلية بتعيني محمد بن عيل 

إسحاق عاماًل عىل الشعيب.
كان »مشــايخ يافع« يعتربون الشــعيب من 
املناطق الخاضعة لسيطرتهم، استمروا بمراسلة 
اإلمام يحيى مطالبــني إياه بإعادتها إليهم، وحني 
يأسوا، ذكروه ببطوالتهم يف دحر قوات أسالفه من 
لحج إىل حرضموت، وهددوه: »واليوم جاء دوركم«، 
وأضافوا: »لقد اعتديتم عىل حدودنا، وقتلتم أنساب 
من أهلنا، وتعلمون أن أكثركم عندنا قليل، ومقامكم 
عندنا ذليل، فال تهلكوا أنفسكم بأيديكم، واحمدوا 
الله إذ خاطبناكم قبل أن تطرح الحرب بأوزارها«.

يف العــام »1921م« بدأت املقاومــة اليافعية 
امُلنظمــة، تصدرها هؤالء املشــايخ، وتداعى لها 
رجاالت األجعــود، والقطيب، وبعــض من أهايل 
الشــعيب، وكونوا قوًة ضارية قوامها »8,000« 
ُمقاتل، قســموها إىل ثالث مجموعات، مجموعة 
توجهت إىل األجعود بقيادة نارص بن سيف، وأقدمت 
هناك عىل قتل مجموعة من العساكر، وإىل الشعيب 
توجهت قوات أخرى بقيــادة أبوبكر النقيب، وقد 
حارصت العامل إسحاق ومن معه فيها ألسابيع، 
أما املجموعة الثالثة فقد توجهت صوب ُجبن، وتوىل 

قيادتها الشيخ صالح بن عمر البكري.    
أيقن حينهــا الغزاة بالهالك، ومــا هي إال أيام 
معدودة حتى وصلهم املدد بقيادة الشيخ قائد بن 
راجح الخوالني، توجه األخري بمن معه إىل الشعيب، 
وإىل األجعود توجهت قــوات أخرى بقيادة »عامل 
الضالع« محمد الشــامي، نجح األخري بالسيطرة 
عليها، أما الشيخ قائد فلم يستعيد الشعيب، ويفك 

الحصار عن أصحابه إال بعد عناء.     
أجربت الزحوفات اإلمامية املتتالية الثوار امُلرابطني 
يف ُجبن عىل العودة إىل الشعيب لنرصة أصحابهم، 
لتدور يف أحراش وشعاب تلك املنطقة معركة كربى، 
خر فيها الفريقان عرشات الضحايا، وكان النرص 

كالعادة حليف القوات الغازية.   
يصف امُلــؤرخ امُلتــوكيل عبدالكريم مطهر تلك 
الواقعة بقوله: »كانت ملحمًة كربى، ويوًما من أيام 
الله التي ال يزال يرتدد لها يف العاملني ذكرى، أسفر 
عن إنزال الله نرصه عىل املؤمنني، وهزيمة الباغني، 
واملتفرنجني«، وأضاف: »وانقشعوا عن الشعيب كله 
- يقصد الثوار - ولم يستقروا إال يف بالدهم، وكفى 
الله املؤمنني رشهم، وانتهب املجاهدون ما وجدوه 
من أموالهم ومهماتهم، وتعدى النهب إىل أموال أهل 

الشعيب«.
أعلنت األجعود دخولهــا حضرية دولة اإلمامة، 
وبذل مشايخها رهائن الطاعة، أما القوات الغازية 
فقد أكملت تقدمهــا جنوبًا، ولم يعرتض طريقها 
سوى قلة من الثوار، لتبدأ مع وصولها تخوم ردفان 
ُمقاومة رشسة تصدرتها قبائل العبديل، والقطيب، 
وقد توىل الشــيخ محمد صالــح القطيبي مهمة 

قيادتها.

    ردفان.. صمود ُمختلف
»يا ُمكيس الَعاري وُمخرض الُعود.. نَجي َقائد ِمن 

َحرب لْجُعود«، 
ا  هكــذ

سلت  تو
إىل اللــه 

ىل  تعا

زوجة الشيخ قائد بن راجح الخوالني، بعد أْن توجه 
األخري بمجاميع كثرية من قبيلته إىل جبال ردفان، 
تعزيًزا للقوات اإلمامية امُلنكرة هناك، نجا »قائد«، 

وابتلعت ردفان مئات الجنود.
سقطت »الضالع، والشــعيب، واألجعود« بيد 
القوات اإلمامية، وقاوم جبل ردفان لعامني، فشل 
الغزاة بقيادة محمد الشــامي - عامل الضالع - 
بتجاوز »دار الخروف«، فعززوا تواجدهم باملدفعية، 
وبقوات أكثر فاعلية، بقيادة الشيخ قائد بن راجح، 
لتدور عىل مشــارف الدار عدة معــارك، انتقلت 
املواجهات بعد ذلك إىل »الحصن«، و»رهوة املنقل«، 
وجبل »حقلة«، وبعد سقوط تلك املواقع، تحصن 

الثوار يف »الداعري، والضنربي«، األكثر وعورة.
كانت معركة »الحصن« هي األشهر، سقط فيها 
»الرويشان«، قائد الغزاة األبرز، أدركه امُلقاومون 

