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شبوة "األمناء" خاص:
األبية  شــبوة  محافظة  تكبدت 
الفوىض  جــرّاء  من  كبــرة  كلفة 
األمنيــة التــي صنعتهــا حكومة 
حزب  من  املخرتقة  اليمنية  الرشعية 

اإلصالح اإلخواين اإلرهايب.
وتعاين محافظة شبوة منذ فرتة 
طويلة، من االنفالت األمني، يف ظل 
انتشــار عصابات مســلحة موالية 

التابعة  اإلرهابية  اإلخوان  ملليشيات 
للرشعية اليمنية.

ففي هذا اإلطــار، توفيت طفلة 
جراء إصابتها بعيار ناري يف الرأس، 
خــالل تناولها وجبة العشــاء بني 

أرستها يف عتق، مبحافظة شبوة.
بشــبوة  محلية  مصادر  وقالت 
إّن الطفلة ظلت تصــارع املوت ملدة 
الناري  بالعيار  إصابتها  بعد  يومني، 

مساء األحد املايض.
االعتداء  أن  إىل  املصادر  وأشارت 

يف  دردب  املواطن  منزل  اســتهدف 
شارع )30( باملدينة.

الباهظة  الكلفــة  هذه  وُتضاف 
أحدثته  ملا  الدموية،  وشديدة  للغاية، 
الفوىض األمنية التي تعّمدت حكومة 
الرشعية اليمنية تفشيها يف مختلف 
أرجــاء الجنوب، عماًل من مليشــيا 
عىل  سيطرتها  تعزيز  عىل  الرشعية 

األرض.
اإلخوانية  املليشــيات  وتعمــل 
بشكل مبارش، عىل إشاعة الفوىض 

األمنيــة يف الجنوب، مــن أجل أن 
تسنح لنفسها فرصة التمّدد الغاشم 
يف الجنــوب، عرب زراعــة عنارص 

مسلحة إرهابية.
املليشــيات  أشــهرت  وفيــا 
اإلخوانيــة ســالح االغتياالت عىل 
الكلفة  وصلت  فقد  واســع،  صعيد 
اآلن إىل األطفال الذين راحوا ضحية 
إرهــاٍب تفــّى بشــكل كبر يف 

معسكر الرشعية.
وفيــا تتعدد جرائــم الرشعية 

ضد الجنوب وشــعبه، فإّن مثل هذه 
اإلرهاب  حجم  تفضــح  االعتداءات 
الذي متارسه املليشــيات اإلخوانية 
الجنوبيني ضمن أجندة طائفية  ضد 

خبيثة.
تســتلزم  املقبلة  املرحلة  وباتت 
تحــركات جنوبية ذات وترة أرسع، 
من أجــل توثيق هــذه الجرائم التي 
تحــدث بإفســاح مجال مــن ِقبل 
الرشعية عرب مليشــياتها اإلخوانية 

اإلرهابية، والتي أراقت دماًء عديدة.

صنعاء "األمناء" خاص:
خسائر كبرة طالت قطاع التعليم 
يف اليمن، من جــرّاء الحرب العبثية 
املليشيات الحوثية يف  التي أشعلتها 

صيف 2014م.
ــق العديــد مــن التقارير  وتوثِّ
التي طالت  الدولية، حجــم األرضار 
للغاية،  كبر  بشــكل  التعليم  قطاع 
الدولية  اللجنة  كشــفته  ما  أحدثها 
عن  ثت  تحدَّ التــي  األحمر،  للصليب 
التعليم  عــن  طفل  مليوين  انقطاع 

وااللتحاق باملدارس يف اليمن.

