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جددًا ُمنش ّقين عن قوات هادي
صنعاء تستقبل ُم َّ

أعلــن عــدد مــن األفــراد والضبــاط
االثنيــن -انشــقاقهم عــن قــواتهــادي وطــارق صالــح وانضمامهــم
لقــوات صنعــاء.
وبحســب مركــز العائديــن التابــع
للحوثييــن ،فــإن  16جنديــ ًا
وضابطــ ًا مــن قــوات الشــرعية
المُرابطــة فــي جبهــات الحــدود
الســعودية اليمنيــة والســاحل
الغربــي ،بينهــم قائــد كتيبــة اللــواء
 126فــي نجــران المُقــدَّم عــزام
شــايف محمــد عبــداهلل ،وصلــوا إلــى
صنعــاء معلنيــن انضمامهــم إلــى
الحوثييــن.
وأكــد المُنشــقون أنهــم يتعرضــون
لشــتى صنــوف العــذاب فــي ســجون
الشــرعية والتحالــف ،إضافــة إلــى
معاناتهــم جــراء انقطــاع المرتبــات
وغيرهــا مــن اإلجــراءات التعســفية
التــي تُمــارس ضدهــم.
يأتــي ذلــك بعــد أيــام مــن وصــول

 20فــرداً وضابطــ ًا ،بينهــم رئيــس
عمليــات اللــواء الثالــث حــرس حــدود
فــي الربوعــة العقيــد محفــوظ
العامــري؛ إلــى صنعــاء.
وأكــد العامــري -فــي تصريــح صحفي
بصنعــاء -تعرضــه وزمالئــه وبقيــة
األفــراد لشــتى أنــواع العــذاب فــي
ســجون التحالــف ،فيما ال يــزال مصير
البعــض مــن الضبــاط واألفــراد
الذيــن تــم الــزج بهــم فــي تلــك
الســجون مجهــو ًال منــذ ســنتين.
وكانــت كتيبــة مــن قــوات ما تُســمى
“حــراس الجمهوريــة” التــي يقودهــا
طــارق صالــح ،أعلنــت -الســبت-
انشــقاقها عــن األخيــر وانضمامهــا
للحوثييــن ،حيــث كان القيــادي فــي
تلــك القــوات يحيــى عريــك وجميــع
أفــراده علــى رأس الواصليــن إلــى
صنعــاء.
يُشــار إلــى أن  3ضبــاط ونحــو 33
جنديـ ًا مــن قــوات هــادي وصلــوا إلى

صنعــاء األســبوع الماضــي ضمــن
مسلســل االنشــقاق المتواصــل
عــن الشــرعية ،بينهــم قائــد كتيبــة
الشــرطة فــي لــواء التحريــر المُقــدم
“وائــل النزيلــي” ،وقائــد الكتيبــة
الثانيــة فــي اللــواء الثالــث بمحــور
آزال العقيــد “عزالديــن معتصــم
بــال” ،ورئيــس عمليــات الكتيبــة
الرابعــة فــي لــواء الحــزم بمجــازة
الشــرقية المُقــدَّم “ســامر ســمير
الحــاج”.
مراقبــون يــرون أن عمليــة
االنشــقاقات المتتاليــة عــن قــوات
هــادي ناجمــة عــن ضعــف تلــك
القــوات أمــام الحوثييــن فــي
جبهــات القتــال ،بدليــل التقدُّمــات
لقــوات صنعــاء فــي مــأرب والجــوف.
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السبب وراء بتر قدم اإلعالمي “الرتيبي” في القاهرة

خضــع المنســق اإلعالمــي
لمركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة
“صــادق الرتيبــي” -الثالثــاء-
لعمليــة جراحيــة فــي القاهــرة،
جــرى خاللهــا بتــر قدمــه التــي
تعرضــت لإلصابــة خــال الهجــوم
الصاروخــي علــى مطــار عــدن.
وذكــرت مصــادر مُقرَّبــة أن
“الرتيبــي” أجــرى عمليــة جراحيــة
لبتــر الجــزء المصــاب مــن قدمــه،
وذلــك وفــق تشــخيص الطبيــب
المعالــج الــذي ارتــأى عــدم اإلبقــاء
علــى الجــزء المصــاب بعــد أن
تضــرر إثــر تأخــر وصولــه إلــى
المستشــفى.
وإلــى جانــب عملــه فــي مركــز
الملــك ســلمان ،يعمــل الزميــل
الرتيبــي مراســ ً
ا لقنــاة اليمــن
الفضائيــة التابعــة لحكومــة
هــادي فــي عــدن ،وقــد جــرى إلغــاء
منحتــه العالجيــة التــي كان قــد

منحــه إياهــا المركــز الســعودي،
وذلــك علــى خلفيــة ورود اســمه
ضمــن كشــف الجرحــى حامــ ً
ا
صفــة “مراســل قنــاة اليمــن”
مــا أخــر وصولــه إلــى القاهــرة،
وظهــرت تبعاتــه فــي اضطــرار
األطبــاء بجمهوريــة مصــر إلــى
بتــر قدمــه المتضــررة.
وكانــت مصــادر مطلعــة قــد أكدت
أن مســؤولي المركــز أبلغــوا
“الرتيبــي” -فــي الرابــع مــن
ينايــر -بإلغــاء منحتــه العالجيــة
فــي الخــارج ،مؤكديــن أن القنــاة
تتحمــل مســؤولية ســفره وعالجــه
باعتبــاره يحمــل صفــة مراســل
لهــا.
وعلــى ذات الصعيــد ،كان
ناشــطون حقوقيــون قــد وجهــوا
انتقــادات الذعــة لوزيــر اإلعــام
والثقافــة والســياحة فــي حكومــة
هــادي “معمــر اإلريانــي” ،علــى

