
تقارير العدد:  
(١٨٤٤)

 6 / فبراير / 2017م  
9 / جمادى األول / 1438هـ

17االثنين: 

مؤخرًا خرج الفار هــادي يتحدث في حــوار صحفي 
عن مذابح ١٣ يناير في عدن عام ١٩٨٦م والتي كان 
فيها السفاح رقم واحد حيث اعدم المئات من الضباط 
من ابناء الضالع وإب وتعز وغيرها، وبرغم صدور حم 
قضائي بإعدامه كمجرم حرب، ها هو اليوم يتعمد 
نكء الجراح مجددًا، فبدًال من أن يعتذر للشعب وأسر 
الضحايا نجده يبرر جريمته ويحاول جاهدًا تبرئة 
نفسه باستغالل موجة التعصب المناطقي الذي يؤجج 
نيرانه «جماعة الطغمة» بقيادة عبدالفتاح اسماعيل 
وعلي عنتر وعلي شائع وصالح مصلح بأنهم كانوا السبب 
وراء تلك المذبحة حيث قال: كان الخالف حول الطريقة 
التي يجب أن تتم بها الوحدة اليمنية، حيث انقسم 
الحزب االشتراكي اليمني الى معسكر يريد الوحدة 
الفورية ولــو عن طريق الحرب، يقوده عبدالفتاح 
اسماعيل، ومعسكر آخر في اطار الحزب يقوده علي 
ناصر محمد يريد الوحدة المتدرجة على مراحل وعن 

طريق الحوار.
د  ومثل هذه المحاولة المفضوحة لتزوير التاريخ فنَّ
الكثير من السياسيين والمعاصرين تلك األحــداث 

المؤسفة والذين يؤكدون أن الفار هادي لم يكن رقمًا 
ُيذكر لكنه أراد أن يقدم نفسه كعدو ألبناء الضالع 
ولحج وحضرموت وتعز وشبوة وكل ابناء اليمن بإثارة 
نفس النعرات المناطقية التي كان يتسلح بها منذ عام 

١٩٨٥م.
غير أن الالفت هو رد الدكتور ياسين سعيد نعمان 
األمين العام السابق للحزب االشتراكي اليمني على 
خزعبالت وأكاذيب الفار هــادي حيث قال في حوار 
صحفي: ال أعتقد أن هادي في حديثه الى «القدس» قد 
قصد أن الموقفين المستعجل والمتأني من الوحدة كان 
سببًا الندالع مواجهات ١٩٨٦م.. ألن الجميع يعرف أن 
موضوع الوحدة لم يكن مطروحًا على طاولة الخالفات 

التي نشأت منذ ما قبل المؤتمر العام الثالث للحزب.
وأضاف ياسين نعمان: قضية الوحدة وبناء الحزب 
الطليعي وغيرها من القضايا السياسية كانت مثار 
خالفات في مراحل سابقة قبل أن تحسم داخل الحزب 
بــرؤى تم معها إخراجها من الخالفات التي تركزت 
حول المشكالت االجتماعية واالقتصادية وغيرها من 
قضايا بناء الدولة، ثم بعد ذلك الطريقة التي أديرت 

بها العالقة بين الحزب والدولة.
فهذه الحقائق التي فندها الدكتور ياسين سعيد 
نعمان تؤكد أن الفار هادي مزور وكذاب وليس صادقًا 
في كل ما يزعم وما يختلق من قصص وحكايات يحاول 
من خاللها أن يبرر جرائمه بحق الشعب والوطن، 
فعندما تجد هادي يتحدث عن التوريث وأن الزعيم 
أراد التحالف مع الحوثيين إليجاد ما أسماه بسلطتين 
سياسية ودينية.. فمثل هذه المغالطات ال يمكن أن 
تجد لها آذانًا صاغية ألن الزعيم الصالح سلم السلطة 
فــي عملية تــبــادل سلمي شهد العالم أحداثها في 
فبراير عام ٢٠١٢م.. فعن أي توريث يتحدث هذا 
الدنبوع، وقد سلمه الزعيم الرئاسة، ودعا قبل ذلك 
اعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف خالل تلقيه العالج 
في الواليات المتحدة الى التصويت وانتخاب هادي 
الذي ظل يشكي ويبكي للسفراء بأن أعضاء المؤتمر 

والتحالف لن ينتخبوه؟!
أكاذيب ومغالطات هادي ال حدود لها وليس آخرها 
زعمه أنه تمت السيطرة على مدينة المخا في نفس 

المقابلة.. وعلى ذلك ِقْس!!

