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الثالثاء
مدير شرطة تعز يتهم اإلمارات بالمشاركة في تسليم مأرب للحوثيين

اتهــم مســؤول أمنــي كبيــر فــي
محافظــة تعــز القــوات اإلماراتيــة
بتدريــب المقاتليــن الحوثييــن،
الذيــن يخوضــون المعــارك حاليـ ًا
ضــد الشــرعية فــي محافظــة
مــأرب.
وقــال العميــد منصــور األكحلــي،
مديــر شــرطة تعــز الموالــي
لحــزب اإلصــاح ،إن الحوثييــن
حشــدوا قــوة عظمــى للســيطرة
علــى مــأرب ،تُقــدّر بخمســة
عشــر ألــف مقاتــل ،وإن بعــض
تلــك القــوات تلقــت تدريبهــا فــي
الســاحل الغربــي علــى يــد بعــض
المحســوبين علــى التحالــف ،فــي
إشــارة إلــى اإلمــارات ،المســؤول
األول عــن جبهــة الســاحل الغربي.
وأضــاف األكحلــي :تــم نقــل
المقاتليــن مــن الســاحل إلــى
الســايلة ،ومــن ثــم إلــى المخــدرة
فــي محافظــة مــأرب ،مؤكــداً
أن أمــوال التحالــف تُنفــق علــى
معــارك الحوثييــن هنــاك.

وتســببت تصريحــات مديــر أمــن
شــرطة تعــز فــي موجــة مــن
ردود األفعــال الغاضبــة لــدى
أنصــار التحالــف ،حيــث اســتغرب
الصحفــي الســعودي “ســامي
الجعونــي” كيــف يثــق التحالــف
بمــن يقــول هــذه التصريحــات،
حســب قولــه.
وتنســجم تصريحــات األكحلــي مــع
تصريحــات مماثلــة لعبــده فرحــان
ســالم ،مستشــار محــور تعــز ،التــي
ذكــر فيهــا أن التحالــف ال يريــد
الخيــر لليمــن ،وتوعّــد بمحاربــة
مــن يخالفــون ســلطة اإلصــاح
فــي المحافظــة.
إلــى ذلــك ،اتهــم العميــد “مــراد
طريــق” ،أحــد قــادة قــوات هــادي
فــي مــأرب ،حكومــة الشــرعية
بالتخلــي عــن الجبهــات فــي مأرب،
وتســليمها لقــوات صنعــاء ،بعــد
اســتدراج قبائلهــا فــي المعــارك
للدفــاع عنهــا.
يُشــار إلــى أن قــوات الشــرعية

رفضــت -مؤخــراً -قــراراً للتحالــف
بتســليم جبهــة مــأرب إلــى قائــد
إماراتــي ،متهمــة أبــو ظبــي
بالتآمــر عليهــا ،كمــا حــدث فــي
جبهــة العَ َلــم خــارج محافظــة
عــدن فــي  28أغســطس .2019
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الثالثاء
علــى خلفيــة رفضــه التطبيــع ..مســلحو االنتقالــي يعتقلــون شــيخًا ســلفيًا فــي
عد ن

اعتقــل مســلحو المجلــس االنتقالــي
المدعــوم إماراتيــ ًا -داعيــة ســلفي ًافــي العاصمــة المؤقتــة عــدن،
علــى خلفيــة رفضــه التطبيــع مــع
إســرائيل.
ووفقــ ًا ألحمــد العزانــي ،شــقيق
الشــيخ الســلفي ياســر العزانــي ،فإن
مســلحين مــن قــوات الحــزام األمنــي
داهمــوا منــزل األخيــر قبــل يوميــن
فــي مديريــة البريقــة ،واقتــادوه إلــى
جهــة مجهولــة.
مــن جانبهــا ،أشــارت مصــادر محليــة
إلــى أن الداعيــة العزانــي مغتــرب
فــي الســعودية ،وعــاد إلــى عــدن
فــي إجــازة ،ولــم يســتطع العــودة
إلــى المملكــة بســبب أزمــة كورونــا
وإغــاق المنافــذ.
بــدوره ،أكــد القيــادي فــي المقاومــة
الجنوبيــة ،عــادل الحســني ،أن
عمليــة اعتقــال الشــيخ العزانــي
جــاءت بعــد خطبــة ألقاهــا فــي أحــد
مســاجد البريقــة ،حــول التضامــن
مــع القضيــة الفلســطينية والرفــض
القاطــع للتطبيــع مــع إســرائيل.

يأتــي ذلــك بعــد أقــل مــن شــهر
علــى حمــات اعتقــاالت واســعة
اســتهدفت عــدداً مــن القيــادات
الســلفية فــي عــدن ،حيــث داهــم
مســلحو الحــزام األمنــي منــزل
القيــادي فــي قــوات العمالقــة ،التــي
تقاتــل فــي الســاحل الغربــي ،الشــيخ
الســلفي بــدر المحســني ،إال أن
مســلحين يتبعــون األخيــر تبادلــوا
إطــاق الرصــاص مــع قــوات الحــزام
فــي بلــوك  5بالمنصــورة ،مــا أدى
إلــى مقتــل  ،3بينهــم مدنيــان
وإصابــة آخريــن.
وتشــهد العاصمــة المؤقتــة عــدن
انفالتــ ًا أمنيــ ًا غيــر مســبوق ،منــذ
بدايــة الحــرب فــي  ،2015أدى إلــى
تزايــد عمليــات االغتيــال واالعتقــال
التــي طالــت العســكريين واألمنييــن
والحقوقييــن وأئمــة المســاجد،
بســبب انتشــار الجماعــات المســلحة
متعــددة الــوالءات.

4

2020/9/15م
 /27محرم  1442 /هـ

الثالثاء
ويرحب بتدخل تركيا
تسريب لقائد عسكري في الشرعية يهاجم التحالف
ِّ

كشــفت مصــادر خاصــة بحلفــاء
اإلمــارات عــن مقطــع صوتــي ألحد
القيــادات العســكرية فــي قــوات
هــادي ،وهــو يهاجــم التحالــف،
ويتهمــه بدعــم الشــرعية فــي
الجنــوب والشــمال.
وبحســب ناشــطي االنتقالــي،
فــإن التســجيل الصوتــي للعقيــد
محمــد ســنيد ،قائــد الكتيبــة
الرابعــة باللــواء  21ميــكا،
المتمركــز فــي مديريــة بيحــان
شــمال شــبوة ،ويشــرح فيــه ألحــد
الضبــاط فــي الخــارج عــن مــدى
خيانــات التحالــف للشــرعية.
ويؤكــد ســنيد فــي التســجيل،
أن هنــاك ســخط ًا شــعبي ًا ضــد
التحالــف ،وأن ضباطــ ًا كبــاراً فــي
الشــرعية يريــدون أن يتخلصــوا
مــن وصايــة الريــاض وأبــو ظبــي،
وإعــادة اللحمــة الوطنيــة ،وهــم