خلفيــة تجاهلــه الحالــة الســيئة
التــي يمــر بهــا “الرتيبــي” وعــدم
اهتمامــه بشــأن منحتــه العالجيــة
رغــم اعتبــارات عملــه ضمــن
طواقــم اإلعــام الرســمي.
وأطلــق ناشــطون علــى مواقــع
السوشــيال ميديــا حملــة
تضامــن تحــت وســم “أنقــذوا
صــادق الرتيبــي” ،طالبــوا خاللهــا
المســؤولين فــي الحكومــة بعــدن
بااللتفــات إلــى الوضــع الســيئ
الــذي يعانيــه صــادق وعــدد
مــن الجرحــى اآلخريــن الــذي
يتعرضــون للتجاهــل ،واتّهــم
البعــض الحكومــة بتعمُّــد ذلــك
بنــا ًء علــى مواقــف ســابقة لعــدد
مــن الجرحــى.
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جددًا ..أمهات المعتقلين في عدن يطالبن حكومة هادي بالكشف عن
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مصير أبنائهن

نظمــت رابطــة أمهــات المختطفيــن
والمخفييــن قســراً -الثالثــاء -وقفــة
احتجاجيــة أمــام قصــر معاشــيق مقــر
إقامــة حكومــة هــادي ،للمطالبــة
باإلفــراج عــن المعتقليــن والمخفييــن
قســراً فــي الســجون الســرية بمحافظــة
عــدن منــذ ســنوات.
وجــدّدت الرابطــة -فــي بيــان لهــا-
مطالبتهــا بالكشــف عــن مصيــر 39
َ
مُعتقــ ً
ا ومخفيــ ًا فــي ســجن بئــر
أحمــد منــذ حوالــي  4ســنوات ،دون أن
تتــم إحالتهــم إلــى القضــاء للنظــر فــي
قضاياهــم.
ودعــا البيــان جميــع المنظمــات
الحقوقيــة إلــى التضامــن مــع
المعتقليــن والمخفييــن قســراً حتــى
إطــاق ســراحهم ،مُشــدداً علــى ضــرورة
إحالــة كل مــن لــه عالقــة فــي اعتقــال
واختفــاء جميــع الســجناء ،الــذي سُــجنوا
بــدون أي مُبــرِّر قانونــي.
تأتــي هــذه الوقفــة بعــد أســبوع

مــن وقفــة مماثلــة لرابطــة أمهــات
المختطفيــن أمــام قصــر معاشــيق،
طالبــت مــن خاللهــا الحكومــة بوضــع
ملــف المختطفيــن ضمــن أولوياتهــا.
ونــدّدت رابطــة األمهــات بإهمــال
الجهــات الحكوميــة لملــف المختطفين،
داعيــة إلــى ســرعة الكشــف عــن
أبنائهــن أو حتــى الســماح لهــن
بزيارتهــم ليتمكــنَّ مــن االطمئنــان
عليهــم .
ّ
وســبق أن نفــذت رابطــة أمهــات
المختطفيــن عــدة وقفــات احتجاجيــة
للســماح بزيــارة المختطفيــن فــي
الســجون الســرية التــي أنشــأتها
القــوات اإلماراتيــة ،حيــث نظمــت وقفــة
احتجاجيــة فــي  27ديســمبر الماضــي
قبــل وصــول الحكومــة بأيــام قليلــة.
وكانــت الرابطــة كشــفت فــي وقــت
ســابق خــال وقفــة احتجاجيــة أمــام
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة
بعــدن؛ عــن ظهــور أماكــن احتجــاز 41

مختطف ـ ًا فــي حيــن اليــزال  37آخريــن
مجهولــة أماكــن اختطافهــم.
الجديــر بالذكــر أن مصــادر مطلعــة
كشــفت -فــي منتصــف العــام
 -2019عــن نقــل اإلمــارات أكثــر مــن
َ
120مُعتقـ ً
ا مــن عــدن إلــى معتقــات
أخــرى فــي المــكال والقاعــدة العســكرية
اإلماراتيــة فــي مدينــة عصــب اإلريترية.
كمــا نــدّدت منظمــات دوليــة وحقوقيــة
بالممارســات التعســفية واالنتهــاكات
التــي تُمــارس ضــد المعتقليــن فــي
الســجون اإلماراتيــة الســرية فــي
المحافظــات الجنوبيــة.
مراقبــون طالبــوا حكومــة معيــن
عبدالملــك بضــرورة الكشــف عــن
المعتقليــن والمخفييــن قســراً بأســرع
وقــت ممكــن ،وإحالــة ملفاتهــم إلــى
القضــاء فــي حــال ثبتــت عليهــم أي
تهــم.
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مراقبون :بايدن سيتهم السعودية بعرقلة خططه للسالم

قالــت وزارة الخارجيــة الســعودية
إن قــرار تصنيــف الحوثييــن
جماعــة إرهابيــة ينســجم مــع
مطالبــات الحكومــة اليمنيــة ،مــا
أثــار انتقــادات مراقبيــن للشــؤون
الشــرق أوســطية.
وبحســب وســائل إعــام ســعودية،
فقــد أعربــت الخارجيــة الســعودية
عــن ترحيــب حكومــة المملكــة
بقــرار اإلدارة األمريكيــة ،واعتبرته
خطــوة منســجمة مــع مطالبــات
حكومــة الشــرعية.
مــن جانبهــم ،قــال مراقبــون
لشــؤون الشــرق األوســط إن
الحكومــة الســعودية عمــدت إلــى
التنصــل مــن تبعــات تصنيــف
الحوثييــن ،وحمّلــت األمــر علــى
عاتــق اإلدارة الحكوميــة الجديــدة
باعتبارهــا هــي التــي بــادرت
بالمطالبــة.
ولفتــوا إلــى أن تصريحــات

الريــاض ِّ
تؤكــد خشــيتها مــن
إدارة “بايــدن” المُقبلــة التــي قــد
تعتبــر الســعودية أحــد معرقلــي
خطــط الســام التــي تســعى
لتنفيذهــا فــي الشــرق األوســط
واليمــن.
وأوضحــوا أن إدارة ترامــب عملــت
علــى حشــد دعــم إقليمــي ودولــي
لقــرار تصنيــف الحوثييــن ،وذلــك
بهــدف إرضــاء المملكــة العربيــة
الســعودية التــي كانــت تتــوق
لقــرار كهــذا وتنتظــره بفــارغ
الصبــر ،حــد تعبيرهــم.
وكان مراقبــون قــد أكــدوا أن
الســعودية دفعــت بــكل الوســائل
خــال أكتوبــر ونوفمبــرالماضييــن -لتحريــض “بومبيــو”
علــى تصنيــف الحوثييــن ضمــن
الجماعــات اإلرهابيــة ،إال أن
األمــر لــم يكــن متاحــ ًا حينهــا
بفعــل االنتخابــات مــا دفعــه

إلــى إرضائهــا عبــر تصنيــف
جماعــة الحوثييــن ضمــن قائمــة
الجماعــات التــي ِّ
تُمثــل مصــدر
قلــق لواشــنطن فــي ديســمبر،
ً
مؤمِّــا فــي مزيــد مــن صفقــات
األســلحة التــي كان يتوقعهــا.

