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ناقش مجلس القيــادة الرئايس، يف 
اجتماع لــه أمس األربعاء، برئاســة 
فخامة الرئيس الدكتور رشــاد محمد 
العليمي رئيس املجلس، ملف اإلصالحات 
املؤسسية والتدخالت اإلنمائية الدولية 

يف قطاعات البنى التحتية والخدمية. 
ويف االجتمــاع الذي عقــد بحضور 
أعضاء املجلس، عبدالرحمن املحرمي، 
ود. عبداللــه العليمي، وعثمان مجيل، 
وعرب االتصال املرئي، سلطان العرادة، 
وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما 
غاب بعذر عضو املجلــس عيدروس 

الزبيدي، واطلــع مجلس القيادة عىل 
تقرير من مستشار مكتب األمم املتحدة 
لخدمات املشاريع الدكتور خلدون سالم 
صالح، حول التدخالت األممية اإلنمائية 
والخدميــة يف عدد مــن املحافظات 

اليمنية. 
وأظهر التقرير املشــاريع الجارية 
واملرتقبة يف ســبعة قطاعات حيوية 
بينها الطــرق الحرضيــة والريفية، 
والرصف الصحي، والطاقة الشمسية، 

وبناء القدرات املؤسسية، والبرشية. 
وأشــاد املجلس يف هذا السياق بدور 

مكتب املرشوعــات األممية يف اليمن، 
وجهود عامليــه وأهمية التنســيق 
الوثيق مع الجهات الحكومية يف برمجة 

األولويات بمختلف القطاعات. 
كما ناقش املجلس عددا من القضايا 
املدرجة يف جــدول أعماله عىل صعيد 
اإلصالحات، وتطبيع االوضاع االدارية، 
وتحسني الخدمات يف بعض املحافظات. 
وكان مجلس القيادة الرئايس، استمع 
اىل مراجعة موجــزة لقراراته وأوامره 
الســابقة، واإلجــراءات واملعالجات 

املنسقة مع الجهات ذات العالقة.

أدان مجلس القيادة الرئايس الجريمة 
البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي 
اإلرهابية بحــق األطفال يف مدينة تعز، 
مطلع األسبوع الجاري، وأسفرت عن 

استشهاد طفل وإصابة 11 آخرين. 
وأكد املجلس، خالل اجتماع له بعدن، 
أن هذه الجريمة تضاف إىل سجل املليشيا 
اإلرهابية، القاتم باالنتهاكات عىل مدى 

السنوات املاضية. 
ودعا املجلس املجتمع الدويل إىل موقف 
حازم إلنهاء حالة اإلفالت من العقاب 
التي شجعت املليشيا عىل مزيد من القتل، 
والتعنت إزاء كافة الجهود إليقاف نزيف 

الدم وإنهاء املعاناة اإلنسانية األسوأ يف 
العالم. 

وخالل االجتماع ذاته، اطلع مجلس 
القيادة الرئايس، عىل تقييم إضايف ملسار 
تنفيــذ الهدنة اإلنســانية، وخروقات 
املليشيا الحوثية، وانتهاكاتها املستمرة 
لحقوق اإلنســان، والتي كان آخرها 
الجريمة البشعة يف حي الروضة السكني 
بمدينة تعز، والتي أسفرت عن استشهاد 
طفل وإصابة عدد آخرين، أثناء تواجد 
املستشار العسكري للمبعوث األممي يف 

املدينة. 
كما ناقــش املجلــس اإلصالحات 

الالزمة لتعزيز جهود مكافحة اإلرهاب 
يف العاصمة املؤقتة عدن. 

ويف االجتماع، شــكل املجلس لجنة 
حكومية برئاسة وزير الدولة محافظ 
عدن، وعضوية الجهــات األمنية ذات 
العالقة، لالطالع عىل التحقيقات السابقة 
ووضع التصورات والخطط العملية لدعم 
تلك الجهود املنسقة مع مختلف األجهزة 

املعنية يف الدولة. 
هذا، واســتمع املجلس، إىل مراجعة 
موجــزة لقراراته وأوامره الســابقة، 
واإلجراءات واملعالجات املتخذة بالتنسيق 

مع الجهات ذات العالقة.

يف اجتماع، برئاســة عضو مجلس 
القيــادة الرئايس محافــظ محافظة 
مأرب، اللواء ســلطان العرادة، ناقش 
املكتب التنفيــذي للمحافظة، الخطة 
االســراتيجية للتعايف وإعادة اإلعمار 

لألعوام 2022 - 2026م. 
االجتماع ضم وكالء املحافظة ومدراء 

عمــوم املكاتب التنفيذيــة واملديريات 
وفروع الهيئات واملؤسسات. 

ويف االجتماع، أشــاد اللــواء العرادة 
بصمود وصرب أبناء املحافظة وساكنيها 
أمام التحديات والعراقيل التي يواجهونها 
واســتمرارهم يف تقديم نموذج ناجح 

ومتميز يف العمــل اإلداري 

التقــى رئيــس مجلس 
النواب، الشــيخ ســلطان 
يف  األربعــاء،  الربكانــي، 
العاصمة املرصية القاهرة، 
مع الســفري األمريكي لدى 

اليمن ستيفن فاجن. 
وجرى خــالل اللقاء الذي 
حرضه نائب رئيس املجلس 
محمد الشــدادي، ورؤساء 

الربملانية،  الكتل 

الحكومــة  أكــدت 
الرشعيــة، أن مليشــيا 
الحوثي تحصلت إيرادات 
مــن رســوم جمــارك 
الشــحنات  ورضائــب 
إىل  التي وصلت  النفطية 
ميناء الحديــدة منذ بدء 

الهدنة، ما يكفي لتغطية 
الجزء األكرب من املرتبات 
الشهرية ملوظفي الدولة. 

وأوضحــت الحكومة 
عىل لسان وزير الخارجية 
وشؤون املغربني الدكتور 

أحمــد عوض 

ناقش وزير الخارجية وشؤون 
املغربني الدكتــور أحمد عوض 
بن مبارك، مــع املبعوث األممي 
إىل اليمــن هانــس غروندبرغ، 
التطورات عىل الساحة الوطنية، 
خصوصاً تلــك املتعلقة بالهدنة 

األممية، والجهود الدولية الرامية 
إليقاف الحرب وتحقيق السالم 
الشــامل والدائــم، املبني عىل 

املرجعيات املتفق عليها. 
وخالل اللقاء، اطلع الوزير بن 
مبارك عىل الجهــود التي يقوم 

بها املبعوث األممي، الستكمال 
عنــارص الهدنــة األممية، ويف 
مقدمتها رفــع الحصار الجائر 
عن مدينة تعز، وإيقاف الخروقات 

الحوثية يف مختلف الجبهات. 
وأكد وزير الخارجية أنه ومنذ 

اليــوم األول للهدنــة، التزمت 
الحكومة اليمنيــة بكافة بنود 
الهدنة، وقدمت كل ما يمكنه أن 
يوفر ظروف إيجابية إلنجاحها يف 
ظل تعنت واضح وعدم التزام من 

قبل مليشيا الحوثي، بل 

خالل اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمحافظة 
"العرادة" يناقش اخلطة االسرتاتيجية للتعايف وإعادة اإلعامر بمأرب

رئيس جملس النواب يلتقي السفري األمريكي لدى اليمن

أكثر من 400 شهيد وجريح جراء خروقات المليشيا للهدنة
وزير اخلارجية واملبعوث األممي يناقشان جهود حتقيق السالم

احلكومة: املليشيا حتصلت 105 مليارات 
من رسوم املشتقات النفطية 

أعربت فرنسا عن تقديرها للتعاطي 
اإليجابي من قبل مجلس القيادة الرئايس 
مع الجهود واملبادرات الهادفة إىل تحقيق 

السالم يف اليمن.
جاء ذلك عىل لسان السفري الفرنيس 
لدى بالدنا "جان ماري صفا" خالل لقائه 
بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد 
العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
االثنني، بقرص معاشــيق يف العاصمة 

املؤقتة عدن. 
وأكد الســفري الفرنيس تقدير بالده 
للتعاطي اإليجابــي من جانب مجلس 
القيادة الرئــايس، والحكومة مع كافة 

الجهود واملبــادرات الرامية 

وجه مجلس القيادة الرئايس، 
الحكومــة باتخــاذ املزيد من 
اإلجراءات الكفيلة بتأمني مصادر 
وأسواق بديلة السترياد الحبوب. 
وشدد املجلس خالل اجتماع 
له الثالثاء برئاسة رئيس املجلس 
الدكتور رشــاد العليمي، عىل 
تحسني اإلجراءات الرقابية عىل 
أسعار السلع الغذائية، وتعزيز 
شــبكة الحماية االجتماعية، 
واإلغاثة اإلنســانية بالتعاون 
والتنســيق مــع الــوكاالت 

واملنظمات اإلقليمية والدولية. 
وأشاد بالتدابري التي اتخذتها 
الحكومة خالل األشهر القليلة 
املاضية، ملواجهة تداعيات األزمة 

الغذائية العاملية. 
واطلع املجلس عىل تقرير من 
وزارة الصناعة والتجارة بشأن 
األزمة العاملية، وتداعياتها عىل 
األمن الغذائــي اليمني، بما يف 
ذلك االختناقات الحادة لسالسل 
اإلمــداد، والزيــادات الناتجة 
عنها يف أسعار السلع الغذائية 
والطاقة، واألسمدة واملدخالت 

الزراعية. 

وبني التقرير ارتفاعا كبريا يف 
فاتورة استرياد القمح من 700 
مليون دوالر عــام 2019م، إىل 
مليار، و858 مليون دوالر خالل 
عامي 2020، و2021 عىل التوايل، 
بينما ارتفعت فاتورة اســترياد 
الســلع الغذائية األساسية إىل 

ثالثة مليارات و23 مليون دوالر. 
ويف السياق، واصل املجلس، 
يف االجتمــاع ذاته، مناقشــة 
املستجدات املحلية واالصالحات 
الالزمة يف القطاعات االقتصادية 

والخدمية واملؤسسية. 
وعقــد االجتمــاع بحضور 

أعضــاء املجلــس، عيدروس 
الزبيدي، وعبدالرحمن املحرمي، 
ود. عبداللــه العليمي، وعثمان 
مجيل، وعرب دائرة االتصال املرئي، 
سلطان العرادة، وطارق صالح، 
بينما غاب بعذر عضو املجلس 

فرج البحسني. 

جدد مجلــس القيادة الرئــايس، دعوة 
االمم املتحدة واملجتمع الــدويل، إىل تحمل 
مســؤولياتهم إزاء االنتهاكات، والجرائم 
البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق 

املدنيني خصوصا يف ظل الهدنة املعلنة. 
وقال املجلــس خالل اجتمــاع عقد يف 
العاصمة املؤقتة عدن برئاسة فخامة الرئيس 
الدكتور رشــاد محمد العليمي: إن املليشيا 

الحوثية تسعى الستغالل جهود التهدئة من 
أجل التحشيد الحربي واالستعداد لجولة أدمى 

من التنكيل والعنف يف البالد. 
واستمع املجلس خالل االجتماع، إىل تقارير 
حول مسار الهدنة اإلنســانية، وخروقات 
املليشــيا الحوثية، وضحاياها بني املدنيني 
والقوات املســلحة، وآثارهــا وتداعياتها 

اإلنسانية يف مختلف الجبهات. 

ورصدت التقارير مئــات الخروقات من 
جانب املليشــيات املدعومة مــن النظام 
اإليراني، أسفرت عن سقوط عرشات الشهداء 
والجرحى، منذ دخــول الهدنة حيز التنفيذ 
يف الثاني من أبريل املايض وحتى 23 يوليو 

الجاري. 
ويف هذا السياق، اطلع املجلس عىل تقرير 

بشأن املشاورات مع فريق قطاع 

جملس القيادة يناقش »اإلصالحات املؤسسية« 
و»التدخالت اإلنامئية« الدولية

»الرئايس« يوجه احلكومة بمزيد من التدابري 
ملواجهة األزمة الغذائية العاملية

حذر من استمرار التغاضي األممي والدولي النتهاكات الجماعة اإلرهابية

جملس القيادة: املليشيا تستغل اهلدنة استعداداً جلولة عنف أدمى 

فيما شكل لجنة لوضع خطط تعزز مكافحة اإلرهاب بعدن.. 

جملس القيادة: جمزرة املليشيا بحق األطفال يف تعز تضاف إىل سجلها اإلرهايب القاتم
فرنسا تعرب عن تقديرها للتعاطي اإلجيايب من جملس القيادة مع جهود السالم
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كــــترونـــي
عــــدد إل
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التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

الدكتور/ رشـــاد حمـمـد العلـيمـي
رئيس جملـس الـقـيـادة الرئاسـي

من أقوال فخامة الرئيس
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نثمن التضحيات الغالية ألبطال القوات 
المســلحة واألمــن دفاعــا عن الشــرعية 
الدستورية والنظام الجمهوري والوحدة 

الوطنية
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بالتالحم  الوطني نبني مستقبالً آمناً ومستقراً

مهال دعاة التشرذم
يف ظل التالحم الكبري واالصطفاف غري املسبوق 
حول قضية الوطن العادلة املتمثلة بإنهاء اإلرهاب 
الحوثي اإليراني وإحالل السالم املستدام يف ربوع 
البالد، يأبى املعتاشــون عىل حفن املال السيايس 
املدنس املرتمون يف أحضان أجندة غري مرشوعة 
عابرة للحدود، إال أن يكونوا خارج الرسب الوطني، 
مرصين عىل التمســك بخطيئة اإلرتهان، خوانني 
ألمانة الوقوف إىل جانب وطنهم ال سواه سيما يف 
ظروفه الحرجة املهددة ألمنه واستقراره وسيادته 

ومصالحه العليا.
ولعل املنجز األكرب الذي حققه مسار  التالحم 
الكبري  حول القضية الوطنية والذي نشهد اليوم 
أحداثه وتحوالته التاريخية الخالدة، يتجســد يف 
قدرته وبشكل غري مخطط عىل كشف الكثري من 
األقنعة الزائفة التي لطاملا تدثرت بلباس الوطنية 
أو االستقاللية كذبا وزورا، لتمارس مهنة النفاق 
وتتوىل مهمة اإلرجاف، مستخدمة هذه العناوين 
العريضة لتضليل عامة الشعب بالتسلق عىل أو 
جاعهم وأزماتهم، ومحاولة إرباك املشهد الداخيل 
وشق الصف الوطني بمعارك جانبية وهمية خدمة 

ملليشيا الحوثي اإلرهابية التابعة إليران.
اليوم يرتاص الجميــع يف صف واحد ال يقبل 
الخلخلة مصوبني كل ســهامهم باتجاه اإلرهاب 
اإليراني الغري، لن يرضهم من خذلهم أو خالفهم، 
ولن ينال منهم من بضاعتــه التضليل اإلعالمي 
الرخيص، وبث الشائعات واألراجيف املفضوحة، 
وإن حاول الظهور بأقنعة مختلفة، فحبل الكذب 
قصري، ويد اإلرجاف مرتعشة، وسبيل التضليل ال 
يفيض إىل يشء، وشعب اليمن العظيم قد شب عن 
الطوق وخرب تفاصيل املعرتك  وآمن بقضيته إيمانا 

مطلقا ال لبس فيه وال نقص.
نداء نوجهه للمتورطني بهذه الخيانة العظمى 
والخطيئة التي ال تغتفر: سارعوا إىل االلتحاق بركب 
الوطن ففيه خالصكم ومستقبلكم قبل أن ال ينفعكم 
الندم وال تجديكم املربرات نفعا وقبل أن تطالكم يد 

العدالة، فلن يحقق اإلرتهان لكم أي مكسب
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الرئاسي يوجه
واستمع مجلس القيادة الرئايس إىل إحاطة من 
وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، بشــأن 
لقائه، الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة عدن مع املبعوث 
الخاص لألمم املتحدة هانس غروندبرغ، الذي أكد 
خالله الوزير بن مبارك موقف القيادة السياسية 
والحكومة من جهود الســالم والهدنة اإلنسانية 
القائمة، واإلجراءات والضمانات، والضغوط األممية 
والدولية املطلوبة إللزام املليشيا الحوثية بتنفيذ بنود 
الهدنة، ال سيما فتح معابر تعز وباقي املحافظات، 
قبل االنتقال إىل أي ملفــات أخرى بعيدا عن هذه 

االستحقاقات. 
وكان املجلس، استمع إىل مراجعة موجزة لقراراته 
وأوامره السابقة، واإلجراءات واملعالجات املنسقة 
مع الجهات ذات العالقة، كما اتخذ يف اجتماع اليوم 
عدد من القرارات املتعلقة بتفعيل عمل الحكومة 

ومؤسسات الدولة املختلفة.

مجلس القيادة
اإلصالح األمني بمكتــب املبعوث الخاص لألمم 
املتحدة، خالل زيارته األخرية إىل مدينة تعز، وما نتج 
عنها من توصيات بموجب إعالن الهدنة اإلنسانية. 
كما استعرض األوضاع األمنية واإلدارية يف بعض 
املحافظات وعىل وجه الخصوص يف محافظة شبوة، 
حيث اتفق املجلس عىل توجيه قيادة السلطة املحلية 
باتخاذ اإلجراءات الضامنة لتثبيت األمن واالستقرار 

يف املحافظة. 
وناقش مجلس القيادة الرئايس، مســتجدات 
اإلصالحات الجارية يف األجهزة األمنية، ومتطلبات 
تأهيلها، وتعزيز قدراتهــا، بالتعاون مع األجهزة 

املماثلة يف الدول الشقيقة. 
وكان املجلس، استمع إىل مراجعة موجزة لقراراته 
وأوامره السابقة، واإلجراءات واملعالجات املتخذة 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 
هذا، وعقد االجتمــاع بحضور أعضاء املجلس، 
عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن املحرمي، وعثمان 
مجيل، وعرب دائرة االتصال املرئي، سلطان العرادة، 
وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر 

الدكتور عبدالله العليمي.

فرنسا تـعرب 
لتخفيف املعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق 

تطلعاته يف السالم واألمن واالستقرار. 
السفري جان ماري صفا، أكد أيضا خالل اللقاء 
الذي حرضه وزير الخارجيــة الدكتور أحمد بن 
مبارك، التــزام حكومته بدعم مجلــس القيادة 
الرئــايس، وإصالحاته االقتصاديــة والخدمية، 
وتشارك املعلومات والخربات بشأن جهود مكافحة 

اإلرهاب والجريمة املنظمة. 
وناقش اللقاء، مستجدات الوضع اليمني، وجهود 

السالم يف البالد. 
من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
بالدور الفرنيس الثابت إىل جانب الشــعب اليمني 
وقيادته السياســية ورشعيته الدستورية، ضمن 

املنظومة األوروبية، وكافة املحافل الدولية. 
ووضع فخامــة الرئيس، الســفري الفرنيس، 
يف صورة األوضاع اليمنيــة، وجهود اإلصالحات 
االقتصاديــة والخدمية التــي يقودها املجلس يف 

مختلف القطاعات.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئايس إىل مؤرشات 
انفراج مرتقبة عىل صعيد البنى التحتية والخدمية، 
مع البدء بتنفيذ حزمة من املرشوعات الحيوية خالل 

األيام القليلة املقبلة. 
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئايس، دعم املجلس 
لجهود املجتمــع الدويل من أجل إحالل الســالم 
واالستقرار يف اليمن، والتزامه بحل شامل ومستدام 
وفقا للمرجعيات الوطنية واإلقليمية، والقرارات 

الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216. 

وشــدد فخامة الرئيس عىل أهمية ممارســة 
مزيد من الضغوط الدولية عىل املليشيات الحوثية 
املدعومة من النظام اإليراني، للوفاء بتعهداتها أمام 

املجتمع الدويل.

العرادة يناقش
والتنموي رغم ظروف الحرب خالل الســنوات 

املاضية. 
واســتعرض العرادة ما حققه مجلس القيادة 
الرئايس خالل األشهر القليلة املاضية منذ تشكيله 
يف مختلف امللفات السياسية والعسكرية واألمنية 

واالقتصادية. 
وشدد اللواء العرادة عىل رضورة تضافر جهود 
جميع املكاتب التنفيذية ومدراء املديريات من أجل 
تقديم الخدمات للنازحني واملجتمع املضيف وتذليل 
الصعوبات أمام املنظمات اإلنسانية لتقديم تدخالتها 
والعمل الدؤوب من أجل توسيع واستحداث مشاريع 
البنية التحتية للمحافظة ملواكبة املستجدات وتلبية 
احتياجــات ماليني النازحني الذين اســتوعبتهم 

املحافظة. 
ووجه مدراء عموم املديريــات ببذل املزيد من 
الجهود لتخفيف معاناة النازحني واالرتباط بهم 
وتفقد أحوالهم عن قرب والتنسيق املتواصل مع 
الوحدة التنفيذية للنازحني، والعمل من أجل توفري 
متطلبات العيش الكريــم وحمايتهم من مخاطر 
العواصف والرياح واألمطار والســيول والكوارث 

الطبيعية.

رئيس  مجلس النواب
ســلطان العتوانــي، وعبدالــرزاق الهجري، 
وعبدالرحمــن معــزب، وعضو املجلس قاســم 
الكسادي، مناقشــة مجمل األوضاع عىل الساحة 

اليمنية. 
واســتعرض رئيس املجلس، مجريات األحداث 
التي تشهدها بالدنا.. منوهاً بأن ما تشهده اليمن 
أمرا محزنا ومقلقا ليس لليمن فقط، بل للخليج 
واألصدقاء يف العالم نتيجة ملا تمارســه مليشــيا 
الحوثي املدعومة من إيران من أعمال إرهابية تهدد 

أمن وسالمة املنطقة واملالحة البحرية. 
وقــال الربكاني: "نحن دعاة ســالم ووئام، 
ونتمنى أن يحل السالم يف ربوع الوطن، لكن ليس 
لدينا رشيك جاد للميض نحو السالم، ألن مليشيا 
الحوثي تقوض كل خيارات ومبادرات السالم، 
ومنها عدم االلتزام بتنفيذ اتفاق ســتوكهولم 
واالخراقات املستمرة للهدنة وعدم فك الحصار 
عن تعز، التي تتعرض يومًيــا العتداءات وقتل 
لألطفال تضاعف مأساة الحصار املستمر منذ 
سبع سنوات".. مشرياً إىل أن تمديد الهدنة بهذه 
الطريقة الحالية وقبــل أن تفتح معابر تعز لن 
يؤدي إىل سالم وإنما هو مضيعة للوقت.. مؤكداً 
أن جماعة الحوثي جزء ال يتجزأ من لعبة تديرها 
إيران بهدف محاولة تحويل الدولة اليمنية املدنية 

الديمقراطية إىل دولة مذهبية. 
كما أكد عىل أهمية الــدور املنوط بالواليات 
املتحدة األمريكية كرشيك فاعل لإلســهام يف 
إحالل السالم والتصدي لكافة أشكال اإلرهاب 
ومحاربته يف اليمن واملنطقــة، ودعم جهود 
الحكومة لتجاوز كافة التحديات ويف مقدمتها 
دعم االقتصاد وتصحيح مساره ملا من شأنه 
تحسني الظروف املعيشــية وتوفري الخدمات 
األساســية للمواطنني.. منوهــاً إىل رضورة 
تصحيح املفاهيم لدى األصدقاء حول ما يدور 
يف الداخل اليمني.. مؤكداً أن الحرب التي تشعلها 
املليشــيا الحوثية هي حرب عبثية ضد أبناء 

الشعب اليمني وبدعم إيراني واضح. 
كما تطرق الحارضون يف اللقاء إىل التطورات التي 
تشهدها البالد، واستغالل املليشيا الحوثية للهدنة يف 
ترتيب أوضاعها العسكرية وتجنيد األطفال والدفع 
بهم إىل جبهات القتال وعدم االلتــزام بالهدنة.. 

مؤكدين أن جماعة الحوثي لن تخضع ألي عملية 
سالم ما لم يكن هناك إجراءات رادعة تجربها عىل 
القبول بالسالم، وعىل املجتمع الدويل أن يدرك أنه 
يتعامل مع مليشيا إرهابية، وليس مكونا طبيعيا 

يف العملية السياسية. 
من جانبه أكد الســفري األمريكي، دعم اإلدارة 
األمريكية لعملية الســالم يف اليمن، وفتح املعابر 
التي تؤدي من وإىل تعــز، واحرام رشوط الهدنة، 
وامليض يف دعم الجهود لتحقيق الســلم يف اليمن، 
واالستقرار يف املنطقة.. معرباً عن أمله يف أن تؤدي 
الجهود والتطورات املتسارعة إىل إحالل السالم يف 

اليمن وعودة السلطة الرشعية. 
وأكد أن موقف الواليات املتحدة األمريكية ثابت 
ولن يتغري تجاه الحفاظ عىل أمن واستقرار ووحدة 
اليمن وإنهاء األزمة، وأن ذلك يحظى باهتمام عىل 
أعىل املستويات يف اإلدارة األمريكية.. مشرياً إىل أن 
ما وصل إليه الحوثي بدعٍم إيراني يهدف لتوســع 
املرشوع اإليرانــي عرب أدواته غــري املرشوعة يف 

املنطقة.

الحكومة: المليشيا تحصلت
بن مبارك، خالل لقائــه، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مع املبعوث الخاص لألمــني العام لألمم 
املتحدة إىل بالدنا، هانس غروندبرغ، أن الرسوم 
الجمركية والرضيبية عىل هذه املشــتقات التي 
تحصلتها مليشيا الحوثي يف ميناء الحديدة بلغت 
١٠٥ مليارات ريــال يمني تكفي لتغطية الجزء 
األكرب من املرتبات الشــهرية ملوظفي الخدمة 
املدنية واملتقاعدين املدنيني يف مناطق ســيطرة 
مليشيا الحوثي، إال أنها اســتمرت يف جبايتها 

وحرمان املوظفني منها. 
وأضاف أن عدد سفن املشتقات النفطية، الداخلة 
إىل ميناء الحديدة، بلغت حتى تاريخ ٢١ يوليو، ٢٦ 
سفينة بإجمايل أكثر من ٧٢٠ ألف طن من املشتقات 
النفطية، إضافة إىل ٧ سفن أخرى تم استالم ملفاتها 

من مكتب املبعوث الخاص. 
وفيما يتعلق بمطار صنعاء، أكد الوزير بن مبارك، 
أنه تم تسيري ٢٠ رحلة بني صنعاء وعمان، ورحلتني 
بني صنعاء والقاهرة حتى تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ 
نقلت أكثر من ١٠ آالف مسافر رغم العراقيل التي 
اختلقتها مليشيا الحوثي يف اللحظات األخرية قبل 

تسيري أول رحلة واستمرت يف ذلك.

وزير الخارجية
ونرش مغالطــات وأكاذيب يســهل فضحها 
بالحقائق واألرقام التــي أصبحت واضحة ألبناء 

شعبنا وللمجتمع الدويل. 
كما تطرق إىل الهجــوم الوحيش الذي قامت به 
املليشيا الحوثية عىل حي زيد املوشكي يف مدينة تعز، 
وأسفر عن وفاة وإصابة ١٣ طفال.. مؤكداً أن ذلك 
دليل آخر عىل استهانة هذه املليشيا بدماء اليمنيني. 
وفيما يتعلق بالوضع العســكري، أوضح وزير 
الخارجية، أن املليشيا الحوثية تمارس خروقاتها 
بمعدل ٥٠ خرقاً يومياً تتنوع بني القصف املدفعي 
وعمليات القنص واســتحداثات عسكرية ونقل 
وتحشيد للقوات وتحليق الطريان املسري، ونتج عن 
تلك الخروقات خالل فرة الهدنة ٨١ شهيداً و٣٣١ 
جريحا، يف خرق واضح لها وانتهاك صارخ للقانون 

اإلنساني الدويل. 
من جانبه، أعــرب املبعوث الخاص عن تقديره 

ملوقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السالم. 
وأكد مواصلة جهوده لتنفيذ بنود الهدنة األممية 
ويف مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز وباقي 
املدن اليمنيــة.. معرباً عن أملــه يف أن يكون ذلك 
منطلقــاً للدفع بعملية الســالم، وتحقيق األمن 

واالستقرار الذي ينشده الشعب اليمني. 
حرض اللقاء مستشار وزير الخارجية لشؤون 
الديوان العام السفري جمال عوض، ونائب املبعوث 

الخاص معني رشيم.

تتمات األولى..تتمات األولى..

