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«الميثاق»: أكاديميون لـ

ترويج العدوان انتصارات وهمية هدفه الحرب النفسية

º في البداية تحدث الدكتور علي حسن الخوالني 
 :

ً
قائال

- عندما تكون الجبهة الداخلية هشة وضعيفة يسهل على 
العدو اختراقها، وكلما كانت قوية ومتماسكة، كلما عجز 
العدو وكل أساطيل العالم عن اختراقها، وهــذا هو األمر 
الذي أرق العدوان السعودي، الذي أصبح متخبطًا ومحرجًا 
أمام الرأي العام العالمي، الرسمي منه والشعبي، على أساس 
ــقــالب) -حسب زعــمــه- خالل  ــه كــان سيقضي على (االن أن
أسابيع معدودة، واآلن ها هو العدوان سيدخل عامه الثالث 
بعد أسابيع، ولم يحقق أي انتصار، ســواًء أكــان سياسيًا أو 
عسكريًا؛ ونتيجة لذلك، نرى أن هذا العدوان أصبح في مأزق 
ومستنقع حقيقي وفشل في تحقيق مراده، أمام قوة وبسالة 
الجيش واللجان الشعبية وصمود الشعب اليمني، لم يجد غير 
استخدام أساليب الحرب النفسية والدعاية واإلشاعة، لعل 
وعسى أن ينال من عزيمة الجيش واللجان الشعبية والشعب 

اليمني الصامد والصابر.
ولهذا، ومن أجل رفع معنويات قوات العدوان السعودي 
المحبطة والــمــهــزومــة، وكــذلــك مــن أجــل رفــع معنويات 
مرتزقته وحلفائه، عمل العدوان على الترويج النتصارات 
وهمية معتمدًا في ذلك على القنوات اإلعالمية واإلذاعية التي 
يمتلكها، والمدعومة بأحدث تكنولوجيا التضليل والتزييف، 
لكن هذه الوسائل ما لبثت أن تعرت وُهزمت أمــام صمود 
وبسالة الجيش واللجان الشعبية، المتواجدين في أماكن 

الحدث والموثقين لألحداث بالصوت والصورة.
نعم كان وال يزال الهدف األساسي للعدوان هو النيل من 
عزيمة وإرادة الجيش واللجان الشعبية الذين يمتلكون سالح 
اإليمان بقضية ومظلومية الشعب اليمني، وهذا هو السالح 
الذي ال يمتلكه العدوان السعودي ومرتزقته، بالرغم من 
امتالكهم أحدث األسلحة العالمية، الجوية والبحرية والبرية، 

ومدعمين باألقمار الصناعية. 
 :

ً
واستطرد الدكتور علي حسن الخوالني قائال

نالحظ أن سيناريو (تحرير) المخا تكرر لمرات عدة في 
جبهات نهم، تعز، الجوف ، صعدة.. وآخرها أن مطار صنعاء 
الدولي قاب قوسين أو أدنى من السقوط.. وأعتقد أنه ألجل 
مواجهة هذه الحرب النفسية المستعرة على اليمن، ال بد 
أن يقوم ناطق الجيش أو تعيين ناطق رسمي بتوضيح ما 
يدور في أرض المعركة بكل شفافية، مع االحتفاظ ببعض 
المعلومات العسكرية التي قد ال يفيد نشرها أثناء المعركة 
ة الخاطئة. مع تحذير الناس بعدم نقل أو  خوفًا من القراء
ترويج أخبار "سرية" أثناء الحرب، لما لذلك من خطورة 
في زعزعة الجبهة الداخلية أو قد تحور وتستغل من قبل 
العدو فيعيدها بأسلوب مغاير يؤثر على معنويات الجنود 
بالجبهة.. مع حث وسائل اإلعــالم على الــنــزول الميداني 
للوقوف على الحقيقة.. أيضًا ال بد من أن يكون هناك فريق 
إعالمي تربطه استراتيجية واضحة وتحت قيادة واحدة في 
شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك، تويتر... لتفنيد 
الصور المزيفة ووضع الصورة الحقيقية كون جبهة التواصل 
االجتماعي مؤثرة بشكل كبير على قوة وتماسك الجبهة 
الداخلية وفي التأثير على الرأي العام العالمي الرسمي منه 