وهو يحترض، ويف ذلك قال أحدهم:
ليــه يس  بالحصــن  والعبــديل 

الرويشــاني عنــد  وصــل  ملــا 
الذمــه وتــربء  اســقني  قــال 

بلعيانــي      شــفته  قــد  واملــوت 
يقــول امُلؤرخ الردفاني ســالم راشــد ذيبان: 
»كان الزيود يتصلون بمراكزهم بواسطة النفري، 
ويتفاهمــون به، وقد أكثروا مــن رضب الطبول 
والهيد، وكانــوا يهتفون بأصــوات ُمرتفعة: يا 
إماماه.. يــا ُمتوكاله.. وكلما ســقطت منطقة، 
تمركزوا يف منازل املواطنني، وفرضوا املرصوفات 

عليهم«.      
يف تلك األثناء وصلت رســالة من اإلمام يحيى 
إىل ُمقاتليه، حثهم فيها عىل إســقاط جبل ودنه، 
وذكرهم بنرص الله الذي مكــن املجاهدين - قبل 
أربعة أشــهر - من االســتيالء عنــوة عىل قلعة 
املقاطرة، وأنَّ جبل ودنة ليس بأمنع من تلك القلعة، 
وال املجاهدون هنالك بأرغب منهم يف ابتغاء ما أعد 

الله لهم من األجر والثواب.      
تحفز بعد ذلك الغزاة الجتياح جبل ودنه، وقرروا 
الهجوم عليه لياًل »16 فربايــر 1922م«، بعد أن 
اقتسموا لثالث فرق، فرقة بقيادة الشيخ قائد بن 
راجح وأصحابه من خوالن، ومهمتها الهجوم عىل 
الجبل من الجهة الرشقية، وفرقة بقيادة الشــيخ 
عيل بن مصلح العبدي، وأصحابه من »بني عبد - 
حاشد«، ومهمتها الهجوم من الجنوب، ومجموعة 
ثالثة من »حاشد« أيضاً، مع بعض عساكر النظام، 
ومهمتها الهجوم من جهة الشمال، وعن ذلك قال 
امُلؤرخ ُمطهر: »وأعان الله األنصار عىل النهوض 
إىل أعىل الجبل، واالســتيالء عليه، وطرد امُلخالفني 
بعد مصادمة شــديدة، وجالٍد عنيف.. فاستولوا 
عىل غنائم كثرية، وأحرقــوا بعض البيوت، ورتب 
املجاهدون جبل ودنه، وقد فازوا بما راموه بحول 

الله ومنِّه«.     
بعد سقوط جبل ودنه، قام »800« ُمقاوم بهجوم 
لييل مباغت عىل جبل حقلة، اســتولوا عىل بعض 
املواقع، وقتلوا ثمانية من العساكر، وحارصوا من 
تبقى يف أحد الحيود، ثم كان انسحابهم بعد وصول 
قوات إمامية كبرية إلنقــاذ املحارصين، وقد أدت 
تلك الحادثة إىل هروب بعض العساكر إىل بلدانهم، 

وتخليهم عن الخدمة يف الجيش اإلمامي. 
نجح الغزاة بعد ذلك يف اخرتاق وادي تيم، 
وعىل ضفافه دارت أرشس املعارك، استمرت 
لشــهرين، نقل الشاعر ســعيد الحجييل 

تفاصيلها بقصيدة طويلة، نقتطف منها:
شــهرين ذي ضلت طوارفنا وكد والنار 

بتوقد بحر أشعالها
رضب املدافع واملرافع والهيد

زيدة بنــي مزيــد وكثر انســالها
عاهيه جثثهم باقية يف كل حد

للكلبــة تجلــس تعيّــش حالهــا
وحني لم »يتمكن األنصار من التقدم إىل 
جبل ردفان، ومناجزة من فيه من األعداء 
اللئام« - حد توصيف امُلؤرخ ُمطهر - رأى 
األمري محمد يحيى عباس أْن يتوجه إىل هناك 
بنفسه، ومعه املدد من برٍش وعتاد، ليقوم 
بمجرد وصوله بتقســيم جيشه الجرار إىل 
عدة مجموعات، أرشف بنفســه عىل سري 
املعارك، وعىل يديه سقط جبل ردفان، وذلك 

منتصف العام »1922م«.      
َمشايخ ُكثر َقدموا الطاعة لإلمام يحيى، 
وتبعاً لذلك تَدخل بعضهم إليقاف ســعري 
ـُــواجهات، تنكر الغزاة لجهودهم، ولم  امل
يقبلوا شــفاعتهم، يقول امُلــؤرخ ذيبان: 
»تقدم جيش الزيود وهدموا دار الشــيخ 
صالح عبدالحبيب، ولم يتمكن الشيخ ثابت 
عثمان يف اقناعهم بالعدول عن ذلك«؛ األمر 
الذي ولد ثارات وأحقاد، اُتهم الشيخ ثابت 
بالتواطؤ مع الغزاة؛ فقتله املقامون، وكذلك 

فعلوا بالشيخ صالح أسعد البكري فيما بعد.
لم يخر املشــايخ الخانعون بلدهم وأهاليهم 
فحسب؛ بل خروا أنفسهم، تعرضوا لصنوف شتى 
من اإلذالل، صريهم الغزاة ورعاياهم كعبيد لتوفري 
املؤن، وإيصالها مع الذخائر إىل أماكن املواجهات، 
ومن تخاذل منهم كان مصريه السجن، وهذا الشيخ 
محمــد صالح لخرم، صحيح أن األئمة أحســنوا 
استقباله - حني أعلن طاعته بادئ األمر - وأطلقت 
له املدفعيــة يف قعطبة أربع طلقــات ترحيبية، 
وخصوه بمرتب شهري، وعينوه حاكًما عىل بالده، 
إال أنَّهم - فيما بعد - لم يرحموا ُكهولته، حبسوه 
لسبعة أشــهر، ولم يفرجوا عنه إال بعد أن افتدى 
نفسه بمال عظيم، وكذلك فعلوا بالشيخ عبدالنبي 
العلوي، والشيخ ُمقبل عبدالله، وقد نُقل عن األخري 

