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سياسيون يوّجهون ٣ رسائل لعلي محسن وحزب اإلصالح ونظام آل سعود
وّجه عدد من الناشــطين السياسيين في اليمن رســائل ثالث لمن يهمه أمر مجريات األحداث 
والتطورات الدراماتيكية المأســاوية التي يشهدها الوطن.. وبالذات ما يتعلق بتنفيذ مخطط 
االنفصــال والتشــطير والتمزيــق الذي يقوده وينفــذه عبدربه منصور هــادي بدفع وتخطيط 
ام دولة اإلمارات وفــق أجندة اســتخباراتية بريطانية  وتمويــل من قبل نظام آل ســعود وحــكَّ
اســتعمارية مرســومة مســبقًا، األمر الذي يفــرض على كل يمنــي حر التصدي لهــذا المخطط 

التدميري االنفصالي وتنبيه األدوات التي تقوم بتنفيذ هذا المخطط..

ــه أولئك الناشطون الرسالة األولــى إلى اللواء علي  ووجَّ
محسن صالح األحمر (اللواء وليس الفريق، كونه ُمنح 
رتبة اللواء من شرعية الدولة التي كانت قائمة على أرض 
الوطن وتستمد شرعيتها من الدستور ومن اإلرادة 
الشعبية التي عّبر عنها اليمنيون من خالل صناديق 
االقتراع عام ٢٠٠٦م، وليس الفريق علي محسن الذي 
ُمنح هذه الرتبة من الرياض) كونه (من حيث إنه يدري أو 
ال يدري) رأس الحربة في تمزيق الوطن وقيادة األعمال 
القتالية في المناطق الشمالية بين أبناء الشمال أنفسهم 
انطالقًا من مأرب، في حين يجري الترتيب الستكمال 
كيان الــدولــة االنفصالية في الجنوب بمعزل عن من 
يّدعون أنهم جزء من دولــة الوحدة التي يقوم هادي 
بتفكيك أوصالها في غفلة منهم، وليس أدل على ذلك 
من التعيينات والقرارات التي يصدرها هادي بتعيين 
الجنوبيين في المناطق الجنوبية، وتعيين الشماليين في 
الشمال، وتغذية وتمويل التناحرات والصراعات فيما 
ل لهادي أو يتوهم  بين الشماليين، في الوقت الذي ُيخيَّ
بأنه سيضمن الحماية الكاملة لدولة للجنوب من قبل 
السعودية واإلمارات، التي فشل مخططها عام ١٩٩٤م، 
والتي تعيد الكّرة منذ العام ٢٠١٤م، ولكنها بالتأكيد 

ستفشل.
والرسالة الثانية وجهها الناشطون السياسيون لحزب 
اإلخــوان المسلمين وعلي محسن صالح اإلخواني، وإلى 
جانبه الزنداني واليدومي واآلنسي وحميد األحمر والعرادة 
والعكيمي والحنق وجباري والحميري، الذين جعلوا من 
أنفسهم ومن حزبهم مطية لتنفيذ مخطط تمزيق 
وتشطير الوطن والعودة به إلى ماقبل عام ١٩٩٠م 
وليس ذلك فقط، وإنما إشعال الحروب والصراعات في 
شمال الوطن وبين أبناء وقبائل ومناطق الشمال، والدفع 
بهم لقتال إخوانهم بتخطيط وتمويل سعودي، تنفيذًا 

لمخطط سعودي قديم - جديد هدفه إشاعة 
الفوضى وإقالق األمن وتفكيك المجتمع وتخريب 
وتدمير مؤسسات الدولة، وإشعال الحروب في 
المحافظات الشمالية باعتبارها (في اعتقادهم) 

ــذاء للسعودية، وهو ما  منبع الخطر واإلي
يفرض على حزب اإلصالح وأقطابه التنبه 
لذلك والتوقف فورًا عن الخوض في أعمال 

القتل والتدمير إلخوانهم ومقدرات وطنهم، والعودة إلى 
الحوار مع القوى الوطنية المناهضة للعدوان ولمخططات 
تمزيق وتفتيت اليمن، وفي مقدمتهم شركاؤهم في 
عوا معهم 

ّ
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، الذين وق

اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وأن يعملوا معًا على 
إفشال مخطط تمزيق اليمن، والحفاظ على الوحدة 
اليمنية، والوفاء ألرواح ولدماء الشهداء والجرحى الذين 
زهقت أرواحهم وسفكت دماؤهم في جبهات وخنادق 