املـديـــر الـفـنـي سكـرتريا التحـرير:نائبـا مـديـر التحـرير:
عــــارف املــــقــطــــري

عــــمــــار زعـــبــل
أحــمـــد عــــفــيـف
عــــمــــر أحــــمــد

عــبــد املــلك الـسـامـعـي

الرئيس يعزي بوفاة العالمة "أبو بكر املشهور" 
ورجل األعامل "عبد الرمحن هائل سعيد" 

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد 
العليمــي، رئيس مجلس القيــادة الرئايس، 
برقية عزاء ومواساة إىل عائلة العالمة واملفكر 
اإلسالمي أبو بكر العدني بن عيل املشهور الذي 
وفاه األجل، أمس األربعاء يف أحد مستشفيات 
العاصمة األردنية عمان بعد ســنوات حافلة 

بالعطاء يف خدمة الدين والفكر واألدب. 
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئايس باسمه 
وأعضاء املجلس، عن بالغ حزنه برحيل العالمة 
املشــهور قائال: إنه كان رائدا من رواد الفكر 

اإلسالمي والتنوير يف املنطقة. 
وأشــاد الرئيس بمناقب الفقيــد الكبري 
ومسريته الثرية بالبحث واإلرشاد، وإصالح ذات 
البني، وإضافاته املحمودة يف الفقه اإلسالمي، 
والعمل الدعوي املنفتح عىل نهج الوســطية 
واالعتدال، والتعايش الســلمي، سائال الله أن 
يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة، وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان. 
كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشــاد 
محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئايس 
برقية عزاء ومواساة إىل عميد أرسة آل سعيد 

أنعم الشيخ عيل محمد سعيد، ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة رشكات هائل سعيد أنعم عبد 
الجبار هائل سعيد وكافة عائلة آل سعيد أنعم 
الكريمة، بوفاة رئيس مجلس اإلدارة السابق 
للمجموعة عبد الرحمن هائل ســعيد، الذي 
وافاه األجل يف العاصمة الربيطانية لندن بعد 
حياة حافلة بالعطاء واإلخالص ملسرية التنمية 

واإلعمار يف اليمن. 
وأعرب فخامة الرئيس باســمه وأعضاء 
مجلس القيادة الرئايس عن بالغ حزنه وعظيم 
مواساته أيضا إىل أبناء الفقيد أسامة، وهايل 
ونزار ومنذر، برحيل أحد مؤســيس النهضة 
الصناعية الوطنية، وأبرز رواد القطاع الخاص 
اليمنــي ورشاكاته املثمرة عــىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل. 
وأشــاد رئيس مجلس القيــادة الرئايس، 
بمناقــب الراحل عبد الرحمن هائل ســعيد 
أنعم، وإسهاماته الخريية والرويجية لتاريخ 
وعراقة شــعبه، وبلده، سائال الله أن يتغمده 
بواسع الرحمة، وأن يلهم أهله، وذويه الصرب 

والسلوان.

خالل لقائه بالمستشار العسكري للمبعوث األممي 

وزير الدفاع: للمليشيا احلوثية سجل أسود يف نقض العهود واالنقالب عىل االتفاقات 
أكد وزير الدفــاع الفريق الركن 
محمــد املقــديش، خــالل لقائه 
للمبعوث  العســكري  باملستشار 
األممــي ورئيس لجنة التنســيق 
للشؤون العسكرية الجنرال انتوني 
هايورد، بالعاصمــة املؤقتة عدن، 
الحرص عىل إحالل السالم الدائم يف 
اليمن، الذي يضمن استعادة دولته 
وأمنه واستقراره وسالمته وإنهاء 

التمرد واإلرهاب واالنقالب. 
وأشار الوزير إىل استمرار املليشيا 
يف ارتكاب الجرائــم بحق املدنيني 
واألطفــال والنســاء يف محافظة 
تعز، وفرض الحصار عىل سكانها 
وإرصارها عىل إغالق املنافذ والطرق 
الرئيســية ومنع عبور املساعدات 

واملواد األساسية. 
وأكد الفريق املقديش، أن مليشيا 

الحوثي تتنصل من التزاماتها، وأن 
"لها سجال أسود يف نقض العهود 
واالنقالب عىل االتفاقات، وال تؤمن 
بالسالم والتعايش، فمرشوعها يقوم 

عىل الدم واالنتقام". 
اللقاء، مســتجدات  وناقــش 
األوضــاع العســكرية واألمنية، 
كما اســتعرض نتائج اجتماعات 
لجنة التنسيق العسكرية، يف ضوء 
استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي 
االنقالبية وخروقاتها للهدنة األممية 
وتصعيدهــا يف اســتغالل الهدنة 
لتحشيد قواتها والدفع بقدراتها إىل 
مناطق التماس وتحريك أسلحتها 
الثقيلــة ومنصــات الصواريــخ 
والطريان املسري وإعادة تمركزها يف 

الجبهات املتقدمة.

تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عيل املقديش، الوحدات العسكرية يف محور 
باب املندب، مطلعاً عىل مستوى الجاهزية 
يف تنفيذ املهام وطبيعة انتشار القوات عىل 

امتداد املرسح العملياتي. 
وأشــاد الوزير املقديش بكفاءة القادة 
املقاتلني والروح الوطنية واملعنوية التي 

يتمتعون بها.. 
كما أشــاد باملعنويات العالية ألبطال 
الجيش من ألوية الحزم وألوية العمالقة 
عىل امتداد مرسح العمليات يف باب املندب 

والصبيحة وجزيرة ميون. 
وعــرب الوزير عن التقديــر واالعتزاز 
بالتضحيات الغالية لألبطــال يف خدمة 
الوطن والــذود عن دولته واســتقراره 
وســالمته، وجهودهم يف تعزيز صالبة 
ووحــدة القــوات املســلحة وتالحــم 
منتسبيها تحت راية الثورة والجمهورية 

ومكتسباتهما العظيمة. 
وخالل الزيارة التــي رافقه فيها قائد 
املنطقة العســكرية الرابعة اللواء الركن 
فضل حسن، ورئيس هيئة االستخبارات، 
واالستطالع اللواء الركن أحمد اليافعي، 
ونائب رئيس هيئة اإلســناد اللوجستي 

اللواء الركن عيل محسن الفضيل، ووكيل 
وزارة الداخلية اللــواء الركن عبدالنارص 
صبريه، استمع وزير الدفاع من قائد اللواء 
األول حزم العميــد الركن عبدالغني عيل 
الصبيحي، وقائد اللواء الثالث حزم العميد 
الركن محمود سعيد صائل، وقائد لواء باب 
املندب العميد ماجد عمر السقيا، إىل تقارير 
مخترصة حول األوضاع امليدانية، وسري 
األداء وتنفيذ الخطط التدريبية والقتالية 

واملعنوية. 
ونقل الوزير لجميع القادة والضباط 
والصف والجنود تحايا القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيــس مجلس القيادة 
الرئايس الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء 
مجلس القيادة، وتهانيهم بعيد األضحى 
املبارك، وتحايا زمالئهم يف مختلف املناطق 

واملحاور والجبهات. 
وثّمن الفريق املقديش، الدور البطويل 
والتضحيات التي تقدمها وحدات وألوية 
محوري الصبيحة وباب املندب، وتصديها 
للمليشــيا الحوثية املدعومة من إيران، 
منذ العام 2015، حيث قدمت قوافل من 
الشهداء والجرحى األبطال هم ورفاقهم 
يف الســالح من العمالقــة وغريها من 

التشكيالت العسكرية، الذين أثبتوا جميعاً 
أنهم عىل قدر املهمة وكانوا يف صف الوطن 

وقضاياه العادلة. 
كما جــدد الفريق املقديش، الشــكر 
والتقدير لجهود األشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية ووقوفهم إىل جانب 
اليمن الســتعادة دولته ودعمهم للقوات 

املسلحة عىل مختلف األصعدة. 
وأكد وزير الدفاع، أن القوات املســلحة 
ستظل هي الحصن املنيع ألمن واستقرار 
اليمن واملنطقة، وملتزمة بالقيام بواجباتها 
الوطنية يف التصدي للتهديدات واملخاطر التي 
تقوم بها مليشيا التمرد الحوثية ومواجهة 
األطماع اإليرانية الرامية للسيطرة عىل املنافذ 
واملضائق البحرية االسراتيجية وزعزعة 

أمن خطوط املالحة الدولية. 
من جهتهم، عرّب قادة وأبطال القوات 
املســلحة عن ســعادتهم بزيارة وزير 
الدفاع والقيــادات املرافقة له.. مجددين 
العهد بالوفاء والوالء لله وللوطن وثوابته 
وهويته وجهوزيتهــم الدائمة للتضحية 
بالغايل والنفيس يف سبيل الوطن واستعادة 

استقراره وكرامته. 

... ويتفقد الوحدات العسكرية يف حمور باب املندب 

تعلن حمكمة مأرب االبتدائية
بأن علـــى املتهم/

حممد عبداللـه اآلنسـي
احلضـــور إىل حمكمـــة مـــأرب 
االبتدائيـــة خـــال مـــدة شـــهر 

ــان. ــخ اإلعـ ــن تاريـ مـ
مـــامل ســـيتم حماكمتـــه غيابيـــا 
وفقـــا للمـــواد )285( ومـــا بعدهـــا 
مـــن قانون اإلجـــراءات اجلـــــزائية.

إعــــالن قــضــائــي
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أحيت قيادة السلطة املحلية واملقاومة 
الشــعبية محافظة يف مدينــة مارب 
أربعينية فقيد الوطن رئيس نيابة املنطقة 
العسكرية الثالثة القايض واألديب مهدي 

الحيدري.
ويف الفعالية التي بدأت بآيات من الذكر 
الحكيم أعقبها النشــيد الوطني ألقى 
محافظ محافظة ريمة اللواء محمد عيل 
الحوري كلمة ترحم يف مستهلها عىل روح 

الفقيد ورحب بالحارضين.
واعتــرب إحياء أربعينيــة القايض 
واألديب مهــدي الحيدري، تعبرياً عن 
الوفاء ورد الجميل لهذه الشــخصية 
الوطنية الفذة الجامعة، التي حملت هّم 
الوطن وتجىل ذلك يف ما خلدته يراعه 
وفكره من أعمال أدبية شعرية ونثرية 

وأعمال قانونية.
وأشــاد املحافظ، يف كلمته بالرصيد 
الزاخر للفقيد يف مختلف املجاالت مشريا 
إىل املواقف الوطنية املرشفة للفقيد خالل 
تقلده عــدد من املناصــب يف الدولة يف 

مختلف الظروف.
مؤكداً أن الفقيــد مثل أنموذجاً راقياً 
للشــخصية الريمية الوطنية الجامعة 

واملتفانية يف اإلخالص للوطن.
من جانبه، اعترب مستشار وزير الدفاع 
العميد محمد الجــرادي يف كلمة ألقاها 
إقامة هذه اإلربعينيــة للفقيد القايض 
مهدي الحيدري نوعــا من الوفاء لهذه 
الهامة والشــخصية الوطنية.. منوها 
باملواقف الوطنية والثقافية والقانونية 
التي سطرها الفقيد وظل وفياً لوطنه 

ومبادئه حتى وفاته.
ولفت إىل أن الفقيد، يف أعماله األدبية 
جميعها، ظل دوماً يسترشف املستقبل 
اليمني والعربــي ما يؤكد همه الوطني 

نضجه السيايس ورؤيته الثاقبة.
وأشار إىل إن القايض مهدي الحيدري 
رحل عنا ودفنت جســده، إال أن أفكاره 
ومبادئه حارضة معنا وستظل حارضة 

يف الذاكرة الوطنية".
وأكد إن القايض مهدي كان شخصية 

وطنية جامعــة ويجب أن توثق أعماله 
وأفكاره وآراؤه، لتستفيد منها األجيال

ويف األربعينية ألقى الشــيخ عبدالله 
صعر كلمة أشاد فيها بمناقب الفقيد 
ومآثــره وإخالفه الرفيعــة وجهوده 

الثقافية والقضائية والقانونية.
وأشــار إىل " ان اليمنيني يواجهون 
مليشيات إرهابية عنرصية ويتعرضون 
ألبشــع الجرائم  ألنهم قرروا املواجهة 
ورفض الرضوخ أو االستسالم للمرشوع 
الحوثي الفــاريس اإليرانــي اإلمامي 

الكهنوتي الساليل".
 وألقى لؤي مهــدي ولد الفقيد كلمة 
شكر يف مستهلها قيادة السلطة املحلية 
والحضــور الكريم عىل مشــاركتهم 
الفعالية التأبينيــة ألربعينية والده كما 
شكر كل من وقف وســاند والده خالل 

فرة مرضه.
وأضاف سيظل القايض مهدي الحيدري 
حيا يف قلوبنا وعقولنا بذكراه وســريته 
العطرة وسنبقى متمسكني دوما باملبادئ 

والنهج الذي تعلمناه منه.
تخلــل الفعالية عدد من األناشــيد 
والقصائد الشعرية منها قصيدة شعرية 
رائعة للشــاعر مجيب غنيــم وأخرى 
للشاعر أحمد عيل عمر كما تم يف الفعالية 
توزيع كتاب "الرحيل واقفا" وهو كتاب 
يحوي بعض ما قيل وكتب عن الفقيد 
القــايض مهدي الحيــدري عند وفاته 

وتشييعه.
حرض األربعينية مستشار وزير الدفاع 
العميد محمد الجــرادي والعميد الركن 
محمد القطــوي قائد الواء81مشــاة 
والعقيد اسماعيل الســلفي قائد فرع 
الرشطة العســكرية ريمة ووكيل اول 
محافظة ريمة قائد املقاومة الشعبية 
الشيخ مهدي الذارعي ووكيل املحافظة 
الشيخ عبدالكريم محفل والشيخ عبدالله 
صعر والشاعر مجيب غنيم وعدد من 
الشخصيات السياســية واالجتماعية 
والثقافية والعسكرية وزمالء ومحبي 

الفقيد.

التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير، 
القيادات األمنية يف املحافظة، مناقشاً معها 
جهود تعزيز األمن واالستقرار يف املحافظة 
واإلجراءات املتخــذة، عقب األحداث التي 
شهدتها مؤخراً مدينة عتق، ملنع تكرارها. 
وأكد املحافظ بــن الوزير، أهمية الدور 
الحيوي املناط باألجهزة األمنية املختلفة 
يف حفظ األمــن واالســتقرار والتصدي 
للخارجني عن النظام والقانون ومثريي 
الفتن يف شبوة.. مشددا عىل رضورة تضافر 
الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق املثمر 
بني الجميع من أجل تنفيذ املهام والواجبات 
األمنية املوكلة بالشكل املطلوب.. مؤكدا 
تواصل جهود تعزيز وتوطيد دعائم األمن 

واالستقرار يف ربوع شبوة. 
وعىل صعيد متصل، قام مدير عام رشطة 
محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، 
اليوم، ومعه عدد من القيــادات األمنية 
والعسكرية يف شبوة، بزيارة إىل معسكر 

القوات الخاصة يف شبوة. 
وخالل الزيارة أهاب الدحبول بجميع 
منتســبي القوات الخاصــة إىل تجاوز 
الخالفات وتعزيز التنسيق والتعاون مع 

كافة الوحدات األمنية والعسكرية األخرى 
العاملــة يف املحافظة، وبمــا يخدم أمن 
واستقرار املحافظة ورفع وترية التنمية 

املحلية فيها.

ناقش وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
الدكتور محمــد الزعــوري، وامني عام 
املجلس املحيل بمحافظة حرضموت صالح 
العمقي، ووكيل املحافظة للشؤون الفنية 
املهندس أمني بارزيق، احتياجات املحافظة 
للمشاريع االجتماعية والتنموية واملتعلقة 

بالتنمية االجتماعية واملعاقني.
واكد الزعوري خــالل زياته ملحافظة 
حرضمــوت، ان الوزارة وعــرب مكاتبها 
والصناديــق التابعــة لهــا يف املحافظة 
حريصة عىل تنفيذ الربامج واملشــاريع 
التي تستهدف أبناء املحافظة، ومستمرة 
يف تقديــم الدعــم والتســهيالت لكافة 

املانحــني واملنظمات املحليــة والدولية 
لتنفيــذ برامجها ومشــاريعها، موجهاً 
مكتب الوزارة والصناديق التابعة للوزارة 
بمضاعفة الجهود والتنسيق مع السلطة 
املحلية واملنظمات املحلية والدولية العاملة 
يف املحافظة يف تنفيذ الربامج واملشاريع، 

والرفع بتقارير عاجلة اىل الوزارة.
واســتمع الوزير الزعوري من السلطة 
املحلية باملحافظــة ومدير مكتب الوزارة 
بساحل حرضموت أحمد بالرضوس، مدير 
عام صندوق رعاية وتأهيل املعاقني بمحور 
حرضموت واملهرة وشبوة وسقطرى احمد 
حسني اليهري، اىل مستجدات العمل خالل 

الفرة املاضيــة وخطة عملهم اىل املرحلة 
القادمة والعوائق الصعوبات التي تواجه 
عملهم، الفتــاً اىل ان الوزارة ستســتمر 
بتذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيالت 

ملواجهة أي عوائق تواجه أعمالهم.
مــن جانب آخــر زار وزير الشــؤون 
االجتماعية والعمل مؤسسة العون للتنمية، 
واطلع عىل املشاريع والربامج التي تنفذها 
املؤسسة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها 
املؤسسة كاحد املنظمات الفاعلة، مؤكداً 
استمرار الوزارة يف دعم كافة املؤسسات 
ومنظمات املجتمع املدني لتقوم باعمالها 

عىل اكمل وجه.  

بحث وزير التخطيــط والتعاون الدويل 
الدكتور واعد باذيب، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مع وفد مشرك من الحكومة األملانية 
وبرنامج األغذية العاملي برئاسة السفري 
األملاني لدى اليمن هوبرت بيفر، دعم اليمن 

يف املجاالت اإلنسانية والتنموية.
وتطرق اللقاء بمشــاركة نائب وزير 
التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكالء 
وزارة التخطيط، وعدد من املســؤولني يف 
السفارة األملانية وبرنامج األغذية العاملي، 
إىل مستجدات األوضاع العامة والسياسية 
وجهود السالم، واالحتياجات واألولويات 
وإمكانية استئناف املشــاريع املتوقفة 
املمولة من املانيا والتي من شأنها املساهمة 
بتخفيف معاناة املواطنني جراء الحرب يف 
البالد، وتعزيز الهدنة ومدى التزام الحكومة 
بتنفيذ ما عليها من بنود، ورضورة التزام 
الطرف اآلخر بمضامني الهدنة للتخفيف 

من وطأة الحرب وتحقيق السالم.
وأشــاد الوزير باذيب، بمتانة العالقات 
املمتدة لعقــود من الزمن بــني البلدين 
الصديقني اليمن واملانيا، وكذا تقديم الدعم 
واملساعدات اإلنسانية والتنموية لليمن.. 
مؤكدا تعويــل الحكومة عىل املانحني من 
األشــقاء واألصدقاء يف مساعدة الشعب 
اليمني من خالل الربامج اإلغاثية والتنموية.

وشــدد عىل رضورة تعزيز االنتقال من 
اإلغاثة إىل التنمية، وكــذا تعزيز الرشاكة 

الحقيقية بني الجانبني اليمني واملانحني عرب 
التنسيق املشرك ومتابعة وتقييم مستوى 
تنفيذ الربامج واملشاريع الحيوية، انطالقا 
من الحرص عىل اســتفادة املستهدفني 
من التدخالت ووصول املساعدات إليهم.. 
مجددا التأكيد عىل الحاجة إىل دعم مشاريع 
األمن الغذائي وتعزيز الصمود واملساعدة 
يف دعم استرياد القمح من السوق الدولية 
لسد حاجة اليمن من السلع األساسية ويف 

مقدمتها القمح.
كما جدد وزير التخطيط، التأكيد عىل دعم 
مجلس القيادة الرئايس والحكومة للهدنة 
األممية يف اليمن، والحرص عىل تعزيز الهدنة 

بحيث تكون بوابة للسالم واالهتمام بفتح 
املعابر وخطوط النقل، وبرهنوا عىل ذلك عرب 
االلتزام بمضامني الهدنة وتقديم التنازالت 
لتحقيق السالم، وبالتايل عىل الطرف اآلخر 
االلتزام ببنود الهدنة من أجل تخفيف معاناة 

أبناء الشعب. 
من جانبه أكد الوفد املشرك من الحكومة 
األملانية وبرنامج األغذية العاملي، الحرص 
واالهتمــام بتقديم املســاعدات لليمن 
واليمنيني، وأهميــة تعزيز الهدنة إلتاحة 
الفرصة أمام خطوات سياسية تصب يف 
مصلحة إنهاء الحرب وتحقيق السالم يف 

اليمن.   

اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن 
والرشطة اللواء الركن محمد األمري، عىل 
االستعدادات الستئناف عمل القطاعات 
واإلدارات العامة بديوان الوزارة يف العاصمة 

املؤقتة عدن.
وتعرف اللواء األمري من مدراء عموم 
الوزارة عىل خطط وبرامج عمل اإلدارات 
واحتياجاتهــا املطلوبــة لتفعيل عمل 
الوزارة، والصعوبات التي تواجه ســري 
العمل.. مؤكدا إيالء قيادة وزارة الداخلية 
جل االهتمام وحرصها عىل تقديم الدعم 
الالزم وفقا لإلمكانيات املتاحة لتفعيل 
عمل كافة قطاعــات وإدارات الوزارة 
وقيامها بدورهــا الوطني املنوط بها يف 
حماية أمن الوطــن واملواطن والحفاظ 
عىل املمتلكات العامة والخاصة والسلم 
االجتماعــي واملكتســبات الوطنيــة 
واملساهمة يف تحقيق التوافق واالنسجام 
يف الروئ السياسية والعسكرية واألمنية 
واالجتماعيــة تحت مظلــة الرشعية 

الجامعة وقيادة مجلس القيادة الرئايس.
وشدد عىل أهمية رفع الحس واليقظة 
األمنية ملنتسبي الوزارة يف سبيل تحقيق 
األمن واالســتقرار ومواجهة التحديات 
الهادفة إىل زعزعة أمن الوطن ومحاوالت 
النيل من مكتسباته.. مؤكدا حرص الوزرة 

عىل توفري بيئة مالئمــة لعمل اإلدارات 
واملصالح يف سبيل تحسني األداء لتقديم 
الخدمات .. مهيبــا بجميع مدراء عموم 
اإلدارات العامة ونوابهم وكافة املوظفني 
من ضباط وأفراد بااللتزام باملهام املوكلة 

إليهم.

العولقي يناقش مع القيادات األمنية جهود تعزيز األمن واالستقرار يف املحافظة

مناقشة احتياجات حرضموت من املشاريع االجتامعية والتنموية 

وزير التخطيط يلتقي وفداً مشرتكاً من احلكومة األملانية وبرنامج األغذية العاملي 

وكيل وزارة الداخلية يطلع عىل االستعدادات الستئناف العمل بديوان الوزارة بعدن 

املحويل يناقش مع عميد كلية املجتمع يف 
سقطرى سري العملية التعليمية والتدريبية 

إحياء أربعينية فقيد الوطن القايض واألديب مهدي احليدري يف مأرب ناقــش نائب وزيــر التعليم العايل 
والبحــث العلمــي والتعليــم الفني 
والتدريــب املهني عبدربــه املحويل ، 
أمس، بالعاصمــة املؤقتة عدن ، مع 
عميد كلية املجتمع بسقطرى الدكتور 
نديم العزيبي، سري العملية التعليمية 

والتدريبية بالكلية.
وتطرق االجتماع، اىل أهم املشــاكل 
والصعوبات املالية واالدارية التي تواجه 
العملية التعليميــة بالكلية واملتمثلة 
باالعتمادات املالية والعجز القائم يف عدد 
الكوادر االكاديمية، باإلضافة إىل اهم 
الخدمات التعليمية التي تقدمها كلية 

املجتمع بأرخبيل سقطرى لطالبها .
وأكد املحــويل ، اســتمرار الوزارة 
يف تقديــم الدعم الــالزم ملواجهة كل 
الصعوبــات التــي تواجــه العملية 
التعليمية يف كل املعاهــد والكليات، 
وكيفية الوصول اىل حلول جذرية لحل 
تلك االشكاليات التي تواجه الكلية من 
خالل تقديم االعتمادات املالية وتوفري 
كوادر مؤهلة ملختلــف التخصصات 
الدراسية القائمة، والعمل عىل تنفيذ 
برامج تعليمية تطويرية تساهم يف رفد 
سوق العمل بالكوادر املؤهلة يف مختلف 

املجاالت والتخصصات . 

ــادة  ــوة عب ــد قس ــادة محم ــيل عب ــة ع ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
ــادة  ــه عب ــح عبدالل ــيل والصحي ــمه األول ع ــأ يف اس ــول خط ــا حص مدعي

ــادة. ــد عب محم
ويطلــب اثبــات ذلــك بحكــم رشعــي ومــن لــه أي اعــراض عليــه تقديــم 
اعراضــه أمــام املحكمــة خــالل مــدة شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعالن.

إعــــــــالن قــضـــائــــــي
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قيادة املنطقة العسكرية السادسة تعقد اجتامًعا لقادة الوحدات ورؤساء الشعب
عقدت قيادة املنطقة العسكرية السادسة، اجتماًعا موّسعاً لقادة 
الوحدات العسكرية ورؤساء شعب املنطقة، ملناقشة التقارير الدورية 

ومستوى اإلنجاز خالل املرحلة املاضية. 
وهدف االجتماع الذي عقد برئاســة قائد املنطقة العســكرية 
السادسة اللواء هيكل حنتف، إىل تقييم ومراجعة األخطاء وحلحلة 
الكثري من املشــاكل التي تواجه عمل املنطقة يف مختلف املجاالت، 
مســتعرضاً تقارير اإلنجاز التي قدمها قادة الوحدات العسكرية، 

والشعب اإلدارية خالل الفرة املاضية. 
وأشــاد املجتمعون باإلنجازات امللحوظة يف الجانب العملياتي 
واإلداري، وما تبذل من جهود يف ســبيل التصحيح، وبناء وحدات 

عسكرية نموذجية. 
كما ناقش االجتماع الخطط العملياتية عىل مســتوى قطاعات 
املنطقة ورفع الجاهزية واالستعداد القتايل تحسبًا ألي موقف.. مؤكداً 
االهتمام بالتدريب والتأهيل، وتم اتخاذ حيال ذلك عددا من التعليمات 

والقرارات فيما يخص املرحلة ومتطلباتها. 
وأكد اللواء هيكل حنتف، أن املنطقة تعمل عىل تفعيل مبدأ املحاسبة 
والتقييم لرفع مستوى األداء يف مختلف الوحدات العسكرية والشعب 
اإلدارية وفق ما تتطلبه املرحلة، وبما يتواكب مع التحوالت العسكرية 

عىل األرض. 

أشاد مدير عام األمن والرشطة بمحافظة 
املهرة العميد مفتي سهيل صموده بيقظة 
الوحدات األمنية، وتحقيقهــا الكثري من 
اإلنجازات األمنية.. داعيا إىل املزيد من الصرب 
والثبات والرضب بيد مــن حديد لكل من 
تسول له نفسه باملساس بأمن واستقرار 

املحافظة. 
جاء ذلك خالل اطالعه عىل جاهزية القوات 
الخاصة ورشطة الدوريات وأمن الطرق يف 

املحافظة. 
وكان يف استقباله يف القوات الخاصة القائم 
بأعمال قائد فرع القــوات الخاصة املقدم 
شــاجع مقبع، ويف رشطة الدوريات وأمن 
الطرق العقيد أحمد الغلييل، وأثناء الزيارة 
ألقى العميد صموده كلمات توجيهية حث 

فيها الضباط والصف والجنود عىل اليقظة 
األمنية ورفع الحس األمني. 

وقال صمــوده: أمام األجهــزة األمنية 
مســؤولية كبرية، وتحد يف هذه املرحلة  يف 
ثبيت األمن واالستقرار باملحافظة، وحماية 
مصالح املواطنني  ومكافحة اإلرهاب وتجار 

املخدرات. 
وشــدد مدير عام األمن والرشطة عىل 
االنضباط الكامل يف الدوام وتنفيذ املهمات 

املوكلة لهم بكل كفاءة واقتدار. 

مــن جانبهم أكــد الضبــاط والجنود 
استعدادهم الكامل يف تنفيذ جميع املهمات 
املوكلة لهم بكل شــجاعة واقتدار ووفاء 

وإخالص.

التوجيه  دائرة  عقدت 
بالقــوات  املعنــوي 
املســلحة، لقاًء موسًعا 
التوجيه واإلرشاد  لفرق 
املختصة بالنزول امليداني 

للجبهات القتالية.
وأوضح نائب مدير دائرة 
التوجيه املعنوي العقيد نبيل 
اســكندر، أن هذا االجتماع 
يأتــي بتوجيهــات رئيس 
هيئــة األركان العامة قائد 
العمليات املشركة الفريق 
الركن صغري حمود بن عزيز.
اســكندر،  العقيد  وأكد 
مضاعفة،  رضورة  عــىل 
النزول  وتكثيف الجهود يف 
امليداني واملتواصل للجبهات 
القتالية يف مختلف املناطق 
العسكرية.. مؤكداً رضورة 
توحيد الصــف الجمهوري 

حول مجلس القيادة الرئايس 
والدعــوة اىل املصالحــة 
الوطنية، والعمل عىل وحدة 

الصف والكلمة.
واستعرض اللقاء جهود 

فرق التوجيه واإلرشــاد يف 
الوصول إىل كافــة املواقع 
القتاليــة يف جبهات القتال 
ضــد املليشــيا اإلرهابية 
الحوثية املدعومة من إيران.

