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كشــف نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء 
اليمنــي، خالد بحــاح، عن البــدء في تنفيذ 
قوات األمن للخطة األمنية الثانية، فيما شكر 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يشكر 
دول التحالف العربي على جهودها في تعز. 
وقــال فــي مؤتمــر صحافي عقــده في 
قصر معاشــيق بعــدن، إن الحكومة أنجزت 
الكثيــر في عــدن والمحافظــات المحررة، 
رغــم الظــروف الصعبــة التي تعمــل بها، 
ســواء قبل الحــرب أو بعدهــا. وأضاف أن 
الحكومــة تمكنت بعد الحرب، وبمســاندة 
دول التحالف، من إعادة الخدمات األساسية 
الكهربــاء والمــاء، والبدء بدمــج المقاومة 
وتأهيلها وتدريبها ونشرها في المدن لحفظ 

األمن.

وأضاف أن المرافق الحكومية كانت منهارة 
بالكامــل، وعودتها إلــى الوضع الطبيعي لن 
يكــون ســهًال، ويحتاج إلى وقــت، وهذا ما 
تســعى إليه الحكومــة. وقــال إن حكومته 
حققت إنجازات أدت إلى انتعاش الحياة في 

العاصمة المؤقتة عدن، وتواجه تركة ثقيلة، 
لكن العجلة دارت ولن تتوقف.

وأضاف أنه منذ 28 يناير الماضي، توقفت 
الســيارات المفخخــة، وقال إن هــذا إنجاز 
يحســب للحكومة واألجهــزة األمنية بعدن، 
وذلك بعد تنفيذ الخطة األمنية األولى، التي 
نجحت نســبياً، ونشــرت أكثر من 66 نقطة 
أمنيــة. وأردف: «المرحلة الثانية من الخطة 
األمنيــة، ســيتم تطبيقها في عــدن، ومعها 
سيشعر المواطن بتحسن األوضاع تدريجياً».

وأشــار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الملف 
األمني في عدن والجنــوب، معقد، ويواجه 
تركة ثقيلة، تســبب بها النظام الســابق، ألن 
األمــن كان معتمــداً على ما يســمى األمن 
المركــزي، والمنطقــة الرابعــة، التــي تتبع 
المخلــوع صالــح، وكلهم من خــارج عدن، 
لذلــك وجد الفراغ األمنــي، وهو ليس وليد 
اليــوم، ولكــن مــن عــام 1994، عندما تم 
إخــالء المؤسســات العســكرية واألمنيــة، 
وتــم اســتبدالها بعناصر أخرى مــن خارج 

المحافظات الجنوبية.
وكشــف بحاح خالل حديثــه للصحافيين 
عــن وجــود وزارة دفاع في عــدن، وأخرى 

في العبــر بمحافظة حضرموت، إلى أن يتم 
تطهير صنعاء، وأكد أن ملف التجنيد هو في 
وضــع أفضل مما كان عليه، وأن مؤسســات 
الدولة ستتولى مسؤولية اإلشراف على ملف 

التجنيد وغيره من الملفات.
وفي ما يخص معارك تحرير العاصمة اليمنية 
صنعاء، قال إن الوصول إلى فرضة نهم ليس 

ســهًال، حيث وصــل الجيش على مشــارف 
صنعــاء، وهذا أمــر متقدم لقــوات الجيش 
الوطني، الذي يدخــل حالياً مرحلة التمكين 

قبل االنتقال إلى قلب العاصمة. 
وبخصــوص تعــز، لفت إلــى أن هناك 
ألــف جندي تــم تدريبهــم لحفظ األمن 
في تعز عقــب تحريرهــا، وأن الحكومة 

ســتتولى دعم المحافظات المحررة بـ 20 
مليــار ريال. وتحدث بحاح خالل المؤتمر 
الصحافي عــن مؤتمر «جنيــف 3»، ولم 
يفصح عــن موعده، ودعا المتمردين إلى 
الســالم، وليس االستســالم، ليتم الحفاظ 
علــى ما تبقى مــن أجهزة أمنيــة ونظام 
اقتصادي في البلد. شــكروإلى ذلك، وجه 

الرئيــس اليمنــي عبدربه منصــور هادي 
رســالة شــكر إلى دول التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســعودية، على 
التي أســهمت في  جهودهما وعملياتهما 
فــك الحصار عــن مدينة تعز، واســتعادة 
السيطرة على مناطق واسعة من المدينة 

في الجبهة الجنوبية والغربية.

