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األربعاء

مستشفى األمراض النفسية والعصبية في عدن مهدد باإلغالق

اتهــم مديــر عــام مستشــفى
األمــراض النفســية والعصبيــة
فــي عــدن «خالــد النهــدي»
التحالــف والســلطة المحليــة
بقيــادة «أحمــد حامــد لملــس»،
باســتهداف وتدميــر القطــاع
الصحــي فــي عــدن.
وأكــد «النهــدي» -فــي تصريحــات
صحفيــة -أن المستشــفى مهــدد
باإلغــاق نتيجــة شــحة اإلمكانيات
وانعــدام المســتلزمات الطبيــة
وقلــة الكــوادر الطبيــة ،مشــيراً
إلــى أن أربعــة أقســام فقــط مــن
أصــل  8مفتوحــة فيمــا األخــرى
مغلقــة نتيجــة عــدم ترميمهــا
وصيانتهــا.
وبيَّــن «النهــدي» أن المستشــفى
يحتضــن حاليــ ًا  120مريضــ ًا
نفســي ًا وعصبيــ ًا 30 ،مريضــ ًا
منهــم ال يوجــد لديهــم أهــل،
موضحــ ًا أن اإلدارة عجــزت عــن
توفيــر أبســط االحتياجــات
للمرضــى ،بعــد أن عجــز األهالــي

عــن دفــع الرســوم الشــهرية التــي
ارتفعــت إلــى  10آالف ريــال مــن
.4000
ولفــت إلــى أن ميزانيــة
المستشــفى ضعيفــة جــداً وال
تــكاد تغطــي النفقــات ،حيــث تبلغ
مليونــي ريــال يتــم تخصيصهــا
للتغذيــة مــع أنهــا ال تكفــي.
ونــدَّد النهــدي بعــدم إيفــاء
محافــظ عــدن «أحمــد حامــد
لملــس» بتقديــم  20مليــون
ريــال لترميــم األقســام األربعــة
المغلقــة ،داعيــ ًا إلــى ضــرورة
إنقــاذ مستشــفى األمــراض
النفســية مــن التدهــور ودعمــه
لالســتمرار فــي تقديــم خدماتــه
الطبيــة للمواطنيــن.
وحمَّــل النهــدي وزارة الصحــة
فــي حكومــة هــادي والمنظمــات
الدوليــة مســؤولية عــدم تقديــم
الدعــم الــازم لمستشــفى
األمــراض النفســية فــي عــدن.
األوضــاع الصعبــة التــي يعانيهــا

مستشــفى األمــراض النفســية
فــي عــدن ،ال تختلــف عمــا تعيشــه
بقيــة المستشــفيات فــي مناطــق
ســيطرة التحالــف ،والتــي تشــكو
مــن انعــدام األدوية وقلــة الكوادر
الطبيــة وعــدم توفيــر األجهــزة
والمحاليــل المخصصة لتشــخيص
الحــاالت المرضيــة ،باإلضافــة إلــى
عــدم دفــع رواتــب العامليــن فــي
المرافــق الصحيــة ،وتخفيــض
نســبة الوقــود المخصصــة
للمولــدات الكهربائيــة الخاصــة
بتشــغيل األجهــزة الطبيــة فــي
تلــك المستشــفيات.
ويشــكو المواطنــون فــي مناطــق
ســيطرة التحالــف مــن انتشــار
مخيــف لألوبئــة واألمــراض
الفتاكــة بصــورة واســعة ،حصــدت
أرواح الكثيــر منهــم.
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أمن لحج يواصل اعتقال األطفال في عدن

أدان حقوقيــون إقــدام قــوات من
اللــواء الخامــس دعــم وإســناد
التابــع للقيــادي فــي المجلــس
االنتقالــي «صالــح الســيد» علــى
مداهمــة المنــازل واعتقــال
األطفــال فــي مدينــة عــدن والــزج
بهــم فــي ســجون المعســكر التــي
وصفوهــا بـ»ســيئة الســمعة».
وقــال الحقوقيــون إن قــوة أمنيــة
تابعــة ألمــن لحــج يقودهــا
«أبوســام اليافعــي» اقتحمــت
فجــر أمــس الثالثــاء -منــزلالمواطــن «محمــد الســعدي» فــي
حــي فلــل اإلنشــاءات بالمنصــورة
واعتقلتــه وصهــره «محمــد
عبدربــه» وابنــه الطفــل «عبــداهلل
محمــد الســعدي» البالــغ مــن
العمــر  15ســنة.
وطالــب الحقوقيــون بســرعة
إيقــاف االنتهــاكات وعمليــات
المداهمــة واالعتقــال التــي تقــوم

بهــا قــوات «صالــح الســيد» والتي
تســتهدف األطفــال والمواطنيــن
فــي مدينــة عــدن ،وســرعة
الكشــف عــن مصيرهــم وأســباب
ودوافــع االعتقــال ،مشــيرين إلــى
أن أكثــر مــن  6أطفــال اعتقلــوا
خــال األيــام الماضيــة مــن قِبــل
قــوات اللــواء الخامــس بتوجيهــات
مــن «الســيد».
يشــار إلــى أن قــوة أمنيــة تابعــة
للــواء الخامــس داهمــت -فجــر
الســبت الفائــت -منــزل الطفــل
«أحمــد مهيــوب محمد علــي» (14
عامــا) بعــدة مدرعــات و 4أطقــم،
وقامــت باعتقالــه واقتيــاده إلــى
ســجون المعســكر فــي لحــج.

األربعاء
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بتواطؤ التحالف ..انتشار كثيف للمخدرات عدن

ً
خدمــة
حــذر محللــون سياســيون وإعالميــون إراداتهــم وإضعــاف دورهــم
مــن اســتمرار مســاعي التحالــف إلفــراغ ألجنــدات خارجيــة.
الجنــوب مــن أبنائــه وكــوادره ،عبــر وأشــاروا إلــى أن أبنــاء الجنــوب الذيــن
نشــر المخــدرات فــي عــدن وغيرهــا مــن يواجهــون معركــة التجويــع يتعرضــون
لهجــوم شــرس مــن قِبــل مــن
المحافظــات التــي يســيطر عليهــا.
وأوضــح المحلــل السياســي «خالــد وصفوفهــا بـ»عصابــات الشــر والفســاد
النســي» أن هنــاك انتشــاراً كبيــراً والخبــث والمكــر».
وواســع ًا للمخــدرات والمنشــطات فــي وتســببت المخــدرات والمنشــطات
عــدن يســتهدف الشــباب واألطفــال .والخمــور التي انتشــرت فــي المحافظات
وأشــار «النســي» -فــي تغريــدة علــى التــي يســيطر عليهــا التحالــف بمقتــل
حســابه فــي «تويتــر» -إلــى أن انتشــار وانتحــار العديــد مــن المواطنيــن،
المخــدرات ظاهــرة خطيــرة وكارثــة إضافــة إلــى حــوادث االغتصــاب.
تهــدد أبنــاء الجنــوب عامــة وعــدن وكان ناشــطون كشــفوا -فــي ســبتمبر
بصــورة خاصــة ،واعتبــر ذلــك اســتهداف ًا الماضــي -عــن اتســاع َّ
مطــ ِرد لرقعــة
ممنهجــ ًا للشــباب بهــدف تدميرهــم .االتجــار بمادتــي «الشــبو» والحشــيش
الفتــ ًا إلــى أن هــذه الكارثــة تضــاف المخــدر فــي مدينــة ســيئون بمحافظــة
إلــى قائمــة الكــوارث التــي أصبــح أبنــاء حضرمــوت بالتزامــن مــع رواج كبيــر
عــدن والجنــوب يواجهونهــا ليــل نهــار ،لبيــع المخــدرات وحبــوب الهلوســة فــي
مطالبــ ًا بــدور فعــال وقــوي ُ
لألســر عــدن.
فــي متابعــة أبنائهــم وعــدم االعتمــاد وفــي أبيــن ،أكــدت مصــادر محليــة
علــى األمــن الــذي فشــل فــي حمايــة -فــي  19أكتوبــر الماضــي -أن تجــارة
المخــدرات فــي المحافظــة تشــهد
المواطنيــن.
بدورهــم ،اعتبــر إعالميــون انتشــار رواجــ ًا واســع ًا ،وأن متعاطيهــا ال
المخــدرات مخططــ ًا يهــدف للقضــاء يجــدون صعوبــة فــي الحصــول عليهــا
علــى أهــم فئــة فــي المجتمــع وهــم بعــد أن أصبحــت تُبــاع فــي الصيدليــات
الشــباب لتبديــد طاقاتهــم وســلب والكثيــر مــن المحــات التجاريــة.