6

2021 /1/12م

/28جماد االول 1442/هـ

الثالثاء

جنوبيون يُ طالبون باستحداث محافظة جديدة تضم مديريات يافع
الثماني

طالــب عــدد مــن صحفيــي
وناشــطي حكومــة هــادي بتحويــل
مديريــات يافــع الثمانــي إلــى
محافظــة جديــدة مســتقلة عــن
بقيــة المحافظــات الجنوبيــة.
وأطلــق أبنــاء يافــع حملــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي
تُناشــد هــادي باســتحداث
محافظــة جديــدة باســم يافــع،
علــى غــرار محافظتــي الضالــع
وريمــة وعمــران ،التــي تــم
اســتحداثها مــن قبــل نظــام
صالــح خــال حقبــة التســعينيات.
وبحســب الناشــطين ،فــإن يافــع
تمتلــك مقومــات محافظــة ،وظلت
لفتــرات طويلــة دولــة مســتقلة
حتــى  ،1967وال تحتــاج لدمجهــا
مــع مناطــق أخــرى كمــا حــدث فــي
محافظــة الضالــع ،عندمــا دمــج
صالــح مديريــات مــن لحــج مــع
أخــرى مــن تعــز وإب والبيضــاء

الســتحداث المحافظــة.
وتشــمل يافــع  8مديريــات أربــع
منهــا تتبــع محافظــة لحــج وهــي
يافــع والحــد والمفلحــي ويهــر،
وتشــكل الثــاث األولــى مــا كان
يُعــرف تاريخيــ ًا باســم يافــع
العليــا ،فيمــا تتبــع مديريــات
خنفــر ورصــد وســرار وســباح
محافظــة أبيــن ،وشــكلت إلــى
جانــب يهــر مــا كان يُعــرف
بســلطنة يافــع الســفلى.
وتمتلــك يافــع مخزونــ ًا ثقافيــ ًا
هائــ ً
ا مــن العــادات والتقاليــد
واللهجــات ،ويشــكل أبناؤهــا رقم ًا
صعبــ ًا فــي المعادلــة السياســية
اليــوم ،حيــث يشــغل كثيــر
منهــم مناصــب أمنيــة وعســكرية
حساســة فــي المحافظــات
الجنوبيــة ،كمــا ينتمــي إلــى يافــع
عــدد مــن كبــار رجــال األعمــال
المقيميــن فــي اليمــن والخليــج

ومناطــق أخــرى.
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القبائــل تبــرئ نفســها 30 ..مليونــً مقابــل معلومــات عــن ُق ّطــاع الطــرق
بالعبــر

أكــدت قبائــل وادي عبيــدة
بمحافظــة مــأرب عــدم تــورُّط
أبنائهــا فــي حــاالت النهــب وزرع
األلغــام التــي يشــهدها خــط
العبــر وصحــراء الرويــك.
وبحســب مصــادر محليــة ،فقــد
رصــدت قبائــل عبيــدة -فــي
اجتمــاع قبَلــي 22 -مليــون ريــال
يمنــي إلــى جانــب  8مالييــن
أخــرى كان قــد بــادر بهــا أحــد
شــيوخ القبائــل ،مكافــأة لمــن
يُقــدِّم معلومــات تقــود إلــى
ضبــط عصابــات الحرابــة التــي
تقــوم بزراعــة عبــوات ناســفة فــي
خــط العبــر.
ودعــا االجتمــاع القبَلي مؤسســات
وأجهــزة الدولــة إلــى االضطــاع
بمهامهــا فــي تأميــن خطــوط
الســفر بالمنطقــة.
وشــهد خــط العبــر ومنطقــة
الرويــك الصحراويــة حــاالت

نهــب طالــت أمــوال المســافرين
القادميــن عــن طريــق منفــذ
الوديعــة ،مــن قِبــل عصابــات
تســتقل أطقــم أمنيــة تابعــة
لقــوات هــادي ،وتفاقمــت حِــدة
القطاعــات مُؤخَّــراً وباتــت
العصابــات تســتخدم عبــوات
ناســفة لمنــع مــرور أي وســيلة
نقــل قبــل نهبهــا.
كمــا تعرضــت الكثيــر مــن
ُّ
لتقطــع
الشــاحنات التجاريــة
الجماعــات المســلحة فــي
المنطقــة ،و ُقتــل خــال العمليــات
العديــد من المســافرين وســائقي
وســائل النقــل.
وكان  11مســافراً أكــدوا أن جنــود
النقــاط األمنيــة التابعــة لـ”هادي”
نصبــوا كمينــ ًا لهــم فــي صحــراء
الرويــك ،وقامــوا بنهــب أموالهــم
ومقتنياتهــم وتركوهــم فــي
الصحــراء دون غــذاء أو وســيلة

ِّ
مُحذريــن مــن عبــور
نقــل،
الخطــوط الرمليــة المحاذيــة لخط
العبــر والتــي تقــع تحــت ســيطرة
حكومــة هــادي.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدداً
مــن أبنــاء القبائــل ســبق وأن
أقامــوا وقفــات احتجاجيــة فــي
مدينــة مــأرب ،مُطالبيــن بإعــادة
أشــخاص مُتّهميــن بالحرابــة
ونهــب أمــوال المســافرين ،بعــد
أن أقدمــت الســلطات علــى إطــاق
ســراحهم رغــم تــورط بعضهــم
فــي جرائــم قتــل طالــت عــدداً مــن
ســائقي النقــل الثقيــل.
وتتهــم حكومــة معيــن عبدالملك
أبنــاء القبائــل المأربيــة بإقامــة
القطاعــات فــي خــط العبــر
وصحــراء الرويــك ،مُســتدِلة
بتــورُّط القبائــل ســابق ًا فــي
عمليــات اختطــاف الســياح.
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اللجنة السعودية ُتغادر شقرة إلى عدن دون قوات الحماية الرئاسية