■ بحاح متحدثاً في المؤتمر الصحافي  |  سبأنت

اندلعت مواجهات مســلحة، بين قوات األمن ومســلحين، يرجح 
انتماؤهم إلــى تنظيم القاعدة في محافظة عدن، جنوبي اليمن. 
وقــال مصدر أمنــي في عدن، إن مواجهــات اندلعت بين قوات 
األمــن ومســلحين، يرجــح انتماؤهم إلــى تنظيــم القاعدة في 
«جولة كالتكس» بمديرية المنصورة، وسط عدن. وأشار المصدر 
إلــى أن المواجهات جاءت بعد انتشــار قوات األمن في مداخل 
مديرية المنصورة، وقيامها بنصب نقاط أمنية في جولة كالتكس 
والبريهــي ومناطق أخرى في المديرية، في إطار تنفيذ المرحلة 
الثانيــة مــن الخطة األمنية للحــد من االختــالالت األمنية التي 
تشهدها محافظة عدن.  صنعاء- د.ب.أ

 –

واســعاً  شــنت قوات الشــرعية هجوماً 
علــى مواقــع االنقالبيين شــمال مدينة 
تعز وتمكنت من تحرير معســكر الدفاع 
الجوي وشارع األربعين وحي الزنوج مع 
تواصل المعارك العنيفة وســط انهيارات 
متســارعة فــي صفــوف المتمردين مع 
الثانية  المرحلــة  إلطــالق  اســتعدادات 
لتحريــر المدينــة، فــي وقت أســقطت 
منظومــة الدفاع الجوي في قاعدة العند 
باليســتيين أطلقهما  الجويــة صاروخين 
المتمــردون على القاعــدة الجوية، فيما 
أعلنــت مزيــد مــن القبائل فــي محيط 
صنعاء والءها للشــرعية مع تقدم قوات 

الجيش الوطني. 
فــي تفاصيــل المشــهد الميداني في 
اليمن، ســيطرت قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية على مواقع جديدة 
في غرب وشــمال مدينة تعز. وبحســب 
مصادر في المقاومة الشــعبية لـ«البيان» 
تمكنــت قوات الشــرعية من الســيطرة 
على شارع األربعين وتلة عصيفرة شماًال 
الخزان  لمنطقة  المجــاورة  والمرتفعات 
في حي الزنوج ومنطقة العنين بمديرية 
جبل حبشي غرب المدينة، حيث شهدت 
جبهــة العنين ببالد الوافي معارك عنيفة 
أســفرت عن تحرير منطقــة العنين التي 
كانت الميليشــيات قــد توغلت إليها في 

وقت سابق. 

في الســياق، أكــدت مصادر فــي قيادة 
المقاومة تمكن قــوات اللواء 22 مدرع، 
المدربة أخيراً فــي قاعدة العند الجوية، 
وبمســاندة قوات المقاومة الشعبية من 
الســيطرة على معســكر الدفــاع الجوي 
المدينــة.  شــمالي  الخمســين  بشــارع 
وأوضحــت مصادر عســكرية لـ«البيان» 
أن مفاوضــات تتم الستســالم 36 حوثياً 

داخله. 
وتمكــن الجيش الوطني مــن التقدم 
باتجاه منطقة غراب شــرق اللواء 35 في 

المطــار القديم لتأمين اللــواء ومطاردة 
جيــوب الميليشــيا بالقــرب من شــارع 
الخمســين، مع إحبــاط محاولة تســلل 
قامــت بهــا عناصر مــن الميليشــيا إلى 
مقــر اللواء أســفر عن مقتل ســبعة من 

المتسللين.
وتزامنــاً مــع انتقال االشــتباكات إلى 
بحشــود  المحصنــة  الشــرقية  الجبهــة 
االنقالبييــن، قال الناطق باســم المجلس 
األعلــى للمقاومة في تعز العقيد منصور 
الحســاني لـ«البيــان» ان المرحلة الثانية 
من معركة تحرير تعز ستنطلق في غضون 
ساعات حتى تحرير المدينة بشكل كامل 

من ميليشيات الحوثي والمخلوع.