واتهمــت المصــادر قيــادات أمنيــة
وعســكرية بالتــورط فــي تهريــب
المخــدرات بمختلــف أنواعهــا وإدارة
تجارتهــا وتوزيعهــا.
وكان شــيخ مشــايخ ســقطرى «عيســى
بــن ياقــوت» اتهــم -فــي ســبتمبر العام
الماضــي -اإلمــارات والســعودية بتوزيع
مــواد مخــدرة مجانـ ًا فــي أوســاط شــباب
الجزيــرة بهــدف إفســادهم ،وإجبــار
المعتقليــن المعارضيــن لسياســتهما
علــى تنــاول المخــدرات ،لمســاومتهم
مقابــل الخــروج مــن الســجون والتخلــي
عــن المقاومــة.
الجديــر بالذكــر أن إدارة أمــن عــدن
أحبطــت -أواخــر أكتوبــر  -2020ثالثــة
أطنــان مــن الحشــيش معبــأة فــي
أكيــاس خاصــة بالســكر فــي إحــدى
الحاويــات ،كانــت قــد جــاءت علــى متــن
ســفينة قادمــة مــن البرازيــل ،وصلــت
إلــى مينــاء ِجــدة ،قبــل أن تقــوم بتفريغ
شــحنتها فــي عــدن ،واتهــم ناشــطون
القــوات الســعودية المتواجــدة فــي
مقــر التحالــف بعــدن بالوقــوف وراء
العمليــة.
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العثور على جثة شاب بعد اعتقاله بساعات في عدن

عثــر علــى جثــة شــاب مــن أبنــاء
حــي المعــا يُدعــى «هانــي» بعــد
ســاعات مــن اعتقالــه مــن قِبــل
قــوات أمنيــة فــي مدينــة عــدن.
وأفــادت أســرة الشــاب بأنهــا
عثــرت -فجــر األربعــاء -علــى جثــة
ابنهــا فــي ثالجــة مستشــفى
الصداقــة بعــدن ،بعــد ســاعات
علــى اعتقالــه مــن قِبــل قــوات
أمنيــة.
وأوضحــت أن ابنهــا كان متواجــداً
مســاء الثالثــاء -فــي الشــيخعثمــان ،وأثنــاء تنفيــذ قــوات
أمنيــة حملــة ضــد باعــة األرصفــة
والتــي تــم خاللهــا إطــاق
الرصــاص بعشــوائية ،حوصــر مــع
شــقيقه وصديقــه فــي المــكان
ولــم يتمكنــوا مــن الخــروج.
وأشــارت إلــى أنهــم بعدهــا خرجوا
إلــى الشــارع لكنهــم فوجئــوا
بطقــم عســكري يقــوم بإيقافهــم

واعتقــال «هانــي» بمزاعــم أنــه
مشــتبه بــه ،رغــم تأكيداتهــم
بــأن ال عالقــة لــه بمــا حــدث فــي
الســوق.
ولفتــت إلــى أنهــا قامــت ،بعــد
عمليــة االعتقــال ،بالبحــث عنــه
فــي أقســام الشــرطة ،إال أن
مســؤوليها أكــدوا عــدم وصولــه
إليهــم ،وبعــد ســاعات مــن البحــث
عثــرت عليــه جثــة هامــدة فــي
ثالجــة المستشــفى.
يشــار إلــى أن قــوة أمنيــة نفــذت
مســاء الثالثــاء -حملــة إلزالــةاألســواق العشــوائية ،مســتهدفة
أصحــاب الفرشــات والبســطات
(باعــة األرصفــة) فــي شــارع
الشــرطة القديــم ،فــي مديريــة
الشــيخ عثمــان ،وقامــت خاللهــا
بإطــاق الرصــاص علــى أصحــاب
البســطات ،مــا أدى إلــى مقتــل
طفــل يُدعــى «خلــدون» وإصابــة

مواطــن كانــا فــي الســوق.
وكانــت مصــادر أكــدت -فــي
وقــت ســابق -أن قــوات األمــن
فــي الشــيخ عثمــان اعتقلــت
ثالثــة مــن أصحــاب البســطات
خــال حملتهــا علــى األســواق فــي
مدينــة عــدن.
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الخليفي يؤكد استعداد القبائل لمواجهة سلطات هادي في شبوة

نــدد الشــيخ ســالم الخليفــي -عضــو
رئاســة التحالــف الموحــد ألبنــاء
شــبوة -بتجاهــل الشــرعية للمطالــب
الشــعبية التــي تضمنهــا البيــان
الختامــي للقــاء الوطــأة وأبرزهــا
إقالــة المحافــظ «محمــد بــن عديــو»
ومحاســبة المتورطيــن بنهــب
الثــروات النفطيــة.
وأشــار الخليفــي -فــي تصريحاتــه
لبرنامــج «بتوقيــت عــدن» الــذي
تبثــه قنــاة الغــد المشــرق المواليــة
لإلمــارات -إلــى أن الشــرعية تواصــل
دعمهــا لســلطات «بــن عديــو»
وتعمــل علــى ترســيخها ،منوهــ ًا
بــأن «بــن عديــو» يحشــد مســلحي
اإلصــاح مــن محافظتــي مــأرب
وتعــز إلــى شــبوة مــن أجــل مواجهــة
أبنــاء القبائــل وإدخــال المحافظــة
فــي مســتنقع الحــرب.
وأوضــح عضــو رئاســة التحالــف
الموحــد إلــى أن كل الخيــارات
مفتوحــة أمــام أبنــاء شــبوة ،ولــن
يُســمح لتجــار الحــروب بتحويــل
المحافظــة إلــى ســاحة للحــرب

وتمريــر الصفقــات الشــخصية علــى
حســاب أرواح المواطنيــن ،حســب
تعبيــره.
وأفــاد بــأن هنــاك لجان ـ ًا تصعيديــة
منبثقــة عــن اللقــاء الموســع ألبنــاء
وقبائــل الشــبوة الــذي أُقيــم الثالثــاء
( 16نوفمبــر  )2021اســتجابة
لدعــوة الشــيخ عــوض بــن الوزيــر
الــذي دعــا إلــى مواجهــة االنتهــاكات
والتعســفات والفســاد الــذي تمارســه
ســلطات هــادي فــي المحافظــة.
وفــي تغريــدة له ،أكد «الشــيخ ســالم
الخليفــي» أن مــا يحصــل فــي شــبوة
مــن قتــل وتنكيــل ألبنــاء المحافظــة
َّ
ومزكــى بفتــاوى دينيــة مــن
مؤيَّــد
خطبــاء المســاجد فــي مــأرب وقلــب
المحافظــة عتــق ،باإلضافــة إلــى
المحاضــرات الدينيــة التحريضيــة
ضــد المجلــس االنتقالــي وقواتــه،
حيــث تقــام تلــك المحاضــرات فــي
معســكرات القــوات الخاصــة التابعــة
لحــزب اإلصــاح اإلخوانــي ،حــد
وصفــه.
ولفــت إلــى أن هنــاك فتــوى مــن

مشــايخ اإلصــاح تنــص علــى أن
مــن ينتمــون للنخبــة الشــبوانية
واالنتقالــي كفــار واجــب قتلهــم،
حســب قولــه.
يشــار إلــى أن المهلــة التــي منحهــا
اللقــاء القبلــي فــي الوطــأة بمديريــة
نصــاب للشــرعية انتهــت االثنيــن
الماضــي ،وســط تجاهــل متعمــد
مــن هــادي لمطالــب أبنــاء القبائــل
المناهضــة للســلطة المحليــة
والعســكرية واألمنيــة التــي يقودهــا
الموالــون لحــزب اإلصــاح وعلــى
رأســهم المحافــظ «محمــد بــن
عديــو» ،الــذي يطالــب أبنــاء القبائــل
بإقالتــه ومحاســبة المتورطيــن
النفطيــة
الثــروات
بنهــب
وإطــاق ســراح جميــع الســجناء
مــن الحقوقييــن والناشــطين
واإلعالمييــن والسياســيين فــي
ســجون حــزب اإلصــاح الســرية فــي
مدينــة عتــق والمناطــق الخاضعــة
لســيطرة الحــزب.
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زيارة «بن زايد» إلى تركيا تفتح النار مجددًا على قيادات يمنية
«إصالحية»

أظهــرت زيــارة ولــي عهــد أبــو
ظبــي «محمــد بــن زايــد» إلــى
أنقــرة -األربعــاء -تأكيــداً علــى
حمــات الطــرد الجماعيــة لقيادات
يمنيــة فــي جماعــة «اإلصــاح»
مــن قِبــل الســلطات التركيــة.
وتُعــدُّ هــذه أول زيــارة لـ»محمــد
بــن زايــد» إلــى تركيــا منــذ
انقطــاع العالقــات بيــن البلديــن
فــي العــام  2012بســبب دعــم
أنقــره لجماعــة «اإلخــوان»
المســلمين بمــن فيهــم جماعــة
«اإلصــاح» فــي اليمــن.
ويــرى محللــون وناشــطون
أن أنقــرة تخلــت عــن قيــادات
«اإلصــاح» الذيــن يقيمــون فــي
تركيــا منــذ بدايــة الحــرب علــى
اليمــن مقابــل فتــح عالقــات
جديــدة مــن دول التحالــف ومنهــا
الســعودية واإلمــارات.
ونشــر الناشــط «محمــد عبــداهلل
الربــاب» -فــي حســابه علــى
«تويتــر» -أن أردوغــان الــذي

