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انتشار أمني وعسكري شمال عدن

شــهدت محافظــة لحــج واألجــزاء
الشــمالية مــن محافظــة عــدن
الخميــس -انتشــاراً أمنيـ ًا مكثفـ ًاوشــوهدت مدرعــات عســكرية
وأطقــم أمنيــة تنتشــر فــي مداخل
المــدن والتقاطعــات حــذراً مــن
خــروج تظاهــرات شــعبية ضــد
سياســة التجويــع.
مصــادر أفــادت بــأن الحملــة تأتــي
تحــت إشــراف مباشــر مــن قائــد
اإلســناد والدعــم “صالــح الســيد”
وبمشــاركة العديــد مــن القيــادات
العســكرية فــي لحــج وعــدن،
وتداولــت األوســاط اإلعالميــة
تصريحــات علــى لســان مصــدر
أمنــي مســؤول أن الحملــة تأتــي
بهــدف فــرض األمــن واالســتقرار
فــي عــدن ولحــج.
ومســاء األربعــاء ،خرجــت وحــدات
األمــن الخاصــة “كتيبــة حــزم ”4
بقيــادة إبراهيــم الشــاعري فــي

حملــة أمنيــة بمنطقــة خور مكســر
التــي تضــم ســاحة العــروض ومقر
األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء،
ووفــق مصــادر فــإن الحملــة
جــاءت تنفيــذاً لتوجهــات المجلس
االنتقالــي ورئيســه “عيــدروس
الزبيــدي”.
يأتــي هــذا وســط حالــة طــوارئ
أعلنهــا المجلــس االنتقالــي
منتصــف ســبتمبر -ومثلــتمبــرراً لقمــع االنتفاضــة الشــعبية
المناهضــة لسياســات التجويــع
التــي يتبناهــا التحالــف فــي
مناطــق ســيطرته.

الخميس
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كتائب “أبو العباس” تواصل تعسفاتها بدعم أمني في المخا

شــكا أحــد المواطنيــن فــي مدينة
المخــا الســاحلية مــن تواطــؤ
الجهــات األمنيــة مــع مجنــد فــي
كتائــب “أبــو العبــاس” اعتــدى
عليــه فــي وقــت ســابق.
وذكــر المواطــن “فــادي مفضــل”
أن أحــد أفــراد “أبــو العبــاس”
اعتــدى عليــه بإطــاق النــار وســط
الشــارع العــام مــا أســفر عــن
أضــرار بالغــة فــي ســيارته قبــل
عــدة أيــام.
وأكــد “مفضــل” أن إدارة أمــن
المخــا وإدارة المنطقــة امتنعــت
عــن متابعــة الجانــي وتحضيــره
للتحقيــق معــه ،وقــال إن األمــن
حــذر أصحــاب المحــات التجاريــة
مــن تســريب أي فيديــو مــن
تســجيالت كاميــرات المراقبــة
للحظــة االعتــداء.
حقوقيــون عبَّــروا عــن تضامنهــم
مــع “مفضــل” واعتبــروا األمــر

فــي ســياق التعســفات وعــدم
المســاواة التــي يتعــرض لهــا
أبنــاء مدينــة المخــا والســاحل
الغربــي علــى أيــدي قــوات
“طــارق صالــح” والجهــات األمنيــة
المواليــة لــه.
وتُعــدُّ كتائــب “أبــو العبــاس”
المتشــددة واحــدة مــن أبــرز
الفصائــل المتواجــدة فــي
مناطــق الســاحل الغربــي وغــرب
تعــز ،وتمثلــت آخــر تعســفاتها
فــي االســتيالء علــى المنطقــة
المعروفــة باســم “الشــارع
الفرنســي” وســط مدينــة المخــا،
بهــدف امتالكهــا وتحويلهــا
إلــى ســوق اســتثمارية خاصــة
بهــم ،علــى غــرار بقيــة الفصائــل
العســكرية المنتشــرة فــي
المدينــة والتــي تســتولي علــى
األمــوال والممتلــكات العامــة
والخاصــة لصالحهــا الشــخصي.
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انعدام الوقود في األسواق يترافق مع إعالن جرعة سادسة

تواصــل -لليــوم الثالــث علــى
التوالــي -محطــات تعبئــة الوقــود
إغــاق أبوابهــا أمــام المواطنيــن
فــي عــدن وعــدد مــن المحافظــات
الخاضعــة لســيطرة التحالــف،
األمــر الــذي أدى إلــى شــل حركــة
الســير بشــكل نســبي ،حيــث
الزالــت تعمــل بعــض الســيارات
التــي تشــتغل محركاتهــا بمــادة
الديــزل.
ويرفــض بائعــو الســوق الســوداء
فــي مدينــة عــدن وغيرهــا مــن
المــدن الجنوبيــة ،بيــع الـــ 20لتراً
مــن البنزيــن والديــزل بمبالــغ
تتــراوح بيــن  17ألفــ ًا و 20ألــف
ريــال ويطلبــون مبالــغ أكثــر،
فيمــا أعلنــت شــركة النفــط فــي
عــدن عــن رفــع أســعار الوقــود
رســمي ًا إلــى  14800ريــال بعــد
أن كان الســعر الرســمي 12200
ريــال ،دون توفيــر المشــتقات

النفطيــة فــي محطاتهــا.
المحليــة وارتفــاع أســعار
وتُعــدُّ هــذه الجرعــة السادســة المشــتقات النفطيــة ،وغيرهــا
منــذ بدايــة العــام الجــاري ،التــي مــن العواصــف االقتصاديــة.
يتــم اإلعــان عنهــا رســمي ًا،
وتترافــق تلــك الجرعــة الجديــدة
مــع تواجــد رئيــس حكومــة
المناصفــة معيــن عبدالملــك
وبعــض وزرائــه فــي عــدن ،وبــد ًال
مــن أن يتحســن الوضــع كونــه
متواجــداً فــي المدينة ازداد ســوءاً،
وهــذا مــا يــدل علــى أن حكومــة
المناصفــة ومــن ورائهــا التحالــف
همــا مــن يفتعــان األزمــات فــي
المناطــق الخاضعــة لســيطرتهما.
وأعلــن “اتحــاد مُــاك المحطــات
الخاصــة” اإلضــراب عــن العمــل
والتوقــف عــن بيــع الوقــود فــي
محافظــات عــدن ولحــج وأبيــن
والضالــع ،بدايــة مــن الثالثــاء
 28ســبتمبر الجــاري؛ احتجاجــ ًا
علــى االنهيــار المســتمر للعملــة
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أولويات التحالف أبرز العراقيل أمام التسوية السياسية في اليمن (تقرير)

