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تقارير

الدكتور لبوزة:

اتفاق المؤتمر وأنصار الله جاء انطالقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية

أكد نائب رئيس المجلس السياسي األعلى الدكتور قاسم لبوزة أن مرور عام
على االتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم،
جاء انطالقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي مواجهة العدوان
البربري الذي يشن على الوطن من قبل النظام السعودي ومن تحالف معه.
الدكتور لبوزة إلى أن االتفاق يأتي في الوقت نفسه وفاء لدماء الشهداء
وأشار ً
األبرار ،وإجالال لمعاناة الشعب اليمني وتضحياته ،جراء الحصار والتجويع ،وفي
سبيل تعزيز الجبهة الداخلية ،وصيانة وحماية الوحدة اليمنية التي تحققت في
22مايو 1990م ،وصونًا للمكتسبات التي حققها الشعب اليمني خالل مسيرة
كفاحه الطويلة.
وقال نائب رئيس المجلس السياسي األعلى في تصريح لوكالة (سبأ) " :نعي
جميعًا أن تضحيات شعبنا الصامد منذ بدء العدوان وحصاره الظالم وحتى اليوم ال
يجب أن تهدرها أية خالفات أو صراعات ألن االتفاق الذي جسده المؤتمر الشعبي
العام وأنصار الله وحلفاؤهما في  28يوليو 2017م في مواجهة العدوان ،كان
له األثر اإليجابي في تعزيز الصمود األسطوري للشعب اليمني".
وأكد أن قيادة المكونين تتحلى بالوعي الكامل والمسئول وتدرك أهمية وحدة

اسرة «الميثاق» واتحاد االعالميين
يدينون استهداف العدوان طاقم
قناة "المسيرة" بشبوة
اعربت اسرة تحرير صحيفة "الميثاق"
عن ادانتها واستنكارها الشديدين لما
تعرض له طاقم قناة "المسيرة" االعالمي
ف��ي محافظة ش�ب��وة م��ن قبل ال �ع��دوان
السعودي الغاشم اثناء ماكانوا يقومون
بواجبهم في نقل معاناة المواطنين في
مدينة بيحان جراء حصار مرتزقة العدوان
لمناطق عسيالن مما ادى إلى اصابتهم
بجروح.
وكان اتحاد اإلعالميين اليمنيين قد ادان
استهداف العدوان السعودي لطاقم قناة
المسيرة.
وحمل اتحاد اإلعالميين قوى العدوان
المسئولية الكاملة عن استهداف الطواقم
اإلعالمية المحلية العاملة ،ومنع وسائل
اإلعالم الدولية من دخول اليمن خوفا من
فضح جرائمه.
ودعا اتحاد اإلعالميين كافة المنظمات
الدولية المعنية إلى إدانة هذا االستهداف
وك��اف��ة عمليات االس�ت�ه��داف الممنهج
لوسائل اإلعالم المحلية ومراسلي وسائل
اإلعالم اإلقليمية والدولية المتواجدة في
اليمن.
وأكد بيان صادر عن االتحاد أنه بالرغم
من هذا اإلستهداف إال أن الواجب يحتم
على سائل اإلعالم القيام بواجبها في فضح
جرائم العدوان.

الجبهة الداخلية وخطورة وحساسية المرحلة التي يمر بها
الوطن وهو ما يستلزم أن يكون الجميع وفي مقدمتهم الجبهة
اإلعالمية في صلب المواجهة مع العدو الحقيقي وبعيدًا عن أي
مناكفات أو خالفات أو مهاترات تؤثر على وحدة الصف الوطني.
ولفت الدكتور لبوزة إلى حرص المكونين على العمل معًا في
أجواء وطنية تعلي من المصلحة العليا للوطن وتطبيق الدستور
والقانون وتوجيه بوصلة الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة
العدوان والمؤامرة على اليمن ،وقد بدا ذلك َّالحرص أكثر وضوحًا
في االتفاق على ضوابط إعالمية ولجنة مشكلة تتابع ما ينشر
في وسائل اإلعالم وحل أي تباينات في وجهات النظر حول أي
قضية في إطار قيادة المكونين.
وحذر من أن مخططات تحالف العدوان كانت ومازالت تهدف
إلى شق صف الجبهة الداخلية من خالل استغالل أي مهاترات واستخدامها في
إطار عدوانه على الشعب اليمني.
وثمن الدكتور لبوزة دور اإلعالميين في مواجهة العدوان ،داعيًا إياهم إلى