اســتخدم اإلخــوان كمحطــة عبــور
واســتفاد مــن أموالهــم وتجارتهم
إلنقــاذ اقتصــاد تركيــا خــال
الفتــرة الماضيــة ،تخلــى عنهــم
وباعهــم فــي ســوق النخاســة
بســعر بخــس ،حــد تعبيــره.
وأشــار «الربــاب» إلــى أن قيــادات
«اإلصــاح» لــم تفهــم أنهــا مجــرد
أوراق «كلينكــس» ،حــد قولــه!!
واألحــد 21 ،نوفمبــر الجــاري،
نقلــت صحيفــة «عــكاظ»
الســعودية عــن مصــادر يمنيــة
وصفتهــا بـ»الموثوقــة» أن
عــدداً مــن قيــادات اإلصــاح فــي
تركيــا غــادرت إلــى أمريــكا ودول
أوروبيــة ،بعــد تلقيهــا إنــذارات
مــن الســلطات التركيــة علــى
خلفيــة مواقفهــا مــن التحالــف
وقيــادات أخــرى متواجــدة فــي
الريــاض.
وذكــرت الصحيفــة أن «تــوكل
كرمــان» التــي وصفتهــا
بـ»المرتزقــة» بــدأت الترتيــب

للرحيــل إلــى الواليــات المتحــدة،
فيمــا غــادر عــدد مــن الناشــطين
ُ
والكتَّــاب وبعــض قيــادات مــن
الصــف الثانــي تركيــا إلــى دول
أوروبيــة.
وخــال نوفمبــر الجــاري ،نســقت
ونفــذت قيــادات فــي جماعــة
اإلصــاح انتخابــات لقيــادة
الجاليــة اليمنيــة فــي تركيــا،
فيمــا قاطــع العديــد مــن أبنــاء
الجاليــة تلــك االنتخابــات.
وكانــت وســائل إعــام تداولــت
فــي  19أكتوبــر الماضــي -أنبــاءعــن توجــه تركيــا إلــى تصديــر
ســاح للســعودية ،فــي تطــور
جديــد علــى العالقــات بيــن
البلديــن التــي شــهدت فتــوراً
خــال الســنوات الماضيــة.
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شورى هادي يعترف بالهزيمة ويتهم التحالف بالخذالن وتقسيم اليمن

اتهــم رئيــس مجلــس شــورى
هــادي «أحمــد عبيــد بــن دغــر»
التحالــف بخــذالن وتدميــر
الشــرعية وتقســيم اليمــن.
واعتــرف «بــن دغــر» -في سلســلة
تغريــدات علــى تويتــر -بــأن قوات
الشــرعية خســرت أمــام جماعــة
أنصــار اهلل (الحوثييــن).
وقــال «بــن دغــر»« :لــم يعــد
الهجــوم علــى الشــرعية مــن
بعــض أشــقائنا وتدميرهــا بادعــاء
هيمنــة اإلخــوان المســلمين
عليهــا (حــزب اإلصــاح) ذا معنــى
هــذا اليــوم».
وأضــاف أن تدميــر الشــرعية ونهج
تقســيم اليمــن لــم يعــد مقبــو ًال
وال مبــرراً بــأي حــال ..مشــيراً إلــى
أنهــم يحتاجــون إلــى سياســات
تغــادر خصوماتهــم التــي شــكلت
ســبب ًا أساســي ًا لخســائرهم أمــام
قــوات صنعــاء.

وأكــد «بــن دغــر» أنــه ال يمكــن
للشــرعية أن تبقــى مجــرد
صــدى للتحــوالت السياســية فــي
المنطقــة ،خصوصــ ًا بعــد تغيــر
قواعــد اللعبــة ،مبين ـ ًا أن خصــوم
األمــس لــم يعــودوا خصومـ ًا ،وأن
العالقــات بيــن دول المنطقــة
تكتســب أبعــاداً جديــدة ،حيــث
يخطــب الجميــع ود الجميــع ،وفــق
تعبيــره ،فــي إشــارة إلــى التقــارب
التركــي اإلماراتــي.
تصريحــات «بــن دغــر» تأتــي
ضمــن تبــادل االتهامــات بيــن
الشــرعية والتحالــف ،حيــث يتهــم
ٌّ
كل منهــم اآلخــر بالخــذالن
والخيانــة ،خصوصــ ًا بعــد تقــدم
قــوات صنعــاء فــي عــدد مــن
جبهــات القتــال وتحديــداً فــي
مــأرب والبيضاء وشــبوة والســاحل
الغربــي وغيرهــا مــن المناطــق.
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حضرموت ..وقفة جماهيرية رفضًا للظلم والتهميش في غيل بن يمين

نــدد أبنــاء مديريــة غيــل بــن يميــن
بمحافظــة حضرمــوت بتدهــور
األوضــاع المعيشــية والخدميــة
والتدهــور االقتصــادي جــراء انهيــار
العملــة المحليــة التــي دفعــت إلــى
انتفاضــة شــعبية انطلقــت -منتصف
أغســطس الماضــي -ضــد سياســة
التجويــع التــي يمارســها التحالــف
والشــرعية.
ورفــض أبنــاء غيــل بــن يميــن -فــي
وقفــة جماهيريــة نظموهــا الثالثــاء-
مــا وصفــوه بـ»الظلــم واإلجحــاف
والتهميــش» الــذي تتعــرض لــه
المديريــة مــن قِبــل حكومــة هــادي
والســلطة المحليــة.
وطالــب المشــاركون فــي بيــان
صــادر عــن الوقفــة بإعطــاء
مديريتهــم كمنطقــة امتيــاز حقهــا
فــي مشــاريع التنميــة والخدمــات
وتشــغيل أبنائهــا فــي الشــركات
النفطيــة ..مؤكديــن مســاندتهم
لكافــة التحــركات الشــعبية المنظمة
ومنهــا جهــود نقابــة أعضــاء هيئــة

بجامعــة
لتوحيــد
الظــروف
وانتــزاع

التدريــس ومســاعديهم
حضرمــوت والنقابــات
الموقــف تجــاه تحســين
المعيشــية للمواطنيــن
حقــوق حضرمــوت.
وأشــار البيان إلــى أن أبنــاء المديرية
يعيشــون فــي أوضــاع مأســاوية جراء
تدهــور الحيــاة المعيشــية وتــردي
الخدمــات إثــر الهبــوط المســتمر
للعملــة الوطنيــة مقابــل العمــات
األجنبيــة وانعكاســات ذلــك علــى
أســعار المــواد الغذائيــة والمشــتقات
النفطيــة والمواصــات.
الفتــ ًا إلــى أن الجميــع أصبحــوا
متضرريــن مــن هــذه األوضــاع فــي
ظــل غيــاب المعالجــات الحقيقيــة
وعــدم قيــام حكومــة هــادي
بواجباتهــا ومســؤولياتها تجــاه حياة
المواطنيــن وتأميــن معيشــتهم.
وتأتــي الوقفــة الجماهيريــة فــي
غيــل بــن يميــن بعــد أربعــة أيــام
مــن اجتمــاع قبلــي لمرجعيــة
قبائــل حضرمــوت بمدينــة ســيئون

الســبت -طالــب الســلطة المحليــةبالــوادي والصحــراء بعــدم توريــد
أي إيــرادات للبنــك المركــزي،
وتســخيرها إلنقــاذ المواطنيــن مــن
حالــة المجاعــة التــي ألقــت بظاللهــا
علــى الجميــع.
وفــي االجتمــاع ،أكــد الشــيخ «عبداهلل
صالــح الكثيــري» -رئيــس المرجعية-
أن الظــروف الصعبــة التــي تشــهدها
البــاد تتطلــب مزيــداً مــن التكاتــف
وتوحيــد الجهــود مــن أجــل ضمــان
حيــاة كريمــة وآمنــة للمواطنيــن..
مشــدداً علــى ضــرورة أن تقــوم
ســلطات هــادي بالــدور المُنــاط بهــا
إزاء الوضــع العــام الــذي يتجرعــه
المواطنــون يومــ ًا بعــد يــوم.
واعتبــر االجتمــاع مــا يعانيــه
المواطنــون جــراء الظــروف
المعيشــية الصعبــة التــي أثقلــت
كواهلهــم ينــذر بخطــر محــدق
وثــورة جيــاع قادمــة ال محالــة.
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بسبب انتهاكاتها ..تحذيرات دولية من وصول اإلمارات إلى «اإلنتربول»