والجماهيري.
º أما الدكتور عبدالملك الفيشاني فقال: 

- الحرب النفسية هي حرب الكلمة وحرب االعصاب والحرب 
الباردة، وقد تأتي مصاحبة للحروب العسكرية واالقتصادية 
او منفردة، ولها اسماء وتعريفات كثيرة، ويمكن القول - 
اجماًال- بأنها كل الجهود التي تستهدف التأثير السلبي على 
نفسية الطرف اآلخر لخفض معنوياته وسلب ارادته وشل 
قــواه العقلية والنفسية وإفقاده الثقة بنفسه وبإمكاناته 
وقياداته ورفاقه وغيرها من اجل السيطرة عليه والتحكم 

فيه واجباره على الهزيمة واالستسالم. 

والحرب النفسية لها انواع ووسائل وادوات عدة، وغالبًا 
ما تبدأ قبل إعالن الحرب العسكرية لتمهد لها، ثم تظل 
مصاحبة لها مرحلة مرحلة حتى فرض الهزيمة واالستسالم 
على الطرف المستهدف، وقد تستمر بعد ذلك لترسيخ 
انصياعه وخضوعه، وتسليس انقياده للمحتل الذي يكون 

اجنبيًا في الغالب. 
ويالحظ ان هذه الصورة الموجزة للحرب النفسية، ما هي إال 
جزء من الحرب النفسية التي يشنها العدو السعودي على بالدنا 
منذ بداية عدوانه العسكري المباشر منذو عامين تقريبًا، 
«الربيع  والذي جاء ليمثل حلقة في سلسلة مؤامرة ما سمي بـ
العربي» الذي يستهدف تقسيم وتجزئة واحتالل الوطن 
العربي وفق خارطة الشرق االوســط الجديد، الــذي تكون 
الهيمنة فية للكيان الصهيوني وبقية الدول االستعمارية . 

وأضاف الدكتور الفيشاني: رغم استخدام العدو السعودي 
قنوات االتصال الجماهيري المرئي، التابعة والمشتراة له، 
كرأس حربة في هذه الحرب النفسية، اال ان وسائل االتصال 
األخرى تسهم بشراسة وعنف للنيل من معنويات المواطن 
اليمني بصورة عامة، وجميعها يعمل على اختالق اسباب 
الفرقة واالختالف المناطقي والمذهبي والطائفي، ويثير الهلع 
والخوف من الحاضر والمستقبل ويسعى الى فرض الشعور 
باليأس واالحباط والوهن والعجز وعدم القدرة على احتمال 
المزيد من الحرب العدوانية وهي حرب عسكرية اقتصادية 
شاملة.هذا مجرد ملخص للحرب النفسية التي يشنها االعداء 
ضد بالدنا وشعبنا، ويسعون من خاللها الى ثني اليمنيين عن 
االستمرار في المواجهة والصمود، والى خلق البيئة النفسية 
واالجتماعية المناسبة النتهاك كرامة االنسان اليمني والنيل 
مــن ســيــادة واستقالل ووحـــدة أرضــه ودولــتــه، وهــذه هي 

الدعاية في ابسط صورها.
والدعاية هي احد انواع الحرب النفسية التي تتبناها في 
ة  ــصــال(االعــالم) الجماهيري المقروء الغالب وســائــل االت

والمرئية.
ــيــمــنــي وخــصــوصــيــتــه  مـــؤكـــدًا أن طــبــيــعــة االنـــســـان ال
السيكيولوجية تعتبر النظام السعودي عدوًا مطلقًا يصعب 
تصديقه حتى في اوقات السلم، وهذا ينعكس بشكل ايجابي 
على ثقته بنفسه واعتزازه بشخصيته المتميزة والمستقلة، 
بل والفوقية احيانًا، وهذا يعزز من اصراره الدائم على النجاح 