مدير عام أمن املهرة يطلع عىل جاهزية القوات 
اخلاصة ورشطة الدوريات يف املحافظة  

نائب مدير دائرة اإلمداد يناقش تطوير وتوسعة معمل اخلياطة العسكري بشعبة املعامل والورش 

املستشفى العسكري بتعز يستعرض إنجازاته الطبية خالل النصف األول من عام2022م 

دائرة التوجيه املعنوي تعقد لقاًء موسًعا 
لفرق التوجيه واإلرشاد

التقى العقيد عيل أحمد القادري نائب مدير 
دائرة اإلمداد والتموين العسكري التابعة لهيئة 
اإلسناد اللوجستي رؤساء الشعب وأركانات 

الدائرة. 
ويف االجتماع ناقش العقيد القادري تطوير 
وتوســعة معمل الخياطة يف شعبة املعامل 
والــورش لتلبي متطلبات جميــع الوحدات 

العسكرية يف مختلف املناطق العسكرية. 
وأشــار إىل أن زيارة وزيــر الدفاع الفريق 
الركن/ محمد عيل املقديش من الضالع وأبني 
ولحج وعدن وحتى تعز والساحل الغربي توحي 
بمتغريات إيجابية تصب يف مصلحة الوطن، 
وتأطري جميع القوى تحت مظلة وزارة الدفاع، 

ما يعني أن جميع الدوائر ينتظرها الكثري من 
العمل ومنها دائرة التموين بمختلف شعبها. 

وطلب العقيد القادري من رؤساء الشعب 
بالدائرة مضاعفــة الجهود لتلبية املتطلبات 
وامليض بوترية عالية يف تنفيذ الخطط العامة 
واملرحليــة لتواكب املتغريات عىل الســاحة 
العســكرية حاثا الجميع عىل العمل بروح 

الفريق الواحد. 
من جهتهم قدم رؤســاء الشعب بالدائرة 
التقارير التي نفــذت خالل النصف األول من 
العام الجاري حسب الخطة املرسومة سلفا.. 
مؤكدين أنهم بدأوا العمــل يف تنفيذ الخطة 

النصفية األخرى.

أعلنت إدارة اإلحصاء يف املستشــفى العســكري 
العام بتعز أن األقسام والتخصصات الطبية املختلفة 
باملستشفى العسكري بمحافظة تعز قدمت خدماتها 
الطبية خالل النصف األول من العام 2022م لـ 68 ألفاً 
و926 حالة من العسكريني واملدنيني خالل الفرة من 

يناير إىل يونيو املايض من العام الجاري 2022م.
وأضافت إدارة اإلحصاء أن عدد املستفيدين من قسم 
املخترب بلغ 23 ألفاً و839 حالة، حيث يمثل هذا القسم 

أكثر األقسام إقباالً من املرىض.
فيما ســجلت العيادات الطبية 15 ألفاً و52 حالة.. 
وبلغ عدد املستفيدين من قسم الطوارئ 10 آالف و525 

حالة.
بينما سجل قسم الرنني املغناطييس خالل تلك الفرة 

2428 حالة من املدنيني والعسكريني.
وسجل قسم األسنان يف املستشفى العسكري 4132 

حالة، فيما استقبل قسم العيون 2074 حاالت.

واســتقبلت الوحدة التشخيصية عدد 2700 حالة، 
منها 875 حالة تخطيط قلب، و1825 حالة موجات 

فوق صوتية.
فيما بلغ عدد املستفيدين من العسكريني واملدنيني يف 

قسم األشعة 7 آالف و184 حالة.
وســجلت العمليات الجراحية والرقود يف املستشفى 
العسكري عدد املســتفيدين، منهما 992 حالة، ومنها 
545 عملية جراحية مختلفة، و447 حالة يف قسم الرقود.
هذا ويعد املستشفى العسكري العام بتعز بقيادة 
العميد دكتور محمد نعمان الثوابي مدير عام املستشفى 
العسكري من املستشفيات الحكومية التي تشهد تطورا 
ملحوظاً يف جميع األقسام الطبية املختلفة، حيث أطلقت 
إدارة املستشفى العسكري العام بتعز مؤخراً مرشوع 
نهضة للنهوض يف جميع األقسام الطبية باملستشفى 
من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمرىض وبشكل 

أفضل.

الفريق الدكتور صغير بن عزيز أنموذجا

من المقاومة والدفاع… إلى التعلم والبناء
يظهر جليا أن هذه المرحلة من تاريخ اليمن تتطلب جيال استثنائيا ليقوم 
بواجبه ويخلد التاريخ ذكراه، وتكشف األيام من خالل نماذج نسجت بخيوط 
من ذهب مواقف كان يصعب تصديقها، وأقل مايوسم به هذا الجيل أنه جيل 
التحدي، لكن تظل هنالك أعمال هي أكثر وجوبا من أي وقت مضى، ولن أخوض 
في حكم وأحكام وأهمية القيام بالواجب الديني والوطني المقدس في مواجهة 
أصحاب الخرافة وأدعياء التميز، ولكني سأتكلم عن جناح البناء بمواصلة التعلم 
واالرتقاء في مستوياته لنصنع من المحن منحا ونجعل من الزرايا عطايا كأداة 
حصينة من أدوات المواجهة والبناء في الوقت ذاته، وسيظل - كما هو معلوم - 
العلم والمتعلمون بمثابة العمود الفقري والعقل الناظم والرافعة األهم لبناء األمم 

والسبيل األسرع لنهضتها.
وفي وجهة نظري أن االنجذاب القوي الى الجبهات واألهتمام بها ال يتعارض 
مع مواصلة التعلم واستمرار تحصيله والنجاح في كليهما معا هو النجاح الذي 
الى  الدافعية  أن  مالحظة  السهل  ومن  له،  وينحني  نجاح  كل  أمامه  يتصاغر 
مواصلة التعليم وخاصة في مستوياته العليا قد خفتت ولم يعد الطموح االرتقاء 
في السلم التعليمي كسالف عهده، ومع أن الصف المقاوم يمتلك ثروة بشرية 
وكوادر فائقة التأهيل وال يستهان بها، إال أن هناك بعض األحبة اكتفى بالشهادة 
التي اقتناها بجهده ويرى أن المستوى العلمي الذي وصل اليه قد لبى طموحه 
وأشبع رغبته، مع أن بمقدوره فرصة ليزداد بسطة في العلم ويشمخ بأدائه 
ويتميز بعطائه العلمي ولديه من القدرات العقلية والمالية والرغبة ) أحيانا( 
بالعزوف  يبددها   - ولألسف   - ولكنه  لذلك  تؤهله  كافية  مقومات  وبحوزته 
منطقية  غير  أعذار  واختالق  والتسويف 
كشحة االمكانات المالية وأن وقته غير كاف 
وعليه  وقته  كل  تستنفد  مسؤوليات  ولديه 
التزامات يجب القيام بها اوأن سنه تجاوز 
بذلك،  يسمح  ال  العلمي  صالحيته  وتاريخ 
وبتلبيس إبليس وبعجنه لخلطة المبررات 
يستقر في ذهنيته وعقله الباطن أن قطار 
التحصيل قد فاته وأنه كبر على هذه األمور 
مركزه  أو  رصيده  الى  تضيف  لن  وانها 
االجتماعي شيء، ويقف في صف مبرراته 
ال  الذي  المعاش  والواقع  القائم  الوضع 
يشجع على التعلم ويحد من نسبة األمل في 

مكانة العلم ومستقبل المتعلمين.
هو  مشروعنا  أن  باستمرار  ونردد 
الحياة  تجاه  مثالي  وتصور  إدراك  نظرية 
ويدفع عجلتها الى االمام يتمايز الناس فيه بتقواهم عن علم وبقوة انتمائهم 
وعطائهم لهذا الوطن ويرفع من شأن االنسان اليمني ويسمو بمكانته، وهذه 
هي رسالتنا الكبيرة ومذهبنا االيجابي الذي يميزنا عن المشروع الساللي في 
نسخته الحوثية الذي يتردى في هاوية الشقاء واالفالس ونهج تجهيل يمتطي 
المغفلين من أبناء هذا الشعب - كعبيد هو سيدهم االوحد المؤيد من السماء!!! 
ويتميز عنهم بمجرى البول الذي أتى منه!!! - ليكونوا رافعة لخرافاته، ولذلك 
الجهل  تعميق  الضمير كزرية من سجاياه ويعمل على  وأموات  الغباء  يهوى 
وسد مسالك اإلحساس الحي ليتساوى معه البقية في فهمه المنحرف بعد أن 
عمل على تنقية المجتمع من المتعلمين ورواده المتنورين - ولم يعدم حيلة في 
ذلك بدعاو شتى - ويختال بتجاهله التافه لهم وتنزعج عينيه البليدة برؤيتهم 
الذي يبدد خرافته ويصيب خزعبالته باإلرباك ويمعن في إذاللهم  النور  فهم 
حتى يشبع رغبة الظالم الكامنة فيه والمتجذرة في كيانه، فعمل على محاربة 
الجامعات والمراكز العلمية وتجفيف منابع التنوير حتى ينال وجاهته المفقودة 
ويتسنى  الديموغرافية   التغييرات  في  السخيفه  لمحاوالته  األجواء  له  وتتهيأ 

اليمنية. الهوية  لحماقته تجريف 
وأمام هذا كله فإن بعض أحبابنا من منتسبي الجيش الوطني ال يرى في نفسه 
اال مشروع شهيد وال يستقبل اال ما يكرس أفكاره عن اسمى امانيه والموت في 
سبيل الله دفاعا عن هذا الوطن وينسى او يتناسى أن بإمكانه أيضا أن يعيش 
ويحيا في سبيل الله حتى يموت على ذلك، وأن مواصلة التعلم والحصول على 
شهادات المستوى األعلى ضرب من الجهاد وأحد ركائزه وسدا منيعا يقف أمام 
زحف التجهيل ويمنع اآلخر من تحقيق مرتجاه، كما أننا نتطلع الى أن نذيب 
زيف التصورات المستوردة ونصفي أوهام الخرافة وأهواءها ونبني عن بينة 
يمننا الحبيب بسيل جارف من المتعلمين المتكون من قطرات وعي التحصيل 
األكاديمي وشذرات الشهادات العلمية وذلك عند الله خير وأعظم أجرا كال في 

تخصصه وما يهواه.
وفي ظل الفضاء المفتوح تتبدد المعاذير وتضمحل المعوقات فلم يعد التعلم 
محصورا على وسائله الكالسيكية وأدواته القديمة التي في جلها تعكر مزاج 
المريد أن يتعلم عن بعد في أرقى  المتعلم وتبعثر طموحه، وأصبح بمقدور 
الجامعات وأعرق المعاهد، كما ان االتجاه في مسار تخصصك السابق لم يعد 
إجباريا بل أضحى بمقدورك أن تعيد ضبط إعداداتك العلمية وتوجه بوصلة 

رغبتك الى بعض التخصصات األخرى.
وكن على يقين أن الحرب ستنتهي حتما يوما ما ال محالة، وستتطلب مرحلة 
البناء وتحمل مسؤوليات الدولة معيار المؤهالت وسيكون لها أثر حاسم، وال 
يكفي أن تمتلك فقط خبرة أكثر من عشر سنين حرب )وال أن تحمل في يدك 
حجرا دون أن تقرأ سورة يس(، أضف الى ذلك أن هناك زخما بشريا يمنيا 
في الخارج يتأهلون أو يتم تأهيلهم ويحصلون على أعلى الشهادات وهذا حق 
مرحلة  ليبدأوا  الحرب  تنتهي  حتى  بعد  عن  ويرقبون  كيمنيين  حقوقهم  من 
أحسنت  إذا  المرحلة  تلك  تكون جزءا من  أن  األحق واألجدر  أنك  وأرى  البناء، 
تأهيل ملكاتك وصقلها وتنمية قدراتك العلمية وتغذيتها وبمشاركتك الفاعلة في 

الجبهات تتميز وبتضحيتك ستكون األكثر حفاظا وتقديرا لمرحلة البناء.
وال يفهم من كالمي أنني أدعو الى التهاون في الجبهات وترك مواقع الشرف 
وإنما  العسكرية،  والتكاليف  الوطنية  المهام  أداء  في  المساهلة  أو  والبطولة 
أتبنى التوازن في بناء جناحي دولة يمنية حديثة نتشرف بالدفاع عنها من جهة 
لمنتسبي  الذاتية  الفراغ والقدرات  أوقات  وببنائها من جهة أخرى، واستثمار 
أحدهما  يحمي  صنوان  والعلم  القوة  أن  الجميع  يعلم  وكما  الوطني،  الجيش 
االخر، وال مانع من أن تسير المقاومة والدفاع في خط موازي مع التعلم والبناء 

في الوقت ذاته.
وليس ما ذكرته نسج من الخيال أو أضغاث أحالم فهناك نماذج أدوا بنجاح 
واجباتهم الوطنية وقاموا بمهامهم العسكرية خير قيام وال زالوا كذلك وتألقوا 

باستمرارهم في التحصيل العلمي.
وأتوج كالمي وأتشرف كأحد منتسبي الجيش الوطني بتجربة ملهمة لرجل 
واجباته  في  بكثير  يفوقنا  منتصبة  وهامته  مرفوع  وجبينه  عمالقة  همته  فذ 
وانشغاالته وزحمة الوقت لديه، إنه يا سادة الفريق الركن الدكتور صغير بن 
عزيز رئيس هيئة األركان العامة أقدمه لحضراتكم كنموذج تعلو مالمحه سيماء 
المكافحين من أجل هذا الوطن ونشأ تحصيله في قلب الحدث كمثل حي على 
تأكيد رسالتنا الخالدة في مشروعنا الحيوي األصيل والموصول بالحق وجذور 
األمل، وأن ذواتنا فقط هي من تصتنع العراقيل لتشل يد التعلم والبناء ونباهة 

الضمير.
وبالرغم من أن الفريق - حفظه الله - يقف في قمة هرم المؤسسة العسكرية 
لكن ظالل المستحيل لم يجد الى عزيمته سبيال، وبحصوله على درجة الدكتوراه 
في خضم كفاح شريف من أجل اليمن وهو من أعلى سلم المسؤوليات والحرب 
محتدمة أكد بما اليدع مجال للشك أنه ال مستحيل أمام العزيمة واإلرادة وأن 
الطموح ليس له حد اال عنان السماء ال يوقفه اال لقاء الله عز وجل، وبإحساسنا 
بها  نعيد  علمية  وهزة  العلمي  خمولنا  تنشط  همة  من  صعقة  ينقصنا  الحي 

الحسابات لنشعل بها شغف االرتقاء بالتعلم وتخلق فينا االنجذاب إليه.

الباحث الجريح
محمد راجح جعدان
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وألن هذه الجهود الثمينة املبذولة يف إطار هذا السياق 
كثرية ومتعددة، يحاول هذا التقرير تسليط الضوء عىل 
جانب منها، خصوصا ما يرتبط منها بحشد الجهود 
املحلية والعربية واإلقليمية والدولية ملكافحة هذه اآلفة 

املدمرة.

إرهاب إيراني 
قبل تمرد مليشيا الحوثي اإلرهابية التابعة إليران 
عىل السلطة الرشعية يف البالد، كان هناك تقدما كبريا 
يف جهود مكافحة تنظيم القاعدة اإلرهابي، فلقد أبلت 
القوات املسلحة وبدعم مختلف األشكال من األشقاء 
واألصدقاء بالء حســنا يف هذا املضمار،  حتى أوشك 
هذا التنظيم اإلرهابي عىل اإلنتهاء والزوال كليا، لكن 
األمر اختلف كليا عقب التمرد املشؤوم ملليشيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران وفقا لخرباء ومراقبني، 
حيث سمحت هذه املليشيا اإلرهابية بانتقال عنارص 
التنظيم إىل مناطق سيطرتها، بل وأطلقت كافة عنارص 
التنظيم اإلرهابي من الذين كانوا يف السجون، ومنحتهم 
حرية الحركة، وقدمت لهم وال تزال دعما كبريا إلعادة 
ترتيب صفوف التنظيــم مجددا واإلنطالق يف أعماله 
اإلرهابية،  شمل هذا الدعم الجوانب اللوجستية واملالية 
وتبادل الخربات والقدرات وتوفري معسكرات مجهزة 

لالستقطاب والتدريب وإدارة العمليات اإلرهابية.
هذا التعاون الكبري الذي قدمته مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية لتنظيم القاعدة ساعد عىل بروزه مجددا، كما 
سمح بنشوء وتشكل وإنطالق تنظيم داعش اإلرهابي 
من مناطق ســيطرتها وبدعم كامل منها، يف مؤرش 
واضح ال لبس فيه بأن التنظيمات اإلرهابية الثالثة 
تحظى بدعم كامل وتمويل من النظام اإليراني الغاشم. 

مؤشرات دقيقة 
كل املؤرشات الواردة يف الفقرة الســابقة وغريها، 
تشــري إىل أننا أمام إرهاب منظــم وممول من قبل 
النظام اإليراني إلغراق اليمن واملنطقة يف وحل األزمات 
الكارثية وهو ما يحدث بالفعل، وما يؤكد هذه الحقيقة 

املفروغ منها عددا من الدالئل أبرزها:
- عودة تنظيم القاعدة اإلرهابي بقوة بعد تضييق الخناق 
عليه وقرب زواله بالكامل، هذه العودة كانت من مناطق 

سيطرة املليشيا وبدعمها الكامل.
- نشوء وإنطالق تنظيم داعش اإلرهابي من مناطق سيطرة 

املليشيا وبدعم كامل منها.
- مشــاركة عنارص تنظيمي القاعدة وداعش يف معارك 

مليشيا الحوثي اإلرهابية وقد قتل وأرس العديد منهم.
- فرار عنارص تنظيم القاعدة إىل مناطق سيطرة مليشيا 

الحوثي اإلرهابية. 
- إطالق املليشيا للعنارص اإلرهابية التي كانت يف السجون 

بمن فيهم العنارص املتورطة بتفجري املدمرة كول.
- سماح ودعم املليشــيا بإنشاء مراكز إستقطاب وتلقني 
الفكر اإلرهابي يف صنعاء وغريها من املحافظات التي 

تقع يف نطاق سيطرتها.
وقد تحقق اإلجماع الدويل عىل تصنيف مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية بالكيــان اإلرهابي بدءا بمجلس 
األمن الدويل الذي صنفها ووصفها يف إحدى جلساته 
بالجماعة اإلرهابية، وصوال إىل جامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون الخليجي وعــدد من الدول، وجاء 
هذا التصنيف بالنظر إىل أعمال اإلرهاب التي تتبناها 

ورعايتها أيضا إلرهاب تنظيمي القاعدة وداعش .

آثار كارثية
ال تزال اآلثار الكارثية لإلرهــاب اإليراني قائمة، 
وليست بحاجة إىل التبيان والتوضيح، وما نحن عليه 
من أزمات متفاقمة إال جزء من آثــار هذا اإلرهاب 
املدمر، كما أن نتائجه الكارثيــة طالت دور الجوار 
والعالم، واتخذت مناحي متعددة وأصعدة مختلفة، 

وأبرز هذه النتائج:
- تهديد مصادر الطاقة العاملية واملصالح الحيوية واملدنيني 
يف دول الجوار ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة. 
- تهديد حركة املالحة البحرية، والقرصنة عىل السفن، ونرش 

األلغام البحرية.
- استهداف املدنيني والتجمعات السكانية يف كل املحافظات،  
واالستهداف املمنهج لألعيان املدنية والثقافية وطواقم 

اإلغاثة والطواقم الطبية.
- تدمري شــامل للنظام االقتصادي واملــايل والصحي 
والتعليمي، بشكل أدى إىل أزمات إنسانية غري مسبوقة.

- إعاقة إنتقال اليمنيني إىل مستقبل الدولة املدنية العادلة 
الضامنة للحقوق والحريــات والتوزيع العادل للثروة 

والسلطة.
- تلقني الشباب واألطفال عقائد إرهابية طائفية متطرفة 

وإرشاكهم يف القتال بشكل إجباري.
- تفجري املنازل واملنشــآت العامة والخاصة ومصادرة 

األموال واملقدرات العامة لصالح الحرب عىل اليمنيني.
- إرهاب املخالفني وممارسة اإلعدام خارج القانون.

- ماليني املهجرين والنازحني واملخفيني واملعتقلني قرسيا.

- أزمات إنسانية واقتصادية خانقة ومتفاقمة يوما بعد يوم.
والكثري من اآلثار الكارثية التي سيمتد تأثريها 
لعقود طويلة وســتتطلب الكثري مــن الجهود 

واملعالجات .

برنامج شامل
تشــري التحركات والجهود التي يتبناها مجلس 
القيادة الرئايس يف هذا اإلطار، إىل تبني منهجية شاملة 
ملكافحة اإلرهاب ضمن برنامج عمل متكامل، يسعى 
إىل مواجهة اإلرهاب وتحييد آثاره الكارثية، من خالل 

العمل عىل ثالثة مسارات رئيسية:
- مواجهة التنظيمات اإلرهابية املسلحة من خالل 

الفعل العسكري الصارم.
- مواجهة فكر اإلرهاب والتطرف والعنف الذي تقوم 
مليشيا الحوثي اإلرهابية وتنظيمي القاعدة وداعش 
اإلرهابيني بتلقينه لألجيال عرب معســكرات ومراكز 
التعبئة الفكرية املتطرفة واملنترشة يف مناطق سيطرة 

املليشيا الحوثية اإلرهابية. 
- بناء الرشاكات املتعددة والفاعلة،  وتفعيل التعاون 

املشرك ملكافحة اإلرهاب. 
ويف كل مسار من هذه املســارات الثالثة انصبت 
وتنصب كافة الجهود الدؤوبة التي يبذلها املجلس من 
أجل حلحة هذا امللف الشائك واملهم، ويعد هذا امللف 
حاليا من أعقد امللفات وأكثرها تهديدا ألمن واستقرار 
ومصالح البالد واملنطقة والعالم، نظرا الســتمرار 
النظام اإليراني الغاشم يف تغذية هذا اإلرهاب وإمداده 

بمتطلبات البقاء من األسلحة واملوارد.
وقد أكد فخامــة الرئيس الدكتور رشــاد محمد 
العليمي، يف خطاباته املختلفة املوجهة لعموم الشعب 
اليمني، بأن املجلس يويل جانب االســتقرار األمني 
ومكافحة اإلرهاب أولوية قصوى، باعتبار االستقرار 
األمني منطلقا أساسيا يمكن البناء عليه واإلنطالق منه 
لتحقيق التعايف االقتصادي وتطبيع الخدمات ومواجهة 
األزمة اإلنسانية،  وذلك ما أكده يف خطابه األخري املوجه 
لعموم الشعب اليمني بمناسبة عيد األضحى املبارك،  
حيث جاء يف الخطاب ) إن االستقرار األمني ما يزال 
أولوية جماعية قصوى، وأن جهود املجلس والحكومة 
للتخفيف من معاناة املواطنني ستؤتي ثمارها قريبا 
مع دخول حزمة مرشوعات ممولة من اململكة العربية 

السعودية حيز التنفيذ(.

مسار المواجهة العسكرية
يف هذا املســار يبذل املجلس جهودا نوعية وكبرية 
ومتســارعة تخدم بناء قدرات املؤسسة العسكرية 
ووزارة الداخليــة والوحــدات املخصصة ملكافحة 
اإلرهاب يف املؤسســتني، من خالل التأهيل والتدريب 
املستمر واملتخصص لتمكني هذه الوحدات من تأدية 
واجباتها عىل الوجه األكمل، إىل ذلك تستمر األنشطة 
التطويرية والتأهيلية ألجهزة االستخبارات وأجهزة 
مكافحة اإلرهاب، من حيث التدريب والتأهيل للكوادر 
والدعم الفني والتقني الالزم لتعزيز أدوارها املنوطة 
بها يف تعقب خاليا وأوكار التنظيمات اإلرهابية وجمع 
املعلومات والبيانات الدقيقة، التي من شأنها املساعدة 
عىل اتخاذ القرارات وبناء الخطط الصحيحة، وتنفيذ 

الحمالت العسكرية الناجحة ضد عنارص التنظيمات 
اإلرهابية بأقل الخسائر.

يف هذا الســياق ويف الرابــع والعرشين من يوليو 
الجاري، وتعزيزا لجهــود املنجزة بهذا املضمار،عقد 
مجلس القيادة الرئايس، اجتماعاً برئاســة فخامة 
الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع 
أعضاء املجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، 
وعبدالرحمن املحرمي، وعثمان مجيل، وعرب االتصال 
املرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني، 
استمع املجلس خالله، إىل مراجعة موجزة لقراراته 
وأوامره الســابقة، واإلجراءات واملعالجات املتخذة 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، كمااطلع مجلس 
القيادة الرئايس، عىل تقييم إضايف ملسار تنفيذ الهدنة 
اإلنسانية، وخروقات املليشيا الحوثية، وانتهاكاتها 
املستمرة لحقوق اإلنسان، والتي كان آخرها الجريمة 
البشــعة يف حي الروضة السكني بمدينة تعز، والتي 
أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من 
األطفال، أثناء تواجد املستشار العسكري للمبعوث 

األممي يف املدينة. 
وناقش مجلس القيادة الرئايس، بعض اإلصالحات 
الالزمة لتعزيز جهود مكافحة اإلرهاب يف العاصمة 
املؤقتة عدن، وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية 
برئاســة وزير الدولة محافظ املحافظة، وعضوية 
الجهات األمنية ذات العالقة، لالطالع عىل التحقيقات 
السابقة ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك 
الجهود املنسقة مع مختلف االجهزة املعنية يف الدولة. 
وسبقت هذه القرارات املتعلقة بمكافحة اإلرهاب 
واملتولدة عن هذا االجتمــاع الهام واملحوري، جهود 
كبرية رعاها املجلس وبذلتها وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئة األركان العامة يف إطار التدريب والتأهيل النوعي 
واملتخصص ملنتســبي القوات املســلحة ووحدات 
مكافحة اإلرهاب يف جميع املناطق واملحاور، باإلضافة 
إىل جهود أخرى بذلها وزير الداخلية أفضت إىل تعزيز 
حضور الوزارة  وقطاعاتها وأجهزتها يف العاصمة عدن 
بشكل داعم لتفعيل دورها الكامل يف مكافحة اإلرهاب. 

مواجهة الفكر المتطرف
منذ بدء التحركات األوىل ملجلس القيادة الرئايس، 
تضمنت أعمال املجلس العديد من املناشط املنضوية 
تحت إطار مواجهة األفكار العنيفة واملتطرفة، فهي 
العامل األول يف صناعة اإلرهاب و توليد أعمال العنف 
والدمار، ويف هذا اإلتجاه تبنى مجلس القيادة الرئايس 

أنشطة متعددة من ضمنها:
- دائما ما تشري خطابات فخامة الرئيس الدكتور رشاد 
العليمي إىل األخطار املرتتبة عىل أفكار العنف والتطرف 
واإلرهاب وعىل مراكــز إنتاج الفكر اإلرهابي التابعة 
ملليشيا الحوثي اإلرهابية وتنظيمي القاعدة وداعش،  
محذرا من خطرها الكبري عىل حارض ومستقبل البالد، 
يف املقابل تحمل هذه الخطابات إشادات كبرية بالعلماء 
والدعاة واملصلحني الذين يقدمون للناس فكرا وسطيا 
معتدال سمحا مســتمدا من جوهر الدين اإلسالمي 
الحنيف، والذين يتحملون مسؤولية التوعية بأخطار 
األفكار املشــجعة عىل الطائفية والعنف والفوىض 
واالقتتال واإلرهاب، وتأتي هذه اإلشــادات تقديرا 
لدورهم الكبري يف مواجهة األفكار املتطرفة، وحفزا لهم 
عىل اإلستمرار ومضاعفة الجهود يف هذا املضمار الهام، 
ملا يف ذلك من أهمية بالغة يف تحصني عقول النشء 

والشباب من األفكار املنحرفة والهدامة.
- يبذل املجلس دورا كبريا يف التخاطب مع قادات العالم 
وصناع القرار  العاملي لكســب مواقفهم يف ممارسة 
املزيد من الضغوط إلثناء املليشيا الحوثية اإلرهابية عن 
االستمرار يف إستقطاب األطفال لتفخيخ عقولهم بأفكار 
إرهابية متطرفه، كما أنه يوجه الحكومة لتفعيل دور 
وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية يف سبيل حث 
املجتمع الدويل عىل تبني ضغوط حقيقية يف هذا اإلطار، 
وذلك بهدف منع استمرار املليشيا من تفخيخ مستقبل 
البالد وصناعة العنارص اإلرهابية املتطرفة، كما تحرض 
هذه القضية يف لقاءات رئيس وأعضاء مجلس القيادة 

الرئايس مع املبعوث األممي واملبعوث األمريكي وسفراء 
الدول.