غــادرت -مســاء الثالثــاء -لجنــة
َّ
المُكلفــة
االرتبــاط الســعودية
بفصــل القــوات العســكرية فــي
شــقرة بمحافظــة أبيــن إلــى عــدن،
ولــم تصطحــب معهــا قــوات الحماية
الرئاســية التــي كان مــن المُزمــع
إدخالهــا إلــى قصــر معاشــيق.
وذكــرت مصــادر عســكرية أن جميــع
أفــراد اللجنــة الســعودية عــادوا
إلــى مقــر التحالــف فــي عــدن،
مؤكــدة ُّ
ِّ
تعثــر إدخــال قــوات الحمايــة
الرئاســية المُتبقيــة.
وأوضحــت المصــادر أن وحــدات
عســكرية مــن الحمايــة الرئاســية
كان مــن المُزمــع دخولهــا إلــى قصر
معاشــيق برفقــة اللجنــة ،غيــر أن
العمليــة لــم تتــم كمــا كان مخططـ ًا
لهــا ،مشــيرة إلــى وجــود ضغــوط
سياســية لوقــف إدخــال القــوات التــي
مــن المفتــرض أن تتكفــل بحمايــة
أعضــاء حكومــة هــادي المتواجــدة

فــي القصــر الرئاســي بعــدن.
وكانــت اللجنــة الســعودية قــد قامت
باإلشــراف علــى فصــل القــوات فــي
مناطــق التمــاس عقــب مواجهــات
نوفمبــر وديســمبر الماضييــن بيــن
قــوات هــادي والمجلــس االنتقالــي،
وتعــرض مقــر تواجدهــا فــي إحــدى
مــدارس المنطقــة لهجمــات إرهابيــة
بواســطة عبــوات ناســفة زرعهــا
مجهولــون ،بهــدف وقــف تنفيــذ
الشــق العســكري ،حســب مراقبيــن.
ويأتــي انســحاب اللجنــة الســعودية
وســط تشــديدات علــى ضــرورة
إتمــام بقيــة بنــود الشــق العســكري
مــن اتفــاق الريــاض ،والــذي شــهد
إجــراءات شــكلية جــرى تنفيذهــا
بإشــراف القــوات الســعودية ولــم
تحقــق حتــى اآلن أي تقــدم ملحــوظ،
فــي حيــن يُرجــع سياســيون الهجوم
الصاروخــي الــذي تعــرض لــه مطــار
عــدن فــور وصــول الحكومــة إلــى

ُّ
تعثــر إتمــام بنــود الشــق العســكري
مــن االتفــاق.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن قــوات
االنتقالــي رفضــت االنســحاب مــن
زنجبــار عاصمــة محافظــة أبيــن،
مشــترطة انســحاب قــوات هــادي
مــن شــبوة ودخــول قــوات النُّخبــة
الشــبوانية إلــى المحافظــة كمــا
نــص الشــق العســكري.
ُّ
ويُرجِّــح مراقبــون اســتمرار تعثــر
إجــراءات إعــادة انتشــار القــوات
فــي كل مــن أبيــن وشــبوة ،نظــراً
الســتقدام  3مناطــق عســكرية
تابعــة لهــادي مــن محافظــة مــأرب
إلــى مديريتــي بيحــان وعتــق بهــدف
تأميــن قواتهــا مــن ضربــات صنعــاء
الصاروخيــة.
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صحيفة عبرية تكشف عن إنشاء قاعدة أمريكية في باب المندب

كشــفت صحيفــة “جيروزاليــم بوســت”
العبريــة عــن اعتــزام الواليــات المتحــدة
األمريكيــة بنــاء قاعــدة عســكرية فــي
مضيــق بــاب المنــدب ،لتأميــن مــرور
القِطــع البحريــة اإلســرائيلية عبــر
البحــر األحمــر إلــى المحيــط الهنــدي.
ونقلــت الصحيفــة عــن تقاريــر عبريــة
نيــة الواليــات المتحــدة بنــاء قاعــدة
عســكرية فــي جزيــرة بريــم اليمنيــة
“جزيــرة ميــون” الواقعــة فــي بــاب
المنــدب ،لضمــان أمــن المالحــة
األمريكيــة والمصالــح األمنيــة
إلســرائيل ،حــد تعبيرهــا.
وقالــت الصحيفــة إن اتفاقيــات الســام
األخيــرة مــع عــدد مــن دول الخليــج
جعلــت لـ”تــل أبيــب” مصلحــة مباشــرة
فــي حــرب اليمــن ،كمــا اعتبــرت أن
المضيــق يمثــل أهميــة اســتراتيجية
فــي ضمــان الوصــول إلــى المحيــط
الهنــدي ومــا وراءه وفقــ ًا العتبــارات
مشــتركة بيــن الكيــان اإلســرائيلي

واإلمــارات والســعودية.
مــن جانبهــا ،أكــدت مصــادر مُتعــدِّدة
أن صــور األقمــار الصناعيــة تظهــر
البــدء بإنشــاء قاعــدة عســكرية فــي
جزيــرة ميــون ،وفــق ترتيبــات الواليــات
المتحــدة.
وكان البنتاغــون قــد أشــار فــي
تصريحــات رســمية لــه إلــى نيتــه نقــل
قواتــه مــن العاصمــة الصوماليــة
“مقديشــو” إلــى خــارج أفريقيــا ،فــي
حيــن لفــت مراقبــون إلــى أن وزارة
الدفــاع تهــدف إلــى تعزيــز تواجدهــا
العســكري فــي الســواحل الشــرقية
لليمــن وبــاب المنــدب.
تقاريــر اســتخباراتية كشــفت -مطلــع
ديســمبر الماضــي -عــن مباحثــات
ســرية ضمَّــت ممثليــن مــن الســعودية
واإلمــارات ومصــر والواليــات المتحــدة
وفرنســا وبريطانيــا وروســيا ،بهــدف
إيجــاد منطقــة بالقــرب مــن مضيــق
بــاب المنــدب تخضــع إلشــراف دولــي

