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إغالق امللف نهائيًا.. والتوجه نحو معركة التصدي للعدوان
طي ملف خيانة ديسمرب.. توجيهات الرئيس ترجمت إىل إجراءات تنفيذيةطي ملف خيانة ديسمرب.. توجيهات الرئيس ترجمت إىل إجراءات تنفيذية

إفشال أخطر المؤامرات على الجبهة الداخلية

قادة العدوان يجرون ذيل الخيبة من جديد ويتلقون أقوى صفعةقادة العدوان يجرون ذيل الخيبة من جديد ويتلقون أقوى صفعة
من  خالل رصد مواجهات ديسمرب امليدانية يف عدد من شوارع العاصمة 
صنعاء وبعض املحافظات يتضح جليا بأن السعودية واإلمارات سعتا مع 
عدد من خالياها التي قادت تنفيذ مخطط فتنة ديسبمر إىل تعقيد الوضع 
ــفه املخطط  ــة كلها، وهو ما كش ــمل العاصم ــعة دائرة االقتتال لتش وتوس
ــاء إىل جانب التغطية  ــقاط العاصمة صنع التخريبي الذي تم اعداده إلس
ــعودية وحلفائها وأبرزها قنوات  اإلعالمية التي روج لها إعالم اململكة الس
ــكاي نيوز والحدث  وغريها من القنوات التي تزيد عن عرشات  العربية وس
ــام املجتمعي وترويج  ــىل تغذية االنقس ــة التي عملت ع ــوات الفضائي القن
أخبار كاذبة تدعي من خاللها نجاح مخطط العدوان السعودي اإلماراتي 
ــعت تلك  ــل هذا املخطط س ــىل العاصمة صنعاء، وبعد فش ــيطرة ع يف الس
ــا مداهمة املنازل  ــأن ادعاءاته ــائعات الكاذبة بش ــوات إىل ترويج الش القن
ــعبي العام، وهو مناٍف للحقيقة  واالعتداء واالختطاف لكوادر املؤتمر الش
تلك الحقيقة التي تجلت يف قرار العفو العام عن املشاركني يف تلك األحداث 

ليدحض وبكل قوة افرتاءات وأكاذيب إعالم العدوان السعودي وعمالئه.
اللبنات األوىل 

ــيايس بمثابة  جاء قرار العفو الرئايس الذي أصدره رئيس املجلس الس
ــعودي واإلماراتي  ــي قطعت الطريق عىل العدوان الس ــوة القوية الت الخط
ــا قاله الكاتب  ــة الداخلية، هذا م ــل من الجبه ــا يف الني ــال مؤامراتهم وإفش
ــرار العفو هو  ــا أن ق ــذي أوضح أيض ــد داوود وال ــيايس أحم ــل الس واملحل
ــداث العنف التي جرت يف  ــق الصحيح، فاملتتبع ملعظم أح خطوة يف الطري
ــو العفو، مضيفا: إن ما  ــرف أن املخرج الوحيد ألي رصاع ه ــدة يع دول عدي
ــالد يف محنة كبرية  ــتدخل الب ــا من أحداث عصيبة كانت س ــدث يف بالدن ح
ــندخل يف  ــتعم أرجاء البلد وكنا س ــوىض واالقتتال س ــت عمليات الف وكان
ــا من هذا الوضع  ــه لكن رحمة الله أخرجتن ــق مظلم يصعب الخروج من نف
ــتوعبون ما حدث وما كان يخطط  فإخماد الفتنة رسيعا جعل اليمنيني يس
له العدو من أحداث، وبقرار العفو يكون املجلس السيايس قد وضع اللبنات 

ــاص منها ومد يده لكل  ــاملة التي ال من ــو املصالحة الوطنية الش األوىل نح
ــتوعب  ــراف، وهي فرصة تاريخية عىل كل األطراف أن تقتنصها وتس األط
ــن العدو  ــة االرتماء يف حض ــدال من مواصل ــة ب ــة الراهن ــة التاريخي اللحظ