تقرير خاص – وكالة عدن اإلخبارية
يتبنــى التحالــف وحكومــة “هــادي”
أولويــات سياســية تتعــارض مــع المكونــات
السياســية الفاعلــة علــى األرض ســواء
فــي عــدن أو صنعــاء ،كمــا يتبنــى التحالــف
توجهــات مــن شــأنها أن تمثــل معوقــات
أمــام مســار التســوية المرتقــب فضـ ً
ا عــن
مســار إنهــاء اتفــاق الريــاض المتعثــر حتــى
اللحظــة.
فــي عــدن ،تؤكــد حكومــة “هــادي” فــي
تصريحــات رســمية عبــر رئيســها “معيــن
عبدالملــك” أن أولوياتهــا تتركــز فــي إجــراء
إصالحــات فــي الجانبيــن األمني والعســكري
فــي عــدن ،وتؤكــد علــى ضــرورة إتمــام
الشــق األمنــي والعســكري مــن اتفــاق
الريــاض.
تختلــف صيغــة أولويــات حكومــة “هــادي”
عــن مرادهــا الحقيقــي ،ووفــق مراقبيــن
فــإن إصالحــات الجانبيــن األمنــي
والعســكري ال تعنــي تحقيــق تقدمــات فــي
ســيادة األمــن وفــرض االســتقرار ،وإنمــا
تشــير بذلــك إلــى ســحب قــوات المجلــس
االنتقالــي مــن عــدن وإحاللهــا بألويــة
الحراســة الرئاســية التابعــة لـ”هــادي”
وفــرض تعيينــات قيــادات أخــرى فــي

الجانــب األمنــي غيــر قيــادات االنتقالــي.
علــى األرض ،تختلــف أولويــات المجلــس
االنتقالــي الجنوبــي الــذي يتبنــى فــي
تصريحــات رســمية ضــرورة أن تتحمــل
حكومــة “هــادي” مســؤولياتها وتبــدأ
بصــرف المرتبــات وتحســين الوضــع
االقتصــادي وضــخ الوقــود وتوفيــر الطاقــة
الكهربائيــة الالزمــة ألهالــي عــدن ،هــذا
بشــكل رســمي ،أمــا األولويــات الواقعيــة
لالنتقالــي فتنعكــس فــي اســتمرار محاولته
ســحب البســاط علــى “هــادي” والتحصــل
علــى الدعــم الــذي كان يتلقــاه مــن الجانــب
الســعودي ،واعتبــاره الوكيــل األبــرز لكافــة
دول التحالــف وليــس اإلمــارات فقــط.
تصريحــات االنتقالــي الرســمية التــي
تتحــدث عــن إصالحــات اقتصاديــة كأولويــة
تتبناهــا فــي عــدن ،ال تحمــل -هــي األخــرى-
المعنــى ذاتــه ،وإنمــا يتخذهــا المجلــس
ضغطــ ًا علــى حكومــة “هــادي” بصيغــة
مقاربــة للصيغــة الضاغطــة التــي تتخذهــا
الشــرعية فــي تصريحاتهــا ،وقــد أكــد ذلــك
إعــان االنتقالــي -منتصــف ســبتمبر-
حالــة الطــوارئ التــي أجهضــت االنتفاضــة
الشــعبية ضــد سياســات التجويــع التــي
يديرهــا التحالــف والجانــب الســعودي.
فــي شــأن التســوية السياســية المرتقبــة،

تبنــى التحالــف ومعــه حكومــة “هــادي”
أولويــات تختلــف عــن أولويــات المكونــات
الفاعلــة علــى األرض ،ففــي حيــن تدعــو
صنعــاء إلــى وقــف اســتخدام الجانــب
اإلنســاني كورقــة ضغــط سياســية
وعســكرية ،وســرعة رفــع القيــود عــن
تدفقــات الغــذاء والوقــود عبــر مينــاء
الحديــدة ومطــار صنعــاء ،تصــر الســعودية
علــى وقــف إطــاق النــار والدخــول فــي
مفاوضــات قبــل أي إجــراء متعلــق بالجانــب
اإلنســانيَّ ،
ومثــل موقــف الريــاض أبــرز
المعوقــات أمــام التســوية التــي يعتــزم
المبعــوث األممــي الجديــد “هانــز
غروندبيــرغ” إطالقهــا فــي اليمــن.
أجــرى “غروندبيــرغ” -خــال ســبتمبر-
جولــة انطلقــت مــن مقــره فــي األردن
إلــى الســعودية التــي التقــى فيهــا
بـ”عبدربــه منصــور هــادي” وعــدد مــن
قيــادات ســلطاته ،قبــل أن توصلــه إلــى
ســلطنة عمــان حيــث التقــى بوفــد صنعــاء
المفــاوض ،ومــن ثــم العــودة إلــى األردن
خالــي الوفــاض دون إحــراز أي تقــدم نظــراً
لتعــارض أولويــات التحالــف وحكومــة
“هــادي” مــع أولويــات الشــارع العــام.
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أبناء المهرة يرفضون عودة “بن عفرار” وتحذيرات من مخطط فوضى