واالنتصار مهما كانت الظروف.
لقد كــذب المقاتل اليمني دعاية احتالل المخا من قبل 

االعداء ومرتزقتهم بالذود عنها وحمايتها والتصدي للعدو 
وتكبيده خسائر فادحة، وهذا يؤكد ان المقاتل اليمني فند 
دعاية االعداء وشائعاتهم بالفعل وليس بالقول، واالفعال هي 
احد اهم طرق دحض الشائعات وتفنيد الدعاية، وقد قيل في 

هذا الصدد: إن فعًال واحدًا انجح من آالف االقوال.
 ومع ذلك، فمهما قيل عن فشل العدو في تحقيق اهدافه 
من الحرب النفسية، فالبد من التنبه إلى آثارها المحتملة بل 
واالعتراف بالنجاحات التي يتمكن احيانًا من احرازها، الن 
هذا من شروط النجاح في كشفها وتفنيدها، وألن تجاهلها 
واهمالها والتقليل من شأنها سيمنح العدو فرصًا إضافية 
لتحقيق نجاحات اخرى في هذا المجال، وهذا ال ينبغي ان 
يكون، خصوصًا وقــد عرفنا وتأكدنا ان العدو السعودي 
ه يهدفون الى تدمير االمة والدولة اليمنية، وثبت  وحلفاء
ان اعادة هادي وشرعيته المزعومة الى الحكم مجرد كذبة 
ها الهدف الحقيقي، وهذا ليس جديدًا على الحروب  تخفي وراء
النفسية وعلى تاريخها الحافل باالهداف الوهمية التي تخفي 
خلفها االهداف الحقيقية، التي تظهر فيما بعد على الواقع 
 او لم يعترف بها العدو المعتدي.. أما النوع 

ْ
ل

َ
ق

ُ
حتى ولو لم ت

الثاني منها، والذي يركز عليه العدو السعودي فهو االشاعة، 
وقــد اوكــل مهمة نشرها في صفوف المجتمع اليمني الى 
مرتزقته في الداخل، ليكملوا مشوارهم الذي بدأوه في عام 

٢٠١١م لتفتيت وتمزيق المجتمع وانهاكه.
والشائعات تعتمد في االســاس على االتــصــال الشفهي 
المباشر، وتنقل في قالب فكاهي ساخر واخباري ملفق كاذب 
وغير ذلك مما يدغدع مشاعر الناس ويالمس احتياجاتهم 
اآلنية، ولهذا فهي تلقى قبوًال اكثر من سواها احيانًا، وخاصة 
في اوساط ذوي التعليم والثقافة المتدنية والوعي المحدود. 
ـــواع الــحــرب النفسية يتكامالن  وهـــذان الــنــوعــان مــن ان
ويتعاضدان مع بعضهما البعض ومع االنــواع االخــرى، من 

اجل تحقيق اهداف الحرب النفسية بصورة عامة.
ويالحظ ان العدو السعودي ومرتزقته يتمكنو أحيانًا 
من احراز بعض النجاحات في حربهم النفسية ضد شعبنا، 
كانتصارهم الكاذب في الساحل الغربي واحتاللهم للمخا مثًال، 
ولكن سرعان ما تنبلج الحقيقة وتنكشف اكاذيبهم، ويمكن 

ارجاع ذلك لسببين :
االول : عجز العدو السعودي عن ادارة هــذا النوع من 
الحروب رغم امكاناته الهائلة ورغم ان الحرب النفسية هي 
اقل الحروب، ودائمًا ما تحمل االهــداف الوهمية للحروب 

النفسية الوعود الكاذبة التي تزرع االمل في نفوس الشعوب 
المستهدفة لكي تقبل بالعدو وترضخ لمطالبه وتكف عن 
اَهد 

