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قراءة يف الر�سائل املهمة التي وجهها فخامة الرئي�س هادي خالل ات�صاله
بنائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية املهند�س � /أحمد املي�سري

األمناء  /كتب  /وضاح سالم فارع :

واملكونات التي ترى يف املليشيا الحوثية خص ً
ام
حقيقيا للشعب اليمني لتحقيق األمن واالستقرار
والتنمية وإشــعار املواطن باألمل بعد تضحيات
جســيمة قدم خاللها خرية شــبابه يف معارك
الدفاع عن األرض والعرض».

خالل اتصــال فخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي رئيــس الجمهورية حفظــه الله ورعاه
الهاتفي مســاء األحــد ،مبعايل نائــب رئيس
الوزراء وزير الداخلية املهندس  /أحمد امليرسي
والذي جــاء للوقوف عىل جملــة األوضاع يف
العاصمة املؤقتة عدن واملحافظات املجاورة فقد
وجــه فخامته من خالل ذلــك االتصال عددًا من
منهاجا ودليال وهدفا
املهمة والتي تعترب
الرسائل
ً
ّ
اســراتيجيا وضعته القيادة السياسية للعبور
بوطننا الغايل اليمن إىل مرافئ األمن وشواطئ
األمان .
مام يدلل عىل أن القيادة السياســية متيض
قدما نحو الهدف املنشود وهو استعادة الرشعية
الدســتورية والقضاء عىل االنقالب واســتعادة
الدولــة اليمنية فعىل كافة أبنــاء الوطن توحيد
جهودهــم نحو تحقيــق ذلك الهدف املنشــود
والوصول باليمن إىل بر وشاطئ األمان .
فمن أهم الرسائل التي وجهها فخامته حفظه
الله :

الرسالة الرابعة :
«أكد عىل رضورة رفع مستوى األداء وتنسيق
الجهود مع االشقاء مبا يعود بالنفع عىل املواطن
ومواجهة املليشــيا الحوثية وكذلك ملواجهة ما
تخلفه بعض الكــوارث الطبيعية كام حدث يف
الفرتة األخرية يف عدن واملحافظات املجاورة».

الرسالة الخامسة :
«إن ما قدمته عدن ولحج وأبني والضالع وتعز
وباقي املحافظات املحررة من تضحيات جسيمة
يف سبيل ذلك وبسط نفوذ الدولة وتحقيق األمن
واالستقرار للمواطنني واالهتامم باحتياجاتهم
ومعيشتهم اليومية.

الرسالة السادسة :

الرسالة األوىل :
«توحيد الصف واللحمــة الواحدة والحفاظ
عىل وحــدة النســيج املجتمعــي وتعزيز روح
املقاومة وتسخري كافة اإلمكانيات والجهود يف
مواجهة العدو املرتبص بالشــعب اليمني يف ك ّل
منطقة وموقع من املليشــيات الحوثية اإليرانية
واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني يف دحر مرشوع
التمرد واالنقالب الحــويث ملا لذلك من قوة وعزة
شعبنا اليمني»

الرسالة الثانية :

الحوثية اإليرانية ومن يساندها»...

«التعــاون مع مختلــف األجهــزة األمنية
والعســكرية ذات العالقة وبتكاتف جميع أبناء
املحافظات املحررة لتوحيــد اإلمكانات ملواجهة
خصم الشــعب اليمني املتمثل يف امليلشــيات

الرسالة الثالثة :
تنصب جهود الحكومة
«شــدد عىل أهمية أن
ّ
ومختلــف املؤسســات وكذلــك كافــة القوى

«استتباب األمن واستقراره وتثبيت السكينة
العامــة واالنتصــار إلرادة شــعبنا اليمني يف
دحر مرشوع التمــرد واالنقالب وتوحيد الصف
واللحمة الواحدة هي أحــدى أهم الركائز املهمّة
واألهداف األساسية التي من الواجب أن يتمسك
بها كافة أبناء الوطن حتى تحقيقها ملا لذلك من
قوة وعزة شعبنا اليمني».
*(مدير املكتب اإلعالمي لنائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية)

الت�شكيك واملناطقية داء ّ
ع�ضال �أ�صيب به بع�ض
اجلنوبيني الذين انطوت عليهم الق�ص�ص العاطفية
توفيق رفيق القسيمي

إخواننا الجنوبيون املُخلصون الذينَ
انخرطوا يف الدفــاع عن الوطن وعن
قيادتــه الرشعية ممثلــة يف فخامة
الرئيس القائد املشــر الركن /عبدربه
تــم إدراجهم من ضمن
منصور هادي
َّ
التشــكيلةُ ،يراد تصفيتهم جســد ًيا
َ
حدث معَ القائد الشــهيد الوالد و
كام
املُحافظ الســابق جعفر محمد سعد،
و الشــهيد القائد أحمد سيف اليافعي
و الشــهيد القائد محمد صالح ّ
طمح
و اللواء الشهيد الزنداين،و القائد عُ مر
تم التخطيط
ُ
الصبيحــي و غريهم ُكرث َّ
إمــا باملُفخخات أو عن طريق
لقتلهم ّ
الدفع بهــم إىل عُ مــق أرايض العدو
للتخلّص منهم.
بينام آخــرونَ يقومونَ بتشــويه
ســمعتهم و الطعــن يف عقيدتهــم
ُ
العسكرية الجنوبية عىل سبيل املثال،
َ
هُ
نالــك شــخصية حرضميــة بارزة
عسكرية برزت يف الساحة الجنوبية
يعمل بصمت يبني ُمعسكره الواقع يف
سمى كتيبة ال ُنخبة.
قاعدة العند املُ ّ
الخصميات التي اســتقطعها من
رواتب الغائبني ،أسس فيها مقومات
للمعسكر،لقد و ّفر لهم
ال ُبنية التحتية ُ
جميع املُتطلبات التي يحتاجونها من
ملبس و مأكل و مــرب و تجهيزات