أكــد مســؤوالن فرنســيان أن وصول
ضابــط فــي الشــرطة اإلماراتيــة
متهــم بارتــكاب جرائــم تعذيــب إلــى
رئاســة «اإلنتربــول» يشــكل خطــراً
حقيقيــ ًا وقــد ينــزع الشــرعية عــن
المنظمــة التــي يقــع مقرهــا فــي
فرنســا.
ودعــا «لــوران ووكيــه» -رئيــس
منطقــة أوفيــرن رون ألــب -و»برونــو
برنــار» -رئيــس مدينــة ليــون حيــث
المقــر العــام لإلنتربــول -وزيــر
الداخليــة «جيرالــد دارمانــان»
إلــى «اليقظــة» إزاء احتمــال
وصــول المفتــش العــام فــي وزارة
الداخليــة اإلماراتيــة «أحمــد ناصــر
الريســي» إلــى رئاســة «المنظمــة
الدوليــة للشــرطة الجنائيــة» ،خــال
االنتخابــات التــي تنظمهــا اإلنتربــول
الخميــس -فــي إســطنبول بتركيــا.وأشــارا -فــي رســالة مشــتركة
إلــى وزيــر داخليــة فرنســا -إلــى
أن الضابــط اإلماراتــي «الريســي»
تالحقــه دعــوى قضائيــة الرتكابــه

جرائــم تعذيــب بحــق معــارض
سياســي رهــن االحتجــاز فــي
اإلمــارات حاليــ ًا ،رفعهــا ضــده
شــاكون بريطانيــون ومنظمــة غيــر
حكوميــة تمثــل المعتقــل ،منوهَيــن
بــأن ترشــيح شــخص تالحقه شــكاوى
يشــكل خطــراً وقــد ينــزع الثقــة عــن
اإلنتربــول ويســيء لفرنســا التــي
يقــع مقــر المنظمــة فيهــا.
يشــار إلــى أن  35برلمانيــاً
فرنســي ًا عبَّــروا -منتصــف شــهر
يونيــو الماضــي -عــن اســتنكارهم
لترشــح الضابــط اإلماراتــي لرئاســة
منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة
(اإلنتربــول) ،فــي حيــن تســتهدفه
شــكوى فــي فرنســا بتهمــة
«تعذيــب» ناشــط حقوقــي إماراتــي،
وطالبــوا الرئيــس الفرنســي
إيمانويــل ماكــرون بمعارضــة
ترشــيح الضابــط اإلماراتــي
للمنصــب ،مؤكديــن أن «الريســي»
مســؤول بشــكل مباشــر عــن أجهــزة
الشــرطة فــي بــاده التــي تعمــل

بإفــات شــبه كامــل مــن العقــاب»،
واتهمــوه بلعــب «دور مركــزي فــي
االعتقــال التعســفي واالنتهــاكات
التــي عانــى منهــا العديــد مــن
ناشــطي حقــوق اإلنســان».
وتواجــه اإلمــارات اتهامــات وإدانــات
واســعة مــن قِبــل منظمــات حقوقية
دوليــة بإنشــاء وإدارة ســجون
ومعتقــات ســرية فــي اليمــن ،حيــث
كشــفت المنظمــات عــن ســجون
ســرية للقــوات اإلماراتيــة فــي
العديــد مــن المــدن فــي المحافظات
الجنوبيــة يتعــرض المعتقلــون
فيهــا للتعذيــب الجســدي والنفســي
واالغتصــاب ،مشــيرة إلــى أن عمليات
االعتقــال والتعذيــب طالــت حتــى
األطفــال ،والتــورط بارتــكاب جرائــم
ضــد الســجناء ترتقــي إلــى مصــاف
جرائــم حــرب.
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المنطقة الحرة عدن ..بين تفريط حكومة هادي وأجندة اإلمارات (تقرير)

تقريــر خــاص – وكالــة عــدن
ا إل خبا ر يــة
فــي ســياق الحــرب االقتصاديــة
يدفــع التحالــف الســعودي اإلماراتــي
بحكومــة هــادي إلــى إغــاق منافــذ
اليمــن البحريــة عبــر الضغــط بــكل
الطــرق لتحويــل التجــارة اليمنيــة
التــي تتدفــق وتصــدر عــن تلــك
المنافــذ إلــى موانــئ عــدن ،وتحــت
واحــد مــن أهــم شــعارات الحــرب
والحصــار المناقضــة للممارســات
علــى األرض ،حيــث تتحجــج تلــك
المســاعي بذريعــة النهــوض بواقــع
مينــاء عــدن التجــاري ،وإحيــاء
المنطقــة الحــرة األهــم فــي اليمــن
والمنطقــة ،بحكــم موقعهــا فــي
ملتقــى قارتــي آســيا وأفريقيــا،
واألقــرب بيــن مناطــق القارتيــن
الحــرة مــن أهــم منفــذ بحــري
للحركــة التجاريــة العالميــة.
الغمــوض الــذي يكتنــف تلــك
الشــعارات ويغالــط العامة مــن أبناء
مناطــق ســيطرة التحالــف ،يترجــم
مســاعي تدميريــة خفيــة ،ســرعان
مــا تفضحهــا صراعــات االنتقالــي

وحكومــة هــادي المحتدمــة علــى
المينــاء وإدارة المنطقــة ،كاشــفة
مجريــات ومســاومات بيــع ســيادي
تحــت الطاولــة تُجــرى فــي فنــادق
الريــاض مــع حكومــة هــادي التــي
تعــرف جيــداً أنهــا لــم تعــد ســوى
أداة فــي يــد المملكــة ،واألهــم أن
صراعهمــا (االنتقالــي وحكومــة
هــادي) هــو اآلخــر يعكــس تبايــن
أجنــدة أبــو ظبــي والريــاض إزاء
المنطقــة الحــرة بعــدن ،كواحــدة
مــن أهــم مــوارد اليمــن االقتصاديــة
الفريــدة.
وفيمــا يتحــرك هــذه األيــام رئيــس
مجلــس وزراء حكومــة هــادي فــي
المنطقــة الحــرة مدعومــ ًا بإعــام
التحالــف ،يرفــع مســؤولون فــي
حكومتــه ،أصواتهــم الرافضــة
لسياســات التحالــف فــي األراضــي
التــي يســيطر عليهــا ،معتبريــن تلك
التحــركات والوعــود التــي ســتمضي
كســابقاتها ،خطــوات تمهــد لتدميــر
المنطقــة الحــرة ،مشــددين -فــي
الوقــت ذاتــه -علــى عــدم الســماح
لتلــك المســاعي بتدميــر المنطقــة
الحــرة أو إلغائهــا ،عبــر شــرعنة

مــا اســتُحدث علــى أراضيهــا مــن
عشــوائيات ومشــاريع خــارج قــرار
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ()65
لســنة 1993م بشــأن المواقــع
والحــدود الجغرافيــة التــي ســيبدأ
فيهــا تطبيــق نظــام المنطقــة
الحــرة فــي مدينــة عــدن وتعديالتــه.
المنطقــة الحــرة -التــي خُصــص لها
 15موقع ـ ًا مــن األراضــي وبمســاحة
( )32348هكتــاراً -تشــكل منطقــة
جــذب للمســتثمرين انطالقــ ًا مــن
مزايــا عديــدة ال تتوافــر مجتمعــة
فــي أي مــكان فــي المنطقــة ،مــن
المدخــل الطبيعــي إلــى المينــاء
بعمــق  40متــراً بقنــوات ســهلة
التعميــق ،ووفــرة األرض الصالحــة
للتوســعة والتنميــة ،والمــوارد
البشــرية المحليــة رخيصــة التكلفــة،
وإتاحــة الملكيــة األجنبيــة ،%100
واإلعفــاء مــن ضرائــب األربــاح
التجاريــة والصناعيــة وضرائــب
الدخــل لمــدة  15ســنة قابلــة
للتجديــد لـــ 10ســنوات إضافيــة،
وحريــة تحويــل رؤوس األمــوال
واألربــاح إلــى خــارج المنطقــة الحــرة،
وعــدم وجــود أي قيــود علــى العملــة،
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وإعفــاء العامليــن غيــر اليمنييــن
مــن ضرائــب الدخــل ،وعــدم وجــود
قيــود علــى اســتقدام واســتخدام
العمالــة األجنبيــة.
تلــك المؤهــات كانــت مصــدر
المخــاوف اإلماراتيــة ومبعــث
أطماعهــا فــي الســيطرة علــى عــدن؛
إذ سيســهم قيــام دولــة قويــة فــي
الدفــع بالمنطقــة الحــرة إلــى صدارة
مناطــق التجــارة الحــرة فــي غــرب
آســيا وشــرق أفريقيــا ،وهذا ســيمثل
ضربــة كبيــرة لموانــئ دبــي؛ لذلــك
فقــد ســعت إلــى وضــع يدهــا عليهــا
منــذ بدايــة التســعينيات ،عندمــا
أقــرت حكومــة الوحــدة آنــذاك إنشــاء
منطقــة التجــارة الحــرة فــي المدينة،
حتــى اســتحوذت شــركة موانــئ دبــي
العالميــة علــى عقــد اســتئجار مينــاء
عــدن وتشــغيل منطقتــه الحــرة
بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع
الحكومــة اليمنيــة فــي 2008م.
وترجمــة لتلــك المخــاوف تعمــدت
اإلمــارات عــدم الوفــاء ببنــود
االتفــاق الموصولــة بتطويــر
المينــاء ،بــل أهملتــه حتــى تهالكــت
أدواتــه وتراجــع نشــاطه ،فبعــد أن
كان يســتوعب  500ألــف حاويــة
فــي العــام الواحــد قبــل توقيــع
االتفاقيــة ،وكان مــن المفتــرض
أن يرتفــع اســتيعابه إلــى مليــون
حاويــة خــال مــدة محــددة ،انخفض
العــدد إلــى  270ألــف حاويــة
فقــط فــي عــام 2011م ..مــا دفــع
بالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
إلــى التوجــه بطلــب رســمي إلــى
الحكومــة اليمنيــة لفســخ العقــد
المبــرم مــع أبــو ظبــي ،وهــو مــا تــم
فــي أغســطس 2012م ،بعــد خمــس
ســنوات مــن توقيــع العقــد.
خــروج اإلمــارات مــن مينــاء عــدن
والمنطقــة الحــرة حــوَّل مخاوفهــا
إلــى أطمــاع ،خصوص ـ ًا مــع مــا تمــر
بــه اليمــن مــن صراعــات أضعفــت
مؤسســات الدولــة ،فســعت بشــتى
الســبل إلــى تعطيــل مفاوضــات
الجمهوريــة اليمنيــة مــع عــدد مــن
الشــركات العالميــة لتطويــر المينــاء
وتشــغيل المنطقــة الحــرة ،وفــق
مســؤول يمنــي صــرح بذلــك فــي
2018م ،مؤكــداً الــدور اإلماراتــي
فــي إفشــال المفاوضــات اليمنيــة
الصينيــة فــي نهاية 2012م بشــأن