قوله وهو يف سجنه بصنعاء: 
قال أبو سيف من صنعاء ذكرت البالد

وني كما الحيــد ذي ما بتلنيَّ حجارة      
كان ذلك التخاذل من أهم أسباب سقوط ردفان، 
ويف ذلك قال املــؤرخ ذيبان: »تمكــن الزيود من 
التمركز وبناء املراتب يف بالد البكري، ويف ســليك، 
حيث استخدموا الناس بالسخري.. فقدمت القبائل 

املقاومة الطاعة، وسلمت الرهائن..«.     
 قبل ســقوط جبل ردفان بعدة أشهر، ُعقد يف 
القاهرة »مؤتمــر الرشق األوســط«، وكان من 
أهم توصياته االعرتاف بســلطة اإلمام يحيى عىل 
املحميات، إال أنَّ املقيم السيايس يف عدن عارض ذلك 
وبشدة، وقد ساهم ذلك التخبط اإلنجليزي يف فتح 
شهية اإلمام، طالبهم رصاحة بأرايض أجداده، وأبتدأ 
بمراسلة السالطني، وحثهم عىل االنضمام إليه، وقد 

انخدع به بعضهم.
أدت سياسة اإلمام التوسعية إىل اهتزاز الدوائر 
السياســية لإلنجليز يف لندن، وقامــوا عىل الفور 
بتغيري ُمعتمدهم السامي يف عدن، فيما أخذ اإلمام 
يحيى بالتوسع جنوبًا، وقد سيطر - بالفعل - عىل 
»البيضاء، وإمارة العلوي، واألمريي، واملســبعي، 
والعواذل العليا، والعواذل السفىل«، لتقاوم البيضاء 
- سنتناول ذلك تفصياًل يف موضوع ُمستقل - قواته 
الغازية بعد عدة أشهر من اجتياحها؛ وذلك جراء 

املظالم واملعاناة التي لحقت باملواطنني.      
صدرت التعليمــات الربيطانية اىل املقيم الجديد 
يف عدن للدخول يف مفاوضات ســلمية مع االمام، 
فأرســلت الهدايا اىل القــرص يف صنعاء من بينها 
خيــول وعربة فورد، فرد اإلمــام بهدايا اىل عدن، 
وعني القايض عبدالله العــريش ممثاًل له فيها، اال 
أنَّه لم يتوصــل اىل اي اتفاق مع اإلنجليز، وعاد إىل 
صنعاء بأوامر من اإلمام، وذلك قبل أن ينتهي العام 
»1923م«؛ ومرد ذلك اســتمرار وجود األدارسة يف 

املوانئ اليمنية بدعم بريطاني.       
تمكن اإلمام يحيى بعد ذلك من الســيطرة عىل 
الحديدة »1925م« دون قتال، زال بذلك مربر وجوده 
يف املحميات حسب رؤية املقيم السيايس يف عدن، 
فأرسل األخري بداية العام التايل إىل صنعاء بالسري 
جلربت كليتون، ليعود املبعوث منها بعد »26« يوًما 

خائبًا.      
الســماح لإلمام يحيى بالبقاء يف املناطق التي 
احتلها ســيحفزه أكثر ملعاودة القضم التدريجي 

لباقي املحميــات، كانت هذه هــي النتيجة التي 
استخلصها »كليتون« من محادثاته تلك، ُمشدًدا 
عىل رضورة استخدام القوة لحل ذلك النزاع، وقد 
دون يف مذكراته: »أن استخدام سالح الطريان امللكي 

الربيطاني ضد اليمن أمر ال مفر منه«.      
ـُذل حكم اإلمام يحيى تلك  بأسلوبه التقليدي امل
املحميات، عض حينها من نارصوه أصابع الندم، 
وتوجه بعضهم صوب اإلنجليز طالبني امُلســاندة، 
ولســان حالهم يجســده قول الشــاعر عبدالله 

الربدوني:
وبرغمــي يُصبــح الغــازي أخي

بعدما أضحى أخي أعــدى األعادي
وقد حمل امُلؤرخ ذيبان اإلمام يحيى مســؤولية 
ذلك قائاًل: »لو كان اإلمام جعل حملته ذات طابع 
وطني، دون أن يُثقل كاهل املواطنني، ما تخلف عن 

أمره أحد«.     
ويف املقابل كان »أمــري اللواء« يحيى عباس من 
كبار غالة »الزيدية«، عمل أثناء توليه تلك النواحي 
عىل إذالل الرعية، وإجبارهم بأن يتحاكموا بموجب 
املذهب »الزيدي«، وأن يزيــدوا يف األذان »حي عىل 
خري العمل«؛ بل ووصل به تعصبه بأن قام بفسخ 
زواج »العلوية« من غري »العلوي«، وقد اتهمه أحمد 
الشــامي - ابن »عامل الضالع« - بأنَّه كان يحبذ 
سياسة القوة، والتشدد، وعدم االقتناع بما يف اليد، 

