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ناهضة لحكومة هادي واالنتقالي يقتحم مقر شركة
عدن ..احتجاجات ُم ِ
النفط

تجــدّدت االحتجاجــات الرافضــة
لتدهــور األوضــاع المعيشــية فــي
عــدن واســتمرار انهيــار العملــة
وارتفــاع األســعار ،رغــم وعــود
حكومــة هــادي والتحالــف بحلحلــة
األوضــاع.
وشــهدت عــدة شــوارع فــي عــدن
سلســلة مظاهــرات أبرزهــا فــي
جولــة الغــزل بمديريــة المنصورة،
بعــد ُّ
تعثــر صــرف المرتبــات،
وإغــاق محــات الصرافــة أبوابهــا
أمــام منتســبي الجهــات األمنيــة
المواليــة للمجلــس االنتقالــي.
وأقــدم المُحتجــون علــى إحــراق
اإلطــارات وقطــع الطرقــات
والشــوارع رفضــ ًا لمــا وصفــوه
بسياســات التجويــع التــي
تمارســها الحكومــة بحــق ســكان
عــدن ،حــد وصفهــم.
إلــى ذلــك ،اقتحــم مســلحو الحــزام
األمنــي منشــأة شــركة النفــط في

مديريــة البريقــة غربــي عــدن،
وذلــك لفــض اعتصــام دعــت إليــه
نقابــة الموظفيــن بخصــوص
منشــأة “كالتكــس” للتمويــن
البحــري ،التــي تتــم خصخصتهــا
حاليـ ًا بطريقــة مخالفــة للقانــون.
وبحســب مصــادر فــي نقابــة
موظفــي الشــركة ،فــإن مســلحي
ـكل فــضٍّ
االنتقالــي تدخّلــوا بشـ ٍ
لمنــع اعتصــام موظفــي وعمــال
النفــط بمقــر عملهــم بالبريقــة،
بعــد أن دعــت النقابــة فــي
مؤتمــر صحفــي للتصعيــد ضــد
المُتاجَــرة بالممتلــكات الخاصــة
بشــركة النفــط.
وحمَّــل المكتــب التنفيــذي
للمجلــس العــام لنقابــات عمــال
وموظفــي شــركة النفــط اليمنيــة
حكومــة هــادي مســؤولية العنــف
الــذي تعــرّض لــه منتســبو
الشــركةِّ ،
مؤكــداً أنهــم تعرضــوا

للعنــف لمجــرد ممارســتهم
حقهــم الدســتوري فــي التعبيــر،
رفضــ ًا لمــا جــرى ويجــري مــن
تفريــط بمنشــأة كالتكــس.
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“الموساد” يكشف خطة صنعاء ُلمهاجمة منشآتهم في البحر األحمر

كشــف رئيــس جهــاز “الموســاد”
الصهيونــي “يوســي كوهيــن” عــن خطــة
أعدتهــا جماعــة “الحوثييــن” لمهاجمــة
منشــآت اســتراتيجية تابعــة لـ”تــل أبيــب”
فــي البحــر األحمــر.
وذكــر موقــع “نتســيف نــت” العبــري
األربعــاء -أن “كوهيــن” كشــف عــنالخطــة خــال لقائــه بوزيــر الخارجيــة
األمريكــي “مايــك بومبيــو” فــي واشــنطن،
مســاء الثالثــاء.
وقــال الموقــع إن “كوهيــن” أخبــر
“بومبيــو” عــن خطــة هجوميــة يعتــزم
الحوثيــون تنفيذهــا مــن اليمــن
وتســتهدف منشــآت اســتراتيجية
إســرائيلية فــي البحــر األحمــر باســتخدام
صواريــخ كــروز وطائــرات مُســيَّرةِّ ،
مؤكــداً
أن القــوات اإلســرائيلية مُتأهبــة أكثــر
مــن أي وقــت مضــى ألي هجــوم مــن قِبــل
الجماعــة.
ورجَّــح “نتســيف نــت” أن المعلومــات التــي
ذكرهــا “كوهيــن” اســتقاها إثــر تجــوُّل

غواصــة إســرائيلية فــي البحــر األحمــر
قــد تكــون وصلــت إلــى اليمــن وخليــج
عــدن ،فــي إشــارة إلــى تــورُّط الغواصــة
اإلســرائيلية فــي رصــد معلومــات
اســتخباراتية بحريــة عــن التحــركات
للتوجهــات
المناوئــة
العســكرية
الصهيونيــة األخيــرة.
مــن جانبهــا ،نقلــت وكالــة “اسوشــيتد
بــرس” نقــ ً
ا عــن مســؤول اســتخباراتي
أمريكــي أن “بومبيــو” ناقــش مــع
“كوهيــن” فــي اللقــاء ذاتــه ضربــات
جويــة إســرائيلية تســتهدف عــدة مناطــق
فــي ســوريا ،وقــد شــنت المقاتــات
الصهيونيــة -صبــاح األربعــاء -عــدة غارات
علــى مناطــق فــي ديــر الــزور والبوكمــال
الســورية .وكانــت صحيفــة “جيروزاليــم
بوســت” العبريــة كشــفت -الثالثــاء -عــن
اعتــزام الواليــات المتحــدة األمريكيــة
بنــاء قاعــدة عســكرية فــي جزيــرة “ميــون”
المُشــرفة علــى مضيــق بــاب المنــدب،
بهــدف تأميــن مــرور القِطــع البحريــة