وتنفيذ مخططاته اإلجرامية.
حماية النسيج االجتماعي 

ــار وزارة الخارجية عزالدين الرشعبي يقول: إن تداعيات قرار  مستش
ــاء يهدف  ــمرب بصنع ــاركوا يف فتنة خيانة ديس ــن ش ــام عن الذي ــو الع العف
ــيج  ــة الداخلية والنس ــة الجبه ــورة أوىل اىل حماي ــية وبص ــة أساس بدرج
ــك الخطوة  ــدا لتفكيكه..معتربا تل ــدوان جاه ــعى الع ــي الذي يس املجتمع
صائبة وحكيمة وتأتي من أجل حقن الدماء وتعزز مبدأ التسامح واللحمة 
ــد والدم اليمني  ــعب اليمني واح ــتوى الوعي بأن الش الوطنية وترفع مس
ــة يف  ــد أن األولوي ــيايس يؤك ــو الس ــدا أن العف ــن واحد..مؤك ــد والوط واح
املرحلة الراهنة هي ملواجهة العدوان وبناء اليمن الحر املستقل الخايل من 

ــعب من الصنمية  ــة واالمالءات الخارجية، وهذا القرار يحرر الش الوصاي
ــرد، وهذا القرار أيضا  ــخاص وأن الوالء هو للوطن وليس لف وعبادة األش
ــامح فيها  ــة ملن أخطأ وأذنب ضمن القضايا التي يمكن التس يعطي فرص
ــدة االحتقان وتابع  ــح صفحة جديدة وإزالة ح ــأنه أن يفت حيث أن من ش
ــيحدث رضا  ــانية الدولة وس ــيايس يعرب عن إنس الرشعبي : إن العفو الس

شعبياً .
ــملهم العفو والبعد  ــون يجب أن يش ــية ومظلوم فهناك قضايا سياس
ــعى إىل أن  ــبق نس األمني يف هذه الظروف أهم جانب وعىل ضوء كل ما س
ــتمرار العدوان  يعم األمن والطمأنينة كافة أرجاء الوطن ويحول دون اس
ــاؤل كبري بقرار  ــرة بدماء أبنائه، وهناك تف ــم عىل أراضينا واملتاج الغاش
ــل أو الخارج،  ــواء يف الداخ ــعب اليمني س ــو العام من كافة أبناء الش العف
ــعب اليمني  ــك والتالحم االجتماعي بني أبناء الش كونه يعزز من التماس
ــاء والتنمية للوطن  ــاركة يف عملية إعادة البن ــراده املش ــح لجميع أف ويتي

ــؤالء الذين انجروا إىل دعوة الفتنة  ــل أن يكون فاتحة وبداية خري له ونأم
ليخرجوا اىل حياتهم وأعمالهم وبيوتهم.

أبعاد إنسانية و اجتماعية
من جانبه أوضح عارف الرزاع رئيس املركز اليمني للجاليات أن تتابع 
ــرية يف إطار قرار  ــن املؤامرة األخ ــن كل املعتقلني ضم ــات اإلفراج ع عملي
العفو العام يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية عىل املدى القريب والبعيد 
ــك النسيج  ــب ثقة الجميع وتماس ــامح واإلخاء وكس ــد روح التس ويجس
ــتهدف  ــقاق والعداء واالنتقام وأي مؤامرة تس ــيل بعيدا عن االنش الداخ

الوطن وأمنه واستقراره.
ــوة والذي يصف قرار العفو  ــيايس زيد البع ويوافقه الرأي املحلل الس
العام بالقول :  العفو الرئايس  خطوة إيجابية وبناءة تدل عىل كرم األخالق 
وحسن التعامل والحرص عىل لم الشمل وتوحيد الكلمة خصوصاً يف ظل 
ــعب اليمني اليوم، وما يميز هذا القرار  الظروف الراهنة التي يمر بها الش

ــاً وال تزال األمور غامضة  ــي انه انه جاء بعد وأد الفتنة بـ 17 يوم التاريخ
ــة القانونية لتنال جزاءها  ــزال بعض العنارص فاّرة ويف إطار املالحق وال ت
ــا ويزيل ضبابية  ــن النواي ــكل رسيع ليثبت حس إال أن قرار العفو جاء بش
األمور التي كان البعض يروج لها ومنها أن أنصار الله مستبدون ويسعون 
ــعون لحكم الناس غصباً عنهم ومن  ــهم ويس للملكية وال يريدون إال أنفس
ــن للجميع وان  ــذا القرار ان الوط ــت الرئيس الصماد به ــذا القبيل فأثب ه