وقصــف طيــران التحالــف العرابــي 
مواقع وتجمعات الميليشيات شرق مطار 
تعــز وتــم تدمير عربة كاتيوشــا ونخزن 

صواريخ. 
وبلغت حصيلة قتلــى المتمردين في 

معارك تعز 24 مسلحاً. 

ورداً على هزائمهــم، قصف االنقالبيون 
من مبنى اإلذاعة، األحياء السكنية وسط 
المدينة، كما قصفوا مدينة التربة جنوب 
مدينة تعز بثالثة صواريخ كاتيوشا وأدت 

لمقتل مدني وإصابة آخرين. 
وتمكنــت منظومــة صواريــخ الدفاع 

الجــوي فــي قاعــدة العنــد الجوية من 
اعتراض صاروخين باليســتيين اطلقتهما 
الميليشيات على قاعدة العند الجوية من 
محافظة تعز. وأوضح الناطق العســكري 
لجبهــات العنــد، قائد نصــر، لـ«البيان» 
الدفاع الجوي  اعتراض منظومة صواريخ 
القاعدة للصاروخين وتدميرهما في  في 
ســماء منطقــة خالية في شــمال قاعدة 
ومحــور العند وقبل وصولهما ألهدافهما 
الميليشــيات  بمســافة بعيدة. وأقدمت 
على إطالق عدد من صواريخ الكاتيوشــا 
على قاعدة العنــد الجوية. وأفاد مصدر 
عســكري بأن صواريخ كاتيوشــا سقطت 
بالقرب من القاعدة الجوية في محافظة 

لحج. كما فشــل االنقالبيــون في إطالق 
باليســتي مــن منصــة إطالق  صــاروخ 
متحركة غرب ذمار على مدينة تعز التي 
تتقــدم فيها المقاومة، ليكون بذلك رابع 
صاروخ يفشــل االنقالبيــون في إطالقه 

من ذمار. 

في صنعــاء، جــدد طيــران التحالف 
العربي، غاراته على مواقع تابعة لميليشيا 
الحوثي وقوات صالح، بمحيط العاصمة. 
وقالــت المصادر، إن الطيران اســتهدف 
بغارتين معسكر الصمع وغارتين معسكر 
فريجــة بمديرية أرحب، شــمال صنعاء. 

كما شــن الطيران سلســلة غــارات على 
مواقع الميليشــيات في مســورة وجبل 

الشبكة بمديرية نهم، شرق صنعاء.
إلــى ذلك، أكــدت مصــادر الحكومة 
اليمنية أن قبائل جديدة محيطة بالعاصمة 
أعلنت والءهــا للشــرعية ووقوفها إلى 
جانبهــا بعد التطورات الميدانية األخيرة 
بشــرق العاصمة ومحافظة تعز. وذكرت 
المصادر أن عدداً من أبرز مشايخ القبائل 
المحيطة بصنعاء أبلغوا الحكومة وقيادة 
التحالف والءهم للشــرعية والتخلي عن 
قيــادة االنقالب مع وصول قوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشــعبية إلى أطراف 

مديرية نهم وضواحي العاصمة. 

■ المقاومة تقصف موقعا لإلنقالبيين في تعز | أحمد الباشا

 –

أعلن العميد أحمد عســيري، مستشــار 
الســعودي  الدفــاع  وزيــر  بمكتــب 
المتحدث باسم قوات التحالف العربي، 
فــي إيجــاز صحافي أمــس، أن القوات 
الشــرعية ســيطرت على مداخل مدينة 
تعز اليمنية. وشــدد عســيري على أنه 
خــالل األيــام المقبلة لن يكــون هناك 

وجود للميليشيات في مدينة تعز.
وقال إن قوات التحالف ترصد وصول 
تعزيزات إلى ميليشيات الحوثي في تعز 
عبر إب لوقف تقدم المقاومة الشعبية 
المنظمات  اليمني. وطالــب  والجيــش 
اإلغاثيــة بالتوجه إلى مدينة تعز، وذلك 
بعــد رفــع الحصــار المفــروض عليها 
وتأمين الطريق الرابــط بين محافظتي 
تعز وعــدن، مؤكداً وصــول أول قافلة 
طبية إلى تعز من مركز الملك ســلمان 

بعــد فك الحصــار جزئياً عــن المدينة. 
وحث منظمات اإلغاثة على التوجه إلى 

تعز لمساعدة السكان.
وأفــاد الناطق باســم قــوات التحالف 
باســتمرار عمليات التحالــف في محيط 
صنعــاء والســاحل الغربي لليمــن، داعياً 
القبائل اليمنية إلى االلتفاف حول الشعب 
اليمنــي وحكومته الشــرعية. كما أشــار 
إلى أن قيــادة التحالف العربي ســتدعم 
الحكومة الشرعية في ضبط األمن وإعادة 

االستقرار للمناطق والمدن المحررة.