دخــول شــركات صينيــة عمالقــة فــي
عمليــات تطويــر المينــاء.
ومــع تحــول الحــرب العســكرية
الخاطفــة -كمــا كان مخططــ ًا لهــا-
إلــى حــرب مفتوحــة لســنوات لــم
يحــدد عددهــا؛ تكشــفت األجنــدة
اإلماراتيــة والســعودية مــن وراء
حشــد ذلــك التحالــف الــذي تســاقط
مــن حولهمــا ،مــع بــروز األهــداف
االقتصاديــة البحتــة مــن الحــرب،
وســيطرت اإلمــارات علــى عــدن عبــر
ذراعهــا المســلح (االنتقالــي) ،ثــم
بعــد ذلــك تعلــن صوريــ ًا رحيــل
قواتهــا مــن اليمــن ،ودفعــت مــع
المملكــة إلــى اتفــاق الريــاض
بيــن االنتقالــي وحكومــة هــادي،
كخطــوة اعتبرهــا المحللــون
محاولــة إماراتيــة للظهــور بلبــاس
المســاعي الناهضــة بالمينــاء
والمنطقــة الحــرة ،غيــر أن اســتطالة
الحــرب أســهمت فــي ارتفــاع معــدل
التأميــن علــى الســفن التــي ســتأتي
إلــى المينــاء للتــزود بالوقــود.
وألن مينــاء الحديــدة يُعــدّ األهــم
فــي خاصــرة البحــر األحمــر واألقــرب
للســفن المــارة بخــط المالحــة
الدوليــة والتجــارة العالميــة ،فقــد
عمــدت الســعودية واإلمــارات إلــى
اســتهدافه وإحــكام حصــاره لتحويل
الســفن التجاريــة اليمنيــة وغيــر
اليمنيــة لإلبحــار جبــراً صــوب مينــاء
عــدن ،منــذ بدايــة الحــرب 2015م،
وصعَّــدت الحصــار األشــمل فــي
نهايــة 2017م وال يــزال محاصــراً
حتــى اليــوم.
ويشــير المحللــون الدوليــون
المعنيــون بالملــف اليمنــي أن خلــف
األجنــدات االقتصاديــة لإلمــارات فــي
اليمــن عامــة ،وتحديــداً فــي مينــاء
عــدن والمنطقــة الحــرة ،دوائــر
وشــركات كبــرى عالميــة ،مدفوعــة
بقــوى االســتعمار القديــم لتنفيــذ
األطمــاع الرأســمالية واالحتــكارات
العالميــة الكبــرى ،مؤكديــن أن
اإلمــارات ســتجد نفســها فــي نهايــة
المطــاف مجــرد أداة.
األغــرب فــي مســألة األجنــدة
اإلماراتيــة وانكشــاف ممارســاتها
الســاعية للســيطرة علــى المــوارد
اليمنيــة -حســب المحلليــن -يكمــن
فــي صمــت حكومــة هــادي فــي
الريــاض ،ومحاولة إبــداء اهتماماتها

األربعاء
بالمنطقــة الحــرة مــن فتــرة زمنيــة
إلــى أخــرى وبشــكل مناســباتي ال
أكثــر ،وهــو مــا نشــأ علــى إثــره تيــار
معــارض بقــوة لصمــت حكومــة
هــادي ومــن داخلهــا ،يعتبــر صمتها
وتقوقعهــا وعجزهــا دليــ ً
ا واضحــ ًا
علــى بيــع الســيادة والمــوارد
النفطيــة والغازيــة ،مقابــل اإلقامــة
فــي فنــادق الريــاض ،فــي شــرعنةٍ
واضحــة للحــرب علــى البــاد.
الحــرب أيضــ ًا أتاحــت الفرصــة
إلدارات المنطقــة المتعاقبــة منــذ
بــدء الحــرب فــي مــارس 2015م
ألن تحــول أراضــي المنطقــة الحــرة
إلــى مســرح الســتحداثات بنيويــة
عشــوائية ،واإلخــال بمخطــط
المنطقــة؛ إذ كشــف تقريــر الجهــاز
المركــزي للرقابــة والمحاســبة فــي
عــدن -فــي يوليــو 2019م -جملــة
مــن التصرفــات غيــر القانونيــة
مسَّــت بمســاحات واســعة مــن
أراضــي المنطقــة الحــرة ،منهــا
مــا تقــف وراءه إدارة المنطقــة
الحــرة عــدن نفســها ،والهيئــة
العامــة لألراضــي والمســاحة
والتخطيــط العمرانــي ،ومنهــا مــا
تــم بتوجيهــات الســلطة المحليــة
والقضــاء ،ومنهــا مــا هــو موصــول
بحــاالت بســطٍ وتعــدٍّ مــن قِبــل
جهــات وشــخصيات عســكرية نافذة.
وأدان التقريــر جميــع اإلدارات
المتعاقبــة علــى المنطقــة الحــرة
بعــدم االلتــزام بتخصيــص
القطاعــات لخلــق مناطــق متجانســة،
ومشــاريع ذات نســيج مترابــط
بغــرض توفيــر الخدمــات والبنــى
األساســية المالئمــة لهــا ..مؤكداً أن
إدارات المنطقــة الحــرة ألغــت ميــزة
اختصــاص القطــاع (المخصــص)
وفــق قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء
رقــم  65لســنة 1993م ،لتطويــر
مينــاء كالتكــس وإيجــاد أماكــن
للتخزيــن والتوســع ،باإلضافــة إلــى
خلــق منطقــة للصناعــات الخفيفــة
وذلــك مــن خــال الترخيــص المكثف
للمشــاريع الســكنية غيــر المســموح
بالترخيــص لهــا ،متجــاوزة بذلــك
تنبيــه الجهــاز باســتمرارها فــي
مخالفــة القانــون مــا ترتــب علــى
ذلــك اســتقطاع مســاحات كبيــرة.
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اجتماع مشترك يقر بفشل األمن في عدن

أظهــر اجتمــاع مشــترك للجنــة
األمنيــة وقيــادات أمنيــة فــي
عــدن ،جوانــب الفشــل األمنــي
المتواصــل فــي المدينــة بعــد
االعترافــات المتكــررة بتــورط
قيــادات أمنيــة فــي نهــب
األراضــي.
وأقــر االجتمــاع الــذي عُقــد
األربعــاء -برئاســة «أحمــدلملــس» محافــظ عــدن األميــن
العــام لألمانــة العامــة لهيئــة
رئاســة المجلــس االنتقالــي
الجنوبــي ،تشــكيل وحــدة أمنيــة
متخصصــة لحمايــة األراضــي
التــي ثبــت تــورط قيــادات أمنيــة
وعســكرية فــي الســطو عليهــا
و نهبهــا .
وجــاء االجتمــاع بعــد أيــام مــن
اعتــراف مديــر أمــن عــدن «مطهــر
الشــعيبي» وقائــد قــوات الحــزام
األمنــي «جــال الربيعــي» -األحــد