المزيد من الوعي بخطورة المؤامرة وأهمية وحدة الصف
وتوحيد الجهود ضد العدوان وبما يحقق المصلحة الوطنية
العليا.
َّ
وبين أن النجاحات العسكرية في الجبهات وعمليات الرد
الصاروخي الرادع والمزلزل ألوكار العدو أو على صعيد العمل
السياسي في الداخل والخارج تعززت أكثر بوحدة الصف
الوطني بعد االتفاق السياسي ال��ذي تمخض عنه تشكيل
المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني وتمكين
مجلس النواب من استعادة دوره وصالحياته واختصاصاته
باعتباره السلطة التشريعية للدولة والشرعية الوحيدة
الضابطة إليقاع السياسة العامة للدولة على كل الصعد وعلى
الوجه المبين في الدستور.
وأشار نائب رئيس المجلس السياسي األعلى إلى أن األداء العام بعد االتفاق
عكس حالة من التناغم واالنسجام بين األط��ر المؤسسية وهو ما يستدعي
مواكبتها من خالل جهود مكثفة رسمية وشعبية في سبيل تعزيز أدوات

المواجهة وإدارة المعركة حتى النصر ،واالبتعاد عن إثارة أي قضايا جانبية
تخدم العدو.
وجدد التزام المجلس السياسي األعلى التام بمقتضيات هذه المرحلة والعمل
من خالل أفكار تعزز من وحدة الموقف والرأي والتشاركية في القرار والتعاون
وعمل برامج يكون هدفها تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان.
وأضاف" :إن أتفاق مكوني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله منذ البداية كان
خطوة مهمة على طريق السالم ،سالم سعينا جميعًا لتحقيقه ،لكن تحالف
العدوان بقيادة السعودية ومن ورائه أمريكا وإسرائيل ومرتزقتهم استمرأوا
سفك دم��اء اليمنيين وتدمير مقدراتهم وعطلوا كل مشروع للسالم ألن
أجندتهم تتعارض مع فكرة عودة السالم واالستقرار إلى اليمن".
كما جدد الدكتور لبوزة الدعوة إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا،
وتكثيف الجهد الوطني نحو توحيد الصف لمواجهة كافة التحديات والتصدي
لألخطار التي تتهدد الوطن واستغالل قرار العفو العام من قبل المغرر بهم للعودة
إلى حضن الوطن ..وقال" :إننا دعاة سالم ال استسالم ،وضد الحرب ومع سالم مشرف
وناجز ال ينتقص من حقوق شعبنا وعزته وكرامته".

اليمن تتجه نحو القمقم
في عهد المجلس السياسي..

َّ
إغالق نيابة وهيئة مكافحة الفساد والتأمينات والبنوك ..فماذا تبقى؟!

تتهاوى مؤسسات الدولة الواحدة تلو األخرى وتتعطل الحياة بشكل فظيع ..فالمؤسسات
والهيئات الحكومية التي لم تتعرض للتدمير من قبل العدوان السعودي الهمجي ،تشل عن
العمل وتتحول الى مجرد سكن ألشباح يتمنطقون مختلف األسلحة داخلها في العاصمة
بقية المحافظات.
صنعاء أو ّ
لم تتبق إال دهفة وتعود اليمن الى القمقم بعد أن أغلق العدوان الذي تقوده السعودية
كل األبواب التي تربط اليمن بالعالم وفرض حصارًا جائرًا أشبه بسياسة العزلة التي فرضها
األئمة واالستعمار على شعبنا طوال عقود من الزمن.
إن ما تتعرض له مؤسسات الدولة من اعتداءات خارجة عن الدستور والقانون تمثل اعتداء
على كل يمني ..واستمرار السكوت على تنفيذ مخطط الفار هادي واالخوان القتحام مؤسسات
الدولة في ظل المجلس السياسي وحكومة االنقاذ بدءًا من الهيئة العليا لألدوية ومرورًا بالمواصفات
وهيئة المعاشات وإغالق نيابة مكافحة الفساد وأخيرًا إغالق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
مؤشرات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة ستتعرض لها اليمن.
ال تتحمل القوى السياسية المتصدية للعدوان المسئولية ،بل المجلس السياسي هو المسئول
األول وعليه أن يتصدى لتعطيل عمل مؤسسات الدولة واستمرار تحويلها الى ثكنات للمسلحين

ألن ذلك تعميم للفوضى لتشمل كل أرجاء الوطن وتتحول كل مدن
اليمن الى ساحات للقتل واالقتتال والنهب وفرض قانون الغاب على سلطة الدستور والقانون.
وفي تطور خطير وأمام صمت المجلس السياسي وحكومة االنقاذ تواصل عناصر مسلحة
اقتحام الهيئة العليا لمكافحة الفساد منذ يوم األسبوع قبل الماضي رغم أن الهيئة تقع في قلب
العاصمة صنعاء ومع ذلك منع المسلحون المستقوون بالمجلس السياسي وحكومة االنقاذ رئيس
واعضاء هيئة مكافحة الفساد من الدخول لممارسة أعمالهم.
المصادر أوضحت أن هناك قضايا فساد ونهب للمال العام من الحجم الكبير تقف وراء منع

رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الدخول الى مبنى الهيئة ،بعد
أن وصلت مجاميع مسلحة وسيطرت عليه وأعطت توجيهات واضحة لقيادة
الهيئة بالعودة الى منازلهم وعدم االصطدام معهم.
وقالت :إنه تم التواصل بين قيادة هيئة مكافحة الفساد واالتفاق على اصدار
بيان يندد بجريمة اقتحام الهيئة ومنع قيادتها من الدخول لممارسة اعمالهم،
غير أن عضوين رفضا السماح بإصدار أي بيان وأطلقا تهديدات تحذر من عواقب
اإلقدام على خطوة كهذه.
ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية اقتحام وإغالق هيئة مكافحة الفساد بهذه
الصورة التعسفية اضافة الى توافد تعزيزات من المسلحين الى داخل الهيئة تعد
بمثابة خطوة تمهيدية تكشف عن توجهات واضحة الغالق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
للتستر على قضايا فساد كبيرة.
الجدير بالذكر أن قيادة الهيئة أبلغت وزارة الداخلية بالواقعة ،كما أن المجلس السياسي
األعلى وحكومة االنقاذ على اطالع بجريمة االعتداء إال أن الجميع لم يحرك ساكنًا لألسبوع
الثالث..

«داعش» يتوسع في أرياف تعز

ُت ّ
عد تعز من أكثر المحافظات اليمنية التي تتواجد فيها الجماعات
اإلرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»؛ حيث تشهد مدينة
تعز انتشارًا كبيرًا وملحوظًا لهذه الجماعات وت��زداد انتشارًا في أغلب
أرياف المحافظة ،األمر الذي سيجعل تعز أمام امتحان ربما هو األصعب في
األيام المقبلة ،وسيفتح أمامها أبواب حرب ستكون أكثر ضراوة من الحرب
المشتعلة فيها منذ قرابة ثالثة أعوام .تعز تقف على كف عفريت ،خاصة في
ظل اإلنتشار «المرعب» لهذه التنظيمات اإلرهابية ،وموجة االستقطابات
السريعة ،وانتشار زي التنظيم المتميز بلونه األسود المشابه تمامًا لزي
األفغان ،في كافة أنحاء المدينة وبعض أريافها.
الجدير بالذكر أن منطقة الكدف ،الواقعة ما بين مديريتي مقبنة وشرعب
الرونة ،مؤخرًا ،أول ظهور لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داع��ش».
وذكرت مصادر في السلطة المحلية بمديرية شرعب الرونة ،تحدثت إلى
«العربي» مفضلة عدم ذكر اسمها ،ان «أول ظهور لخلية من داعش كان
منذ قرابة عام في منطقة الكدف الواقعة في مديرية مقبنة ،على حدود
عزلة ال��زراري التابعة لمديرية شرعب الرونة في ريف محافظة تعز».
وكشفت المصادر عن أن «زعيم هذه الخلية ،المكونة من قرابة أربعة
عشر شخصًا ،اثنان منهم مصريا الجنسية ،وبينهم امرأتان يمنية وأخرى
مصرية ،هو شخص يدعى بدر صالح عبده حزام ،أحد المتشددين العائدين
من أفغانستان ».
وأش��ارت المصادر إلى أن «أعضاء الخلية يستقطبون أف��رادًا من سكان
القرى التي يتواجدون فيها إلى مسجد القرية ،حيث يعاهدهم هؤالء على
السمع والطاعة واالئتمار بأمر خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي ،وهؤالء

المبايعون هم ممن كان قد جرى استهدافهم طوال عام ونصف عام ،بإقامة
عالقة معهم ،واخضاعهم لمحاضرات دينية مكثفة» .وأضافت المصادر أن
«قرية الكدف ،التي تعتبر من ضمن قرى منطقة الزراري ،تعتبر من أكثر
القرى التي ينتمي عدد كبير من أبنائها لتنظيم القاعدة ،وأغلبهم شارك
في القتال مع التنظيم في أفغانستان سابقًا».
وأفادت المصادر بأن «عددًا من أفراد الخلية ،ومنهم المصريون ،كانوا
يتواجدون في مدينة تعز ،وخالل شهر رمضان الفائت تم استقدامهم