فــي انتظــار مــن يقــف معهــم
ويســاندهم فــي قضيتهــم.
وفــي المقطــع الثانــي ،يتحــدث
القيــادي فــي الشــرعية عــن
العالقــات مــع المشــروع التركــي،
مؤكــداً أن األتــراك متعاطفيــن
مــع اليمــن ،وبانتظــار الظــروف
المالئمــة لنصــرة اليمنييــن،
مشــيداً -فــي الوقــت ذاتــه-
بالــدور التركــي فــي ليبيــا.
وقــد حظــي التســجيل باهتمــام
واســع مــن وســائل اإلعــام
المواليــة ألبوظبــي ،وتــم تداولــه
علــى نطــاق واســع ،بهــدف
الضغــط علــى القيــادة الســعودية
للتخلــي عــن حلفائهــا فــي حــزب
اإلصــاح ،المكــوِّن الرئيــس
لحكومــة الشــرعية.
وكان ناشــطون وصحفيــون،
موالــون للشــرعية ،قــد أطلقــوا

حملــة فــي شــهر يونيــو الماضــي،
للترويــج لتدخُّــل عســكري
تركــي ضــد التحالــف الســعودي
اإلماراتــي ،علــى غــرار مــا حــدث
فــي ليبيــا ،وقوبــل بترحيب واســع
مــن اإلعــام التركــي ،مــا يُنــذر
بمواجهــة قادمــة بيــن التحالفيــن
فــي اليمــن.
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الثالثاء
طيران التحالف يقصف مواقع الشرعية في جبهة شقرة بأبين

كشــفت مصــادر عســكرية فــي
الشــرعية عــن تعــرّض قواتهــا فــي
أبيــن –الثالثــاء -لقصــف جــوي مــن
طيــران التحالــف اســتهدف مواقعهــا
فــي منطقــة الشــيخ ســالم.
وأكــد قائــد قــوات األمــن الخاصــة
بقــوات هــادي ،العقيــد محمــد
العوبــان ،أن الطيــران اإلماراتــي
المُســيّر قصــف -فجــر اليــوم-
مواقــع قــوات الشــرعية فــي جبهــة
الشــيخ ســالم.
وأشــار العوبــان -فــي تغريــدة علــى
حســابه بـ”تويتــر” -إلــى أن القصــف
الجــوي اإلماراتــي علــى مواقــع
قــوات هــادي تــم فــي وجــود اللجــان
العســكرية للتحالــف.
داعيــ ًا قيــادة الشــرعية -السياســية
تحمُّــل
إلــى
والعســكرية-
مســؤولياتها تجــاه القصف ،متســائ ً
ال
عــن األســباب التــي تجبرهــا علــى
الصمــت عــن مثــل هــذه العمليــات
التــي تســتهدف وتقتــل جنودهــا.
مــن جانبــه ،قــال القيــادي فــي
المقاومــة الجنوبيــة ،عــادل
الحســني ،إن قــوات اللواءيــن األول
والثالــث حمايــة رئاســية ،المتمركــزة

فــي منطقــة الشــيخ ســالم بمدينــة
شــقرة ،تعرضــت ،الثالثــاء ،لقصــف
جــوي ّ
نفذتــه طائــرات إماراتيــة
مســيرة.
وأضــاف الحســني -فــي تغريــدة
علــى حســابه بـ”تويتــر” -أن خمســة
أفــراد فــي صفــوف قــوات الشــرعية
ســقطوا جرحــى فــي الهجــوم الــذي
اســتهدف مواقعهــم مــن طيــران
االنتقالــي اإلماراتــي ..مشــيراً إلــى
نقلهــم إلــى مدينــة عتــق بمحافظــة
شــبوة لتلقــي العــاج.
ولفــت الحســني إلــى أن القصــف تــم
فــي الوقــت الــذي تطالــب اللجنــة
َّ
المُكلفــة بمراقبــة
الســعودية،
وقــف إطــاق النــار بيــن الشــرعية
واالنتقالــي؛ بالمزيــد مــن الصبــر.
ويأتــي اســتهداف الطائــرات
اإلماراتيــة لقــوات الحمايــة
الرئاســية ،بعــد عشــرة أيــام مــن
اســتهداف مماثــل أســفر عــن مقتــل
وإصابــة أكثــر مــن أحــد عشــر جنديـ ًا
فــي صفــوف قــوات هــادي.
وقوبــل صمــت حكومــة هــادي
وقياداتهــا العســكرية وعــدم
إصدارهــا أي تصريحــات توضيحيــة

لمثــل هــذه العمليــات؛ باســتياء
واســع مــن قبــل قيــادات سياســية
وعســكرية مواليــة للشــرعية.
وكانــت مصــادر عســكرية كشــفت
فــي وقــت ســابق -عــن قيــامالقــوات اإلماراتيــة بإدخــال الطائرات
المُســيّرة فــي عملياتهــا العســكرية
التــي تشــنُّها ضــد قــوات الشــرعية
المتواجــدة فــي محافظــة أبيــن.
يُشــار إلــى أن دولــة اإلمــارات
حصلــت -مؤخــراً -علــى طائــرات
إســرائيلية بــدون طيــار ،كانــت قــد
تعاقــدت علــى شــرائها قبــل عاميــن،
فــي إطــار اتفاقيــة تطبيــع العالقــات
مــع إســرائيل.
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الثالثاء
ـردي الخدمــات األساســية فــي
ُمطالبــات شــعبية برحيــل البحســني بســبب تـ ّ
حضرمــوت

قطــع محتجــون غاضبــون،
الثالثــاء ،الطرقــات الرئيســة
فــي مدينــة المــكال بمحافظــة
حضرمــوت ،احتجاج ـ ًا علــى تــردّي
خدمــة الكهربــاء.
وأحــرق العشــرات مــن المحتجيــن
عــدداً مــن اإلطــارات فــي شــوارع
المــكال ،تنديــداً بانقطــاع التيــار
الكهربائــي عــن منازلهم لســاعات
طويلــة ..رافعيــن شــعارات
تطالــب برحيــل المحافــظ فــرج
البحســني ،بســبب عجــزه عــن
توفيــر الخدمــات األساســية،
وعلــى رأســها الكهربــاء.
مــن جانبهــا ،أشــارت مصــادر
محليــة إلــى أن خدمــة الكهربــاء
فــي مدينــة المــكال الســاحلية،
تشــهد ترديــ ًا كبيــراً منــذ فتــرة
طويلــة ،حيــث تصــل مــدة انقطاع
التيــار إلــى ســت ســاعات مقابــل
ســاعة واحــدة فقــط تشــغيل،
مــا تســبب فــي مضاعفــة معانــاة
المواطنيــن ،خصوصـ ًا مــع ارتفــاع
درجــات الحــرارة.
االحتجاجــات تأتــي بعــد شــهر
مــن أخــرى ّ
نظمهــا غاضبــون فــي

