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فضيحة فســاد من العيار الثقيل

مسؤولون في لجنة اإلغاثة يبيعون سفن المساعدات التي تقدم لليمن لتجار في دول عربية وأفريقية

استخراج وثائق مزورة تفيد بوصول عشرات السفن إلى الحديدة وعدن وتوزيع المساعدات على المتضررين
باسلمة واألصبحي والسقاف أبرموا صفقات فساد بمئات الماليين من الدوالرات بميناء جيبوتي

كشفت مصادر عاملة في ميناء جيبوتي عن ان الجزء األكبر من المساعدات
الدولية التي قدمت إلى بالدنا تم بيعه إلى تجار في عدد من الدول اإلفريقية
والعربية وذل��ك ف��ي اح��دث كشف م��ن نوعه لمصير مئات السفن من
المساعدات التي لم يصل منها إلى اليمن إال حوالي عشر سفن .
ونقل موقع "عدن الغد" (التابع لإلخوان) عن مصادر ان العشوائية التي أديرت
بها عمليات اإلغاثة مكنت مسئولين بارزين في لجنة اإلغاثة من إبرام صفقات فساد
تقدر بمئات الماليين من الدوالرات عبر بيع سفن مساعدات كاملة إلى تجار محليين
في كينيا وجنوب افريقيا ومصر.
وأوضحت المصادر ان عملية فساد ضخمة تمت خالل االربعة األسابيع الماضية
في ميناء جيبوتي حيث قامت أطراف في لجنة اإلغاثة اليمنية ببيع كميات هائلة
من المساعدات الغذائية واستخراج وثائق مزورة بأن هذه المساعدات في طريقها
لتفريغ شحناتها في عدن والحديدة ،في حين ان هذه المساعدات تتوجه لتفريغ
حمولتها بموانئ افريقية وعربية باعتبارها شحنات تجارية.
وقالت المصادر :إن األطراف المتورطة في لجنة اإلغاثة في عمليات بيع المساعدات
اإلنسانية إلى اليمن سعت إلى استخراج وثائق وهمية مزورة تفيد بوصول عشرات
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السفن إلى مينائي عدن والحديدة واالدعاء بأن شحنات المساعدات تم توزيعها على
المتضررين  .وتوقعت المصادر ان تكون هذه القيادات العاملة في لجنة اإلغاثة قد
تكسبت ماليين الدوالرات من أعمال البيع غير المشروعة .
ومنح ضعف الرقابة وغياب الشفافية المسئولين في لجنة اإلغاثة إمكانية إبرام
صفقات الفساد هذه  .ومما يثبت صحة هذه االتهامات هي تصريحات نشرتها لجنة
اإلغاثة يوم الخميس وقالت فيها ان  173سفينة مساعدات وصلت الموانئ اليمنية،
في حين انه وبالعودة إلى مدينة عدن يتبين انه وصلت إليها  4سفن بينها  3محملة
مساعدات غذائية وقدمت من الحكومة اإلماراتية ولم تمر عبر لجنة اإلغاثة اليمنية،
أي بما معناه ان سفينة مساعدات واحدة لم تصل عبر لجنة االغاثة .
الجدير بالذكر ان لجنة اإلغاثة اليمنية تتشكل من عدد من الوزراء المستقيلين
والهاربين في الرياض بينهم "بدر باسلمة" وعز الدين االصبحي" ونادية السقاف
وعدد آخر من المسئولين .
وتمثل هذه الوقائع في حال تقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة وصمة عار
وفضيحة جديدة يتحمل مسؤوليتها بحاح ومن معه ممن يشاركون في العدوان
على اليمن.

ً
كذب علي معوضة جملة وتفصيال ما نشره موقع «يمن
برس» من مزاعم حول ابتعاث الزعيم علي عبدالله صالح
له الى مأرب بهدف إسقاط المحافظة وإدخال أحمد
عبدالله مجيديع الذي عينه الحوثيون لممارسة عمله
بالقوة.
وق��ال معوضة :إن مانشره الموقع مجرد مزاعم
واف��ت��راءات ال اس��اس لها من الصحة جملة وتفصيال
،مؤكدا تواجده في العاصمة صنعاء وعدم خروجه منها
مطلقًا.
وأض��اف :ان هذه المزاعم ليست جديدة على مثل
هذه الوسائل االعالمية التي دأبت على نشر االكاذيب
والشائعات والفبركات بهدف اثارة الفتنة واالساءة
لآلخرين وتشويه مواقفهم الوطنية المشرفة .