- حشد الدعم العربي واإلســالمي ملواجهة فكر اإلرهاب 
والتطرف، يف هــذا الســياق ويف أول جولة خارجية 
للمجلس، شملت جمهورية مرص العربية، زار فخامة 
الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس 
القيادة الرئايس وأعضاء املجلس، عيدروس الزبيدي، 
ســلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان 
مجيل، مشــيخة األزهر، حيث كان يف استقبالهم شيخ 
األزهر فضيلة الدكتور احمد الطيــب، وعلماء األزهر 
الرشيف، كما رافقهم يف هذه الزيارة مدير مكتب رئاسة 
الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية 
احمد بن مبارك، وســفري اليمن لدى القاهرة الدكتور 
محمد مارم، وهدفت إىل بناء عالقة وطيدة مع مشيخة 
األزهر الرشيف ملواجهة أفكار التطرف واإلرهاب والعنف 

املدعومة من إيران.
وأشاد فخامة الرئيس خالل الزيارة بالدور الكبري 
الذي يضطلع به األزهر الرشيف، يف نرش ثقافة االعتدال 
والوسطية ومواجهة أفكار االرهاب والتطرف والغلو.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئايس، أن األزهر كان 
وسيظل بالنســبة لليمنيني، منارة كربى إلعالء قيم 
االسالم، وإشــاعة الحوار والتعايش بني الحضارات 

والديانات السماوية.
وتحدث فخامة الرئيس خالل اللقاء بشيخ وعلماء 
األزهر، حول الظروف القاهرة التي يعيشــها اليمن 
جراء الحرب التي فجرتها املليشيات الحوثية املدعومة 
من النظام اإليراني، وما يتطلبه ذلك من دعم واسناد 
عربي وإســالمي ملواجهة األفكار الهدامة، وحملة 
التغرير الواسعة بشباب وأطفال البالد، واستقطابهم 

إىل محارق املوت، والضالل.
وأعرب فخامة الرئيــس وأعضاء مجلس القيادة 
عن ثقتهم بتفعيل دور األزهر الرشيف للمساعدة يف 
تأهيل وتدريب األئمة اليمنيني عىل نهج االعتدال وتفنيد 
خطاب الخرافة، والحق االلهي، ووالية الفقيه الذي 

يكرسه عمالء إيران يف اليمن.
من جانبه رحب إمام االزهر فضيلة الدكتور أحمد 
الطيب بفخامة الرئيس وأعضــاء مجلس القيادة، 

والوفد املرافق لهم، وهنأهم بتويل السلطة يف البالد.
وأكد فضيلته استعداد االزهر الرشيف لتقديم كافة 
أشكال الدعم ذات الصلة بمهام املشيخة اإلسالمية، بما 
يف ذلك زيادة عدد املنح الدراسية للطالب اليمنيني، وبناء 
خطة منسقة بني الجانبني لتأهيل األئمة والدعاة عىل 
ثقافة االعتدال والوسطية، ومكافحة خطاب العنف، 

واإلرهاب، والتضليل.

إطار التعاون
كما تم اإلشــارة يف مقدمة التقرير، فإن مكافحة 
اإلرهاب يتطلب جهود مشركة وآليات تعاون وتنسيق 
بني الدول لالستفادة من الخربات والتجارب والقدرات 
واإلمكانات واملعلومات، وهذا ما تبناه مجلس القيادة 
الرئايس من خالل خطــوات متقدمة هدفت إىل خلق 

رشاكات متعددة وفاعلة ملكافحة اإلرهاب.
من هذه املناشــط ، تخصيص حيــزا كبريا من 
مشاركة الرئيس العليمي بالقمة العربية األمريكية 
إلجراء مباحثات رفيعة حول فرص الســالم وجهود 
مكافحة اإلرهاب، فقد غادر فخامة الرئيس الدكتور 
رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئايس 
العاصمة املؤقتة عــدن، متوجها اىل اململكة العربية 
السعودية إلجراء محادثات رفيعة عىل هامش أعمال 
القمة العربية األمريكية التي استضافتها مدينة جدة، 
بحضور الرئيس األمريكي، وقادة دول مجلس التعاون، 

ومرص، واألردن. 
 وتضمنت أجندة مشاركة رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، نقاشات هامة محورها األوضاع اليمنية، 
وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق 
السالم واالستقرار يف البالد بموجب املرجعيات الوطنية، 

واإلقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة. 
 كما تضمنت أجندة رئيس مجلس القيادة الرئايس، 

تعزيز املوقف الدويل املوحد اىل جانب الشعب اليمني، 
وقيادته الرشعية، فضال عن اســتعادة زخم الدعم 
االمريكي والدويل لجهــود مكافحة االرهاب، وتأمني 

خطوط املالحة البحرية. 
 يف السياق ذاته بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد 
محمد العليمي، رئيس مجلــس القيادة الرئايس، يف 
مدينة جدة،  خالل لقاء مع وزير الخارجية األمريكي 
انتوني بلينكن، مستجدات االوضاع اليمنية، والجهود 
الرامية اىل احالل السالم، واالستقرار يف البالد، واستعادة 

زخم التعاون املشرك يف مجال مكافحة االرهاب. 
 وتطّرق االجتماع للعالقات التاريخية بني البلدين، 
والدعم األمريكي املطلــوب لإلصالحات االقتصادية 
والخدميــة التي يقودها مجلس القيــادة الرئايس، 
والحكومة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإعادة 
بناء املؤسسات التي دمرتها حرب املليشيا الحوثية 

املدعومة من النظام االيراني. 
 ويف اللقاء أشــاد رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
باملواقف األمريكية إىل جانب الشعب اليمني، وقيادته 
الرشعية، وتطلعاته املرشوعة يف بناء دولة ديمقراطية 

عرصية يشارك فيها جميع اليمنيني. 
 ووضع فخامــة الرئيس، وزيــر الخارجية 
األمريكي أمام حقيقة األوضاع يف اليمن، وخلفية 
االنــزالق إىل هذه الحرب املكلفة التي أشــعلتها 
املليشــيا الحوثية، بدءا باالنقالب عىل التوافق 
الوطني، والرشوع يف إنشــاء كيانها العنرصي 
الطائفي، وتجريف املكاسب الحقوقية النسبية 
للنساء والصحافة، واألقليات الدينية التي تراكمت 

عىل مدى العقود املاضية. 
 كما أشــاد رئيس مجلس القيادة الرئايس بدور 
التحالف بقيادة السعودية واإلمارات العربية املتحدة، يف 
منع انهيار شامل للدولة، اضافة اىل الدعم االقتصادي، 

واإلنمائي، واإلنساني يف مختلف املجاالت. 
 وأكد التزام مجلس القيــادة الرئايس والحكومة، 
بمسار السالم العادل والشامل، القائم عىل املرجعيات 
الوطنية واإلقليمية والدولية، وخصوصا القرار 22016، 
داعيا اىل دور أمريكي فاعل للضغط عىل املليشــيات 
الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما يف ذلك الطرق 

الرئيسية يف تعز املحارصة منذ سبع سنوات. 
 من جانبه جدد وزير الخارجية األمريكي انتوني 
بلينكن، ترحيبه بنقل السلطة يف اليمن، مؤكداً دعم 
الواليــات املتحدة لرئيس وأعضــاء مجلس القيادة 

الرئايس، وإصالحات املجلس يف مختلف املجاالت. 
 كمــا أكد الوزيــر االمريكي، التزام بــالده بدعم 
وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء 
اإلقليميــني والدوليني، عىل تقديــم مزيد من الدعم 
االقتصادي واإلنســاني ملجلس القيــادة الرئايس 

والحكومة والشعب اليمني. 
وشدد عىل رضورة التزام الحوثيني بتنفيذ كافة بنود 
الهدنة وخصوصا فتح معابر تعز، وأكد يف هذا السياق 
التزام بالده بمواصلة الضغط لدفع املليشــيات عىل 

الوفاء بالتزاماتها بموجب اعالن الهدنة. 
 وذكر وزير الخارجية األمريكي، بالتاريخ الجيد من 
التعاون املثمر مع الحكومة اليمنية عىل صعيد مكافحة 
اإلرهاب، معربا عن أمله يف استئناف هذا التعاون ملا فيه 
مصلحة البلدين الصديقني وأمن واستقرار املنطقة، 

وتأمني خطوط املالحة الدولية. 
إىل ذلك، ويف السياق ذاته شاركت بالدنا يف اجتماع 
تنسيقي عربي خاص باسراتيجية مكافحة اإلرهاب، 
ممثلة بمدير اإلدارة العامة ملكافحة اإلرهاب بوزارة 
الداخلية العميــد أحمد الظاهري،الذي شــارك  يف 
االجتماع التنسيقي الســادس للجنة العربية العليا 
املعنية باإلرشاف عــىل خطوات إعداد خطة تنفيذية 

لالسراتيجية ملكافحة اإلرهاب 
وناقش املؤتمر املنعقد يف مقر األمانة العامة ملجلس 
وزراء الداخلية العرب يف تونس خالل الفرة 21 - 22 
يوليو الجاري، املواضيع املتعلقة بمكافحة كل أشكال 

التطرف واإلرهاب.

برنامج عمل متكامل في إطار رؤية واضحةبرنامج عمل متكامل في إطار رؤية واضحة

املجلس الرئايس وجهود مكافحة اإلرهاباملجلس الرئايس وجهود مكافحة اإلرهاب
اإلرهاب آفة عاملية، ومهمة مواجهته تتطلب 

حشد جهود وخربات وإمكانات مشركة 

عربيا وإقليميا وعامليا، وهو ما يقتضيه 

راهن الوضع الحايل يف البالد يف ظل الدعم 

املهول الذي يتدفق للتنظيمات اإلرهابية يف 

اليمن من قبل النظام اإليراني، وقد كانت 

هذه األولوية نصب اهتمام مجلس القيادة 

الرئايس منذ توليه زمــام األمور يف البالد، 

حيث تحولت هذه األولوية إىل برنامج عمل 

واضح الرؤية واملقررات، انعكس واضحا 

يف الجهود واألدوار والتحركات التي يبذلها 

املجلس.

 تقرير/ أحمد عفيف 
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وضع آمن ومستقر
بداية سألنا العميد مطيع املنهايل مدير 
أمن ورشطة حرضموت عن الواقع األمني 
اليوم الذي تعيشــه محافظة حرضموت 
ومســتوى تقييمه له فقــال: الحمد لله 
يمكننا القول وبكل ثقة: إن الوضع األمني 
يف محافظة حرضموت وتحديدا مديريات 
الساحل وضع آمن ومستقر، هذا االستقرار 
األمني الذي تعيشه حرضموت هو حلقة 
متصلة ومراكمة من الجهود واإلنجازات 
التي بدأها املدراء الســابقون إلدارة أمن 
ساحل حرضموت، ونحن أكملنا هذا الدور، 
ونميض فيه بخطى ثابتة وواثقة، سائلني 

الله التوفيق والسداد.
وكما تعلمون أننا يف إدارة أمن ســاحل 
حرضموت لدينا خطط أمنية خالل العام، 
وهي تختلف بحسب كل موسم، وقد قمنا 
خالل الفرة السابقة بتنفيذ خطط أمنية 
موسمية يف عيد األضحى املبارك، وبفضل 
الله كانت ناجحة جــدا، وحاليا مع بدء 
موســم مهرجان البلدة السياحي تقوم 
إدارة أمن ســاحل حرضموت وعرب كافة 
قطاعاتها املختلفــة ذات العالقة بتنفيذ 
خطة انتشــار أمني للحفــاظ عىل حالة 
االستقرار األمني بمدن ساحل حرضموت 
مع زيادة توافد السكان للسياحة الداخلية 
من جميع املحافظات حتى ينعم الجميع 
بطقوس مهرجان موسم البلدة بكل أمان، 
إضافة إىل خططنا العامة واملزمنة يف كافة 
القطاعات، والتي تميض وفقا ملا خطط لها.

تطوير المنظومة األمنية
وأضاف العميد املنهايل: وحالياً نقوم يف 
إدارة أمن ساحل حرضموت بمعية كافة 
اإلدارات املختصة بتطوير مســتوى األداء 
األمني وفق خطط مربمجة ومدروســة 
وتحديدا تطوير آليات مكافحة املخدرات، 

والعمل كذلك عــىل تطوير قطاع الرشطة 
النســائية التــي كانت يف الســابق غري 
موجودة، واليوم قمنا بتأسيسها وتطوير 
مستوى أداء عملها ملا له من أهمية قصوى 

يف العمل األمني.

دورات نوعية
ويف جانب التأهيل والتدريب أكد العميد 
مطيــع املنهايل بــأن إدارة أمن ســاحل 
حرضموت تعمل وبحســب اإلمكانيات 
املتوفرة لديها عىل إعــادة تأهيل وتدريب 
الــكادر الرشطــوي وفــق االحتياجات 
واملتطلبات ملا للتأهيل من أهمية يف تطوير 
مدارك كوادرنا األمنيــة لتواكب كل جديد 
يف مجال الجريمة وحفــظ األمن، وكذلك 
يف إطار تطويــر األداء اإلداري.. مضيفاً 
»وسنقوم يف القريب العاجل بعقد عدد من 
الدورات املتخصصة هنا يف مقر إدارة أمن 
ســاحل حرضموت يف قاعة الفقيد أحمد 
ســعيد املحمدي إلدارة القيادة والسيطرة 
وإلدارة البحث الجنائــي، وكذلك دورات 
تأهيلية نوعية للرشطة النسائية، وأيضا 
إلدارة مكافحة املخدرات، وكل هذه الدورات 
التي سننفذها ســيقوم بها أكاديميون 
متخصصــون من جامعــة حرضموت 
وجامعات أخرى لدينــا معهم اتفاقيات 

رشاكة أو عرب بعــض منظمات املجتمع 
املدني وذلك وفــق برنامج معد من قبلنا، 
ونعتقد أن هذه الدورات سيكون لها نتائج 

إيجابية عىل مستوى األداء األمني.

خطر »الشبو«
وتحدث العميد املنهايل عن جهود إدارة 
أمن ورشطة ساحل حرضموت يف مكافحة 
الجريمة، حيث قال:« بأنه عىل الرغم من 
أن الجريمــة دائما يف تطور مع األســف 
الشديد، لكن مستوى األمن لدينا يف تطور 
أكرب، ففي مجال مكافحة املخدرات لدينا 
ضبطيات كثرية عىل مســتوى مديريات 
ســاحل حرضموت، وكذلك عىل مستوى 
الجرائم الجنائية الجسيمة كالقتل والحرابة 
وغري الجسيمة كالرسقات والنشل، ونحن 
دائما يف حالة ضبط لهذه الجرائم بتكاتف 

الجميع«.
وأضــاف »ال يخفى عىل أحــد جرائم 
املخدرات، وهذه اآلفــة تحتاج منا جميعا 
وعىل كافة املستويات األمنية واملجتمعية 
والدينية واإلعالمية إىل التكاتف، ألن القضاء 
عىل جريمة املخدرات ليس دورا أمنيا فقط، 
وقال: »عرب صحيفتكم أدعو كافة وسائل 
اإلعالم املرئية واملقروءة واملســموعة إىل 
مســاعدتنا وخاصة يف التثقيف والوعي 

بخطر هذه اآلفة، وليعلم الجميع أن كل بيت 
يمكن أن يتعرض لخطر هذه اآلفة الخطرية 
وخاصة »مخدر الشبو«، هذا املخدر خطري 
جدا، وهو نوع من املخدرات ال يزرع إنما 
يصنع يف املختربات، واملخدر املصنع أخطر 

بأضعاف مضاعفة من املخدر املزروع«.
وعن دور أجهزة األمن يف ضبط املروجني 
واملتعاطني لهذا املخدر الخطري قال العميد 
املنهايل: إننا يف أمن ساحل حرضموت ممثلة 
يف« إدارة مكافحة املخدرات« ال ندخر جهدا 
يف العمل املســتمر للحد من هذه الظاهرة 
الخطرية عــىل مجتمعنــا وخاصة فئة 
الشباب، وكذلك ال ننىس الجهود التي يقوم 
بها إخواننا يف قــوات النخبة الحرضمية 
وتحديدا يف النقاط العســكرية املنترشة 
عىل امتداد مدن ساحل حرضموت، حيث 
ينفذون الكثري مــن الضبطيات التي تتم 
من قبلهم، ويتم تسليمها إلدارة مكافحة 
املخدرات، فنحــن يف إدارة أمن ســاحل 
حرضموت وقــوات النخبة الحرضمية يف 
املنطقة العسكرية الثانية يدا بيد ويف تنسيق 
دائم ومستمر للحفاظ عىل أمن واستقرار 

محافظة حرضموت.
وأفاد املنهايل بأنه عند ضبط األشخاص 
الذيــن بحوزتهم »مادة الشــبو« تواجه 

الرشطة صعوبة تقنية يف تحليل هذه املادة 
مخربيا، ألن جهاز تحليل مخدر الشبو ال 
يتوفر لدينا يف حرضموت مع األسف الشديد 
فنضطر إىل إرساله إىل عدن، وتتأخر نتيجة 
التحليل الذي بدورنا بعد اســتالمه نقوم 
بتســليمه إىل النيابة العامــة كضبطية 
صحيحة %100، إال أننا نســعى لتوفري 
جهاز تحليل مادة الشبو املخدر، األمر الذي 
يساعدنا يف تسهيل عملية التحليل مخربيا 

من املكال مبارشة.

ترقيم المركبات
وعن أهمية إعــادة ترقيــم املركبات 
بمختلــف أنواعها يف رشطة الســري التي 
تتبع أمــن محافظــة حرضموت برش 
العميد مطيع املنهايل سائقي املركبات يف 
ساحل حرضموت بأنه سيتم إعادة ترقيم 
السيارات والدراجات النارية، ملا لذلك من 
أهمية يف الحد من الجريمة، والكل يعرف 
أن املركبة غــري املرقمة تعد جريمة يف حد 
ذاتها، فالسيارة املجهولة وبدون رقم إذا 
نفذ سائقها جريمة ال قدر الله فال نستطيع 
التعميم عنها، فالسيارات متشابهة وقريبا 
جدا لدينا خطه لتنفيذ ذلــك، األمر الذي 
سيساعدنا يف ضبط الكثري من املخالفات 

والحد من الجريمة.

تنسيق أمني 
وعن نتائج زيارته األخرية برفقة عضو 
رئيس مجلس القيــادة الرئايس محافظ 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية الثانية، 
اللواء الركن فرج ســاملني البحســني إىل 
محافظة املهرة أكد العميد املنهايل، بأنها 
زيارة ناجحة بكل املقاييس من خالل تعزيز 
التنســيق األمني املشرك بني حرضموت 
واملهرة، وضبط عمليــات التهريب بكافة 
أنواعها، وستشكل لجانا أمنية مشركة من 
املحافظتني يف القريب العاجل، والحقيقة أن 
التعاون األمني املشرك بيننا من قبل يف عدد 
من الضبطيات، وتســليم بعض املتهمني، 
سواء املطلوبني أمنيا لدينا يف حرضموت 
أو لديهم يف محافظة املهرة، طبعا كل ذلك 

بإرشاف وتوجيه من وزارة الداخلية.

دعم ال محدود 
وعما قدمه ويقدمــه التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية من دعم 
ألمن حرضموت قال مديــر عام رشطة 
حرضموت: »حقيقة قدم لنــا التحالف 
العربي الكثري من الدعــم وخاصة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة، التي 
تعترب الداعم األسايس والرئييس لنا يف أمن 
ساحل حرضموت، حيث قدموا وما زالوا 

الدعم اللوجستي.
وقال: »نحن عىل تواصل مستمر ودائم 
مع معايل وزيــر الداخلية اللــواء الركن 
إبراهيم حيدان، وهناك دعــم تقدمه لنا 
الوزارة مع تذليل الصعوبات التي تواجهنا 
يف عملنا، وهناك تواصــل دائم مع وكالء 
الوزارة وعرب صحيفتكم أوجه لهم جزيل 
الشــكر عىل كل ما يقدمونــه لنا، وهي 
الفرصة أيضاً لشكر صحيفة 26 سبتمرب 
لتوضيح بعض األمــور املتعلقة بالجانب 

األمني يف ساحل حرضموت«.

بالنظر إىل حجم اإلصدارات ونوعية 
العناوين وطبيعة الفعاليات الثقافية 
ومســاحة املشــاركات الداخليــة 
والخارجيــة؛ فإن خالصــة ما يتم 
الوقوف عليه هو مشهد ثقايف متواضع 
للغاية، وبحسب أوساط ثقافية فإنه 
ال يوجد توجه ثقــايف واضح املعالم 
سيما ما يرتبط بمثقفي لحج أنفسهم 
وعدم قدرة البعض منهم عىل املواءمة 
بني ما هو ثقايف، وما هو سيايس بني 
الدور الطليعي للمثقف وبني الوالءات 

والحسابات الضيقة.

ضعف الموازنة
املكاتــب واملنتديــات الثقافية يف 
لحج رســمية كانت أم أهلية تواجه 
تحديا بالغ الصعوبة يتمثل يف ضعف 
املوازنات التشغيلية الخاصة بها ما 

أضعف مســتوى األداء وأعاق الكثري 
من التوجهات واألنشطة، فثمة تراجع 
ملحوظ يف حجم النتاج األدبي بصفة 
عامة، ونفس األمــر يمكن أن يقال 
عن بعض الفنون الجميلة كالرســم 
والنحت، وفيما يتعلق باملرسح، فإن 
الحضور املرسحي يف أضعف حاالته 
مع الغياب الواضح للمرسح املدريس، 
وفيما يتعلق بجانــب الفن والطرب 
والتي طاملا اشتهرت بهما لحج، فإن 

ثمة توار ألصوات واعدة.

مساع حثيثة
مساع حثيثة يبذلها القائمون عىل 
الشــأن الثقايف يف لحج لتجاوز حالة 
الركود الراهنة وأحداث نقالت مهمة 
وعىل حد توضيح قيادات ثقافية فإن 
مكتــب الثقافة حــرص عىل إطالق 

العديد من األنشــطة، ووضع العديد 
من التصورات الهادفة لتفعيل الجانب 
الثقايف ومن بينها تنظيم املهرجانات 
وأبرزها مهرجان القمندان، إضافة إىل 
االهتمام باملوروث اللحجي ورواده عرب 
التوجه إلنشــاء مركز أرشفة الراث 
اللحجي، كما أن ثمة توجهات قائمة 
لتأسيس قناة تلفزيونية تعنى بإبراز 

الراث اللحجي والثقافة اللحجية.

قلعة شامخة
كصاحبها املنســوبة إليه تمكنت 
مكتبــة القمنــدان يف الحوطة من 
مواصلة دورها الريادي رغم تعرض 
محتوياتها للنهب عقب الحرب التي 
فجرها الحوثيون، فقد تمكنت بفضل 
جهود عدد من املخلصني للفعل الثقايف 
من إعادة ما تم نهبــه وإعادة فتح 
أبوابها أمام الجميع دون اســتثناء 
كنقطة مضيئــة يف الواقع الثقايف يف 

لحج.

آليات مطلوبة
إلحداث نهــوض ثقايف يف لحج البد 
بحســب مثقفــني وأكاديميني من 
تكثيف الدعم املايل املرتبط بالنشاط 
الثقايف بجانب تحديد اســراتيجية 
ثقافية تؤطــر للعمل الثقايف، وتحدد 
مســاراته واتجاهاتــه، وإىل جانب 

االهتمام باملوروث الشــعبي يتوجب 
تقديــم الحوافز وتكريــم املربزين 
والرويج لنتاجاتهم وتوســيع دائرة 
الحوارات والنقاشــات الهادفة، كما 
ينبغي تشــجيع القطاع الخاص عىل 

الخوض يف املجال الثقايف عرب إنشــاء 
املؤسسات الثقافية أو دعم اإلصدارات 

وتبني األنشطة واملسابقات.

خيار
أيا يكن حجم التحديات التي تعرض 

الواقع الثقــايف يف لحج؛ فإن الرهان 
عىل الثقافــة واملثقفني يبقى الخيار 
األفضل، رشيطــة أن تكون الثقافة 
بوابة عبور نحــو األفضل، ويكون 

املثقف مشعل هداية ال معول هدم.

:» مدير عام شرطة ساحل حضرموتـ العميد مطيع المنهالي لـ»

االستقرار األمني الذي نعيشه هو ثمرة جهود وإنجازات مرتاكمةاالستقرار األمني الذي نعيشه هو ثمرة جهود وإنجازات مرتاكمة  

حلــج.. ترتيــب األولويــات أبــرز متطلبــات النهــوض الثقــايفحلــج.. ترتيــب األولويــات أبــرز متطلبــات النهــوض الثقــايف

تشهد مدن ساحل حرضموت حالة من االستقرار األمني الذي ال تخطئه العني، 
وكل زائر ملدينة املكال عاصمة املحافظة من جميع املحافظات اليمنية يستطيع 
أن يلحــظ ذلك التناغم بني األجهزة األمنية التابعة ألمن ســاحل حرضموت 
والقوات العسكرية التابعة للمنطقة العســكرية الثانية، األمر الذي انعكس 
إيجاباً يف كشــف أي جريمة يف وقت قيايس، أياً كان نوعها، إضافة إىل التفاف 
املجتمع مع قوات األمن ومساعدتها يف أداء مهامها وواجبتها يف ضبط الجريمة، 

وبسط األمن يف ربوع مدن ساحل حرضموت.
»صحيفة 26 سبتمرب« زارت العميد مطيع سعيد املنهايل مدير عام أمن ورشطة 
ساحل حرضموت يف مكتبه، الذي استلم زمام إدارته منذ ثالثة شهور فقط، إال 
أنه يعد أحد الكوادر األمنية، التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والقدرة اإلدارية 

والقيادية، وكانت هذه حصيلة حوارنا معه:

  حاوره/ محمد سعيد الحامدي

عىل ما يبدو فإن الواقع الثقايف يف لحج مثقل 
بالعديد من االنكسارات والكثري من التحديات 
وعىل ما يبدو أيضا فإن أنظار املثقفني مشدودة 
إلمكانية تحريك املياه الراكدة وترتيب األولويات 
ولتجاوز حالة الركود والبقاء داخل الحسابات 

والوالءات الضيقة.

    نقوم بمعية كافة اإلدارات المختصة يرفع مستوى األداء األمني وفق خطط مدروسة
    نعمل على تطوير آليات مكافحة المخدرات وتطوير قطاع الشرطة النسائية

    نفذنا خطة انتشار ناجحة في موسم مهرجان البلدة السياحي
    آفة المخدرات تحتاج تكاتفًا أمنيًا ومجتمعيًا وإعالميًا للقضاء عليها
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   وصف عدد من العلماء والدعاة والباحثني ما تدعيه مليشــيا الحوثي »الوالية« بالخرافة التي لم يقرها 

القرآن أو الســنة، وأنها مجرد ادعاء زائف تريد املليشيا تتسلط عىل املجتمع بها، ومن خاللها تعمل عىل 

النهب واالستيالء عىل أموال املواطنني، بل وإلحاق األذى بهم، والوصول لقتلهم.

  استطالع/ جبر صبر
البداية مع الشيخ عبد الله بن غالب الحمريي- عضو 
هيئة علمــاء اليمن، والذي اعتــرب الوالية املزعومة عند 
الشــيعة هي أم الخطايا وكربى الرزايا التي بســببها 
استحلوا تكفري األمة جيالً بعد جيل، واستحلوا بها دماء 
مخالفيهم من أهل اإلسالم عرب التاريخ، ولم يسفك دم يف 
اإلسالم أعظم مما سفك فيها«، مضيفاً: »الغدير خرافة 
صدعت الرؤوس وأزكمت األنوف منذ ألف عام، وسيظل 
الحوثي، يدندن حولها ويطبل لها كل وقت حتى لو تمكن 

من كل يشء«.
وقال يف حديثه لـ26 سبتمرب: »لو كان هذا الزعم حقاً 
مرشوعاً لقبلته النفوس، وأذعنت إليه القلوب دون حاجة 
لهـــذا الضجيج الذي لم يتوقف منذ قيام دولة البوهيني 
الرافضة مطلع القرن الرابع الهجري وحتى يومنا هذا«.

