
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 7 Feb 2023 - No: 1488 الثالثاء 7 فرباير 2023م - املوافق 16 رجب 1444هـ - العدد 1488

تقرير

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / غازي العلـــــــوي :
أطل  برتكيا  الثلــج  منتجع  من 
وزير الدفاع الســابق الفريق ركن 
يقود  وهو  املقــديش  عيل  محمد 
دراجــة نارية فاخــرة مخصصة 
أحد  برفقة  الثلــوج  عىل  للســر 
أحفاده وهو يتجول ويلهو، وأمامه 
التذكارية،  الصــور  له  يلتقط  من 
للبعض يف  لرمبا يخّيل  يف مشهد 
بدايته بأنه للرجل وهو يتأهب ويف 
مقدمة صفوف قواته العســكرية 
القتحــام العاصمة اليمنية صنعاء 
الحويث،  مليشيات  من  وتطهرها 
غر أن الصــورة تتبدد رويًدا رويًدا 
لتظهــر حقيقتها، وأن الرجل الذي 
لطاملــا أطلق ترصيحاتــه الرنانة 
"قادمــون يــا صنعــاء" منهمك 
ومنشــغل بالرحالت الرتفيهية يف 
تركيــا وبعض البلــدان األوربية، 
بلده  يدور يف  متناســًيا متاًما ما 
من حرب أكلــت األخرض واليابس 
إطالتها  يف  حقيقًيا  ســبًبا  وكان 
العسكرية  القيادات  هو وغره من 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  املنتمية 
التــي تقلدت مناصــب رفيعة يف 
بـ"الوطني"  املســمى  الجيــش 
لســنوات طويلة، واستثمرت هذه 
الحــرب لجني األمــوال وصناعة 
إمرباطوريات اســتثامرية لها يف 
بعض البلــدان بعد أن كانت ال تجد 

ما يسد رمقها.

الصورة تتحدث عن نفسها
يكفــي للمتأمل البســيط من 
عامة الشــعب النظر لهذه الصورة 
وســابقاتها من الصور التي أدمن 
الرجل عــىل التقاطها و الذي كان 
وحتى قبل أشــهر يعد الرجل األول 
املســؤول عن الجيش اليمني الذي 
باملتمردين  يدعي قتال من يصفهم 
الحوثيني طوال ســت سنوات ومل 
حتى  يذكــر،  انتصار  أي  يحقــق 
يكتشــف حجم الــرتف الذي بات 
أو  الرجل ميارســه دون أي خجل 
حياء من قطرة دم جندي ســالت 
القتال وأزهقت روحه  يف ساحات 
خلف شعارات "قادمون يا صنعاء" 
التــي كان يرددها املقديش وغره 
مــن القيــادات العســكرية التي 
وجوههم،  عن  األقنعة  انكشــفت 
وباتوا اليوم يتنعمون مبا لذ وطاب 
من املــأكل واملــرب ويتجولون 
بالبلدان العربية واألوربية بحًثا عن 

الرفاهية واملتعة.

هذا هو الفريق املقدشي 
تــورط الفريــق محمــد عيل 
املقــديش يف تقديــم الكثر من 
اإلحداثيــات الخاطئــة إىل غرفة 
عمليــات التحالــف العــريب عن 
إىل  باإلضافة  القتــال،  جبهــات 
بيع نســبة كبرة من الدعم املايل 

الجيش من خالل  لتغذيــة  املعتمد 
معظم  وتهريب  التغذيــة  مندوب 
الطعــام والراب مــن مأرب إىل 
صنعاء ملليشيا االنقالب، إىل جانب 
فشله يف عدد من املهام العسكرية 
عهده  يف  أصبحت  بــل  والخطط، 
كل الدوائر العســكرية يف الجيش 
مخرتقــة مــن قبــل االنقالبيني 

واالستخبارات اإليرانية.
وكان مينح املئات رتًبا عسكرية 
يف الجيش دون أي معيار، وهؤالء 
غالبيتهــم من املدنيــني، لخلخلة 
منظومــة الجيــش ليصبح مجرد 
جيش شعبي ال ميتلك أي مقومات 
االنتــامء والوطنيــة، وعمل عىل 
تهميش واســتبعاد عدد من القادة 
أو  العسكريني الرفاء وتجميدهم 

إعفائهم من أي مهام عسكرية.
إىل  الكتيل  مــن  العكيمــي.. 

الربمودا 
املشــهد ذاته الذي جسده وزير 
الدفاع اليمني الســابق محمد عيل 
املقديش كان قد جســده من قبله 
املقال  اإلخــواين  الجوف  محافظ 
أمني العكيمي، الذي اشتهر بصورته 
التواصل  مواقــع  اجتاحت  التــي 
صفوف  يتقدم  وهــو  االجتامعي 
الوهمية  املقاتلني بإحدى الجبهات 
بـ"الكتيل"  يعرف  ما  بيده  ويحمل 
للداللة عىل ضيق الحال وأنه يشارك 
الخاصة  باألواين  الرب  املقاتلني 

بعد  ليظهر  صفوفهم  ويتقدم  بهم 
إسطنبول  مالهي  أشــهر  يف  أيام 
مرتدًيــا بنطلون "برمــودا" وهو 
لباس درج الشــباب املراهقون من 
ارتدائه كـ"موضة"  الجنسني عىل 

اجتاحت بعض البلدان.