ُ
أ

الدفاع عن الوحدة، وأن ال يكونوا المطية التي يسعى 
أعــداء الوطن والوحدة عبرها إلى تنفيذ تجزئة اليمن 
وإشغال أبنائه باالقتتال فيما بينهم، وأن ال يتنكروا لما 

قدموه من تضحيات من أجل الوحدة.
والرسالة الثالثة واألخيرة وجهها الناشطون لنظام آل 
سعود وفحواها أن اليمنيين سيظلون حريصين على 
أن تكون عالقتهم بإخوانهم وجيرانهم في السعودية 
قائمة على ُحسن الجوار ووحدة المصير والهدف الواحد، 
ولن تكون اليمن وال يمكن أن تكون مصدر خطر عليهم 

مــن منطلق أن أمــن اليمن من 
أمـــن الــســعــوديــة والــعــكــس 
صحيح، وأن األفضل للنظام 
السعودي ان يكون سندًا 
وعونًا إلخوانهم اليمنيين 

لــــوحــــدة اليمنية  وا
ــــدًال مـــن الــتــآمــر  ب

وعلى  عليهم 

وحدتهم، وأن تحرص قيادة المملكة على عدم تسخير 
ثرواتها وإمكاناتها للتآمر على جيرانها وعلى اآلخرين، 
والكف عن السعي لشراء الذمم والمواقف سواء في أوساط 
المؤسسات والمنظمات الدولية أو بعض أنظمة الحكم 
في العالم لتمرير أجندتها التآمرية ضد اليمن واآلخرين، 
وإصرارها على إشعال الحروب في المنطقة، والكف عن 
دعم التنظيمات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة التي 
ستنقض عليها قبل غيرها، وهي كالعقارب، وستقوم 
بلدغها مهما طال الزمن، وأن تعي قيادة المملكة واألمراء 
الشرفاء أن السعودية هي المستهدف األول من مخطط 
تفكيك وتجزئة المنطقة خدمة للمصالح االستعمارية 
الدولية التي تهدف إلى إضعاف األمة العربية واإلسالمية 
من خالل إذكاء الصراعات والحروب فيما بينها وبالتالي 
االستحواذ على مقدرات األمــة وثرواتها لصالح قوى 
االستعمار واالستكبار العالمي، وفي المقدمة أمريكا 

وبريطانيا وإسرائيل وكل القوى الطامعة.

 بيد أن نتائج المواجهات الضارية تؤكد أن الجيش واللجان ومتطوعي 
أبناء القبائل فعًال أصبحوا ومع بداية عام ٢٠١٧م يخوضون معركة 
وطنية من أجل أن يكون هذا العام هو عام النصر على أعداء الوطن 

والشعب.
 وبحسب خبراء عسكريين ومراقبين سياسيين فإن الجيش واللجان 
استطاعوا خالل األيام الماضية إشعال األرض نارًا تحت أقدام العدوان 
ومرتزقته في تأكيد على استعداد وجاهزية قتالية لهزيمة المعتدين.
«الميثاق»: أن المعركة العسكرية ستكون لصالح الشعب  وأكدوا لـ
اليمني وسيخسرها تحالف العدوان ومرتزقته ال محالة، السيما وقد 
أظهرت مواجهات األيــام الماضية أن جحافل الغزاة ومرتزقتهم 
مخترقون وخططهم مكشوفة وفــي مرمى المدافع والصواريخ 

اليمنية..
 هذا خالفًا عن أن الضربات التي وجهتها القوة الصاروخية األيام 
الماضية مثلت ضربات قاضية لقوات تحالف العدوان ومرتزقته، 
السيما وأن الصواريخ اليمنية قد استهدفت بشكل مركز أكبر تجمع 
للجماعات االرهابية التي تم نقلها من حلب عبر تركيا للقتال في اليمن 
والذين تم تجميعهم الى شعب الجن قرب باب المندب، إضافة الى 
الضربات القاصمة لقوات العدوان ومرتزقته في نهم والجوف وصرواح 

وشبوة. 
وأكد المراقبون السياسيون والخبراء العسكرون أن فرار المرتزق علي 
محسن من جبهات المواجهات في نهم ومارب وشبوة دليل خسرانهم 
للمعركة، كما أن دخول المرتزق هيثم قاسم طاهر في المواجهات 
جاء في محاولة إلخفاء هزيمة قوات تحالف العدوان في ذوباب وباب 

