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تقاريــــر

اأهايل حيد ردفان ينظمون وقفة احتجاجية تطالب بالتوزيع العادل للم�ساعدات
املالح »األمناء« خاص:

نفذ أبنــاء مناطــق حيد ردفــان وعقيب 
ووادي نخلني صباح أمــس األول الثالثاء وقفة 
احتجاجية أمام مبنى الســلطة املحلية مبديرية 
املالح مبحافظة لحج، للمطالبة بتدخل املنظامت 
والتوزيع  املناطق  تلك  اإلغاثية واإلنســانية يف 

العادل للمساعدات.
وخــالل الوقفة رفــع املحتجــون الفتات 
تطالب بالتوزيع العادل للمساعدات التي تقدمها 
املنظامت اإلغاثية واإلنســانية، مطالبني بعودة 

منظمة الغذاء العاملي.
كام طالب املحتجون أيضا السلطات املحلية 
برضورة ترميم الطــرق واألرايض الزراعية التي 

جرفتها السيول.
وشــارك يف الوقفة عدد من أهايل منطقة 

االســكان والصيفر وعدد من املناطق األخرى الذين 
يشــكون من حرمانهم من املساعدات التي تقدمها 

املنظامت.
ويف نهايــة الوقفة تم اختيــار لجنة ملتابعة 
الســلطات واتخاذ خطوات تصعيدية ما مل تستجب 
الســلطة ملطالبهم، كام تــم قراءة بيــان الوقفة 
وتسليمة للســلطات املحلية، والذي جاء فيه: »تأيت 
وقفتنــا هذه يف ظــل أوضاع معيشــية يف غاية 
أثقلت  التي  املعاناة  الصعوبة وتراكامت جمة مــن 
كاهل األهايل وشكلت أعباء كبرية عىل جميع األرس 
يف تردي اوضاعهم املعيشــية، مام سببت تبعاتها 
كثــريا من املتاعــب واملصاعــب خصوصا يف ظل 

انقطاع املرتبات والغــالء الفاحش، وازدادت معاناة 
األهايل ذروتها خالل هــذه الفرتة نتيجة لحرمانهم 
مام تقدمه املنظامت اإلغاثية من املعونات بســبب 
املامرســات والسياســات الخاطئة التــي تنتجها 
السلطة املحلية ممثله باألخ أنيس محمد نارص مدير 
عام املديرية تجاه أهايل مناطق حيد ردفان ووادي 

نخلني«.
وتابع: »ورغم املتابعات واملناشدات الكثرية من 
قبل األهايل إال أننــا مل نجد أي تجاوب ومل تقدم أي 
حلول ملموســه وضاقت معاناة األهايل ذرعا وهم 
يكابدون الحرمان خالل خمسة أشهر ومل تجد لديهم 
أية منظمة، يف حني توجه السلطة منظمة اإلغاثة 

اإلسالمية الستهداف مراكز لديهم منظمة أو أكرث.. 
ووجد األهايل أنفســهم مضطريــن للقيام بوقفه 
الســلطة املحلية م/املالح  احتجاجية أمــام مبنى 
ردفان وذلك إليقاف عبث السلطة املحلية يف توزيع 
املنظامت واعتامد املشــاريع للمناطــق املحرومة 

واملستحقة«.
وأضاف: »وعليه نطالب باآليت:

بتقديم  والداعمة  اإلغاثية  املنظامت  نطالب   /1
اإلغاثــة العاجلة ألهايل مركز حيــد ردفان وأهايل 
مركــز وادي نخلني، واســتهداف منظمــة اإلغاثة 
اإلسالمية للمركزين يف الوقت الراهن خصوصا وأن 

لديهم أكرث من 1500 حالة.

الغذاء  2/ نطالب بإعــادة منظمة وبرنامــج 
العاملي ألهايل املركزين أسوة باملراكز األخرى.

3/ تقديم الدعم الالزم من قبل السلطة املحلية 
يف املديرية إلصــالح وترميم الطريق جراء تعرضها 

للخراب بسبب هطول األمطار والسيول.
4/ إعادة إصــالح األرايض واملدرجات الزراعية 
عرب دعم الســلطة املحلية أو التنسيق مع املنظامت 

الداعمة بهذا الخصوص.
5/ نطالــب كل املنظامت اإلغاثيــة والداعمة 
بالتقيــد وااللتزام باملعايري واآلليــات املتبعة لديهم 
وعدم االزدواجية يف استهداف املراكز ملا يرتتب عليه 
من حرمان الكثري من الحاالت املعدمة واملســتحقة 