أبــدى أبنــاء محافظــة المهــرة
اســتياءهم مــن عــودة “عبــداهلل
بــن عيســى آل عفــرار” المعــزول
مــن رئاســة المجلــس العــام ألبناء
محافظتــي المهــرة وســقطرى،
قادمـ ًا مــن عــدن وســط تحذيــرات
مــن مخطــط إلشــعال الفوضــى
فــي المحافظــة.
ووصــل “بــن عيســى” -الخميــس-
إلــى مديريــة المســيلة وحظــي
باســتقبال وُصِــف بـ”الهزيل” من
أبنــاء المديريــة الذيــن أضرمــوا
النيــران فــي اإلطــارات التالفــة
وقطعــوا الطريــق تعبيــراً عــن
رفضهــم عودتــه إلــى المهــرة.
وكان “عبــداهلل بــن عيســى” -وهو
عضــو هيئــة رئاســة المجلــس
االنتقالــي الجنوبــي -عقــد لقــاءات
خــال األيــام الماضيــة -فــيعــدن مــع قيــادات سياســية
وعســكرية فــي المجلــس وعلــى

“عيــدروس

رأســهم رئيســه
الزُّبيــدي”.
واتهمــت مصــادر مطلعــة
اإلمــارات واالنتقالــي بالدفــع
بـ”بــن عيســى” إلشــعال الفوضــى
وتمزيــق النســيج االجتماعــي
فــي المهــرة وتكــرار ســيناريو
ســقطر ى .
وجــاءت عــودة “عبــداهلل بــن
عيســى” إلــى المهــرة بعــد يــوم
مــن دعــوة رئيــس المجلــس
العــام ألبنــاء محافظتــي المهــرة
وســقطرى “محمــد بــن عبــداهلل آل
عفــرار” جميــع أبنــاء القبائــل إلــى
مواجهــة المخططــات التآمريــة
التــي تســعى إلــى تفكيك النســيج
االجتماعــي.
وشــدَّد “آل عفرار” -خالل اجتماعه
باألمانــة العامــة للمجلــس -علــى
ضــرورة أن يحافــظ الجميــع علــى
وحــدة الصــف ،بهــدف إفشــال

كل المخططــات التــي تســتهدف
محافظتــي المهــرة وســقطرى.
وكانــت أســرة “آل عفــرار” فــي
المهــرة أقــرت -فــي الحــادي عشــر
مــن يوليــو الماضــي -تعييــن
الشــيخ “محمــد عبــداهلل آل عفــرار”
رئيســ ًا لمجلــس أبنــاء المهــرة
وســقطرى ،خلفــ ًا لـ”عبــداهلل بــن
عيســى آل عفــرار” الــذي انحــاز
للســعودية التي تســعى للسيطرة
علــى المحافظــة ،حيــث اتهــم أبناء
المهــرة -حينها -األخيــر بالترتيب
لتســليم المحافظــة للقــوات
الســعودية ،كمــا ســلم ســقطرى
قبلهــا لإلمــارات ،عبــر تعاونــه
وتأييــده للمجلــس االنتقالــي فــي
الجزيــرة.
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نفاد الوقود يقطع التيار الكهربائي عن المهرة

انقطــع التيــار الكهربائــي
الخميــس -بشــكل كلــي فــيمحافظــة المهــرة ،وســط اســتياء
شــعبي واســع.
وأكــدت مصــادر أن المحطــات
الكهربائيــة التــي تمــد مدينــة
الغيضــة وبقية مديريــات المهرة،
بالطاقــة توقفــت عــن الخدمــة
جــراء نفــاد كميــة الوقــود الخاصــة
بتشــغيل المولــدات الكهربائيــة
فــي تلــك المحطــات.
فيمــا أشــارت مصــادر عاملــة فــي
كهربــاء المهــرة إلــى أن محطــات
التوليــد توقفــت بعــد نفــاد مــادة
الديــزل ،حيــث كان يتــم تشــغيل
تلــك المولــدات منــذ أســبوع علــى
أســاس ســاعتين تشــغيل مقابــل
ســاعتين انقطــاع ،حتــى نفــدت
كميــات الوقــود بشــكل نهائــي.
األوضــاع المترديــة فــي المهــرة
التــي شــملت خدمــة الكهربــاء

وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية قــوات األمــن فــي تلــك المــدن.
والضروريــة الســتمرار الحيــاة ،ال
يختلــف عــن األوضــاع االقتصاديــة
والخدميــة والمعيشــية المترديــة
فــي بقيــة المناطــق الخاضعــة
لســيطرة التحالــف.
ودفــع انقطــاع الكهربــاء وأزمــة
المشــتقات النفطيــة ،باإلضافــة
إلــى االنهيــار المتســارع للعملــة
المحليــة وارتفــاع أســعار المــواد
الغذائيــة وانقطــاع الرواتــب فــي
مناطــق ســيطرة التحالــف ،الكثيــر
مــن المواطنيــن إلــى الخــروج
فــي انتفاضــة شــعبية عارمــة
انطلقــت شــرارتها األولــى مــن
المــكال واتســعت إلــى بقيــة مــدن
حضرمــوت وصلــت إلى عــدن وتعز
وغيرهــا مــن المناطــق ،وقوبلــت
تلــك االنتفاضــة بالقمــع حيــث
ســقط عــدد مــن المتظاهريــن
مــا بيــن قتيــل وجريــح ،برصــاص
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انشقاقات من مكونات الشرعية في حضرموت (وثيقة)

أعلنــت قيــادات بــارزة فــي مؤتمــر
حلــف حضرمــوت الجامــع الموالــي
لهــادي انشــقاقها مــن المؤتمــر
لصالــح كتلــة “حلــف وجامــع
حضرمــوت مــن أجــل حضرمــوت
والجنــوب” التابعــة للمجلــس
االنتقالــي الجنوبــي.
وأظهــرت وثيقــة -نُشــرت
األربعــاء  29ســبتمبر الجــاري-
انضمــام المهنــدس “عبــداهلل
صالــح الشــبيبي” و”حــاج عمــر
بشــير” و”أكــرم أحمــد باشــكيل”
أعضــاء الهيئــة العليــا لمؤتمــر
حضرمــوت الجامــع الــذي يرأســه
“عمــرو بــن علــي بــن حبريــش
العليــي” لكتلــة حلــف وجامــع
حضرمــوت مــن أجــل حضرمــوت
والجنــوب التــي أنشــأها المجلــس
االنتقالــي -الســبت الماضــي 27
ســبتمبر الجــاري -فــي مدينــة
ســيئون.