المندب وكرش.
الى ذلك شهدت جبهة ما وراء الحدود انتصارات جديدة يسطرها 
أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل، فقد 
أفاد مصدر عسكري أن وحدات الجيش استهدفت - الجمعة - موقع 
الضبعة بعدة قــذائــف، باإلضافة الــى استهداف  غرفة العمليات 
المشتركة في منفذ الخضراء في نجران بالمدفعية محققة إصابات 
مباشرة ما أدى الى مصرع ٦ عسكريين سعوديين وجرح ٩ آخرين 

بينهم ضابط.
في جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان رقابة القرن بعدد 

من القذائف محققة إصابات مباشرة، كما استهدفت مرابض مدفعية 
الجيش السعودي خلف قيادة علب في عسير، إضافة الى ذلك دخلت 
القوة الصاروخية في المواجهة باستهداف معسكر الجربة بصاروخ 
اورغان. ودكت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان عددًا من 

تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان.
وأوضح مصدر بجيزان أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت 
تجمعات وتحصينات للعدو السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال ما 

أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي المنتزه 

والمعنق محققة إصابات مباشرة في صفوف العدو.
تلوا في استهداف مدرعتهم وجرافة 

ُ
وكان عشرة جنود سعوديين ق

بصواريخ مضادة للدروع خلف موقع السديس في نجران، فيما تم 
تدمير مدرعة وآلية للجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء ومرتفعات 

رجالء بالمنطقة نفسها.

كما دكت القوات المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان السعودي 
في رقابة السديس بنجران وموقع الضبعة بالمنطقة نفسها ما أدى 
إلى مقتل واصابة عدد من المرتزقة. وبحسب مصدر عسكري فقد 
استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في 
مواقع المنتزه ومثلث الركبة وموقع القمايم في منطقة نجران.. وتزامن 
ذلك مع  قصف  صاروخي  ومدفعي  على تبة عامر وموقع مستحدث 
خلف اتصاالت العرق في عسير، فيما تم تدمير آلية سعودية محملة 

بالجنود في منفذ علب ومصرع كامل طاقمها.
الجدير بالذكر أن القوات السعودية تواجه انهيارًا في جيزان ونجران 
وعسير وهو االنهيار الذي- بحسب خبراء عسكريين- يربك الرياض 
ومرتزقتها، حيث إن محاوالت هادي ومحسن وهيثم فتح جبهات 
جديدة في بعض المحافظات اليمنية كان بهدف تشتيت قوات 
الجيش واللجان وتخفيف الضغط على القوات السعودية، غير أن هزائم 
مرتزقة السعودية في نهم وصرواح وتعز وشبوة جعلت السعودية 
مساحة مفتوحة أمــام الجيش واللجان الشعبية جــراء نقل األسلحة 
والمعدات العسكرية الى جبهات ومواجهات خاسرة في مارب وتعز 

وشبوة والجوف وحجة.

فتح  «هادي ومحسن» جبهات جديدة  محاولة لتخفيف الضغط على القوات السعودية

< استطاع الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون 
مــن أبنــاء القبائل وبنجــاح كبيــر أن يفتحوا خــالل األيام 
الماضيــة أبواب جهنم أمــام جحافل العــدوان ومرتزقته 
والجماعــات االرهابيــة مــن تنظيمــي داعــش والقاعدة 
وأنصار الشريعة ومن لف لفهم في مختلف جبهات الشرف 

وسحقوا كل مخططات العدوان تحت أقدامهم.
تصاعــد المواجهــات العســكرية وضــراوة المواجهات 
فــي نهم وصــرواح وباب المندب والجوف وشــبوة وكرش 
وحرض وميدي كلها تؤكد أن المعركة العســكرية بدأت 
تأخذ منحى آخر وخطيرًا في مواجهات تعد الرهان األخير 

للعدوان ومرتزقته..