مناذج أخرى للخيانة والتقمص خلف الشعارات 
قبل أن يســتقل وزيــر الدفاع 
عيل  محمد  ركن  الفريق  الســابق 
املقــديش هذه الدراجة بخمســة 
العســكرية  القوات  كانت  أعوام، 
نقيل  يف  اليمنية  للرعية  التابعة 
بــن غيالن املطل عــىل صنعاء، و 
قناة  عىل  من  املقديش  ظهر  فجأة 
اليمــن الفضائية يقــول إن هناك 
ضغوطًا من قبــل املجتمع الدويل 
العمليات  لتوقــف  أدت  واإلقليــم 
العســكرية ومنعتها مــن التقدم 
صوب صنعاء، ثم ظهر وزير اإلعالم 
معمر اإلريــاين وتحدث أن صنعاء 
مدينة آهلة بالسكان واملدنيني وأنه 
يصعب دخولها وإقحام املدنيني يف 

معركة عسكرية.
وقبل املقــديش واإلرياين ويف 
معرض حديثه للســفر السعودي 
قال عيل محسن األحمر: "أنا جنبت 
صنعاء حربًا أهليًة وسلمت الفرقة 
األوىل مدرع من أجل عدم االنزالق 

يف حرب أهلية".
عيل  أن  البعــض  افــرتض  لو 

الذي  ما  كالمه  يف  محق  محسن 
كان مينعه قبيل دخول الحوثيني 
لصنعاء أثنــاء معارك عمران من 
املعروفة  قوته  من  الجبهة  تعزيز 
بالفرقة والتي ســلمها حســب 

وصفه ليجنب صنعاء القتال؟!
أما حــزب اإلصــالح الذي ال 
متر مناســبة إال ويذكر من خالل 
مع  ووقوفه  تضحياتــه  بياناته 
الرعيــة والدفــاع عنها، ومن 
كانت  عندما  ملواقفه  العودة  باب 
جامعة الحويث تهاجم يف أطراف 
محافظــة عمــران رصح رئيس 
اإلصالح محمــد اليومي وقال إن 
اإلصالح ليس عالج أبو فاس، مبا 
معناه أنه ليــس معنًيا مبا يقوم 
وعمليات  متــرد  من  الحويث  به 

عسكرية. 
ومــا أن وصل الحــويث إىل 
صنعاء أصدر حزب اإلصالح بيانا 
أنه من الحكمة تجنب الوقوف يف 
وجه قوات الحــويث من أجل عدم 

إدخال صنعاء يف حرب أهلية.
اإلخواين  الديــن  رجــل  أمــا 
عبداملجيد الزنداين الذي كان يقيض 
والفتاوى  التحريض  يف  وقته  جل 
والتكفر فقــد اختفى صوته ومل 
الحويث  متدد  أثنــاء  موقفه  يعلن 
واجتياحه للمــدن وصواًل لصنعاء 
حيث دخــل الحوثيون والزنداين ال 
زال يف صنعاء وتم تأمني خروجه 

ومروره عرب نقاطهم.
ذهــب إىل تركيا وتــرك الحور 
العني الذي كان يعد الشــباب بهن 
أثنــاء خطبه وظهــر قبل أيام يف 
أنقرة مبســمى جديــد أطلق عليه 

"أنصار النبي".
هكــذا هي مشــاريع اإلخوان 
لهم ال تؤمــن بقضية  واملوالــني 
اســتعادة صنعاء وتحريرها بقدر 
إميانهــا بخلق مســميات هدفها 
من  ومادي  مايل  دعم  اســتجالب 
تم  وأغلبه فيام ســبق  التحالــف 
والجوف  نهم  يف  للحويث  تسليمه 
واملناطق التي سقطت بيد الحوثني 
السقوط  حاالت  تتواىل  أن  وكادت 
املدوية بســبب اإلخــوان والنائب 
املعزول واملقديش لوال تدخل قوات 
شــكل  التي  الجنوبية  العاملقــة 
الثالث  بيحان  ملديريــات  تحريرها 
ومديرية حريب عملية إنقاذ ملدينة 

مأرب وفرملة الحوثيني.

قادمون يا �صنعاء!قادمون يا �صنعاء!

قيادات اإلخوان.. مناذج وصور شاهدة على اخليانة والتقمص خلف الشعارات الوطنية
¿ المقد�ص��ي.. م��ن فر�ص��ة نهم 

اإلى منتجع الثلج بتركيا
العكيم��ي.. م��ن الكتل��ي ف��ي   ¿
الجوف اإلى البرمودا في اإ�صطنبول
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