وأشــرف علــى تأســيس الكتلــة
المقــدم “ســالم مبــارك بــن
ســميدع” الــذي أقالــه رئيــس
مؤتمــر حضرمــوت الجامــع مــن
عضويــة المؤتمــر فــي يوليــو
الماضــي.
وأكــدت وثيقــة موجهــة مــن
“ســالم بــن ســميدع” إلــى رئيــس
االنتقالــي “عيــدروس الزُّبيــدي”
نجــاح افتتــاح مكتــب الكتلــة فــي
ســيئون ،وتضمنــت المطالبــة
بصــرف إكراميــات لعــدد مــن
الشــخصيات تتــراوح بيــن 2000
و 5000ريــال ســعودي نظيــر
مســاهمتهم فــي إنجــاح الفعالية.
ويأتــي إنشــاء كتلــة حلــف وجامــع
حضرمــوت نكايــة بمكونيــن
مقربيــن مــن حكومــة “هــادي”
همــا “مؤتمــر حضرمــوت الجامــع”
و”حلــف قبائــل حضرمــوت”،
واعتبرهــا إعالميــون ضمــن صراع

النفــوذ بيــن االنتقالــي وحكومــة
“هــادي”.
وكان مؤتمــر حضرمــوت الجامــع
أعلــن -أواخــر يوليــو الماضــي-
فصــل ثالثــة مــن أعضائــه
وإســقاط عضويتهــم مــن المؤتمر
علــى خلفيــة نزاعــات داخليــة.
وأصــدر رئيــس المؤتمــر الشــيخ
“عمــرو بــن علــي بــن حبريــش
العليــي” قــراراً بســحب وإســقاط
العضويــة عــن “ســالم مبــارك
بــن ســميدع” و”صالــح يســلم
بــا زقامــة” و”ســالم حســين
الســعدي”.
وأرجــع محللــون القــرار حينهــا إلى
خالفــات بيــن المكونــات الجنوبية
داخــل مؤتمــر حضرمــوت الجامــع
وتنافــس مناطقــي بيــن أبنــاء
حضرمــوت وأبنــاء قبيلــة يافــع.
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بعيـدًا عــن األمــم المتحــدة ..مؤشــرات إلنهــاء األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن
(تقرير)

تقرير خاص -وكالة عدن اإلخبارية

اســتطاعت الوســاطات المحليــة
إدخــال الفرحــة والســرور إلــى أكثر
مــن تســعة آالف أســرة يمنيــة
غــاب عنهــا أبناؤهــا لعــدة أشــهر
وربمــا لســنوات ،بعــد أن وقعــوا
فــي شِــراك األســر ،حيــث نجحــت
تلــك الوســاطات في تنفيــذ الكثير
مــن عمليــات تبــادل األســرى بيــن
قــوات هــادي وقــوات صنعــاء،
بعيــداً عــن الــدور األممــي الــذي
يكتفــي بالتصريحــات اإلعالميــة
عــن الوضــع اإلنســاني فــي
اليمــن ،ووصفــه بأنــه األســوأ فــي
العالــم ،دون اتخــاذ أي خطــوات
عمليــة مــن شــأنها التخفيــف مــن
معانــاة اليمنييــن.
رئيــس لجنــة شــؤون األســرى فــي
الوفــد المفــاوض التابــع لســلطات
صنعــاء “عبــد القــادر المرتضــى”

أكــد -فــي تصريــح لقناة المســيرة
التابعــة لجماعــة أنصــار اهلل -أنــه
تــم إطــاق ســراح أكثــر مــن 9
آالف أســير مــن قــوات صنعــاء
وقــوات هــادي ،بجهــود محليــة
بحتــة ..مشــيراً إلــى أن صفقــات
التبــادل المحليــة أجــدى وأنفــع
وأكثــر ثمــرة مــن الصفقــات التــي
تشــرف عليهــا األمــم المتحــدة،
واصفــ ًا الــدور األممــي فــي ملــف
األســرى بالضعيــف الــذي ال يرقــى
إلــى المســتوى المطلــوب.
وفــي المقابــل رحَّــب وكيــل وزارة
حقــوق اإلنســان فــي حكومــة
المناصفــة ،وعضوهــا المفــاوض
فــي ملــف األســرى “ماجــد
فضائــل” بــأي عمليــة مــن شــأنها
اإلفــراج عــن األســرى ،مشــيراً إلــى
أن كافــة عمليــات التبــادل فــي
جبهــة تعــز منــذ بدايــة الحــرب
فــي اليمــن ،تتــم عبــر وســاطات

