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عيــدروس  تقريــر/  ”األمنــاء” 
باحشوان:

 

النازحــون والالجئــون األفارقة 

والفئات املهمشــة واألشــد فقرًا.. 

جميعهم يشــكلون عبئا كبريا عىل 

السلطة املحلية يف العاصمة عدن 

واختلط الحابل بالنابل، بل تشبيك 

بني هذه الرشائــح يف العديد من 

مناطق العاصمة عدن.

عدن  العاصمــة  محافــظ  وكان 

أحمد حامد مللس قــد اجتمع يف 

شــئون  لتوليــه  األوىل  األســابيع 

الوفــود  مــن  بعــدد  العاصمــة 

الدوليــة  املنظــات  ومســؤويل 

وأكد  والالجئني  بالنازحني  املعنية 

لهــم أن األعداد الهائلــة للنازحني 

والالجئني ترتب عنها من االختالالت 

إمكانيــات  واســتنفاد  والجرائــم 

املحافظــة املاديــة ودعاهم إىل 

هــذه  إزاء  بواجباتهــم  القيــام 

الرشائح يف أماكن نزوحها.

 

تحرك أممي وحقوقي
األسبوع  عدن  العاصمة  وشهدت 

املايض قيام ممثــل مفوضية األمم 

املتحــدة لحقوق اإلنســان بزيارات 

ميدانية إىل مواقع مخيامت النازحني 

والالجئني يف العاصمة عدن.

وعىل الرغم من اللهجة الشــديدة 

التــي وجهها الســيد رينــو ممثل 

لحقوق  املتحــدة  األمــم  مفوضية 

اإلنسان يف ورشة عمل عقدت مبركز 

اليمن لحقوق اإلنســان يف األسبوع 

املايض بشــأن تنبيه لثــالث وزراء 

بشأن التمييز والعنرصية للمهمشني 

علقوا  ناشــطني  أن  إال  الالجئــني، 

يف منصــات التواصــل االجتامعي 

بالفيســبوك عىل زيارة لتلك املواقع 

بأنهــا مقــرات مشــبوهة وأماكن 

موبوءة بالرذيلة ويســتدعي التيقظ 

لها من السلطات املحلية واألمنية.

يذهب  مل  ملاذا  آخرون:  وتســاءل 

املســؤولون املحليون بالسيد جافري 

مدير مكتب االتحــاد األورويب الذي 

النازحني  إيواء  كان يف زيارة ملقرات 

يف دار سعد إىل التقاطعات والطرق 

من  األطفال  ينترش  حيث  الرئيســة 

مختلف األعــامر وعوائل منهم عىل 

الجزر يف وضع مزر يعكس عدم قيام 

املنظامت العاملة بواجباتها إزاءهم؟

دمج يثري القلق
يرى مختصون  يف سياق متصل، 

أن دمــج أطفال النازحــني بأطفال 

املدينة توجه غري صائب وغري سوي 

وقــد بــرزت ظواهر تتكتــم عليها 

إدارات ومنها أعامل عنف وشغب يف 

الفصول، ونصــح معلمون بالتوقف 

بينهم  والفصــل  اإلدماج  هــذا  عن 

ونقلهــم إىل مالجــئ تعليمية كام 

هو الحــال يف كل البلدان التي تأوي 

النازحني يف ضواحي مدنها.

تحذيرات من إهال ملف 
النازحني

دائرة  رئيــس  نائب  واســتغرب 

العامة  باألمانة  والبحوث  الدراسات 

الجنويب من  االنتقــايل  للمجلــس 

القــدرة التــي ميتلكهــا النازحون 

بالعاصمة عدن وسكنهم يف مناطق 

ســفوح  عىل  الخدمات  فيها  تنعدم 

جبــال عــدن واملناطــق التاريخية 

األثرية.

وقال عبــود يف مداخلــة لقناة 

عدن املســتقلة يف وقت سابق: »ال 

يف  النازحني  ملف  يكون  أن  يستبعد 

عدن والجنوب مستغل بصورة جديدة 

الهدف منها خلق مزيد من األزمات«.

ولفت عبــود: »وخاصة وأن هذه 

الرشيحــة قامت  مؤخرا بالســكن 

بعشوائيات ومبناطق يهدف منه إىل 

تشويه وجه عدن الجاميل«.

وأشــار عبود أن »ملف النازحني 

يعد قنبلة موقوتــة آثارها بدت جليا 

الســلوكيات  من  جملة  خــالل  من 

واملامرســات عــىل طابــع الحياة 

اليوميــة، وكذا من خالل التأثري عىل 

البنية التحتية عىل العاصمة عدن«.

وقال: »ملف النازح بعدن يجب أن 

يتم ضبطــه يف عدن من خالل خلق 

آليات وخطوات أمنية ومجتمعية من 

شــأنها تضبط هذا امللف وتقلل من 

آثاره السلبية«.

قبضوا مقابل الصمت
الســيايس  الكاتب  بدوره، قــال 

الجنــويب فاروق نــارص عيل: »كل 

جنويب ال يرى خطورة بناء النازحني 

الكاذبني فوق الجبال لقتل عدن، هو 

نذل حقــري مرتزق وخائن وال ينتمي 

لإلنسان مطلقا«.

ودعا فاروق نارص، الذي اشــتهر 

برئيــس حزب خليــك يف البيت منذ 

رئاسة  من  قرسا  إبعاده  إثر  1994م، 

الوطنية  التأمني  رشكة  إدارة  مجلس 

التي تهاوت بعد إقصائه، دعا محافظ 

عــدن للتحــرك صوب البنــاء فوق 

الجبال، وقال: »كل الرشفاء سيقفون 

معك، تقدم وادخل التاريخ من أجمل 

أبوابه«.