إلى قرية الكدف ،وأصبح لهم موالون وحاضنة ،وباتوا قادرين على اعداد
مقاتلين أكثر ،سواء من القرى التي يتواجدون فيها أو من خارجها» .ولفتت
المصادر إلى أن «زعيم الخلية ،بدر ،هو أحد أعضاء تنظيم القاعدة ،الذين
تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية ،بتهمة اإلنتماء للقاعدة
صنعاء ضمن
وبقي في السجن  4سنوات ،قبل أن يتم تسليمه للسلطات في ُ
التنسيق األمني المشترك ،ليظل محتجزًا في األمن القومي حتى أطلق في
العام 2009م ،وكان يسافر من قريته المعروفة بالمقطاطة في منطقة

اليوم ..تنفيذ حكم اإلعدام بحق قاتل الطفلة رنا
قال مصدر قضائي بوزارة العدل " إنه سيتم اليوم
االثنين تنفيذ حكم االع��دام بحق محمد مجاهد
سعد المغربي المدان باغتصاب وقتل المجني عليها
الطفلة رنا يحيى هادي المطري".
وأوض���ح المصدر ف��ي تصريح لوكالة (س��ب��أ) أن
الحكم سينفذ في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء
الساعة التاسعة صباحا ،وذلك بعد استكمال جميع
االج����راء ات القانونية م��ن تأييد المحكمة العليا
ومصادقة رئيس المجلس السياسي األعلى.
وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة أيدت

في الـ 9من يوليو الجاري الحكم االبتدائي الصادر
من محكمة جنوب شرق األمانة والذي قضى بإدانة
الجاني ومعاقبته باإلعدام قصاصا وتعزيرًا في مكان
عام تدعى إليه وسائل اإلعالم وجمهرة من الناس
بعد جلده مائة جلدة حدًا.
وك���ان ال��م��دان المغربي (41ع��ام��ا) أق���دم على
اغتصاب وقتل الطفلة رنا البالغة من العمر ثالث
سنوات ،في الـ  25من يونيو الماضي في الغرفة
التي كان يسكنها الكائنة بمنزل والده في حي بيت
معياد.

الزراري ،ويعود إليها ما بين حين وآخر».
واحتدم الصراع بين عناصر هذه الجماعات المتطرفة وبين أبناء القرى
المجاورة في نهاية شهر رمضان الفائت ،عقب أق��دم عدد من أفراد
داعش على اإلعتداء على بعض أف��راد القرى المجاورة ممن يحذرون
السكان منهم ،وقاموا بخطف مدرس ومواطن آخر ،األمر الذي حمل سكان
هذه القرى على مهاجمة تلك الجماعات ،ومحاولة محاصرتها .وأوضحت
مصادر محلية مطلعة ،أن «أف��رادًا من خلية بدر داهموا قرية جريس
إحدى قرى عزلة الزراري ،واختطفوا مدرسًا ومواطنًا آخر ،وهو ما جعل
أبناء القرية وقرى مجاورة حولها ،يقومون بجمع عدد من المواطنين مع
أسلحتهم الشخصية ،ويطبقون الحصار على قرية الكدف التي يتواجد
فيها المتطرفون».
وبينت المصادر أن «ذلك الهجوم جاء بعد أن تنصلت الجهات األمنية
والوجاهات االجتماعية ومشائخ المنطقة عن تحمل المسؤولية ،إزاء
ما يجري» ،مؤكدة أن «العناصر اإلرهابية ه��ددت أبناء المنطقة بذبح
المختطفين إن لم يرفعوا الحصار عنهم ،ليتدخل أحد التربويين في
المنطقة بالقيام بمهمة الوساطة بين الطرفين ،وتم اإلتفاق بعد ذلك على
أن تطلق الخلية اإلرهابية المختطفين ،ويرفع أبناء المنطقة الحصار ،وال
يتدخل أحد األطراف بشؤون اآلخر».
ويرى مراقبون أن هذا اإلنتشار المتسارع للخاليا اإلرهابية في مدينة
تعز ،والتوسع المرعب في أريافها ،جاء نتيجة للفراغ األمني ودعم تحالف
العدوان لإلرهابيين ،وغياب أجهزة مكافحة اإلرهاب ،وهو ما يثير مخاوف
من مخططات أخرى أكثر خطورة مما هو حاصل اليوم

قطاع اإلعالم بالمؤتمر يعزي الزميل عبدالملك
الفيشاني واخوانه بوفاة والدهم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وق��دره
يتقدم قطاع الفكر والثقافة واالعالم
والتوجيه واالرشاد بالمؤتمر الشعبي
ال �ع��ام ب��ال �ت �ع��ازي ال�ق�ل�ب�ي��ة للزميل
الدكتور /عبدالملك الفيشاني وكافة
اخوانه وذلك في وفاة المغفور له باذن

الله والدهم..
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد
الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان
يسكنه فسيح جناته وان اليري اهله
وذويه مكروهًا سواه.
إنا لله وإنا اليه راجعون...