المــكال ،وأحرقــوا خاللهــا اإلطارات
وقطعــوا الشــوارع الرئيســة
والفرعيــة فــي المدينــة ،احتجاج ـ ًا
علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي
عــن منازلهــم لمــدة  12ســاعة.
وكان العشــرات مــن أهالــي
منطقــة الصــداع فــي مديريــة
غيــل باوزيــرّ ،
نظمــوا ،فــي
العاشــر مــن أغســطس الماضــي،
تظاهــرة أمــام فــرع مؤسســة
الميــاه بالمديريــة ،احتجاجـ ًا علــى
انقطــاع الميــاه عــن أحيائهــم،
معبّريــن عــن رفضهــم للحلــول
الترقيعيــة والتعاطــي الســلبي
مــع معانــاة المواطنيــن.
التظاهــرات المُنــدِّدة بتــردي
الخدمــات جــاءت بعــد أيــام
مــن قــرار اللجنــة األمنيــة فــي
حضرمــوت ،برئاســة اللــواء فــرج
البحســني ،قضــى بمنــع أي
تظاهــرات أو وقفــات بذريعــة
الحفــاظ علــى األمــن ومنعــ ًا
لمخططــات تآمريــة تســتهدف
المحافظــة ،حيــث ُطبِّــق القــرار
علــى فعاليــة الحــراك الجنوبــي،
وسُــمح آلخريــن ،وفقـ ًا لبيــان من

المجلــس األعلــى للحــراك الثــوري.
يُشــار إلــى أن مؤسســة
الكهربــاء فــي حضرمــوت أرجعــت
االنقطاعــات المتكــررة للخدمــة
إلــى نفــاد الوقــود الخــاص
بمحطــات التوليــد ،وهــو مــا
اعتبــره مراقبــون أمــراً مُخزيــ ًا
وغيــر منطقــي ،ألن حضرمــوت
تُنتــج  %80مــن النفــط اليمنــي،
بمعــدل  40ألــف برميــل يومي ـ ًا..
متهميــن الســلطات المحليــة
بالمتاجــرة بمعانــاة المواطنيــن،
ونهــب األمــوال العامــة ،وتغذيــة
أرصدتهــم بعائــدات النفــط علــى
حســاب معانــاة المواطنيــن.
وتشــهد محافظــة حضرمــوت،
وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة،
ترديــ ًا كبيــراً فــي الخدمــات
األساســية ،نتيجــة ســوء إدارة
حكومة هادي وفســاد مســؤوليها،
وعــدم االهتمــام بالمواطنيــن
الذيــن يعانــون -منــذ أكثــر مــن
 5ســنوات -ويــات الحــرب.
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الثالثاء
شبوة ..مواجهات عنيفة بين العوالق وقوات األمن في نصاب

تجــدّدت االشــتباكات بيــن قــوات
الشــرعية ومســلحين قبلييــن،
مواليــن للمجلــس االنتقالــي ،فــي
مديريــة نصــاب بمحافظــة شــبوة.
مصــادر صحفيــة فــي االنتقالــي
ذكــرت أن قــوات األمــن الخاصــة،
بقيــادة ثامــر حــدج المــرادي،
شــنّت حملــة عســكرية لمصــادرة
للنُّخبــة
تابعــة
حاويــات
الشــبوانية فــي مدينــة نصــاب ،إال
أنهــا قوبلــت باعتــراض األهالــي،
قبــل أن يتطــور األمــر إلــى
اشــتباكات مســلحة.
وبحســب المصــادر ،فــإن قــوات
األمــن قصفــت باألســلحة الثقيلــة
منــازل المواطنيــن فــي نصــاب،
ً
مرجحــة ســقوط ضحايــا فــي
صفــوف المدنييــن ،وال تــزال
االشــتباكات مســتمرة منــذ
المغــرب.
تأتــي االشــتباكات بعد أيــام قليلة
مــن تعييــن عبدربــه لعكــب ،قائد
قــوات األمــن الخاصــة فــي شــبوة،
ثامــر حــدج المــرادي ،لقيــادة فــرع

القــوات الخاصــة فــي مديريــة
نصــاب ،وهــو مــا أثــار غضــب
األهالــي ،بســبب انتمائــه إلــى
العبديــة فــي مــأرب.
كمــا تزامنــت مــع وصــول جثاميــن
عــدد مــن أبنــاء مديريــة العوالــق،
قضــوا بمواجهــات مــع قــوات
صنعــاء ،دفاعـ ًا عــن الشــرعية فــي
محافظــة مــأرب.
وطالــب عــدد مــن ناشــطي
االنتقالــي بوقــف إرســال أبنــاء
شــبوة للقتــال فــي مــأرب ،فــي
الوقــت الــذي يُشــرف مأربيــون
علــى تحــركات األمــن فــي
محا فظتهــم .
وتحــاول الشــرعية ،بدعــم مــن
التحالــف ،إقحــام قبائــل شــبوة
فــي معــارك مــأرب ،بعــد عــزوف
الكثيريــن عــن حمايتهــا ،بســبب
اتهامــات مُتبادلــة بالنهــب
والفســاد بيــن وزارة الدفــاع
ومســلحي القبائــل.
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الثالثاء
االنتقالــي أمــام خيــارات صعبــة والخالفــات تتجــه نحــو صــراع ُمس ـ ّلح فــي
ردفــان

اتهــم المجلــس االنتقالــي فــي
مديريــة ردفــان الحبيليــن بلحــج،
رئيــس فــرع المجلــس فــي
المحافظــة ،رمــزي الشــعيبي،
بإشــعال فتيــل الصــراع ،مــن خــال
تدخالتــه وتجاوزاتــه ،ومنهــا اقتحــام
مقــر التنظيــم فــي المديريــة.
وحمّلــت الهيئــة التنفيذيــة
النتقالــي ردفــان -فــي بيــان
أصدرتــه اليــوم الثالثــاء -الشــعيبي
المســؤولية الكاملــة عمــا تشــهده
المديريــة مــن صراعــات بيــن أعضاء
المجلــس ،قــد تــؤدي إلــى إشــعال
الفتنــة.
وأشــارت هيئــة انتقالــي ردفــان
فــي بيانهــا -إلــى أن قــوة عســكريةتابعــة للحــزام األمنــي ،بقيــادة
محمــود ســيف مقبــل ،اقتحمــت
أمــس االثنيــن -مقرهــا لدعــمعميــران الجهــوري ،المُعيّــن مــن
قبــل الشــعيبي رئيســ ًا للفــرع.