اإلســرائيلية عبــر البحــر األحمــر إلــى
المحيــط الهنــدي.
وتأتــي عمليــات تســريب المعلومــات عبــر
مواقــع أمريكيــة وعبريــة ضمــن حالــة
التوتــر العســكري الــذي يشــهده الشــرق
األوســط ومنطقــة الخليــج العربــي ،علــى
إثــر ُّ
توقعــات بانــدالع حــرب بيــن معســكر
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومعســكر
الجمهوريــة اإليرانيــة.
وذكــرت صحيفــة “معاريــف” العبريــة أن
إســرائيل نشــرت منظومــة دفــاع صاروخية
بمدينــة إيــات الواقعــة علــى ســاحل
البحــر األحمــر فــي ظــل “تهديــدات” مــن
قِبــل جماعــة الحوثييــن.
وســبق أن قالــت هيئــة البــث اإلســرائيلي
إن جيشــهم يســتعد ألي هجــوم إيرانــي
مُحتمــل علــى أهــداف داخــل األراضــي
المحتلــة انطالقــ ًا مــن اليمــن أو العــراق
باســتخدام صواريــخ أو طائــرات مُســيَّرة.

4

2021 /1/13م

/29جماد االول 1442/هـ

األربعاء

تعرض المحافظ لمحاولة اغتيال
شبوة ..مصادر رسمية تنفي ُّ

نفــت مصــادر رســمية فــي
شــبوة تعــرُّض المحافــظ محمــد
صالــح بــن عديــو ألي اعتــداءات
ِّ
مؤكــدة أن تلــك
مســلحة،
األنبــاء محــض إشــاعات تنشــرها
أطــراف مُناهِضــة للتنميــة فــي
ا لمحا فظــة .
وبحســب المصــادر ،فــإن بــن
عديــو افتتــح -األربعــاء -أهــم
مشــروع ِّ
تنفــذه الســلطة المحليــة
فــي شــبوة ،وهــو تدشــين
المرحلــة األولــى مــن إنشــاء مينــاء
“قنــا” بمديريــة رضوم الســاحلية،
وتفريــغ أول شــحنة وقــود تصــل
إليــه.
وحمّلــت المصــادر اإلمــارات
وحلفاءهــا في المنطقة مســؤولية
الحملــة اإلعالميــة التــي تتعــرض
لهــا الســلطة بقيادة محمــد صالح
بــن عديــو ،واعتبــرت أنهــا تأتــي
فــي إطــار وقــف أنشــطة التنميــة

فــي المحافظــة.
وكانــت وســائل إعــام مواليــة
للمجلــس االنتقالــي قــد تحدثــت
عــن تعــرُّض بــن عديــو لمحاولــة
اغتيــال أثنــاء عودتــه مــن رضــوم
باتجــاه عتــق ،وأن الحادثة أســفرت
عــن مصــرع  3مــن مرافقيــه.
وتشــهد شــبوة صــراع مشــاريع
بيــن حلفــاء الســعودية واإلمارات،
حيــث تســيطر األخيــرة علــى أهــم
منشــأة غازيــة فــي البــاد ،إضافــة
إلــى معســكر العَ َلــم شــمال
عتــق ،فيمــا تتــوارى األولــى خلــف
المطالــب الشــعبية الرافضــة
الحتــال المحافظــة ومُصــادرة
ثرواتهــا.
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مــع اســتمرار اإلخفــاء القســري ..العثــور علــى جثــة وعليهــا آثــار التعذيــب
فــي المخــا

عثــرت األجهــزة األمنيــة علــى
جثــة مجهولــة الهويــة وعليهــا
آثــار تعذيــب بمديريــة المخــا
الســاحلية غربــي محافظــة تعــز.
مصــادر أمنيــة كشــفت عــن
أن الجثــة عُثِــر عليهــا فــي
منطقــة علــى مقربــة مــن الخــط
اإلســفلتي الرابــط بيــن مدينــة
المخــا وعزلــة الزهــاري شــمالي
ِّ
مؤكــدة أن المجنــي
المدينــة،
عليــه كان مربــوط القدميــن وقــد
تعــرض لعــدة طعنــات فــي الرأس
والوجــه.
ولــم تُعلــن أي جهــة مســؤوليتها
عــن الجريمــة كمــا أن األجهــزة
األمنيــة فــي المنطقــة تخضــع
لســلطة طــارق صالــح -قائــد
قــوات حُــرَّاس الجمهوريــة
المدعومــة مــن اإلمــارات -والتــي
ال تعتــرف بســلطة حكومــة هــادي.
الحادثــة ليســت األولــى فــي

الســاحل الغربــي ،حيــث ســبق
وعثــر مواطنــون علــى جُثــث
مُلقــاة فــي مناطــق عامــة ،كان
آخرهــا حادثــة الطفــل “علــي
عبــداهلل مشــرع” ،الــذي ينتمــي
إلــى منطقــة الحيمــة بمديريــة
الخوخــة ،وعُثــر علــى جثتــه
بالقــرب مــن أحــد الســجون
التابعــة لطــارق صالــح ،بعــد ســتة
أيــام مــن اعتقالــه.
وتُمــارس تلــك القــوات انتهــاكات
مختلفــة بحــق ســكان الســاحل
الغربــي ،وتتهمهــا منظمــات
مدعومــة مــن الشــرعية بممارســة
التعذيــب والقتــل خــارج إطــار
الدولــة ،إضافــة إلــى اإلخفــاء
القســري لفتــرات طويلــة ،وســط
صمــت التحالــف والمجتمــع
الدولــي.
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اإلصالح يُ هاجم برلمان هادي ويُ طالب بسرعة انعقاده في عدن