محليــة ،دون أي تدخــل مــن قبــل
األمــم المتحــدة.
جــاءت تلــك التصريحــات بعــد
يــوم مــن نجــاح وســاطة محليــة
فــي تنفيــذ عمليــة تبــادل شــملت
 200أســير بيــن مــا يســمى
بالمجلــس السياســي األعلــى فــي
صنعــاء وحكومــة المناصفــة ،فــي
مديريــة ســامع بمحافظــة تعــز،
حيــث تــم إطــاق ســراح 136
أســيراً مــن قــوات هــادي مقابــل
إطــاق  70أســيراً مــن قــوات
صنعــاء.
خطــوات وعمليــات تبــادل األســرى
التــي تتــم بوســاطات محليــة
بيــن القوتيــن اآلنــف ذكرهمــا،
تحظــى بترحيــب شــعبي واســع،
كــون ملــف األســرى أحــد الملفــات
اإلنســانية المهمــة ،باإلضافــة
إلــى أنهــا تبعــث األمــل فــي
التقــارب بيــن اليمنييــن ،بعيــداً
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عــن التنافــر الــذي ترعــاه األمــم
المتحــدة وترســخه -عبــر أدواتهــا
الدوليــة وأذرعهــا المحليــة -بيــن
أبنــاء الشــعب الواحــد.
وفــي حــال المقارنــة بيــن عمليات
تبــادل األســرى التــي تبنتهــا
األمــم المتحــدة والتــي تمــت
بوســاطات محليــة ،ســيتضح أن
أول وآخــر عمليــة َّ
نفذتهــا األولــى
كانــت فــي أكتوبــر  ،2020وتــم
خاللهــا اإلفــراج عــن  1056أســيراً
مــن طرفــي الحــرب فــي اليمــن،
بينمــا َّ
نفــذت الوســاطات المحليــة
الكثيــر مــن العمليــات فــي
عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة،
أُفــرج خاللهــا عــن أكثــر مــن 9
آالف أســير ،فــي معــدل يســاوي
أضعــاف أضعــاف العمليــات التــي
تمــت برعايــة األمــم المتحــدة.
الكثيــر من المراقبيــن والمحللين
السياســيين أكــدوا أن فــي ذلــك
مؤشِّــراً إلــى أن بإمــكان اليمنيين
التوصــل إلــى حلــول سياســية من
شــأنها إحــال عمليــة الســام
الدائــم وإيقــاف الحرب المســتمرة
منــذ قرابــة  7ســنوات ،بعيــداً
عــن األمــم المتحــدة ومجلــس

أمنهــا ،وذلــك بعــد التخلــي عــن
األدوات واألطــراف المحليــة التــي
ثبــت تورطهــا بالعمــل لصالــح
أجنــدات ومخططــات رســمتها
قــوى إقليميــة ودوليــة تهــدف
إلــى تدميــر اليمــن مــن أقصــى
الجنــوب إلــى أقصــى الشــمال،
دون مراعــاة لســيادة واســتقالل
البلــد.
وأشــاروا إلــى أن األوضــاع
واالقتصاديــة
اإلنســانية
والمعيشــية والخدماتيــة التــي
تمــر بهــا المحافظــات الخاضعــة
لســيطرة التحالــف ،أكبــر
دليــل علــى أن التحالــف ومــن
ورائــه دول عظمــى ال يهمهــا
شــأن المواطنيــن البســطاء
الذيــن أنهكــت الحــرب قواهــم
وحرمتهــم مــن أبســط مقومــات
الحيــاة ،بقــدر مــا يهمهــا تحقيــق
مطامــع ومصالــح راميــة إلــى
الســيطرة علــى حركــة التجــارة
العالميــة والمواقــع االســتراتيجية
المتحكمــة بالمالحــة الدوليــة،
باإلضافــة إلــى نهــب الثــروات
والســيطرة علــى الموانــئ
والمطــارات ومنابــع النفــط

الخميس
والغــاز وغيــر ذلــك مــن األهــداف
التدميريــة التــي تســتهدف
اليمــن بشــكل عــام والمحافظــات
الجنوبيــة بشــكل خــاص.
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ِّ
وتحذر حكومة هادي
الهيئة العسكرية تهدد بانتفاضة غضب

هــدَّدت الهيئــة العســكرية العليــا
للجيــش واألمــن الجنوبــي بانتفاضــة
غضــب فــي عــدن علــى خلفيــة تجاهــل
حكومــة هــادي مطالبهــا المشــروعة..
محمِّلــة إياهــا تداعيــات وعواقــب ذلــك.
وحــدَّدت الهيئــة فــي رســالة وجهتهــا
األربعــاء -لرئيــس حكومــة هــادي“معيــن عبدالملــك” عــدداً مــن
المطالــب أبرزهــا صــرف المرتبــات
المتأخــرة للعســكريين واألمنييــن
والمتقاعديــن ومجموعهــا  16شــهراً،
وتنفيــذ القــرارات الرئاســية بشــأن
تســوية أوضــاع المتقاعديــن ،وتفعيــل
عمــل اللجنــة الرئاســية المشــكلة
بموجــب القــرار رقــم ( )2لعــام 2013م،
وإصــدار قــرارات بمــن شــملتهم
معالجــات اللجنــة لعــدد يفــوق الـــ62
ألــف تظلــم مســوداتها جاهــزة لــدى
اللجنــة ذاتهــا.
وتوعــدت الهيئــة العســكرية فــي
الرســالة بتنظيــم فعاليــات احتجاجيــة
أخــرى الســتعادة الحقــوق المشــروعة
لمنتســبيها .

وقالــت الهيئــة “ال صبــر بعــد اليــوم
خصوص ـ ًا وأن الظلــم بلــغ أقصــى مــداه
والتعذيــب الممنهــج تجــاوز قــدرة
التحمــل لــدى النــاس الذيــن يتجرعــون
مــرارة حيــاة البــؤس والحرمــان وعلــى
مــدى ســنوات عجــاف”.
واتهمــت الهيئــة حكومــة “عبدالملــك”
والحكومــات المتعاقبــة للشــرعية
باإلجــرام بحــق الشــعب عبــر حــرب
الخدمــات وحرمــان منتســبي الجيــش
واألمــن الجنوبــي مــن جميــع حقوقــه
المشــروعة وأولهــا توقيــف الرواتــب.
وحــذرت الهيئــة “عبدالملــك” مــن
اســتمرار سياســة العقــاب الجماعــي
تجــاه الشــعب ومنتســبي الجيــش
واألمــن الجنوبــي التــي اعتمدتهــا
وصفتهــا
ألهــداف
حكومتــه
بـ”الرخيصــة”.
وطالبــت الهيئــة حكومــة هــادي بتنفيذ
مطالــب منتســبيها دون مماطلــة
وتســويف واختــاق أعــذار ومبــررات لــن
تقبلهــا الهيئــة بعــد اليــوم.
وتعــرض المتقاعــدون العســكريون