للدعم اإلغايث.
6/نطالب الجهات املسؤولة يف املحافظة وكذا 
الهيئــة التنفيذية للمجلس االنتقــايل يف املديرية 
بالقيام بدورهم وتشــكيل لجــان إغاثية ورقابية 
ورضورة إرشاكهم مع الســلطة املحلية يف عمليه 
اإلرشاف وتوزيــع املنظامت عــىل املراكز لضامن 

وصول الحاالت ملستحقيها.
7/تقديــم الدعــم الالزم يف املجــال الصحي 
والرتبوي واعتامد رواتب للمعلمني من قبل السلطة 
املدارس  للمتطوعني يف  الداعمة  واملنظامت  املحلية 
وكذا يف الوحدات الصحيــة ورفدها بالكادر الفني 

املتخصص.
املسؤولة  للجهات  متابعتنا  اســتمرار  8/نؤكد 
وإخطارهــم يف حالــة التســويف واملامطلة فإن 

األهايل سيستمرون يف تصعيدهم.

ردفــان »األمناء« خاص:

رفيــق حيدرة  العقيد  أكــد 
الغزايل - ركــن التوجيه املعنوي 
وإسناد  دعم  الخامس  اللواء  يف 
- أن األوطــان دامئًا تبنى بالعلم 
والوعــي والثقافــة املجتمعية، 
العسكرية  التقاليد  وبرتســيخ 
اإلنجــازات  تصــان  واألمنيــة 

ومكتسبات الثورة الجنوبية.
وأضاف يف رســالته ألفراد 
الدفعــة العــارشة: “األخوة يف 
الدفعــة العارشة، أيهــا األبطال 
القوات  يف  األخوة  األشــاوس، 
املســلحة الجنوبيــة، إن الدولة 
القيم  تبنــى عــىل  الجنوبيــة 
ورثناها  التي  الفاضلة  واألخالق 
أسس  يف  السابقة  املراحل  خالل 
التعليــم والثقافــة يف الجنوب 
اليمــن  وجمهوريــة  العــريب 
الدميقراطيــة الشــعبية، وهذه 
أساســية  مبادئ  تعترب  القيــم 
وترتســخ  الجديدة  الدولة  لبناء 

يف أذهان الجيل الصاعد تلك القيم 
واملبــادئ، وبدونها ال ميكن أن ننهض بتلــك الدولة الحديثة، 
ولهذا ال بد من إعادة مناهج التعليم وترسيخ الوعي املجتمعي 
املسلحة  العســكرية يف صفوف قواتنا  التقاليد  وترســيخ 
الجنوبية واألمن وترســيخ العقيدة القتالية وتقوية اإلميان 

بالله ورسوله بني أفراد الجيش واألمن الجنويب”.
وأضــاف: »ونوجــه مقرتحاتنــا للقيادة السياســية 
والعســكرية برضورة تفعيل دور السلطة القضائية لردع من 
تسول له نفســه املساس بأمن واســتقرار دولتنا الجنوبية، 
ونحيي يف هذا املنشــور الدور الفعال الذي يلعبه مجلســنا 

االنتقايل الجنويب ممثال بالقائد عيدروس الزبيدي”.
وتابع: »ولهذا نطالب من كل أطيــاف املجتمع الجنويب 
االلتفاف حول قيادتنا السياسية ومجلسنا االنتقايل باعتباره 
املمثل الرشعــي والوحيد لشــعب الجنوب وبــدون التعليم 
والثقافــة ال ميكن أن ننهض أو نبني دولــة جنوبية حديثة، 
ونتيجــة أننا ورثنا نظاما بعد عام1990 قىض عىل كل مبادئ 
التعليــم والثقافة والقيم األخالقية، والذي اســتبدلها بنظام 
همجي فوضوي ال يحرتم النظــام والقانون، ونؤكد لكم بأن 
قواتنا املسلحة خط أحمر، ولهذا ال بد أن نحافظ عىل املنجزات 

واالنتصارات املحققة”.

»األمناء« متابعات:

 كعادتهــا دامًئا، تعمل جامعــات اإلرهاب 
املســلح عىل استخدام الدين والشــعارات الدينية 
يف غسل أدمغة بعض البسطاء والجهلة والفقراء 
الذيــن يضعفون أمام هذه الشــعارات واألكاذيب 

واألوهام ويتأثرون بها.
مليشــيا الحويث اإلرهابيــة، املدعومة من 
السياســية يف  إيران، وجامعة اإلخوان وذراعها 
اليمن، حزب اإلصالح اإلخواين، من أبرز الجامعات 
اإلرهابية التي تستخدم الشعارات الدينية يف خداع 