أبــدى رئيــس الهيئــة العليــا للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح “محمــد اليدومــي”
اســتغرابه مــن تجــاوز حكومــة
هــادي المــدة الدســتورية لتســليم
برنامجهــا للبرلمــان.
وقــال “اليدومــي” إن القصــور فــي
اســتكمال تنفيــذ الجانــب العســكري
واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض تســبب
فــي مــا وصفهــا بـ”المنغِّصــات”
والحــوادث التــي تشــهدها عــدن.
ولفــت إلــى أن الحكومــة قــد تأخــرت
فــي تقديــم برنامجهــا ،موضحــ ًا أن
المــادة الدســتورية رقــم ( )86نصــت
علــى أن تُســلم الحكومــة برنامجهــا
خــال  25يومــ ًا علــى األكثــر مــن
تاريــخ تشــكيلها للحصــول علــى
الثقــة باألغلبيــة البرلمانيــة.
وأشــار إلــى أن الحكومــة تشــكلت
بتاريــخ  18ديســمبر 2020م
واألصــل أن تنتهــي الفتــرة
الدســتورية الثالثــاء  12ينايــر

2021م ،أي أنهــا قــد تجــاوزت
الفتــرة بيــوم واحــد.
وعبّــر “اليدومــي” بصيغــة شــديدة
اللهجــة عــن اســتيائه مــن عــدم
تهيئــة الظــروف النعقــاد الجلســة
البرلمانيــة ،مُتَّهمــ ًا هيئــة رئاســة
برلمــان هــادي بالتقصيــر فــي
اســتدعاء أعضائهــا لالنعقــاد ،قائـ ً
ا:
“كأن هــذا األمــر مــن مســؤوليات
غيرهــم وينتظــرون مــن يدعوهــم
أو مــن يُشــير عليهــم بالبنــان” ،فــي
إشــارة إلــى انتظارهــم تنســيقات
اللجنــة الســعودية الخاصــة.
وبشــأن عــودة الســفراء إلــى عــدن،
أكــد اليدومــي أن األمــر يقتضــي
اســتدعاءهم مــن قِبــل وزيــر
الخارجيــة عبــر تهيئــة عوامــل
االســتقرار بالتعــاون مــع الجهــات
األمنيــة فــي عــدن.
مــن جانبهــم ،انتقــد ناشــطون
سياســيون جنوبيــون تصريحــات

اليدومــي واعتبروهــا اســتمراراً
لمحــاوالت تحســين صورتــه أمــام
قيــادات المملكــة ،واتهمــه البعــض
بالوقــوف وراء العراقيــل التــي
تعرضــت لهــا حكومــة هــادي فــور
وصولهــا إلــى عــدن ومــن ضمنهــا
الهجــوم الصاروخــي علــى المطــار،
فــي حيــن أكــد البعــض اآلخــر
اســتحالة انعقــاد البرلمــان فــي
عــدن أو فــي غيرهــا مــن المحافظات
الواقعــة تحــت ســيطرة هــادي؛ نظــراً
لعــدم اســتيفاء النصــاب القانونــي
مــن األعضــاء فضــ ً
ا عــن رفــض
اتحــادات المجالــس البرلمانيــة
العربيــة والدوليــة اعتمــاد “ســلطان
البركانــي” رئيســ ًا للبرلمــان حتــى
اللحظــة.
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أهالي عدن :التحالف استعمار ويجب طرده ( فيديو )

اتهمــت االحتجاجــات الشــعبية
فــي عــدن التحالــف الــذي تقــوده
الســعودية واإلمــارات؛ بالوقــوف
وراء اســتمرار تــردي األوضــاع
المعيشــية ألبنــاء المحافظــات
الجنوبيــة.
وأظهــر مقطــع فيديــو تداولــه
ناشطون بشــكل واســع -األربعاء-
متظاهريــن يُطالبــون بإخــراج
التحالــف مــن عــدن ويصفونــه
بـ”االســتعمار” ،مُشــدِّدين علــى
ضــرورة أن يُــدرك الجميــع أن
التحالــف اصطنــع الحــرب بهــدف
االســتيالء علــى خيــرات البــاد.
وتُعــدُّ مثــل هكــذا تصريحــات
مؤشِّــرات علــى تنامــي الوعــي
المجتمعــي فــي المحافظــات
الجنوبيــة ،جــراء اســتمرار
حالــة التجاهــل التــي تُبديهــا
ســلطات هــادي وقــوات التحالــف
تجــاه مطالبــات المواطنيــن

وتطلعاتهــم ،وكــذا اســتمرار
إزهــاق األرواح لمصالــح غيــر
متوائمــة مــع آمــال أبنــاء الجنــوب.
وذكــر المواطنــون الذيــن ظهــروا
في المقطع المُســجَّل أن التحالف
تعمَّــد تقليــص دور مينــاء عــدن
بهــدف تعزيــز الحركــة فــي مينــاء
دبــي ،الفتيــن إلــى أن حكومــة
هــادي تآمــرت مــع التحالــف ضــد
أبنــاء الجنــوب ،خصوصــ ًا فيمــا
يتعلــق بمعاييــر تشــكيلها ،فــي
إشــارة إلــى الحكومــة.
وكان مُحللــون قــد توقعــوا
انــدالع احتجاجــات مترافقــة مــع
حــاالت عنــف قــد تُهــدد التوافــق
“الهــش” -حســب وصفهــم -بيــن
أعضــاء التشــكيلة الحكوميــة،
وذلــك علــى خلفيــة التعاطــي
المتباطــئ مــع توقعــات الشــارع
العــام ومطالباتــه بالتصحيــح
االقتصــادي.