 21نوفمبــر الجــاري -بوقــوف
قيــادات أمنيــة وعســكرية تابعــة
للمجلــس االنتقالــي فــي عمليــات
نهــب األراضــي العامــة والخاصــة
بمدينــة عــدن.
وأقــر «الربيعــي» بالممارســات
التــي وصفهــا بـ»الخاطئــة» التــي
تقــوم بهــا قيــادات أمنيــة لنهــب
األراضــي ..مؤكــداً أن بعــض
القيــادات تقــوم بعمليــات ضبــط
ناهبــي األراضــي لكنهــا تقــوم
باالســتيالء علــى نصــف األراضــي.
وتســاءل ناشــطون -علقــوا
علــى اعتــراف «الربيعــي» -عــن
حالــة التكتــم فــي إعــان أســماء
القيــادات األمنيــة التــي تســطو
علــى األراضــي وتقديمهــا
للمحاكمــة فــي حــال كانــت هنــاك
جديــة فــي مواجهــة الفاســدين؟!
وأكــدوا أن مــن يعبثــون بعــدن
ويبســطون علــى األراضــي

ويمارســون الفســاد ويحمــون
الباســطين والمتنفذيــن هــم
ضبــاط يعملــون تحــت إمــرة
«مطهــر الشــعيبي» و»جــال
الربيعــي».
وكان مأمــور دار ســعد «أحمــد
عقيــل بــاراس» القيــادي فــي
المجلــس االنتقالــي أقــر -فــي
العاشــر مــن أغســطس الماضــي-
بتــورط قــوات أمنيــة وعســكرية
مواليــة للمجلــس فــي عمليــات
نهــب األراضــي والممتلــكات
بعــدن.
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أسعار الروتي ترتفع إلى مستويات قياسية في المخا

ارتفعــت أســعار الروتــي إلــى
مســتويات قياســية فــي مدينــة
المخــا التابعــة لمحافظــة تعــز،
والخاضعــة لســيطرة التحالــف.
فــيالمواطنــون
وأكــد
تصريحــات صحفيــة -أن القــرص
الروتــي أرتفــع مــن  40ريــا ًال إلــى
 60ريــا ًال ،األمــر الــذي ضاعــف
معاناتهــم خصوصــ ًا فــي ظــل
التهــاوي المســتمر للعملــة
المحليــة واألوضــاع االقتصاديــة
والمعيشــية والخدمية المأســاوية
والتــي قضــت علــى آمــال آالف
ُ
األســر فــي حيــاة كريمــة فــي
مناطــق الشــرعية.
وحمَّــل المواطنــون التحالــف
وأطرافــه مســؤولية االســتمرار
فــي ممارســة سياســة التجويــع
إركاعهــم
إلــى
الهادفــة
وإخضاعهــم وصــرف أنظارهــم
عــن المشــاريع االســتعمارية

التــي تســتهدف الجــزُر والموانــئ
اإلســتراتيجية
والمواقــع
المســيطرة علــى المالحــة البحرية
وحركــة التجــارة العالميــة.
ويأتــي ذلــك ضمــن الجــرع
المتتاليــة فــي أســعار المــواد
الغذائيــة والمشــتقات النفطيــة
ورســوم الضرائــب والجمــارك التي
تفرضهــا حكومــة المناصفــة فــي
مناطــق ســيطرتها ،األمــر الــذي
صاعــد الكارثــة اإلنســانية األســوأ
عالميــ ًا ،كمــا وصفتهــا التقاريــر
األمميــة ،إذ جعلــت أبنــاء تلــك
المناطــق عاجزيــن عــن توفيــر
لقمــة العيــش ألســرهم ،بعــد أن
تجــاوز ســعر الخمســين الكيلــو
مــن الدقيــق حاجــز الـــ 40ألــف
ريــال.
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تدريبــات عســكرية أمريكيــة فــي خليــج عــدن واتهامــات للشــرعية بالتنــازل
عــن ســيادة اليمــن

قوبلــت العمليــات العســكرية التــي
تواصــل القــوات البحريــة األمريكيــة
تنفيذهــا فــي خليــج عــدن ،باســتياء
واســع فــي األوســاط السياســية
اليمنيــة.
وقــال سياســيون وإعالميــون إن مــا
تقــوم بــه القــوات األمريكيــة فــي
الميــاه اليمنيــة يؤكــد تنــازل حكومة
هــادي عــن ســيادة الجمهوريــة
اليمنيــة علــى مــا يقــارب 2500
كيلومتــر مــن الســواحل اليمنيــة،
وإباحتهــا للقــوات األجنبيــة.
ولفتــوا إلــى أن تحويــل الميــاه
اإلقليميــة اليمنيــة إلــى مياديــن
مفتوحــة لتدريبــات القــوات البحريــة
األمريكيــة ،يشــير إلــى أن الســيطرة
األجنبيــة علــى الســواحل والجــزُر
اليمنيــة أصبحــت واقع ـ ًا مســلم ًا بــه
مــن قِبــل حكومــة هــادي.
ودشــنت قــوات البحريــة األمريكيــة
تدريبــات بالذخيــرة الحيــة فــي خليــج
عــدن ،مــن علــى متــن البارجــة يــو
إس إس بيــرل هاربــور ،التــي قامــت

بنشــرها فــي الســواحل اليمنيــة.
وقالــت القيــادة المركزيــة األمريكية
األربعــاء -إن انتشــار الســفينة يــوإس إس بيــرل هاربــور ،باإلضافــة
إلــى الوحــدة االستكشــافية الـــ11
وقيامهــا بإجــراء هــذه التدريبــات،
يأتــي ضمــن عملياتهــا البحريــة
فــي منطقــة عمليــات األســطول
الخامــس.
وعرضــت القيــادة األمريكيــة صــوراً
للمروحيــة طــراز ((53E u-CH
تابعــة لمشــاة البحريــة األمريكيــة
(المارينــز) ،أثنــاء هبوطهــا علــى
ســطح ســفينة النقــل البرمائيــة
(يــو إس إس بورتالنــد) ،موضحــة أن
الســفينة الحربيــة تبحــر حاليــ ًا فــي
بــاب المنــدب.
يشــار إلــى أن قــوات البحريــة
األمريكيــة أجــرت -فــي األول مــن
نوفمبــر الجــاري -منــاورة عســكرية
شــاركت فيهــا قــوات جويــة مــن
البحريــن ومصــر والســعودية إلــى
جانــب قــوات صهيونيــة فــي خليــج

عــدن وبــاب المنــدب بتنســيق
مــن القيــادة المركزيــة األمريكيــة
«ســنتكوم».
وكانــت أوســاط سياســية وعســكرية
وإعالميــة يمنيــة أطلقــت -الثالثــاء-
تحذيــرات ممــا أســمتها حملــة
ممنهجــة يقودهــا التحالــف فــي
اليمــن لتســليم موانــئ وجــزُر
يمنيــة إلــى أطــراف وصفتهــا
باالســتعمارية ،مــن بينهــا أمريــكا
وبريطانيــا وإســرائيل ،وذلــك بعــد
وصــول باخــرة إماراتيــة إلــى جزيــرة
«عبــد الكــوري» التابعــة ألرخبيــل
ســقطرى تحمــل علــى متنهــا معدات
وأســلحة ثقيلــة ،قالــت المصــادر
إنهــا اســتُقدمت بغــرض إنشــاء
قاعــدة عســكرية بإشــراف خبــراء
غربييــن وإســرائيليين.
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«معين» يتوعد بمواجهة التحركات الشعبية ويكرر تصدير الوعود

توعــد رئيــس حكومــة هــادي
«معيــن عبدالملــك» بمواجهــة
كل التحــركات المنــددة بالتدهــور
المســتمر للملفــات المتعلقــة
بمعيشــة المواطنيــن ،واصف ًا تلك
التحــركات بالحمــات التحريضيــة
والتشــويهية التــي تعمــل علــى
إثــارة الفوضــى والعنــف وتعطيــل
المؤسســات الحكوميــة.
وكــرر «معيــن» -خــال اجتماعــه
مــع أعضــاء حكومتــه فــي عــدن-
نفــس الوعــود التــي يطلقهــا فــي
كل اجتمــاع يعقــده مــع أعضــاء
حكومــة المناصفــة فــي عــدن،
وســط اســتياء مــن اســتمرار
تصديــر الوعــود التــي وُصفــت
بالزائفــة المتعلقــة بإصــاح
وتحســين األوضــاع المأســاوية
التــي تشــهد تدهــوراً مســتمراً
منــذ قرابــة  7ســنوات.
ويــرى مراقبــون أن نتائــج

اجتماعــات حكومــة المناصفــة معانــاة المواطنيــن فــي مناطــق
التــي يرأســها معيــن عبدالملــك ســيطر تها .
غيــر مجديــة وال يتــم تطبيقهــا
بصــورة عمليــة علــى أرض
الواقــع ،وأنهــا مجــرّد مخــدِّر
للشــارع الغاضــب ،بدليــل تصاعــد
التهــاوي لألوضــاع االقتصاديــة
والمعيشــية والخدميــة واألمنيــة
والعســكرية ،بعــد كل اجتمــاع
لمعيــن ووعــوده.
مشــيرين إلــى أن العملــة
المحليــة تواصــل التدنــي أمــام
بقيــة العمــات حيــث تجــاوزت
 1500ريــال أمــام الــدوالر
الواحــد ،األمــر الــذي يكشــف حجــم
الفســاد المالــي واإلداري الــذي
تغــرق فيــه حكومــة هــادي ،التــي
تســتولي علــى الثــروات النفطيــة
والموانــئ البريــة والبحريــة
والجويــة ،وتســتخدمها فــي
مصالحهــا الخاصــة بــد ًال مــن رفــع
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وقفة ومسيرة راجلة بعدن ترفضان سياسة التجويع واإلذالل