مما أدى إىل تجدد املواجهات. 
وهذا أمني الريحانــي أثناء رحلتــه إىل اليمن 
»1922م«، التقى بمواطنني من »لحج، والحواشب، 
وماوية«، استغرب من تفضيلهم لألتراك واإلنجليز 
عىل اإلمام، قدم حينها نصيحته الصادقة لألخري، 
واستدرك قائاًل: »لو حكم اإلمام يحيى حكًما مدنيًا 
بحتًا ال ُحكًمــا زيديًا، لتمكن من تحقيق مطامعه 
السياســة، أما اليوم فالشــوافع يف حكمه غري 

راضني«.      
اشــتعلت جبال ردفان بداية العــام »1928م« 
بالثورة، وتمكن أبطالها الصناديد من طرد الحامية 
اإلمامية يف حصن »سليك«، أرسل »عامل قعطبة« 
بــ »900« ُمقاتل تعزيًزا للقوات املنهزمة هناك، 
هزمهم الثوار، وقتلوا »18« فرًدا، وأرسوا ثمانية، 
وأتموا ثورتهم باســتعادة »الحامورة، والردوع، 
والدمنة، والبكري«، األخرية ســلًما، وهكذا تحقق 

لهم تحرير ردفان قبل تدخل اإلنجليز.       
وجد االنجليز يف دعوة املشايخ لتدخلهم فرصة 
ذهبية لالنتقام من اإلمام يحيى الذي سبق وتحالف 
نكاية بهم مع الطليان، دعموا الثوار باألســلحة 
املتطورة، فيما قامت طائراتهم - وعىل مدى ثالثة 
أيام، وقيل أكثر - بــــ »48« غارة عىل الحاميات 
اإلمامية بالجنوب، ولم يستثِن القصف ُمدنًا شمالية 
كـ »تعز، وقعطبة، والرتبة، ويريم«، سقط بسببه 
أكثر من »300« شــخص بني قتيل وجريح، وقد 

سميت تلك الحرب بـ »حرب الطائرات«.
فرَّ عساكر اإلمام يحيى بصورة ُمخزية، ليعلن 
ســيدهم االنسحاب التام، بعد ســتة أسابيع من 
املواجهات »14 يوليــو 1928م«، أصيب العرشات 
منهم بالجنون؛ كونهم لم يألفــوا أزيز الطائرات 
من قبل، وال انفجارات »قنابرها« -  حد تسميتهم 
- وحني تواردت األخبار إىل صنعاء بأنَّ األســطول 
االنجليزي رابض يف ســواحل الحديدة اســتعداًدا 
الحتالل اليمن، ســارع اإلمام يحيى بنقل معظم 

أمواله إىل شمال الشمال.      
كان بعض الســالطني قد تعاطــوا إيجابًا مع 
ُمبادرات اإلمام يحيى، إال أنَّهم بعد أن رأوا ســوء 
أعماله؛ ارتموا يف أحضــان اإلنجليز، وصاروا أكثر 
عمالة لهم، وأكثر رفًضا لإلمام، ولتدخالته، عقدوا 
يف العام التايل مؤتمًرا كبريًا، وفيه أشهروا توجههم 

الجديد.     
تبعاً لذلك فتح االنجليز صفحة جديدة مع اإلمام 
يحيى، الذي انسحب ســلًما من العواذل، وبيحان 
اللتان بقيتا تحت سيطرته، وقعوا معه »معاهدة 
صنعاء«، واعرتفوا له فيها باســتقالل مملكته، 
ونجحوا بانتزاع اعرتاف منه بالحدود الشــطرية 
القائمة »11 فرباير 1934م«، لتدخل قواته نهاية 
الشهر التايل يف مواجهات مسلحة مع »آل سعود«، 
تعرض لهزيمة ماحقة، ضعفــت بعد ذلك قوته، 
وتبددت هيبته، وأخذ األحــرار اليمنيون يفكرون 
جديًا يف كيفية التخلص منه، ُمعلنني بدأ العد التنازيل 

لطي صفحته.     
ما سبق، ملحات موجزة لتاريخ ُمشبع بامُلقاومة، 
أشار إليها معظم امُلؤرخني اليمنيني إشارة عابرة، 
وحده مؤرخ ردفان تعمق يف تفاصيلها أكثر، عرب 
كتابه »من حقيبة الدهــر«، ومن هنا تربز أهمية 
إنعاش الذاكرة الشــعبية، وعىل امُلهتمني تويل تلك 
املهمة، كٌل يف محيطه، تماًما كما فعل امُلؤرخ ذيبان.

بالل الطيب

طيلة جوالته التفاوضية مع اإلنجليز، كان اإلمام يحيى حميد الدين دائًما ما يطالبهم بأرايض 

أجداده، ُمستداًل بسيطرة األمري أحمد بن الحسن قائد جيوش »املُتوكل« إسماعيل بن القاسم 

ا أنَّ أبناء تلك املناطق تعاملوا مع  عىل الجنوب - قبل أكثر من قرنني ونصف من الزمن، ناســيً

أجداده كُمحتلني، قاوموهم من أول لحظة، وطردوهم رشَّ طرده، وقتلوا منهم الكثري.