ســاد توتر غير مســبوق أوساط ضباط 
وجنــود اللواء 17 مدرع بمديرية ذباب 
غــرب مدينة تعز المطلــة على مضيق 
باب المندب. وقالــت مصادر إن عدداً 
من الجنود والضباط بدأوا بالتمرد على 
قائد اللواء المعين من الحوثيين العقيد 
يحيى الشيخ الموالي لـجماعة الحوثي.

أسفرت األيام القليلة الماضية عن فرض قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشــعبية لواقع جديد تمثل بتحرير المناطق الجنوبية والغربية بمحافظة 
تعز. ويكتسب تحرير هذه المناطق أهمية بالغة في ترجيح الكفة لصالح 
القوى الموالية للشــرعية ضد الميليشيا، وانعكاساته المباشرة في إعطاء 

دفعة معنوية لبقية جبهات إب وصنعاء وحجة، وبقية المحافظات. 
فيمــا تتمثــل األهميــة األبرز في كســر الحصــار الخانق الــذي فرضته 
الميليشــيات علــى مدينة تعز خالل التســعة األشــهر الماضيــة، وإيجاد 
منفــذ تمثــل في طريق «تعــز، الضباب، التربه، عدن» سيســمح بدخول 

المساعدات اإلغاثية لسكانها الذين وصلوا إلى شفا كارثة المجاعة.
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تفقد محافظ الجوف اللواء حسين العجي 
العواضــي، مواقــع جبهــات القتــال في 
شمال شرقي الجوف القريبة من محافظة 
صعدة، وأشاد بالمقاتلين من أفراد الجيش 
والمقاومة الشــعبية في الجبهات األمامية 
بمناطــق المهاشــمة فــي مديريــة خب، 

والشعف، القريبة من منطقة اليتمة.
وزار العواضــي معســكر الخنجــر، الذي 
حررتــه المقاومة والجيــش الوطني قبل 
أســابيع، ونقــل للمقاتلين، دعــم القيادة 
السياســية والعسكرية. وأكد أهمية جبهة 

الجــوف في معركة اســتعادة الشــرعية، 
ودحر الميليشــيات االنقالبية، منوهاً بأن 
لهــا انعكاســاتها الكبيــرة علــى الجبهات 
األخــرى، حيــث باتت هــذه الجبهة على 
مقربــة من محافظة صعدة، التي ســتعود 

قريباً إلى حضن الدولة.
في الســياق أكد قادة الوحدات العسكرية 
ووجهاء القبائل مواصلتهم لمعركة تحرير 
الوطن من المليشــيا االنقالبية، مشــيدين 
بمساندة التحالف العربي مع اليمن شعباً 
الجوف- البيان وقيادة.  
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بعــد عام علــى بــدء عمليــات التحالف 
العربــي في اليمن، وإجهــاض المحاوالت 
اإليرانيــة للســيطرة علــى الموطن األول 
للعــرب، خــرج قيــادي بارز فــي جماعة 
بالكف  الموالية لطهران، ليطالبها  الحوثي 
عن اســتغالل الملف اليمنــي، في ما يعد 
أول إقــرار مــن هــذه الجماعــة بفشــل 
المخطط الذي رســمت مالمحه بين قيادة 

الحرس الثوري وحزب الله في لبنان. 
تصريح يوسف الفيشي، المعروف باسم 
أبو مالك، وهو المنظر السياسي للحوثيين، 
والقيــادي المقرب من زعيمها عبد الملك 
الحوثــي، وإن جاء متزامنــاً ووصول وفد 
الجماعة إلى المملكة العربية الســعودية، 
بحثــاً عن حل سياســي، بعــد أن وصلت 
طالئع قوات الشرعية إلى مشارف صنعاء، 
لم تقطع خط العالقة القائمة على التناغم 
المذهبي، الذي يــراد له أن يكون مدخًال 
للصراع في الجزيرة العربية، حيث طالب 
القيــادي الحوثــي من اإليرانييــن، بتمثل 
مواقف األمين العــام لحزب الله اللبناني 

حسن نصر الله. 