وتأتــي التطــورات الجديــدة وتصاعــد
وتيــرة الصــراع التــي يشــهدها
انتقالــي ردفــان الحبيليــن؛ علــى
خلفيــة رفــض أعضــاء المجلــس
للقــرار الــذي أصــدره رمــزي
الشــعيبي ،والــذي أقــال بــه العقيــد
فيصــل محمــد عمــر مــن رئاســة
المجلــس ،وعيّــن عميــران الجهــوري
بديــ ً
ا لــه.
وكان فــرع المجلــس فــي ردفــان
أعلــن -أوائــل ســبتمبر الجــاري-
تعليــق نشــاطه السياســي ،اعتراض ـ ًا
علــى إقالــة رئيســه ،مُحمّــ ً
ا
القيــادة المحليــة لالنتقالــي بقيــادة
الشــعيبي ،اآلثــار المترتبــة علــى
القــرار فــي المديريــة والمحافظــة.
وتعصــف بالمجلــس االنتقالــي،
المدعــوم إماراتيــ ًا ،خالفــات حــادة
بيــن قياداتــه الوســطية علــى
المســتويين السياســي والعســكري،
فــي إطــار ســباقها المحمــوم علــى

المناصــب القياديــة.
وبحســب مراقبيــن ،فــإن قيــام
أعضــاء هيئــة انتقالــي ردفــان
بإصــدار بيــان وتوجيهــه لمخاطبــة
أبنــاء وقيــادات وقواعــد وأنصــار
المجلــس فــي المديريــة؛ يُشــير
إلــى توجهاتهــم للتصعيــد الشــعبي
للضغــط علــى هيئــة رئاســة
المجلــس فــي العاصمــة المؤقتــة
عــدن ،األمــر الــذي ســيزيد الوضــع
تفاقمــ ًا ،وقــد يُشــعل الصــراع فــي
ردفــان الحبيليــن.
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الثالثاء
وتهدد البيئة البحرية
تلوث سواحل عدن
ّ
ُم َّ
جددًاُ ..مخ َّلفات النفط ِّ

كشــفت حركــة األمــواج فــي
ســواحل العاصمــة المؤقتــة عــدن،
عــن تلــوّث بحــري جديــد ،يهــدّد
البيئــة البحريــة بمزيــد مــن
الكــوارث ،وســط غيــاب األجهــزة
المختصــة.
وأفــادت مصــادر محليــة فــي عــدن
بــأن حركــة األمــواج اســتمرت،
منــذ يــوم أمــس االثنيــن وحتــى
اليــوم الثالثــاء ،بقــذف كميــات
كبيــرة مــن الزيــوت علــى ضفــاف
الســاحل قــرب مدينــة إنمــاء،
ِّ
مشــكلة طبقــات نفطيــة كبيــرة.
وأشــارت المصــادر إلــى تغيّــر لون
ميــاه البحــر ،نتيجــة اختالطهــا
بتلــك الكميــات الهائلــة مــن
الزيــوت النفطيــة ،دون معرفــة
مصدرهــا ،مُرجِّحــة ّ
أن تكــون
ناتجــة عــن تســرُّب نفطــي مــن
إحــدى ناقــات النفــط ،أو ّ
أن
هنــاك مــن تخ ّلــص مــن مخلفــات

النفــط والمــازوت فــي ميــاه
البحــر ،مســتغلة غيــاب الجهــات
المختصــة فــي الســلطة المحليــة
التابعــة للمجلــس االنتقالــي.
يأتــي هــذا وســط تحذيــرات
مــن قبــل مختصيــن فــي مركــز
أبحــاث علــوم البحــار ،مــن خطــورة
تحويــل الميــاه اإلقليميــة اليمنية
إلــى مكــبٍّ لنفايــات وســموم
الشــركات والناقــات النفطيــة
التابعــة للشــركات العالميــة،
الــذي تســبب -خــال الســنوات
الســت الماضيــة -بنفــوق أعــداد
هائلــة مــن األســماك ،وتكدّســها
علــى الســواحل فــي العاصمــة
المؤقتــة ،وغيرهــا مــن المناطــق
الخاضعــة للتحالــف.
وبحســب تقاريــر وبيانــات رســمية
حديثــة ،فقــد تســببت هــذه
الممارســات ،إلــى جانــب أخــرى
يُتّهــم بهــا التحالــف الســعودي

اإلماراتــي ،بتواطــؤ مــن حكومــة
الشــرعية واالنتقالــي ،الموالــي
ألبوظبــي؛ بتراجــع اإلنتــاج
الســمكي فــي اليمــن ،بعــد حــرب
التحالــف ،المســتمرة منــذ ســتة
أعــوام ،بنســبة تربــو علــى %65
إلــى نحــو  60ألــف طــن مــن 200
ألــف طــن إجمالــي اإلنتــاج قبــل
الحــرب.
مؤكــدة أن عائــدات اليمــن
الســنوية مــن صــادرات األســماك،
عبــر منفــذي شــحن شــرورة فــي
المهــرة ،والوديعــة فــي العبــر؛
تراجعــت إلــى أقــل مــن 40
مليــون دوالر ،لتســجل خســارة
بنحــو  300مليــون دوالر.
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الثالثاء
طــاب اليمــن فــي ماليزيــا يهــدِّ دون بالتصعيــد ضــد حكومــة هــادي احتجاجــً
علــى ُّ
الم َنــح المالية
توقــف ِ

َّ
نظــم الطــاب اليمنيــون
فــي ماليزيــا ،الثالثــاء ،وقفــة
احتجاجيــة أمــام مبنــى الملحقيــة
الثقافيــة لســفارة هــادي فــي
مدينــة كوااللمبــور ،للمطالبــة
بصــرف مســتحقاتهم الماليــة
المنقطعــة منــذ أشــهر.
وأفــاد المبتعثــون فــي ماليزيــا
فــي بيان لهــم -بأنهــم تعرَّضواألبشــع الممارســات التعســفية
مــن قبــل ســفارة الشــرعية خــال
جائحــة كورونــا ..مشــيرين إلــى
أنــه تــم قطــع منحتهــم الماليــة
فــي مايــو الماضــي.
ولفــت البيــان إلــى أن الدارســين
تواصلــوا بالملحقيــة الثقافيــة
مــن أجــل إيجــاد حلــول جذريــة
لمعاناتهــم ،إال أنهــا لــم تُعِــر
الموضــوع أي أهميــة.
وطالــب البيــان الشــرعية
وســفارتها فــي ماليزيــا بســرعة
صــرف مســتحقات المبتعثيــن
المنقطعــة منــذ أربعــة أشــهر،
وتســديد الرســوم الدراســية
للعــام  ،2019 -2018وصــرف
ربــع العالقيــن المالــي أســوة

بزمالئهــم ،وكذلــك صــرف بــدل
تذاكــر للخريجيــن مــن أجــل
العــودة إلــى اليمــن.
وهــدّد طــاب اليمــن فــي
ماليزيــا بالتصعيــد حتــى يتــم
صــرف مســتحقاتهم واالســتجابة
لمطالبهــم المشــروعة.
هــذه الوقفــة التــي ّ
نظمهــا
المبتعثــون للدراســة فــي ماليزيــا
ليســت األولــى ،حيــث ســبق وأن
ّ
نفــذوا ،نهايــة نوفمبــر الماضــي،
وقفــة احتجاجيــة أمــام مبنــى
الملحقيــة الثقافيــة اليمنيــة،
للمطالبــة بصــرف مســتحقاتهم
الماليــة.
وناشــد الطــاب ســفارة هــادي
وحكومتــه بســرعة صــرف
مســتحقاتهم الماليــة ،وخصوص ـ ًا
الربعيــن المالييــن الثالــث
والرابــع مــن العــام الماضــي،
باإلضافــة إلــى تســديد رســومهم
الجامعيــة ،وكذلــك اعتمــاد
المســتحقات الماليــة للطــاب
ا لمســتجد ين .
مهدِّديــن حينهــا بالتصعيــد
ضــد الحكومــة إن لــم يتــم صــرف