وأكد الشيخ الحمريي: »أنه ليس يف حديث )غدير خم( 
ما يدل عىل اختصاص عيل ريض الله عنه بالخالفة التي 
يدندن بها الشيعة، فضالً عن ذريته من بعده باتفاق األمة 

سلفاً وخلفاً«.
 وأشــار إىل أن الوالية التي تزعمها الشيعة، املقصود 
بها عند علماء األمة قاطبة: »هي والية اإليمان واملحبة، 
وليست والية الّرق واالستخالف، وهذا ما فهمه عيل نفُسه، 
فإنه ريض الله عنــه لم يدِّع يوماً أّن الخالفة حق له، ولم 
يطالب بها، وعندما بويع بها بويع مكرها عليها؛ كما هو 
ثابت يف صحاح السنة؛ ولم يقبل بها حتى بايعه املهاجرون 

واألنصار«.
وأردف الشــيخ عبد الله الحمريي بقوله: »الوالية يف 
اإلسالم هي حق حرصي لعموم األمة ال تنال إال باختيارها 
ورضاها، تمارسها عن طريق الشورى، وال يجوز أن يفتات 
عليها بهذا الحق مفتئت لفضل، أو نسب، أو سابقة، ولو 

كان الخلفاء الراشدون األربعة«.
واعتــرب »التعلق بهذه الحادثــة الخاصة إلثبات حق 
الوالية املزعومة، وجعلهــا رشعية متوارثة مدى الحياة 
جهالً وضالالً ووهماً وخباالً، ودعوى متهالكة، وجناية 
عىل اإلســالم بتحويله من رسالة هداية شاملة، ورحمة 
عامة للعاملني، إىل ملك جربي، وإقطاعية حرصية خاصة 

ألرسة مجتباة دون العاملني«.

وعي مجتمعي يرفض الخرافة
أما الشيخ جمال أبو بكر السقاف- عضٍو رابطة علماء 
ودعاة عدن، فيؤكد أنه ال صحة ملا يدعيه الحوثيون من 
الوالية التي هي بمعنى االســتخالف لعيل ريض الله عنه 
والبيعة له، والتي يتوارثونها، كونهم يرون أنهم أحق بها 

وأهلها، ألنهم من ساللته.

وقال يف حديثه لـ26 ســبتمرب: »ينطلــق الحوثيون 
باالستدالل عىل خرافة واليتهم، من خطبة النبي صىل الله 
عليه وسلم يف غدير خم، حيث قال عن عيل بن أبي طالب 
ريض الله عنه: »من كنُت مواله فعيل مواله«، ومع اختالف 
العلماء املختصني بالحديث حول صحته وضعفه، فغاية ما 
فيه هو بيان فضل عيل ريض الله عنه، والوصية بمراعاة 
حقه، والتنويــه بفضله ملن جهل منزلتــه، ال بأحقيته 
بالبيعة والوالية«، يضيف: »إذ لو كانت كذلك، لكان عيلٌّ 
الله عنه هو أول من نقضهــا، حيث بايع راضيا مختارا 

الخلفاء الثالثة قبله«.
وأضاف الشيخ السقاف: »سيظل الحوثيون، يدندنون 
حول الوالية ويحتفون بها، بكل مناسبة لهم، ليغرسوها 
بني الناس، ذلك أن بقــاء باطل الرفض مرهون باجرار 
هذه الدعاوى امللفقة«، مؤكداً أنه رغم محاوالت الحوثيني 
البائسة يف تغيري وعي األمة، مستخدمني وسائل العنف 
واإلكراه، لتقبلها، إال أنهم فشلوا يف ذلك، ولن ينجحوا يف 
تغيري وعي األمة، ألن حبل الكذب قصري، وعرص الخرافة 

وىل، ولن يرضوا وعي األمة إال أذى«. 
ورأى أن توعية املجتمع وتحصينهم من تلك الخرافات 
الحوثية، تكون بإعادة االعتبار للعلماء، وتقديرهم، وفتح 
املجاالت لهم لنرش علمهم، وتمكينهم من توجيه األمة، 
فالفكر ال يمكن قهره بالسالح، وال هزيمته بالسياسة، 

ولكل ميدان أهله«.
وشدد الشيخ جمال الســقاف، عىل أنه يتوجب عىل 
العلماء والدعاة القيام بدورهم املنوط بهم، وذلك بنرش 
العلم الرشعي، وبيان خطــورة تلك الخرافات عىل وعي 
األمة ودينها، والرد عىل كل الشــبهات التي تثار إلثبات 
تلك الخرافات، واستخدام كل الوسائل العرصية املمكنة 

إليصال العلم إىل أكرب قدر من الناس«.

مزاعم الوالية لعلي كفر
الشيخ عبدالله صعر، يؤكد أن الوالية تكون ملن يتفوق 
عىل اآلخرين بالكفاءة واإليمان واألمانة والقدرة مهما كان 
نسبه أو مهنته أو لونه أو قوميته أو موطنه أو ماله؛ لقول 
الله تعاىل: )إّن الله يأمركم أن تؤّدوا األمانات إىل أهلها(«.

وأضاف يف حديثه لـ26 ســبتمرب: »ال يصح رشعا وال 
عقال أن يقول مســلم أن الوالية لذرية البطنني الحسن 
والحسني فقط؛ ألنه قد يكون منهم املؤمن والفاسق، قال 
الله تعاىل: )ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذّريتهما 
النّبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثري منهم فاســقون(، 
فللمؤمن منهم ما لغريه من الحقوق، وعليه ما عىل غريه 
من الواجبات، فإن كان أكثر املرشــحني كفاءة وأمانة 

وعلما فهو أوىل بالوالية ال بنسبه«.
وعن االصطفاء اإللهي الذي تزعمه مليشيا الحوثي قال 
الشــيخ صعر: »أكرم الناس عند الله أتقاهم مهما كان 
نسبه أو مهنته أو لونه، وسواء كان رجال أو امرأة، قال الله 
تعاىل: )إّن أكرمكم عند الله أتقاكم(، فاألسود املؤمن أكرم 
من األبيض الكافر، والحالق املؤمن أكرم من الهاشــمي 
الحسيني الفاجر، واملرأة املؤمنة أكرم من الرجل الفاسق، 
والله تعاىل يقول: )أفنجعل املسلمني كاملجرمني * ما لكم 

كيف تحكمون(.
واعترب من يزعمون أن الصحابــة خانوا عليا بن أبي 
طالب بالقول: بأنهم خانوا األمانــة أو خالفوا الوصية 
املزعومة، بأن الخالفة لعيل، كفر يخرج من قال ذلك من 

اإلسالم«.
وأضاف الشــيخ صعر »لم يرد نص يف القرآن وال يف 
السنة وال رواية صحيحة عن عيل أو الحسن أو الحسني 
بأن الحكم لذرية البطنني الحســن والحسني، وإنما ذلك 
افراء عىل الله وعىل رســوله وعىل عيل وعىل الحسنني 
ريض الله عنهم بخرافة الغدير، وما يسمى بالحق اإللهي 
يف الســلطة والثروة لذرية البطنني الحسن والحسني«، 
معترباً ذلك تزويراً يشبه تزوير اليهود لخرافة شعب الله 
املختار، وأن السلطة ال تكون إال يف ذرية سليمان بن داوود 

عليهما السالم«.
واختتم الشيخ عبد الله صعر حديثه بقوله: »يا أحرار 
اليمن واصلوا جهادكم بالنفس واملال مع أبطال الجيش 
الوطني واألمن إلســقاط املرشوع الصهيوني املجويس 
املشرك وإلسقاط انقالبات مليشيا إيران وعمالء إرسائيل، 
وإلســقاط خرافة ما يســمى بالحق اإللهي يف السلطة 

والثروة لذرية البطنني الحسن والحسني فقط«.

خرافة مركزية لنسج األساطير
الدكتور كمال القطــوي- عضو برنامج التواصل مع 
علماء اليمن، وصف الوالية بالخرافة املركزية التي نسج 
حولها الشيعة بقية أساطريهم، وسلوا من أجلها السيوف 

واستباحوا دماء املسلمني«.
وأكد يف حديثه لـ26 سبتمرب: »عدم وجود أي آية من 
كتاب الله تساند مزاعمهم، وال حديث صحيح رصيح يدعم 
خرافتهم املركزية، وما ثم إال تأويالت متكلفة وكذب عىل 
الله ورســوله وافراء عىل عيل بن أبي طالب ريض الله 
عنه«. مضيفاً: »فقد بايــع عليا الخلفاء من قبله، وعىل 
فراش موته طلبوا منه أن يويص للحسن فرفض وجعلها 
شــورى بني املسلمني، ثم جاء الحســن بن عيل وتنازل 
بها ملعاوية، وجاء أوالد الحســني زين العابدين والباقر 
والصادق والكاظم، ولم يطالبوا بالوالية، بل عاشوا بني 
املســلمني كعلماء ومصلحني، ولم يعهد عن أحدهم أنه 

طالب بالوالية«.
وقال الدكتور القطوي: »التمكني لعموم املؤمنني وليس 
لقبيلة وال ساللة قال تعاىل: )َوَعَد اللَُّه الَّذيَن آَمنوا ِمنُكم 
َوَعِملُوا الّصاِلحاِت َليَستَخِلَفنَُّهم يِف األَرِض َكَما استَخَلَف 

الَّذيَن ِمن َقبِلِهم َوَليَُمكِّنَنَّ َلُهم دينَُهُم الَِّذي ارتىَض لهم(.
وأرجع أسباب إقناع مليشيا الحوثي العديد من الناس 
بخرافاتها، أهمها أنها قامت بإســكات الرأي اآلخر، فال 
يســمع الناس إال صوت املليشــيا ورأيها، فقد صادرت 
املســاجد واملدارس والجامعات، وكممت أفواه الناس، 
وهجرت الدعاة وقادة الرأي، فصار شعارهم )ال صوت 
يعلو فوق صوت الحوثي(، ومن هنا انطلت خرافتهم عىل 
البسطاء والجهلة واألطفال، الذين فتحوا أعينهم ال يرون 

إال التوجه الحوثي وال يسمعون إال خطابه«.
ومن تلك األسباب كما قال: »وجود بقايا من املتشيعني 
الذين بعث فيهم الحوثي أشواق التسلط والحكم وعودة 

دولتهم كما يزعمون«.
ورأى الدكتور كمال القطوي، وهو باحث وأكاديمي، أن 
توعية املجتمع من تلك الخرافات تكون من خالل التعليم 
يف املناطق املحررة ودعم العمليــة التعليمية، وتحصني 

الجيل من خالل الخطــاب اإلعالمي الهادف الذي يجمع 
بني التسلية والثقافة الوطنية واإلسالمية املعتدلة«.

وأكد عىل رضورة إنقاذ املجتمع من خالل عرض تاريخ 
اإلمامة يف اليمن، وكيف أنها سلسلة ممتدة من الجنايات 
والتخريب املتصل، وما التجربــة الحوثية إال صورة من 
تلك املسرية التخريبية يف التاريخ اليمني، إضافة إىل تنوير 
املجتمع من خالل إعالء قيمة املســاواة ونبذ العنرصية، 
وإعالء معيار التقوى يف التفاضل، ونسف فكرة االصطفاء 

اإللهي للسالالت«.

توعية المجتمع بخرافات المليشيا
فيما أكد الصحفي والباحث - فهد ســلطان، عىل أن 
املليشيا الحوثية قد اســتطاعت أن تؤثر يف املناطق التي 
تسيطر عليها عىل الناس بتلك الخرافات، وذلك من خالل 
وجوه متعددة، فــإىل جانب اإلرث الفكــري الطويل يف 
استغالل »محبة آل البيت«، واملكانة التي غرست يف وعي 
اليمنيني منذ قرون طويلة يف هذا الجانب، فقد مثلت جانبا 

مهما يف االستغالل«.
وأضاف يف حديثه لـ26 ســبتمرب: »كمــا أن الجهات 
األخرى لم تشتغل عىل هذه النقطة بالذات يف رفع التزييف 
الحاصل حولها، فضالً أن التأثري بسبب الوضع االقتصادي 
واالستغالل وبسبب األخطاء يلتقطها الحوثيون ويحولوها 
لصالحها، يضاف إىل أساليب الرهيب والرغيب، وكلها 

تصب يف قالب التأثري عىل سري املعركة«. حد قوله. 
وعــن كيفية توعيــة املجتمع وتحصينهــم من تلك 
الخرافات الحوثية، يقول سلطان: »إن ذلك يبدأ من التعليم، 
واملناهج الدراسية، التي ال زالت تعيش غربة الزمان املكان، 
ولم يحصل مواكبة، وكان األصل أن يكون هناك مناهج 
دراســية جديدة تلبي تعكس الواقع وخاصة يف الجانب 

التاريخي«.
 وأردف: »الجانــب األخر موضوع املســاجد واملنابر 
الدينية، بأن يكون هناك خطاب موحد وموزون، وأن يتم 
محارصة الفوىض يف هذا الجانب، ألن هذه املنابر لها تأثري 
عميق يف الوعي الجمي لدى الناس، واألمر الثالث يف وسائل 

اإلعالم«.
ورأى الصحفي والباحث فهد سلطان أن توعية املجتمع 
عىل املدى االسراتيجي، يكون عرب دعم مؤلفني وإخراج 
عدد من الكتب التي تتحــدث عن التاريخ اليمني القديم 
واإلسالمي والحديث، وإعادة قراءة وتقديم ثورة سبتمرب، 
وتقديم صورة اإلمامة عرب التاريخ كما هي، وإعادة النظر 
يف كثري من املفاهيم التأسيسية التي أنتجت أو تسهم يف 

إنتاج اإلمامة وعودتها«

:» علماء ودعاة لـ »

بـالـواليـــة   الـحـوثـــي  بـادعـــاء  االحـتـفـــاء  بـالـواليـــةاليـجـــوز  الـحـوثـــي  بـادعـــاء  االحـتـفـــاء  اليـجـــوز 

اعتاد الشيعة الرافضة الغالة يف العديد من البالد اإلسالمية ومنها بالدنا 
عىل االحتفال يف يوم 18من ذي الحجة من كل عام بما يســمى عيد الغدير 
ويزعمون أن يف هذا اليوم أوىص النبي صىل الله عليه وسلم لعيل ريض الله 
عنه بالخالفة يف مكان يدعى غدير خــم وأعلن هذا عىل مأل من صحابته، 
وهذه العقيدة تنسب إىل غالة الشيعة من االثنا عرشية والجعفرية والحوثية 

وغريهم.
ونحن بدورنا نبني بعض الحقائق للتاريخ ولألجيال:

1. من يقرأ كتب الزيدية يعلم يقينا أن مذهب اإلمام زيد ريض الله عنه 
يقوم عىل أساس صحة خالفة الشيخني أبي بكر وعمر ريض الله عنهما، 
وبهذا كانت الزيدية أقرب فرق الشيعة إىل السنة، وقد قررت الزيدية قاعدة 
مشهورة مفادها )يصح والية املفضول مع وجود الفاضل(، وهي إشارة 
واضحة إىل صحة خالفة الشيخني، وهذا سبب تميز اإلمام زيد ريض الله عنه 
عن الرافضة الغالة هو تعظيمه لشأن الشيخني ريض الله عنهما ورفضه 
الوقوع فيهما ملا طلب منه ذلك غــالة الرافضة، وقد دفع حياته ثمنا لهذا 

الرأي بعد أن تخىل عنه الشيعة الرافضة.
2.اســتمرت عقيدة الزيدية عىل هذا فلم يؤثر عن أحد منهم أنه احتفل 
بعيد الغدير، فلم يحتفل به زيد بن عيل وال احتفل به آباؤه من قبله )عيل، 
والحسن، والحسني، وزين العابدين( وال من عارصه )محمد الباقر، وجعفر 
الصادق( وال من بعده )أحمد بن عيىس وهو حفيد زيد ريض الله عنه...(، 
والذين حكموا اليمن عرشات السنني من الزيدية وحتى القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية يف القرن الحادي عرش الهجري(، فكيف ينسب 
عيد الغدير إىل مذهب الزيدية وهذه الزيديــة خالل ألف عام لم تعرفه وال 

دعت إليه؟
إذن كيف دخلت هذه الفرية إىل اليمن؟ ولإلجابة عىل ذلك:

فقد دخلت عرب شخص اسمه أحمد بن سعد الدين املسوري يف عهد املتوكل 
اسماعيل بن القاسم بن محمد يف القرن الحادي عرش جاء به من مرص أثناء 
حكم الدولة الفاطمية ملرص آنذاك، واستطاع إقناع املتوكل به والحقيقة هو 
مذهب دخيل ال عالقة له باملذهــب الزيدي ال من قريب وال من بعيد، ومن 
ادعى أن أحد أئمة املذهب الزيدي أو املحصلني أو املذاكرين له قول بمرشوعية 

عيد الغدير فليأتنا به وله مهلة من اليوم إىل يوم الدين.

- فما هي قصة يوم الغدير إذن؟ ولإلجابــة عىل ذلك نورد القصة كما 
ذكرتها كتب التاريخ اإلســالمي ومنها البدايــة والنهاية البن كثري رحمه 
الله: ملا أقبل عيل ريض الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صىل الله عليه 
وسلم بمكة، تعجل إىل رسول الله واستخلف عىل جنده الذين معه رجال من 
أصحابه، فعمد ذلك فكىس كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع عيل، 
فلما دنا الجيش خرج عيل ريض الله عنه ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، فقال: 
ويلك ما هذا ؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا يف الناس، قال: ويلك 

انزع قبل أن ينتهي به إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم.
قال: فانتزع الحلل من الناس فردها يف البز وعنف الذي استخلفه والمه 
عىل ما فعل، فأظهر الجيش التذمر والشكوى واختلفوا معه وتوعدوه أن 
يخربوا رسول الله صىل الله عليه وسلم ما لقوه من الغلظة والشدة، ففشت 
القالة يف عيل ريض الله عنه وأكثروا من الكالم عليه عند رســول الله صىل 

الله عليه وسلم.
يقول بريدة: ملا قدمت عىل رسول الله ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه 
رسول الله صىل الله عليه وسلم يتغري وقال: يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني 
من أنفسهم؟ قلت: بىل يا رســول الله، قال: )من كنت مواله فعيل مواله( 
وقام فينا رســول الله صىل الله عليه وسلم خطيبا فسمعته يقول: )أيها 
الناس ال تشكون عليا فوالله إنه ألخىش يف ذات الله من أن يشكى(، وكانت 
هذه الخطبة يف مكان يجتمع فيه املاء يسمى )غدير خم( بني مكة واملدينة 

ولهذا اشتهرت القصة باسم غدير خم.
فقام غالة الشيعة الرافضة وصاغوا األساطري الكثرية يف هذا الشأن وقالوا 
إن األمر لم يقترص عىل هذا بل إن النبي صىل الله عليه وسلم أعلن خالفة عيل 
بعده وأمر أصحابه بأن يبايعوه وعاهدهم عىل ذلك وسموا عليا لهذا السبب 
وصيا وجعلوا الوالية والوصاية له من أصول اإلســالم التي ال يصح إسالم 
إنسان إال بها، فكذبوا عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم وعىل أصحابه 

وعىل عباد الله املؤمنني.
وهنا أضع بعض التساؤالت أمام كل عاقل صدق من هؤالء الشيعة الغالة 

هذه الفرية وهذا اإلفك وهو ينشد الحق ويطلب العدل والصواب:
1.ما دامت الوالية بهذه األهمية عندكم فلم لم تنزل آية رصيحة؟ وملاذا 
لم تذكر هذه البيعة يف القرآن مع أنه قد ذكرت بيعة هي أقل شــأنا منها 

وهي بيعة الرضوان؟
2. ملاذا لم يذكر النبي صىل الله عليه وسلم البيعة لعيل وهو يف مكة وال 
زال حجاج بيت الله من كل أرجاء الجزيرة العربية موجودين، بل تأخر يف 
هذا البالغ حتى غادر الحجاج وعاد من مكة وابتعد عنها ووصل إىل غدير 

خم الذي يبعد عن مكة 160 كيلو مرا؟
3. ملاذا لم يذكر عيل ريض الله عنه عهد النبي صىل الله عليه وســلم له 
بالخالفة ولم يذكر ذلك يف خطبة له قط مع كثرتها ومع وجود الحاجة إىل 

ذلك؟
4. وإذا كانت اإلمامة نصا يف عيل ريض الله عنه وأوالده من بعده فلماذا 
تنازل الحسن ريض الله عنه ملعاوية ريض الله عنه وهو إمام منصوص عليه 
من قبل الله تعاىل بحسب زعمهم؟ وملاذا مدحه النبي صىل الله عليه وسلم 

عىل فعله هذا وسماه بالسيد؟
5. وملاذا بايع عيل ريض الله عنه وأوالده أبابكر وعمر وعثمان ريض الله 
عنهم وهم يعلمون أن الله قد جعل الخالفة فيهم وهل عصوا الله بفعلهم 

هذا؟ وهل خانوا األمانة بذلك؟ حاشاهم.
6.ملاذا لم يذكر أحد من الصحابة هذه الوالية وهم عرشات اآلالف؟ وهل 
يعقل أنهم جميعا دون استثناء قد نسوا ذلك؟ أو تواطؤا عىل كتمانه؟ وملاذا 
لم يذكر أحد ذلك ال يف عرص النبي صىل الله عليه وسلم وال يوم السقيفة الذي 
تمسك فيه املهاجرون بأحقيتهم يف الخالفة وتمسك األنصار بذلك، ولم يذكر 
أحدهم حديث غدير خم وال غريه بما يف ذلك عيل ريض الله عنه وآل البيت؟

7. ملاذا لم يذكر النبي صىل الله عليه وسلم الوالية بلفظ رصيح يقول أنت 

الخليفة من بعدي أو نحو ذلك ما دامت بهذه األهمية بل يلجأ إىل لفظ محتمل 

وهو أفصح من نطق بالضاد؟ فيكون سببا يف كل هذا الخالف يف األمة.

8. ملاذا ملا يخرج عيل ريض الله عنه عىل أبي بكر وعمر وعثمان ريض الله 

عنهم جميعا ما دام يملك النص بخالفته من الله؟ وهل كان عليه الصالة 

والســالم يخاف أحدا أو يخشاه - حاشــاه - فلم يفعل ذلك؟ وملاذا خرج 

الحســني عىل يزيد ولم يخرج عىل معاوية ريض الله عنه؟ مع أنه عاش 

خالفة معاوية بعد موت الحسن إحدى عرشة سنة؟

9. األهم من هذا وذاك واألدهى واألمــر كيف يوافق عيل ريض الله عنه 

بأمر التحكيم بينه وبني معاوية ما دامت واليته بأمر الله وركن من أركان 

اإلسالم، أليس هذا عصيان ألمر الله؟

10. كيــف يقبل عيل ريض الله عنه أن يــزوج ابنته من عمر ريض الله 

عنه وهو يف نظره مخالف ألمر الله وعاص له باغتصاب الخالفة منه؟ كما 

يزعمون.

11. ما دام يوم الغديــر بهذه األهمية عندهم فلماذا لم يحتفل به النبي 

صىل الله عليه وسلم، أو يأمر بذلك؟ وملاذا لم يحتفل به الصحابة من بعده؟ 

بل ملاذا لم يحتفل عيل نفسه وأهل بيته؟

12. وسؤايل األعجب من ذلك كله ملاذا يحيي الشيعة هذا األمر ما دام قد 

تويف عيل وتويف أوالده وذريته االثنا عرش الذين يزعمون أن اإلمامة فيهم؟

 أليســت هذه كلها محاولة إليغار الصدور ونرش الخالف وزرع الفتنة 

بني املسلمني؟

 أليست محاولة تأصيل فاســد بكذبة وفرية عىل رسول الله وأصحابه 

وعيل ريض الله عنه وأهل بيته للوصول إىل السلطة باستخدام هذه الطرق 

االستعالئية والعرقية.

أجيبوا معرش الشيعة الغالة من الحوثية الرافضية وأذيالها.

د/ عبد الفتاح البصراوي أستاذ الفقه المقارن- جامعة أقليم سبأ

كذبة عيد الغدير عند احلوثية الرافضية وافرتاؤهم عىل الزيدية

    الوالية خرافة صدعت الرؤوس لمئات السنين، 
وسفكت بسببها دماء كثير من المسلمين

    تحصين المجتمع من خرافات الحوثيين 
واجب العلماء والدعاة
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إدانة حقوقية 
يف هذا الســياق أدان املركز اإلنساني للحقوق 
والتنمية) HCRD( اســتهداف الحوثيني لحي 
ســكني بقذيفة راح ضحيتها إصابة 12 طفاًل 
بمنطقة الروضة وسط مدينة تعز جنوب غرب 

اليمن. 
وأعرب املركز عن قلقه الشديد إزاء  استمرار 
جماعة الحوثي باســتهداف األحياء السكنية 
ومناطق خالية وبعيدة من األهداف العسكرية 
بما يتناىف مع القوانني واألعراف الدولية ومبادئ 

القانون الدويل اإلنساني. 
كما أعرب عن قلقه من تزامن استهداف الحوثي 
لألحياء السكنية بمدينة تعز  مع دعوى السالم 
التي تنشدها األمم املتحدة  ومبعوثها الخاص إىل 
اليمن  واملبعوث األمريكي و تبني تمديد الهدنة 
التي لم تكن سوى مرسحاً لسفك الدماء وزيادة 
أعمال القتل التي يتعرض لها املدنيون والنساء 

واألطفال يف أحياء متفرقة من املدينة. 

ودعا املركز الجمعيــة العمومية لهيئة األمم 
املتحدة  ومبعوثهــا الخاص  إىل اليمن  ومجلس 
حقوق اإلنســان  ومجلس األمن وكل املنظمات 
الدولية املعنية بالحق اإلنساني  العمل عىل وقف 
نزيف الدماء يف أوســاط املدنيــني بمدينة تعز 

املحارصة من قبل الجماعة منذ سنوات.

وقفة احتجاجية 
ويف السياق ذاته نفذ العرشات من سكان مدينة 
تعز، وقفة احتجاجية، أمام مقر إقامة املستشار 
العســكري للمبعوث األممي تنديــدا باملجزرة 
الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي االنقالبية 

بحق األطفال مساء يوم السبت املايض. 
ويف الوقفــة رفع املشــاركون صور والفتات 
تستنكر صمت األمم املتحدة ومبعوثها إىل اليمن 
إزاء االنتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق 

السكان يف تعز. 
واعترب املشــاركون بالوقفــة، املجزرة بحق 
األطفال يف حي الروضة “جريمة حرب وحشية 
بكل املقاييس” وتنسف كل معايري الهدنة األممية. 
واستنكر املشاركون بالوقفة االحتجاجية عدم 
اكراث املجتمع الدويل واملبعوث األممي “ملا يجري 
يف مدينة تعز من مجازر ترتكبها مليشيا الحوثي” 
مؤكدين أن ذلك يشجع الحوثيني عىل “ارتكاب 
املزيد من املجازر والجرائم ضد املدنيني وخصوصاً 

األطفال”.

إدانات حكومية 
واعتربت الحكومة اســتهداف أطفال يف حي 
الروضة بتعز جريمة حرب، وخرق حوثي فاضح 
للهدنة األممية، ورفض لجهود املبعوث الخاص 

والدول الخمس. 
وقالــت الحكومة يف بيان صــادر عن وزارة 
حقوق اإلنســان، إن جريمة استهداف املدنيني 
يف تعز بوجود وفد من مكتــب املبعوث األممي 
يف املدينة دليل عىل رفض املليشيا لكل املساعي 
الرامية لتنفيذ الهدنة وتمديدها، داعية مجلس 
األمن واملبعوثني األممي واألمريكي التخاذ مواقف 

حازمة ورصيحة تجاه هذه الجرائم. 
وحــذرت الوزارة من مغبة اســتمرار تعامل 
املجتمع الــدويل وهيئاته مــع الحوثيني بمزيد 
من التساهل، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب 

وخيمة عىل األمن والسلم الدوليني. 
ومن جانبه حذر مجلس القيادة الرئايس من 

اســتمرار الراخي الدويل تجاه جرائم مليشيا 
الحوثي، مطالبا املجتمع الدويل إىل موقف حازم 
إلنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي شــجعت 

الحوثيني عىل مزيد من القتل. 
وأدان املجلس يف اجتماع له، جريمة املليشــيا 
األخرية يف حي الروضة بمدينة تعز، مشريا إىل أنها 
تضاف إىل سجل الحوثيني امللئي باالنتهاكات عىل 

مدى السنوات املاضية. 
واســتعرض االجتماع تقييم مســار تنفيذ 
الهدنة اإلنســانية، وخروقات مليشيا الحوثي، 
وانتهاكاتها املســتمرة بحق املدنيني يف مختلف 

املحافظات.

