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تقرير

»األمناء« تقريــر/ عبد القوي 
العزيبي:

 
جاء إنشــاء الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيــات النازحني يف البــاد وتحديًدا 
قرار  مبوجب  آنــذاك  اليمنية  صنعاء  يف 
صادر من مجلس الوزراء برقم 454 لسنة 
أثناء  النزوح  ملدة  إنساين  2009م، لغرض 
حرب صعدة، وأعيد تفعيلها للعمل مجددًا 
الجنوبية عدن منذ  العاصمــة  داخل  من 
اإلرشاف  لغرض  2017م،  عــام  منتصف 
مختلف  مــن  النازحني  مخيــات  عىل 

املحافظات.

خطر معضلة النازحني
وتشــهد مديرية تنب بلحج إنشــاء 
مخيات عديــدة، وقد تكــون تنب هي 
املديرية املتواجد فيها أكرث عدد للمخيات 
والنازحــني من مختلف مناطــق النزاع 
املسلح، وهو يعد عمل أخاقي وإنساين، 
وإمنا يحتاج إىل ضوابط قانونية وأمنية 
النازحة إىل  حتى ال تتحول هــذه األرس 
معضلة أو كارثة قد تهدد أمن واســتقرار 
مختلف  انتشار  مع  وخصوصًا  املحافظة، 

أنــواع الجرميــة ومعظــم أطرافها من 
النازحني، وأيضًا انتشار األوبئة واألمراض، 
إال أن امللفــت للنظر هو تــرك الحبل عىل 

القارب لفرع هذه الوحدة يف لحج.
الرئييس  املركز  أن  إىل  املصادر  وتشري 
بعدن مع فروعــه ال يخضعوا ألي ضوابط 
وأن معظم  أمنيــة،  أو  رقابيــة وقانونية 
وفروعها  الوحــدة  إدارة  عــىل  القامئني 
الشــال، وخصوصًا مــن محافظة  من 
تعز اليمنية، وقلــة من أبناء الجنوب رمبا 
)إصاحية،  السياسية  انتاءاتهم  بعضهم 

إخوانية(.

مخيامت وأرس يف رفاهية
تسليط  التي  املشــكلة  ويرتكز محور 
يتحول  أن  الضــوء عليهــا يف  “األمناء” 
النازحــون إىل أكرث رفاهيــة من املجتمع 
إسنادهم  لعملية  نظرًا  املستضيف،  املحيل 
مبختلــف أنواع الدعم مــن قبل الحكومة 
واملنظــات يف ظل اتســاع رقعة الفقر 
عنــد مواطنــي مديرية تــنب، حيث تجد 
تتحصل شــهريًا  النازحة  األرس  معظــم 
وبانتظــام عىل مصادر دخل مايل من قبل 
عدة منظات مع مســاعدات أخرى منها 
بينا  وغريها،  وصحيــة  وإيوائية  غذائية 
تجد معظم األرس يف تنب تعاين من الفقر 
وجزء منها غري قادر عىل توفري متطلبات 

األرسة اليومية.

ومن هنا ال نعرف مــن هم النازحون 
املخيات  أولئك يف  النازحــون  فعليًا، هل 
املؤقتة الذين تتوفر لديهم مختلف متطلبات 
الحياة اليوميــة؟ أم النازحون هم املجتمع 
املحيل املســتضيف من مواطني تنب الذين 
يعانون الفقر وال متتلك معظم األرس قوت 
يومهــا، بعكس ما هــو حاصل مع األرس 

النازحة؟!
وتشكو معظم األرس يف تنب من التميز 
والتفرقة وعدم تقديم املنظات الدعم لهم 
النزوح، بينا  التي تدعي  أسوًة بتلك األرس 
الرسمية  واملناســبات  الدينية  األعياد  يف 
تغادر معظم األرس املخيات ويعودون إىل 
مسقط رأســهم لقضاء أيام العيد والعودة 

مجــددًا إىل املخيــات بذريعــة الهروب 
من مناطقها التي تشــهد نزاعا مســلحا، 
اســتثار من  إىل  النزوح  فتحولت عملية 
واملانحني  الحكومة  أموال  اســتنزاف  أجل 
عرب فاسدين تدير مثل هكذا أعال لغرض 

الرثاء الرسيع بغطاء النازحني.
النزوح  عملية  حول  شكوك  برزت  كا 

عىل إنها قد تكون لغرض عسكري حريب 
أو إلحداث الفوىض الهدامة ويف أي وقت 

قد يتطلب حدوثها.