مســتحقاتهم خــال أســبوعين.
ويعانــي الطــاب اليمنيــون فــي
الخــارج ،وخصوصــ ًا فــي ماليزيــا
ومصــر والســودان وروســيا
والهنــد وغيرهــا ،بســبب عــدم
صــرف الشــرعية لمســتحقاتهم
الماليــة ،وتجاهــل ســفاراتها
وســفرائها لمطالبهــم ،األمــر
الــذي أ ّثــر بشــكل ســلبي علــى
تحصيلهــم العلمــي.
كمــا تعــرّض الدراســون
اليمنيــون فــي الخــارج -فــي
الفتــرة األخيــرة -النتهــاكات
متعــددة ،حيــث اضطــر البعــض
للعمــل كــي يســدّد إيجــار ســكنه
وعائلتــه ،فيمــا تــم تهديــد
آخريــن بحرمانهــم مــن الدراســة
أو دخــول االمتحانــات ،بســبب عدم
تســديد الرســوم ،لكــن مــا حصــل
فــي روســيا كان األفظــع حيــث
اعتقلــت الشــرطة الروســية نحــو
ســبعة طــاب ببــاغ مــن ســفارة
هــادي فــي موســكو بحجــة إثــارة
الفوضــى.
واتهــم مراقبــون ســفراء الشــرعية
فــي الخــارج بنهــب مســتحقات
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الثالثاء
الحراك الثوري يندد بتردي الخدمات في حضرموت

حـ ّ
ـذر قيــادي فــي الحــراك الثــوري
الجنوبــي مــن خطــورة اســتمرار
تــردّي الخدمــات فــي حضرمــوت..
داعي ـ ًا إلــى تحــرّك عاجــل إلنقــاذ
المحافظــة ،التــي تشــهد أوضاع ـ ًا
صعبــة متراكمــة منــذ ســنوات.
وقــال القيــادي فــي الحــراك،
محمــد الحضرمــي ،إن الوضــع
المعيشــي والخدماتــي فــي
حضرمــوت وصــل إلــى مرحلــة
صعبــة ..مؤكــداً أن المواطــن
بــات غيــر قــادر علــى التحمــل.
واعتبــر الحضرمــي مــا يحصــل
اليــوم فــي حضرمــوت “صعبــ ًا
ومريــراً جــداً” ،وأكبــر مــن أن
يتحملــه المواطــن البســيط علــى
كاهلــه المترهــل مــن األزمــات
والكــوارث الســابقة ،التــي ح ّلــت
علــى هــذا البلــد التعيــس ،حــدّ
وصفــه.
ً
مُحمِّــا محافــظ حضرمــوت،
اللــواء فــرج ســالمين البحســني،
وحكومــة هــادي ،ومــن وصفهــا
المتكاملــة”؛
بـ”المنظومــة

المســؤولية الكاملــة عــن التدهور
الخدماتــي فــي المحافظــة.
وأشــار الحضرمــي إلــى أن
مشــكلة الكهربــاء وشــبكة الميــاه
والمجــاري واالقتصــاد المنهــار
وحالــة الفســاد المستشــري فــي
هــرم الســلطة العليــا للبلــد،
تتحمّلهــا الرئاســة والحكومــة
والتحالــف ،ويتحملهــا وكالء
المحافظــة جميعــ ًا ،الذيــن قــال
إن بعضهــم خــارج المحافظــة،
واآلخــر متخــفٍّ خلــف جبــل،
ويســتلمون مخصصاتهــم كاملــة
غيــر منقوصــة.
ويأتــي تصريــح القيــادي فــي
الحــراك الجنوبــي ،بالتزامــن مــع
تظاهــرات غاضبــة تشــهدها
المــكال -عاصمــة حضرمــوت-
تنديــداً باالنقطاعــات المتكــررة
للكهربــاء ،حيــث قطــع العشــرات
مــن المواطنيــن الشــوارع
الرئيســة والفرعيــة فــي المدينــة
وأحرقــوا عــدداً مــن اإلطــارات
تنديــداً بانقطــاع الخدمــة عــن

منازلهــم لســاعات طويلــة.
ورفــع المحتجــون شــعارات تطالب
برحيــل المحافــظ البحســني،
بســبب عجــزه عــن توفيــر
الخدمــات األساســية ،وعلــى
رأســها الكهربــاء.
وتشــهد مدينــة المــكال الســاحلية
ترديـ ًا كبيــراً فــي خدمــة الكهرباء،
منــذ فتــرة طويلــة ،حيــث تصــل
مــدة انقطــاع التيــار إلــى ســت
ســاعات مقابــل ســاعة واحــدة
فقــط تشــغيل ،مــا تســبب فــي
مضاعفــة معانــاة المواطنيــن،
خصوصــ ًا مــع ارتفــاع درجــات
الحــرارة.
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الثالثاء
بتواطــؤ مــن قــوات هــادي ..قتلــى وجرحــى باشــتباكات بيــن قبيلتيــن مــن
مــراد فــي مــأرب

اندلعــت مواجهــات بين مســلحين
قبلييــن وقــوات الشــرعية ،علــى
خلفيــة دعــم األخيــرة لقضيــة
ثــأر بيــن قبيلتيــن فــي مديريــة
العبديــة ،بمحافظــة مــأرب.
مصــادر صحفيــة ذكــرت أن
الشــرعية طلبــت مــن طالــب
الظفــري ،شــيخ آل غانــم ،إحــدى
قبائــل العبديــة ،الســماح
لمقاتليهــا بالتمركــز فــي
مناطقهــم ،لمواجهــة زحوفــات
قــوات صنعــاء باتجــاه مديريــة
حر يــب .
وبحســب المصــادر ،فــإن مــن بين
مســلحي الشــرعية عناصــر قبليــة
مــن آل جنــاح ،وقــد اســتغ ّلوا
الخطــوة لألخــذ بثأرهــم مــن
غرمــاء لهــم مــن قبيلــة آل غانــم،
لتندلــع عقبهــا اشــتباكات عنيفــة
بيــن الطرفيــن.
وأضافــت المصــادر أن آل جنــاح
اســتعانوا بقــوات هــادي لقمــع
خصومهــم مــن آل غانــم ،وال

تــزال االشــتباكات مســتمرة حتــى
مســاء الثالثــاء ،واســتخدمت فيهــا
الشــرعية األســلحة المتوســطة
والثقيلــة.
واتهــم مشــايخ وأعيــان مــن مــراد
قــوات الشــرعية بــإذكاء الفتــن
القبليــة فــي محافظــة مــأرب،
حيــث تعــزّزت تلــك الصراعــات
خــال الســنوات الخمــس
الماضيــة.
وكان آل غانــم وآل جنــاح قــد
دخــا فــي صــراع مســلح منــذ
يوليــو  ،2019تســبب فــي ســقوط
عشــرات القتلــى مــن الطرفيــن
وإحــراق عــدد مــن المنــازل ،بعــد
أن زوّدت الشــرعية الفريقيــن
بمختلــف األســلحة المتوســطة.
وســبقتها مواجهــات مماثلــة
بيــن آل نمــران وآل راشــد،
وجميعهــا مــن مــراد ،وشــهدت
للمــرة األولــى القصــف باألســلحة
المتوســطة والثقيلــة ،مــا يؤكــد
تــورط الشــرعية فــي دعــم

