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تقارير

�ضجون �لإخو�ن يف �ضبوة.. �إرهاٌب يتوح�ش و�أُ�َضٌر ت�ضرخ وتغ�ضب
شبوة »األمناء« متابعات:

 
من  املتواصلة  الشــكاوى  تفتح 
أرس املعتقلني يف سجون املليشيات 
اإلخوانيــة باًبا لتوجيه املناشــدات 
النفوذ  إلزاحــة  التدخل  بــرورة 

اإلخواين من الجنوب.
أحدث هــذه الشــكاوى صدرت 
عن أرسة الشــاب عىل مبارك نارص 
عام  منذ  ا  قرسيًّ املخفــي  العولقي، 
ونصف العام، مــن محافظة مأرب، 
وأودعتــه معتقل األمن الســيايس 
النيابة،  أوامــر  ورفضت  اإلخواين، 
بإحالته إليها أو تحريره، كام منعت 

ذويه من زيارته.
دت  أرسة الشــاب املعتقــل نــدَّ
باستمرار مليشيا الرشعية اإلخوانية 
يف احتجــازه يف معتقلهــا لألمن 

السيايس مبحافظة مأرب.
كام طالبــت األرسة خالل وقفة 
مبحيط  األرسة  نظمتها  احتجاجية، 
مقر الســلطة املحلية اإلخوانية يف 
مدينة عتق مبحافظة شبوة، بإطالق 

رساحه بشكل فوري.
“العولقي” أحد ضحايا االعتداءات 
التي تم ارتكابهــا من ِقبل الرشعية 
إنشــاء  إذ عملت عىل  اإلخوانيــة، 
الكثري من السجون واملعتقالت والتي 

تم إنشــاؤها يف إطار من الرسية، 
ألبشــع  الجنوبيون  يتعرض  وفيها 
صنوف االعتداءات عىل يد املليشيات 

اإلخوانية.
أكرث السجون اإلخوانية اكتظاًظا 
باملعتقلــني هو ســجن معســكر 
الشــهداء الذي يقع يف مقر القوات 
سجن  ثم  لإلخوان،  التابعة  الخاصة 
مفرق  وســجن  الســيايس  األمن 
الصعيد وسجن قوات النجدة وسجن 
البحث  وسجن  االستخبارات  شعبة 
الجنايئ، إىل جانب عدد من السجون 
الرسية يف معسكر الخرمة مبديرية 

عزان.

من  اإلخوانية  الرشعيــة  وتكّثف 
جرائم االختطاف واالعتقال ال سّيام 
لألشــخاص الذيــن يتحركون عىل 
األرض ضــد املليشــيات اإلرهابية، 
وأيًضا ضــد املناوئني للمليشــيات 

الحوثية املدعومة من إيران.
ويف الفــرة املاضيــة، ســعت 
املليشــيات اإلخوانية اإلرهابية عىل 
القبليني  النشــطاء  صوت  إسكات 
الرشعية  تآمــر  يفضحون  الذيــن 
وتنســيقها املتواصل مع املليشيات 
الحوثية، وهو تنســيق زادت مؤخًرا 
من خالل تســليم املواقع يف شبوة 

للمليشيات اإلرهابية.

وتفشَّ قمع املليشيات اإلخوانية 
بشــكل كبري يف مديرية عتق، حيث 
رسية  ســجوًنا  الرشعية  أنشــأت 
لالنتهاكات  املعتقلون  فيها  يتعرض 
البشــعة التي تكشــف عــن وجه 
الرشعية اإلرهايب واملعادي للجنوب.

وفيام يلعب املحافظ املدعو محمد 
ا عىل  صالح بن عديــو دوًرا إرشافيًّ
القمــع اإلخواين بشــكل كامل يف 
شبوة، إال أّنه يتوىل بشكل شخيص 
اإلرشاف عــىل الجرائم التي يتعرض 

لها املعتقلون يف مديرية عتق.

»األمناء« عن ارم:
 

كشــفت وثيقتان عــن حجم الــراع القائم بني 
التيارين الرئيســني يف ميليشــيات الحويث، ”القبائل 
والهاشــميني“ عىل املناصب العليا ال ســيام منصب 

محافظ محافظة صنعاء.
وتظهر الوثائق، اســتنكار املجلس املحيل مبحافظة 
التــي تســيطر عليها ميليشــيات الحويث،  صنعاء، 
“التجاوزات غري الدستورية والقانونية “ والتي هدفت 
إىل إزاحــة املحافظ الحايل عبد الباســط عيل مهدي 
”تيار الهاشميني“، مقابل وضع القيادي الحويث فارس 

الحباري ”تيار القبائل“ يف ذات املنصب.
وزادت وترية الــراع القائم بني التيارين ”القبائل، 
والهاشميني“ يف اآلونة األخرية، لتكشف حجم الراع 
الداخيل ومساعي كل تيار االســتحواذ عىل أكرب قدر 
من تلك املناصب، بعيًدا عام يعانيه أغلب اليمنيني جراء 
الحرب التي تعصف باليمن منذ 7 ســنوات إثر انقالب 