  اإلمام يغزو الجنوب

من الضالع إىل األجعود

11 تاريخ
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عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )٢٠٢١( الـخـمـيـس 3٠ رجب ١٤٤3هـ - المـــوافـــق 3 مارس ٢٠٢٢م

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

إماميون يف القرص اجلمهوري
يتنقل اإلنسان يف املحيط املتاح له وحني خروجه منه يصاب باألذى 
الجسدي أو النفيس أو كليهما .. ذلك أن لكل مخلوق بيئة تنسجم مع 
كينونته وتتسق مع طبيعة خلقه، فإذا ما شاء لنفسه العذاب كمقدمة 
للزوال عاند السنن الكونية وعارض الطبيعة البرشية بانتقاله إىل مربع 
غريه، وسلوكه دروباً ال تتواءم مع مساره وحينذاك يكون قد استوىف 
رشوط الزوال لذاته بشذوذه عن ما ُسنّت له السنن، وأجمعت عليه 

عقول األسوياء من البرش.
بعد ثورة السادس والعرشين من سبتمرب الخالدة انتقل مقر الحكم 
من دور األئمة إىل قرص األمة املوسوم ب"القرص الجمهوري" يف إشارة 
لفظية مفادها : أن الحكم قد أصبح من حق الجماهري بعد أن كان 
حرصيا عىل أقلية الساللة، وأن اسم املكان الذي يحكم منه الحاكم 

الجديد يجب أن يكون منسجما مع طبيعة الحكم "الجمهوري ".
وبالفعل فقد كانت الجماهري اليمنية منذ الرئيس السالل إىل اليوم 
ال تقبل أن ينتقل مقر حكمها إىل دور الحكام، كما أنها ال تقبل أن 
يحكمها من يشــغب عىل رأي الجمهور، فكان القرص الجمهوري 

مصدر إشعاع للحرية، ومنرباً ملخاطبة الجماهري بحقوقها.
وبفعل العمل املمنهج والخفي لساللة الرًس وعىل مدى خمسة 
عقود استطاع الســالليون اختطاف الحكم من جمهور اليمنيني 
ليعودوا به إىل رأي دعّي ال يرى يف اليمنيني إال قرابني عىل بســاط 

قدسيته.
وحني رسقت الساللة حق الحكم من الجماهري لم تخرج من القرص 
الجمهوري بل وإن أدواتها تداوم يف قرص الجماهري اليمنية وتصدر 
األوامر اإلمامية من القرص الجمهوري يف حادثة هي أقرب إىل الغرابة 

منها إىل الخيال.
لقد حّل السالليون يف بيئة طاردة لهم وهم يشعرون حينما يدخلون 
القرص الجمهوري بأن الحروف املكتوبة عىل بوابته تلفظهم، وأن 
جدرانه تستنكر تواجدهم لكنهم يكابرون رغم علمهم أنهم يعيشون 

يف بيئة طاردة لهم ويوقنون بأن بقاءهم فيه شذوذا ال يدوم.
إن استفزاز الســاللة لليمنيني قد بلغ مداه، وإن مسؤولية أبناء 
التبابعة تتضاعف كلما زاد هذا االستفزاز وبما يقيض القيام بالدور 
املطلوب يف إخراج تلك الساللة من قرص األمة اليمنية لتعود إىل كهوفها 

املألوفة لديها.
ولعل رأس حربة استعادة املسار الطبيعي يمثلها األبطال يف امليادين 
الذين لم ييأسوا من النضال رغم الخذالن السياس كونهم يدركون أن 
مهمتهم مقدسة وغايتهم سامية تستحق الصرب والتضحية والفداء، 
وسيأتي اليوم الذي يُخرجون فيه الغاصبني من القرص الجمهوري 

إىل املحاكم لينال كل غاز جزاءه ويعود كل حق لذويه.

د/ أحمد ردمان

احتفل شــعبنا اليمني األسبوع املايض 
بمرور عرش ســنوات من انتخاب فخامة 
الرئيس عبــد ربه منصور هادي رئيســا 
توافقيا لليمــن يف 21 فرباير 2012 حينها 
أجمع اليمنيون عىل اختيار فخامته لقيادة 
سفينة الوطن إىل بر األمان وفقا للمبادرة 
الخليجيــة وآليتها التنفيذيــة بعد ثورة 
الشباب الســلمية التي طالبت بتصحيح 
األوضاع االقتصادية والسياسية يف اليمن 
وما صاحب عملية التغيري من رصاع داخيل 
كاد أن يؤدي باليمن إىل املجهول، ومنذ ذلك 
اليوم اســتطاع فخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة أن يحقق 
العديد من املنجزات املهمة والتي يف معظمها 
مثلت مرتكزات أساســية لبلوغ املستقبل 
الذي ينشــده اليمنيون بمختلف فئاتهم 
ومناطقهم والذي خرج به مؤتمر الحوار 
الوطني والهادف إىل بناء يمن اتحادي فدرايل 
كحل جذري لكل مشــكالت اليمن املعقدة 

ومزمنة.
إن مرور عرش ســنوات مــن انتخاب 
فخامــة الرئيس القائد ال تعني شــيئا يف 
تاريخ بناء الشــعوب خاصة إذا ما أدركنا 

حقيقة األوضاع التي عصفت ببالدنا نتيجة 
املؤامرات والدســائس التي سعى البعض 
إىل تنفيذهــا دون إدراك بحكمة الشــعب 
اليمني وقدرتــه الحضارية عىل تجاوزها 
مهما قدم من  تضحيات، وهاهو  شــعبنا 
العظيم يواجه اليوم أعتــى تلك املؤامرات 
الحاقدة والظاملة املتمثلة بمليشيا الحوثي 
الكهنوتية، التي حاولت ومازالت تســعى 
إىل إجهاض مرشوع الدولة االتحادية التي 

أجمع عليها كل اليمنيني دون استثناء حني 
انقلبت عىل مؤتمر الحــوار ثم بانقالبها 
املسلح عىل الدولة ومؤسساتها واحتاللها 
لبعض املحافظــات اليمنية بعد أن وقعت 
تحالفات شيطانية مع البعض، الذين انتهوا 
إىل نهاية مأســاوية عىل يد هذه املليشيا، 
وهي النتيجــة الطبيعية لكل من يتحالف 
مع مليشيا ال تمتلك أدنى قيمة أخالقية أو 
إنسانية وال يربطها باليمن غري الحقد له 

والبغض ألبنائه والحــرب والدمار والظلم 
واالستعباد.