وتأتــي االحتجاجــات التي شــهدتها
عــدن -األربعــاء -ضمــن مُبــرِّرات
اقتصاديــة إثــر اســتمرار ُّ
توقــف
صــرف المرتبــات وإغــاق محــال
الصرافــة ،نتيجــة تصاعُــد انهيــار
العملــة المحليــة.
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حيدان يُ ناقش مع قوات التحالف دمج القوات الجنوبية

قــدّم وزيــر الداخليــة فــي حكومــة هــادي
“إبراهيــم حيــدان” -األربعــاء -توضيحــ ًا

ولفتــت المصــادر إلــى أن وزيــر الداخليــة
أبــدى اســتعداده لألمــرِّ ،
مؤكــداً أن جملــة من

يُعتقــد أنهــا ترتبــط بمصالــح شــخصيات

للجنــة االرتبــاط العســكرية التابعــة لقــوات
التحالــف بشــأن ُّ
تعثــر إجــراءات حفــظ األمــن

العراقيــل ال زالــت تواجــه العمــل األمنــي فــي

نافــذة تضــررت مــن وصــول أعضــاء الحكومــة

ِّ
مُتعلقــة بتنفيــذ
فــي عــدن ،ومواضيــع أخــرى

عــدن ،علــى رأســها انتشــار الخاليــا اإلرهابيــة

إلــى عــدن.

التــي تقــوم بيــن الحيــن واآلخــر بعمليــات

وكانــت لجنــة االرتبــاط الســعودية المعنيــة

الشــق العســكري واألمنــي مــن اتفــاق

تفجيــر واغتيــال فــي المدينــة.

بفصــل القــوات فــي أبيــن قــد غــادرت

الريــاض.
وذكــرت مصــادر مطلعــة أن “حيــدان” التقــى

ونقلــت وكالــة “ســبأ” -نســخة الريــاض -خبــر
اللقــاء ِّ
مؤكــدة أن االجتمــاع تنــاول المواضيــع

الثالثــاء -مواقعهــا إلــى مقــر التحالــففــي عــدن ،دون اصطحــاب قــوات الحمايــة

برئيــس لجنــة االرتبــاط الســعودية “محمــد

الخاصــة باســتكمال تنفيــذ الشــق العســكري

الرئاســية التــي كان مــن المُزمــع دخولهــا

الربيعــي” بحضــور قائــد قــوات التحالــف

واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض وتوحيــد قــوام

فــي عــدن “نائــف منيــف الحبيــل” ،وقائــد

األجهــزة األمنيــة فــي عــدن.

إلــى المدينــة ،وهــو مــا فسَّــرته مصــادر
عســكرية باســتمرار ُّ
تعثــر الشــق العســكري

قــوات الدعــم واإلســناد الجنوبيــة “محســن

ويأتــي اللقــاء وســط تشــكيك مراقبيــن مــن

واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض بضغــوط

الوالــي” ،وجــرى خــال اللقــاء بحــث عــدد
ُّ
ِّ
بتعثــر الشــق
المُتعلقــة
مــن المواضيــع

مقــدرة اللجنــة الســعودية وقــوات هــادي

سياســية رضخــت لهــا اللجنــة الســعودية.

علــى إتمــام تنفيــذ بنــود الشــق العســكري

العســكري واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض.

واألمنــي الــواردة ضمــن اتفــاق الريــاض،

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مراقبيــن جنوبييــن
َّ
حــذروا مــن الــزج بالقــوات الجنوبيــة فــي

وأوضحــت المصــادر أن قائــد لجنــة االرتبــاط

وذلــك عقــب اإلجــراءات الشــكلية التــي
أجرتهــا اللجنــة ُقبيــل وصــول الحكومــة

جبهــات الشــمال ،الفتيــن إلــى أن بنــود
اتفــاق الريــاض َّ
تعثــرت بشــكل كامــل عــدا

بإجــراءات دمــج القــوات الجنوبيــة ضمــن

وتســببت فــي اســتهداف مطــار عــدن أواخــر

المُتعلقــة بعــودة حكومــة هــادي إلــى عــدن.

كشــوفات وزارة الداخليــة ،وتوزيــع األفــراد

ديســمبر الماضــي ،مــا أســفر عــن وقــوع

ضمــن قــوام قــوات الشــرطة فــي عــدن

عشــرات مــن القتلــى والجرحــى ،باإلضافــة

والمحافظــات الجنوبيــة.

إلــى تصاعــد حِــدَّة العمليــات اإلرهابيــة فــي

الســعودية طلــب مــن “حيــدان” البــدء

مدينــة عــدن مــن قِبــل جهــات مجهولــة
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بيانــات ناريــة ..التنظيمــات السياســية فــي الجنــوب ُتحيــي ذكــرى ينايــر
األســود

أحيــا الجنوبيــون -األربعــاء -ذكــرى
أحــداث الـــ 13ينايــر أو مــا بــات
يُعــرَف باســم “التصالح والتســامح”،
فــي وقت تشــهد الســاحة انقســامات
مســتمرة بيــن مختلــف المكوِّنــات
السياســية البــارزة.
المجلــس االنتقالــي أحيــا المناســبة
بحفــل خطابــي فــي عــدن بمشــاركة
عــدد مــن قياداتــه ،بينهــم نائــب
األميــن العــام فضــل الجعــدي ،الــذي
دعــا إلــى إحيــاء قِيَــم التســامح مــن
أجــل االنتصــار علــى مــا وصفهــا
بـ”مؤامرات ودســائس أعــداء الجنوب
مــن تجــار الحــروب ،وعصابــات
الديــن والقبيلــة واإلرهــاب”.
ولفــت الجعــدي إلــى أن هنــاك
أدوات تســعى لتمزيــق الجنــوب عبــر
العــزف علــى  13ينايــر أخــرى ،داعيـ ًا
الجنوبييــن إلــى إســقاط الفتنــة
التــي تُــراد لــه.
الهيئــة المركزيــة للحــراك الثــوري