وقالت اللجنة الدولية يف تغريدة 
عىل حســابها عىل موقع التواصل 
االجتاعي "تويرت"، إّن هناك أطفال 
يواصلون تلقــي التعليم يف مدارس 

مدمرة.
جانًبا  املقتضب  البيان  هذا  يقّدم 
من التوثيق املرعــب لحجم األرضار 
الضخمة التي طالــت قطاع التعليم 
يف اليمن عىل صعيد واسع، بالنظر 
عىل  املليشــيات  دأبت  التي  للجرائم 

ارتكابها.
املليشيات  دت  هدَّ حرًصا،  ال  مثااًل 

الحوثية، مؤخًرا، بإغالق 45 مدرسة 
أهلية يف مدينــة صنعاء، وذلك يف 
التضييق واالبتزاز  تزايد عمليات  ظل 

ضد املنشآت التعليمية الخاصة.
يف  الرتبية  وزارة  وجهت  بدوره، 
حكومة املليشــيات غر املعرتف بها 
مذكرات إىل 45 مدرسة أهلية تنذرها 
التهديد  املذكــرات  وبررت  باإلغالق، 
باإلغالق ملخالفات وفق الئحة جديدة 
وضعتها املليشــيات الحوثية البتزاز 

املدارس الخاصة.
الجرائم الحوثية مل تقف عند هذا 

ت  الحد، ففي كثٍر من األحيان شــنّ
عىل  غاشمة  اعتداءات  املليشــيات 
خروجها  عن  أسفرت  تعليمية  مباٍن 
عن الخدمة، وبالتايل تعطيل العملية 
كبرة  أعداد  وحرمان  بها،  التعليمية 
من الطالب مــن الحصول عىل هذا 

الحق.
ا أيًضا، عملت املليشــيات  عدوانيًّ
الحوثية كذلك عــىل تحويل املدارس 
الحكوميــة إىل خاصــة، يف إطار 
رغبتهــا بجمع األمــوال والرتويج 
ألفكارها العنرصيــة، وقد تم تغير 

أســاء املدارس، من أجل تنفيذ تلك 
الفكــرة، ما ينعكس عــىل اختفاء 

التعليم الحكومي.
جرائم الحويث ضد قطاع التعليم 
ذهبت إىل حد نهــب األموال كذلك، 
املليشــيات  فرضت  مثــاًل  فمؤخًرا 
التي حولتها  املدارس  رســوًما عىل 
من حكوميــة إىل خاصة، تصل إىل 
65 ألف ريال مــن الصف األول إىل 
الصف السادس، وترتفع بعد ذلك مع 
مرور الســنوات الدراسية لتبلغ 95 

ألف ريال.

متى ينتهي �إرهاب �ل�شرعية �شد �أطفال �شبوة؟

كيف دّمرت مفخخات �حلوثي �لعملية �لتعليمية؟

تقارير

عـــــادل  عـــــاء  "األمنــاء" 
حــــنش:

أكــد أركان اللــواء )14 صاعقــة 
جنوبيــة( العقيد خالــد نارص النخش 
إن ميليشــيا اإلخوان )التابعة للرشعية 
اليمنية( تســتخدم الطران املُسر عىل 
القوات املســلحة الجنوبية بجبهة أبني 
يف محاولة منهــا إىل اخرتاق صفوف 

القوات الجنوبية.
النخش، يف ترصيح  العقيــد  وقال 
املُسر  "الطران  أن:  لـ"األمناء"  خاص 
)التابعة  اإلخوان  ميليشيا  متتلكه  الذي 
للرشعية اليمنية( يحمل قذائف )قنابل(، 
اإلخوانية  امليليشــيات  تلــك  وتقــوم 
باســتهداف القوات الجنوبية"، معترًبا 

أن تلك الوسائل ال تجدي نفًعا أمام قوة، 
وصالبة القوات املسلحة الجنوبية.

كل  "منتلك  النخش:  العقيد  وأضاف 
وســائل الدفاع الجوي لصــد الطران 
اإلخوان  الذي متتلكه ميليشيا  املُســر 
بكل قوة"، يف أشــارة إىل اإلمكانيات 
الكبرة التي متتلكها القوات املســلحة 
الجنوبيــة يف ردع أي قوة تحاول غزو 

الجنوب.
القوات  ابطــال  "معنويات  وتابع: 
املســلحة الجنوبيــة عاليــة، وأجربنا 
القوات اإلخوانية الغازية عىل الرتاجع".

