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هادي وبن دغر يطردان الوزراء
الشماليين من عدن
عقب طرد السعودية حكومة الفار هادي من فنادق
الرياض ،اضطر الفار بن دغر وعدد من وزراء حكومته
العميلة للعودة الى احدى بوارج قوات االحتالل في عرض
البحر بعدن ..لكن الفار هادي أوعز ألتباعه وكذلك محمد
زاي��د وج��ه المدعو هاني بن بريك وش�لال شائع هادي
والزبيدي بسرعة طرد الوزراء ذوي االصول الشمالية الى
محافظاتهم ّ
وذكرهم بأنه زودهم بشاحنات مخصصة
لترحيل أبناء المحافظات الشمالية بما فيهم ال��وزراء
والمسئولين والدبلوماسيين..
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الميثاق» أن الفارين هادي
وبن دغر امتثال لتوجيهات بن بريك ،وعلى الفور ابلغ بن
دغر عبدالملك المخالفي وعبدالعزيز جباري وعزالدين
االصبحي وغيرهم بعدم الرغبة بعودتهم الى عدن ،وأن
عليهم العودة الى محافظاتهم.
واوضحت المصادر أن ه��ادي وبن دغر أجبرا معمر
االري��ان��ي على م�غ��ادرة مدينة ع��دن بعد أي��ام من
مكوثه فيها بوساطة بن دغر ..غير أنه تم منعه
من التحرك معه أو السماح له بحضور اجتماعات
بن دغر ،األمر الذي اضطره مع وزراء آخرين الى
العودة للرياض.
واش��ارت المصادر إل��ى ان الفار عبدالعزيز
ج�ب��اري اض�ط��ر للعودة ال��ى محافظة
م��أرب بعد ان فشلت كل المحاوالت
وال��وس��اط��ات ف��ي اق �ن��اع ب��ن دغ��ر

تقارير

باصطحابه معه الى ع��دن ..باعتباره من العناصر غير
المرغوب بدخولها عدن مثله مثل عبدالملك المخالفي
وع��زال��دي��ن االصبحي وقائمة طويلة م��ن المسئولين
والسفراء والقيادات العسكرية.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ق �ي��ادات عسكرية م��ن مرتزقة
السعودية من تعز وإب وغيرهما قد تعرضوا لالعتقال
من قبل ميليشيات هاني بن بريك في فترات مختلفة وزج
ببعضهم في السجون ،في اصرار واضح على فرض انفصال
بالقوة وترحيل كل ابناء المحافظات الشمالية بمن في ذلك
العناصر التي تقاتل الى جانب الخائن هادي.
ُيذكر أن الزعيم علي عبدالله صالح سبق وأن حذر
م��ن مخططات ه��ادي التآمرية ض��د ال��وح��دة اليمنية
ُّ
وتعمده اشعال حروب وصراعات في المناطق التي كانت
تفصل الشطرين ،اضافة الى تأسيس جيش وأمن بهوية
انفصالية.
هذا وب��دأ يتصاعد الخالف داخ��ل عمالء الرياض
بشكل خرج عن السيطرة والغرف المغلقة ،بعد أن
نجح هادي في تصفية قيادات االصالح والقيادات
اجتياحهم عدن ،وها هو اليوم
الوحدوية بدعوى ّ
يكشر عن انيابه ويحذر جباري وعلي محسن
وهاشم االحمر وعبدالملك المخالفي وغيرهم من
قيادات األحزاب المؤيدة لجرائمه من
العودة الى عدن.
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 100بليون دوالر إلعادة الوضع لما قبل العدوان