التعايش السلمي هو الذي يجب أن يسود..
ــو العام  ــاد بقرار العف ــوت الرئيس الصم ــول : لقد ف ــىض البعوة يق وم
الفرصة عىل العدوان واملرتزقة والحاقدين الذين كانوا يستغلون املوقف 
ــائل إعالمهم إلشعال املزيد من األحقاد بني أبناء اليمن فجاء قرار  يف وس
العفو لينهي املسألة من أساسها ويفتح صفحة جديدة عنوانها التسامح 
ــكل جدي للدفاع عن اليمن من الغزاة ومنح العنارص  والعفو والتوجه بش

املغرر بهم فرصة جديدة ليعربوا عن والئهم لله والوطن والشعب.

تفاهمات جادة
ــول : العفو  ــة املنار اإلخبارية، يق ــاـ  رئيس تحرير صحيف ــد الباش ولي
ــتوى الداخيل والخارجي ولكن يجب  ــكل عام خطوة جيدة عىل املس بش
ــية عىل املدى البعيد بغض  ــة الوضع الحايل ملا له من حساس إدراك طبيع
ــمله العفو من استثناءات لكنه يحتاج إىل تفاهمات جادة  النظر عن ما ش

حول كل من لهم عالقة باألحداث األخرية.
ولهذا فإن قرار العفو يقتيض رضورة النظر إليه بعني االعتبار من زاوية 
الحل السيايس الشامل والعمل يف إطار الرشاكة وفق محددات وطنية من 

أجل التأسيس ملرحلة قادمة يسودها األمن واالستقرار.
استثناء مرتكبي الجرائم 

ــوكل، رئيس مجلس  ــد يحيى املت ــايض العالمة احم ــاً يرى الق قانوني
ــيايس األعىل  ــو الذي أصدره املجلس الس ــاء األعىل، بأن قرار العف القض

ــتثناء  ــف وكان هذا القرار حكيما مع اس ــرأب الصدع وتوحيد الص ــاء ل ج
ــن املجرمني  موقوفون لدى  ــو الرئايس فهناك عدد م ــملهم العف ملن لم يش
ــيق قائم مع  ــون بارتكاب عدد من الجرائم والتنس ــزة األمنية متهم األجه
ــذه القضايا للعدالة،  ــزة العدالة لتقديم املتهمني يف ه ــزة األمن وأجه أجه

مشريا إىل أن كثريا من القضايا قد تم الفصل فيها.
أخريًا

ــار  ــرار العفو الرئايس جاء مصححا ملس ــبق يتضح جليا بأن ق مما س
ــب أن يكون  ــالم يج ــع عدم اغفال أن الس ــة يف اليمن م ــة الوطني املصالح
بأدوات صحيحة خارج إطار الرصاع القائم وبأشخاص لم تتلوث أيديهم 
ــذا الرصاع   ــل اليمن يف كل ه ــرف أوًال من أدخ ــني بعد أن نع ــاء اليمني بدم
ــرم العمالة  ــتورية التي تج ــوص الدس ــذ بالنص ــن، مع األخ ــة م وملصلح

والخروج عن اإلجماع الوطني واملصالح الوطنية.

الرئيس الصماد: نحن أمام وضع صعب وعلينا تجاوزه

ــار ــوق كل اعتب ــة ف ــة الوطني ــدي: املصلح ــد امله العمي
ــليم مرتبات العسكريني املوقوفني العقيد الشهاري: تس

ــامح رغم  ــبيل إعادة تطبيع األوضاع وإعالن التس الجهود الكبرية يف س
ــائعات  ــا بعد يوم مع ش ــت يوم ــات تعاظم ــح إال أن التحدي والتصال

وافرتاءات ماكنة الكذب والتضليل اإلعالمي التابعة لدول العدوان واملرتزقة.
ــم (132) يف الـ21 من  ــام رق ــرار العفو الع ــخ صدور ق ــهر واحد من تاري ــد ش فبع
ــر الدفاع محمد  ــاد يف 23 يناير وزي ــه الرئيس صالح الصم ــمرب املايض ، وج ديس

نارص العاطفي باإلفراج عن العسكريني املشاركني يف فتنة ديسمرب.
ــه لوزير الدفاع  ــاف يف توجيهات ــم يتوقف هنا بل أض ــس الصماد ل ــه الرئي توجي

متابعة عملية اإلفراج عن كل العسكريني يف إطار إغالق امللف نهائيا.