(حــراك باعــوم) كان لهــا موقــف
مُناهِــض لالنتقالــي فــي ذكــرى
التصالــح والتســامح ،حيــث اتهــم
الحــراك االنتقالــي باالنحــراف عــن
مســار الثــورة الجنوبيــة والقبــول
بتســويات شــكلية فــي الســلطة
تحــت مُســمَّى الشــراكة.
كمــا اتهــم الحــراك قيــادة االنتقالــي
بـ”المكيافيليــة” ومحاولــة اختــزال
الجنــوب فــي نفســهاِّ ،
مؤكــداً أنهــا
علــى وشــك إدخــال الوطــن فــي
ـأزق تاريخــي جديــد ليــس
متاهــة ومـ ٍ
بعيــداً عــن مــأزق عــام  ،90حســب
نــص البيــان.
مجلــس اإلنقــاذ الوطنــي دعــا -فــي
بيــان لــه -جميــع الجنوبييــن إلــى
التوحــد فــي مواجهــة مــا وصفــه
باالحتــال الســعودي اإلماراتــي،
واســتعادة الســيادة الوطنيــة علــى
كامــل أرض وبحــار وجُــزُر الجنــوب
المُحتــل.

وأكــد البيــان أن ذكــرى التصالــح
والتســامح التــي أُعلنــت فــي ينايــر
2006؛ هــزّت أركان نظــام الحكــم
الســابق ،وجعلتــه يُعلــن اســتنفاره
مــن أجــل إبقــاء الجنوبييــن تحــت
ُ
الفرقــة واالقتســام وإحيــاء األحقــاد
لــدى مختلــف األطــراف.
القيــادي الجنوبــي محمــد علــي أحمد
رئيــس المؤتمــر الوطنــي لشــعبالجنــوب -أصــدر بيانــ ًا بذكــرى
التصالــح والتســامح ،اتهــم فيــه
قــوى االحتــال التقليديــة وحلفاءهــا
اإلقليمييــن بالتصــارع علــى األراضي
الجنوبيــة عبــر أدواتهــا المحليــة
التــي تُتاجــر بدمــاء الجنوبييــن ،فــي
إشــارة إلــى الصــراع بيــن المجلــس
االنتقالــي وحكومــة هــادي.
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شردة في عدن
وسط تجاهل حكومة هادي ..أكثر من  6آالف ُأسرة ُم َّ

كشــف االتحــاد الوطنــي لتنميــة
الفئــات األشــد فقــراً عــن تشــريد
أكثــر مــن  6آالف أُســرة فــي
مدينــة عــدن ،تضــررت منازلهــا
جــراء األمطــار التــي شــهدتها
المحافظــة خــال العــام .2020
وأوضــح االتحــاد فــي بيــان
األربعــاء -أن “ 6آالف و633أســرة فــي عــدن تعيــش دون
مــأوى آمــن منــذ أن دمــرت ســيول
األمطــار منازلهــا فــي مــارس
الماضــي”.
وفيمــا حمَّــل االتحــاد -فــي
بيانــه -حكومــة هــادي مســؤولية
إهمــال منــازل تلــك ُ
األســر التــي
تعرضــت ألضــرار كبيــرة وبقيــت
دون إصــاح؛ اتهــم الحكومــة
والمنظمــات اإلغاثيــة بالتقصيــر
فــي إعــادة إصالحهــا.
َّ
وحــذر البيــان مــن أن حيــاة
آالف األســر أصبحــت مُعرضــة

للخطــر بنــاء علــى تحذيــرات
أطلقتهــا هيئــة األرصــاد الوطنيــة
مؤخَّــراً -حــول موجــات بــردوأمطــار ســتضرب البــاد خــال
األيــام المُقبلــة.
الحكومــة
البيــان
ودعــا
والمنظمــات الدوليــة والمحليــة
إلــى “التدخُّــل العاجــل إلغاثــة
المُتضرريــن الذيــن يعيشــون
فــي منــازل مبنيــة مــن الصفيــح”.
يُشــار إلــى أن أمطــاراً غزيــرة
اجتاحــت مدينــة عــدن فــي
مــارس الماضــي ،وأدت إلــى وفــاة
العشــرات وتدميــر آالف المنــازل،
حيــث خصصــت حكومــة هــادي
مبلــغ مليــاري ريــال إلصــاح
األضــرار التــي َّ
خلفتهــا الســيول،
إال أن تلــك المبالــغ اختفــت رغــم
وثائــق وضّحــت أنهــا صُرفــت
للســلطة المحليــة فــي المحافظة.
الجديــر ذكــره أن الحكومــة نهبــت

جميــع المســاعدات التــي قدَّمتهــا
المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
إعــادة إعمــار مــا َّ
خلفتــه الســيول
فــي عــدد مــن المحافظــات
الجنوبيــة ،أبرزهــا نهــب 8
مليــارات ريــال مــن قِبــل نجــل
هــادي ومحافــظ المهــرة الســابق
باكريــت ،خُصِّصــت لمواجهــة
أضــرار إعصــار “لبــان” الــذي ضــرب
المهــرة عــام  2018ومازالــت
آثــاره قائمــة حتــى اللحظــة.
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أبو حاتم :علي محسن العدو األول واألخير للجماعات اإلرهابية