الصراعــات القبليــة فــي محافظــة
مــأرب.
إضافــة إلــى دعــم األطــراف
المتقاتلــة بالســاح واألمــوال،
يتهــم مراقبــون الشــرعية
بغــض الطــرف عــن االشــتباكات
القبليــة فــي المحافظــة ،وخاصــة
بيــن عشــائر مــراد ،وقــد ّ
ركــزت
وســاطات الســلطة المحليــة علــى
الســماح لقواتهــا بالعبــور مــن
مناطــق المتصارعيــن ،دون أن
تبــذل أي جهــود فعليــة إليقــاف
االقتتــال.
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الثالثاء
بســبب توقــف مرتبــات منتســبيها ..نقابــة موظفــي كهربــاء لحــج تعلــن
اإلضــراب عــن العمــل

أعلنــت نقابــة مؤسســة كهربــاء
محافظــة لحــج ،الثالثــاء ،اإلضــراب
عــن العمــل ،احتجاجــ ًا علــى
انقطــاع مرتبــات منتســبيها.
واتهــم رئيــس النقابــة ،فيصــل
ســلوم ،الســلطات المحليــة بتعمد
تأخيــر رواتــب موظفــي الكهربــاء،
والتعامــل معهــم بطرق وأســاليب
ِّ
مُحــذراً مــن
مخالفــة للقانــون..
االســتمرار فــي تجاهــل مطالــب
منتســبي الكهربــاء.
وأشــار ســلوم إلــى أن إضافــة
موظفيــن جــدد للمؤسســة مــن
قبــل الســلطة المحليــة ،أدى إلــى
حرمــان الموظفيــن والمتعاقديــن
مــن رواتبهــم ومســتحقاتهم
الماليــة.
الفتــ ًا إلــى اســتقالل مؤسســة
كهربــاء لحــج ماليــ ًا وإداريــ ًا
عــن الســلطة المحليــة ،كــون
األخيــرة تتدخّــل بشــكل غيــر
قانونــي فــي مهــام المؤسســة..
ً
مُحمِّــا الشــرعية مســؤولية

العواقــب الكارثيــة المترتبــة علــى
اســتمرار إضــراب موظفــي وعمــال
الكهربــاء.
وكان عمــال المؤسســة العامــة
للكهربــاء فــي لحــج ،أعلنــوا،
فــي يونيــو الماضــي ،اإلضــراب
عــن العمــل بســبب عــدم صــرف
مســتحقاتهم ،قبــل أن يتراجعــوا
بعــد صــرف جــز ٍء منهــا.
مراقبــون اتهمــوا الســلطة
المحليــة وحكومــة هــادي
بمضاعفــة معانــاة المواطنيــن
فــي المحافظــات الجنوبيــة،
ومنهــا لحــج ،جــراء توقــف الرواتــب
فــي المؤسســات الخدميــة ،ومنهــا
الكهربــاء.
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الثالثاء
اقتصاديــون يســخرون مــن بيــان اإلصــاح حــول تدهــور العملــة ويتهمونــه
بالوقــوف وراءه

خاص  -وكالة عدن اإلخبارية
عبّــر اقتصاديــون ومصرفيــون عــن
اســتغرابهم مــن البيــان الصحفــي الــذي
أصــدره حــزب اإلصــاح فــي محافظــة تعــز،
أمــس االثنيــن ،والــذي نــدّد فيــه بصمــت
حكومــة الشــرعية إزاء تدهــور العملــة
اليمنيــة فــي المحافظــات والمناطــق
الخاضعــة للتحالــف.
وقــال االقتصاديــون ،فــي تعليقاتهــم علــى
البيــان ،إن تنديــد إصــاح تعــز بحكومــة
هــادي ال يمكــن قراءتــه إال مــن زاويــة
واحــدة ،وهــي أن اإلصــاح يديــن نفســه..
مشــيرين إلــى أن مــا أورده مــن معلومــات
تفتقــر للمصداقيــة وتدخــل فــي إطــار
سياســة التضليــل والهــروب مــن نتائــج
سياســات الحــزب ،التــي نجمــت عنهــا كل
هــذه التناقضــات.
مؤكديــن أن إصــدار إصــاح تعــز مثــل
هــذا البيــان يشــير إلــى أن الخالفــات
واالنقســامات التــي يتعــرض لهــا الحــزب،
وصلــت مرحلــة تبــادل االتهامــات وتبرؤ كل
جنــاح فيــه مــن سياســات اآلخــر ..الفتيــن
إلــى أن بيــان إصــاح تعــز يســتهدف إصالح
الريــاض ،الــذي يســير فــي إطــار سياســة
التحالــف ،ويصــب فــي خدمــة أجنحــة أخــرى
مواليــة لقطــر وتركيــا.
وســخر االقتصاديــون ممــا تضمنــه البيــان
مــن معلومــات تــم االســتناد إليها كأســباب

لتدهــور العملــة الوطنيــة وتراجعهــا أمــام
العمــات األجنبيــة ،مؤكديــن أن مــا ورد
يهــدف إلــى تغطيــة الحزب عــن ممارســاته،
التــي أدت إلــى انهيــار اقتصــادي كارثــي
ضاعــف معانــاة المواطنيــن ،بالتزامــن
مــع قطــع المرتبــات وانعــدام الخدمــات
األساســية.
وأضافــوا أنــه كان مــن المفتــرض بإصــاح
تعــز مراجعــة األحــداث التــي شــهدتها
اليمــن منــذ ســيطرته وهيمنتــه علــى
الشــرعية ومصــدر قرارهــا السياســي
واالقتصــادي ،قبــل إصــدار بيــان كهــذا،
يتعمــد مــن يقفــون وراءه تجهيــل الــرأي
العــام وإخفــاء األســباب الحقيقيــة التــي
أدت إلــى انهيــار العملــة اليمنيــة.
مشــدِّدين علــى أن فشــل حــزب اإلصــاح
واســتغالله لمؤسســات الدولــة وتوجههــا
لخدمــة مشــاريعه وأهدافــه ،أدى لصــدور
قــرارات غيــر محســوبة العواقــب ،وفــي
مقدمتهــا قــرار نقــل البنــك المركــزي مــن
صنعــاء إلــى عــدن ،والــذي نجمــت عنــه آثــار
كارثيــة تمثلــت فــي انتقــال القــرار المالــي
مــن الســلطة الماليــة للجمهوريــة اليمنيــة
إلــى أيــدي أشــخاص وجماعــات دمّــرت
المنظومــة الماليــة.
ونوهــوا بــأن القــرارات العبثيــة لحــزب
اإلصــاح لــم تتوقــف عنــد حــدود نقــل
البنــك المركــزي ،بــل تجاوزتهــا إلــى الدفــع