رفضــت وقفــة احتجاجيــة شــارك
فيهــا عــدد مــن المواطنيــن
والصحفييــن
والناشــطين
والمثقفيــن فــي عــدن ،سياســة
التجويــع واإلذالل التــي يمارســها
التحالــف وحكومــة المناصفــة فــي
المدينــة.
وأكــد المشــاركون فــي الوقفــة
األســبوعية التــي نظمتهــا
مجموعــة «حقــوق المواطــن»
بعــدن -األربعــاء -فــي جولــة
الغــزل والنســيج بمديريــة الشــيخ
عثمــان؛ أن عــدن تئــن اليــوم
مــن الجــوع والفقــر والحاجــة،
وتتعــرض كل يــوم لجــرع غيــر
معلنــة تســببت بحرمــان المواطن
مــن العيــش الكريــم.
وأضافــت مجموعــة حقــوق
المواطــن -فــي تصريــح صفحــي
صــادر عــن الوقفــة -أن حكومــة
هــادي والســلطة المحليــة
لــم تكتفيــا بتجاهــل معالجــة
األوضــاع بــل ســاهمتا فــي زيــادة

حجــم المعانــاة بجــرع ســعرية
للمشــتقات النفطيــة أثقلــت
كاهــل المواطــن وأوقفــت حــال
النــاس ،حــد تعبيرهــا.
وأشــارت إلــى أن عــدن تتعــرض
لحالــة مــن التجهيــل وتعطيــل
الدراســة الجامعيــة وحركــة
المواطنيــن داخــل المدينــة
بســبب االرتفــاع الجنونــي ألســعار
النقــل.
وعقــب الوقفــة انطلقــت مســيرة
راجلــة إلــى ســاحة الشــهداء فــي
مديريــة المنصورة رددت شــعارات
(ال لسياســة التجويــع واإلذالل)
و(قســم ًا أن نعيــش أحــراراً) و(ال
لزيــادة األســعار ال للفقــر ال
للجــوع) و(حقنــا حــق مشــروع).
وجــاءت الوقفــة والمســيرة الراجلة
بالتزامــن مــع عصيــان مدنــي
َّ
يُنفــذ فــي عــدن يومــي األربعــاء
واالثنيــن مــن كل أســبوع ،وفــق
منشــورات ورقيــة نشــرتها «حرائر
عــدن» ،للمطالبــة بتحســين

الوضــع المعيشــي وإيقــاف
التهــاوي المســتمر للعملــة
المحليــة وغيرهــا مــن األزمــات
والجــرع التــي حوَّلــت حيــاة
المواطنيــن إلــى جحيــم ومعانــاة.
ودفعــت سياســة التجويــع
والتركيــع التــي ينتهجهــا التحالف
وحكومــة المناصفــة ،وعصفــت
بــكل المجــاالت (اقتصاديــة
ومعيشــية وخدميــة وأمنيــة) فــي
مناطــق ســيطرتهما ،المواطنيــن
إلــى الخــروج فــي انتفاضة شــعبية
فــي أغســطس الماضــي،-ورغــم قمعهــا مــن قــوات األمــن
وســقوط عــدد مــن المحتجيــن
قتلــى وجرحــى ،إال أن الغليــان
مــا زال مســتمراً مــع تصاعــد تلــك
السياســات ،ويتوقــع المحللــون
أن ينفجــر بــركان الجيــاع وتجــرف
حممــه كل مــن يقــف فــي طريقــه.
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لقاء في عدن يعكس االستهتار بمأساة قدامى الضباط

عكــس لقــاء لقيــادات الهيئــة
العســكرية العليــا للجيــش واألمن
الجنوبــي مــع وزيــر الخدمــة
المدنيــة فــي حكومــة «هــادي»
اســتمرار تجاهــل الشــرعية
المتقاعديــن
الســتحقاقات
العســكريين ورفضهــا التعاطــي
مــع واقعهــم المأســاوي.
وبحســب مواقــع المجلــس
االنتقالــي ،التقــت قيــادات الهيئــة
العســكرية المعنيــة بمتابعــة
المتقاعديــن
اســتحقاقات
العســكريين فــي عــدن بوزيــر
الخدمــة المدنيــة عــن حصــة
المجلــس االنتقالــي فــي حكومــة
المناصفــة «عبــد الناصــر أحمــد
الوالــي» وبحثــت معه اســتحقاقات
العســكريين المتقاعديــن وآليــة
صــرف المرتبــات واســتمراريتها.
إعالميــون لفتــوا إلــى عــدم
عالقــة «الوالــي» أو وزارتــه

المتقاعديــن
بإشــكالية
العســكريين ،مشــيرين إلــى أن
اللقــاء يعكــس اســتمرار تجاهــل
الشــرعية الســتحقاقات الضبــاط
المتقاعديــن (قدامــى الجيــش
واألمــن) ،كمــا يؤكــد تواطــؤ
وزراء حصــة االنتقالــي مــع بقيــة
أعضــاء حكومــة «هادي» ورئيســها
«معيــن عبــد الملــك» الــذي
كان مــن المفتــرض أن يلتقــي
بقيــادات هيئــة قدامــى الضبــاط.
جــاء االجتمــاع وســط دعــوات
أطلقهــا ضبــاط متقاعــدون
ومبعــدون قســراً للخــروج فــي
تظاهــرات بمدينــة عــدن؛ احتجاج ًا
علــى مــا أســموها «مؤامــرة
االنتقالــي والشــرعية» ضدهــم،
وتنديــداً بصــرف اســتحقاقات
شــهرين لقــوات االنتقالــي بواقــع
 720ألــف ريــال لــكل فــرد فيمــا
قدامــى الضبــاط يعانــون مــع

أســرهم مــن وضــع معيشــي
صعــب أســفر عــن وفــاة المئــات
منهــم بذبحــات صدريــة وانتحــار
عــدد منهــم جــراء اســتمرار قطــع
اســتحقاقاتهم لنحــو  16شــهراً.
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األوضاع المأساوية تعطل العملية التعليمية في جامعة عدن

أعلــن طــاب جامعــة عــدن تنفيــذ
إضــراب شــامل عــن التعليــم،
ابتــداء مــن الخميــس  25نوفمبــر
الجــاري؛ احتجاجــ ًا علــى الظــروف
الصعبــة التــي يمــرون بهــا.
وأرجــع الطــاب فــي قســم
الكمبيوتــر بجامعــة عــدن ،فــي
بــاغ صحفــي ،اإلضــراب إلــى
الظــروف القاســية التــي يعانــون
منهــا جــراء ارتفــاع تعرفــة
المواصــات التــي بلغــت 800
ريــال للتنقــل فــي مديريــات
عــدن ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع
المســتلزمات الدراســية.
محمِّليــن حكومــة المناصفــة
والتحالــف مســؤولية مضاعفــة
معانــاة المواطنيــن وعــدم
معالجــة األوضــاع االقتصاديــة
والمعيشــية التــي تعصــف بهــم
منــذ قرابــة  7ســنوات.
وســبق أن َّ
نفــذ طــاب وأكاديميــو

جامعــة عــدن وقفــات احتجاجيــة
واعتصامــات وإضرابــات شــاملة؛
تنديــداً بعــدم تحســين أوضــاع
واألكاديمييــن
المتعاقديــن
وغيرهــا مــن المطالــب الحقوقيــة
المشــروعة.
وتعيــش المحافظــات الخاضعــة
لســيطرة التحالــف أوضاعــ ًا
مأســاوية حولــت حيــاة المواطنين
مــآس ومعانــاة مســتمرة،
إلــى
ٍ
وســط تجاهــل التحالــف وأطرافــه
مســؤوليتهم فــي رفــع تلــك
المعانــاة ومعالجــة تلــك الملفــات
المتعلقــة بحيــاة مالييــن
البســطاء المطحونيــن بين شــقي
رحــى الفقــر واألزمــات.
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بعد انقضاء المهلة ..قبائل شبوة تتجه نحو التصعيد