مشــترك ومباشــر يشــترط الســماح
بتواجــد عســكري ونفــوذ مســتقل فــي
المنطقــة ،دون أي قيــود مــن قِبــل
الســلطات المحليــة.
كمــا كشــفت مصــادر سياســية -مطلــع
مســاع إماراتيــة
نوفمبــر2020م -عــن
ٍ
إلنشــاء تقســيم إداري جديــد بمحيــط
بــاب المنــدب ،وقــد بــدأت االســتخبارات
اإلماراتيــة بجمــع توقيعــات قــادة
الــرأي والوجاهــات االجتماعيــة فــي
المناطــق الســاحلية ،بُغيــة إضفــاء
غطــاء قانونــي للتقســيم اإلداري الــذي
تعتــزم اســتحداثه ،وهــو مــا أكــد
مراقبــون عالقتــه الوطيــدة بمباحثــات
القــوى اإلقليميــة والدوليــة الراميــة
إلــى إنشــاء منطقــة ســاحلية مســتقلة
للســيطرة علــى بــاب المنــدب دون
إعــام الســلطات والمكوِّنــات اليمنيــة.
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تشديدات أمنية بحق أبناء المحافظات الشمالية في مداخل عدن

صعّــدت النقــاط األمنيــة فــي مداخــل
مدينــة عــدن مــن حِــدة التعامــل مــع
المســافرين القادميــن مــن المحافظــات
الشــمالية ،رغــم تواجــد حكومــة هــادي فــي
المدينــة.
وأفــاد مواطنــون جنوبيــون بتعــرُّض
مســافرين مــن أبنــاء الشــمال كانــوا
برفقتهــم ،لالبتــزاز أثنــاء مرورهــم فــي
عــدد مــن النقــاط التابعــة لقــوات الحــزام
األمنــي.
مــن جانبهــم ،ذكــر شــهود عيــان أن
نقطــة العَ َلــم والنقــاط األمنيــة المرتبطــة
بهــا فــي مداخــل عــدن شــدَّدت -خــال
األيــام الماضيــة -إجــراءات التفتيــش علــى
المســافرين وأوقفــت عــدداً مــن الحافــات
وراجعــت أســماء مــن علــى متنهــا.
وأشــاروا إلــى أن أفــراد األمــن قامــوا
بإيقــاف مواطنيــن بذريعــة حملهــم ألقابـ ًا
شــمالية رغــم تأكيدهــم نيــة الســفر عبــر
مطــار عــدن ،ولــم تســمح بمغادرتهــم إال
بمقابــل مــادي فــي معظــم الحــاالت.

وتعتقــد القــوات األمنيــة الجنوبيــة أن
النازحيــن والمســافرين الشــماليين عبــر
مطــار عــدن قــد يتورَّطــون فــي عمليــات
إرهابيــة ،وتأتــي هــذه االعتقــادات بالتوافق
مــع توجُّهــات المجلــس االنتقالــي الــذي
تتّبعــه القــوات ذاتهــا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن قــوات العاصفــة
التــي يقودهــا “أوســان العنشــلي”ّ ،
نفــذت
أعمــال إزالــة بحــق مخيمــات النازحيــن
فــي عــدن ضمــن حملــة أطلقهــا المحافــظ
أحمــد حامــد لملــس حملــت اســم “إعــادة
المظهــر الحضــاري للمدينــة” ،وقامــت
القــوات باقتيــاد النازحيــن إلــى أطــراف
عــدن ،فيمــا اعتبرهــا حقوقيــون إجــراءات
عنصريــة مشــابهة إلجــراءات ترحيــل
الشــماليين ولكــن بغطــاء أكثــر لطافــة.
وســبق أن ذكــرت تقاريــر إعالميــة أن
لقــاءات لملــس مــع مســؤولي المنظمــات
األمميــة والدوليــة العاملــة فــي الجنــوب
تضمنــت تعاطيــ ًا عنصريــ ًا ،حيــث شــدّد
خاللهــا علــى ضــرورة إيجــاد مســاحات

خاصــة بالنازحيــن خــارج مدينــة عــدن،
وهــي ترجمــة واقعيــة لتوجُّهــات االنتقالــي
بالتعامــل العنصــري مــع ُ
األسَــر النازحــة،
التــي بلغــت فــي مدينــة عــدن نحــو  9آالف
أســرة يُقــدّر عــدد أفرادهــا بأكثــر مــن 54
ألــف نســمة غالبيتهــم مــن أبنــاء تهامــة.
يُشــار إلــى أن أبنــاء المحافظــات الشــمالية
يتعرضــون فــي عــدن لممارســات عنصريــة
ومناطقيــة مــن قِبــل قــوات االنتقالــي،
تتنافــى مــع قوانيــن حقــوق اإلنســان
والمواثيــق واألعــراف الدوليــة التــي ترى أن
التعامــل المبنــي علــى مُســبِّبات مناطقيــة
أو دينيــة أو عرقيــة ،أو التعاطــي المدفــوع
بمبــررات النــوع والســن االجتماعييــن أو
اللــون والتوجُّهــات السياســية وغيرهــا
مــن المبــررات؛ تُعــدُّ انتهــاكات مُجرَّمــة
تنــدرج ضمــن قائمــة العنصريــة ويُجــرى
رصدهــا مــن قِبــل منظمــات حقوقيــة
دوليــة وتُبنــى عليهــا ملفــات محاكمــة قــد
تطــال ســلطات وكيانــات سياســية.
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صعدون ضد حكومة هادي
جرحى تعز يُ ِّ

تظاهــر العشــرات مــن جرحــى
قــوات هــادي -الثالثــاء -أمــام
مبنــى محافظــة تعــز ،احتجاجــ ًا
علــى عــدم صــرف مســتحقاتهم
ِّ
المُتوقفــة منــذ أشــهر.
الماليــة
ورفــع المتظاهــرون الفتــات
تُطالــب حكومــة هــادي بصــرف
رواتــب الجرحــى المتوقفــة منــذ 5
أشــهر ،بــدون مُبــرِّر قانونــي.
وأكــد المحتجــون مــن الجرحــى
أنهــم لــم يســتلموا مخصصاتهــم
العالجيــة حتــى اللحظــة ،رغــم
توقيــع أوامــر الصــرف مــن قِبــل
الســلطة المحليــة ..مُطالبيــن
الحكومــة بترقيتهــم أســوة
ببقيــة زمالئهــم فــي المحافظــات
األخــرى.
وســبق أن َّ
نظــم جرحــى تعــز عــدة
وقفــات احتجاجيــة للمطالبــة
بصــرف مســتحقاتهم الماليــة
وتكاليــف عالجهــم ،إال أن حكومــة