َ
تريليــون وســبعمِائة
بطباعــة أكثــر مــن
وعشــرين مليــار ريــال خــال العاميــن
الماضييــن دون غطــاء ،األمــر الــذي أفقــد
العملــة قيمتهــا وحوّلهــا إلــى عــبء علــى
المواطــن.
ووفق ـ ًا إلحصائيــات وتقديــرات اقتصاديــة،
فقــد أدى قــرار نقــل البنــك المركــزي ،العام
 ،2016إلــى فقــدان البنــك ســلطته المالية
الحاكمــة ،وســيطرة االقتصــاد المــوازي
الــذي تعــود أصولــه لحــزب اإلصــاح ،والــذي
تشــير األرقــام إلــى أن مكاتــب وشــركات
الصرافــة التــي يديرهــا بلغــت أكثــر
مــن  1150مكتبــ ًا وشــركة صرافــة فــي
عمــوم المحافظــات التــي تخضــع لســيطرة
التحالــف.
وبحســب مراقبيــن ،فقــد أدت القــرارات
االقتصاديــة وتدخــات حــزب اإلصــاح
ووقوفــه وراءهــا إلــى ظهــور نــوع جديــد
مــن االقتصــاد ،وهــو اقتصــاد الحــرب،
الــذي أدارتــه -ومــا تــزال تديــره -قيــادات
اإلصــاح التــي لــم تكتــرث لآلثــار الكارثيــة
التــي ســتلحق باالقتصــاد ،وانعكاســاتها
علــى الشــعب اليمنــي نتيجــة توجههــا نحــو
اإلثــراء غيــر المشــروع.
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الثالثاء
مسلحون يغتالون قياديًا إصالحيًا في الضالع

اغتيــل قيــادي فــي حــزب اإلصــاح،
الثالثــاء ،برصــاص مســلح فــي
مديريــة األزارق بمحافظــة
الضالــع.
ووفقــ ًا لمصــادر محليــة ،فــإن
المدعــو عبــداهلل الشــيبة ،أطلــق
الرصــاص علــى رئيــس فــرع
اإلصــاح فــي مديريــة األزارق
الســابق ،أحمــد بــن أحمــد علــي
األزارق ،فــي قريــة معثــدة ،بعــد
انتهائــه مــن صــاة المغــرب،
مــا أدى إلــى مقتلــه علــى الفــور،
بينمــا الذ المســلح بالفــرار.
وطالــب مصــدر مقــرب مــن
القتيــل ،الســلطات األمنيــة فــي
الضالــع بســرعة القبــض علــى
الجانــي وتقديمــه للعدالــة لينــال
جــزاءه الــرادع.
ولــم تُعــرف دوافــع عمليــة
االغتيــال حتــى اللحظــة.

يأتــي ذلــك بعــد أكثــر مــن 10
أيــام علــى اغتيــال إمــام الجامــع
الكبيــر فــي مدينــة الضالــع،
الشــيخ الســلفي أســامة محمــد
ســيف مهــدي ،برصاص مســلحين
مجهوليــن وســط الســوق العــام،
حيــث أصــاب المســلحان الشــيخ
الســلفي فــي قدمــه وبطنــه
وظــل ينــزف حتــى عــادا وأطلقــا
الرصــاص علــى رأســه ،ليفــارق
الحيــاة فــوراً.
وكان الشــيخ مهــدي اتهــم -فــي
وقــت ســابق -قــوات الحــزام
األمنــي التابعــة للمجلــس
االنتقالــي ،بتصفيــة أئمــة
ا لمســا جد .
الجديــر بالذكــر ،أن مســلحيَن
اغتــاال ،مطلــع فبرايــر الماضــي،
القيــادي فــي حــزب اإلصــاح،
رئيــس الغرفــة التجاريــة

والصناعيــة الســابق ،عبدالرقيــب
قزيــع ،فــي شــارع الجمــرك
بمدينــة الضالــع ،واتهــم الحــزب
فــي بيــان -االنتقالــي بالوقــوفوراء عمليــة اغتيــال قياداتــه،
واعتبــر ذلــك اســتهداف ًا للنســيج
االجتماعــي فــي المدينــة.
وتشــهد محافظــة الضالــع،
التــي يســيطر عليهــا المجلــس
االنتقالــي المدعــوم إماراتيــ ًا،
انفالتــ ًا أمنيــ ًا غيــر مســبوق ،أدى
إلــى انتشــار الفوضــى وارتفــاع
معــدل عمليــات االغتيــاالت
والجرائــم ونهــب الممتلــكات،
األمــر الــذي ضاعــف معانــاة
ا لمو ا طنيــن .
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ِّ
تعــزز قبضتهــا العســكرية وتســتقدم قــوات جديــدة
المهــرة ..الســعودية
إلــى الغيضــة

عــزّزت القــوات الســعودية
حضورهــا فــي المهــرة ،لتوطيــد
ســيطرتها علــى المحافظــة فــي
مواجهــة تنامــي الغضــب الشــعبي
والقبلــي الرافــض ألي تواجــد
عســكري للتحالــف.
وأكــد حميــد زعبنــوت ،عضــو
اللجنــة التنظيميــة العتصــام
أبنــاء المهــرة الســلمي ،وصــول
أرتــال عســكرية جديــدة إلــى
مطــار الغيضــة ،قادمــة مــن
حضرمــوت ،لتعزيــز المليشــيات
المســلحة المواليــة لهــا فــي
المحافظــة ،حســب قولــه.
فيمــا أكــدت مصــادر أخــرى أن
القــوة الســعودية الجديــدة
مكونــة مــن  6مدرعــات
وشــاحنتين محملتيــن بالســاح،
تحرســها  7أطقــم عســكرية تابعة
لقــوات هــادي ،قادمــة جميعهــا
مــن حضرمــوت ،ويُعتقــد أنهــا

وصلــت عبــر مطــار ســيئون.
تأتــي تعزيــزات الســعودية فــي
الغيضــة ،عاصمــة المحافظــة،
بعــد أيــام مــن اســتحداثها
لثكنــات عســكرية بالقــرب مــن
منفــذ شــحن الحــدودي مــع
ســلطنة عمــان ،بتنســيق وكيــل
محافظــة المهــرة للشــؤون
الفنيــة ،ســالم العبــودي.
ّ
وحــذرت رمــوز قبليــة فــي
المحافظــة ،منهــا الشــيخ
زعبنــوت ،مــن التمــدد العســكري
الســعودي فــي المحافظــة،
وأكــدت أن الهــدف منهــا اســتفزاز
أبنــاء المهــرة بشــكل عــام،
داعيــة إلــى االصطفــاف والتوحــد
ضــد مــا وصفتهــا بـ»المشــاريع
ا ال ســتعما ر ية » .
وفــي ســياق آخــر ،قــال زعبنــوت
إن حكومــة هــادي تتحمــل
المســؤولية الكاملــة عن اســتمرار