مجتمــع مســتضيف يعــاين 
الفقر

بلحج  تنب  يف  الفقري  املواطن  ويرى 
أن الوحدة والتي جاء اســمها من الوحدة 
اليمنية املشــؤومة، أنها متارس فســاًدا 
مبعيــة رشكاء يف الحكومة أو يف بعض 
املنظات، وأن هنــاك تاعب يف األموال 
التي يقدمها املانحون لدعم األرس الفقرية 
الفقر يف توسع  بشكل عام، بينا رقعة 
كبري وسط املجتمع املحيل بلحج، وتلتهم 
مواطني مديرية تنب ويســاعدها وجود 
التدهور االقتصــادي واالرتفاع املتصاعد 
يف األســعار وتوقف األعال يف القطاع 
الحكومــي والخــاص، فعــن أي أعال 
واملجتمع  نتحــدث  وأخاقية  إنســانية 
املســتضيف يحارصه الفقر بقوة؟ بينا 
النازحون أصبحوا مبثابة مستوطنني منذ 
سنوات ويعيشون يف رفاهية بل البعض 

منهم قام برشاء منازل وأراٍض.
إحدى  أن  املعلومــات  آخــر  وتؤكد 
املنظات تقــوم مبنح شــهادات مياد 
الســكن  لغرض  وإثباتات هوية  للنازحني 
يف نطــاق املديرية التي فيهــا النازحون، 
وكأنهم من مواطنــي املديرية وحصولهم 
عىل مختلف أنواع الدعــم بذريعة النزوح، 
فهل من إعادة نظر يف ملف النازحني ويف 

إدارة نشاط وعمل هذه الوحدة؟

مخاوف من تفويج النازحني
ويف الختام ونتيجة لهذا العبث وعدم 
املواطنني  وجود عدالــة اجتاعية فــإن 
يتساءلون: أين دور جهات االختصاص يف 
الدولة من متابعة ورصد وتقييم األثر سواء 
يف نشاط عمل هذه الوحدة أو بشكل عام 
املنظات يف  النازحني وتدخــل  يف ملف 

املحافظة؟
كــا أطلق عدد مــن املواطنني دعوة 
لوســائل اإلعام املختلفة لتسليط الضوء 
من خال تناول هــذه القضية بعمق أكرث 
وبشفافية، وكشف كل ما هو مستور يف 
وطن ينــزف دمًا ويعاين فيــه املواطنون 
منذ ســنوات عجاف تجاوزت الـ6 سنوات 
من تاريــخ اندالع حرب الحــويث العبثية 
تفويج  مسلسل  واستمرارية  2015م،  عام 
النازحني من محافظات الشــال اليمنية 
إىل محافظات الجنوب التي تعاين الحصار 
يف مختلف الجوانــب، وبينا يطلق عليها 
تزال  ال  الواقع  املحررة وعــىل  املحافظات 
هذه املحافظات يف جميع بنياتها التحتية 

مدمرة تدمريًا كاما )أرضًا وإنسانا(.

غطاء النزوح.. ا�ستثمار وجتارة رابحة!بينما ظهرت دعوات لتسليط الضوء على نشاط الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني بعدن وحلج..

• هل يصير النازحون أكثر رفاهية من المجتمع المحلي المستضيف؟

• أعمال إنسانية وإغاثية للنازحين والمجتمع المستضيف يحاصره الفقر!

• لماذا أكثر موظفي إدارة مخيمات النازحين من تعز ومرتباتهم بالدوالر؟

• شكوك حول عملية النزوح بين غرض عسكري حربي أو إحداث فوضى هدامة

• هل هناك مؤامرة بتمكين نازحي الشمال من االستيطان في أرض الجنوب؟

• لماذا المنظمات تتجاهل المجتمع المحلي المستضيف وتكرس تدخالتها للنازحين فقط؟