سياســيون
ناشــطون
شــن
ً
ً
وإعالميــون هجومــا الذعــا علــى
نائــب هــادي الفريــق “علــي محســن
األحمــر” ،وذلــك علــى خلفيــة
تغريــدات امتدحــه فيهــا الناشــط
“يحيــى أبــو حاتــم”.
“أبــو حاتــم” امتــدح -فــي تغريــدات
لــه -نائــب هــادي ووصفــه بـ”العــدو
األول واألخيــر للجماعــات اإلرهابيــة”،
ِّ
مؤكــداً أن لقاءاتــه بــه تكشــف لــه
عــن مزيــد مــن صفاتــه واهتمامــه
بالوطــن ،حــد زعمــه.
وقــال“ :خدمــت تحــت قيادتــه
الحكيمــة أكثــر مــن عشــرين عامــ ًا،
ويُجمــع الشــرفاء علــى أنــه العــدو
األول واألخيــر للجماعــات اإلرهابيــة”.
واتهــم الناشــطون علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي “أبــو حاتــم”
ُّ
بالتملــق للوصــول إلــى منصــب
رســمي ،فــي حيــن أطلــق عليــه
البعــض صفــة “مُطبــل”.

وأوضــح الناشــطون أن كثيــراً مــن
األعمــال اإلرهابيــة التــي شــهدتها
البــاد خــال األعــوام الســابقة أكدت
تــورُّط “األحمــر” فــي دعــم وتدريــب
وتمويــل منفذيهــا ،مشــيرين إلــى
مــا شــهدته معســكرات الفرقــة
األولــى التــي كان يقودهــا خــال
إقامتــه فــي صنعــاء ،مــن تحشــيد
للمتطرفيــن وعصابــات القتــل
ونهــب األراضــي.
الفتيــن إلــى اســتمرار عمليــات
النهــب إليــرادات النفــط فــي
حضرمــوت ،وكــذا االســتيالء علــى
إيــرادات منفــذ الوديعــة التــي مــن
المُفتــرض تخصيصهــا لصالــح
جهــود الســلطة المحليــة فــي وادي
حضرمــوت ،مشــيرين إلــى أن كل
تلــك اإليــرادات اســتولى عليهــا
“األحمــر” وعمــل علــى تســخيرها
لصالحــه الشــخصي وقــام بإيداعهــا
فــي حســابات خاصــة لــدى البنــك

األهلــي الســعودي.
وتحــدث الناشــطون عــن إجــراءات
دمــج عناصــر القاعــدة ضمــن قــوام
القــوات المســلحة فــي حضرمــوت،
ِّ
مؤكديــن أن علــي محســن ثبــت
تورطــه فــي تجنيــد عناصــر القاعــدة
ومنحهــم صالحيــات عســكرية
فــي مــا يتعلــق بتأميــن المنشــآت
النفطيــة وهــو مــا يُثبــت تورطــه
فــي دعمهــم وتمويلهــم.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن “أبــو حاتــم”
ســبق وأن هاجــم رئيــس المجلــس
االنتقالــي الجنوبــي “عيــدروس
الزبيــدي” عقــب تصريحاتــه األخيــرة
علــى قنــاة “ســكاي نيــوز” وتحــدث
عنــه بألفــاظ نابيــة ،كمــا هاجــم
القــوات الجنوبيــة واصفــ ًا إياهــا
بـ”المليشــيا” نظــراً لضعــف االعتراف
الدولــي بقياداتهــا.
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عدنُ ..م َّتهم بالفساد يتوعد بكشف أسماء متورطين بالنهب

أكــد مدير هيئــة األراضي والمســاحة
والتخطيــط العمرانــي “أنيــس
باحارثــة” عزمــه علــى الكشــف عــن
قائمــة ناهبــي أراضــي ومســاحات
الدولــة ،خــال الفتــرة المُقبلــة.
وذكــرت مصــادر إعالميــة أن
“باحارثــة” تــرأس اجتماع ـ ًا لقيــادات
مكتــب هيئــة األراضــي ،توعّــد خالله
بنشــر أســماء الشــخصيات النافــذة
المتورطــة بنهــب األراضــي الخاصــة
بالدولــة ،مُطالبــ ًا بســرعة وقــف
االعتــداءات علــى األراضــي العامــة.
ووجــه “باحارثــة” اإلدارة القانونيــة
وإدارة الرقابــة والتفتيــش بمتابعــة
إحالــة تقاريــر الجهــاز المركــزي
للرقابــة والمحاســبة المُتعلــق
بــذات الشــأن إلــى النيابــة العامــة
واســتكمال اإلجــراءات القانونيــة
بحــق المتنفذيــن.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن “باحارثــة”
يواجــه اتهامــات بالتالعــب فــي

ســجالت تخــص مواقــع تشــجير
ومتنفســات عامــة بمدينــة الشــعب
فــي البريقــة ،وذلــك بتغييــر
الوظيفــة إلــى مراكــز تجاريــة
وصرفهــا كمشــاريع اســتثمارية ،وقد
جــرى تــداول وثائــق تُثبــت تورطــه
فــي األمــر ،باإلضافــة إلــى وثائــق
أخــرى تضمنــت ورود اســمه فــي
فضائــح فســاد متعلقة بصــرف موقع
علــى ســاحل أبيــن مقابــل جولــة
الرحــاب العريــش – المطــار دون
مســوِّغ قانونــي ،فضـ ً
ا عــن تورطــه
فــي العبــث بمســتندات ووثائــق ذات
صلــة بتحريــات اللجــان المخصصــة
فــي بحــث فســاد األراضــي.
وفــي أكتوبــر  2019دخــل “باحارثة”
فــي خــاف أثنــاء توليــه منصــب
مديــر مكتــب “معيــن عبدالملــك”
مــع مستشــاره “مطيــع دمــاج”،
وذلــك علــى خلفيــة صفقــة تُقــدَّر