تدهــور الريــال اليمنــي ،بعــد أن
تحوّلــت إلــى مجــرد تابــع تُحرّكــه
الســعودية.
وأضــاف أن تجار شــحن قد تضرروا
جــراء تدهــور العملــة ،واإلجــراءات
التــي تتخذهــا الســعودية للضغط
السياســي ،ســواء علــى حكومــة
الريــاض التــي تأتمــر بأمرهــا ،أو
علــى حكومــة صنعــاء.
وأكــد زعبنــوت أن الســعودية
أسســت القتصــاد حــرب فــي
اليمــن ،بعــد أن دمــرت البنيــة
ِّ
محــذراً مــن
التحتيــة للدولــة،
أبعــاد خطيــرة ،جــراء تدهــور
العملــة ،فــي المســتقبل.
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الثالثاء
دعوات متوالية إلنقاذ العاصمة المؤقتة من العابثين

دعــا صحافيــون عدنيــون إلــى
ســرعة إنقــاذ مــا تبقــى مــن
العاصمــة المؤقتــة عــدن ،التــي
تتعــرض لسياســات ممنهجــة
تســتهدف تدميرهــا وتشــويه
معالمهــا التاريخيــة ووجههــا
الحضــاري.
ووصــف الكاتــب الصحافــي،
أيــوب عامــر -وهــو مديــر
مؤسســة تحديــث للتنميــة -مــا
تعيشــه العاصمــة عــدن فــي
الوقــت الراهــن بأنــه «ألعــن»
فتــرة مــرت علــى المدينــة فــي
التاريــخ ..مطالبـ ًا بســرعة إنقــاذ
مــا تبقــى مــن المدينــة قبــل
فــوات األوان.
ودعــا الصحافــي عامــر ،فــي
منشــور لــه علــى «فيســبوك»
إلــى الوقــوف صف ـ ًا واحــداً إلــى
جانــب عــدن وأهلهــا ،للخــروج
مــن الوضــع المُــزري الــذي
ُ
منــذ فتــرة طويلــة.
تشــهده
مــن جانبــه ،أكــد الكاتــب

صديــق الطيــار ،فــي مقــال
لــه ،إن عــدن اليــوم لــم تعــد
ثغــر اليمــن الباســم ،ولــم
تعــد موئــل الحــب والجمــال،
وال األمــن والســام وقِبلــة
الزائريــن ومقصــد الحالميــن
بحيــاة كريمــة.
وأضــاف الطيــار أن شــواطئ
عــدن لــم تعــد جميلــة وال
رمالهــا ذهبيــة كمــا كانــت،
مؤكــداً أن المدينــة صــارت
موئــل العابثيــن ،وقِبلــة
الحاقديــن ،مشــيراً إلــى أنهــا
تحوّلــت مــن عــروس جميلــة
إلــى عجــوز شــمطاء ،تكســو
جســدها الجــروح والدمامــل
بعــد أن تــم تمزيــق مالبســها،
وتــم اغتصابهــا ،وانتهكــت
حرماتهــا ِ(ســفاح ًا) ،حســب
تعبيــر ه .
وأكــد الكاتــب الطيــار أن مدينة
عــدن أصبحــت قبيحــة ووجههــا
أصبــح عابســ ًا ،وأن أبناءهــا

يفــرون اليــوم مــن قبحهــا
ونتانتهــا وشــدوا الرِّحــال منهــا
بعــد أن ضــاق بهــم الحــال
فيهــا ذرعــ ًا ،باحثيــن عــن
مــآالت غيرهــا.
وتعيــش العاصمــة المؤقتــة
عــدن ،التــي يســيطر عليهــا
المجلــس االنتقالــي الموالــي
لإلمــارات ،أوضاعــ ًا مأســاوية،
وانعدامــ ًا للخدمــات وغيــاب
الســلطات األمنيــة ،وانتشــاراً
غيــر مســبوق للعصابــات
المســلحة ،وتتعــرض معالمهــا
التاريخيــة وحدائقهــا العامــة
وشــواطئها للبســط واالســتيالء
مــن حيــن آلخــر.
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الثالثاء
إعالم االنتقالي يتهم الشرعية والتحالف بتهريب  78مليارًا إلى مأرب

اتهمــت وســائل إعــام مواليــة
لالنتقالــي ،حكومــة هــادي
بتهريــب أمــوال تابعــة للبنــك
المركــزي اليمنــي فــي العاصمــة
المؤقتــة ،إلــى مــأرب ،بمســاعدة
التحالــف ،الــذي تقوده الســعودية.
وقالــت وســائل إعــام االنتقالــي
نقــ ًا عــن مصــادر وصفتهــا
بـ»وثيقــة الصلــة»ّ -
إن خمــس
طائــرات نقلــت -خالل األســبوعين
الماضييــن -مــا يقــارب 78
مليــار ريــال يمنــي ،مــن جــدة
الســعودية ،إلــى مطــار ســيئون،
ليتــم بعــد ذلــك نقــل جــزء كبيــر
منهــا إلــى مــأرب ،التــي تتكــدس
فيهــا األمــوال منــذ أكثــر مــن
خمســة أعــوام.
مشــيرة إلــى أن الشــرعية
والتحالــف لــم يعلنــا عــن وصــول
هــذه األمــوال إلــى ســيئون ،غيــر
ّ
أن البنــك المركــزي اليمنــي فــي
عــدن كان علــى علــم بذلــك ،فــي
اتهــام ضمنــي للبنــك بالتواطــؤ

فــي تلــك العمليــة.
وكانــت حكومــة هــادي لجــأت
فــي يونيــو الماضــي -إلــىالســعودية إليصــال  14حاويــة
محملــة بمــا يقــارب  280مليــار
ريــال مــن العملــة النقديــة
المطبوعــة فــي روســيا إلــى مينــاء
المــكال ،بحضرمــوت ،تمهيــداً
لنقلهــا إلــى مــأرب ،غيــر ّ
أن
االنتقالــي -المدعــوم إماراتيــ ًا-
قــام باحتجازهــا ،رافضــ ًا إعادتهــا
إلــى الشــرعية.
ويتهــم المجلــس االنتقالــي،
المدعــوم مــن اإلمــارات ،حكومــة
الشــرعية بتهريــب األمــوال
إلــى مــأرب ،لدعــم الجماعــات
اإلرهابيــة ،فــي إشــارة إلــى
اإلصــاح الــذي يتلقــى الهزائــم
المتكــررة فــي مــأرب مــن قــوات
صنعــاء ،التــي أصبحــت علــى
مشــارف المحافظــة؛ وزعزعــة
االســتقرار فــي الجنــوب ،والتســبب
فــي تدهــور العملــة ،والتصــرف

برعونــة فــي مختلــف الملفــات.
يأتــي هــذا وســط تحذيــرات
مراقبيــن مــن مغبــة العبــث
باألمــوال العامــة ،ونهبهــا مــن
قبــل ٍّ
كل مــن حكومــة هــادي
واالنتقالــي ،لدعــم صراعاتهــم
السياســية ،وحســاباتهم البنكيــة
فــي الداخــل والخــارج ،فــي الوقــت
الــذي تشــهد العملــة المحليــة في
المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم،
تدهــوراً مخيفــ ًا ،بعــد تجــاوز
ســعر الــدوالر الـــ 815ريــا ًال ،مــع
توقعــات بوصولــه إلــى الـــ1000
ريــال ،غيــر مكترثيــن للمآســي
التــي يعانيهــا المواطنــون ،جــراء
ذلــك.