هلع خليجي من فاتورة إعادة إعمار اليمن

تتخبط دول مجلس التعاون الخليجي
المشاركة في تحالف ال�ع��دوان بحثًا عن
مخرج للهروب من فاتورة إع��ادة إعمار
اليمن ،ويتضح ذلك من انشغال الدكتور
الزياني بهذا الملف منذ أواخ��ر 2015م
مثيرًا
ويعد بحث هذا الملف في هذا
الوقت ّ
تصعد
للسخرية حيث ماتزال السعودية
من عدوانها العسكري وبشكل هيستيري
عقب إفشالها مشاورات الكويت.
غير أن دول العدوان الخليجي بقيادة
السعودية تسعى مبكرًا إلى محاولة عقد
صفقة مع عمالء الرياض للهروب من دفع فاتورة
إع��ادة إعمار اليمن وتعويض الشعب اليمني جراء
العدوان الهمجي السافر الذي يتعرض له بدون حق،
وقامت وبشكل همجي بقتل عشرات اآلالف من ابناء
الشعب اليمني وتدمير البنى التحتية بشكل حاقد.
ويكشف االهتمام السعودي بهذا الملف عن مؤامرة
تسعى من خاللها للتالعب باألرقام عبر شهود زور،
وتتم فبركة هذه المؤامرة من اآلن من خالل دفع
بعض ال��وزراء من عمالء السعودية لترويج أرق��ام
متواضعة جدًا عن فاتورة إعادة اإلعمار ومن ذلك
ما صرح به لوسائل اإلع�لام الفار عبدالرقيب سيف
وزير االدارة المحلية في حكومة الرياض ،والذي زعم
أن تكلفة إعادة اإلعمار تقدر بـ 15مليار دوالر في
أغسطس الماضي.
وج��اء التصريح تزامنًا مع تسريب تقرير نشرته
وكالة رويترز زعمت فيه أن تكلفة إعادة بناء البنى
التحتية تتجاوز  14مليار دوالر.

المواطن اليمني لمرحلة العيش ما قبل
د .المخالفي:
اندالع الحرب في أواخر 2015م.
ويشير الميتمي ا ل��ى أن كلفة ا ع��ادة
اإلع �م��ار مهولة ج �دًا وت �ق��در بعشرات
الباليين م��ن ال���دوالرت فقط كتكاليف
البنية األساسية التي دمرتها هذه الحرب
�ان ومستشفيات
من جسور وط��رق وم�ب� ٍ
ومدارس وغيرها.
ُي��ذك��ر أن وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال��ع��دوان
السعودي عادل الجبير أعلن في المؤتمر
األمر الذي دفع الوزير السابق هشام شرف لدحض
الصحفي ال��ذي عقده مع وزي��ر خارجية
ما يروج له إعالم العدوان حول خسائر العدوان على أمريكا بجدة الشهر الماضي ،أن بالده ملتزمة بإعادة
اليمن من رقم « »14مليار دوالر ..مؤكدًا أن
العدوان إعمار اليمن ،ما يشير الى أن هناك ضغوطًا دولية على
استهدف كل امكانات ومقدرات هذا البلد التي ُ
نيت
ب
السعودية بتحمل تكلفة إعادة إعمار اليمن ..غير أن
خالل الـ 30عامًا الماضية ..مشيرًا الى أن التقديرات السعودية وفي محاولة لالفالت من التعويض تعقد
َّاألولية الصادرة من مراكز بحثية تؤكد أن إجمالي ما دول العدوان الخليجية منذ أواخ��ر 2015م ورش
دمره العدوان السعودي يزيد عن  150مليار دوالر عمل متواصلة ،ومنها ورشة عمل األسبوع الماضي
كلفة تدمير الجسور وشبكات الطرقات ومصانع تم فيها اعالن ممثلة صندوق النقد الدولي عن دعمه
ومدارس ومزارع ومستشفيات فقط.
إلعادة إعمار اليمن بمبلغ  15مليار دوالر..
وعلى الرغم من ذلك نجد السعودية تعقد لقاءات
هذا الرقم المشبوه رد عليه وبشكل غير مباشر
ون��دوات مع خبراء أجانب ومرتزقتها تكرس لبحث الوكيل السابق لوزارة المالية اليمنية استاذ االقتصاد
قضية إعادة اإلعمار وتداول رقم مخجل للعب بهذا بجامعة تعز الدكتور عبدالله المخالفي في تصريح
الملف ،ولعل هذا التكريس يأتي بعد أن ذكر وزير لصحيفة السياسة الكويتية األسبوع الماضي حيث
في حكومة بحاح الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي أشار إلى ان الخسائر المباشرة لالقتصاد اليمني جراء
لصحيفة الحياة السعودية في  22مارس 2016م أن العدوان تبلغ أكثر من  500مليار دوالر.
التقديرات األولية لمشروع اعادة إعمار اليمن تتجاوز
 100بليون دوالر.
مؤكدًا أن هذا المبلغ من شأنه فقط أن يعيد وضع

د.الميتمي:

أكثر من 500
عشرات الباليين إلعادة
بناء الجسور والطرق مليار دوالر خسائر
والمدارس والمستشفيات االقتصاد اليمني
جراء العدوان
المدمرة فقط

صنعاء تشهد مسيرة براكين الغضب للتنديد بمجزرة العدوان

مشهد تطاير قاعة
العزاء ..لن يفارقني
شاهد عيان محامي /محمدالمسوري

طارق محمد عبداهلل صالح

هل يكتفي الجنرال
بهذا القدر من الدماء؟
هل يقتنع الجنرال العجوز علي محسن بعد
مقتل اللواء عبدالرب الشدادي بأن الحرب هي
دمار لليمن ،وان وقودها هو من دماء اليمنيين
بمختلف مشاربهم ،وان دع��م دول تحالف
العدوان مهما بلغ ذروت��ه فالبد ان يتوقف
الن هدفهم تدمير اليمن واستمرار الصراع
بأشكاله المختلفة السياسية والمناطقية
والمذهبية وليس انتصار طرف على آخر..
وعلى من يعولون على دول ال�ع��دوان في
اعادة اإلعمار فالمثل واضح أمامهم في عدن
ولحج وأبين والمكال وغيرها من المحافظات
ال��ذي حولت المواطنين فيها الى متسولين
يبحثون ع��ن ك��وب��ون��ات م�س��اع��دات الهالل
األحمر اإلماراتي ومركز سلمان لإلغاثة وبخلوا
حتى في شراء مولد كهرباء لمدينة عدن وكل
ّ
همهم تجميع الشباب للدفع بهم الى محارق
الموت في جبهات القتال دون أي مراعاه
لقواعد االشتباك والقتال ونقلهم الى جبهات
الحدود للدفاع عن ح��دود مملكة العدوان
واه �م��ال ال�ج��ري��ح منهم ،ف�ه��ذا ه��و تعامل
العدوان ومرتزقته مع شباب اليمن المقاتلين
تحت قيادتهم ورايتهم الظالمة
لك الله ياشعب اليمن ..
اللهم احفظ اليمن وأهله ..
اليمن يتسع للجميع ..والسالم هو غايتنا
فهل يكتفي الجنرال بهذا القدر من الدماء..
أم أن نهايته هي نهاية لهذه الحرب ..؟

شهدت العاصمة صنعاء -صباح أمس األحد -مسيرة جماهيرية حاشدة
بعنوان " براكين الغضب " في شارع الستين الجنوبي أمام مقر األمم المتحدة
للتنديد بمجزرة طيران العدوان السعودي األمريكي على عزاء في القاعة
الكبرى بصنعاء استجابة لدعوة المجلس السياسي األعلى.
واستنكر المشاركون في المسيرة جريمة تحالف العدوان على عزاء
آل الرويشان -أمس األول السبت -في القاعة الكبرى وراح ضحيتها مئات
الشهداء والجرحى وك��ذا الجرائم التي يرتكبها في مختلف محافظات
الجمهورية في انتهاك صارخ لكل األع��راف والمواثيق والقانون الدولي
اإلنساني.
وأكدوا صمود الشعب اليمني مهما كانت بشاعة اإلجرام وحجم التحديات
من قبل العدوان الغاشم ..داعين إلى مزيد من االصطفاف الوطني وتماسك
الجبهة الداخلية وتوسيع دائرتها والتحرك في هبة وطنية لمواجهة
العدوان ومرتزقته بمختلف الوسائل والخيارات.
وحث المشاركون في المسيرة الجماهيرية على االستمرار في حملة دعم
البنك المركزي من خالل التبرعات واإليداعات النقدية ،وحث رجال المال
واألعمال على التفاعل مع الحملة لمواجهة المؤامرة والتحديات االقتصادية.
وفي المسيرة دانت كلمة رابطة أبناء السودان في اليمن -التي ألقاها الدكتور
عبدالهادي حسن -الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوان السعودي -السبت-
باستهدافه صالة عزاء بصنعاء  ..مؤكدًا أن الشعب اليمني الصابر يصنع اليوم
مجده وسيكون النصر حليفه لكسر قرن الشيطان.
بدوره قال مدير مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة جورج
خوري في كلمة له" :استلمنا بيانكم ونحن اليوم معكم لنسمع صوتكم
وأقول لكم إننا سمعنا صوتكم في هذا المصاب والفاجعة والحادث المروع ".
وأضاف" :باسم المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة ومنظمات
المجتمع المدني اإلنسانية العاملة في اليمن نشعر بألم الشعب اليمني
ونشاطركم األلم والمعاناة " ..مؤكدًا أن المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم

المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اإلنسانية لم تغادر اليمن ومكاتبها
لم تغلق ومستمرون في تقديم المساعدة والعون اإلنساني إلنقاذ األرواح .
وتابع خوري" :باألمس تم إصدار ثالثة بيانات من األمم المتحدة حيث
أصدر المنسق اإلنساني ومنسق األمم المتحدة بيانًا أعرب فيه عن صدمته
من الحادث المروع وطالب بتحقيق فوري في هذه األح��داث ،وكذا بيان
للوكيل المساعد لألمم المتحدة ستيفن اوبراين يعرب عن استهجانه
لهذا الحادث ويطالب بتحقيق فوري وشفاف في هذا الحادث ،فيما أصدر
األمين العام لألمم المتحدة بيانًا طالب فيه بالتحقيق واحترم القانون
الدولي اإلنساني ".
وقال" :قلوبنا مع العائالت الثكالى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونقول
�ال يجب أن يتوقف العنف في اليمن ويجب حماية المدنيين
بصوت ع� ٍ
ويكفي اليمن ألمًا".
وص��در بيان ع��ن المسيرة الجماهيرية الحاشدة ت�لاه رئيس اتحاد
اإلعالميين اليمنيين عبدالله صبري ،دان المجزرة البشعة التي ارتكبها
طيران العدوان السعودي األمريكي في صالة عزاء -السبت -بالعاصمة صنعاء
وراح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى.
وطالب البيان األمم المتحدة القيام بمسؤوليتها وإدانة مجازر العدوان
السعودي األمريكي وتشكيل لجنة دولية محايدة بصورة عاجلة للتحقيق في
جرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين وفي مقدمتها مجزرة القاعة الكبرى .
ودعا البيان الجهات األمنية إلى المزيد من اليقظة والضرب بيد من حديد
خاليا الرصد العميلة للعدوان والتي تقدم لغرف العمليات اإلحداثيات عن
التجمعات السكانية والبنى التحتية التي تستهدفها غارات العدوان الحاقد.
وأك��د المشاركون ض��رورة مساندة المجلس السياسي األعلى ومباركة
الخطوات االقتصادية التي يضطلع بها المجلس واألجهزة المختصة بهدف
التخفيف من تداعيات الحصار وأزمة السيولة النقدية والحد من معاناة
المواطنين والتسريع بصرف مرتبات الموظفين.

توجهت برفقة االستاذ محمدالبكولي نحو القاعة
الكبرى بشارع الخمسين بالعاصمة اليمنية للقيام
بواجب العزاء لألستاذ محمد الرويشان واللواء جالل
الرويشان وبقية أسرة الفقيد الشيخ علي الرويشان
كغيرنا من اليمنيين الذين بادروا للذهاب لتقديم
العزاء.
فكرت في اختيار طريق مختلف لتجنب االزدحام
المعتاد في الجهة الغربية للقاعة ولكنني فوجئت
بأن االزدحام في الطريق األخرى أكثر مما توقعت.
وتأخر وصولنا أكثر فأكثر .وكنا على عجلة من أمرنا
لنتمكن من أداء صالة العصر في مصلى القاعة بعد
تقديم العزاء ألسرة الفقيد.
أخيرًا تجاوزنا تلك الزحمة ،ووصلنا إل��ى مدخل
مواقف السيارات بوسط شارع الخمسين الممتلئ
بمئات ال�س�ي��ارات .ك��ان المعزون حينها يدخلون
ويخرجون من القاعة وبأعداد كبيرة جدًا ألن العزاء
كان ليوم واحد حسبما تناقلته وسائل اإلعالم.
ف��ي الساعة ( 20:3أو )25:3بالتحديد من
عصر السبت 8أكتوبر2016م وأثناء قيامي بإيقاف
السيارة واالستعداد للنزول منها للتوجه نحو القاعة
التي كانت على يسارنا بالضبط .سمعنا صوت انفجار
ال�ص��اروخ األول وك��ان مختلفًا عن االنفجارات التي
تعودنا على سماعها يوميًا ألننا كنا على مقربة كبيرة
ثوان أو أجزاء منها
من انفجار الصاروخ ..فورًا ..وفي ٍ
كان األستاذ محمدالبكولي يقول أين هذا القصف.
وشاهدنا في تلك اللحظة قاعة العزاء تتطاير في
الهواء نحو األعلى.
موقف ومشهد مرعب بكل معنى الكلمة ال يمكن
أن ُيتوقع ارتكابه من أي شخص يحمل في قلبه ذرة
من اإلنسانية.
شاهدنا سقف القاعة يتطاير في السماء محاطًا
بكمية كبيرة وكثيفة جدًا من الغبار والدخان وهو
يرتفع لألعلى أكثر فأكثر .وكانت األعمدة الحديدية
وأج��زاء كثيرة من الهنجر (سقف القاعة) تتطاير
داخلُ هذه الهالة الضخمة من الدخان والغبار والتي
لم تخل أيضًا من أشالء الشهداء والجرحى.
كانت لحظة ذهول.
تجمدت فيها الدماء في العروق.
أخيرًا خرجت الحروف من أفواهنا ومن قلوبنا التي
امتألت حرقة وقهرًا وغضبًا( :يااا الله) (ياااساتر)
(ياااا رب)
كانت أجسادنا خارج القاعة .وعيوننا داخلها تتخيل
حجم الكارثة التي ستحل بآالف المتواجدين داخل
القاعة من أهل العزاء ومن المعزين األبرياء.

