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اجتماعات السفينة يقابلها تحركات أمريكية

جلنة تن�سيق �إعادة االنت�شار تعقد اجتماعها ال�ساد�س وال جديد!

احلديدة «األمناء» خاص:

جلســة جديــدة؛ هي السادســة،
عقدتها لجنة تنسيق إعادة االنتشار يف
محافظة الحديدة أمس األول األحد عىل
منت الســفينة األمميــة إنرتكنيك دريم،
واستمرت االجتامعات حتى أمس االثنني
.
الجلســة األوىل لالجتــاع عقدت
برئاسة العميد هاين نخلة القائم بأعامل
رئيس لجنة إعادة االنتشار يف الحديدة،
وشهدت النقاش عىل تفعيل آلية التهدئة
وتعزيز وقف إطالق النار .
وبدأ بعــد ذلك العمل يف تشــغيل
غرفة العمليات املشــركة يف السفينة
والتي ستكون مقر ًا لضباط االرتباط من
الطرفني وستعمل عىل تأسيس االتصال
مع ضباط االرتبــاط امليدانيني يف كافة
الجبهات .
ويف ديســمرب من العــام املايض؛
توصلت حكومــة الرشعية ومليشــيا
ّ
الحديدة يف
الحويث االنقالبية التفــاق ُ
إطار مفاوضــات غري مبارشة جرت يف
مدينة رميبو السويدية ،إال أنّ غالبية ما
جرى االتفاق عليه مل ينفذ منذ ذلك الحني
.
اجتــاع لجنــة التنســيق وإعادة
االنتشــار تزامن مع ما ميكــن اعتباره
تحريــك ًا للجمود الســيايس الراهن ،ال

س ّيام فيام يتعلق بترصيح مساعد وزير
الخارجية األمرييك للرشق األدىن ديفيد
شينكر ،بأنّ واشــنطن تجري محادثات
مــع الحوثيني بهدف إيجــاد ما وصفه
بـ»حل مقبول للنزاع اليمني».
وأوضــح شــينكر يف ترصيــح
للصحفيني خــال زيارة للســعودية:
«تركيزنــا منصــب عىل إنهــاء الحرب

يف اليمــن ونحن نجــري محادثات مع
الحوثيني ملحاولة إيجاد حل للنزاع يكون
مقبوال من الطرفني».
وتابــع« :نحن نعمل مــع (املبعوث
الــدويل) مارتــن جريفيثــس ،ونقيم
اتصاالت مع رشكائنا السعوديني».
هذه ليســت املرة األوىل التي يعلن
فيها مســؤول بارز يف اإلدارة األمريكية

عن محادثات مع املليشــيات الحوثية،
لكن أي ًا منهــا مل ِّ
يحقق نتائج مثمرة ،ما
يثري الكثري مــن التحديات الصعبة أمام
الخطوة الراهنة .
وبحســب مصادر دبلوماسية ،فإنّ
واشنطن تســعى إلجراء محادثات مع
املليشــيات الحوثية بهــدف إيجاد حل
مقبول للنزاع القائم ،يف إحياء للمبادرة

التي أطلقها وزيــر الخارجية األمرييك
األسبق جون كريي بعد محادثات رسية
جرت يف وقتٍ
سابق .
ٍ
وأضاف املصــادر أنّ املبــادرة التي
فشــلت حينها بســبب رفض التحالف
العريب وحكومــة الرشعية ،متت إعادة
طرحهــا بالنظــر إىل حالــة الجمود
العســكري والسيايس التي هيمنت عىل
امللف اليمني ،وأشارت إىل رغبة واشنطن
ومجموعة الدول الـ 18يف إنهاء الحرب
والتوصل إىل تسوية شــاملة مع إيران
يكون امللف اليمني أحد مخرجاتها .
التحركات السياســية
غي هــذه
ُت ِّ
ُّ
جمود ًا كبري ًا اســتم ّر لفــرات طويلة،
شهد الكثري من االنتهاكات التي ارتكبتها
ّ
تخطت الســبعة آالف
مليشــيا الحويث،
متعمد من
خــرق ،فض ًال عــن تشــويه
َّ
ِقبل حكومــة الرشعيــة للتعامل عىل
االنقالبيني ،وتحريــف مقصود لبوصلة
الحرب .
وكانت لجنة تنسيق إعادة االنتشار
لدعم اتفــاق الحديدة عقــد أمس األول
األحد االجتامع املشــرك السادس ،يف
املياه الدولية عىل منت السفينة «انرتاكتك
دريم».
وبدأ االجتامع السادس للجان إعادة
االنتشار املشرتكة برئاسة القائم بأعامل
رئيس لجنة إعادة االنتشار الدولية العميد
هاين نخلة .