قيمــة عمولتهــا بعشــرة مالييــن
دوالر ،مقابــل إنهــاء تســوية بيــن
الحكومــة وشــركة “ســبأفون”
لالتصــاالت ،التابعــة لرجــل األعمــال
والقيــادي فــي جماعــة “اإلصــاح”
حميــد األحمــر.
وكانــت مصــادر محليــة قــد أكــدت
أن حملــة إزالــة العشــوائيات التــي
َّ
نفذتهــا قــوات العاصفــة وفــق
توجيهــات محافــظ عــدن “أحمــد
حامــد لملــس” قــد تجاهلــت
اســتحداثات عمرانيــة لشــخصيات
نافــذة وقيــادات فــي المجلــس
االنتقالــي ،فــي حيــن طالــت أعمــال
الــدك منــازل المواطنيــن فــي عقبــة
المعــا.
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عــدن ..إحــراق العلــم اإلســرائيلي ومطالبــات بخــروج قــوات التحالــف مــن
الجنــوب

أحــرق أنصــار مجلــس اإلنقــاذ
الوطنــي الجنوبــي -األربعــاء-
العلــم اإلســرائيلي فــي مديريــة
المنصــورة بمدينــة عــدن ،وذلــك
تعبيــراً عــن رفضــه القاطــع
للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.
وخــال الفعاليــة التــي نظمهــا
اإلنقــاذ الوطنــي فــي ســاحة
الشــهداء بالمنصــورة بمناســبة
الذكــرى الخامســة عشــرة
للتصالــح والتســامح الجنوبــي؛
أكــد المشــاركون علــى ضــرورة
االصطفــاف مــن أجــل طــرد
القــوات الســعودية واإلماراتيــة
مــن جنــوب اليمــن ..ووصفوهــا
بقــوات “االحتــال”.
ودعــا المشــاركون المكوِّنــات
اليمنيــة إلــى الحــوار وحــل
الخالفــات السياســية ،مــن أجــل
اســتعادة الســيادة الوطنيــة
وإنهــاء الحصــار المفــروض علــى

اليمــن.
كمــا أعلــن المشــاركون وقوفهــم
إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني
وقضيتــه العادلــة ،مُعتبريــن
التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي
خيانــة للقضيــة.
وســبق أن شــهدت عــدد مــن
المحافظــات الجنوبيــة تظاهــرات
كثيــرة تعبيــرا عــن الرفــض
القاطــع لتطبيــع اإلمــارات
والبحرين والســودان والســعودية
والمغــرب وغيرهــا ،مــع إســرائيل.
مراقبــون يــرون أن الكيــان
الصهيونــي يســعى بشــكل
مســتمر إلــى الســيطرة علــى
الجُــزُر اليمنيــة ،خصوصــ ًا
المطلــة علــى بــاب المنــدب
وبحــر العــرب بغــرض الســيطرة
علــى المالحــة البحريــة وممــرات
الســفن التجاريــة.
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تحذيرات أممية وأوروبية من تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أكــد األميــن العــام لألمــم
المتحــدة ،انطونيوغوتيريــش
األربعــاء -أن تصنيــف الواليــاتالمتحــدة األمريكيــة للحوثييــن
منظمــة إرهابيــة ســيؤثر علــى
الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن.
وأفــاد المتحــدث الرســمي باســم
األميــن العــام لألمــم المتحــدة،
ســتيفان دوجاريــك -فــي بيــان
لــه -بــأن غوتيريــش عبّــر عــن
قلقــه البالــغ إزاء التداعيــات
اإلنســانية والسياســية جــراء
تصنيــف الحوثييــن كمنظمــة
إرهابيــة مــن قِبــل أمريــكا.
وأشــار البيــان إلــى أن حوالــي
 5مالييــن يمنــي يحتاجــون
لمســاعدات إنســانية ،وأن حوالــي
 50ألــف يمنــي يعيشــون فــي
مجاعــة محتومــة.
يأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن تحذيــر
االتحــاد األوروبــي مــن تداعيــات

اعتــزام واشــنطن تصنيــف الحوثــي ،وآخريــن مــن القيــادات
الحوثييــن “جماعــة إرهابيــة” ،العســكرية فــي صنعــاء.
ِّ
مؤكــداً أن هــذه الخطــوة
ســتعرقل جميــع الجهــود الراميــة
إلــى إحــال الســام فــي اليمــن.
وقــال متحــدث الشــؤون الخارجيــة
والسياســة األمنيــة باالتحــاد
األوروبــي بيتــر ســتانو -فــي
تصريــح لــه -إن هــذا القــرار
“ســيجعل جهــود األمــم المتحــدة
للوصــول إلــى تســوية شــاملة
للنــزاع فــي اليمــن أكثــر صعوبة”.
وعبّــر االتحــاد األوروبــي عــن قلقه
بشــكل خــاص إزاء تأثيــر هــذا
القــرار علــى الوضــع اإلنســاني
فــي اليمــن.
وكانــت الخارجيــة األمريكيــة
أعلنــت -األحــد -اعتزامهــا تصنيف
الحوثييــن “منظمــة إرهابيــة”،
باإلضافــة إلــى فــرض عقوبــات
علــى قائــد الجماعــة عبدالملــك
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تحذيرات من إيقاف الدراسة في كلية تربية سقطرى