مؤتمر مأرب يدين استهداف منازل المواطنين بالمحافظة

الصيادي يثمن الدور التنظيمي والوطني لمؤتمريات مأرب
دان ف��رع المؤتمر الشعبي وح�ل�ف��اؤه بمحافظة م��أرب
استهداف منازل المواطنين بالمحافظة من كل اطراف الصراع
واستهداف ارواح االبرياء نتيجة التمترس بين االحياء السكنية
والرد من الطرف االخر على اطالق النار كما دان استهداف
طائرات العدوان لمنازل المواطنين بالمحافظه وذلك ضمن
سلسلة جرائم القتل واالب��ادة الجماعية التي تنفذها قوى
العدوان ضد شعبنا اليمني المسالم.
وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب
منصور صالح الصيادي وبحضور عدد من قيادات الفرع
رأس اجتماعًا ألعضاء قيادات القطاع النسوي بمديريات
المحافظة خصص لمناقشة جوانب العمل التنظيمي
وتفعيلها وكذا مناقشة الدور المهم الذي تلعبه المرأة
خصوصًا في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية

بالمحافظة واليمن بشكل عام .
وفي االجتماع المنعقد األسبوع الماضي نقل رئيس الفرع
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام وقيادة المؤتمر لمؤتمريات مأرب مثمنًا لهن الحضور
الكبير .
وأكد الصيادي أهمية دور المرأة المؤتمرية وموقعها
االساسي في تكوين المجتمع وتسيير شؤونه باعتبارها
حجر االساس ولبنته االولى  ,مشيرًا الى ان لمؤتمريات مأرب
دورًا ايجابيًا وبارزًا دائمًا في العمل التنظيمي والمجتمعي،
وأكد أن قيادة الفرع ستعمل على تعزيز ودعم هذا الدور
بكل ما يتوفر من امكانيات.
وثمن رئيس الفرع لمؤتمريات مأرب تضحياتهن الجسيمة

وصمودهن الرائع والذي ضربن به اروع األمثلة في الوفاء
التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام .
من جانبهن عبرت قيادات القطاع النسوي بمأرب وقيادات
فروع المديريات عن شكرهن وتقديرهن لاللتفاتة الكريمة
من قبل قيادة الفرع والقيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام واألمانة العامة للمؤتمر على اهتمامهم بدور المرأة
المؤتمرية في المحافظة.
وأكدن في كلماتهن ثبات كل عضوات وقيادات المؤتمر
الشعبي العام بمأرب وعزمهن على مواصلة العمل الجاد
في سبيل تفعيل دورهن كمؤتمريات في خدمة المؤتمر
والمحافظة واليمن بشكل عام.

اليمن إلى أين ..عقب تأجيل لقاء جنيف؟!!

ضغوطات شعبية تطالب الجيش واالمن التصدي للعدوان السعودي
عملية افشال عقد لقاء جنيف حول اوضاع اليمن
ال��ذي دعا إليه الس��يد ب��ان كي مون األمي��ن العام
لألمم المتح��دة وبارك دعوته مجلس األمن الدولي
والذي كان من المق��رر أن ينعقد الخميس الماضي
 28ماي��و ،العملية تعد هي االنتصار الوحيد الذي
حققته الس��عودية من وراء عدوانها الغاش��م على
اليم��ن تحت مس��مى عاصف��ة الحزم ،وه��و انتصار
لي��س عل��ى الش��عب اليمني وإنم��ا عل��ى المجتمع
الدولي الرافض للعدوان السعودي..