ويف هذه املناسبة العظيمة ندعو كل القوى 
السياسية والعسكرية لالصطفاف الوطني 
واالبتعاد عن املماحكات السياســية التي 
تمكن الحوثي من حارض ومستقبل اليمن 
وتلقي بوطننا - أرضا وإنســاناً إىل هاوية 
الفوىض والعبودية واالرتهان ملرشوعها الال 

أخالقي.
إننا ومعنا كل األوفيــاء لهذا الوطن ويف 
مقدمتهم قواتنا املسلحة البطلة ماضون 
قدما وبثبــات وإرادة ال تلــني يف الواجب 
الوطني والديني املقدس إلفشال مرشوع 
إيران يف اليمن واملنطقة، إذ نعاهد شــعبنا 
وقيادتنا السياسية والعسكرية أننا سنظل 
أوفياء مخلصــني لوطننــا مدافعني عن 
حارضه ومستقبله وثوابته الوطنية حتى 
تطهري كامــل األرض اليمنيــة من دنس 
املليشــيا الحوثية ومرشوعها التدمريي، 
وسيكون النرص بإذن الله حليفنا يف القريب 

العاجل إن شاء الله تعاىل.

* رئيس دائرة التأمني الفني

21فبراير.. إرادة وطن

أكــدت وزارة الخارجيــة 
وشؤون املغرتبني، أنها قامت 
بتســهيل إجراءات خروج 22 
مواطنــاً يمنياً مــن األرايض 
األوكرانية إىل الدول املجاورة لها.
وقالــت وزارة الخارجيــة 
وشــؤون املغرتبــني يف بيان 
لها:" إن الســفارة اليمنية يف 
وراسو قامت بتسهيل إجراءات 
عبور الحدود األوكرانية لعدد 
18 مواطناً يمنيــاً إىل األرايض 
البولندية وقامــت القنصلية 

الفخريــة لبالدنــا يف رومانيا 
بتســهيل دخول 4 مواطنني 

يمنيني إىل األرايض الرومانية".
وأشــارت الوزارة، إىل أنها 
تتابع بشكل دائم مع بعثاتها 
الدبلوماسية يف الدول املجاورة 
ألوكرانيــا أحــوال املواطنني 
اليمنيــني وتقــوم بالتواصل 
والتنسيق مع السلطات املعنية 
يف تلك الدول مــن أجل تأمني 
خروجهم بسالم من أوكرانيا 

إىل الدول املجاورة.

ضبــط مكتــب الصحة 
العامة والسكان بمحافظة 
املهرة، أمس األربعاء، كميات 
من األدوية املزورة وإحالة 
أصحابهــا للجهات األمنية 
وإحالتهم  للتحقيق معهم، 

للنيابة.
ووجه وكيل نيابة الغيضة 
هاني  القــايض  االبتدائية 

األمنية  األجهــزة  بلحاف، 
بإعداد ملــف القضية مع 
متابعــة بقيــة املطلوبني 
لضبطهــم، تمهيــًدا لبدء 
التحقيقات فيما تم الوقوف 
عليــه مــن تلــك الجرائم 
املنصــوص عليها يف قانون 
األدوية  بشــأن  الصحــة 

املزورة.

صدر عن مؤسسة العميد االعالمية العدد 
واحد من مجلة العميد، مجلة وطنية شهرية 
جامعة، تتكون من اربع وثمانني صفحة 
من القطاع املتوســط وتتضمن عددا من 
املواضيع والتبويبات التي تناقش مجموعة 
 من القضايا الوطنية والعربية واالسالمية.
وأكد رئيس تحرير مجلة العميد ،االستاذ/ 
لطف أحمــد يحيــى، أن إصــدار مجلة 
العميد يأتــي يف إطار املعركــة الفكرية 
والتوعوية التي تتطلبهــا املرحلة الراهنة 
الستعادة الجمهورية اليمنية من ميليشيا 

االنقــالب الحوثيــة -املدعومــة إيرانيا- 
دعما للمعركة العســكرية التي يخوضها 
االبطــال يف امليــدان بدعم واســناد من 
تحالف اعادة الرشعيــة يف اليمن بقيادة 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
العربية املتحــدة يف اطــار عملية حرية 
اليمن الســعيد التي يعول عليها استعادة 
 العاصمة صنعــاء وكل األرايض اليمنية.
 وأوضح رئيــس التحرير أنه شــارك يف 
العدد واحد نخبة من الكتــاب والباحثني 
واالكاديميــني الذيــن تناولــوا عددا من 

املوضوعات الدينيــة والفكرية والتوعوية 
ومناقشــة أبرز القضايــا واألحداث عىل 
الســاحة الوطنية خصوصا والساحتني 
العربية واالســالمية عمومــا، داعيا كل  
القراء والكتاب واالقالم الوطنية اىل االسهام 
بآرائهــم ومقرتحاتهم التــي تعزز نجاح 
املجلة، مبينا أن صفحات املجلة مفتوحة 
لكل من أراد االسهام بمشاركات موضوعية 
أو بحثية تعــزز من معركــة الوعي ضد 
االنقالب الحوثي واملد االيراني الفاريس يف 

اليمن واملنطقة.