خيبــة األمــل لــدى االنقالبيــن الحوثيين 
ليست في عدم جدية طهران، في استمرار 
دعــم هــذه الجماعــة بالمال والســالح 
واإلعــالم، ولكــن مردها القــدرة العالية 
لقوات التحالــف العربي، بقيادة المملكة 
العربية الســعودية، على منع وصول هذا 
الدعم والهزائم التي مني بها االنقالبيون، 
الذين كانوا يطمحون للسيطرة على اليمن 
وتحويلهــا إلى مقاطعة تــدار من طهران، 
فالوقائــع علــى األرض، توكــد أن طهران 
ورجلهــا في لبنان، عمال كل ما بوســعهما 
لدعم االنقالب، وال يزال هناك خبراء من 
حزب الله ومن الحــرس الثوري، يقدمان 

المشورة والتدريب لالنقالبيين. 
المحــاوالت اإليرانية إلرســال  كما أن 
األســلحة إلــى اليمن، لم تتوقــف، وقبل 
أسابيع ضبطت البحرية األسترالية، سفينة 
اصطيــاد محملــة باألســلحة، كانــت في 
الطريــق إلى الســواحل اليمنية، وتصريح 
نائــب رئيس أركان القــوات اإليرانية عن 
إلى  إمكانية إرسال مستشارين عسكريين 
اليمن لمساندة االنقالبيين، كما حصل في 
سوريا، لم يمِض عليها سوى أيام، ما يعني 

أننا أمام مناورة جديدة للحوثيين.

فــي تقرير ســري لألمم المتحدة الشــهر 
الماضــي، أكــد تحقيــق أجــراه الخبــراء 
اليمنية اكتشفت،  السلطات  األمميون، أن 
عندما احتجزت عام 2013، سفينة جيهان 
اإليرانيــة، أنها كانــت تنقل أســلحة إلى 

الحوثيين.
وتفيــد المعلومات، التــي تم الحصول 
عليها بعد التحقيقات، بأن هذه الســفينة 
ســبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن، 

تعــود إلى عــام 2009، وذكــر أن الدعم 
اإليرانــي العســكري إلــى الحوثييــن في 
اليمن، يعود إلى أكثر من خمس ســنوات، 
ويتواصل حتى اآلن، كما بين التقرير أيضاً 
أنــه من المحتمل أن تكون طهران دعمت 

العديد من بلدان المنطقة باألسلحة.
وقــال التقرير إن ســفينة صيد إيرانية، 
جــرى احتجازها فــي فبرايــر 2011 من 
جانــب الســلطات اليمنيــة، كانت تحمل 
900 صــاروخ مضــاد للدبابــات إيرانــي 
الصنع، وكانت الشحنة موجهة للمتمردين 

الحوثيين.

عقــب الســيطرة علــى صنعــاء، ســارع 
االنقالبيون إلى كشــف مخططهم التآمري 
على المنطقــة، فذهبوا إلى إيران ووقعوا 
مذكرة تفاهــم بين الهيئة العامة للطيران 
المدني واألرصاد في اليمن (التي ســيطر 
عليها الحوثيون) وســلطة الطيران المدني 
اإليرانــي، تنــص علــى تســيير 14 رحلة 
أســبوعياً في كل اتجاه لكل شركة، مع أن 

المسافرين اليمنيين إلى طهران ال يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة.

االندفاع الحوثي نحو األحضان اإليرانية، 
بالتعارض مع حقائــق التاريخ والجغرافيا 
ومصالح الشــعب اليمنــي، جعلت القادة 
اإليرانيين يخرجــون للتصريح بأن صنعاء 
باتــت العاصمــة الرابعــة الخاضعة لنفوذ 
الحــرس الثــوري، بعــد دمشــق وبغداد 
باتجاه  بــل وذهب اإليرانيــون  وبيروت، 
تحدي قرار مجلــس األمن الدولي، بحظر 
الطيران إلى اليمن، لمنع تهريب األسلحة، 

قبل أن تتصدى لهم قوات التحالف.
في 13 مارس مــن العام الماضي، وقبل 
عشرة أيام على بدء «عاصفة الحزم»، أنهى 
وفــد رفيع يمثل الحوثيين، برئاســة رئيس 
المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد، 
زيارة إليران دامت قرابة أسبوعين، وصفها 