َ
مقاومته بل وتسانده احيانًا في احتالل بالدها كما هو ُمش

اليوم في واقــع عمالء ومرتزقة بني سعود من اليمنيين 
أنفسهم، إضافة الى تغيير عنوان الحرب من عاصفة الحزم 
الى إعادة األمل وتبني شعارات اعادة اإلعمار ومنح اليمن 
عضوية مجلس التعاون الخليجي وما يترتب على ذلك من 

خير ورفاه... الخ. 
وهذه االهــداف الكاذبة والوعود الوهمية ال تختلف عن 
ادعاء الواليات المتحدة بأنها ما جاءت الى العراق اال لتحرر 
الشعب العراقي من ديكتاتورية صدام حسين وحزب البعث، 
وهو نفس الشعار الذي ترفعه اليوم الدول المعادية للدولة 
السورية، وامثلة ذلك كثيرة في التاريخ، بل ان نابليون حين 
قدم بقواته الحتالل مصر ادعى االسالم ونطق بالشهادة وأقر 
بأن الله ال شريك له وال ولد، وان كل الفرنسيين مسلمون وانهم 
حاربوا كل من يتبنى حرب المسلمين حتى من المسيحيين في 
اوروبا وغيرها، واشاع انه جاء ليحرر المصريين من المماليك 
االجانب الذين تمردوا على دولة الخالفة ممثلة بالعثمانيين 

واستعبدوا المصريين. 
وهذه الوعود تأتي الى جانب الترهيب والترغيب والسخرية 
من الشعب او االمة المستهدفة ومحاولة إذاللها وتحقيرها 
والتقليل من شأنها ومن امكاناتها وقدراتها ومن مكانتها 
التاريخية والــحــضــاريــة، ونحن فــي غنى عــن ايـــراد امثلة 
لممارسات العدو السعودي وحلفائه التي تدخل في هذا 

االطار، النها واضحة ومعاشة بصورة يومية.
واختتم الدكتور عبدالملك الفيشاني حديثه بالقول: ان 
االعــالم الوطني بمختلف وسائله لعب دورًا مهمًا وايجابيًا 
وفعاًال في مواجهة الحرب النفسية التي يشنها االعــداء 
ومرتزقتهم، بل لقد تمكن في احايين كثيرة من التفوق على 
دعاية االعداء واعالمهم، رغم فارق االمكانات، ولكن هذا ال 
يعني انه لم يقع في بعض العثرات بغير قصد، جراء وجود 
ثغرات - ربما - في التخطيط والقيادة واالشراف على هذه 

الوسائل وفي التنسيق المفترض بينها.
ومــن هــذه الثغرات، تبّني بعض الوسائل بعض قضايا 
يتخذها العدو ادوات مهمة وفعالة في حربه النفسية ضد 
شعبنا ودولتنا، فعملت بذلك وهي ال تعلم جنبًا الى جنب مع 
وسائل اعالم العدو.. وهذا موضوع يحتاج الى وقت وحيز 

آخرين لتناوله بشكل مفيد ومريح.
º أما الدكتور محمد الشدادي فقال: 

- مــن وجــهــة نــظــري ان الــمــصــداقــيــة فــي نــشــر االخــبــار 
والتحقيقات الميدانية بمصداقية  ومهنية هي السالح األنجع 

لمواجهة الحملة اإلعالمية للعدوان.
إذا كانت وسائل إعالم عدوك تكذب فال تتبع نفس األسلوب 
تحت مبرر مواجهة الحملة االعالمية الن هذا سيؤدي إلى 

فقدان الناس للثقة في اإلعالم من الطرفين..
وأضاف الدكتور الشدادي: الشعب اليمني ذكي ويعلم أن 
هناك شيئًا اسمه "حرب اعالمية " لذا فهو ال يصدق االخبار 
إال إذا تناقلتها جميع وسائل اإلعــالم.. وأحيانًا يبحث عن 

شهود عيان ليتأكد..
فباألمس كانت حملتهم اإلعالمية التضليلية الهالمية 

مركزة حول المخا، واليوم انتقلت الى ميدي..
وانتصار الوهم كان سيد الموقف بعد سويعات من زيفهم 
الساذج..وقبلها نــهــم..وصــرواح..و.. و.. ومــا أكثر زيفهم 

وخداعهم المفضوح!!
أضف إلى ذلك البد من تنسيق وتوحيد خطاب ورسالة 
وسائل االعالم المواجهة للعدوان بكافة أشكالها وتوحيد 
مصدر الخبر..التخبط واالرتجال والمزاجية "أحيانًا" يجعل 
المواطن في حيرة وشكوك فيما يسمعه ويقرأه ويشاهده..