هل يستطيع «هادي» تزوير التاريخ؟!

يدفعه فشلة السياسي والعسكري وحتى فشله في العمالة الى محاوالت ايجاد تبريرات كاذبة الخفاء عجزه عن  
أداء أي دور بنجاح سواًء أكان على مستوى الرئاسة أو حزبيًا أو مناطقيًا أو انفصاليًا كما هو حاله اليوم وهو يقوم 

بدور أبو رغال وجلب الغزاة الى اليمن، وحتى في هذا فقد أغرق دول الخليج في مستنقع اليمن.. 

 محمد شرف الدين

ماكغولدريك:

القصف الجوي للجسور والعمليات العسكرية 
في ذوباب والمخا تهدد حياة اليمنيين

ــمــمــثــل   أعـــــــرب ال
ـــمـــقـــيـــم لـــألمـــم  ال
المتحدة فــي اليمن جيمي 
مـــاكـــغـــولـــدريـــك عـــن قلقه 
حيال أمــن وسالمة المدنيين 
فــي مديريتي ذوبــاب 
ــمــخــا بمحافظة  وال

تعز.
وقــــــــــــــــــــــــــــــال 
ـــدريـــك  مـــاكـــغـــول
ـــي بـــيـــان صـــادر  ف
ــــعــــاء:  ــه -األرب عــن
لمعلومات  ا ن  " إ
الــمــيــدانــيــة تشير 
ـــى أن العمليات  ل إ
ـــعـــســـكـــريـــة فــي  ال
مــــنــــاطــــق ذوبـــــــاب 
والمخا الساحليتين أجبرت 
غالبية سكان ذوباب على مغادرة ببيوتهم، 
فيما يجد ماَ  يقدر بـــ٢٠ إلــى ٣٠ ألفًا من 
ابنائها أنفسهم عالقين داخلها وبحاجة 
إلى حماية جراء الضربات الجوية المتكررة 
والقصف ويحتاجون إلى إغاثة فورية جراء 
شل المواجهات واألعمال القتالية للخدمات 
األســـاســـيـــة ومــــن ضــمــنــهــا شــبــكــة الــمــيــاه 

واألسواق".
ــحــرب أجــبــرت عــشــرات  وأضــــاف: " إن ال

اآلالف من المدنيين على الفرار من منازلهم 
وبعضهم سلك طرقًا مزروعة باأللغام، مبينا 
أن المنظمات اإلنسانية تقوم حاليًا بالحشد 
من أجل توصيل المواد اإلغاثية الطارئة مثل 
المياه والغذاء واإليواء والمساعدات الطبية 
ولــكــن احــتــدام القتال يعيق الــوصــول إلى 
المدينة والمديريات المجاورة في محافظة 
تعز وأن العمل اإلغــاثــي بحاجة إلــى وقف 

األعمال القتالية فورًا.
واستنكر الممثل المقيم لألمم المتحدة 
بصنعاء التعرض للبنى التحتية الحيوية 
واألضـــــرار والـــدمـــار الــتــي لحقت بالطرق 
ــط مــيــنــاء الــحــديــدة  ــرب ــي ت ــت والــجــســور ال
بالمحافظات األخرى جراء الغارات الجوية، 
مشيرًا إلــى أن اســتــهــداف البنى التحتية 
ــمــواد اإلنسانية  الحيوية يــعــوق حــركــة ال
والتجارية فــي اليمن ويفاقم مــن العزلة 
بين المدن اليمنية ويزيد من مخاطر األمن 

الغذائي.