واثنــان  أم  أصيبــت 
بشــظايا  أبنائها  مــن 
قذيفة ملليشيات الحوثي 
املايض،  األحد  اإلرهابية، 
يف منطقة العبدلة بمديرية 

مقبنة غرب مدينة تعز.
وأفادت مصادر محلية، 
أن قذيفــة للمليشــيات 
استهدفت منزال يف منطقة 
العبدلة نتج عنها إصابة 
األم واثنني مــن أبنائها 
أحدهم برتت يده وجروح 
مختلفة يف أنحاء متفرقة 
من أجسادهم وتم نقلهم 

للعالج. 
الطفلة  أصيبــت  كما 
مريم الزبــريي 12 عاما 
بطلقة قناص للمليشيات 
الحوثية استقرت بالرأس 
شمال املدينة وتم إسعافها 

لتلقى العالج.  
مليشــيا  وتواصــل 
اإلرهابية  الحوثية  إيران 
ســكان  بحق  جرائمها 
املحافظة بشــكل يومي 
قنصاً وقصفــاً وتهجرياً 
واختطافاً، وسط صمت 

حقوقي ودويل كبري.

دشنت عىل ملعب الخليفي 
بمدينة عتق بمحافظة شبوة، 
أمس األربعــاء، بطولة أندية 
الدرجة الثانية لكرة القدم يف 
تجمع شبوة، بمشاركة ستة 
أندية من محافظات شــبوة 

وحرضموت ومأرب.
وجمعت مبــاراة االفتتاح 
الســاحل  كــرة  ســفراء 
الحرضمي يف البطولة فريقا 
شــباب روكــب وقصيعــر 

الساحل، انتهت بفوز شباب 
روكب بهدفــني نظيفني تم 
تســجيلهما يف الربع الساعة 

األخرية من املباراة.
أدار املباراة حكم ســاحة 
مصعب امليري، ويف الخطوط 
مهدي راشــد عيل وعبدربه 
رويس الســليماني، وحكم 
بادينار، وراقبها  رابع جالل 
صالح الحميد والدكتور وسيم 

عبداملنان.

ورحب مديــر عام مكتب 
الشــباب والرياضة يف شبوة 
محسن سنان، ومدير تجمع 
شبوة الكروي زكي باحشوان، 
بانطالق هذه البطولة الكروية 
الجديدة، مؤكدين عىل أهمية 
دورهــا يف إنعــاش الحركة 
الرياضية باملحافظات وعودة 
الحياة لها. حــرض االفتتاح 
رئيــس االتحاد العــام لكرة 

القدم يف شبوة عىل الحرميل.

دشن وكيل محافظة حرضموت 
املساعد لشؤون مديريات الوادي 
والصحــراء املهنــدس هشــام 
الســعيدي، منتصف األســبوع 
الجاري، بمدينة سيئون، برنامج 
بناء قدرات الكــوادر األمنية عىل 
املســتوى املحيل، والتــي تنفذه 
مؤسســة الشــهيد بن حربيش 
للتنمية، بالرشاكة مع مؤسســة 

رنني اليمن.
ويهدف الربنامج الذي يأتي ضمن 
أنشطة تعزيز األمن عىل املستوى 
املحيل يف اليمــن، إىل تأهيل 75 من 
الكوادر األمنية بمديريات سيئون 
وتريم والقطن، من خالل عدد من 

املحاور املختلفة.
وأشاد وكيل املحافظة املساعد، 
بالدور الفاعــل ملنظمات املجتمع 

املدني وتدخالتها النوعية يف املجال 
األمني من خالل دعم عدد املرافق 
األمنيــة وتأهيل الكــوادر ورفع 
قدراتهــم ومهاراتهــم لالرتقاء 
بمســتوى األداء وتحقيــق مزيد 
من النجاحــات يف ظل اإلمكانيات 
الشــحيحة ، آمال من املشاركني 
يف الربنامج االســتفادة القصوى 

لتحقيق الفائدة املرجوة.

للعلماء  العلمــي  امللتقــى  دعا 
والدعــاة، جميع العلمــاء وكافة 
املكونات الدعويــة اليمنية للقيام 
بدورها يف تعزيــز التالحم الوطني 
وتوحيد كلمــة اليمنيني يف مواجهة 
مليشيات الحوثي اإليرانية والتغلب 

عىل كافة التحديات الراهنة.
وأكد امللتقــى الذي نظمه، مطلع 
األســبوع الجاري، مكتب األوقاف 
واإلرشاد ومؤسسة تنمية الشبابية 
االجتماعية بمحافظــة مأرب، أن 
تقوية الصف الجمهوري وجمع كلمة 
اليمنيني يف هذه املرحلة االستثنائية 
الفارقــة يعترب فريضــة رشعية 

ورضورة حتميــة عىل كل املكونات 
الدعوية لإلســهام بدورها يف دعم 
املعركة الوطنيــة وتعزيز الحاضنة 
الشعبية للجيش الوطني واملقاومة 

الشعبية.
وشــدد امللتقى، عىل رضورة نبذ 
واملناطقية  السياســية  الخالفات 
واملذهبية وتجنب كل ما يفرق كلمة 
اليمنيــني ويقوض وحــدة صفهم 
ويعزز من االنقســام بني املكونات 
السياسية واالجتماعية والقبلية يف 
اليمن ويضعف موقفهم يف مواجهة 
مليشيات الحوثي االنقالبية والتصدي 
للمرشوع اإليراني يف اليمن واملنطقة.