أكد عدد من األكاديميين أن الحرب النفسية التي يشنها العدوان السعودي على بالدنا 
منذ بدايته تأتي متزامنة مع الحرب العسكرية الهمجية.

«الميثاق»: إنه رغم استخدام العدوان قنوات االتصال الجماهيري وخاصة  وقالوا في تصريحات لـ
 أنه 

ّ
المرئية منها سواًء التابعة له أو التي اشترى صمتها لتكريس حربه ضد الشعب اليمني إال

فشل في تحقيق مخططاته الشريرة.
وأضافوا: أنه ومن أجل أن يرفع العدوان معنويات قواته ومرتزقته عمل على خلق انتصارات 

وهمية، معتمدًا على الماكينة اإلعالمية التي يمتلكها أو استأجرها.

 استطالع / عبدالكريم محمد

< المتاجرون باليمن وبــدمــاء أبنائه في أســواق بورصة 
المشاريع الدولية واإلقليمية المدمرة للعرب كأمة وأقطار 
وشــعــوب.. دول وجــيــوش.. ومجتمعات وكيانات وطنية 
متجانسة ومتعايشة، كثيرون.. وهؤالء من كل اليمن شرقه 
وغربه شماله وجنوبه يجمعهم المال النفطي والخليجي 
ل 

ّ
القذر والمقصود هنا السعودية واإلمارات وقطر التي تشك

أســاس منظومة العدوان االجرامي البربري المستمر ضد 
الشعب اليمني والذي يكاد يدخل عامه الثالث.. وتفرقهم 
توجهات دول التحالف الخليجية في مثلتها التنافسي وجهات 
المشاريع الدولية صاحبة المصلحة من الحرب العدوانية 
القذرة غير المسبوقة على اليمن األرض واإلنسان ولوجوده 

في الماضي والحاضر والمستقبل.
في هذا المنحى لن نتحدث عن كل أولئك الخونة والعمالء 
بل عن نماذج يمثلها الخائن الفار هــادي وحسين عرب 
وبن دغر وياسين سعيد نعمان وأحمد الميسري وفضل 
حسن باعتبارهم رموزًا لصف طويل من قيادات االرتزاق 
لــتــي وان اختلفت في  المصدرين للبضاعة االنفصالية ا
شعاراتها والمظاهر التي تتخذها دعواتها إليها -مناطقية 
أو طائفية أو قروية جهوية- لكنها تلتقي في كونها انفصالية 
تقسيمية تفتيتية، فجميعها مصدرها مطبخ المخابرات 
البريطانية أوكل تنفيذها لهؤالء بالوسائل الناعمة تحت 
مسميات العملية السياسية السلمية وعبر الحوار والذي 
ــى إفـــراز األقلمة الثنائية والثالثية والرباعية  انتهى ال
والخماسية وانتهت الى السداسية والتي أعطيت تسمية 
براقة «الدولة اليمنية الفيدرالية أو االتحادية» التي هدفها 
تقسيم اليمن الى ستة أقاليم، سرعان ما تتحول الى كيان 
لدويالت ضعيفة متناحرة قابلة للتفتيت داخل كل كيان منها 