اإلفراج عن ٧٨٠ مدنيا من املوقوفني على ذمة فتنة ديسمرب

ارتياح رسمي وشعبي لقرار العفو وإعادة تطبيع األوضاع
ــال كل مخططاته ــة العدوان وإفش ــد على مواجه التأكي

ــع إغالق  ــادة تطبي ــىل إع ــل ع ــا، والعم ــف نهائي املل
ــات رصيحة اصدرها رئيس  األوضاع .. توجيه
ــيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة صالح  املجلس الس
ــأن أحداث فتنة الثاني من ديسمرب املايض، التي تم  الصماد ، بش
ــه ويقظة األجهزة األمنية  ــا وإخماد فتيلها كليا بفضل الل وأده

والجيش واللجان الشعبية.

إجراءات تنفيذية
ــرار العفو رقم  ــدور ق ــبقها ص ــات س ــك التوجيه تل
ــاركني  ــايض عن املش ــمرب امل ــن ديس ـــ21 م (132) يف ال
ــة  ــراءات تنفيذي ــرار بإج ــك الق ــوج ذل ــة، وت يف الفتن
ــمرب -2017  ــالل الفرتة 24ديس ــىل الواقع حيث تم خ ع
ــن 780 مدنيا يف  ــرث م ــن أك ــراج ع ــارس 2018م،  اإلف 3م
ــهدتها العاصمة صنعاء  عمليات متتالية ومتفاوتة ش
ومحافظات صنعاء وعمران وحجة واملحويت و ذمار، 
ــن رصدتها صحيفة  ــعبي كبريي ــمي وش وبحضور رس
ــاهدة  ــالم املختلفة لتكون ش ــائل اإلع ــورة" ووس "الث
ــالم  ــاء اليمن أهل املحبة والس ــر التاريخ أن أبن ــىل م ع

واإلخاء.
استكمال عمليات اإلفراج

ــع  ــادة تطبي ــة إع ــرية وعملي ــؤولية كب ــت املس كان
ــود الجميع وهو  ــدا وتحتاج اىل جه ــاقة ج األوضاع ش
ما أدركته القيادة السياسية ووجه به الرئيس الصماد 
ــكرية واألمنية  ــادات العس ــايض القي ــر امل ــع يناي مطل
ــتكمال إجراءات  ــلطات املحلية باس والقضائية والس
ــم تجهيز القوائم  ــملهم قرار العفو وأن يت إطالق من ش
ــليمها إىل أعضاء مجلس النواب واملحافظني بما  وتس
ــملهم قرار العفو عىل أن يتم ذلك  ن ش يكفل اإلفراج عمَّ

خالل أيام.
العاصمة صنعاء

ــاهدة وسابقة وهو ما تم  إجراءات التنفيذ كانت ش
ــكلت األنموذج األول لتنفيذ  يف أمانة العاصمة التي ش
ــام من صدور  ــت بعد 3 اي ــام حيث عمل ــرار العفو الع ق
ــمرب 2017م عىل  ــرار العفو وتحديدا  يف الـ 24 من ديس ق
ترجمة القرار قوال وفعال إذ تم اإلفراج عن 160 شخصا 
ــا أي يف 8 يناير  ــد 14 يوم ــا بع ــاركني، ليعقبه ــن املش م
ــن ، ويف 21 يناير املايض  ــراج عن 197 آخري املايض اإلف

تم اإلفراج عن 206.
التعايش والتالحم

ــن عبدالحكيم املاوري،  ــة اللواء الرك وزير الداخلي
أكد لـ ( الثورة) أن ”قرار العفو العام يأتي يف ظل إعادة 
ــاء الوطن الواحد،  ــاع والتعايش بني أبن تطبيع األوض
ــة  ــدة ملواجه ــة واح ــاف يف جبه ــم واالصطف والتالح

العدوان“..
ــالل عمليات  ــرج عنهم خ ــاوري دعا املف ــواء امل الل
ــوزراء،  إىل تفعيل  ــهدها مع عدد من ال اإلفراج التي ش
دورهم الوطني من منطلق الوالء لله وللوطن واالنتماء 
وتسخري قدراتهم يف ردع العدوان السعودي األمريكي.