�صمود اجلنوبيني يقو�ض رهان ال�شرعية على تعطيل اخلدمات
عدن «األمناء» خاص:

شهدت العاصمة الجنوبية عدن ومحافظة لحج
خالل األيام املاضية انقطاعــات متكررة يف التيار
الكهربايئ بشكل شبه كامل.
وتزامن ذلك االنقطاع بعد املليونية التي احتشد
فيها مئات اآلالف من أبنــاء الجنوب وفاء وعرفانا
لدولة اإلمارات العربية املتحدة .
ومثلت التظاهرات الحاشــدة التي اُقيمت يف
العاصمة عدن واملكال وسقطرى فش ًال ذريع ًا لرهان
الرشعيــة عىل تعطيلها الخدمــات العامة ومن ثم
إعاقة املواطنني عن مامرســة حياتهم بشكل
طبيعي ،وهــو ما تظهره أيض ًا بســالة أبناء
الجنــوب يف الدفــاع عــن محافظاتهم ضد
مليشــيات اإلصالح والتنظيــات اإلرهابية
املتحالفة معها .
وعىل مدار الســنوات األربع املاضية منذ
تحرير محافظــات الجنوب من املليشــيات
الحوثيــة ،مل تتوقف قيــادات الرشعية عن
اللعب عىل وتر تردي الخدمات كأحد أســاليب
الحرب التي تشنها عىل املواطنني املتمسكني
بقضيتهــم الجنوبية؛ ما كان من شــأنه أن
تدفعهم إىل االستســام للواقــع من جانب،
والســعي إىل خلق حالة من الفوىض متكن
اإلصالح من الســيطرة عىل الجنوب بشــكل
كامل وهو ما تقدم عليه أيض ًا ولكن بدرجات
أكرث حدة خالل تلك األيام .
ويذهب مراقبون للتأكيد عىل أن الرشعية
تنفذ خطــة إخوانية يعتمد عليهــا التنظيم
اإلرهــايب يف الكثري من أماكن تواجده ،إذ أنه
يسعى إىل شل قدرات املواطنني عن مواجهته

وإلهائهم باملشــكالت الحياتية التي يعانون منها،
تحديد ًا إذا ارتبط األمر بخدمــات املياه أو الكهرباء
والتي تشكل عصب حياة املواطنني وهو أمر انتهجه
التنظيم اإلرهايب من قبل يف مرص .
وشــهدت محافظة لحج أمــس األول انقطاع
الكهرباء بشــكل شــبه كامل عن مختلف مناطق
املحافظة .
وجاء انقطاع التيار بسبب نفاد الوقود الخاص
مبحطات الكهرباء داخل املحافظة ،وتستغل حكومة
الرشعية قطــاع الكهرباء لعقاب مواطني العاصمة
عدن ومحافظات الجنوب ،من خالل تدخلها يف منع

ضخ الوقود يف محطات الكهرباء.
وبدأت يف مديريــات العاصمة عدن ،تخفيض
ساعات تشــغيل الكهرباء بسبب اســتمرار عملية
عرقلة ضــخ الوقود يف املحطات مــن قبل بعض
مسؤويل حكومة الرشعية .
وأطلقت مؤسســة الكهرباء عــى مدار األيام
املاضية تحذيرات ،أوضحت خاللهــا حجم املعاناة
جراء نفاذ الوقود الالزم لتشغيل محطات الكهرباء،
ً
داعية إىل إنهاء تلك األزمة .
وتزامنت مناشــدات مؤسســة الكهرباء مع
ترصيحات رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل

يف العاصمة عدن الدكتور عبدالنارص الوايل ،والذي
اتهم فيها وزيــري الكهربــاء واملالية يف حكومة
ما تســمى بالرشعية بالوقــوف وراء تردي أوضاع
الكهرباء يف العاصمة.
وشــدد عىل أن الوزيرين تســببا بعرقلة ضخ
الوقود املوجود عىل منت السفينة الراسية حالي ًا يف
ميناء الزيت مبدينة الربيقة ألسباب سياسية .
فيام ناشــدت نقابات كهرباء عــدن التحالف
العريب بقيــادة اململكة العربية الســعودية ودولة
اإلمــارات العربية املتحدة ،برسعــة التدخل لتوفري
وقــود ملحطات توليد الطاقــة الكهربائية يف عدن
بشكل عاجل.
وأكــدت أن توقف محطات الكهرباء يعني
توقف وشــلل كامل للخدمات الصحية وزيادة
معانــاة املواطنــن يف عــدن ،إىل جانب ما
سيرتتب عىل ذلك من خسائر اقتصادية وزيادة
يف معاناة املواطنني والنازحني.
والخميس املايض ،كشــفت املؤسســة
العامــة للكهرباء ،عن وجــود خلل فني يف
محطة شيناز تسبب يف خروج جزيئ ملنظومة
كهرباء عدن عن الخدمة.
وأضافت املؤسسة يف بيان لها ،أن الخلل
الفني ،تسبب يف انقطاع التيار الكهربايئ عن
( )4مديريات يف العاصمة عدن وهي (كريرت
واملعال وخورمكرس والتواهي).
وأشارت املؤسسة إىل أن الفرق الهندسية
تعمل حاليا عىل إصــاح الخلل الفني وإعادة
املنظومــة الكهربائيــة للعمل خــال الفرتة
القادمــة ،واعتــذرت املؤسســة يف بيانها،
لكل أهــايل املناطق التي انقطــع عنها التيار
الكهربايئّ .