عبر الصراع بين مراكز قوى متنافسة.
وعندما رفــض شعبنا هــذا المشروع تم النفخ في كير 
الصراعات العنفية التي اتخذت صورة العمليات االرهابية 
واالغــتــيــاالت التي شهدتها صنعاء وبعض المحافظات 
الجنوبية من قبل العناصر الوهابية اإلرهابية التي كان 
يحركها حزب االصــالح االخواني والفار هــادي وذهبوا الى 
تأجيج الصراعات المسلحة لفرض مشروع التقسيم والتفتيت 
لليمن، وعندما فشل كل هذا استخدموا نتائج الصراعات 
كذريعة لتبرير فرض مشروع تدمير اليمن وإبادة أبنائه 
عبر العدوان الخارجي مستخدمين شرعية الخائن التي انتهت 
زمنيًا وتوافقيًا وسقطت شعبيًا لُيبقي عليها هيمنة المال 
النفطي والسعودي والخليجي وقوى الهيمنة االستعمارية 
الجديدة القديمة األمريكية البريطانية وطبعًا كانت أدوات 
التنفيذ الناعم هم الذريعة لتنفيذ  الحرب العدوانية، وسهل 
هادي وياسين نعمان وبن عرب وبن دغر والميسري وفضل 
حسن ومعهم العشرات غزو احتالل عدن والمحافظات 
الجنوبية من قبل قوات العدوان السعودي اإلماراتي مسنودين 
بشذاذ اآلفاق من المرتزقة بدءًا من عصابات جنجاويد مجرم 
السودان عمر البشير ومرتزقة بالك ووتر ودايــن جروب 
المرتبطة بأجهزة االستخبارات األمريكية والبريطانية 
والتي استخدمت لتنفيذ حروبها القذرة في العالم، مرورًا 
بــأدوات ومرتزقة الداخل والتي تختلف وتتناقض في كل 
شيء اال التفريط بسيادة اليمن ومقومات وحدته واستقالله 
وحرية أبنائه.. وهكذا اجتمع تنظيم القاعدة وداعش مع 
المرتزقة من ميليشيات االصالح والحراك  وبقية المغرر بهم 
أصحاب المشاريع المناطقية والمذهبية والجهوية والتي 
جميعها تقاتل تحت راية االحتالل وتدير أعمالها االرهابية 
وصراعاتها التناحرية فيما بينها قوى االحتالل وتسوقها 
الى مواجهة اخوانهم من الجيش واللجان المدافعين عن 
سيادة وكرامة وعزة اليمن الموحد الديمقراطي المستقل 
لمصلحة الدفاع عن  جنود المعتدي السعودي في جبهات 
نجران وجيزان وعسير وفي الجبهات الداخلية السيما في 
باب المندب.. وفي هذا يتضح أن المستهدف من العدوان 
كل أبناء اليمن، وال يهم العدوان مشاريع االنفصال والفدرلة.
ــعــدوان ومــن الــدمــاء اليمنية  الــيــوم وبــعــد عامين مــن ال
المسفوكة.. ألــم يستيقظ أولــئــك الــواهــمــون لــيــروا الغزو 
واالحتالل على حقيقته وينهضوا لمواجهته وتحرير عدن 
والمحافظات الجنوبية من الغزاة والمحتلين أعراب النفط 

األشد تخلفًا وإجرامًا وكفرًا ونفاقًا.
ويبقى التعويل األكبر على القيادات الوطنية اليمنية 
األصيلة الوحدوية السبتمبرية االكتوبرية -وخصوصًا في 
الجنوب- لتتصدر مشهد المقاومة والتحرير من االحتالل 
واالستعمار الحقيقي والــعــودة الــى استكمال وتصحيح 
المشروع الوطني اليمني الوحدوي في بناء الدولة القوية 

القادرة العادلة التي تليق بشعب حضاري عظيم وعريق.