وجَّــه الشــيخ «عــوض محمــد بــن
الوزيــر» -عضــو برلمان الشــرعية،
العائــد مؤخــراً مــن اإلمــارات-
دعــوة إلــى كافــة أبنــاء شــبوة
ومشــايخها ووجهائهــا ومثقفيهــا
وكل منظمــات المجتمــع المدنــي،
لحضــور اللقــاء التشــاوري الــذي
مــن المقــرر انعقــاده صبــاح
الخميــس فــي نصــاب.
وأشــار فــي الدعــوة إلــى أن اللقــاء
ســيتم مــن خاللــه مناقشــة آخــر
المســتجدات واتخــاذ قــرارات
تصــب فــي مصلحــة المحافظــة
تتعلــق بمــا تشــهده شــبوة مــن
أوضــاع.
وتأتــي الدعــوة بعــد انتهــاء
المهلــة التــي منحهــا لقــاء الوطأة
الموســع ألبنــاء وقبائــل شــبوة
الثالثــاء الماضــي -للشــرعية كيتســتجيب لمطالــب المواطنيــن
المشــروعة ،التــي مــن بينهــا

إقالــة مســؤولي الســلطة المحليــة
وعلــى رأســها المحافــظ «محمــدبــن عديــو» -التــي أدخلــت
المحافظــة فــي أوضــاع مزريــة
وبالغــة الخطــورة ،ومحاســبة
المتورطيــن فــي قضايــا الســلب
والنهــب والتقطعــات واالعتــداءات
علــى المواطنيــن األبريــاء،
وكذلــك الكشــف عــن مصيــر
اإليــرادات النفطيــة.
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«صالح» يهاجم الشرعية ويتهمها بشن حرب اقتصادية على المواطنين

هاجــم نائــب رئيــس الدائــرة
اإلعالميــة للمجلــس االنتقالــي
الجنوبــي «منصــور صالــح»
الشــرعية متهم ـ ًا إياهــا بالتواطــؤ
مــع قيــادة البنــك المركــزي
الفاســدة فــي عــدن .
وأكــد منصــور -فــي تغريــدة علــى
تويتــر -أن الشــرعية تســتخدم
قيــادة البنــك المركــزي فــي حربها
التــي وصفهــا بالقــذرة ضــد
المواطنيــن ،والتــي تســتهدف
الجانــب االقتصــادي والمعيشــي.
وأشــار صالــح إلــى أن صمــت
وتراخــي «هــادي» أمــام فســاد
إدارة البنــك المركــزي اليمنــي
فــي عــدن ،والتمســك ببقائهــا
دليــل رضــا ومؤشــر قبــول ،بــل
هــو دعــم وتشــجيع لهــا.
وأوضــح أن مــا تقــوم بــه إدارة
البنــك ينــدرج ضمــن توجــه
رســمي وسياســة ممنهجــة لتركيع

المواطنيــن وإخضاعهــم تحــت
وطــأة المعانــاة االقتصاديــة.
تصريحــات منصــور صالــح تأتــي
ضمــن االنتقــادات المتواصلــة
للبنــك المركــزي الــذي فشــل فــي
الحفــاظ علــى اســتقرار العملــة
المحليــة التــي تجــاوزت 1500
ريــال مقابــل الــدوالر الواحــد،
حيــث تحــاول إدارة البنــك ضمــن
إجراءاتهــا التعســفية ضــد
شــركات الصرافــة إلصــاق فشــلها
وفســادها بتلــك الشــركات.
وألقــى التهــاوي المســتمر للعملة
المحليــة أمــام بقيــة العمــات
بتأثيراتــه الســلبية علــى أســعار
المــواد الغذائيــة واالســتهالكية
وغيرهــا مــن التداعيــات التــي
أنهكــت المواطنيــن وحولــت
حياتهــم إلــى جحيــم.
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أبرز ما ورد في لقاء «الميسري»

تضمــن لقــاء وزيــر الداخليــة الســابق
فــي حكومــة هــادي «أحمــد الميســري»
مــع برنامــج «بــا حــدود» الــذي يقدمــه
«جــال شــهدا» علــى قنــاة الجزيــرة؛
تخبطــ ًا فــي تنــاول الوضــع العــام فــي
اليمــن ،وتصريحــات وصفهــا صحفيــون
بمحــاوالت خطــب ود الجانــب الســعودي
إلعادتــه إلــى منصبــه الســابق أو
ترقيتــه.
واســتنكر «الميســري» فــي جزئيــة
مــن حديثــه لقــاءات التنســيق التــي
تُجــرى بيــن «عبدربــه منصــور هــادي»
والســفير الســعودي لــدى اليمــن
«محمــد آل جابــر» واعتبــر ذلــك فــي
إطــار االســتخفاف الســعودي بالشــأن
اليمنــي ،وشــرعية «هــادي» ،مشــيراً إلى
ضــرورة أن يتــم التنســيق مــع العاهــل
الســعودي «ســلمان بــن عبدالعزيــز»
ونجلــه «محمــد بــن ســلمان».
وأظهــر «الميســري» تخبطــ ًا فــي
حديثــه؛ إذ اســتنكر جوانــب متعلقــة
بالتعاطــي الســعودي مــع الوضــع فــي
اليمــن ،كمــا اســتنكر مــا أســماها
«القيــادة المهترئــة» للشــرعية ،وعــاد
فــي جزئيــات أخــرى لإلشــادة بــدور
الســعودية وقــوات الشــرعية مهاجمــ ًا
المجلــس االنتقالــي واإلمــارات.
واعتبــر «الميســري» انســحابات القــوات
المشــتركة مــن الســاحل الغربــي خيانــة
وخدمــة مجانيــة تقدمهــا اإلمــارات
لجماعــة أنصــار اهلل ،وقــال إن ذلــك

تخادم ـ ًا بيــن اإلمــارات وقــوات صنعــاء،
مؤكــداً أن الرغبــة اإلماراتيــة تغلبــت
علــى الرغبــة الســعودية فــي أحــداث
الســاحل الغربــي وانتهــت بخــروج
القــوات المشــتركة فــي انســحابات
مبهمــة المســببات.
الميســري قــال :إن «التحالــف انتهــى
قبــل  5ســنوات» ،وأكــد أن الســعودية
ومقاتالتهــا هــي الوحيــدة التــي تســتمر
فــي القصــف ال ســيما فــي محافظــة
مــأرب.
وعــن الوضــع المعيشــي الــذي تشــهده
البــاد ،أكــد «الميســري» أن مســؤولية
المعالجــات تقــع علــى عاتــق حكومــة
«هــادي» ،كمــا تســاءل مــا إذا كانــت
اإلمــارات والســعودية عاجزتيــن عــن
حــل الوضــع المعيشــي الكارثــي
الــذي يعانيــه المواطنــون فــي كافــة
محافظــات اليمــن؟
وقــال الميســري« :يجــب أن يعلمــوا
أننــا نعلــم مــا يُحــاك؛ محاولــة تركيــع
الشــعب اليمنــي لــن يســتمر طويــ ً
ا»،
وأضــاف« :حالــة الوهــن التــي تعانــي
منهــا النخــب السياســية اليمنيــة
تجعلهــا أســوأ نخبــة تمــر علــى تأريــخ
اليمــن» ،معبــراً عن اســتنكاره اســتمرار
تلــك النخــب فــي التســول علــى أبــواب
اإلمــارات والســعودية.
وحــول ملــف محافظــة شــبوة ،رأى
الميســري أن «شــبوة أحــد المعطيــات
التــي تتآمــر عليهــا اإلمــارات» ،وتســاءل

«لمــاذا ال ينســحب اإلماراتيــون مــن
بلحــاف؟ أيــش دخــل أبوهــم فيهــا؟!»،
حــد قولــه.
وأكــد اســتمرار تواصلــه مــع محافــظ
شــبوة «محمــد صالــح بــن عديــو»
وقيــادات األجهــزة األمنيــة والعســكرية
فــي المحافظــة ،منــذ إقالتــه مــن
منصبــه فــي وزارة الداخليــة بحكومــة
«هــادي».
وفــي قراءتــه تجــاه السياســة الخارجيــة
اإلماراتيــة ،ذكــر الميســري أن أبــو
ظبــي عملــت علــى الوصــول إلــى رقــم
صفــر مــن المشــاكل ،ولهــذا لجــأت
إلــى الدوحــة لحــل إشــكالياتها ،واليــوم
ذهــب «محمــد بــن زايــد» إلــى مــا
اســماها «مركــز اإلرهــاب» فــي أنقــرة،
كمــا فتحــت اإلمــارات ســفارتها فــي
أفغانســتان« ،وذهبــت إلــى ســوريا لحــل
مشــاكلها ،وطبَّعــت مــع تــل أبيــب،
ولكنهــا لــم تطبِّــع معنــا نحــن فــي
الشــرعية» ،بحســب تصريحــه.
صحفيــون رأوا مــا أورده وزيــر داخليــة
هــادي الســابق فــي تصريحاتــه تأكيــداً
علــى اســتمرار مســاعيه فــي خطــب ود
الجانــب الســعودي ومحاولــة اســتمالة
الجانــب اإلماراتــي بهــدف إعادتــه إلــى
منصبــه الســابق فــي وزارة الداخليــة
بحكومــة الشــرعية أو تعيينــه رئيســ ًا
لحكومــة جديــدة بعــد أن فشــلت
حكومــة المناصفــة فــي تحقيــق أي
تقدمــات علــى األرض.