مطابخ و حاممــات و غريها،بع َد أن
كانَ خرابة ال تســتطيع املكوث فيه.
ألي مهام
وسلح رسية كاملة وجاهزة ّ
قتال ّية...
نتكلّم هُ نا عــن القائد الحرضمي
أحمد بامدحن ،الذي يتعرض للتشويه
ناس فقدو مصالحهم
تعمد من ِقبل أُ ٍ
املُ ّ
الشخصية واليحملون يف قلوبهم ح ًبا
لهذا الوطن الجنويب العظيم اليبحثون
عن جنوب ؛ إمنــا يبحثون عن جيوب
عفن ٍة منتن ٍة .
ليس إخونجي
القائد أحمد با مدحن َ

واليتبع اإلخوان املســلمني كام يروج
بعض الطفيليــن فاقدو املصلحة بعد
أن وقف لهم ابن حرضموت كاألســد
وقال لهــم ال لالســرزاق عىل دماء
الشهداء وأشــاء الجرحى وال دغدغة
عواطف البســطاء من شعبنا املكلوم
والبســطاء...أيها ُ
الطفيليني ،فالقائد
ُّ
أحمد بــا مدحن حقق ألفــراده ما مل
ُيحققه أي قائد يف أربع ســنوات منذ
دحرت املقاومة الجنوبية فلول املرتزقة
من مليشيات الحويث اإليرانية حققه
ً
رشفا بأن ُه ّ
نظم
يف أشهر قليلة ؛ يكفيه
كتيبــة من الصفر وقيــادات املنطقة

العسكرية الرابعة وقائدها البطل اللواء
الركن/فضل حسن العمري حفظة الله
ورعاه شاهد عىل هذه هي اإلنجازات
وكان هــو الداعــم والراعــي لقيادة
ً
رشفا بأنه اســتصلح
الكتيبة...يكفيه
هنجرات عتيقة و بآلية أعا َد لها الحياة
َ
رصف من جيبه
بصيانتها حتى إنــ ُه
الخاص للعُ امل ،وســلح رسية األمن
يحصل عىل
لحاميــة القطاع هــو مل
ُ
ميزانية مــن الحكومة  ،و يف يوم من
الجنــود إىل برادة ماء
األيــام احتاج ُ
ملواجهة قساوة صحراء العند و لهيب
الشديد،فتم رفض طلبه من ِقبل
ح ّرها
َّ
الجهات املســؤولة،وأُغلقت املنافذ يف
ّ
يتبق ل ُه غري منفذ واحد ــ
وجهه و مل
بعد الله ــ هي والدته الحنونة حينام
ســمعت بالقصة َّ
رق قل ُبهــا ؛ فكانت
هي من تك ّفلت باملوضــوع و أعطت ُه
َ
ري الجزاء ؛
مثن الربادة و جزاها الله خ َ
ليجعلها يف ميزان حسناتها ــ إن شاء
الله ــ .
القائد أحمد با مدحن اليتبع اإلخوان
املســلمني كام تروجــون أيها األقزام
؛ ولكنــه يتبــع حزب اســمه الوطن
الجنــويب العظيم  ،لــو كانَ متحز ًبا
حسب زعمكم لكانت طلباته ُمجابة و
َ
الدعم يصلــه لحظة بلحظة،إال أن َ
ذلك
مل نر ُه يف ُمعسكره ،ما وجدناه سوى
ُجهد ذايت ُيشكر عليه...إلخ.

هدف الحملة والتشــكيك بنزاهة
و حكمة ابن حرضموت الذي تشــهد
له الكثري مــن القيادات العســكرية
وقيادات املقاومــة الجنوبية البطلة؛
ألن هذا القائد كشف العجز الذي يعاين
منه الكثريون القائد  /أحمد بامدحن
مل يحمل حقــدًا مناطق ًيا كام ُتروجه
رجل
ألســنتكم النتنة ،القائد بامدحن ُ
ليس مــن أصحاب الفنادق
خنادق و
َ
الذينَ ال يعرفونَ ُقدســية الدفاع عن
الوطن و عن ثروته الحقيقية املُتمثلة
باإلنســان...بامدحن يحمل مرشوعً ا
خالصا ُ
لك ِّل ُجغرافية الجنوب
جنوب ًيا
ً
العريب ،ال ُيف ّرق َ
بــن هذا و ذاك الكل
ســواء يف معيار قلب ُه ال يحمل حقدًا
عىل أحد باســتثناء الشخصيات التي
ُتريــد إعادتنا إىل بــاب اليمن نتيجة
عجزها وفشلها يف كل املراحل...
ُ
نســأل الله أن يهدي املُشــككني
بالقائد أحمد با مدحن و ين ّور بصريتهم
َ
قبل أبصارهم ليعلموا بأنهم يطعنونَ
شــخصية عســكرية نزيهة حاربت
ُ
نسأل
الفساد و الفاسدينَ و املُفسدين،
الله أن يوفقه و يحفــظ والدته التي
ر ّبت ُه عىل الديــن و العقيدة و األخالق
الحميدة.
وحد شملنا جنوبيني و انرصنا
اللهم ّ
َّ
عىل من عادانا و اك ُتب لنا النرص املُبني
عىل ُ
اللهم آمـــني.
الغزاة الزيديني
َّ