إدانات سياسية
من جهته، اتهــم التحالــف الوطني للقوى 
واألحزاب السياســية املجتمع الــدويل بتدليل 
ومراضاة مليشيا الحوثي، رغم جرائمها املستمرة 

ضد املدنيني. 
جاء ذلك يف بيان ردا عىل جريمة اســتهداف 
املليشيا حي الروضة يف مدينة تعز، والهجوم عىل 

قرية خبزة بمحافظة البيضاء. 
وقال البيان، إن املجتمع الدويل يواصل تكبيل 
الحكومة اليمنيــة باتفاقيات وفــرض املزيد 
من الضغوط لاللتــزام بالهدنة، بينما يطلق يد 
الحوثيني لالستمرار يف التنكيل بالشعب وتعميق 

املعاناة. 
التحالف عرّب عن أسفه البالغ إزاء ما وصفه 
بالعجز الدويل حد التواطؤ مع استمرار املليشيا 
يف ارتكاب جرائمها وخروقاتها للهدنة، مطالبا 
األمم املتحدة باتخــاذ خطوات جادة عىل صعيد 
املحاسبة، وإلزام الحوثيني بالوفاء بالتزاماتهم 

يف تنفيذ كامل بنود الهدنة. 
وأكد التحالف أن الهدنة حزمة إجراءات كاملة 
تنطوي عىل رصف املرتبــات من إيرادات ميناء 
الحديدة، وفتح طرق تعز وإنهاء حصارها الجائر، 

وإطالق املختطفني واألرسى.

تحذيرات
بدوره حذر املجلس األعىل للمقاومة الشعبية 
من استمرار الهدنة والتي تلزم الجيش واملقاومة 
بالتوقف عن القتال وتمنع عنهما أي دعم جوي 
من طريان التحالف يف الوقت الذي  تســتمر فيه 

مليشــيا الحوثي بمهاجمة املدن وقتل املدنيني 
والتحشيد العكرسي. 

وأكد املجلىس األعىل استمرار املقاومة الشعبية 
بمســاندة الجيش الوطني حتى تحقيق كامل 

األهداف الوطنية ودحر االنقالب. 
كما دعا املجلس الجميــع إىل التأهب الكامل 
واليقظة وبــذل املزيد مــن  التضحية ورص 
الصفوف وتجسيد مبادئ املقاومة ملواجهة كل 

التحديات. 
وعىل الصعيد ذاته وثقــت منظمة حقوقية 
مقتل وإصابة أكثر من عرشة آالف مدني جراء 
انتهاكات مليشيا الحوثي يف محافظة تعز منذ 

سبع سنوات. 

الحصار المميت
وذكرت منظمة رايتس رادار لحقوق اإلنسان 
يف تقرير لها تحت عنوان »تعز.. الحصار املميت« 
أن من بني الضحايا ألفني وسبَعمائة وعرشين 
قتيال جراء انتهاكات متعددة ارتكبها الحوثيون. 
وأشارت إىل أن ألغام املليشيا تسببت يف مقتل 

مائتني واثنني وســتني مدنيا وإصابة أربعمائة 
وثالثة وسبعني آخرين، فيما حصدت الحوادث 
املرورية يف الطرق البديلة التي لجأ السكان إليها 
جراء الحصار، حصدت أرواح تســعني شخصا، 
فيما أصيب ثالثُمائة وثمانية وثمانون آخرون. 

وبيّنت املنظمة أن القذائف املدفعية واملقذوفات 
الصاروخية التي أطلقتها مليشــيا الحوثي عىل 
مدينة تعز أســفرت عن مقتل ثمانمائة وواحد 
وخمسني مدنيا وجرح ثالثة آالف ومائتني وستة 
وثالثني، فيما قتل ستُمائة وتسعة وستون مدنيا 
وأصيب ثمانُمائة وأربعــة وثمانون برصاص 

قناصة الحوثيني. 

رفض شعبي
إىل ذلك شهدت مدينة تعز، يوم الثالثاء املايض، 
مسرية جماهريية حاشــدة رفضاً للهدنة التي 
تقتــل أبناء تعز من األطفــال وتحارص األهايل 

وتنديداً بالصمت األممي. 
وطالب املشاركون يف املسرية الجيش الوطني 
واملقاومة الشــعبية واملجلــس الرئايس بكرس 

الحصار وتحرير محافظة تعز. 
ودعا املحتجون املجتمع الدويل إىل إدانة الجرائم 
التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة 
تعز من األطفال والنساء يف ظل هدنة أممية لم 
تنفذ وحصار انقالبي مستمر ملئات اآلالف داخل 

مدينة تعز . 
ورفع املحتجون شعارات والفتات مؤكدة عىل 
الدور النضايل للمدينــة يف الحفاظ عىل الثوابت 
الوطنية واستعادة الدولة وبناء اليمن االتحادي 

الجديد.

خروقات متكررة
هذا وقد هزت جريمة مليشيا الحوثي اإلرهابية 
بحق األطفال يف حــي الروضة بتعز الرأي العام 
التي استنكرت الجريمة ودعت ملحاسبة مليشيا 
الحوثي اإلرهابيــة مع تاكيدات أنها ليســت 

الجريمة الوحيدة.
ويف هذا الســياق قال عرفات الشهاري:« إن 
مايحصل من جرائم قتل واستهداف لألطفال يف 
تعز من قبل املليشيا االنقالبية يؤكد أن مزعوم 
الهدنة فشل بهذه الخروقات املتكررة وأن املعابر 
التي يدعي الحوثي فتحها لتخفيف الحصار عن 

تعز ماهي إال أكذوبة يوهم بها نفســه قبل أن 
يسوقها ويوهم بها أبناء تعز املحارصين . 

وأضاف الشهاري مليشيات الحوثي ارتكبت 
يوم الســبت مجزرة بشــعة بحق الطفولة يف 
تعز،رغم ادعاء املليشيات كذبا االلتزام بالهدنة 

األممية .

هدنة بنكهة الموت 
ومن جانبــه قال أنس الصالحــي:« مجزرة 
مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي اإلرهابية يف حي 
الروضة، وعىل مرمى حجر من تواجد املستشار 
العســكري للمبعوث األممي والوفد املرافق له 

بتعز. 
أما نافع يعقوب نــرص فقال: مجزرة جديدة 
بحق الطفولة ارتكبتها مليشيا الحوثي بقصف 

مبارش عىل حي الروضة بتعز. 
وأضاف ارتكبت مليشيا الحوثي اإلرهابية يوم 
السبت املايض، مجزرة بشعة بحق الطفولة من 
منفذ كالبة املقرح من قبل األمم املتحدة فتحه 
كطريق لفك الحصار عن أبناء تعز وإذا بأدوات 
إيران تستخدمه لقتل األطفال يف رسالة واضحة 
كما قال رئيس، لجنة املفاوضات التابع ملليشيات 

اإلرهاب بأنه سيفتح مقابر بدل املعابر.
عبدالنــارص الصديق هو اآلخــر قال:«هدنة 
بنكهة املوت والدموع والقهر عىل تعز وأطفالها 
ونســائها ورجالها، هذه هي الهدنة التي تريد 

مليشيا الحوثي استمرارها.

تعز حبيسة المجتمع الدولي 
أما عبدالرحمن الشــوايف فقد وضع النقاط 
عىل الحروف قائالً: إذا أردنــا الحديث بواقعية 
ومصداقية فلن ينهي معانــاة تعز ويخلصها 
من وضعها الحايل سوى إطالق عملية عسكرية 
يشعل جذوتها هدف كبري هو االنتصار للكرامة 
، هبة مســلحة تكرس غرور وعنجهية الساللة 

وتؤدب عنارصها. 
وأضاف الشــوايف صنعت تعز ذلــك من قبل 
وباعتقــادي أنها قــادرة عىل إعــادة أمجاد 
انتصاراتها من جديد بأبسط اإلمكانيات فلديها 
من الخصوصية ما يجعلها غري كل املحافظات. 

وأشار الشوايف إىل أن العالم لن ينقذ تعز وعليها 
انقاذ نفســها، ما دون ذلك ستظل تعز حبيسة 
الوضع املأســاوي واملجتمع الدويل ، وسيبقى 
حصارها محط استغالل وورقة لعب رابحة يف 

يد عدوها.

مأرب وتعز والقاتل واحد 
إذن هي تعز التي كرست غرور مليشيا الحوثي 
اإلرهابية للعــام الثامن عىل التوايل تعيش تحت 
القصف والحصار، وكأن أقدار التاريخ كتبت عىل 
تعز املنكوبة مصابها الجلل فاسمها تعز الصمود 
رمز يرمي بالذاكــرة إىل معركة دامية لتخليص 
اليمن من حكم اإلمامة يف ثورة 26 سبتمرب عام 
1962، أما مثيلتها يف العرص الحديث فلعله حي 
الروضة يف محافظة مأرب الذي قصفته مليشيا 
الحوثي اإلرهابية بالصواريخ يف الـ 4 من أكتوبر 
العام املايض وراح ضحيته استشــهاد طفلني 
وإصابة 27 آخرين بينهم 5 أطفال و4 نســاء، 
وهي جريمة تشابه مجزرة حي الروضة بمدينة 
تعز والتي راح ضحيتها طفل شهيد و 12 طفال 
آخرين أصيبوا بجروح خطرية، ليسجل التاريخ 
أن القاتل واحد وهم تتار العرص مليشيا الحوثي 

اإلرهابية.

تعز .. هدنة بنكهة الموت 

جمازر بشعة بحق الطفولة ترتكبها مليشيا احلوثي اإلرهابية
يف تعز ال تكاد قذائف مليشيا الحوثي اإلرهابية أن تفرغ من مجزرة  تتبعها 
بأخرى، يوم السبت املايض مجزرة بشعة ارتكبتها مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
بحق أطفال مدينة تعز راح ضحيتها الطفل الرباء مراد عبدالله عبده الرشيف، 

واثنا عرش طفال آخرين أصيبوا بجروح معظمهم إصابتهم خطرية. 
لم تكن املجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اإلرهابية بحق األطفال 
يف حي الروضة شــمال مدينة تعز، األوىل ولن تكون األخرية بل هي امتداد 

لسجلها اإلجرامي للعام الثامن عىل التوايل. 
يف تعز ليس لك الحق لتحيا وليس لك الحق أن تعيش فـ » مليشيا الحوثي 

اإلرهابية« تحارص مدينة تعــز للعام الثامن عىل التوايل، وال يكاد يمر يوم 
عىل تعز دون قصف أحيائها السكنية بكافة أنواع األسلحة.

فالهدف ملليشيا الحوثي اإلرهابية قتل تعز وتستخدم كافة أنواع التنكيل 
بحق سكانها الذين رفضوا مرشوع تلك املليشيا وكانت تعز حمم من الرباكني 

تحت أقدام الطغاة. 
يف مدينة كتعز تحولت بيوتها للعزاء وال يكاد يمر بعض من الوقت لحفر 
املقابر لشهادئها .. بل باتت تتزايد يومياً يف ظل هدنة كاذبة لم تلتزم مليشيا 

الحوثي اإلرهابية بتلك الهدنة.

  وئام الصوفي



99العدد )2042( الخميس 29 ذو الحجة 1443هـ - املوافق 28 يولـيـو 2022م تقرير

افتراءات حوثية 
إثر هجوم مجهول اســتهدف نقطة 
عسكرية تابعة للمليشيا يف جبل الثعالب 
القريب من القرية، سقط عىل إثره قتىل 
حوثيــون ألقت املليشــيا التهمة عىل 

األهايل. 
يؤكد األهايل أن تلك االتهامات باطلة، 
وأنهــا رواية حوثية، مشــريين إىل أن 
املليشيا تسعى لالنتقام من القرية بأثر 
رجعي ملواجهات شــهدتها املنطقة يف 

العام 2015م.
يف الـ12 يوليو/ تموز بدأت املليشيا 
بحصار القرية بعــد أن اّدعت تعرض 
نقطة تفتيش تابعة لها لهجوم مسلح 
أدى إىل مقتــل عنرص وإصابة آخر عىل 
الرغم من أن النقطــة تبعد عن القرية 
بأكثر من 5 كليو مرات؛ األمر الذي نفاه 

أهايل القرية.
مشــايخ وأعيان القرية وقعوا مع 
مرشيف الحوثي وثيقة تنص عىل »الرباءة 
من ُمنّفذ الهجــوم يف حال ثبت أنه من 
أهايل القرية، إال أن مســلحي املليشيا 
قاموا بفرض حصار خانق عىل القرية 
من كل االتجاهات، ومنعوا دخول الدواء 
والغذاء إىل أهايل القرية، ومنعوا األهايل 
من الخروج من القرية ملزاولة أعمالهم 
وبيع القات الذي يعتمدون عليه يف كسب 
أرزاقهم حتى وصل الحال بأهايل القرية 

إىل حد ال يمكنهم تحمله.

حصار مميت 
مليشــيا الحوثي املدعومة من إيران 
شــنت قصفاً بالصواريــخ واملدفعية 
الثقيلــة ومختلف أنواع الســالح عىل 
قرية خبزة، وفرضت حصاراً خانقاً عىل 
ســكان القرية، ومنعت دخول الغذاء 
والدواء وإسعاف املرىض والجرحى من 

القرية.
صواريخ املليشــيا واملدافع الثقيلة 
اســتهدفت منازل وممتلكات املدنيني 
وآبار املياه وسط مخاوف من عمليات 
انتقامية تسعى لها املليشيا ضد أهايل 

املنطقة.

جريمة حرب 
الحكومة نددت بالحصار الذي تفرضه 
مليشــيا الحوثي املدعومــة من إيران 
عىل قرية خبزة يف مديرية القريشــية 

بمحافظة البيضاء.
وزير اإلعالم والثقافة والسياحة معمر 
اإلرياني أكد أن قيام مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية بفرض حصار جائر عىل قرية 
»خبزة«، وقصفها العشــوائي ملنازل 
املواطنني بقذائف الدبابات واملدفعية، 
والذي أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء 
وأطفال، وتدمري عدد مــن املنازل تعد 

جريمة حرب مكتملة األركان.
وقال اإلرياني: إن ارتكاب مليشــيا 
الحوثي هذه الجريمــة النكراء يف ظل 
رسيــان الهدنة، يؤكد عــدم اكراثها 
بدعوات وجهود التهدئة وإحالل السالم 

وتخفيف املعاناة عن كاهل اليمنيني.

تحذير حكومي
الحكومة عرب وزارة حقوق اإلنسان 
أيضا حذرت من تداعيات العدوان الذي 
تشنه مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة 

من إيران عىل قرية خبزة. 
وأدانت بأشد العبارات اعتداء مليشيا 
الحوثي اإلرهابية عىل القرية ومحاولة 
اقتحامهــا مســتخدمة مختلف أنواع 
األسلحة املتوسطة والثقيلة، وفرضها 
حصارا خانقا ومذال عىل أهاليها مانعة 
دخول املواد الغذائية وإسعاف املصابني.
وقالت الوزارة: إنه يف حالة استمرار 
مليشــيا الحوثي االنقالبيــة اجتياح 
القرية، فإن ذلك ســيؤثر عىل استمرار 
الهدنة، وينســف الجهــود التي بذلها 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
واملجتمــع الدويل واملبعوثــني األممي 

واألمريكي«.
وطالبت الوزارة برسعة التحرك 
اإلقليمــي والــدويل للضغط عىل 
مليشيا الحوثي، وإيقاف االعتداء 
الصارخ وفــك الحصار وااللتزام 

بالهدنة.
وحــذرت من كارثة إنســانية 
وقتل جماعي ينتظر أهايل خبزة 
مــع حالــة الصلــف والعدوان 
الحوثي بهــدف التصفية العامة 
لألطفال والنساء والشيوخ العزل، 

باقتحامهم للقرية.
وأشارت الوزارة إىل أن املعلومات 
التربيرية واملضللة التي يسوقها 
اإلعالم الحوثي بشأن اعتداء أحد 
أهايل خبزة عىل نقطة عســكرية 
تابعة للحوثيني عارية من الصحة، 
وهي محاولة بائسة الستخدامها 
كذريعة القتحام املنطقة والتنكيل 

بأهلها، والتمركز فيها.

إجرام متجذر 
األحــزاب  أدانــت  بدورهــا 
والتنظيمات السياسية بمحافظة 
البيضاء بشــدة العدوان الوحيش 

الصارخ الذي تشنه مليشيا الحوثي 
بكافة أنواع األســلحة عىل أبناء قرية 
خبزة بقيفة، والذي أدى إىل استشــهاد 
وجرح أكثر من 17 شــهيداً وجريحاً 

بينهم نساء وأطفال.
وقالت األحزاب يف بيــان لها: إن هذا 
العمل اإلجرامي يعكس الحقد الساليل 
الطائفــي ضد أبناء خبــزة والبيضاء 
عموماً ملواقفهــم الوطنية يف نضالهم 
الثوري الســبتمربي ضــد الكهنوت، 
ونضالهــم الجمهوري ضــد االنقالب 
املليشاوي الحوثي عىل الوطن والرشعية.

وأكد البيان أن هذا اإلجرام بحق أبناء 
خبزة هو ســلوك متجذر لدى املليشيا 
ضد كل أبنــاء الوطن املؤمنني بالنظام 
الجمهوري والهوية العربية اإلسالمية، 
وأن هذه األعمال االنتقامية ســتعجل 
بزوال مليشيا الحوثي، ولن تزيد الشعب 

إال صمودا يف نضاله وكفاحه.
ودعا بيان األحزاب املجلس الرئايس 
والحكومة للقيام بدورهم ومسؤوليتهم 
الوطنية إلنقاذ أبنــاء )خبزة قيفه(، 
وتحديد موقف صارم من الهدنة باتخاذ 

كافة الطرق إلنقاذهم.
كما دعــت األحــزاب السياســية 
باملحافظة الســلطة املحليــة وأبناء 
املحافظــة إىل رص الصــف ملواجهة 
املليشيا الحوثية اإلرهابية، فهي العدو 
األوحد للشــعب واليمن والتي لن ينعم 
اليمــن إال بإنهاء انقالبها واســتعادة 
الدولة وبسط نفوذها عىل كافة أرجاء 

اليمن.
البيــان التحالــف العربي  وطالب 
واملبعوث األممــي واملبعوث األمريكي 
إىل اليمن وكافة املنظمات اإلنســانية 
واملؤسســات الدوليــة املعنية باألمن 
والســلم برسعة التحرك للضغط عىل 
املليشــيا الحوثية وإيقــاف اعتدائها 

الوحيش وفك الحصار عن أهايل خبزة.

مناشدة عاجلة 
أبنــاء قرية خبزة ناشــدوا منظمة 
الصليب األحمر الدويل بالتدخل الرسيع 
إلنقاذ حياة الجرحى وفتح طريق آمن 
إلدخال األدوية واملواد الغذائية للقرية 

املنكوبة.
وأكد بيان صادر عن أبناء قرية خبزة 
أن قريتهم تتعرض للحصار والقصف 
بجميع أنواع األسلحة، والطريان املسري، 
من قبل مليشيا الحوثي منتهكًة بذلك 

القانون اإلنساني الدويل.
وأشار البيان إىل ســقوط العرشات 
ما بني قتيــل وجريــح، باإلضافة إىل 
إرهاب األطفال والنساء، وتدمري منازل 

املواطنني.

منع إسعاف الجرحى 
وقال البيان: إن مليشيا الحوثي قامت 
بمنع إسعاف الجرحى، األمر الذي أدى 
إىل وفاة عدد منهم نتيجة عدم التمكن 
من إسعافهم بسبب الحصار املطبق عىل 

القرية«.
وحمــل البيــان مليشــيا الحوثي 
املســؤولية الكاملة عن الجرائم التي 
قامت بارتكابها بحق ســكان القرية، 

مؤكداً أنها جرائم لن تسقط بالتقادم.

استشهاد وجرح مدنيين 
جراء تواصل قصف مليشيا الحوثي 
للقرية ومنــع إســعاف الجرحى أو 
دخول الغذاء والدواء لألهايل، استشهد 
وجــرح 11 مدنياً مــن مواطني قرية 
خبزة، مليشــيا الحوثــي عززت من 
تواجــد قواتها إلطبــاق الحصار عىل 
قرية خبزة، وقصفت منازلها بقذائف 
الدبابات واملدفعية والطريان املسري، ما 
أدى إىل استشهاد 9 مدنيني، وجرح اثنني 

آخرين، وتدمري عدد من املنازل.
معظم الضحايــا ممن أصيبوا خالل 
القصف العشــوائي استشهدوا نتيجة 

تعنت وحصار مليشيا الحوثي للقرية، 
ومنع إسعاف الجرحى، حيث تم اإلبقاء 

عليهم ينزفون حتى فارقوا الحياة.

استشهاد أطفال 
يف الســياق استشهدت طفلة متأثرة 
بإصابتها إثر اســتهداف منزل أرستها 
يف القصف الذي تشنه مليشيا الحوثي 
باألســلحة الثقيلة عىل القرية ومنع 

املليشيا األهايل من إسعافها.
الطفلة آية زيد صالح الرصاري توفيت 
بعد رفض مليشــيا الحوثي الســماح 
لألهايل بإسعافها إىل أحد مستشفيات 
مدينــة رداع الواقعة تحت ســيطرة 
املليشــيا، وأنها ظلــت يف إحدى نقاط 

التفتيش تنزف حتى فارقت الحياة.

انتهاكات جسيمة 
عىل صعيد التنديــد بجريمة قصف 
وحصار قرية خبزة قالت منظمة سام 
للحقوق والحريات: إن مليشيا الحوثي 
تمارس انتهاكات جســيمة للقانون 
الدويل يف حصارها املفروض عىل قرية 

»خبزة«.
وأضافت يف بيان أن مليشيا الحوثي ال 

تسمح للسكان بالتنقل، وتفرض 
العديد من القيود عىل حركة األفراد 
واملواطنني، مما يحرم القرية من 
توفري املتطلبات األساسية، والتي 
تعاني مــن أوضــاع اقتصادية 
واجتماعية وحياتية صعبة، األمر 
الذي يستوجب رفع الحصار فورا 
املتسببني  األشخاص  ومحاسبة 

بالهجوم عىل القرية«.
وأكدت »ســام« وفاة الطفلة 
»آيــة صالح محمــد« 13 عاما، 
بعد منع مليشــيا الحوثي األهايل 
من إسعافها إىل أحد مستشفيات 
مدينــة رداع جــراء إصابتهــا 
بسقوط حجر عىل رأسها، حيث 
ظلت الطفلة تنزف وهي يف إحدى 
نقاط الحوثيني التي منعت مرور 

السيارة حتى فارقت الحياة.

ردم آبار المياه 
 )ACJ( املركز األمريكي للعدالة
أدان يف بيــان الحصــار الخانق 
والهجمــات بمختلــف أنــواع 
تنفذها مليشيا  التي  األســلحة 
الحوثــي اإلرهابية عــىل قرية 
خبزة يف مديرية القريشية سعيًا 
القتحامها، وما يتضمنه ذلك الحصار 
من اعتداء عىل املدنيني، وكذا منع وصول 
املواد الغذائية واألدويــة إليهم، ومنع 

إسعاف املصابني. 
وذكــر أن نريان مدفعيــة وقناصة 
املليشيا تطال آبار املياه يف محاولة منها 
لردمها أو منع األهايل من الوصول إليها، 
مؤكًدا بأن: »جميع هذه املمارسات توفر 
الفرصة لحدوث إبادة جماعية، وتأتي 
عىل خلفية مزاعم، وادعاءات تربر من 

خاللها املليشيا سلوكها اإلرهابي«.

تعتيم إعالمي
وأشــار املركز إىل أن املليشيا تفرض 
عــىل املنطقــة تعتيًمــا إعالميًا ملنع 
نقل الحقائق، وكشــف ما يجري من 
انتهــاكات، وهو أمر ينــذر بارتكاب 
انتهاكات جســيمة، وحدوث لجرائم 
خطرية بحق املدنيني، وذلك يف ظل إرصار 

املليشيا عىل اقتحام القرية. 
املركز األمريكي للعدالة حذر من أن 
هذه األعمال العدائيــة التي تقوم بها 
املليشــيا اإلرهابية يف منطقة »خبزة« 
تنذر بحدوث كارثة إنسانية يف املنطقة 
وتنســف الهدنة املعلنة برعاية أممية، 
الفتًا إىل أن تلك املمارســات التي تقوم 
بها املليشيا اإلرهابية تقوض كل جهود 
املجتمع الدويل للوصول إىل حل سلمي 

لألزمة يف البالد. 
مطالبة بتدخل أممي 

من جهتهــا طالبت منظمة »رايتس 
رادار« املبعوث األممي هانز غروندبرغ 
للتدخل العاجل إلنهاء اعتداءات مليشيا 
الحوثي عىل أهايل قرية خبزة بمحافظة 

البيضاء وسط البالد.
وأدانت املنظمــة يف بيان لها، قصف 
الحوثيني للمدنيني يف قرية خبزة التابعة 
ملديرية قيفــة بمحافظــة البيضاء، 
داعية إىل الوقف الفوري ألية انتهاكات 

تستهدف أهايل القرية.

152 انتهاكًا ضد المدنيين   
اليمنية للحقوق والحريات  الشبكة 
رصدت ارتكاب مليشيا الحوثي املدعومة 
إيرانيــاً 152 انتهاكاً ضــد املدنيني يف 
منطقة خبزة بعد مــرور 9 أيام فقط 
من الحصار الخانق والهجمات بمختلف 

أنواع األسلحة عىل املنطقة.
وقالت الشــبكة يف تقريــر لها عن 
خروقات املليشــيا الحوثيــة للهدنة 
اإلنسانية يف منطقة خبزة: »إن الفريق 
امليداني للشبكة وثق مقتل وإصابة أكثر 
من )18( مدنياً بينهم نساء، وأطفال، 
وكبار بالسن، و)28( حالة اختطاف، 
وتفجري )16( منزالً، وهدم نحو )27( 

منزالً جزئيا، وترضر )41( منزالً بأرضار 
متفاوتة، فيما طال النهب منازل القرية، 
منها )8( محالت تجارية نهبت بالكامل، 
وأحرقت )4( آبار ميــاه، ودمرت )3( 
ســيارات تابعة ملواطنني، ونهب )7( 

سيارات أخرى«.
أضاف التقرير »أن االنتهاكات تنوعت 
بني قتل وإصابة مدنيني بينهم نســاء 
وأطفــال، واختطــاف وترشيد، ومنع 
وصول العــالج والغذاء واملــاء نتيجة 
الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي 

عىل املنطقة«.
وأشــار التقريــر، إىل أن املليشــيا 
اســتخدمت القوة بشكل مفرط، حيث 
قصفــت األحيــاء الســكنية بمدافع 
الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف 
الهاون، وقذائــف الدبابات، والطريان 
املســري، وأعمال القنص.. الفتاً إىل أن 
القصف تركز بشكل متعمد عىل أحياء 
تكتظ بالســكان ومنــازل وممتلكات 

املواطنني.

مئات الجرائم واالنتهاكات 
قبيل الحرب والقصــف األخري عىل 
قريــة خبزة، كانت القرية وســكانها 
قد تعرضوا الجتيــاح حوثي يف نوفمرب 
2014م ارتكبت خالله املليشيا أكثر من 

800 انتهاك. 
مليشيا الحوثي حولت قرية »خبزة« 
إىل قرية أشباح جراء الدمار والخراب، 
حيث قتلت نحو 43 مدنيا بني شــيخ 
وشاب وامرأة وطفل، وأصيب نحو 86 

آخرين.
وهّجــرت أكثر مــن257 أرسة من 
القرية، وتم تســوية 16 منزاًل باألرض 
بشــكل كامل، وُدمر30 منزالً بشــكل 
جزئي، وترضر نحو 50 منزال بأرضار 
متفاوتــة، إىل جانب ترضر مدرســة 
ووحدة صحية كانت عبارة منزل ألحد 
املواطنني، حيث تم إفراغه الســتقبال 
الجرحى املدنيني، باإلضافة إىل مسجدين 

أحدهما دمر بالكامل والثاني ترضر.
اهتزاز املعادلة العسكرية للحوثي 

بعد أن نجحت وساطة قبلية يف تسليم 
10من أصل 30 مواطنًا من أبناء قرية 
خبزة كرهائن للمليشيا الحوثي مقابل 
رفع الحصــار الحوثي، ووقف القصف 
الوحيش عىل القرية، أكد املحلل السيايس 
عبد الســالم محمد إىل تحليل يفيد بأن 
املعادلة التي اعتمد عليها الحوثي لشن 
حروبه ضد اليمنيني، اهتزت مؤخًرا يف 

محافظة البيضاء.
وقال رئيس مركز أبعاد للدراســات 
االســراتيجية: عندما يريــد الحوثي 
مربرات لتدشــني حروبــه يذهب إىل 
البيضاء وبالذات قيفــة، ويدعي أمام 
الغرب أنه يحــارب اإلرهاب، لكن هذه 
املــرة حصل حدث مختلــف، فهو أراد 
تدشــني مرحلة حرب ما بعــد الهدنة 
بمرسحيتــه املعتادة، فأثــار حصاره 

ملنطقة خبزة مجتمع القبيلة. 
وأضاف.. بغض النظــر عن النتيجة 
حتى لو دمر كل البيضاء، إال أن املتابع 
ملخطط الحوثــي يعــرف أن املعادلة 
اهتــزت، فالغــرب اآلن يتابع الصوت 
املجتمعــي والقبيل الــذي أوقف حرب 
خبزة، والحوثي يخرس رعب القوة اتجاه 

القبيلة.
وتساءل املحلل السيايس هل سيكون 
مثل هذا الحــدث مقدمات لثورة قبلية 
ومجتمعية تــؤدي النهيــار الحوثي 
ومليشــياته، أم أن الحوثي ســيقفز 
لخرق الهدنة ويواجه املجتمع الدويل يف 
سبيل تحقيق أي انتصار يعيد اعتباره؟! 
متوقعا نهاية املليشيا الحوثية، قائاًل: 
أما إذا بقي عــىل مخطط أالعيبه تجاه 
اليمنيني وقبائلهم، مستفيدا يف الحرب 
والهدنة، فعليه انتظــار نهاية مخزية 
تتوزع القبائل جسد أقذر مليشيا عرفها 

اليمنيون.