تنبهنا حينها إل��ى ك��ل المتواجدين حولنا وهم
ينفرون من محيط القاعة وبشكل عشوائي ودون
وعي أو إدراك خوفًا من وصول الصاروخ الثاني والثالث.
وطلب منا وهو ما كان لزامًا ّ
علي وعلى جميع أصحاب
السيارات الموجودة إخراج السيارات من الشارع العام
الذي تحول بسبب االزدحام إلى موقف سيارات لكي
نسمح لسيارات اإلسعاف وسيارات اإلطفاء بالدخول
إلى ما تبقى من القاعة المقصوفة المتبعثرة بمن فيها
من الضحايا األبرياء.
وفور إخراجي للسيارة نحو الجهة الشرقية للقاعة
بعد دقائق يسيرة من القصف األول وفي الوقت الذي
تمكن فيه الكثير من الشرفاء واألحرار المتواجدون
من الدخول إلسعاف ضحايا هذه الجريمة التي لم
يسبق لها مثيل في التاريخ الجديد والقديم .فوجئنا
حينها بالصاروخ الثاني يقصف قاعة العزاء التي
أصبحت عزاء لكل من دخل إليها..
وكانت الكارثة األشد واألعظم ..قصف تلو قصف
استهدف الضحايا والمسعفين .وأصبح الجميع ضحايا
للعدوان السعودي وحلفائة ومرتزقته.
كانت دموع الكثير تنهمر تلقائيًا دموع المقهورين
والمغدور بهم .دموع الحسرة واألسف على األبرياء.
كانت الدموع إجبارية وه��ي تشاهد كما شاهدتم
وشاهد العالم تلك الجثث البريئة المنتشرة في أرجاء
القاعة وخارجها والجرحى الذين بترت أرجلهم
وأيديهم ومعظم أجزاء أجسادهم.
ش��اه��دت��م م��ا تبقى م��ن تلك الجثث المتقطعة
والمتفحمة وبأعداد مهولة مازال الكثير منها تحت
األنقاض.
مشهد لم ولن يفارقني..ما حييت .وسيبقى الدم
يغلي ويثور ما حيينا .ولن يكفينا حتى القصاص الذي
كتبه الله عز وجل منذ األزل .ولن يشفي غليلنا حق
االقتصاص الذي منحه لنا القانون الدولي اإلنساني الذي
أقرته األمم المتحدة.
لن يذهب الشهداء األبرياء هدرًا ..ولن نتخلى عن
دمائهم مدى الدهر.
والعزاء بعد اليوم ..إال باجتثاث العدو وأخذ حقنا
دون انتقاص .العين بالعين والسن بالسن والجروح
ق�ص��اص ،وال �ب��ادئ أظلم وجبهاتنا ف��ي ال �ح��دود..ال
توقفوها..
وتوقيفها خيانة لدماء الشهداء والجرحى.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ..وهيهات منا الذلة.
حفظ الله اليمن وشعبه العظيم
السبت  8أكتوبر 2016م