لتجاهــل متعمــد مــن قِبــل طرفــي
حكومــة المناصفــة لتنفيــذ مطالبهــم
الــذي نظمــوا مــن أجلهــا اعتصامــ ًا
مفتوحــ ًا -منــذ مطلــع يوليــو -2020
عقــب وقفــات احتجاجيــة اســتمرت
جميعهــا  150يومـ ًا أمــام مقــر التحالف
فــي مديريــة البريقــة ،وتــم تعليــق
االعتصــام بعــد لقــاء قيــادات الهيئــة
العســكرية مــع قيــادات المجلــس
االنتقالــي التــي وعــدت بتنفيــذ
المطالــب عبــر جدولــة صــرف المرتبــات
ولــم يتــم ذلــك.
ويتهــم المتقاعــدون العســكريون
حكومــة “هــادي” والمجلــس االنتقالــي
بالوقــوف وراء انهيــار أوضاعهــم
المعيشــية ،مؤكديــن أن األولــى
تتبنــى قطــع مرتباتهــم ألغــراض
سياســية فيمــا يســتفيد األخيــر مــن
ذلــك للضغــط علــى تلــك الحكومــة
والتحالــف.
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تنديدات بتقييد الحريات وتكميم األفواه في عدن

حمَّــل عــدد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن قــوات األمــن فــي عــدن
مســؤولية اقتحــام وإغــاق مقــر
إذاعتــي بنــدر عــدن وعدنيــة ،fm
واعتقــال مديرهمــا اإلعالمــي “رأفــت
رشــاد” ،معتبريــن تلــك العمليــة
ضمــن سياســة تكميــم األفــواه
وتقييــد الحريــات.
وأكــد الصحفيــون -ومنهــم
رئيــس تحريــر “الموقــع بوســت
اإلخبــاري” عامــر الدمينــي -أن
قــوات األمــن فــي عــدن متورطــة
فــي الكثيــر مــن االنتهــاكات التــي
طالــت الصحفييــن ،باإلضافــة إلــى
نهــب كاميراتهــم ومعداتهــم
ومؤسســاتهم والتحريــض عليهــم..
مشــيرين إلــى أن آخــر ضحايــا تلــك
االعتــداءات اعتقــال “رأفــت رشــاد”
مديــر إذاعتــي بنــدر عــدن وعدنيــة
إف إم.
مــن جانبهــا ،أكــدت نقابــة
الصحفييــن اليمنييــن التابعــة
للشــرعية -فــي بيــان لهــا -أنهــا

تلقــت بالغــ ًا مــن أســرة الصحفــي
“رأفــت رشــاد” يفيــد بــأن قــوات
الحــزام األمنــي داهمــت مقــر
اإلذاعتيــن اآلنــف ذكرهمــا ،واعتقلــت
مديرهمــا “رأفــت” بعــد ذهابــه
إلــى مقــر الحــزام األمنــي بمديريــة
المنصــورة ،لمعرفــة أســباب اقتحــام
مبنــى اإلذاعتيــن.
ونــدَّد البيــان بتلــك اإلجــراءات
التعســفية التــي تهــدف إلــى تقييــد
الحريــات وتكميــم األفــواه ،مطالبــ ًا
الســلطات األمنيــة فــي عــدن
بســرعة اإلفــراج عــن “رشــاد” ،ورفــع
اإلجــراءات القمعيــة التــي ُفرضــت
علــى اإلذاعتيــن اللتيــن يديرهمــا
والســماح لهمــا بإعــادة البــث مــن
جديــد.
ودعــا البيــان المنظمــات المعنيــة
بحريــة الــرأي والتعبيــر وفِــي
مقدمتهــا اتحــاد الصحفييــن العــرب
واالتحــاد الدولــي للصحفييــن إلــى
الضغــط علــى الجهــات المعنيــة
َ
المعتقــل.
لإلفــراج عــن الصحفــي

يأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن مداهمــة
مقــر إذاعتــي بنــدر عــدن وعدنيــة
 ،fmواعتقــال مديرهمــا اإلعالمــي
“رأفــت رشــاد” ،واقتيــاده إلــى جهــة
مجهولــة.
عمليــة اعتقــال اإلعالمــي “رشــاد”
جــاءت ضمــن العمليــات التــي
تســتهدف الصحفييــن والناشــطين
الذيــن ينتقــدون ممارســات التحالف
وحكومــة المناصفــة وسياســاتهما
التدميريــة ،والتــي أدت إلــى انهيــار
األوضــاع االقتصاديــة والخدميــة
والمعيشــية فــي مدينــة عــدن
وبقيــة مناطــق ســيطرتهما ،فــي
ظــل انهيــار العملــة المحليــة التــي
وصلــت إلــى أكثــر مــن  1200ريــال
مقابــل الــدوالر الواحــد ،باإلضافــة
إلــى أزمــة المشــتقات النفطيــة
وانقطــاع الكهربــاء وغيرهــا ممــا
ضاعــف معانــاة المواطنيــن.
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األمــم المتحــدة تؤكــد اســتمرار تدهــور العملــة فــي الجنــوب وســط انتقادات
الذعة

أكــد مكتــب األمــم المتحــدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي
اليمــن (- )OCHAالخميــس -أن
اســتمرار تدهــور قيمــة العملــة
المحليــة فــي المناطــق الجنوبيــة،
أدى إلــى تفاقــم حالــة انعــدام
األمــن الغذائــي.
وأشــار المكتــب -فــي تغريــدة
علــى صفحتــه الرســمية فــي
تويتــر -إلــى أن مالييــن النــاس
فــي المناطــق الجنوبيــة أصبحــوا
غيــر قادريــن علــى تحمــل تكاليــف
الغــذاء ،مشــدداً علــى ضــرورة
دعــم االقتصــاد اليمنــي لتحقيــق
اســتقرار العملــة ومنــع المزيــد
مــن التدهــور.
يأتــي ذلــك فــي ظــل اســتمرار
اإلجــراءات والسياســات النقديــة
الدوليــة التــي تســتهدف العملــة
المحليــة فــي اليمــن ،علــى مــرأى
ومســمع األمــم المتحــدة ،التــي