هــادي لــم تُعِــر تلــك المطالب أي الجذريــة لهــا ..مُحمِّليــن هــادي
أهميــة ،بل وتجاهلــت تعرُّض  50وحكومتــه مســؤولية إهمــال
جريح ـ ًا مــن المحافظــة -منتصــف الجرحــى مــن أبنــاء تعــز.
نوفمبــر الماضــي -لالعتقــال مــن
قِبــل قــوات المجلــس االنتقالــي
فــي نقطــة العَ َلــم ،ومنعهــم
مــن الســفر إلــى ســلطنة عُمــان
للعــاج وتركيــب أطــراف صناعيــة.
وفــي نهايــة أكتوبــر الماضــي،
ّ
نظــم العشــرات مــن جرحــى
الحــرب فــي مدينــة تعــز وقفــة
احتجاجيــة للمطالبــة بتقديــم
الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم،
وقطــع المُحتجــون شــارع جمــال
وســط المدينــة ،تعبيــراً عــن
اســتيائهم جــراء عــدم صــرف
مســتحقاتهم العالجيــة.
ويــرى مراقبــون أن ملــف الجرحــى
ّ
المُعقــدة التــي
مــن الملفــات
لــم تســتطع الحكومــة علــى مــدى
خمــس ســنوات ،إيجــاد الحلــول
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على غرار لملس ..محافظ أبين يُ وقف مأمور زنجبار

أصــدر محافــظ محافظــة أبيــن
المُعيَّــن مــن هــادي “أبوبكــر
حســين ســالم” توجيهــات بإيقــاف
مديــر عــام مديريــة زنجبار “ســالم
عكــف” مــن ممارســة مهامــه.
ونقلــت مصــادر إعالميــة عــن
محافــظ أبيــن تأكيــده أن قــرار
إيقــاف مديــر عــام زنجبــار يأتــي
نتيجــة امتناعــه عــن تنفيــذ حملــة
إزالــة العشــوائيات بالمدينــة،
ومطالبتــه المســتمرة بتوفيــر
مُخصَّصــات ماليــة وتقصيــره
فــي أداء مهامــه.
مــن جانبــه ،وصــف “عكــف” قــرار
إيقافــه عن العمــل بـ”المتســرّع”،
موضِّحــ ًا ّ
أن الجهــات األمنيــة
تنصلــت مــن تأميــن حملــة إزالــة
العشــوائيات مــن شــوارع المدينة
رغــم مطالباتــه المســتمرة بتوفير
قــوة مرافقــة للعمــل الميدانــي.
وقــال“ :أصبحــتُ كبــش فــداء”،

فــي إشــارة إلــى أن المحافــظ
حــاول تحســين ســمعته عــن
طريــق تصريحاتــه التــي أعقبــت
توجيهــات وقفــه عــن العمــل.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن القــوات
األمنيــة فــي مدينة زنجبــار ال تزال
تحــت ســيطرة قــوات المجلــس
االنتقالــي ،التــي ترفــض تســليم
مقــرات الشــرطة العســكرية
وقــوات األمــن الخاصــة واألمــن
العــام لقــوات هــادي وفــق مــا
نــص عليــه اتفــاق الريــاض.
ومــن المُفتــرض أن تشــهد األيام
القادمــة تســمية محافظيــن
ومــدراء أمــن جُــدد لمحافظــات
شــبوة وأبيــن ولحــج ضمــن آليــة
تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،وســط
تشــكيكات فــي نوايــا إتمامهــا.
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بعد فشل الحكومة ..مركزي عدن يُ عاود ترقيع العملة المحلية

عــاود مركــزي عــدن وجمعيــة
الصرافيــن اللجــوء إلــى إيقــاف عمليــات
المُصارفــة بالعملــة فــي المدينــة،
بعــد معــاودة الريــال انحداراتــه أمــام
العمــات األجنبيــة ،مــا اعتبــره خبــراء
اقتصــاد مؤشِّــراً علــى فشــل حكومــة
هــادي وعجزهــا عــن معالجــة الملــف
االقتصــادي.
ووفــق بيــان أصدرتــه جمعيــة
الصرافيــن فــي عــدن -الثالثــاء -فقــد
تقــرّر -اســتناداً إلــى توجيهــات البنــك
المركــزي -إيقــاف بيــع وشــراء العمــات
األجنبيــة جــراء التدهــور الحــاد فــي
قيمــة العملــة المحليــة ،مُهيبــة
بشــركات ومنشــآت الصرافــة التقيُّــد
بالتوجيهــات.
جــاء هــذا وســط اســتمرار انهيــار قيمــة
الريــال اليمنــي أمــام ســلة العمــات
األجنبيــة فــي عــدن وغيرهــا مــن
المحافظــات الخاضعــة للتحالــف وهادي،
حيــث وصــل ســعر البيــع للــدوالر

األمريكــي -فــي تــداوالت الثالثــاء -إلــى
 782ريــا ًال وســعر الشــراء  ،775فــي
حيــن بلــغ بيــع الريــال الســعودي ،206
و 204ريــاالت للشــراء ،مــع تفــاوت بيــن
صــراف وآخــر.
إيقــاف العمليــة المصرفيــة ،جــاء بعــد
يوميــن مــن اســتدعاء اإلدارة الرئيســة
لمركــزي عــدن شــركات الصرافــة
للتوقيــع علــى رأس مــال شــبكة
الحــواالت الماليــة المُوحّــدة والتوقيــع
علــى عقــد المســاهمة والتأســيس بعــد
االتفــاق علــى ِنســب األســهم ،بحســب
وثيقــة رســمية.
وفــي حيــن وصــف خبــراء اقتصــاد
ومراقبــون إجــراءات البنــك بأنهــا
تكــرار للترقيــع ومؤشِّــر علــى مســتقبل
اقتصــادي ســيئ فــي ظــل فشــل
الحكومــة فــي معالجــة االختــاالت
القائمــة والســيطرة علــى الســوق
المصرفيــة؛ تو ّقعــوا أن تشــهد األيــام
القادمــة انهيــارات أســوأ من ســابقاتها،

