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محليات

األمناء/ يعقوب السفياني :
لطاملا  صّور إعالم ميليشيات الحويث املُسيطرة عىل صنعاء والشامل 
مناطقه بـ »الجنة«، ُمعتمدًا عىل األوضاع املرتدية التي تشهدها محافظات 
رات ال تعدو عن كونها مجرد فقاعات إعالمية  الجنوب، إال أنَّ هذه التصــوّ
تنتهــي مبجرد أن تحط رحالك يف منطقة ما من هذه املناطق، وهذا يشء 

يعرفه من يسكنون صنعاء والشامل جيدًا.
ويف هذا التقرير سنربز بعض أوجه املقارنة بني صنعاء وعدن، للتدليل 
عىل أنَّ سوء الوضع يف عدن والجنوب ليس أكرث من صنعاء والشامل، وأنَّ 
الرفاهية الحوثية التي يتصورها الكثري ليســت حقيقية، بل إنَّ ما يعانيه 

أهل الشامل يف ظل وجود الحوثيني قد يتجاوز مبراحل مناطق الجنوب.

املرتبات
منذ نقل البنك املركزي من صنعاء إىل عدن نهاية العام 2016، أوقفت 
حكومة هادي رواتب القطاع العســكري الذي بات سالحًا بيد الحوثيني. 
ويف الوقت الذي ارتفعت به مرتبات هذا القطاع بنسبة %100 يف املناطق 
املحســوبة عىل هذه الحكومة، ال يزال مرتب الجندي شاماًل 30 ألف ريال، 

كام كان الحال يف عهد عيل صالح.
وحّتى هذا املرتــب الضئيل ال يأيت منذ ســنوات، إذ يوجه الحوثيون 
يف توفريه ملقاتليهم بالجبهات، وتلجأ الجامعة لنهب التجار واســتحداث 

جامرك برية لالختالس.
القطاع املدين، وبالذات املعلمني، أيضًا مل يعد يســتلم مرتباته. يكتفي 
الحوثيون مبنح كل معلم قسيمة شهرية بنصف قيمة راتبه األصيل، ويف 
أحسن األحوال تكون قيمتها 40 ألف ريال ميني، يحصل عربها املعلم عىل 
بعض املواد الغذائية التي قد ال تكفيه ألســبوع، فيام ال ميكنه رشاء يشء 

آخر غري الغذاء.

املشتقات النفطية
يبلغ سعر صفيحة البنزين يف صنعاء 12000 ريال، وهو ما يعني أنَّ 
سعرها 50 دوالر بسعر الرصف يف صنعاء، مقارنة بـ 15 دوالر يف عدن، 
أي 15 ألف ريال. وغالبًا ما تواجه صنعاء أزمات وقود خانقة بشكل دائم، 
كام يحاول الحوثيون إدخال املشتقات النفطية عرب ميناء الحديدة لتموين 

املدن التي يحكمونها، بعد أن أصبح السخط الشعبي عىل أشده.
كام تعاين صنعاء من أزمة كبرية يف الغاز املنزيل، ويشتيك مواطنون 
مــن انعدام أســطوانات الغاز التي أصبحت شــبه حرصيــة باملرشفني 
واملقربني من الجامعة. وينتظر املواطنــون يف طوابري طويلة للحصول 

عىل أسطوانة غاز يصل سعرها إىل 6 آالف أحيانًا.

الكهرباء

أصبحت خدمة الكهرباء رضبًا من رضوب الخيال بالنســبة لرشيحة 
واسعة من املواطنني، فهي ترف ال يعرفه غري القيادات الحوثية وحكومة 

صنعاء، خصوصًا يف مناطق الحديدة الساحلية شديدة الحرارة.
ومع أنَّ معظم مناطق شــامل اليمن ذات جو بــارد معظم العام، إال 
أنَّ التيار الكهربايئ يشــبه »الحلم« بالنســبة للكثريين الذين لجأوا إىل 
منظومات الطاقة الشمســية، والتي بطبيعة الحال قــد ال تتوفر إال لدى 

القليل.