عقد يف فرع رشكة النفط 
بمحافظة مــأرب، أمس 
األربعاء، اجتماع ملناقشة 
آليات توزيع املشــتقات 
محطات  عــىل  النفطية 
يف  ووكالئهــا  الرشكــة 
املحافظة ومعالجة جوانب 
القصــور واالختالالت يف 
آليــة التوزيع الســابقة 

وتشديد الرقابة عليها.

وشــدد االجتماع الذي 
ترأســه مدير عــام فرع 
مأرب عيل جــالل وضم 
اإلدارات واألقسام  مدراء 
املختصــة بفرع الرشكة، 
عــىل رضورة تفعيل آلية 
رقابــة جديــدة تضمن 
معالجة أوجــه القصور 
واالختــالالت يف اآلليــة 
السابقة ومحاربة عمليات 

تهريب املشتقات إىل خارج 
املحافظة، ومنع انتشــار 
األسواق السوداء، وااللتزام 
بتموين محطات الرشكة 
ووكالئهــا يف املحافظــة 
بانتظام، وتشديد الرقابة 
عدم  بمــا يضمن  عليها 
ظهــور أي أزمة محتملة 
والتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة لضبط  املتالعبني.

ملتقــى تعز الجامع.. رســالة 
وهدف يف إطار لم الشمل وتوحيد 
الجهود نحو تحقيــق الكثري من 
األهــداف يأتي تأســيس ملتقى 
تعز الجامع برؤيــة وطنية تحت 
عنوان: تعز محافظة موحدة أمنة 
ومستقرة عاصمة إلقليم الجند يف 

ظل اليمن االتحادي.
ورســالته واضحة   يسعى من 
خاللها إىل جمــع الكلمة وتوحيد 
الصف ألبناء تعز ونبذ كل الخالفات 
وتوحيد الجهود املخلصة لتحقيق 

مصالح تعز العليا والعمل عىل إسناد   
مؤسسات الدولة الرسمية )السلطة 
املحلية والجيــش الوطني( للقيام 
بمهامها ويف مقدمتها اســتكمال 
تحرير محافظة تعز وترسيخ األمن 
واالستقرار وتطوير أداء مؤسسات 
الدولــة، والدفع بعجلــة التنمية 
بمحافظة تعز وإقليم الجند وبناء 

اليمن االتحادي.
  ويعمل ملتقــى تعز الجامع إىل 
تحقيق العديد من األهداف أهمها 
الحفاظ عىل الهوية اليمنية الجامعة 

وتعزيز دور تعز الثقايف والحضاري 
الرائد يف النضال الوطني، - استعادة 
مؤسسات الدولة والجمهورية وبناء 
اليمن االتحادي وتنمية اقليم الجند، 
ودحر املرشوع االمامي الكهنوتي 
العنرصي االنقالبي ودعم الجيش 
الوطني واستكمال تحرير محافظة 
تعز وإقليم الجنــد وتحقيق األمن 
واالستقرار وبسط سلطات الدولة 
عىل كافة تراب محافظة تعز وإقليم 

الجند. 
الطاقــات   كافــة  حشــد   -

واإلمكانات  يف املحافظة وتوحيدها 
إلسناد السلطة املحلية باملحافظة 
واملساهمة يف تطوير أداء املؤسسات 
العامة بما يستوعب كافة الطاقات 
عىل قاعــدة املواطنة املتســاوية 
وتكافــؤ الفرص وترســيخ قيم  
الدولــة  املدنيــة الحديثة وفرض 
هيبتها وتحقيق العدالة و التنمية 

املستدامة
وكذلك الوقــوف عىل االختالالت 
و املشكالت التي تواجه املحافظة 
)مؤسسات الدولة فيها( واملساهمة 

يف العمل عىل إصالحها . 
 وأيضاً تفعيــل دور ميناء املخا 
ومطــار تعز وكافة املؤسســات 
الخدميــة واالقتصادية والتنموية 
وتنويع مصادر دخل الســلطات 
املحليــة باملحافظــة واملديريات 
وفقاً لرؤيــة قائمة عىل التخطيط 

االسرتاتيجي.
وأخرياً تعزيز حقــوق املواطنة 
املتســاوية والتعددية السياسية 
وفقاً لنصوص دستور الجمهورية 

اليمنية والقوانني ذات العالقة .

ملتقى تعز اجلامع.. توحيد للصف ونبذ للخالفات وإسناد ملؤسسات الدولة 

مأرب.. آليات جديدة لتوزيع املشتقات وزارة اخلارجية تؤكد خروج 22 مواطناً يمنياً من األرايض األوكرانية 
النفطية ومنع انتشار األسواق السوداء

* عميد عبداهلل محسن العليي

مكتب صحة املهرة يضبط أدوية مزورة 

مؤسسة العميد االعالمية تصدر العدد واحد من جملة العميد

تدشني برنامج بناء قدرات الكوادر األمنية بمدينة سيئون 

ملتقى العلامء والدعاة بمأرب يدعو إىل تعزيز 
التالحم الوطني ملواجهة مليشيات إيران

تدشني دوري أبطال الدرجة الثانية إصابة امرأة و3 أطفال برصاص وقذائف املليشيات احلوثية بتعز
لكرة القدم )جتمع شبوة(