تعــد أحــد األطــراف المتهمــة
بتدميــر االقتصــاد اليمنــي
وتفاقــم معانــاة المواطنيــن
خصوصــ ًا فــي مناطــق ســيطرة
التحالــف.
َّ
وحــذر خبــراء اقتصــاد -االثنيــن
الماضــي -مــن عواقــب اتخــاذ
بنــكٍ بريطانــي قــراراً بإطــاق
أرصــدة البنــك المركــزي اليمنــي
ـ فــرع عــدن ،رغــم اإلدانــات
الدوليــة ألداء البنــك وحكومــة
هــادي التــي تديــره ،والصــادرة
فــي تقريــر اقتصــادي أممــي فــي
فبرايــر  ،2019وتقريــر آخــر فــي
مطلــع العــام .2020
بدورهــم ،أكــد مراقبــون أن األمــم
المتحــدة تكتفــي بالتصريحــات
اإلعالميــة والتعبيــر عــن
القلــق جــراء تدهــور األوضــاع
االقتصاديــة فــي اليمــن ،واســتالم
المليــارات تحــت مســمى مســاعدة

اليمنييــن ،ولكنهــا لــم تتخــذ
خطــوات عمليــة مــن شــأنها
إيقــاف التدهــور المســتمر للعملة
المحليــة ،والضغــط علــى حكومــة
المناصفــة بهــدف رفــع معانــاة
المالييــن مــن المواطنيــن فــي
المحافظــات الخاضعــة لســيطرة
التحالــف ،والذيــن يفتقــرون إلــى
أبســط مقومــات الحيــاة.
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الحراك يؤكد استمرار تأييده لالنتفاضة الشعبية

هــدّد “فــؤاد راشــد” -رئيــس المجلــس
األعلــى للحــراك الثــوري -بمواصلــة
العمــل الثــوري ،وعــدم الرضــوخ
ألعمــال القمــع والقتــل واالنتهــاكات
التــي تهــدف إلــى إســكات وتركيــع
المناهضيــن لسياســات حكومــة هــادي
فــي الجنــوب.
وتوعــد “راشــد” فــي أول منشــور لــه
بعــد يوميــن مــن اإلفــراج عنــه مــن
ســجن األمــن السياســي فــي مدينــة
المــكال باســتمرار تأييــد الحــراك الثوري
ودعمــه لالحتجاجــات الغاضبــة المنــددة
بسياســة التجويــع.
وأكــد أن مــا قامــت بــه حكومــة هــادي
والســلطة المحليــة مــن قتــل واعتقــال
للمتظاهريــن فــي االنتفاضــة الشــعبية
فــي حضرمــوت ،بهــدف إســكات
األصــوات الرافضــة لنهــب ثــروات
حضرمــوت والعبــث بمقدراتهــا ،تحــت
مبــدأ “أحكمــك أو أقتلــك”؛ لــن تثنــي
قــادة الحــراك عــن التصــدي لهــا ،قائـ ً
ا:
“لــن يكــون لهــم هــذا طالمــا هنــاك
نبــض فــي دمائنــا يجــري”.

وكانــت الســلطات المحليــة أفرجــت
الثالثــاء الماضــي -عــن رئيــسالحــراك الثــوري “فــؤاد راشــد” بعــد 12
يومــ ًا مــن اعتقالــه فــي ســجن األمــن
السياســي فــي المــكال الــذي نُقــل إليــه
مــن مطــار ســيئون الــذي تــم اعتقالــه
فيــه منتصــف ســبتمبر الجــاري.
وجــاءت عمليــة اعتقــال “راشــد” بعــد
يوميــن مــن مقتــل نجــل شــقيقه
“عبدالعزيــز محمــد مفتــاح راشــد”،
برصــاص قــوات األمــن أثنــاء مشــاركته
فــي مســيرات االنتفاضــة الشــعبية فــي
مديريــة الشــحر.
واألربعــاء ،حمَّــل المجلــس األعلــى
للحــراك الثــوري محافــظ حضرمــوت
مســؤولية اعتقــال رئيســه “فــؤاد
راشــد” بــدون مبــرر قانونــي ســوى
أنشــطة وأهــداف المجلــس المناهضــة
لتوجهــات الشــرعية وســلطتها المحليــة
فــي المحافظــة.
ويأتــي ذلــك ضمــن سياســة تكميــم
األفــواه التــي ينتهجهــا التحالــف
وحكومــة المناصفــة ضــد ناشــطي

الحــراك الرافضيــن قمــع المتظاهريــن
المطالبيــن بتوفيــر أبســط مقومــات
الحيــاة والعيــش الكريــم للمواطنيــن،
حيــث ال تــزال رئيســة مجلــس الحــراك
الجنوبــي للقــوى التحرريــة فــي
عــدن “ليلــى الكثيــري” تحــت اإلقامــة
الجبريــة التــي فرضهــا عليهــا المجلــس
االنتقالــي الجنوبــي منــذ  20ســبتمبر
الجــاري.
وجــاءت اإلقامــة الجبريــة علــى
“الكثيــري” عقــب منشــور فــي صفحتهــا
علــى “فيســبوك” دعــت فيهــا أبنــاء
عــدن إلــى الخــروج فــي تظاهــرات
غاضبــة فــي ســاحة الشــهداء بمديريــة
َّ
حــذرت فيهــا
المنصــورة ،مقــاالت
مــن اســتمرار التمــادي واإلفــراط فــي
التعســف والقمــع والعبــث بالحيــاة
المعيشــية للمواطنيــن.
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زعبنوت يتوعد بالتصدي لمخططات آل عفرار والتحالف