إفشال مخططات العدوان
ــام القيادة  ــالم ”إن اهتم ــه قال وزير اإلع من جانب

ــذ قرار  ــارشة لعملية تنفي ــا املب ــية ومتابعته السياس
العفو العام يؤكد حرصها الواعي عىل تجسيد مفهوم 
ــع ، وتحفيز الجميع  ــة الوطنية عىل أرض الواق الرشاك
ــية ومن  ــاً سياس ــة وأحزاب ــلطات محلي ــة وس حكوم
ــام بواجباتهم الوطنية  ــع الصامد للقي خلفها املجتم
ــود يف مواجهة  ــات واإلمكانات والجه ــد الطاق وتوحي
ــعى بها إىل  ــال كل مخططاته التي يس ــدوان وإفش الع

إعادة اليمن إىل دائرة الهيمنة وربقة الوصاية“.
ــتفيدين من القرار  ــالم جميع املس ــا وزير اإلع ودع
اىل أن يجعلوا منه حافزاً لتصحيح مواقفهم واعتباره 
أيضاً فرصة إلثبات حرصهم عىل تعزيز وحدة الصف 
ــور الخامس  ــكل محاوالت الطاب ــدي الحازم ل والتص
ــاردة وواردة  ــتغالل كل ش ــتثمار واس ــاعية الس الس

خدمة للعدوان.
استشعار المسؤولية

ــاد رضورة  ــود عب ــة حم ــني العاصم ــد أم ــدوره أك ب
ــن التعايش  ــة جديدة م ــرج عنهم صفح ــح املف أن يفت
ــتقرار ، ودعا الجميع  واالهتمام بما يعزز األمن واالس
ــعار املسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من  إىل استش
ــريا إىل أن الوطن يف أمس الحاجة  ــم، مش عدوان غاش
إىل جهود أبنائه للنهوض بواقعه ومواجهة املؤامرات 
ــا مدير أمن أمانة  ــده، وهو ما أكده أيض ــي تحاك ض الت
ــرار العفو  ــراش قائال : إن ق ــد معمر ه ــة العمي العاصم
ــث روح اإلخاء  ــي يف إطار ب ــرر بهم يأت ــن املغ ــام ع الع
ــو والكراهية  ــة الغل ــذ ثقاف ــح ونب ــامح والتصال والتس
ــا يمكنها  ــا بم ــة وتعزيزه ــة الوطني ــيد اللحم ، وتجس
ــاظ عليها يف  ــة والحف ــة الداخلي ــك الجبه ــن تماس م
ــك  ــم، منوها بأن تماس ــعودي الغاش ظل العدوان الس
ــة الداخلية وتقويتها تعد أولوية ألجهزة األمن  الجبه

واللجان األمنية.
محافظة حجة

ــعت السلطة املحلية يف محافظة حجة اىل تنفيذ  س
ــاع حيث افرجت يف  ــو وإعادة تطبيع األوض قرار العف
ــمرب  ــاركني يف فتنة ديس الـ 18 من يناير عن 32 من املش
ــن يف 22 يناير ، كل ذلك  ــا اإلفراج عن 12 آخري ليعقبه
ــعبي العام يف  ــر الش ــى املؤتم ــليم مبن ــاء عقب تس ج
ــس الفرع يحيى  ــع من يناير للقائم بأعمال رئي التاس
عيل موىس وبحضور وكالء املحافظة ومدراء املكاتب 

التنفيذية.
ــار  إىل أن تطبيع  ــويف أش ــظ حجة هالل الص محاف
ــل املحافظة يتطلب طي صفحة املايض  األوضاع داخ
ــة واملثمرة بني  ــة الفاعل ــة جديدة للعالق ــح صفح وفت