الناس وتضليلهم ونهب أموالهم.
ال تتوقــف هــذه القضية عند االســتغالل 
الفكري وتخريــب عقول الناس، بــل تتعداه إىل 
األموال  الدينية والطائفية لجمع  املناسبات  انتهاز 
وفرض الجبايات واإلتــاوات عىل املواطنني، تحت 
ذرائع عــدة لزيادة ثروات قياداتها عىل حســاب 
املواطن الذي يتم تجويعــه وإفقاره وفق مخطط 

ممنهج.
يســتخدمون بعــض القضايا اإلســالمية 
الرئيســية عند كل مســلم للعب عىل وتر الدين، 
ومن أبرزها قضية القدس واملســجد األقىص التي 
جمعت باســمها مليشيا الحويث اإلرهابية ماليني 
الدوالرات، ومل يعرف حتى اآلن مصري هذه األموال 

وإىل أين ذهبت.
األقىص  ومسجدها  القدس  قضية  يستغلون 
إما من خالل جمع التربعات واإلتاوات أو من خالل 
اســتغالل القضية سياســيا. والغريب أن املليشيا 
تعمل عىل جمع التربعات من شــعب يحتاج إىل 
حيث  العاجلة،  اإلنســانية  واملعونــات  التربعات 
يعيشون يف مناطق ســيطرة الحويث أسوأ أزمة 

إنسانية شهدتها البرشية يف العرص الحديث.
العديد مــن الخرباء واملحللني السياســيني 
يجزمون بأن هذه األمــوال تذهب لجيوب وخزائن 
قادة املليشيا الحوثية اإلرهابية، لتمويل عملياتهم 
العسكرية واإلرهابية، أو لتمويل العصابات املوالية 

لها عىل غرار حزب الله.

جمعت مليشيا الحويث اإلرهابية مبلغا وصل 
إىل 132 ألــف دوالر أمرييك، ضمن مبادرة حوثية 
سميت »الوفاء بالوفاء« لتمويل عمليات حزب الله 
ودعمه، وسط املعاناة التي يعيشها املواطن الذي ال 

يجد قوت يومه.
ويجمع الحوثيون هــذه الجبايات من خالل 
فتح حسابات بنكية، وحث املواطنني عىل التربع، 
وتنظيم فعاليات ميدانيــة يف مراكز املدن، وإلزام 
الناس بالتوجه إليها لإلســهام املايل، وكذا توكيل 
املرشفني الحوثيــني بالنــزول إىل األرياف لذات 
املهمة؛ فضال عن إجبار التجار واملستثمرين ورجال 
األعامل عــىل دفع األموال، والويل لكل من يخالف 

هذه التعليامت فمصريه السجن أو القتل.
اإلخوانية يف  الرشعيــة  نهــج  يختلف  وال 
استخدام آلية جمع التربعات لفرض الجبايات عىل 
املواطن عن مليشــيا الحويث اإلرهابية كثريا، فهم 
يســتغلون القضايا املحورية لألمة، ويروج حزب 
اإلصالح اإلخواين لحمــالت لجمع التربعات تحت 
مسمى »تحرير األقىص« وهي األموال التي تفرض 
إجباري،  التجارية بشكل  واملؤسسات  التجار  عىل 
وتذهب هــذه األموال يف النهاية لجيوب املتنفذين 
يف حــزب اإلصالح اإلخــواين لزيــادة ثرواتهم 
وأرصدتهم البنكية يف الخارج، ولتمويل آلة الحرب 

القمعية لهم ضد الجنوب وأبنائه.
الحويث اإلرهابية مع  ويتفق نهج مليشــيا 
نهج مليشــيا اإلخوان فيام يتعلــق بطرق فرض 
الجبايات عىل املواطن، حيث ال ينظر كال الطرفني 
ســوى إىل مصلحتهم، وإىل تحقيق أكرب قدر من 
الرثوات عىل حســاب املواطن الفقري الذي يعاين 
الخدمات وتردي  الحرب والحصار ونقص  يف ظل 

األوضاع الصحية واملعيشية.
إّن املاليــني الذين يعيشــون يف فقٍر مدقع 
مل تعلن املليشــيات اإلرهابية مــرة واحدة جمع 
التربعات لصالحهم، ســواء الحوثية أو اإلخوانية، 
وهو األمر الذي يجعل املشــهد عبثيا، حيث تطالب 
املليشــيات مواطنا يعيش الفقر املدقع بأن يتربع 

لقضايا خارجية، ويرتك معاناته اليومية.

ركن التوجيه المعنوي في اللواء الخام�س دعم واإ�سناد العقيد رفيق الغزالي:

بالعلم والوعي املجتمعي ُتبنى الأوطان وُت�سان الإجنازات
ملي�سيا الحوثي والإخوان تنهبان اأموال المواطنين بال�سعارات الدينية

كيف اتفق نهج ملي�سيا احلوثي مع 
نهج الإخوان يف طرق فر�ض اجلبايات؟