وخاصــة إن تــم إقــرار تصنيــف جماعــة
الحوثــي إرهابيــة مــن قِبــل الواليــات
المتحــدة.
وفــي هــذا الخصــوص قــال الصحفــي
المُتخصــص فــي الشــؤون االقتصاديــة
ماجــد الداعــري :إن “تصنيــف الحوثييــن
منظمــة إرهابيــة قــد يفاقــم األزمــة
اإلنســانية باليمــن ويضاعــف صعوبــات
عمــل البنــوك الواقعــة تحــت ســيطرة
الحوثييــن ،ويُعقــد تحديــات القطــاع
المصرفــي اليمنــي عمومـ ًا ،مــا ينعكس
ســلب ًا علــى اســتقرار صــرف العملــة
المحليــة”.
وأضــاف الداعــري فــي تغريــدة علــى
“تويتــر” ّ
إن علــى األمــم المتحــدة
تقديــم خطــة مســاعدات إنســانية
عاجلــة للشــعب اليمنــي ومِنــح ماليــة
لتعزيــز قيمــة الريــال.
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لملس يتعهّ د بدفع رواتب المعلمين الجنوبيين

تعهّــد محافــظ عــدن أحمــد
حامــد لملــس -الثالثــاء-
بصــرف مســتحقات المعلميــن
الجنوبييــن.
والتربوييــن
وأكــد لملــس خــال لقائــه بقيــادة
نقابــة المعلميــن أنــه وضــع
قضيــة المعلميــن والتربوييــن
علــى طاولــة حكومــة هــادي ،مــن
أجــل رفــع معانــاة المعلميــن
الذيــن يعيشــون ظروفــ ًا صعبــة
نتيجــة انقطــاع الرواتــب.
وجــدّد لملــس وقوفــه إلــى جانــب
المعلميــن حتــى تلبيــة مطالبهــم
وحقوقهــم كاملــة.
يأتــي ذلــك بعــد يوميــن مــن منح
نقابــة المعلميــن الجنوبييــن
حكومــة معيــن عبدالملــك،
مهلــة  10أيــام لتنفيــذ كافــة
مطالــب المعلميــن والتربوييــن..
مُتوعِّــدة باتخــاذ خطــوات
تصعيديــة جديــدة فــي حــال عــدم

االســتجابة لمطالبهــا.
تشــهد تفجيــرات متتاليــة منــذ
وكانــت نقابــة المعلميــن وصولهــا إلــى المدينــة فــي 30
ّ
نفــذت -خــال اآلونــة األخيــرة -ديســمبر الماضــي.
احتجاجــات وإضرابــ ًا شــام ً
ال فــي
جميــع المــدارس والمرافــق
التربويــة بالمحافظــات الجنوبيــة،
ورغــم كل هــذا التصعيــد إال أن
الحكومــة لــم تُعــر مطالبهــم أي
أهميــة حتــى اللحظــة.
وســبق أن وعــد المحافــظ أحمــد
حامــد لملــس العســكريين
الجنوبييــن بأنــه ســيصرف
رواتبهــم كاملــة إلــى أنــه لــم يــفِ
بوعــده ،حيــث تــم صــرف راتبــي
شــهرين فقــط ،علــى أن يتــم
جدولــة بقيــة الرواتــب المتأخــرة.
وتو ّقــع مراقبــون أن حكومــة
هــادي لــن تســتجيب لمطالــب
المعلميــن ،كونهــا مشــغولة
بالتفكيــر فــي تأميــن نفســها
ومقراتهــا فــي مدينــة عــدن التــي
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شرطة الرياض تقبض على يمنيين لتحويلهم مبالغ ُألسرهم

قالت شــرطة العاصمة الســعودية
الريــاض -الثالثــاء -إنهــا ألقــت
القبــض علــى  5يمنييــن بتهمــة
تحويــل أمــوال مجهولــة المصــدر
إلــى خــارج المملكــة.
ونقلــت صحيفــة الريــاض عــن
المتحــدث اإلعالمــي لشــرطة
المنطقــة “خالــد الكريديــس”؛
إن المتابعــة األمنيــة أســفرت
عــن القبــض علــى  5أشــخاص
مُخالفيــن لنظــام اإلقامــة مــن
الجنســية اليمنيــة ،أعمارهــم
بيــن العقديــن الرابــع والخامــس،
تورّطــوا بجمــع أمــوال مجهولــة
المصــدر وتحويلهــا إلــى خــارج
المملكــة عبــر حســابات بنكيــة
لكيانــاتٍ تجاريــة تعــود ملكيتهــا
لثالثــة مواطنيــن ســعوديين.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن
المواطنيــن الســعوديين اتخــذوا
 3وحــدات ســكنيةٍ مقــرات لجمــع

األمــوال ،وضُبــط بحوزتهــم فــي المــدن الســعودية”.
مبلــغ مليــون وثمانيــة آالف
( )1,008,000ريــال ســعودي.
وتأتــي تصريحــات شــرطة الرياض
عقــب نشــر تقاريــر حقوقيــة
كشــفت عــن تــورُّط الســلطات
الســعودية فــي ترحيــل مقيميــن
يمنييــن ال زالــت إقاماتهــم
ســارية المفعــول.
وكان مُرحَّلــون جنوبيــون
فــي عــدن قــد أكــدوا أن عــدداً
كبيــراً مــن المحتجزيــن ال زالــت
إقاماتهــم مفتوحــة ويملكــون
ســيارات ومحــال تجاريــة فــي
الريــاض ،ولكــن الســلطات لــم
تعفِهــم مــن الترحيــل ،وقالــوا:
“ســمعنا مــن الضبــاط والجنــود
أنهــم ســيجمعون مئــات اآلالف
مــن اليمنييــن وحدهــم بهــدف
الترحيــل ،وأن الســلطات مُســتاءة
مــن كثــرة األعــداد المتواجــدة
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عدن ..إصابة قيادي أمني بمحاولة اغتيال في الشيخ عثمان