ع  الصواريخ استهدفت أكبر تجمُّ
للجماعات اإلرهابية التي تم نقلها من حلب 

عبر تركيا للقتال في اليمن

أبطال الجيش واللجان 
رون انتصارات عظيمة 

ّ
يسط

قوات العدو في جبهة ما وراء الحدود
السعودي تنهار

 في جيزان ونجران 
وعسير

الصواريخ اليمنية تدك أوكار الغزاة واإلرهابيين وتحّول األرض إلى جحيم

مؤتمر قادة وزارة الداخلية يؤكد على فرض سيادة القانون وحماية أمن الوطن والمواطن

ضبط ١٤٩٢ إرهابيًا وإحباط ٧١٩ جريمة 
إرهابية قبل وقوعها

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالدور الوطني لألجهزة األمنية والنجاحات التي 
حققتها في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أثناء العدوان السعودي األمريكي وكذا دورها الكبير في 

ضبط الجرائم المختلفة.
وقال رئيس الوزراء- خالل افتتاحه السبت أعمال المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية تحت شعار " تعزيز 
الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان": " إن األحداث كشفت حجم المؤامرة الكبيرة على اليمن وأمنه واستقراره 
من قبل قوى العدوان ومرتزقته الذين لم يستطيعوا تحقيق أي اختراق في جبهة الحدود، حيث سعوا جاهدين 
وبكل ما أوتوا من قوة إلى اختراق وزعزعة الجبهة الداخلية إال أنهم فشلوا فشًال ذريعًا بسبب تماسك أبناء 
الشعب اليمني والتفافهم حول القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني 
وبفضل يقظة وانتباه األجهزة األمنية والقوات المسلحة"..وأكد أن ما يحدث في عدن والمحافظات الجنوبية 
من أعمال إرهابية وتخريبية دليل واضح على قبح مشروع العدوان ومرتزقته وعجزهم وفشلهم، حيث 
عملوا عمدًا على إفراغ المؤسسات واألجهزة األمنية هناك من كوادرها واستبدالهم بميليشيات ال تفقه شيئًا.
..وفي المؤتمر -الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن اللواء الركن جالل بن علي الرويشان ومدير 
مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وعدد من الوزراء والقيادات األمنية والعسكرية والمدنية- أشار وزير 
الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية في ظل 
الظروف التي تمر بها البالد جراء العدوان السعودي يهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خالل فهم 

واستيعاب واقع التحديات األمنية.
وأوضح أن االنتصارات التي تتحقق في جبهات الحدود وكذا الجبهة الداخلية، هي التي تحدد مسار الحرب 
والنصر.. وقال: " كلما حققنا إنجازًا أمنيًا معنى ذلك أننا حققنا نصرًا ضد العدوان ومرتزقته, مستفيدين في 
ذلك من التفاف الشعب وتوحده ضد العدوان "..وأكد أن وزارة الداخلية ستولي اهتمامها خالل العام الجاري 
نحو تطوير األداء األمني وتجاوز الصعوبات والتحديات األمنية في ظل ظروف العدوان الذي استهدف البنية 
التحتية لألجهزة األمنية. وقال: " إن اإلرهاب هو الوجه اآلخر للعدوان بل هو ذراعه وصناعته، حيث سلم عددًا 

من المحافظات الجنوبية للعناصر اإلرهابية التي تعيث فسادًا وإجرامًا بحق أبنائها " .
وأكد وزير الداخلية أن األجهزة األمنية رغم العدوان والصعوبات الناجمة عنه حققت نجاحات متميزة 
خالل العام الماضي من خالل ضبط أكثر من ٢٩ ألف جريمة وحادثة من أصل ٣١ ألفًا و ٤٣١ جريمة وحادثة 
مختلفة بنسبة ضبط بلغت ٩٥ بالمائة، باإلضافة إلى ضبط ألف و٩٥٣ مطلوبًا أمنيًا وجنائيًا وألف و٤٩٢ من 

العناصر اإلرهابية وإحباط ألف و٧١٩ جريمة إرهابية قبل وقوعها.
وأضاف: " إن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووحداتها األمنية ستعمل خالل العام الجاري على تحقيق مزيد 
من النجاحات في مختلف المجاالت األمنية كالمرور من خالل خطة سيتم تنفيذها قريبًا إلعادة ضبط الشارع 
وفي مجال السالمة المدنية والجنائية وفي الجانب التوعوي الهادف وغيرها من مجاالت عمل الشرطة بهدف 
تعزيز األمن واالستقرار والجبهة الداخلية وتوعية المواطن بخدمات الشرطة من خالل خلق عالقة تفاعلية 

تشاركية بينه وبين المؤسسة األمنية, كما أنها تهدف إلى تعزيز اليقظة األمنية لرجل األمن ".