رئيس الوفد بالناجحة والمثمرة.
الصمــاد، الــذي وقف منتشــياً بحفاوة 
االســتقبال في طهران، أكد أن نتائج هذه 
الزيــارة ســتنعكس إيجابياً علــى الوضع 
االقتصــادي والتنمــوي، فضًال عــن كونها 
ستســهم في تعزيــز عالقة التعــاون بين 
البلدين، في إطار ما أســماه نهج االنفتاح 
مع الدول الشــقيقة والصديقة، بما يخدم 

المصالح المشتركة.
الوفــد الــذي ضــم عــدداً مــن وكالء 
الــوزارات ورؤســاء عــدد مــن الهيئات 
والمؤسسات والجهات، أجرى العديد من 
اللقاءات واالجتماعات مع المسؤولين في 
مختلــف الجهات اإليرانيــة، لبحث تعزيز 
التعاون بيــن البلدين، وأوجه الدعم التي 
يمكن إليــران تقديمها لســلطة االنقالب 
في عدة مجاالت، مشــيراً إلــى أن الوفد 
االقتصاديــة  المنشــآت  مــن  عــدداً  زار 
والتنمويــة والخدمية فــي إيران، للتعرف 
إلى المســتوى المتقدم الذي وصلت إليه 
إيران في شتى المجاالت، على حد وصف 
القيــادي الحوثــي، الذي تتلمــذ على يد 

الحرس الثوري.

ووقع االنقالبيون حينها على محضر نتائج 
المباحثــات مــع المســؤولين اإليرانيين، 
بهدف تعزيز ما قالوا إنها عالقات التعاون 
االقتصادي والتنموي، خصوصاً في مجاالت 
الطاقة والكهرباء والنقــل والمياه والبيئة 

والمال والمصارف والتجارة والصناعة.
وذهب االنقالبيون في تســويق الوهم 
للبسطاء، وقالوا إن الجانب اإليراني أبدى 

اســتعداده لدعم اليمن، مــن خالل توفير 
النفط لليمن لفترة عام، وكذا إنشاء محطة 
توليــد الكهرباء بالغاز/  الديزل بطاقة 165 
ميغــاوات، إضافــة إلى توفيــر قطع غيار 
وإجــراء الصيانــة الالزمــة لمحطة مأرب 
الغازيــة األولــى، فضــًال عــن توفير قطع 
الغيار وصيانة خط نقــل التيار الكهربائي 

مأرب- صنعاء.

وألن االنقالبييــن كانــوا يتصرفــون بثقــة 
المنتصر، بعد الســيطرة على معظم مناطق 
البالد، فإنهم ذهبوا إلقامة مناورة عسكرية 
قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، 
بدعم ومساندة من الرئيس المخلوع، الذي 
شاركت وحدات الجيش الموالية له في تلك 
المنــاورة، إال أن الهزائــم التي لحقت بهم 
علــى يد قوات التحالف فــي عدن والضالع 
ولحج وشــبوة ومأرب والجــوف، وبعد أن 
أصبحت صنعــاء في مرمى قــوات الجيش 
الوطنــي، فــإن هــذه التطــورات جعلتهم 
يسعون اليوم لتدارك تبعات تلك المغامرة، 
وبما يمكنهم مــن االحتفاظ بما لديهم من 
قــوة والبقاء، كمكون سياســي شــريك في 

إدارة الشأن اليمني. 
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أكــدت ثالث من كبــرى منظمات حقوق 
اإلنســان فــي اليمــن أن االنقــالب على 
الشرعية أفقد البالد التعايش السلمي بين 

مكوناته وزرع الكراهية. 
العربيــة  المنظمــة  مــع  وبالشــراكة 
لحقوق اإلنسان نظمت ثالث من كبريات 
مؤسســات حقــوق اإلنســان اليمنية هي 
المنظمــة اليمنيــة للدفــاع عــن حقوق 
ومركز  الديمقراطية،  والحريات  اإلنســان 
اإلنســان،  لحقوق  والتأهيل  المعلومــات 
والمنتدى االجتماعي الديمقراطي اليمني، 
حلقة نقاشــية حول «حالة حقوق اإلنسان 
في اليمــن» بمقر األمم المتحدة بجنيف، 
وذلــك بالتوازي مــع أعمال الــدورة 31 

لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة.
وتحــدث مدير برنامج اليمن بالمنظمة 
االجتماعــي  المنتــدى  عــام  وأميــن 
الديمقراطــي باليمن نبيل عبــد الحفيظ، 
عن جرائم ميليشــيات الحوثــي والرئيس 
المخلــوع منــذ االنقالب العســكري في 

سبتمبر 2014 والذي بسببه خسرت اليمن 
الســلمي والمجتمعــي وجرت  تعايشــها 
أحــداث اليمن للتمزق االجتماعي وضياع 
اللحمــة الوطنية، مشــيراً إلــى أن الحوار 
الوطني الذي كان نتاج ثورة فبراير تم فيه 
إقــرار بإجماع المشــاركين من المكونات 
السياســية تمديــد مــدة رئاســة الرئيس 
عبدربه منصور هادي للمرحلة االنتقالية.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن إثارة الحوثيين 
الشــعب  ووصــف  الطائفيــة  للنعــرات 
باإلرهابــي وغيرها من المســميات التي 
أطلقهــا الحوثيون على أهالي عدن وتعز، 
ســاهمت في إثارة الناس وزرع العنصرية 
والكراهيــة، بينمــا الحقيقــة أن اإلرهاب 
يعود لجماعة الحوثي ألنهم هم بالتعاون 
مع رأس النظام السابق علي عبدالله صالح 

أوجدوا الجماعات اإلرهابية.
وأكــد عبــد الحفيــظ أن منــح صالح 
حصانة جنائية ضد الجرائــم التي ارتكبها 
جعلــه يتمــادى في ارتــكاب غيرها لكنه 
هذه المرة لن يفلت من العقاب وســيتم 

مالحقته هو ومن تحالف معهم.

فيما تطرق توفيــق الحميدي ممثل مركز 
المعلومــات والتأهيــل لحقوق اإلنســان 
باليمن الى الوضع اإلنســاني الكارثي في 
محافظتــي تعــز وعــدن وما رافــق حالة 
حقوق اإلنســان من تــردي دائم وتراجع 
ملحوظ توضح بشــكل جلي مدى بشــاعة 
الذي أصاب  للتدمير  الميليشيات، متطرقاً 
عدن مدينة الحضــارة والتقدم يبرز مدى 

حقــد هذه الجماعــة، ومدينــة تعز التي 
تمثل الثقل الديمغرافي في اليمن.

المدينتان  «هاتــان  الحميــدي:  وقــال 
عانتا من الضربات المتوحشــة إلسقاطهما 
والهيمنــة عليهما للســيطرة على الموقع 
الجغرافــي في باب المنــدب القريب من 
تعز والذي تشــرف عليــه عدن وفيها يقع 
الميناء»، مشــيراً الــى أن جماعة الحوثي 
اعتمدت على خطاب الكراهية فقســمت 
اليمن الــى طوائف وتعصبــات عقائدية، 
كما تم تدمير المرافق التعليمية والثقافية 

بأســلوب ممنهج يريد حرمان أبناء المدن 
التي ناهضت الهجمة البربرية من التعليم 
خالل عــام كامل، وحولــت المدارس إلى 
ثكنــات عســكرية، باإلضافة الــى تحويل 
دور العبادة الى ثكنات عســكرية، ولذلك 
كانت هدف ضربات التحالف بسبب هذا 

التمركز.

وتطــرق الحميــدي الى المجــازر التي 
ارتكبتهــا تلك الميليشــيات في كل من 
عــدن وتعــز، والتــي تعد مــن جرائم 
الحــرب المروعة كمجــزرة المنصورة 
تبيــن  النازحيــن  قــوارب  ومجــزرة 
مدى بشــاعة ميليشــيا الحوثي وصيرة 
والمظفــر والجحمليــة وصالة، وقصف 
بالكاتيوشــا، وحصار  الســكنية  االحياء 
المســاعدات  وصــول  ومنــع  المــدن 
اإلغاثية وتدمير اآلثار التي طالت سبع 
مناطــق أثرية دمــرت ثالثاً منهــا كلياً 
ونهبت احداها وثالث مناطق أخرى تم 
التمترس فيها، باإلضافة الى تدمير مبنى 

اثري في عدن.