أُصيــب قيــادي أمنــي بقــوات
المجلــس االنتقالــي بجــروح فــي
عــدن -الثالثــاء -بعــد تعرُّضــه
لمحاولــة اغتيــال مــن قِبــل
مجهوليــن بمديريــة الشــيخ
عثمــان.
وكشــفت مصــادر محليــة عــن
أن مســلحين اعتــدوا علــى
أديــب فــرج -اإلداري فــي دائــرة
القــوى البشــرية بألويــة الدعــم
واإلســناد -وأصابــوه بطلــق نــاري،
تــم نقلــه علــى إثرهــا إلــى أحــد
المستشــفيات بمنطقــة زهــرة
خليــل بمديريــة الشــيخ عثمــان.
تأتــي الحادثــة فــي إطــار االنفــات
األمنــي الــذي تشــهده عــدن
منــذ عــودة أعضــاء حكومــة
هــادي وبعــض القيــادات األمنيــة
المحســوبة علــى االنتقالــي،
وســط تبــادل اتهامــات بيــن
ِّ
المُنفــذة،
الطرفيــن حــول الجهــة

خاصــة وأن الحــوادث اســتهدفت
قيــادات فــي األحزمــة األمنيــة
والدعــم واإلســناد دون أن تنجــح
فــي اغتيــال أي منهــم.
وكانــت عــدن قــد شــهدت -مســاء
االثنيــن -تفجيــر عبــوة ناســفة
موضوعــة فــي طقــم تابــع لقيادي
أمنــي أثنــاء تواجــده بالقــرب
مــن جولــة كورنيــش المحافظــة
فــي حــي عبدالعزيــز بمديريــة
المنصــورة ،ولــم يُســفر االنفجــار
عــن أي خســائر بشــرية.
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ُّ
توقعات بعودة المواجهات العسكرية في أبين

َّ
توقــع مراقبــون عســكريون عــودة
المواجهــات المســلحة بيــن قــوات
هــادي والمجلــس االنتقالــي
فــي أبيــن علــى خلفيــة التوتــر
الحاصــل عقــب مغــادرة لجنــة
االرتبــاط الســعودية.
وذكــرت مصــادر عســكرية مطلعــة
أن مناطــق التمــاس فــي شــقرة
والشــيخ ســالم تشــهد اســتحداث
ســواتر ترابيــة ومتــارس مــن
قِبــل قــوات الحمايــة الرئاســية
وقــوات أخــرى مواليــة لهــا ،ورجَّــح
مراقبــون انــدالع مواجهــات
عنيفــة خــال الســاعات القادمــة.
وكان مصــدر عســكري فــي قــوات
الحمايــة الرئاســية عبَّــر عــن
شــعورهم بخيبــة أمــل عقــب
مغــادرة اللجنــة الســعودية
إلــى عــدنِّ ،
مؤكديــن أن األمــر
شــد انتبــاه القيــادة العســكرية
الحتماليــة تعــرض القــوات

لهجــوم مــن قِبــل وحــدات تابعــة فــي أبيــن ،األمــر الــذي أدى إلــى
ُّ
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.
تعثــر الجانــب العســكري واألمنــي
مصــادر أخــرى حمّلــت التحالــف مــن اتفــاق الريــاض.
مســؤولية عــودة المواجهــات
بيــن طرفــي النــزاع فــي أبيــن،
كونــه المســؤول األول عــن تنفيــذ
اتفــاق الريــاض.
ويأتــي ذلــك بعــد ســاعات مــن
مغــادرة لجنــة االرتباط الســعودية
َّ
المُكلفــة
إلــى عــدن وهــي
بفصــل القــوات العســكرية فــي
شــقرة ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
جميــع أفــراد اللجنــة غــادروا
دون اصطحــاب قــوات الحمايــة
الرئاســية التــي كان مــن المُزمــع
إدخالهــا إلــى قصــر معاشــيق.
وكانــت قــوات هــادي وقــوات
االنتقالــي رفضتــا التخلــي عــن
مواقعهمــا العســكرية فــي الشــيخ
ســالم والطريــة ووداي ســا،
وغيرهــا مــن المواقــع القتاليــة
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قذائف هاون تستهدف معسكر َ
الع َلم في شبوة

تعــرض معســكر العَ َلــم شــمال
عتــق -الثالثــاء -الســتهداف
بقذائــف الهــاون.
وبحســب مصــادر محليــة،
فــإن حوالــي  6قذائــف هــاون
اســتهدفت معســكر العَ َلــم الــذي
تتخــذ منــه القــوات اإلماراتيــة
مقــراً لهــا.
وأشــارت المصــادر إلى ســماع دوي
انفجــارات عنيفــة فــي منطقــة
جــردان التــي يقــع فيهــا معســكر
العلــم.
ولــم تـ ِرد أي تفاصيــل عن ســقوط
ضحايــا ،ولــم يُعــرف مصــدر
إطــاق القذائــف حتــى اللحظــة.
وفــي ســياق متصــل ،اســتهدف
انتحــاري -الثالثــاء -عربــة لقــوات
التحالــف فــي محافظــة شــبوة.
وأكــد مصــدر محلــي أن انتحــاري
فجَّــر نفســه أمــام عربــة عســكرية
لقــوات التحالــف بمنطقــة الضلعة

الواقعــة بيــن الصعيــد وحبــان،
فيمــا لــم تــ ِرد أي معلومــة عــن
ســقوط ضحايــا ،إال أن العربــة
العســكرية تضــررت بشــكل كبيــر.
تأتــي تلــك التفجيــرات فــي
ظــل توتــر الوضــع بيــن القــوات
اإلماراتيــة وقــوات هــادي فــي
شــبوة ،حيــث تســعى األخيــرة إلــى
إخــراج األولــى مــن المحافظــة
وتحديــداً مــن معســكر العَ َلــم
ومنشــأة بلحــاف الغازيــة.
وســبق أن شــهد محيــط معســكر
العلــم -خــال اآلونــة األخيــرة-
توتــراً بيــن القــوات اإلماراتيــة
وقــوات هــادي التــي حاصــرت
المعســكر ،بحُجــة اســتحداث
مواقــع عســكرية جديــدة لقــوات
أبوظبــي.

الثالثاء