قصف وحصار مليشيا احلوثي قرية خبزة.. امتداد حلقد دفني عىل أبناء البيضاءقصف وحصار مليشيا احلوثي قرية خبزة.. امتداد حلقد دفني عىل أبناء البيضاء
عىل سفح جبل يف مديرية القريشية بعزلة قيفة القريبة من مدينة رداع 
بمحافظة البيضاء، تقع قرية »خبزة« التي يقدَّر عدد سكانها بألفي نسمة. 
تلك القرية الجمهورية كان لها السبق والصدارة يف مواجهات املليشيا منذ 
عام 2014م، لتتعرض لحرب حوثية بشعة قصفت املليشيا القرية آنذاك 
قصفا جويا ومدفعيا، غري أن أبطال تلك القرية قاوموا مقاومة رشســة 
وعنيفة لتنتهي رحى الحــرب يف 2014م باتفاق تضمنت بنوده أن يوقف 
أبناء خبزة الهجمات عىل مواقع ونقاط الحوثيني مقابل انسحاب املليشيا 

الحوثية من القرية، وعدم االقراب منها، ومضايقة أبنائها مرة أخرى.
وتعترب قرية خبزة من أكثر املناطق التي ترضرت من حرب مليشيا الحوثي 

خالل انقالبها عىل الدولة عام 2014م.

  قاسم الجبري 
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مرحبا بك كابتن احمد السوادي ونود أن تعرفنا أكثر عن 
شخصك الكريم؟

أهال وسهال بكم أوال وأنا سعيد جدا بهذا الحوار احمد 
احمد السوادي العب نادي الريموك مركز ظهري ايمن 

حدثنا عن بداياتك مع الكورة.
بداياتي مع دحرجة الكــورة كبداية أي العب آخر من 
الحارة ثم املدرسة ثم النادي وكان أول ناد التحقت به هو 
نادي 22مايو ثم نادي الريموك الذي نقلني إىل املنتخبات 

الوطنية. 
حدثنا عن تجربتك أو بدايتك مع نادي 22مايو؟

يف نادي 22مايو التحقت أوال باألشبال والرباعم وهناك 
تعلمت أساســيات كرة القدم لكنها كانت فرة بسيطة 
ال تتجاوز 8 أشــهر ومررت حينها تحت إرشاف املدربني 
الكابتن جميل السعواني والكابتن صخر البكري ثم توقفت 

لعب كرة القدم لظروف خاصة. 
ماذا عن تجربتك مع الريموك؟ وكيف التحقت به؟

نادي الريموك نادي كبري وأنا سعيد جدا بالخطوة التي 
اتخذتها باالنتماء لهذا النــادي العريق واملتميز حقيقة 
والبداية كانت ربمــا دون قصد لكن حدث تنظيم بطولة 
ودية لالعبي الحارات يف نادي الريموك وكنت ضمن صفوف 
إحدى الفرق املشاركة وقدمت أداء لفت نظر املدرب عيل 
العويل وعندها تواصل معي الكابتن عيل عن طريق شخص 
آخر طالبا مني االنضمــام إىل النادي وأنا وجدتها فرصة 
ملواصلة لعب الكورة خاصة وأن كرة القدم تعني يل الكثري 
ولدي شغف كبري ملمارســتها وكنت ارى ان اللعب ضمن 
فرق الحارات لن يقدم يل أكثر من هذه الفرصة لذا وافقت 
والتحقت بالنادي ولهذا للكابتن عيل العويل الفضل بعد الله 
يف بروزي كالعب، وهو احد املدربني الذين تدربت عىل ايديهم 
يف النادي إضافة إىل الكابتن عبدالله صالح والكابتن أسعد 

القمايس والكابتن شفيق سالم والكابتن فؤاد العودي. 
بني الناديني كانت لك مواقف مع الوالد ومعارضته للعبك 

الكورة؟
ضاحكا هذا صحيح كان الوالد حفظه الله غري موافق 
عىل ان العب كرة القدم كذلك اخي صالح، وكان هذا حرصا 
منهم عىل أن أواصل تعليمي واجد فرصة عمل النهم يرون 
أن كرة القدم يف اليمن ال تدر عليك بالدخل لذا فمن األفضل 
أن تواصل تعليمــك أو تجد لك فرصة عمل تتكئ عليها يف 
الحياه لكني كنت أحاول أن أرضيهم وأشبع رغبتي بلعب 
كرة القدم فعملت عىل دراجة نارية يف األوقات التي ال يوجد 
بها تمارين وكافحت بهذه الطريقة ودون علم الوالد طبعا 
وبذلت جهداً كبرياً يف سبيل ذلك حتى وصلت إىل ما أنا فيه 
اليوم العب للمنتخب الوطني للشباب والحمدلله مازلت 

أتطلع لرفع مستواي اكثر مما انا عليه اآلن. 
متى علم الوالد أنك تلعب الكورة؟ وكيف تقبل ذلك بعد ان 

شاهدك ضمن صفوف املنتخب الوطني للناشئني؟
علم الوالــد باني العب كــرة القدم وانا يف املعســكر 
االستعدادي للمنتخب الوطني للناشئني حينها اندهش كيف 
يمكن أن التحق بصفوف املنتخب الوطني للناشئني وعرف 
وقتها انني العب ضمن صفوف الريموك ومنه التحقت إىل 
املنتخب الوطني للناشــئني لكنه لم يظهر شيئاً وتركني 
أواصل ما أنا عليه حتى شــاهدني العب ضمن صفوف 
املنتخب عندها اعتز وافتخــر بما وصلت إليه وصار هو 

الداعم يل بكل خطوة اخطوها.
ما الذي يفرق اللعب يف النادي عن املنتخب؟

بالنسبة يل كالعب أخرج كل ما عندك يف املباريات سواء 
مع النادي أو مع املنتخب لكن هنــاك فرق عندما تمثل 
املنتخب الوطني عندها تشعر أنك تمثل 30مليوناً وتلعب 
باســم الوطن فتكون الروح عالية جدا وتفخر أيضا أنك 

تمثل الوطن الكبري من رشقه إىل غربه ومن شــماله إىل 
جنوبه فتكون ايضا مطالباً بإســعاد كل الجماهري التي 
تقف خلفك يف كل مكان ليس بالداخل فحسب بل وحتى 

يف الخارج.
ملاذا اخرتت مركزك الحايل كظهري أيمن؟

أنا يف األســاس كنت مهاجماً لكــن عندما انضممت 
للمنتخب الوطني للناشــئني تحدث معي املدرب الكابتن 
محمد النفيعي والكابتن محمد حســن البعداني بتغيري 
مركزي إىل ظهري وقتها لبيت ووافقت مبارشة ورصت ألعب 
بهذا املركز ووجدت نفيس فيه أيضا وانسجمت تماما مع 

هذا املركز. 
من املدرب الذي استفاد منه السوادي بكثرة؟

اســتفدت الكثري من املدربني حقيقة لكــن أكثر من 
استفدت منه الكابتن محمد النفيعي وأشعر أنى تطورت 
كثريا معه من كافة النواحي وله الفضل بعد الله باملستوى 
الذي وصلت إليه والكابتن محمد النفيعي مدرب كبري وغني 

عن التعريف وأنا محظوظ جدا بان اتدرب عىل يديه. 
كيف تنظر للصحافة يف حالة الفشل والنجاح؟ وهل تسبب 

ضغط لك وزمالئك عند املباريات املهمة؟
بالنســبة للصحافة هذا هو زمنها ســواء الصحافة 
املجتمعية )وسائل التواصل االجتماعي( أو الصحافة ككل 
مقروء ومسموعة ومرئية وبكل تأكيد أنها تسبب ضغطاً 
لكن الجميل أن الجهاز الفني يسحب علينا الهواتف قبل 
املشاركات بنحو عرشين يوماً وهذا يجعلنا بعيدين عن أي 
ضغط قد تسببها الصحافة لكن الجميل بالصحافة أنها 
تعطي كل ذي حق حقه وتنصــف الجميع وأنا أحيي كل 

اإلعالميني والناشطني العاملني باملجال الريايض. 
مطالبات الجماهري كبرية لكم اآلن بتحقيق نتائج مرشفة 
تنظر  والناشئني كيف  األول  املنتخبني  مع فشل  خاصة 

للمشاركة القادمة؟
أوالً نحن نذهب ألي مشــاركة للمنافسة لكن أوقات ال 
تخدمنا الظروف وبالتايل قد ال نحقق النتائج التي يتوقعها 
الجمهور وطالباتهم فوق رؤوســنا، ونحن ســنذهب 
للمنافسة يف املشاركة القادمة ببطولة العرب واألسيوية 
ونتمنى أن نحقق ما نصبوا إليه ونسعد الجماهري كافة. 

كيف كان معسكركم االستعدادي يف مارب من الناحية 
الفنية ومنافسات الالعبني يف مختلف املراكز؟ 

االستعداد كان جيد جدا ومستوى الالعبني كان متقارب 
بشــكل كبري والتنافس كبري يعني اليوم انت بالتشكيلة 
بكره قد تكون خارجها لذلك لــم يضمن أي العب خالل 
أيام املعسكر بقائه ضمن التشكيلة النهائية لكن إجماال 
كان املعسكر جيد ونتمنى ترجمة ذلك عىل أرضية امللعب 
ونتمنى ايضا من الجمهور مؤازرتنا كما هو دائما يف كافة 

املشاركات الخارجية 
ماهي أبرز املباريات واملشــاركات التــي لعبتها مع 

املنتخبات ناشئني أو شباباً؟
شــخصيا كانت أفضل املباريات تلك التي حصلت فيها 
عىل جائزة أفضل العب أمام العراق والبحرين وبحضور 
58 ألف مشجع ضمن بطولة غرب اسيا يف مدينة البرصة 
بالعراق واملشاركات كانت ضمن صفوف منتخب الناشئني 
والتي تأهلنا فيها إىل النهائيات لكنها الغيت مع فريوس 
كورونا بعد تأجيالت عدة وأتذكر يف هذه املشاركة استقبال 
الشعب لنا يف مختلف املحافظات وانا ممنون لكل من خرج 

الستقبالنا حينها. 
كلمة أخرية؟

كل الشكر للجماهري اليمنية املؤازرة لنا عىل الدوام وهم 
لألمانة يستحقون ان يبذل الشخص أكثر من طاقته وفاء 

وعرفانا لهم ولوقوفهم الدائم معنا.

  تقرير/ أحمد الحرازي
 

تســببت األمطار الغزيرة عىل محافظة املهرة 
بإغالق عدد من الطرقات نتيجة تدفق الســيول 
خاصة يف املناطق القريبة مــن األودية إىل جانب 
ارتفاع الحوادث املرورية نتيجة األكوام الربية التي 

خلفتها السيول يف الطرقات.
وأدت الســيول إىل قطع الطرقات الرابطة بني 
مديرية شحن والغيضة )الخط الدويل( وإىل جانب 
طريق حوف الغيضة قبل أن توجه السلطة املحلية 

بمعالجة األرضار.

إصالحات عاجلة
ووجه محافظ محافظة املهرة محمد عيل يارس 
برسعة إعادة فتح الطرقات والخدمات املترضرة 
يف منطقة العربي ووادي فوري، وبقية الطرقات 

األخرى يف مديريات املحافظة.  
واستجابة لتلك التوجيهات نفذت مؤسسة الطرق 
والجسور باملحافظة حملة إلزالة األكوام الرابية 
التي خلفتها األمطار عىل خطوط السري منها طريق 

الغيضة نشطون لتسهيل مرور املركبات 

إزالة األكوام التربية
وأوضح مدير عام املؤسسة عوض قويزان بأن 
الحملة نفذت بالتنســيق مع رشطة السري نتيجة 

تكرار الحوادث املرورية يف بعض الخطوط. 

وحــول األرضار التي لحقــت بالطريق الدويل 
الرابط بني مديريتي الغيضة وشــحن قال مدير 
عام مؤسسة الطرقات قويزان: بأن املساحة التي 
ترضرت جراء الســيول لم تقم املؤسسة بإعادة 
صيانتها منذ أن تدمــرت بفعل إعصار لبان الذي 

رضب املحافظة 2018م. 
مشــريا إىل أن املقطع املترضر تم إصالحه عىل 
نفقة جهة غري حكومية دون مراعاة تصاريف املياه 

وفتح أنابيب لعبورها.

تحذيرات للسائقين
ومن جانبه دعا مدير رشطة السري باملحافظة 
العقيد سالم عمر الكثريي، سائقي السيارات وزوار 
املحافظة الراغبني بزيارة محمية حوف برضورة 
توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل خالل موســم 

هطول األمطار. 
مشريا إىل أن معظم الخطوط والطرقات ال يوجد 
يف أطرافها حواجز لصد الرمــال، ومن املؤكد أن 
بعضها غّطي منسوب املياه الراكدة طبقة االسفلت 

فيه بالكامل جراء األمطار.

حوادث مرورية
ويف ذات السياق ثمن مدير رشطة السري بمديرية 
الغيضة املالزم حسني املراني الجهود التي بذلتها 
مؤسســة الطرقات يف معالجة األرضار لتخفيف 

حدت الحوادث املرورية.

الفتا إىل أن رشطة الســري تمكنت من تسجيل 
ثالثة حــوادث مرورية خالل يــوم واحد يف خط 
مديرية الغيضة - نشــطون نتيجة تراكم األتربة 

عىل الطرقات.
وأضاف بأن ما يقــارب عرشة حوادث مرورية 
مروعة حدثت أيضا يف منطقة هروت وخط شحن 
ونشطون، داعيا الســائقني لتوخي الحذر أثناء 

القيادة.

غرق سيارة في مجرى السيول
وبني املواطن أحمد عيد أحد أبناء مديرية الغيضة 
بأن املواطنني يف منطقة العــربي التابعة ملديرية 
الغيضة تمكنوا من إنقاذ سيارة بعد سقوطها يف 

مجرى السيول.  
مطالبا السلطة املحلية باملحافظة ببناء الجسور 
يف املناطق التي تشهد السيول بشكل دائم لتجنب 
وقــوع األرضار ومواصلة بنــاء الحواجز املائية 

لحماية األحياء السكنية القريبة من األدوية.

بنية تحتية ضعيفة
وشــهدت مديرية الغيضة وعدد من مديريات 
محافظة املهرة أمطارا غزيرة تســببت يف توقف 
حركة الســري، ســواء يف الخطوط الرابطة بني 
املديرية أو الشــوارع الداخلية يف مديرية الغيضة 
نتيجة افتقار املحافظة لقنوات لترصيف املياه من 

الشوارع.

:» العب المنتخب الوطني للشباب الكابتن أحمد السوادي لـ»

ندخل البطوالت اخلارجية وننافس ونسعد اجلامهري لكن أوقات ال ختدمنا الظروفندخل البطوالت اخلارجية وننافس ونسعد اجلامهري لكن أوقات ال ختدمنا الظروف
لم يعلم والدي أني أمارس كرة القدم إال عند إلتحاقي بمعسكر منتخب الناشئينلم يعلم والدي أني أمارس كرة القدم إال عند إلتحاقي بمعسكر منتخب الناشئين 

الكابتن »النفيعي« له الفضل في بروزي وتطور مستواي و »العولي« بمواصلتي لكرة القدمالكابتن »النفيعي« له الفضل في بروزي وتطور مستواي و »العولي« بمواصلتي لكرة القدم
العب موهوب بالفطرة داعب الكرة منذ صغره تميز يف مركز 

الظهري األيمن يجيد التغطية املتميزة والتقدم لألمام اذ برز كواحد 
من افضل الالعبني الذين قدمهم الكابتن محمد النفيعي ومساعده 
آنذاك بمنتخب الناشئني الكابتن محمد البعداني لكنه وصل إىل ما 
وصل إليه بعد قصة طويلة من العراقيل وضعت أمامه كان صغريا 
وكبريا بتفكريه إذ اجتهد كثريا يف تجــاوز العراقيل التي وضعت 
أمامه ، وانطلق من نادي 22مايو غري أن أسباباً تعرفونها من خالل 
هذا الحوار اوقفته عن ممارسة كرة القدم قبل أن يعود من خالل 
نادي الريموك وهناك جمع بني العمل بدراجته النارية ومواصلة 
مشواره الريايض وبإرصار العظماء تجاوز الصعوبات ووصل إىل 
املنتخبات الوطنية لعب مع الناشئني ثم واصل مع منتخب الشباب 

أنه الظهري الطائر الكابتن احمد السوادي فإىل الحوار:

  حاوره/ طارق السعيد

املهرة.. سيول جارفة تتسبب يف قطع الطرقات وارتفاع معدل احلوادث املرورية
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فقه سياسي     
تعددت أسماء الجبايات اإلمامية، والسلب يف النهاية 
واحد، تارة كانوا يسمونها زكاة، وتارة واجبات، ومرة 
ُعرش، وأخرى حق بيت املال، وُكله يف األول واألخري يتم 

باسم الله، ويُنهك عباد الله. 
جعلوا - أي األئمة السالليني - من الرعية امُلستضعفني 
مصدًرا رئيســيًا لدخل الدولة، ولم يبحثوا عن مصادر 
أخرى لذلك الدخل، وعن ذلك قال األستاذ أحمد محمد 
نعمان: »لقد بات مــن امُلقرر أنَّه ليس للحكومة مورد 
من موارد املال إال مــن أرض الفالح، ومزرعة الفالح، 
وعناء الفالح، وكد الفالح، فهو ُقوتُها، وقوتها، وكنزها، 

ومتجرها الذي ال تعرف سواه«.
وبلغ األمر باإلمام يحيى أنَّه كان يحدد مقادير الزكاة 
بنفسه، ويؤكد ذلك هذه الرسالة التي بعثها ألحد عماله 
9 فرباير 1926م، حيث قال: »قد سبق األمر إليكم بقبض 
علف الذرة من نفس شبام، بعد كل قدح ربع ريال، وحيث 
تحقق بأنَّ ذلك موافق للحق، نأمركم بالقبض من جميع 
ما تحت نظارتكم من املحالت، بعد كل قدح ربع ريال من 
ذرة وغريها، فخرج ما لم يستفاد بعلفه مثل الخردل، 
والحلبة، والقال، والعدس، والسعر، والذرة. وهذا اعتبار 
من الرصاب الحاصل بهذه الســنة، واجروا الضم عىل 
التزام ما يقاوم الثمن، ريال الزائد عىل الدرهم، فال بد 
من ضمه، حيث كان االلتزام برشط أن القبض بعد كل 

قدح ثمن ريال، فاعتمدوا هذا«. 
أوغلت تلك السلطات الغاشــمة يف تفتيت وتمزيق 
الشعب الواحد عىل قاعدة العصبية املذهبية والعرقية 
الساللية، وصريوهم - تبعاً لذلك - رعية وعساكر، ولقد 
عرَّف الشهيد محمد محمود الزبريي اإلمامة: بأنَّها فكرة 
مذهبية طائفية يعتنقها من القديم شطر من الشعب، 
وهم الزيدية - أي الهادوية - وأنَّ باقي اليمنيني ال يدينون 
بها، وال يرون لها حًقا يف السيطرة عليهم، ُمشريًا إىل أنَّ 
التَحكم اإلمامي خلق شعوًرا َمريًرا لدى الغالبية، وأبقى 

االنقسام ظاًل قاتًما رهيبًا يخيم عىل البالد.
وأكد القايض الزبريي أنَّ ســكان املناطق الشمالية 
الُعقالء منهم أبرياء من هذا االفتئات والظلم، وأنَّهم لبثوا 
الدهر الطويل يعانون مرارة الطغيان، ويرون فيه حكًما 
طارئًا عليهم، دخياًل عــىل حياتهم، يفرض عليهم إىل 
جانب الُسلطة السياسية سلطة روحية تعيش يف دمائهم 
كالكابوس الرهيب، وتُجرعهم امُلعتقدات املسمومة، ثم 

تُطلقهم عىل الفريق اآلخر كالذئاب املسعورة. 
مارس اإلماميون العبث عــىل عباد الله، يف حياتهم 
وممتلكاتهم، فاالستبداد امُلطلق، كان عنوان حكمهم، 
وهويته اللصيقة به، والطغيان األحمق، كان ُسلوكهم 
اليومي الذي يتباهون به، قادوا البالد والعباد بما أملته 
ة، وَفّصلوا فقهاً سياسيًا يشملهم  عليهم رغباتهم الفجَّ

بكل الخريات، ويستثني كل اليمنيني.

ألسنا ُمسلمين؟!
كانوا - أي أولئك األئمة الســالليني - يقولون إنَّهم 
يَحكمون بأمر الله، وباسم الحق اإللهي، وما من استبداد 
سيايس - كما قال الكواكبي - إال ويتخذ لنفسه صفة 
قدسية يُشارك بها الله، والطغاة - كما قال عيل الوردي 

- يعبدون الله، وينهبون عباد الله يف آن واحد. 
ولتوضيح هذه الصــورة أكثر، أترككــم مع هذه 
امُلقتطفات من قصيدة طويلة للشــاعر سليمان بن 
عبدالرحمن الكحييل الصلوي، عدد فيها تلك الجبايات 
التعسفية بمفردات دارجة أكثر ُشــمواًل، وهي - أي 
القصيدة - ُمرسلة يف األصل لإلمام الطاغية يحيى حميد 

الدين، جاء فيها:      
املؤمنــني أمــري  عنــا  بلغــوا 

املســلمني آذى  الظلــم  هــذا  أنَّ 
مهــني أمــر  يف  األمــة  تــرك 

مــا جــرى منــا ألســنا مســلمني
رشة لعــا ا يســتلمون  والً  أ

وهــي يف التخمــني رضبــة جائرة
دائــرة عليهــا  وعوائدهــا 

والرعايــا مــن عناياهــا ذاهلــني
البــدل ثلــث  بعــد هــذا طلبــوا 

النــاس بســهل وجبــل ازعجــوا 
العجــل بغايــة  فــوًرا  ســلموا 

باكئــني قهــًرا  ذاك  إذ  وهــم 
طفقــوا يحصــون أنــواع الثمــار

أول الدفــر اســم الدجــر صــار
والــذرة نوعــان بيضــاء وصفــار

برهــم حنطة واســم الهنــد صني
رابــع مــا ذكــر األغنــام  عــدة 

وعــر فــول  ثــم  واملخــرض 
وكــذا البســباس معهــا قد ســطر

والياســمني أتــت  والرياحــني 
حربيــة إعانــة  باســم  دمغــة 

ربيــة بحاجــة  املثــري  والغنــي 
جنبيــة يملــك  كان  قــد  والــذي 

باعهــا واعتــاض عنها بالســكني
تجــار يــا  باطنيــة  قالــوا  ثــم 

الفقــري منهــم وأربــاب اليســار
الحصــار غايــة  ذاك  وربــي  أي 

بيقــني فقــريًا  املثــري  يركــوا 
بعــد ذلــك طلبــوا عــرش الجمال

ريــال خمســة  إىل  ريالــني  مــن 
افزعــوا النســوان منهــا والعيــال

ثــم صاحــوا يــا أمــان الخائفني
النحــل وفيهــا أرشكــوا اردفــوا 

يملكــوا لــم  والــذي  مالكيهــا 
يهلكــوا وكادوا  النــاس  تلــف 

يــا لطيــف الطــف بنا واملســلمني
فلــوس يبغوهــا  الفطــر  وزكاة 

قدرهــا أضعــاف أضعــاف النفوس
غمــر النــاس بهــا هــم وبــؤس

حائريــن كالســكاري  فراهــم 
جانبــي أهانــوا  راجعــت  وإذا 

أهــون الشــتم لنــا: يــا ناصبــي
مــا درينــا ما الســبب يــا صاحبي

املســلمني دمــاء  يســتحلون 
اإلمــام أنصــار  القــوم  هــؤالء 

األنــام أمــوال  كل  اســتباحوا 
والحــرام املوجــود حــال  أخــذوا 

متطوعــني نَّهــم  أ ويقولــوا 
وسبق ملحمد بن محمد زبارة أن خاطب اإلمام يحيى 
حميد الدين بقصيدة طويلة أسماها )الدين النصيحة(، 

ومنها نقتطف:
تناهــوا تناهــوا عن عمــوم التظالم

وتهويــن أمــر الظلم عــن كل ظالم
وتغميــض عــني عــن فضــح آمر

هلــوع ولــوع باقتنــاص الدراهم
وجعــل حقــوق املســلمني ُمباحة

لقــاض وســجان وجنــد وخــادم
حــرام حــرام أْن تكونــوا ذريعــة

لعمالكــم يف فعــل هــذي الجرائــم
يســمونها حينًــا مصارف عســكر

لــوازم بقايــا  أو  هدايــا  وحينًــا 
وحينًــا إعانــات وحينًــا بأجــرة

وحينًــا بــآداب عــى جــرم جارم
وجــل نقــود املســلمني بدوركــم

بــال دفــر فيهــا وال رقــم راقــم
ومالهــم املســلمني  زكاة  كأن 

تــراث أبيكــم أحــرضت للتقاســم
وال تجهلــوا نظــم األمــري محمــد

 )ســماًعا( ملــن يف عــرصه املتقادم
     وقد أشار إىل هذا الظلم الفادح، املنايف للحق والعدل 

القايض يحيى بن محمد اإلرياني بقوله:
الزمــان يبــدي  الــذي  يف  تأمــل 

األوان بــه  أتــاح  قــد  ومــاذا 
لبيــٌب تأملهــا  لــو  أمــوٌر 

بعــني العقــل حــار لهــا الجنــان
أرض بــكل  الفســاد  عــمَّ  لقــد 

بيــان لــه  يُســتطاع  ال  بمــا 
أحكــم العقــل يقيض خــرص زرٍع

الزمــان بــه  وطــاح  أودى  وقــد 
الحــاليل عســاكر  الســبب  كل 

كما يحفظ املوروث الشعبي العديد من املهايد التي 
تصور تلك امُلعاناة املتفاقمة، ويف أعايل جبل صرب - حيث 

أقطن - كان ثمة ُمخمن يُدعى )عياش( - لم أجد اسمه 
كاماًل - اُشتهر بظلمه الشديد، ووصل به األمر أْن اعترب 
أشجار الزرب الشوكية أشجار بُن، وأحصاها وقيدها يف 
دفاتره عىل هذا األساس، وكم عانى املواطنون جراء ذلك، 

وُكنَّ النساء حال مقدمه يُرددن:
هــذي الســنة كل املخــازن أعطال

عياش خــرج بكى الشــيب واألطفال
أما الرجال فكانوا يهجلون:

لــعــنــــة عــــىل عــيــــاش
تُــــوجــــشــــــه وجــــاش

تــنــزل عــظــامــه أمــجــاش
وقد اســتجاب الله بالفعل لدعــوات أولئك الرعية 
املظلومني، وأصيب عياش - كما تشري الذاكرة الشفهية 

- بمرض خطري هدَّ عظامه، وكان سبب وفاته.
ويف ناحية بالد الطعام بمحافظة ريمة، كان هناك 
- كما أفاد الباحث عيل حســني الزبري - ُمخمن يُدعى 
عثمان دبش، وقد هجاه الشــاعر الشعبي عيل محمد 
جريد بقصيدة طويلة عرَّج فيها عىل تلك املظالم، ومن 

تلك القصيدة نقتطف:
يـــا اللـــه تزيـــل الطـــوَّاف

الـنـقـم نـقـمــــة  طــــوَّاف 
عثمـــان دبـــش ال قد مــــات

نــــــادم يــــــزوره  وال 
أبــــوه فــــي امُلـزدلـفــــات

الـحـرم شـيــــطان جــــاور 
ـُرمـى بـقـعــــر الـجـمـرات ي

جـهـنــــم بـقـعــــر  واال 
قات وأربـــع  ثـــالث  يشـــتي 

وثـالثــــة أربـعــــة خــــدم
ســــرات لــــه  ــــروا  وَعـمِّ

نـــــادم يــنـــــادم  وال 
وفـتـات وسـمــــن  عســــل 

ـُتـمــــم كـبــــاش وبــــر م
ويف الحجرية كما يف ريمة، وجبل صرب تكرر ذلك الظلم، 
وقد اهتمت الذاكرة الشفهية بتوثيقه، ومن أهازيج تلك 

املنطقة امُلتداولة نقتطف:    
من قل مــا بيــده قالوا لــه مجنون

أرضه مــع الدولة وســالحه مرهون
الحــاليل والعامــل  إمــام  دولــة 

عيــايل  ُقــوت  املأمــور  نهبنــي 
والحاليل - هنا - هو القايض حسني الحاليل اآلنيس، 
عامل اإلمــام يحيى عــىل منطقــة الحجرية خالل 
عرشينيات وثالثينيات القرن الفائت، وقد تم تعيينه يف 
ذلك املنصب يف ديسمرب 1926م، فيما خلَّد الشاعر سعيد 
الشيباني اســمه يف غنائيته الرائعة )يا نجم يا سامر 
فوق املصىل(، وسجل فيها أيًضا ظلمه، وأماني الرعية 

يف التخلص منه ومن عساكره، جاء فيها:        
ســايل غــري  والقلــب  هجرتنــي 

الحــاليل عســاكر  الســبب  كل 
بكــر مــن الربــة غبــش يــاليل

بيــده ســبيل بجيبــه أمــر عــايل
ربــي اســتمع يــا هــادي كل حائر

ملاطــر شــوقها  الرعيــة  دعــا 
يســقي الجــرب يســيل الخواطــر

العســاكر مــن  القريــة  يُطهــر 

قضاء ُمبرم
وليت أمر الظلم توقف عند ذلك الحد، فبعد التخمني، 
والكشف يأتي دور بيت املال، وهي الجهة التي تحوي 
دفاتر تقديرات املخامنة، والكشافني، ومن خاللها تتم 
امُلقارنة بني ما كان وما صار، وإْن كانت تلك التقديرات 
أكثر من العام املايض اعتمدوها، وإْن كانت أقل رفضوها، 

وخاطبوا الرعية أْن يسلموا ما سبق دفعه.
وإذا جادت السماء يف سنة ما بغيثها، وأخرجت األرض 
غالتها بكثرة، خالًفا عن السنوات السابقة، فإنَّ الزكاة 
تتضاعف، وتُصبح ثابتة يف الدفاتر، حتى لو تغري الحال 
إىل األسوأ، وغادر الناس قراهم، وحول هذه الجزئية قال 
عبدالرحمن البيضاني: »وحتى إذا هاجر بعض أهايل 
املنطقة فراًرا من الزكاة؛ أمر اإلمام بأْن تضم أنصبتهم 
منها عىل جريانهم، ألنَّ اإلمــام يريد نفس املقدار من 

املال«!
وُخالصة هذه املأساة أنَّ ما تم تسجيله يف الدفاتر فهو 
كالقضاء امُلربم الذي ال يجوز نقضه، وال تخفيفه بحاٍل 
من األحوال، حتى لــو انقطع الغيث، وعمَّ الجفاف، أو 
جرفت السيول األرض، أو أصيبت الزراعة بآفات قاتلة، 

أو غادر - كما سبق أْن ذكرنا - الناس ُقراهم!
ويف حال ما كانت تلك التقديرات ُمتساوية، فيضاف 
لها بعض التعديالت، ويُضــاف ما ال بد منه احتياًطا، 
عىل اعتبار أنَّ املخامنة قد يكونوا تهاونوا يف حق بيت 
املال، وييل ذلك ضم العائد، وُعرش العرش، وحق العلف، 
والرهينة، ثم يجري التسعري، وهو تقدير قيمة الزكوات، 
ألنَّها يف الغالب ال تدفع عينًا؛ بــل تؤخذ قيمتها نقًدا، 
وللمالية سعر مخصوص يختلف كثريًا عن سعر السوق؛ 
بل وأكثر منه بثالثة أضعــاف، وهنا يضطر الرعوي 
املسكني أْن يبيع جميع ُممتلكاته ليفي بذلك، أو يغادر 

أرضه فراًرا من ذلك.