مــن جانبه أوضح رئيس الشــبكة العربية 
للمنظمات غيــر الحكوميــة للتنمية زياد 
عبــد الصمد أن النزاعات المســلحة خالل 
عقــود كانت الســبب في عدم اســتقرار 
األوضاع فــي اليمن، حتى جعلتها من اقل 
الدول نمــواً من حيث مؤشــرات الصحة 
والتعليم، فيما بلغ العامل الديمغرافي الى 
3.5 في المئة، والذي يشكل عائقاً وتحدياً 
كبيــراً أمام تنمية البالد، يرافق ذلك تزايد 
عدد الســكان الذين يأخذون المســاعدة 

الغذائية.
وأشــار عبد الصمد ان اليمن صنف في 
المرتبــة 133من أصل 199 دولة اقل نمواً 
ويعانــي اليمن مــن خلل بنيوي بســبب 
الفســاد والمحســوبية وتصاعــد العملية 
العســكرية، باإلضافة الــى انخفاض النمو 
االقتصادي الى 22 في المئة في عام 2015 
بحســب افادة صنــدوق التنميــة، مؤكداً 
ضرورة توافر العدالة االجتماعية كضرورة 
ملحــة في اليمــن تصب في إطــار جهود 
التســهيالت  للحصــول على كل  التنميــة 

لتحقيق التنمية المستدامة.

دار في الحلقة النقاشية حول «حالة حقوق اإلنسان في اليمن» بمقر 
األمــم المتحدة بجنيف نقاش مســتفيض تنــاول مالمح حالة حقوق 
اإلنسان في اليمن وتأثير تداعيات الصراع السياسي والعسكري على 
األوضــاع، وأبرز التوصيات بشــأن دور اآلليات الدولية ومؤسســات 

المجتمع المدني اليمنية والعربية والدولية.

تضمن محضر االتفاق بين إيران والحوثيين، أن يقوم الجانب اإليراني 
بإيفاد فريق فني لدراســة إنشــاء محطات توليد كهرباء بطاقة 1200 
ميغــاوات في كل من عدن، الحديدة، المخا، إلى جانب االتفاق على 
تطوير وتوســعة ميناء الحديــدة، وتعزيز التعاون بيــن البلدين في 
مجال النقــل البحري، وكذلك تخصيص خط ائتماني لشــراء وتوريد 
آالت ومعــدات والســلع الالزمــة لليمــن. وهي خطــط كان يأمل 

االنقالبيون أن تكون رافعتهم الَخَدمية لشرعنة االنقالب.

دعا وزير حقوق اإلنســان فــي اليمن عز 
الديــن األصبحي إلى ضرورة البدء بتعزيز 
وحدة الصــف، وخلق مؤسســات الدولة 
التي تبــدأ بالجيش واألمــن، وخلق مناخ 
التطلع إلى المستقبل الذي ينظر إلى بناء 

وطن آمن يقبل باآلخر ويعزز المحبة.
وأكد األصبحي أهميــة االنتصار األخالقي 
فــي معركــة تحريــر الوطن من ســيطرة 
ميليشيا الحوثي وصالح االنقالبية، مشيرًة 
إلى أنه ال يمكن الســماح بــأي تجاوزات 
تمــس مبادئ حقــوق اإلنســان والقانون 

الدولي اإلنساني من أي طرف كان.
وقــال األصبحــي، فــي بيــان، إن الــدس 
الرخيــص الذي قامت بــه عناصر إعالمية 
تابعة للميليشــيا االنقالبية ونشرها صوراً 
مفبركة وغير صحيحــة والذهاب بها إلى 
جهات دبلوماســية ودولية على أساس أن 
تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية 
بتعز ضد الميليشيا أمر غير صحيح، ونفته 

جميع فصائل المقاومة بتعز.
وفي تعليقه على االنتصارات التي يسطرها 
الجيش الوطنــي والمقاومة، قال إن «تعز 

ال تنتصــر في فــك الحصار فقــط، ولكن 
نصرنا في توحيد الصف وتقديم النموذج 
اإليجابــي للدولة المدنيــة الحديثة، وإن 
معركــة تعــز وكل إقليم الجنــد لم تبدأ 
بعد كون االنتصار على التخلف واالنعتاق 
من القهــر التاريخي هو النصر الحقيقي». 
صنعاء - البيان الرياض.  


	Binder1_24
	Binder1_25