املتمردين الحوثيني عىل الرشعية.
وطورت تيــارات داخل جامعة الحــويث من أدوات 
رصاعها لتصل اىل مرحلة اســتخدام القوة يف فرض 
الحكومية،  املكاتــب  مســؤولني محليني عىل بعض 
وهو ما مارســه القيادي الحويث محمد البخيتي الذي 
تــم تعيينه محافًظا ملحافظة ذمــار – 100 كم جنوب 
صنعاء- عندما استدعى قوة عسكرية لفرض مدير عام 

جديد ملكتب الصحة يف املحافظة.
وأكدت وثيقــة، مطالبات لوزير الصحة يف حكومة 
الحوثيــني، بإعادة مدير مكتــب الصحة خالد الحجي 
إىل منصبه، وأدانت تلــك الوثيقة ”التهجم عىل مكتب 
الصحة وفرض شــخص آخر يف منصب مدير مكتب 

الصحة“.
وينخرط البخيتــي ضمن تيار أبنــاء القبائل الذي 
يقوده رئيس ما يسمى املجلس السيايس األعىل مهدي 

املشاط.
فيــام يتزعم عبد الكريم الحــويث – وزير الداخلية 
يف حكومة الحوثيني، ”تيار الهاشــميني“ أو ما يعرف 
محلًيــا بـــ “ العقائديني“ وهو التيــار الذي يرى يف 
السيطرة عىل مفاصل املؤسسات الرسمية حًقا أصياًل 
لكل من ينتمي إىل الهاشميني الذين تتصل جذورهم – 

وفق قولهم – بالعائلة الهاشمية.
وبــدأ تيار الهاشــميني بعد 3 أعوام تلت ســيطرة 
املتمرديــن الحوثيني عــىل صنعــاء وانقالبهم عىل 
الرشعيــة، يف العــام 2014، يف خطوات الســيطرة 
عىل املناصب العليا يف املؤسســات الحكومية وصواًل 
الحيوية يف  املناصب اإلدارية لبعض املؤسســات  إىل 

املحافظات الخاضعة لسيطرة امليليشيات.
واســتطاع تيار ”الهاشــميني“ أن يحكم سيطرته 
الحكومية  املؤسســات  العليا يف  املناصب  متاًما عىل 
والوزرات يف حكومة الحوثيني، وهو ما تسبب براع 

مع تيار أبناء القبائل.

العاصمة عدن »األمناء« ريام محمد مخشف:
قال برنامج األغذيــة العاملي التابع لألمم املتحدة يــوم األحد إن أزمة 

الجوع يف اليمن ازدادت لدى رشائح واســعة من املجتمع املحيل بالتزامن 

مع ارتفاع األسعار عامليا والغالء الناجم عن تدهور أسعار رصف العملة.

وذكــر مكتب الربنامج يف اليمن يف بيان عــىل توير أن “أزمة اليمن 

التي طال أمدها مدمرة ملاليني العائالت.. أسعار املواد الغذائية تستمر يف 

االرتفاع، هذا يؤدي إىل ازدياد الجوع”.

كان ديفيــد بيزيل املدير التنفيذي لربنامــج األغذية العاملي قال يف 8 

نوفمرب ترشين الثاين إن أكرث من نصف ســكان اليمــن )16.2 مليونا( 

يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الراع الدامي املستمر يف هذا 

البلد منذ نحو سبعة أعوام.

وقــال بيزيل يف بيان إن برنامج األغذية العاملي يحتاج إىل 802 مليون 

دوالر للحفاظ عىل مســتوى املساعدات التي يقدمها خالل الستة األشهر 

القادمة. وأشار إىل إن النصف األول من عام 2022 سيكون “قاسيا” عىل 

اليمن الذي يقف عىل شفا مجاعة بسبب الحرب الدائرة بني تحالف تقوده 

السعودية وجامعة الحويث املدعومة من إيران.

وتشــري أحدث تقديرات األمم املتحدة إىل أن 20 مليون شخص، أي ما 

يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا، يحتاجون إىل املساعدات.

وتخطى ســعر الدوالر 1530 رياال هذا الشــهر يف أسوأ انهيار لقيمة 

العملة املحلية يف تاريخها ومنذ بدء الحرب يف البالد.

وتسبب تدهور العملة يف زيادات حادة يف األسعار وسط عجز الكثري 

من اليمنيني عن رشاء غالبية السلع األساسية.

وحذر البنك الدويل من اتســاع رقعة املجاعة يف اليمن، مع اســتمرار 

القتال يف هذا البلد.

وذكر البنك الدويل يف تقرير أصدره يف اآلونة األخرية عن األمن الغذايئ 

يف اليمن أن ارتفاع األسعار عامليا إىل جانب الزيادة يف معدالت التضخم 

واالنخفاض الكبري يف سعر العملة املحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كان 

السبب الرئيس يف ارتفاع أسعار الغذاء يف اليمن.

�لأغذية �لعاملي: �جلوع 
يهدد ماليني �ليمنيني

ما حجم �ل�ضر�ع �لقائم بني �لقبائل 
و�لها�ضميني يف �ضفوف ميلي�ضيا �حلوثي؟