مجموعة األزمات الدولية: 

(القاعدة) في اليمن أقوى من أي وقت مضى 

 اعتبرت مجموعة األزمات الدولية -الخميس- أن الفرع اليمني 
 في السياق 

ً
لتنظيم القاعدة "أقوى من أي وقت مضى"، منتقدة

أول عملية أمريكية تأمر بها إدارة ترامب التي "تجاهلت السياق 
المحلي" وأدت إلى "خسائر كبيرة بين المدنيين".

وفــي تقرير بعنوان «القاعدة في اليمن: قاعدة في طور 
التوسع»، أوضحت المجموعة المستقلة التي تحلل النزاعات 
حول العالم كيف استفاد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب" ومنافسه تنظيم الدولة اإلسالمية من الفوضى والحرب 

المستعرة في اليمن منذ العام ٢٠١٤م.
ورغم االنتكاسات التي لحقت به، فإن تنظيم القاعدة في اليمن 
يزدهر وسط بيئة انهيار للدولة، وطائفية (دينية) متنامية، 
وتغيير التحالفات، والفراغات األمنية والحرب االقتصادية 

المتفاقمة، بحسب الدراسة.
وتؤكد مجموعة األزمات الدولية أنه (من أجل قلب هذا التوجه، 
يجب إنهاء النزاع األساسي)، وتعزيز الحكم في المناطق المعرضة 
للخطر واستخدام الوسائل العسكرية "بتعقل وبالتنسيق مع 

السلطات المحلية."
وفي هذا الصدد، أشار مركز األبحاث، الذي يتخذ من بروكسل 
مقرًا، إلــى أن (تلك الجهود ستقوض في حــال أقدمت بلدان، 
كالواليات المتحدة، مهتمة بقتال القاعدة في جزيرة العرب 
ات  والفرع الناشئ لتنظيم الدولة اإلسالمية، على اتخاذ إجراء
عسكرية تتجاهل السياق المحلي وتسبب خسائر كبيرة بين 

المدنيين) .
واستشهدت المجموعة الدولية بعملية اإلنــزال التي قامت 
بها القوات األميركية بأمر من إدارة ترامب األسبوع الماضي ضد 

تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء .
ويشير التقرير إلى أن ذلك (ال يبشر بالخير أبدًا) في الجهود 
المبذولة من أجل (مواجهة القاعدة في جزيرة العرب بذكاء 
وفعالية)، الفتًا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل (العديد من 
المدنيين، بينهم على األقل عشر نساء وأطفال)، باإلضافة إلى 
ة التنظيم الذي يؤكد أنه يدافع  رجال قبائل محليين، ما يعزز ُحجَّ

عن المسلمين ضد الغرب.
وأقرت الواليات المتحدة -األربعاء- بمقتل مدنيين في تلك 
العملية. وكان البنتاغون تحدث عن ١٤ قتيًال "بينهم مقاتالت" 

في صفوف القاعدة، ومقتل جندي أمريكي من قوات النخبة.
من جهته، أشار تنظيم القاعدة إلى ٣٠ قتيًال بينهم نساء 
وأطــفــال.. وتحدث مسؤول يمني عن مقتل ٤١ عنصرًا من 
تنظيم القاعدة بينهم قيادي، باإلضافة إلى ثماني نساء وثمانية 

أطفال.
ووفقًا لمجموعة األزمات، فإن كل أطراف النزاع اليمني، من 
محليين وأجانب، ساهموا في صعود القاعدة وتنظيم الدولة 

اإلسالمية، "حتى ولو أكدوا أنهم أعداء" الجهاديين.
هذا، وقد صّعد تنظيم القاعدة من هجماته في محافظة أبين 
، وبدأ السيطرة على حواجز عسكرية، بعد مرور نحو ٥ أشهر 

على انسحابه من بعض بلداتها، فيما قتل ٥ جنود، الخميس، 
جّراء انفجار عبوة ناسفة زرعها التنظيم.