كافة القوى السياسية..
ــال رئيس فرع املؤتمر  ــن جانبهم أكد القائم بأعم م
ــعبي العام باملحافظة يحيى عيل موىس و أعضاء  الش

فرع املؤتمر أن التصدي للعدوان السعودي األمريكي 
ــي وأن كافة  ــي ووطن ــب دين ــه واج ــافر ومواجهت الس
املؤتمريني الرشفاء سيكونون يف مقدمة الصفوف التي 

ستواجه العدوان يف مختلف جبهات العزة والرشف.
ــبيل تطبيع  ــي بذلت يف س ــود الت ــوا كل الجه وثمن
ــمرب املايض وكذا  األوضاع وتجاوز تداعيات فتنة ديس
ــرت يف اإلفراج عن  ــي أثم ــادة املحافظة الت ــود قي جه
ــك الفتنة ويف مقدمة  ــبب تل العرشات من املوقوفني بس

ذلك قرار العفو العام الصادر عن القيادة السياسية.
محافظات ذمار وعمران والمحويت

ــي األخرى  ــة ذمار ه ــة يف محافظ ــلطة املحلي الس
ــخصا من  ــني عن 33 ش ــني متفاوتت ــت يف عمليت افرج

املشاركني يف الفتنة.
ــلطة املحلية عن  ــة عمران أفرجت الس ويف محافظ
ــم اإلفراج عن 68  ــخصا ويف محافظة املحويت ت 30 ش

متورطا يف فتنة ديسمرب يف عمليتي إفراج متفاوتتني.
ــلطات املحلية يف املحافظات الثالث  واعتربت الس
ــمرب يؤكد  ــة ديس ــة فتن ــىل ذم ــني ع ــالق املوقوف أن إط
ــاء الوطن  ــرى التالحم بني أبن ــرص عىل تعزيز ع الح
ــاركة هي  ــامح والصفح واملش ــة التس ــد وأن لغ الواح
القاسم املشرتك الذي يف رحابه وظله يعيش الجميع.

ارتياح رسمي وشعبي
ــعبيا  ــميا وش ــت عمليات اإلفراج ارتياحا رس والق
واسعا ، حيث رحب اللقاء املشرتك والحراك الجنوبي 
ــيايس األعىل  ــذي أصدره املجلس الس ــرار العفو ال بق
ــاحة  ــع األوضاع يف الس ــة يف تطبي ــن أهمي ــا لذلك م مل

الوطنية.
ــرار العفو،  ــق روح ومضمون ق ــدوا أهمية تطبي وأك
ــة.. الفتني إىل أن الحوار  ــه إىل خطوات تنفيذي وتحويل
ــل كل القضايا الوطنية  ــم هو النهج األمثل لح والتفاه

مهما كان حجمها.
ــو الذي  ــورى قرار العف ــن مجلس الش ــك ثم اىل ذل
ــىل ، واعترب  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــدره رئي أص
ــاً بصدق  ــرار يأتي إيمان ــورى أن هذا الق ــس الش مجل
ــدة الصف  ــعارا بأهمية وح ــه الوطني واستش التوج
ــاظ عىل وحدة  ــزام بالحف ــاً من االلت ــي وانطالق اليمن
ــة العليا  ــة للمصلح ــه، وحماي ــالمة أبنائ ــن وس الوط

للوطن.
ــامح  ــد قيمة التس ــرار العفو يجس ــريا إىل أن ق مش
ــتلهمها من تعاليم الدين اإلسالمي  واإلخاء التي نس
ــد صىل الله  ــي املصطفى محم ــرية العطرة للنب والس

عليه وآله وسلم الذي جسد قيم املحبة واإلخاء.
ــورى تنفيذ قرار العفو روحاً  كما اعترب مجلس الش
ــؤولية سياسية وكياناً قيمياً يحتم عىل  ومضموناً مس

الجميع احرتامه وااللتزام بمضامينه وأخالقياته.