شــن رئيــس لجنــة اعتصــام مديريــة
شــحن “حميــد زعبنــوت” هجوم ـ ًا الذع ـ ًا
علــى التحالــف وأذرعــه فــي محافظــة
المهــرة.
وأكــد زعبنــوت -فــي سلســلة تغريــدات
علــى تويتــر -أن التحالــف يعمــل بشــكل
مســتمر عبــر أدواتــه فــي المهــرة
وســقطرى المتمثلــة فــي “عبــداهلل
بــن عيســى آل عفــرار” المعــزول مــن
رئاســة المجلــس العــام ألبنــاء المهــرة
وســقطرى ،إلــى نشــر الفتنــة والفوضــى
وتفكيــك النســيج االجتماعــي بيــن
أبنــاء المحافظتيــن.
وأشــار زعبنــوت إلــى أن أبنــاء المهــرة
باتــوا يدركــون الخطــر القــادم الــذي
يســتهدفهم ،خصوصــ ًا بعــد إســقاط
ســقطرى بمســاعدة “بــن عيســى” بيــد
اإلمــارات.
وتعهــد الشــيخ زعبنــوت بالوقــوف فــي
وجــه كل مــن تســول لــه نفســه أن
يعبــث بأمــن واســتقرار المحافظــة،
محــذراً “بــن عيســى” مــن محاولــة
تكــرار ســيناريو ســقطرى فــي المهــرة.

ولفــت إلــى أن كل محــاوالت ضــرب
النســيج االجتماعــي فــي المهــرة التــي
قادهــا االحتــال الســعودي اإلماراتــي
بــاءت بالفشــل بعــد عقــد المؤتمــر
التصحيحــي للمجلــس العــام ألبنــاء
محافظتــي المهــرة وســقطرى وتعييــن
الشــيخ “محمــد بــن عبــداهلل آل عفــرار”
رئيســ ًا لــه بــد ًال عــن “عبــداهلل بــن
عيســى”.
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع عــودة “بــن
عيســى” إلــى المهــرة قادمـ ًا مــن عــدن،
األمــر الذي أثــار مخاوف أبنــاء المحافظة
مــن مخطــط يهــدف إلــى إشــعال فتيــل
الفتنــة والفوضــى فيهــا ،معبريــن عــن
رفضهــم القاطــع لعــودة بــن عيســى
إلــى المســيلة .وعقــد “عبــداهلل بــن
عيســى” -وهــو عضــو هيئــة رئاســة
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي -لقــاءات
خــال األيــام الماضيــة -فــي عــدنمــع قيــادات سياســية وعســكرية
فــي المجلــس وعلــى رأســهم رئيســه
“عيــدروس الزُّبيــدي” ،حيــث اتهــم
سياســيون اإلمــارات واالنتقالــي بالدفــع

بـ”بــن عيســى” إلشــعال الفوضــى
وتمزيــق النســيج االجتماعــي فــي
المهــرة وتكــرار ســيناريو ســقطرى.
عــودة “عبــداهلل بــن عيســى” إلــى
المهــرة جــاءت بعــد يــوم مــن دعــوة
رئيــس المجلــس العــام ألبنــاء
محافظتــي المهــرة وســقطرى “محمــد
بــن عبــداهلل آل عفــرار” جميــع أبنــاء
القبائــل إلــى مواجهــة المخططــات
التآمريــة التــي تســعى إلــى تفكيــك
النســيج االجتماعــي.
وكانــت أســرة “آل عفــرار” فــي المهــرة
أقــرت -فــي الحــادي عشــر مــن يوليــو
الماضــي -تعييــن الشــيخ “محمــد
عبــداهلل آل عفــرار” رئيســ ًا لمجلــس
أبناء المهرة وســقطرى ،خلفـ ًا لـ”عبداهلل
بــن عيســى آل عفــرار” الــذي انحــاز
للســعودية التــي تســعى للســيطرة على
المحافظــة ،حيــث اتهــم أبنــاء المهــرة
حينهــا -األخيــر بالترتيــب لتســليمالمحافظــة للقــوات الســعودية ،كمــا
ســلم ســقطرى قبلهــا لإلمــارات.
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استهداف “السيد” في عدن

أقــدم مســلحون مجهولــون
مســاء الخميــس -علــى اختطــافمســؤول أمنــي فــي مديريــة
صيــرة بمدينــة عــدن.
وأفــادت مصــادر بــأن مســلحين
اعترضــوا رئيــس قســم التحريــات
بشــرطة كريتــر “عــواد الســيد”
وقامــوا باختطافــه إلــى جهــة
مجهولــة.
ولــم تتوفــر حتــى اللحظــة
تفاصيــل أخــرى عــن عمليــة
االختطــاف وال األســباب التــي تقــف
وراءهــا.
العمليــة تأتــي ضمــن االنفــات
األمنــي الــذي تشــهده عــدن
وتصاعــد معــدل الجرائــم
الجنائيــة واالعتــداءات المســلحة
التــي تســتهدف القيــادات
العســكرية واألمنيــة والمواطنيــن
واإلعالمييــن،
والناشــطين
وآخرهــا -خــال ســبتمبر الجــاري-

اعتــداء مســلحين نافذيــن علــى بعــد عــودة حكومــة هــادي.
طفليــن ،فيمــا ُقتــل المواطــن
“علــي حســين الحميقانــي” طعن ـ ًا
فــي مديريــة المنصــورة ،إضافــة
إلــى مقتــل  3مواطنيــن وإصابــة
آخريــن فــي اشــتباكات مســلحة
وقعــت بمديريــة الشــيخ عثمــان.
كمــا تعــرض شــقيق قائــد قــوات
الحــزام األمنــي بعــدن “عبــداهلل
عبدالخالــق المنصــري” المعــروف
بـ”أبــو عــرب” ويُدعــى “الحمــزة”
لمحاولــة اختطــاف مــن قِبــل
مســلحين مجهوليــن فــي منطقــة
القاهــرة بالشــيخ عثمــان ضمــن
مــا وُصِــف بدوافــع عنصريــة
ومناطقيــة.
وتشــير الجرائــم المتواصلــة
فــي عــدن إلــى أن المدينــة
قادمــة علــى مرحلــة جديــدة مــن
التصفيــات التــي يتعــرض لهــا
العســكريون واألمنيــون خصوصـ ًا