د.الخوالني: السعودية تسعى لضرب معنويات الجيش

د.الفيشاني: العدوان يحاول اختالق  الفرقة والمناطقية إلثارة الهلع

د.الشدادي: مواجهة الحملة اإلعالمية للعدو تتطلب توحيد الجهود الوطنية

برقيات التعازي   برقيات التعازي  برقيات التعازي  برقيات التعازي  برقيات التعازي   الزعيم صالح يعزي
 بوفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الفنان عبداللطيف علي يعقوب.. جاء فيها:

األخ/ محمد عبداللطيف علي يعقوب
وإخوانـــه.. وكافــــة آل يعقوب بمنطقة القبيطة بمحافظة لحج.. حياكم الله 

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة الفنان والُملحن عبداللطيف علي يعقوب سفير األغنية 
اليمنية في دول أوروبا، الذي انتقل إلى رحمة الله -سبحانه وتعالى- وهو في ريعان شبابه وقمة عطائه، 
إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه كثيرًا، في الفترة األخيرة من عمره الحافل بالعطاء والعمل الوطني 
المخلص في خدمة الوطن في مجال الثقافة والفن، حيث كانت له أعمال فنية قّيمة وألحان كثيرة 
شارك بها في كثير من األوبريتات واألناشيد الوطنية، كأوبريت هيا نغني المواسم وأبريت نبأ من سبأ 
والعديد من المشاركات الفنية داخل الوطن وخارجه.إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
نسأل المولى -العلي القدير- أن 

َ
وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي في وفاة اللواء عبده القحم
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة اللواء عبده بن حمود القحم.. جاء فيها:
 األخ/ ناجي بن عبده بن حمود القحم           

وإخوانه وكافة القحم- برط بمحافظة الجوف.. حياكم الله    
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم اللواء عبده بن حمود القحم الذي وافاه األجل 
بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، حيث كان من العناصر المخلصة 

الذين خدموا الوطن، وأدى واجباته بكل تفاٍن ونكران للذات، ومن الذين كان لهم دور بارز في الدفاع 
عن الثورة وعن النظام الجمهوري الخالد..

اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

ّ
نسأل المولى -جل

َ
الشعبي العام، ل

فسيح جناته.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي في وفاة الشيخ عبدالله بن ناجي الغادر
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن ناجي الغادر.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ محمد بن ناجي الغادر

وكافة آل الغادر - خوالن بمحافظة صنعاء.. حياكم الله
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة أخيكم الشيخ عبدالله بن ناجي الغادر أحد الشخصيات 
االجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة 
الوطن والمجتمع.. حيث كان -رحمه الله- أحد األعيان والوجهاء الُمصلحين الذين لم يّدخروا جهدًا 

من أجل اإلصالح بين الناس واإلسهام في بناء الوطن ونهوضه.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
نسأل الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن 

َ
الشعبي العام في وفاته، ل

يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر للمؤتمر الشعبي العام

الزوكا يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ ناجي أحمد النجار
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة، وذلك 
 عن قيادة 

ً
في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناجي أحمد النجار.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائًال العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد سعد مسفر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة، وذلك 
في وفاة -المغفور له بإذن الله- القيادي المؤتمري محمد سعد مسفر عضو المجلس المحلي بمديرية 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
الجبين محافظة ريمة...وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي باستشهاد العقيد فهد فضل مهدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة، وذلك 
باستشهاد العقيد فهد فضل علي مهدي واألخوة حمزة عبدالغني فضل مهدي ومحمد درهم محمد 
 عن قيادة 

ً
مهدي أثناء أدائهم الواجب الوطني في جبهة جيزان..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنهم فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي القيادي المؤتمري حمود الشلح باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي 
المؤتمري األستاذ حمود عبدالوهاب قايد الشلح عضو اللجنة الدائمة.. نائب رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية السياني محافظة إب، وذلك في استشهاد نجله المالزم عاصم أثناء ادائه الواجب 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، 

ً
الوطني.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

عن خالص العزاء والمواساة.سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي آل الصيادي بمأرب
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة في 
 عن قيادة 

ً
وفاة الوالد الشيخ/ مبخوت بن علي مبارك الصيادي..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة..سائًال العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي آل العبال بذمار
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، األستاذ عارف الزوكا، برقية عزاء بوفاة الحاج/ 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
احمد محمد العبال.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة..سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون..
أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

 أحمد الزبيري

الفار وزمرته 
تجار الحروب 

الفاشلون