قرار العفو العام رقم (قرار العفو العام رقم (١٣٢١٣٢) ) ٢١٢١ ديسمرب  ديسمرب ٢٠١٧٢٠١٧م:م:
: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر ٢٠١٧م وحتى تاريخ هذا القرار.
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عدد المفرج عنهم من المدنيين المشاركين في فتنة ديسمبر عقب صدور قرار العفو

اإلفراج عن 760 عسكريا
ــتكملت الجهات  بعد أربعة أيام من ذلك التوجيه اس
العسكرية ذات االختصاص الكشوفات املتعلقة بعملية 

اإلفراج للعسكريني املحتجزين والبالغ عددهم 760.
ــكريني  حيث تم يف 27 يناير اإلفراج عن 600 من العس
ــرب عملية  ــمرب وتعد اك ــىل ذمة فتنة ديس ــن ع املحتجزي

إفراج تشهدها العاصمة صنعاء منذ أحداث الفتنة.
ــكريا ، ويف 24  ــن 30 عس ــراج ع ــم اإلف ــر ت ويف 29 يناي
ــن ويف 3 مارس الجاري  ــم اإلفراج عن 60 آخري فرباير ت
ــب مختلفة وتعترب  ــراج عن 69 بينهم ضباط برت تم اإلف
ــىل ذمة احداث  ــرية من املحتجزين ع ــذه الدفعة األخ ه

ديسمرب ليغلق امللف نهائيا.
وحدة الصف

ــرج عنهم .. أكد مدير  ــكريني املف وخالل اللقاء بالعس
ــل  ــه املعنوي العميد يحيىى املهدي فش ــرة التوجي دائ
ــعال الفنت والحرب  ــعودي يف إش ــف العدوان الس تحال

األهلية بني اليمنيني.
ــوا مخططات  ــعب اليمني أدرك ــال" إن أبناء الش وق
ــة  ــات خدم ــون الرصاع ــروا إىل أت ــم ينج ــدوان ول الع
ــاريع واألجندة الخارجية التي تستهدف سيادة  للمش

وأمن الوطن واستقراره وسلمه االجتماعي".
ــامخا يف مواجهة قوى  ــف ش ــاف " إن اليمن يق وأض
ــن جلبهم من مختلف  ــدوان ومرتزقتهم الذي الرش والع
ــذي أدخلهم  ــتانيني ال ــم بمن فيهم الباكس ــدان العال بل

مؤخرا ضمن مرتزقته لقتال أبناء الشعب اليمني".
ودعا العميد املهدي القوى الوطنية إىل وحدة الصف 
ــوق كل اعتبار كون املرحلة  ــل املصلحة الوطنية ف وجع
ــع الوقوف  ــتدعي من الجمي ــا الوطن، تس ــي يمر به الت

صفا واحدا يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
تسليم مرتبات الموقوفني

مدير السجن الحربي العقيد محمد الشهاري بدوره 
ــو الصادر عن  ــي ضمن قرار العف ــح أن اإلفراج يأت أوض
ــيايس االعىل القائد االعىل للقوات  رئيس املجلس الس

املسلحة .
ــني املكلفة من  ــة رصف مرتبات املوقوف ــد أن لجن وأك
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة بارشت 
ــىل ذمة  ــم توقيفهم ع ــن ت ــات م ــليم مرتب ــا يف تس عمله

أحداث ديسمرب.
الوطن أبقى

فيما أكد املفرج عنهم من العسكريني أن الوطن أبقى 

وأن الحسابات التي راهنت عليها قوى العدوان لم تجد 
نفعا يف ظل وعي أبناء الشعب اليمني.

ــية  ــادة السياس ــر للقي ــكر والتقدي ــن الش ــربوا ع وع
ــة هيئة األركان العامة عىل  وقيادة وزارة الدفاع ورئاس
ــتحقاتهم  ــرار العفو وكذلك االهتمام بقضاياهم ومس ق

املالية.
ــة الصفوف للدفاع  ــيكونون يف مقدم مؤكدين انهم س

عن الوطن ومواجهة العدوان السعودي الغاشم.
فتح صفحة جديدة

ــداث وفتح  ــف وتجاوز االح ــار اغالق هذا املل ويف اط
ــدد الرئيس صالح الصماد تأكيداته  صفحة جديدة ، ج
ــي الحارث  ــايخ وقبائل بن ــن مش ــدداً م ــالل لقائه ع خ
ــق مديرية بني  ــع األوضاع يف مناط ــرص عىل تطبي الح
ــاء الحريصون  ــائخ والوجه الحارث بالتعاون مع املش
ــن وأهمية إغالق كافة املواضيع وفتح صفحة  عىل الوط