وأفاد مصدر أمني ، أن مسلحي القاعدة سيطروا على حاجز 
عسكري في منطقة" الخشعة" شرقي مدينة "أحور" في أبين، 
بعد انسحاب قــوات الجيش التي كانت مرابطة فيه، متجهة 

صوب سوق المدينة.
وذكرت المصادر، أن مسلحي القاعدة عاودوا السيطرة على 
حواجز تفتيش عسكرية بعد نحو ٥ أشهر من تواريهم عن 

األنظار. 
نشئت 

ُ
وفي المقابل، نفذت كتائب مايسمى  "الحزام األمني" (أ

عام ٢٠١٥م)، انسحابات غامضة من بعض مدن أبين، عقب 
هجمات دامية تعرضت لها خالل األسابيع الماضية من قبل 

مسلحي القاعدة، أسفرت عن مقتل واصابة عشرات.
ووفقًا للمصادر، فقد انسحبت كتيبة من قوات "الحزام األمني" 
التي كانت مرابطة في جبل"عكد" بمديرية "لودر"، وذلك بعد 
يوم من انسحاب كتيبة أخرى من جبل "يسوف" شرقي ذات 

المديرية.
وتعرضت القوات المنسحبة من جبل "عكد" لتفجير عبوة 
ناسفة في منطقة "أمصره" في طريق عودتهم إلى مدينة 

عدن.
وأسفر االنفجار، عن مقتل ٥ جنود وإصابة آخرين ممن كانوا 

في الرتل المنسحب- وفقًا للمصادر..

اليونيسيف:

 الحرب تمحو مكاسب صحية كبيرة في اليمن 
وسوء التغذية يقتل األطفال

ــت مــنــظــمــة األمــــم الــمــتــحــدة  ــال ق
للطفولة (يونيسيف) -الثالثاء- إن 
اليمن خسر مكاسب حققها على 
مدى عقد في مجال الصحة العامة 
نتيجة للحرب واألزمــة االقتصادية 
إلى جانب تزايد أعداد األطفال الذين 

يعانون من سوء التغذية.
وأضــافــت المنظمة: أن مــا يقدر 
بنحو ٣٫٣ مليون شخص في اليمن 
بينهم ٢٫٢ مليون طفل يعانون من 
سوء تغذية حاد، ويعاني ٤٦٠ ألف 
طفل دون الخامسة من سوء تغذية 

أكثر حدة.
والنمط األكثر حدة يترك األطفال 
ــراض  عرضة لإلصابة بإسهال وأم

تنفسية تهدد حياتهم.
وقــالــت ميريتشل ريــالنــو ممثلة 
يونيسيف في اليمن لرويترز في 
مقابلة في جنيف: إن "ما يقلقنا هو 
سوء التغذية األكثر حدة ألنه يقتل 

األطفال."
ـــه "بــســبــب الــنــظــام  ـــت: أن وأضـــاف
الصحي المتداعي والصراع واألزمة 
االقتصادية فقد عدنا عشر سنوات 
إلى الوراء. ضاع عقد من الزمان فيما 

يتعلق بالمكاسب الصحية."

وتابعت قائلة: إن ٦٣ من كل ألف 
طفل يموتون قبل بلوغ سن الخامسة 

مقابل ٥٣ في عام ٢٠١٤م.
وقالت ريالنو: إن األطفال والحوامل 
والمرضعات هم األكثر تضررًا من 
أزمــة ســوء التغذية في محافظات 

صعدة والحديدة وتعز.
وأضـــافـــت: أن فـــرق اليونيسيف 
المتحركة تهدف إلى متابعة مزيد 
ــى ٣٢٣  ــوصــول إل مــن األطــفــال وال
ألف طفل يعانون من سوء التغذية 
الحاد هذا العام ارتفاعًا من ٢٣٧ 
ــمــاضــي.. وذكــــرت أن  ــعــام ال ألــفــًا ال
ــوكــاالت الشريكة ستتعامل مع  ال

بقية األطفال.
ــت ريــالنــو: إن اليونيسيف  ــال وق
حققت تقدمًا في توصيل إمدادات 
األغذية الغنية بالطاقة إلى األطفال 
الذين يعانون سوء التغذية األكثر 

حدة.
وتسعى اليونيسيف للحصول على 
٢٣٦٫٥ مليون دوالر من أجل اليمن 
هــذا الــعــام مــن ضمن ٣٫٣ مليار 
دوالر تسعى لجمعها هــذا العام 
لمساعدة النساء واألطفال في ٤٨ 

دولة.