املواد الغذائية
حافظ الحوثيون عىل عملة مستقرة عرب رفض كل الطبعات الجديدة 
التي أصدرتها حكومة هادي، وهو ما أسهم يف وجود نوع من االستقرار 

املوازي بأسعار الغذاء.
ومع هذا، ال تزال أســعار الغذاء باهظة ومدمرة للطبقة الواسعة من 
املواطنني، والذين ال ميلكــون مرتبات أو انقطعت عنهم بفعل ســيطرة 

الحوثيني عىل أرضهم ونهب مقدراتهم.
وأيضًا تجدر اإلشــارة إىل تشــابه أسعار كثري من الســلع الغذائية 

بالبقاالت بني عدن وصنعاء، وقد ال يتجاوز الفارق %20 لصالح صنعاء.

الُخمس واملجهود الحريب
اعتمــد الحوثيون قانونًا يقيض بأحقيتهم بـ »الُخمس« من كل أمالك 
املواطنني، بنــاًء عىل إميانهم بانتامئهم لبيت النبــوة، وهو اّدعاء فنّدته 
ه ال يعني شيئا حّتى وإن صح، فاإلسالم  الحقائق التاريخية، عالوة عىل أنَّ
مل يقســم الناس إىل ســادة أو عبيد، ومل يحدد الخمس لنسل الصحايب 

الجليل عيل بن أيب طالب، كام تروج الجامعة وغريها من فرق الشيعة.
ومل يكتف الحوثيون بالُخمس، بل رشعــوا بنهب املواطنني، وبالذات 
التجار ورؤوس األموال وُماّلك املحالت باســم »املجهود الحريب«، لرشاء 
السالح ومتوين جبهاتهم ضد الجنوب وبعض مناطق الشامل التي تقاوم 

فيها القبائل.

االنتهاكات
وإىل جانب هذا كله، ينتهك الحوثيون ســكان شامل اليمن ويرتكبون 
ضدهم جرائم ال تنتهي. من اإلعدامات بعد محاكامت صورية مزيفة، إىل 
السجون الرسية وما يجري بها من تعذيب واغتصابات، باإلضافة للتجرب 

والتمييز عىل أساس طبقي وعنرصي وساليل.
ويدفع الحوثيون بآالف األطفال بشــكل مستمر للقتال يف جبهاتهم، 

بعد تهديد مشائخ القبائل بتفجري منازلهم إذا ما عارضوا الجامعة.

ة احلوثي املزعومة! �صنعاء.. جنَّ

َلْيِه َراِجُعوَن« ا اإِ َنّ ِ َواإِ يَبٌة َقاُلوا اإَِنّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ �صَ َذا اأَ اِبِريَن اَلِّذيَن اإِ ِر ال�صَّ  »َوَب�ِصّ
نتقدم ب�صادق العزاء واملوا�صاة اإىل معايل وزير املالية 

�صامل بن بريك
وذلك يف وفاة 

 والده 
املغفور له باإذن ال تعاىل 

�صائلني املوىل اأن عّز وجّل باأن يتغمده بوا�صع الرحمة واملغفرة وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان
اإنا ل واإنا اإليه راجعون

الأ�صيف: عبد البا�صط الفقية 
مدير عام ات�صالت -  عدن

البقــــــــاء للـــــــه

بقلوب موؤمنة بق�صاء ال وقدره تلقينا نباأ وفاة والدة

 الأ�صتاذ عبدربه غامن املحويل
نائب وزير التعليم العايل والفني والتدريب املهني

والتي انتقلت اإىل رحمة ال تعاىل
 فجر الثالثاء 5 أكتوبر 2021م.

وبهذا امل�صاب اجللل نتقدم ب�صادق العزاء واملوا�صاة 
للأ�صتاذ عبدربه غامن املحويل واإخوانه حممد، وفوؤاد، 
ووليد وكافة اأقارب وذوي الفقيدة �صائلني املوىل عّز 

وجل باأن يتغمد الفقيدة بوا�صع الرحمة واملغفرة 
وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها كافة ال�صرب 

وال�صلوان، اإنا ل واإنا اإليه راجعون..

املعزون: اأمني النا�صري واإخوانه.

�صرًبا اآل املحـــــويل
تقرير خا�ض لـ«الأمناء« يربز بع�ض اأوجه املقارنة بني �صنعاء وعدن..