جديدة والعمل معا ملواجهة العدوان.
ــاً عميقة  ــداث تركت جراح ــح أن األح ــال " صحي وق
ــتثنائي، يجب تجاوزه  لكننا أمام وضع صعب جدا واس
ــال كل  ــذي ط ــار ال ــدوان والحص ــتمرار الع ــراء اس ج
مقومات الحياة ولم يستنث من اإلبادة والتدمري منطقة 
ــامح  ــن أن فضيلة التصالح والتس ــن، فضال ع وال مواط
ــالمي  ــا ديننا اإلس ــث عليه ــة ح ــالمية جليل ــمة إس س

الحنيف دين اإلخاء واملحبة الذي آخى بني املهاجرين 
واألنصار ".

ــالق يف بقية  ــدة لالنط ــاء قاع ــذا اللق ــار إىل أن ه وأش
ــض  ــا بع ــل فيه ــي حص ــات الت ــات واملحافظ املديري
ــرية لتجاوزها وطي  ــداث األخ ــبب األح التباينات بس
ــدوان بكل  ــة الع ــرك ملواجه ــد والتح ــا إىل األب صفحته

شموخ وعزة وإباء.
التأكيد على وحدة الصف

ــمية والشعبية مستمرة لطي  وال تزال الجهود الرس
ــاوز كل الخالفات والتباينات وفتح  صفحة املايض وتج
صفحة جديدة من اجل تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية 

واالصطفاف ملواجهة قوى العدوان واملنافقني.
ــي الحارث  ــاء بن ــايخ ووجه ــه مش ــا أكد علي ــو م وه
بوقوفهم إىل جانب الدولة يف مختلف الظروف وخاصة 
يف هذه املرحلة الحاسمة التي يتعرض لها اليمن لحرب 

شاملة طالت الحرث والنسل.
ــيكونون يف  ــا انهم س ــارث أكدوا أيض ــاء بني الح أبن
ــية  ــوف تلبية لتوجيهات القيادة السياس مقدمة الصف
ــامح بني  ــرار العفو وإعالن التصالح والتس .. مباركني ق
ــر الكبري يف االنتصار  ــيكون له األث أبناء اليمن والذي س

عىل قوى العدوان وتحالفاته املشبوهة.

القائد األعلى للقوات المسلحة عدد المفرج عنهم من العسكريين المشاركين في فتنة ديسمبر عقب توجيهات 
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ــط تبنى  ــي املخط ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــي  الت ــفة  املؤس ــداث  واألح ــي  التخريب
ــن املحافظات يف  ــدد م ــاء وع ــة صنع ــهدتها العاصم ش
الثاني من ديسمرب املايض، وقالت وسائل إعالم العدوان 
ــد العالقة  ــن الرشعية ليؤك ــودة إىل حض ــمته الع ــا أس م
ــقاط  ــادة العدوان إلس ــط وق ــادة املخط ــدة بني ق الوطي

اليمن.
اعتقدت دول العدوان أن ورقتها يف إحداث فتنة داخلية 
واستهداف الجبهة الداخلية ستنجح، ولكنها فشلت يف 

ثالثة أيام لتضاف إىل سجل الخيبات والفشل السعودي 
ــني يعد األكرث  ــل وفقا ملراقب ــي ، إال أن ذلك الفش اإلمارات
ــدوان عىل نجاحه،  ــد أن راهن قادة الع ــا ووجعا بع ايالم
ــاء  ــم لديهم عقب صدور قرار العفو العام وإرس وزاد األل
ــاملة  ــوات األوىل يف طريق املصالحة الوطنية الش الخط

لتوحيد الجهود ورص الصفوف يف مواجهة العدوان.
"الثورة" التقت عدداً من املراقبني واألكاديميني وأخذت 
آراءهم بشأن قرار العفو وإغالق ملف فتنة ديسمرب .. إىل 

التفاصيل:

ييي نب ج يس ب ر ز