واستطرد: "قواتنا املسلحة الجنوبية 
ثابتــة، وصامدة، ونطالــب مبزيد من 
اإلخوانية  امليليشــيات  ملواجهة  الثبات 

املُعادي".
وأكد أن: "القوات املسلحة الجنوبية 

عســكري  وعتاد  برشية  قــوة  متتلك 
للغزاة،  التصدي  عىل  وقادرين  كبرين، 

وهزميتهم".
اللــواء )14 صاعقة  أركان  وقــال 
يف  النخش،  خالــد  العقيد  جنوبيــة( 
سياق ترصيحه لـ"األمناء"، أن: "ابطال 
القوات املسلحة الجنوبية يتصدون بكل 
قناعة لكل محاوالت ميليشيات اإلخوان 
لغزو الجنوب"، مشًرا إىل أن: "القوات 
الجنوبية متتلك عقيدة وطنية ال ميكن 

أن تهزمها أي قوة عىل وجهة األرض".
وأشــار إىل أن القــوات املســلحة 
الجنوبية قادرة عىل تطهر ما تبقى من 
أرض الجنوب يف حالة وصلت توجيهات 
من القيادة العليا ممثلة بالرئيس القائد 
عيدروس بن قاســم الُزبيــدي، رئيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، والقائد 

األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، مؤكًدا 
الجنوبيــة متتلك حاضنة  "القوات  أن: 
سيساعدها  الذي  األمر  كبرة"،  شعبية 
الغزاة ممثل مبيليشــيا  عىل هزميــة 

اإلخوان التابعة للرشعية اليمنية.
وأعترب النخش أن توقف املرتبات عن 
أفراد القوات املسلحة الجنوبية لن يؤثر 
املســلحة  القوات  افراد  معنويات  عىل 
املرتبات عن  قائاًل: "توقــف  الجنوبية، 
أفــراد القوات الجنوبيــة لن يؤثر عىل 
لدينــا قيادة حكيمة،  معنوياتهم، ألنُه 
وقد تم رصف حافــز اليوم )أمس( من 
قبل الرئيس القائد عيدروس بن قاســم 
رفع  الذي  األمر  اللــه،  حفظه  الُزبيدي 

معنويات قواتنا".
وقــال النخش: "لدى امليليشــيات 
اإلخوانيــة امكانيــات، لكنها ال متتلك 

امكانيات برشية، وهي ُتدرك بأنها قوات 
غازية"، مؤكًدا أن: "ميليشــيا اإلخوان 
تقاتــل من أجل املــال، يف حني يقاتل 
من  الجنوبية  املســلحة  القوات  ابطال 
أجل الوطن الجنويب، والعرض والرشف، 

ومن اجل الشعب الجنويب األيب".
وأضــاف: "نوجه التحيــة للرئيس 
القائد عيــدروس الُزبيــدي، ونؤكد له 
بأننا جاهزون للتصدي ألي قوات غازية 
للجنوب بكل ما منلك من أجل هذا الوطن 

الجنويب الغايل".
وأكد النخش، يف ختام ترصيحه، أن 
عىل الرئيس الُزبيدي أن يثق بأن القوات 
قادرة عىل هزمية  الجنوبية  املســلحة 
األعداء، وأن يحاور يف الخارج بكل قوة، 

فنحن أقوياء عىل األرض".

اأركان اللواء )14 �صاعقة( العقيد خالد 
نا�صر النخ�ش في ت�صريح لـ)الأمناء(:

ميلي�شيا �لإخو�ن ت�شتهدف قو�تنا 
بقنابل عرب �لطري�ن �مل�شري 

ودفاعتنا �جلوية تت�شدى لها