ماذا نريد أْن نفعل؟
كان اإلمام يحيى دائم االتصال والتواصل برعيته، عرب 
عساكره امُلتوحشني طبًعا، ال ليتفقد أحوالهم، ويُنفذ 
َمطالبهــم، عماًل بقول - من يدعــي أنَّه جده - النبي 
محمد صىل عليه وسلم: »ُكلكم راٍع، وُكلكم َمسؤول عن 
رعيته«، وإنما لكي ينهب أموالهم، ويتفنن يف أذيتهم، 
ويُمعن يف إذاللهم، عماًل باملقولة االستعبادية الدارجة: 
»َجوع َكلبك يتبعك«، وهي العبارة التي هذبها بقوله: 

»غرب الشميل إذا لم يُظلموا َظلموا«!
وقد تَحدث الشاعر عبدالله الربدوني عن ذلك التواصل 
السلبي، وصور تلك العالقة االستغاللية بقوله: »كان 
اإلمــام يحيى ال ينقطع عن قريــة أو منطقة إال مدة 
قصرية، فقد كان مأموروه وجنوده يمســحون البالد 
طواًل وعرًضا، يتحسسون ما يجري، ويتحصلون ثمرة 
ما ينبت وما يتحرك، يأتي امُلخمن عند بزوغ الثمرة، يليه 
القباض عند حصادها، يليه الكاشف عىل القباض، يليه 
العسكري لتحصيل البواقي، يتبعه َعدَّاد املوايش، ثم ُمثمر 
الخرض والفواكه، فيدوم اتصال اإلمام بالشعب عىل ِطيلة 
العام، عن طريق املأمورين والعساكر، ويزيد اتصاله 

أعنف إذا نجمت أحداث، واحتدم ِشجار«.
وحني قام أحد أصدقائه - أي أصدقاء اإلمام يحيى 
- بُمراجعته يف التخفيف من جور الرضائب التي كان 
يَفرضها عىل امُلواطنني، خاطبــه بقوله: »هل رأيتهم 

يحملون البصائر ويعرضون أرضهم للبيع؟!«.
     وقد َعمل األحرار األوائل عىل تحسني تلك العالقة 

الشــائكة، وإيجاد قانون رادع ينظمها، ولو عدنا إىل 
أدبياتهم الحافلة بتلك املآيس، لوجدنا أنَّ رفع الظلم عن 
الرعية املســاكني كان البند األول يف سلسلة مطالبهم 
اإلصالحيــة التي قدموها لإلمام يحيــى حميد الدين 
1934م، ليتعمق األســتاذ أحمد محمد نعمان يف ذات 
األوجاع واملطالب يف رسالة شهرية أسماها )األنَّة األوىل(، 
موجهة لويل العهد أحمد يحيى حميد الدين 1937م، سبق 
وأْن اقتطفنا فقرات منها، وأثرينا بها موضوعنا بشمول.

وقد جاء يف ُمقدمة تلك األنَّة: »يا صاحب السمو، إن 
أشد آالم اإلنسان هو األلم الذي ال يستطيع أن يشكوه 
فما أشــد آالم رعيتكم، وما أعجزهم عن الشكوى؛ بل 
ما أخوفهم من األنني والتوجع والتأوه، هؤالء رعيتكم 
يناشدونكم العدل واإلنصاف، فقد انقطع أملهم بعد الله 
إال منكم، وقلَّ رجاؤهم إال فيكم، فهل لكم أن تجعلوا حداً 
للمصائب النازلة بهم، واملظالم التي أقضت مضاجعهم، 
وسلبت راحتهم، وأقلقت بالهم، وكانت هي أكرب عامل 
يف تفضيلهم البالد األجنبية عىل وطنهم، والهجرة عىل 

اإلقامة«.
ويف ذات العام أرسل التاجر نارش عبدالرحمن العريقي 
بمجموعة مطالب ُمتصلة باسمه وباسم الجالية اليمنية 
بمستعمرة رشق أفريقيا، واألخري كان فيما بعد وأخوه 
شاهر من أكرب الداعمني لحركة األحرار الدستوريني، 
وتعرض للسجن، وخرس يف سبيل ذلك ُجلَّ أمواله، ونجا 
من املوت بأعجوبة، واملطالب التي بني أيدينا قدمها إىل 
ويل العهد أحمد، ومنه إىل والده اإلمام يحيى حميد الدين.
نص أول بند من بنود تلك الوثيقة األربعني عىل رفع 
الظلم عن الرعايا، فيما دعت باقي املطالب إىل توظيف 
ذوي الكفاءة، ومحاربة الرشوة، وتفعيل الرقابة اإلدارية، 
ونرش التعليم، وفتح مدارس عىل األسلوب الحديث، وفتح 
مدارس صناعية وزراعية، وإرســال البعثات الطالبية 
إىل أوربا، وإيجاد مكاتب صحية، وتشييد مستشفيات 
بعموم املدن اليمنية، وتوفري املياه، وفتح مكاتب بريدية، 

وتعزيز حضور العملة الوطنية، وغريها من املطالب.
ويف بداية العام 1941م ذهب القايض محمد محمود 
الزبريي إىل صنعــاء لتقديم برنامــج )جمعية األمر 
باملعروف( إىل اإلمام يحيى، وهو برنامج إصالحي شامل 
يقع يف 22 صفحة من القطع الصغري، ومقدمة كتبها 
بنفسه، متبوعة ب 37 مادة تحت عنوان: )ماذا نريد أْن 
نفعل(، وكانت جميع املواد تدور حول التمسك باإلسالم 
الصحيح، والدعوة إىل تطوير جميع مرافق البالد املالية، 
والصناعية، واإلدارية، وإزالة الظلم عن الرعية املساكني، 
وهو األمر الذي أغضب اإلمام الطاغية عليه، فشكل لجنة 
مُلحاكمته برئاســة القايض زيد الديلمي، وحني تأخر 
األخري يف إصدار الحكم، وجه بحبسه وعدد من األحرار 

يف سجن املشبك يف جبال األهنوم.
كان القايض الزبريي ال يعرف شيئًا عن تلك املظالم، 
حتى رآهــا أثناء تواجده يف لواء تعــز بأم عينيه، عرب 
حينها عن امتعاضه الشديد، وقال ُمتأمًلا: »أول نبضة 
من نبضات الوطنية أحسستها جياشة يف قلبي، فوارة 
يف دمي، كانت يف قضاء »القماعرة« حيث رأيت مشاهد 
من الظلم، واالضطهاد، والسلب، والنهب، تشمئز لها 
نفس الحر الكريم.. لقد كان ما رأيته ُمفاجأة لم أكن 
أتصورها، فأخذت ألول مرة أكتب رسالة عما شاهدته 
من فظائع، وأندد باألوضــاع القائمة.. ومن هنا كان 
يف مقدمات مطالب األحرار إلغاء الخطاط، والتنافيذ، 

والتخمني، وجعل الزكاة أمانة«.
وعىل صدر صحيفة )صوت اليمن( استمر األحرار 
بنرش مطالبهم ومطالب غريهم اإلصالحية، وقد حوى 
أحد أعدادها نصائح ومطالب علماء صنعاء، واملوجزة 

يف النقاط اآلتية:
- جعل الواجبات املالية أمانة عىل أصحابها يؤديها 

الرعايا واملواطنون من أنفسهم.
- إســقاط الجبايات )الرضائــب( الجمركية غري 
الرشعية، واملنهي عنها، مثــل املكس، وزكاة الباطن، 

وعائدات بيت املال.
- إلغاء نظام البقايا التي أرهقت كثري من الفالحني، 
والذي نتج عنها هجرة الكثري مــن الرعايا إىل خارج 

الوطن.
- منع أبناء اإلمام واألمــراء من مضايقة الناس يف 

معايشهم.
- تحسني رواتب املوظفني، ومنع الرشوة التي انترشت 

بشكل كبري؛ وذلك نظًرا لقلة رواتب القضاة.
مطالب األحرار األوائل اإلصالحيــة كانت داعية يف 
األســاس إىل املســاواة والعدالة االجتماعية، وتطبيق 
رشع الله، لُركز ُمقرحاتهم االقتصادية فيما بعد عىل 
إيجاد مصادر أخرى لدخل الدولة، تخفف من حدة تلك 
الجبايات التعســفية التي أثقلت كاهل الرعية، وهي 
مطالب - لألسف الشديد - لم يُعرها األئمة الطغاة أي 
اهتمام؛ بل ازدادوا ُعتًوا ونفورا، وُظلًما وفجورا، حتى 
أنَّ زوال ذلك الطغيان كان بنظر الرعية املساكني رضبًا 
من امُلحال، وحني تبدد بفعل الثورة السبتمربية امُلباركة، 
التي كان أبناؤهم ركيزتها األساسية، كانت دعوة أولئك 
املكلومني عىل أي ظالم ُمستجد تلخصها هذه العبارة: 

»زالك ما أزال بيت حميد الدين«.

بالل الطيب

»إن موقف الطاغية كذلك الذي َيقطع الشجرة لكي َيقطف الثمرة«، ِحكمة قالها الفيلسوف الفرنيس شارل 

مونتيسكيو قديًما، فجسدها األئمة من بيت حميد الدين وأسالفهم يف ُحكمهم الكهنوتي، وكما كانت اليمن 

بالنسبة لهؤالء قرية للجبايات الكبرية، كان الشعب تلك الشجرة الغنية بالثمار، التي سقطت يف األخري فوق 

من اعتدى عليها، وأردته قتياًل.

َتواصل سلبيَتواصل سلبي
1111 تاريخ

    كان اإلمام يحيى دائم التواصل برعيته، ال لكي يتفقد أحوالهم، وإنما لكي ينهب أموالهم، ويتفنن في أذيتهم!
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مدير الدائرة - رئيس التحرير
العميد الركن/ أحــمــد األشـــــول

مــديـر التـحـرير
عـقـيد/ عـبـداحلكـيم الشريحـي

مشرعنو اإلجرام
يقوم الفعل اإلجرامي عىل أسس مخالفة لثقافة املجتمعات 
السوية ما يدعو املجرم فيها للتســرّت قدر املستطاع كي ال 
يتعرض لغضبة املجتمع فيُعزل عن البيئة التي يمارس فيها 
فعاله القذرة، وذاك ما يجعل من الجريمة محدودة يف الكثري من 
البيئات الدينية، أو تلك البيئات املحكومة باألعراف أو القوانني.  
وألن الساللة الرسيّة تتسم بالشذوذ عن طبائع اليمنيني يف 
كافة شــؤونها، فهي كذلك يف ميدان اإلجرام، إذ يحاولون أن 
يصيغوا أفعالهم اإلجرامية ليخرجوها يف قالب متعارف عليه 
عىل اعتبار أنهم ال ينطلقون مــن غري األرضية القيمية التي 
يؤمن بها اليمنيون، فتأتي فرية الوالية ويوم الغدير يف إطار 
جرائم الساللة بحق العقل اليمني الذي يجعلون منه مطية 
الزدراء صاحبه، ويجعلون من نواتج الرتويج لخرافتهم مفاهيم 
تنتقص من إنسانية اليمنيني، وحينها تكون الجريمة التالية 
حتمية الورود، إذ إنهم وبعد أن يشــّكلوا بعض العقول عىل 
أساس اإليمان بالخرافة يدفعون بحامليها إىل ميدان الرصاع 
مع الحقيقة، فتكون النتائج الكارثية بحق املغرر بهم وبحق 

الشهداء يف طريق مقارعة خرافاتهم.
إن يوم الغدير لهو أغرب مناسبة يف عالم بني البرش، ذلك أن 
هناك غزاة وافدين عىل أرض اليمن يقولون يف هذا اليوم بملء 
فيهم: ال يحق ألصحاب األرض أن يحكموا أنفســهم، كونهم 
يفتقرون لجينات الغزاة، ولعل األغرب أن ينربي األشــقياء 
من اليمنيني ليؤكدوا ذلك االنتقاص لهم عىل اعتبار أنهم غري 
مؤتمنني عىل ذواتهم، وأن الحق يف الترصف يف أمرهم مرتوك 
لغريهم يف معادلة اختلت موازينها بشكل متفرد يدعو للغرابة 

والذهول.
إن ما يجري يف اليمن منذ االنقالب اإلمامي يُعد نشــازا ال 
ينبغي أن يدوم، فدين الله وقيم اليمنيني يعيشون أزمة خانقة 
ال يمكن أن تزول بحوار، وال أن يتم تعديل كفة االختالل عىل 
طاولة املفاوضات، إذ إن الخالف أعمق والرصاع أشمل، وذاك 
ما يحتم عىل الساسة البحث عن الحلول يف أماكنها الطبيعية كي 
ال يستمر التيه أكثر مما مىض، ولعل بيان مجلس االنقالبيني 
الرافض لتجديد الهدنة يؤكد أن الحل الذي يبغيه اليمنيون 
لن يتحقق دون رضيبة إضافية، وقد تربع األبطال يف امليادين 
لدفعها وما عىل الساسة إال أن يهيئوا األجواء، ويوفروا متطلبات 
الحسم الذي أصبح سهل املنال بعد أن توحد اليمنيون تحت 
مظلة املجلس الرئايس الذي تشــكل عىل أرضية جمهورية 
صلبة ستنبذ اإلمامة من ســاحاتها ليحيا األحرار يف أرضهم 

بأمن وسالم.

وزارة العدل تدشن البرنامج التدريبي لتدريب مدربين  متحف المكال يحرز جائزة التميز

بالدنا تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة تكرم نخبة من نجوم الفن
نظمت وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة 
حفال فنيا وتكريميــا لنخبة من نجوم الفن 

اليمني الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية.
ويف الحفــل الذي أقيم بقاعــة االتحادية 
بالعاصمة املؤقتة بحضور أمني عام رئاسة 
الجمهورية يارس الشــقي ووكيل محافظة 
عدن محمد الشــاذيل ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة 14 أكتوبر محمد بارشاحيل، كرمت 
الوزارة الفنان الراحل فيصل علوي، والفنان 
القدير عوض أحمــد، والفنانة القديرة أمل 
كعدل، والفنان الراحل بدوي الزبري، والفنانة 

سهري ثابت، والفنانة كاميليا عنرب.
ويف ترصيح صحفي عىل هامش الفعالية 
أكد وزير اإلعالم والثقافة والســياحة معمر 
اإلرياني عىل دور اآلداب والفنون يف الحفاظ 
عىل الهوية والوطنيــة، وتحصني الجيل من 
الثقافات املنحرفة والوافدة ومواجهة ثقافة 
املوت التي تروج لها مليشيا الحوثي اإلرهابية 

التابعة إليران.
وشدد الوزير اإلرياني عىل أهمية إيالء الراث 
واملوروث الفني والثقايف اهتماماً أكرب، كونه 
يشكل وعي الجيل بهويته وتاريخه وحضارته 
وتراثــه الوطني، منوهــاً بأهمية االهتمام 
بمجاالت الفكر والثقافة والفنون، يف صياغة 

هوية الجيل، ومواجهة العنف والتطرف.

أحــرز متحف املــكال، جائزة 
التميــز يف اإلرشــاد املتحفــي 
والثقايف )املشاركات املتفردة(، يف 
املسابقة التي تنافست فيها 16 
دولة ونظمتهــا املنظمة العربية 
للعلوم والثقافة واملنظمة العربية 

للمتاحف )االيكوا(.
وقال مدير عام فــرع الهيئة 
العامة لآلثار واملتاحف بســاحل 
حرضمــوت ريــاض باكرموم: 
"إن اإلنجاز يعــد األول يف تاريخ 
املتحــف".. مشــرياً إىل أن هذه 
الجائزة التي أحرزها متحف املكال 
ممثالً عن الجمهورية اليمنية يف 
املسابقة الدولية، تعد بمثابة بارقة 
أمل لهذا الوطــن يف ظل الظروف 

الراهنة.
ويف ســياق متصل، يحتضن 
متحف املكال، حاليــا، فعاليات 

أسبوع البلدة الذي يتضمن إقامة 
العديد من األنشطة الثقافية منها 
معرض صناعة السفن التقليدية 
الحرضميــة، ومعــرض )رمال 

ذهبية( للفن التشكييل، ومعرض 
الكتاب الحرضمي، بمشــاركة 
مركز حرضموت للدراسات ودار 

األسعاء بالشحر.   

دشنت وزارة العدل، بالعاصمة 
املؤقتة عدن، ورشة تدريب مدربني 
ملنتســبي الوزارة يف إطار تدريب 

وتأهيل الكادر الوظيفي.
ويهدف الربنامج الذي سيستمر 
حتى نهاية العام 2022م، إكساب 
موظفي الوزارة عدداً من املهارات 
واملعلومات حول عدد من برامج 
اإلدارة العامــة وكتابة التقارير 

وإعداد الخطط.
وأكد وزيــر العدل القايض بدر 
العارضة، حرص الوزارة عىل تأهيل 
وتنمية قدرات موظفي الوزارة يف 
مختلف مجاالت العمل.. مشــرياً 
إىل أهمية الــدورات التدريبية يف 
تطوير أداء العمل.. داعياً املتدربني 
إىل االستفادة من مفردات الدورة 

وتطبيق ما سيتلقونه عىل الواقع 
العمــيل، وبما يخــدم املصلحة 

العامة.
من جانبه أشار وكيل الوزارة 

لقطاع الشــؤون املالية واإلدارية 
القايض طارق العزاني، إىل أن مثل 
هذه الربامج التأهيلية تسعى إىل 
إيجاد كادر وظيفي مؤهل يعزز 

شاركت بالدنا، يف اجتماع الجمعية العمومية 
لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري، املنعقد يف العاصمة املرصية القاهرة بوفد 

ترأسه وزير النقل الدكتور عبد السالم حميد.
ناقش االجتماع، ما حققته األكاديمية خالل 
السنوات املاضية من تقدم وتوسع يف أنشطتها 
األكاديمية والفروع التابعة لها ال سيما ما يتعلق 
بتأهيل الكوادر مــن مختلف البلدان العربية يف 

مجال قطاعات النقل البحري واملوانئ وكافة 
الخدمات اللوجستية البحرية والبحث العلمي 
واالستشارات الفنية والعلمية يف مجال األنشطة 
البحرية إىل جانب تطوير وتعديل بعض اللوائح 
التي تخدم رفع مســتوى نشاط األكاديمية يف 

خدمة دول املنطقة العربية. 
ويف االفتتاح، حــث رئيس الجمعيــة العمومية 
لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

وزير النقل اللواء كامل عبد الهادي، عىل اإلرساع يف دعم 
املبادرة املرصية املقدمــة للمنظمة البحرية الدولية 
بشأن إنشاء فرع للمنظمة البحرية الدولية يف القاهرة 
لخدمة مصالح البلدان العربيــة لعرضه يف اجتماع 

املنظمة البحرية خالل األشهر القادمة.
شــارك يف االجتماع وكيل الــوزارة لقطاع 
الشؤون البحرية واملوانئ وعضو املكتب التنفيذي 

لألكاديمية القبطان عيل الصبحي. 

وزارة الشؤون القانونية 
وحقوق اإلنسان تختتم 
دورة حول آليات الرصد 

والتوثيق  

أنهى ٢٥ من منســقي وزارة الشؤون 
القانونية وحقوق اإلنسان ومنظمات 
املجتمع املدني بالعاصمة املؤقتة عدن 
فعاليات الدورة التدريبية حول الرصد 
والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنســان 
وإعداد التقارير يف إطار القانون الدويل 
اإلنساني الذي نفذته الوزارة بالرشاكة 

مع منظمة نداء جنيف.
تلقى املشاركون يف الدورة عىل مدى 
ثالثة أيام عددا من املعلومات واملهارات 
الخاصة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان 
وتوثيقها وإعداد التقارير للمساهمة يف 
رفع مســتوى أدائهم العميل عىل أرض 

الواقع.
ويف اختتام الدورة أشار وكيل وزارة 
حقوق اإلنســان فهمي نعمان إىل أن 
الدورة ستسهم يف بناء قدرات ومهارات 
الناشطني والحقوقيني والقانونيني يف 
مجال الرصد وكتابة التقارير وكيفية 
التوثيق لجرائم االنتهاكات املرتكبة يف 
اليمن وفقا للتصنيــف القانوني الدويل 
للقيــام باملتابعة واملنــارصة لتحقيق 

املساءلة وعدم اإلفالت من العقاب.

ُشـهداؤنـاُشـهداؤنـا
ُعظماؤناُعظماؤنا

من تحسني األداء الوظيفي.
وأوضحت مديــر عام التدريب 
والتأهيل بــوزارة العدل القايض 
بثينة وطني، أهمية تنفيذ مثل هذه 
الربامج النوعيــة لتأهيل الكوادر 
والفنية  املتخصصة  الشــبابية 
باعتبار العنرص البرشي الركيزة 
األساســية يف النهــوض بعجلة 

التنمية.   

بالدنا تشارك في المؤتمر اإلقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
شاركت بالدنا يف أعمال املؤتمر اإلقليمي 

الرابع رفيع املستوى لحماية وتعزيز حقوق 

اإلنســان، الذي عقد يف مقر األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية بوفد ترأسه نائب وزير 

حقوق اإلنسان الدكتور سمري الشيباني.

ووقف املؤتمر الذي استمر يومني وحرضه 

رئيس الربملان العربي عادل العسومي ووفد 

رفيع من مفوضية األمم املتحدة السامية 

لحقوق اإلنســان أمام أثر وانعكاســات 

جائحة كوفيد- 19عىل حقوق اإلنسان يف 

املنطقة العربية، وإبــراز الجهود املبذولة 

للحد من تبعات الوباء اقتصادياً واجتماعياً، 

وتشخيص التحديات القائمة.

وتطــرق إىل أبرز الدروس املســتفادة، 

والخطــوط العريضة لخارطــة الطريق 

املستقبلية ملواجهة الوباء.

تنظيم حلقة نقاشية بعدن 
لبحث سبل التنسيق المشترك 

للتوعية بأضرار المخدرات 

نظمت وزارة العدل، بالعاصمة املؤقتة عدن، حلقة نقاشية لبحث 
سبل التنسيق املشرك مع الجهات املعنية للتوعية بأرضار املخدرات، 
وخطورتها عىل الشباب، وذلك يف إطار نرش التوعية بأرضار ومخاطر 

املخدرات وانعكاساتها عىل الشباب واملجتمع برمته.
وأكد وزير العدل القايض بدر العارضة، عىل أهمية التنســيق 
املشرك بني الجهات املعنية ومنظمات املجتمع املدني، والرشاكة 

بفاعلية لإلسهام يف التوعية ملواجهة هذه اآلفة ومكافحتها.
من جانبه، استعرض مدير عام العالقات العامة والتوجيه املعنوي 
بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، االسراتيجية التي تنتهجها 
الوزارة والقائمة عىل الســعي يف مواجهة انتشــار هذه الظاهرة 

واإلجراءات اإلدارية والعقوبات التي تقع عىل مروجي املخدرات.
فيما أكد وكيل محافظة عدن لشــؤون الشــباب عبد الرؤوف 
السقاف، أن الســلطة املحلية ســتعمل جاهدة عىل تذليل كافة 

الصعوبات ملكافحة املخدرات.
واستعرضت الدكتورة سلوى بريك، اآلثار الناجمة عن انتشار 
وتعاطي املخدرات وخاصة مادة )الشــبو( التي ُتعد األشد فتكاً 

باإلنسان.     

بحث رئيس الوحدة التنفيذية 
للنازحني نجيب الســعدي مع 
وفد املفوضية السامية لالجئني 
برئاسة مساعد املفوض لشؤون 
العمليات رؤوف مازو، أوضاع 

الالجئني والنازحني يف بالدنا.
وقــدم الســعدي عرضــا 
النازحني  توضيحيا عن وحدة 
ودورها ونشــاطاتها ومرحلة 
تطورهــا مــن 2018م حتى 
اللحظــة، والتحديــات التي 
واجهتهــا والنجاحــات التي 

حققتها خالل تلك الفرة.
وأشــار إىل ارتفاع نســبة 

األولويات  وإىل  االحتياجــات، 
املتمثلة يف االنتقال إىل املشاريع 
املســتدامة بدعــم الخدمات 
األساسية وتبني مشاريع مدرة 
للدخــل، وحل مشــاكل ندرة 
املأوى وســوء حالته من خالل 
توفري مأوى مالئــم للنازحني 
يتكيف مع مختلف عوامل املناخ 
الطبيعية، إضافة إىل مشــاكل 
تهديدات اإلخالء التي يتعرض لها 
النازحون يف العديد من املخيمات.
من جانبه أكــد رؤوف مازو 
أن توجه املفوضيــة هو تبني 

مشاريع دائمة ومدرة للدخل. 

رئيس الوحدة التنفيذية يبحث مع مفوضية 
الالجئين أولويات النازحين في بالدنا 
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