ولفت، يف سلسلة منشورات عىل 

منصة )فيسبوك( تناول فيها خطورة 

أن  إىل  الجبــال،  يف  املســتوطنني 

املؤامرة  تتناول  التي ال  »صحف عدن 

عىل عدن بالبناء فوق الجبال، افهموا 

دمائنا  مقابل  اســتلمت  خائنة  أنها 

بالصمت الحقري«.

وأخذت انتقادات واسعة لناشطني 

عــىل  ومحســوبني  وناشــطات 

الصحافة ومنظامت مجتمعية، كانوا 

خلف تشجيع العمل والبناء للنازحني 

وتقديــم العون لهم من مــواد بناء 

ومســتلزمات منزليــة تحت يافطة 

اإلغاثة والعون، غري مدركني خطورة 

هذا العمل ومعرفة هويات النازحني.

محاوي يف املقابر
متداولة  ســكانية  تقارير  وتفيد 

أن مناطق عديدة تواجه اســتيطانا 

الصعوبة مبكان  خطريا سيكون من 

والعســكرية  األمنيــة  للســلطات 

أو مترد  الســيطرة عىل أي تحــرك 

أخذ سكانها  التي  املناطق  داخل هذه 

التســلح ألي مواجهة  حيطتهم من 

لتفريقهم أو نقلهم وإعادة ترحيلهم.

القريبني  السكان  ويقول عدد من 

صرب  مبنطقة  عمــر  برئ  مقربة  من 

بدلتا لحج: »املنطقة إىل محوى هائل 

تعج بالنازحني من الســهل التهامي 

ومناطق شاملية أخرى تتدفق عليهم 

اإلعانــات واإلغاثات مــن كل حدب 

يعيشــون  معظمهم  وأن  وصــوب 

ترف مــأكل ومــرشب وملبس  يف 

ويتعاطون أنــواع القات عىل الرغم 

من ارتفاع أسعاره خالل هذا املوسم«.

واســتغرب مواطنون مــن الدلتا 

عاشوا سنوات من الحرمان يقطنون 

عــىل مقربة من املقــربة التي باتت 

محوى جديدا يضاف إىل محاو عديدة 

يتزايد فيها نشــاط االستيطان، من 

الوضع القائم دون تدخل الســلطات 

وإيقــاف الزحــف املمنهــج - حد 

تعبريهم.

وأعربوا عن تطلعهم من السلطات 

األمنية واملحليــة إىل القيام بزيارات 

هنا  الوضع  واالطالع عــىل  ميدانية 

والتعرف عىل  املجــاورة  واملناطــق 

هوياتهم  وحرص  نازحيها  أنشــطة 

والتأكد منهــا وأي تغافل عنهم ينذر 

بكارثة أمنية يف املستقبل.

وكُشــفت يف وقت حجم الكارثة 

التــي تحيط بالعاصمــة عدن بفعل 

مرتفعات  يف  املقام  العشوايئ  البناء 

الطويلة  صهاريج  إىل  ومتتد  الجبال 

الفرس وتضــم قرى كبرية  ومهلكة 

ممنهج  ومتويل  والكهرباء  بخدمات 

إزاء  ســاكنا  الســلطات  تحرك  ومل 

االســتيطان الجديد الذي يحلق فوق 

عدن بحســب وصف تقريــر أعدته 

الدائرة االقتصادية باملجلس االنتقايل 

الجنويب.

مركز حقوقي يبحث يف املشكلة
وكان مركز اليمن لحقوق اإلنسان 

نظم ورشــة قدم فيها صالح دبوان 

الوطني  لالتحــاد  العــام  األمــني 

لتنمية الفئات األشــد فقــراً )عدن 

وأبني ولحــج( ورقة العمــل والتي 

كانــت بعنوان: )الوضع اإلنســاين 

املهمشــة والضعيفة  للمجتمعــات 

واألشــد فقراً والحاجة إىل التغيري( 

أشار إىل أن أبرز املشاكل التي يعاين 

فقراً  واألشد  املهمشــني  فئات  منها 

ميكن تحديدها بالتايل:

الفقر: ويــربز يف )الحاجة للامل 

واملســكن  والصحة  والدواء  والغذاء 

األمن(.

الوازع  )ضعف  يف  ويربز  الجهل: 

الدينــي، وتــدين مســتوى الوعي 

الهوية  وفقدان  والحقوقي،  الثقايف 

وثبوتيتها، وفراغ ثقايف كبري(.

األميــة: وتــربز يف )األمية يف 

وأطفال  أرسي،  وتفــكك  التعليــم، 

شــوارع، ومظاهر وســلوك سلبي 

ومنحرف(.

)نقــص  البطالــة: وتــربز يف 

احتياجــات املعيشــة، وتضاعــف 

األعباء، وارتكاب الجرمية(.

املشكالت وآثارها السلبية
ونوه دبوان إىل أن هذه املشــاكل 

تؤدي آثارها السلبية إىل )الحقد تجاه 

املجتمــع والدولة والغــري، وفقدان 

وســهولة  وقيمتها،  بالحياة  الرغبة 

إثبات  إىل  والسعي  الجرمية،  ارتكاب 

بالعنف والقــوة، واالنجرار  الــذات 

واالنحياز إىل األطراف التي توفر لهم 

الحاجة للعيش(.

تقريــر

عبود: يجب �ضبط ملف �لنازح بعدن بو�ضع �آليات وخطو�ت �أمنية وجمتمعية
النازحون والالجئون.. قنابل موقوتة بعدن

مختصون: دمج أطفال النازحني بأطفال املدينة توجه غير صائب

مواطنون يطالبون السلطات األمنية واحمللية بزيارة مناطق النازحني وحصر هوياتهم