حمَّــل رئيــس جامعــة حضرمــوت
“محمــد ســعيد خنبــش” حكومــة
هــادي مســؤولية ُّ
توقــف الدراســة
فــي كليــة التربيــة بمحافظــة
ســقطرى.
وأكــد خنبــش -فــي كلمــة ألقاهــا
أثنــاء تخــرج الدفعــة  -17أن كلية
التربيــة التابعــة إداريــ ًا لجامعــة
حضرمــوت مُهــدَّدة بالتوقــف
فــي العــام الدراســي – 2021
 ،2022بســبب عجــز الجامعــة عــن
تســديد إيجــارات مبنــى الكليــة
الكائــن فــي مدينــة حديبــو.
وطالــب خنبــش الحكومــة بإنشــاء
مبنــى خــاص بالكليــة ،إضافــة
إلــى بنــاء ســكن لألكاديمييــن
والطــاب ،ودفــع إيجــارات المبنــى
الحالــي حتــى اعتمــاد مناقصــة
بنــاء كليــة جديــدة.
الجديــر ذكــره أن كليــة التربيــة
فــي ســقطرى مــرّ علــى تأسيســها

أكثــر مــن  20عامــ ًا ،إال أنهــا ال
تملــك مبنــى خــاص بهــا ،وهــو
األمــر الــذي يُشــير إلــى إهمــال
الحكومــات المُتعاقبــة للتعليــم
العالــي.
ويــرى مراقبــون أن المنشــآت
التعليميــة فــي ســقطرى بشــكل
خــاص والمحافظــات الجنوبيــة
بشــكل عــام ،تتعــرض لتدميــر
ممنهــج مــن قِبــل التحالــف
واألطــراف المُتصارعــة هنــاك،
حيــث تــم تحويــل المــدارس
لثكنــات عســكرية.
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تساؤالت حول األنشطة المستقبلية لميناء قنا بشبوة

تــداول صحفيــون ومحللــون سياســيون
جنوبيــون ُّ
توقعــات بشــأن حقيقــة
النشــاط الــذي أنشــئ مــن أجلــه مينــاء
قنــا بمحافظــة شــبوة.
واعتبــر الصحفيــون مينــاء قنــا الــذي
تــم افتتاحــه -األربعــاء -فــي شــبوة
مرفــأ تهريــب جديــداً ،تهدف شــخصيات
نافــذة فــي ســلطات هــادي إلــى
اســتخدامه ألنشــطة خاصــة بكميــات
النفــط الخــام التــي باتــت تعانــي مــن
قيــود التهريــب عقــب فضحهــا خــال
العاميــن الســابقين ،فــي حيــن لفــت
محللــون إلــى أن نائــب هــادي “علــي
محســن األحمــر” ونائــب مديــر مكتــب
هــادي “أحمــد العيســي” باإلضافــة
إلــى “جــال عبدربــه منصــور هــادي”
متورِّطــون جميعهــم فــي صفقــات
مشــبوهة مُتعلقــة بالجانــب النفطــي
فــي حضرمــوت وشــبوة ،فضــ ً
ا عــن
تورُّطهــم فــي صفقــات فســاد أخــرى.
مــن جانبــهَّ ،
توقــع المجلــس االنتقالــي

الجنوبــي أن يجــري اســتخدام المينــاء
إلدخــال أســلحة ومتفجــرات تركيــة إلــى
ســلطات هــادي فــي األراضــي الجنوبيــة،
باإلضافــة إلــى الطائــرات المُســيَّرة
التــي يتعمــدون إخفاءهــا رغــم ظهورها
فــي عــدد مــن العمليــات العســكرية
والمواجهــات فــي أبيــن والجــوف.
ويتفــق محللــون سياســيون مــع
توقعــات االنتقالــيِّ ،
مؤكديــن أن فكــرة
تهريــب طائــرات “الدرونــز” التركيــة
عبــر المينــاء المُســتحدث ســبق وأن
بــرزت خــال فتــرات عانــت منهــا جماعــة
اإلصــاح مــن ضغــوط اللجنــة الخاصــة
الســعودية التــي فرضــت حصــاراً علــى
عــدد مــن قيــادات الجماعــة ،خشــية
اســتمرار عالقاتهــم مــع قطــر وتركيــا
إبّــان تأجُّــج األزمــة الخليجيــة ،حتــى
ّ
أن بعــض قيــادات اإلصــاح توقعــت أن
تتخلــى الســعودية عــن حكومــة هــادي
بشــكل كامــل حينهــا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اتفاقيــة تأســيس

مينــاء قنــا ســبق وأن و ّقعهــا “بــن
عديــو” مطلــع نوفمبــر 2020م مــع
شــركة “كيــو واي زد” التــي يُرجَّــح
انتماؤهــا لمجموعة شــركات “العيســي”
وهــو نائــب مديــر مكتــب هــادي ،فــي
حيــن ذكــرت شــخصيات سياســية لهــا
صِــات باللجنــة الخاصــة الســعودية
أن مشــروع تأســيس المينــاء يتبــع
مؤسســات تنتمــي لنائــب هــادي “علــي
محســن األحمــر”.
وتأتــي توقعــات المراقبين السياســيين
بالتزامــن مــع حملــة تأييــد ومناصــرة
أطلقهــا ناشــطو اإلصــاح دعمــ ًا
لمحافــظ شــبوة “محمــد صالــح بــن
عديــو” ،الــذي يتوقــع البــدء بإجــراءات
عزلــه واختيــار بديــل لــه فــي تولــي
مهــام المحافظــة وفــق بنــود اتفــاق
الريــاض.