رفض تمديد الهدنة واستمرار الحرب يخيب مساعي الحل السلمي
وبحسب مراقبين سياسيين فإن خيار القوة والعنف وحرب
االبادة الشاملة التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني
قد فرض على األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بشكل
بات يثير مخاوف وقلقًا دوليًا من أن تسبب الحرب السعودية
على اليمن تعطيل دور أهم منظمة في العالم تدافع عن
السالم واألمن الدوليين وتحمي الشعوب الضعيفة من عدوان
وهمجية الدول القوية والغنية ،األمر الذي يعني ليس إحداث
خلل في عمل منظمة األمم المتحدة فحسب وإنما في تعطيل
دور مجلس األمن الدولي .وأوضح المراقبون السياسيون أنه
ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة تتجرأ دولة معتدية على
رفض دعوة لألمين العام لألمم المتحدة وتنجح في افشال
لقاء جنيف الذي سبق وأن دعمه وأيده وباركه اعضاء مجلس
األمن الدولي.
مساع جديدة لعقد لقاء جنيف بين
مشيرين الى أن أية ٍ
األطراف اليمنية ،أصبحت قرارًا بيد الرياض وليس األمم
المتحدة ،سيما وأنه لم تكن هناك أسباب منطقية تستدعي
تأجيل لقاء جنيف الى أجل غير مسمى ،خصوصًا وأن اللقاء كان
سيضم المكونات السياسية اليمنية المتصارعة ،وال عالقة

للرئيس المستقيل هادي بمثل هذه اللقاءات أو الحوارات
المزمعة كما هو الحال بالنسبة لحكومة بحاح المستقيلة.
وأكد المراقبون السياسيون أن عودة المبعوث الدولي السيد
اسماعيل ولد الشيخ الى العاصمة صنعاء -الجمعة -مثلت
تحركًا مخيبًا آلمال المكونات السياسية اليمنية الرافضة

للعدوان وللشارع اليمني بشكل عام خاصة وأنه سبق للمبعوث
العام،
الدولي أن زار العاصمة صنعاء والتقى بالمؤتمر الشعبي ً
وكذلك احزاب التحالف الوطني وكذا انصار الله وغيرهم كال
على حدة ولم يرفض أي مكون لقاء جنيف.

معتبرين تحرك المبعوث الدولي بالتحرك غير الجاد في
وقف العدوان السعودي على اليمن عبر استئناف الحوار
بين األطراف السياسية.الفتين إلى أن رفض السعودية لقاء
اليمنيين في جنيف وكذلك تمديد الهدنة االنسانية -كما
طالب بذلك بان كي مون ومبعوثه الى اليمن -يؤكد اصرار
السعودية على افشال أي تحركات لحل سياسي سلمي لألزمة
في اليمن .وتمنى المراقبون السياسيون أال يكون قبول أمين
عام األمم المتحدة تأجيل لقاء جنيف الى أجل غير مسمى
بمثابة ضوء أخضر من المنظمة الدولية تجيز للسعودية
مواصلة عدوانها على الشعب اليمني.
الجدير بالذكر أن االمين العام لألمم المتحدة السيد بان
كي مون ّعبر عن خيبة امله من عدم انعقاد مشاورات جنيف
بشأن اليمن والتي كان دعا الى انعقادها يوم الخميس 28
مايو الماضي  .وقال بيان منسوب الى المتحدث الرسمي باسم
االمين العام :إن السيد بان كي مون يشعر بخيبة أمل أنه لم
يكن من الممكن أن تبدأ هذه المبادرة المهمة في أقرب
وقت ممكن ،مكررًا دعوته جميع األطراف إلى االنخراط في
مشاورات األمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة..

وكرر أيضًا أن القرار الدائم الوحيد لألزمة في اليمن هو تسوية
سياسية تفاوضية شاملة .وأضاف :أن األمين العام يعمل
بنشاط لعقد محادثات في أقرب وقت ممكن.
ووفقًا للبيان فقد طلب االمين العام من مبعوثه الخاص إلى
اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،تأجيل مشاورات جنيف،
وذلك ً
بناء على طلب من الحكومة اليمنية وأصحاب المصلحة
الرئيسيين اآلخرين لمزيد من الوقت لالستعداد -كما زعم
البيان .وكلف األمين العام مبعوثه الخاص بمضاعفة جهوده
للتشاور مع الحكومة اليمنية ،والتجمعات والدول في المنطقة
بهدف التوصل الى وقف إطالق نار شامل واستئناف الحوار
السلمي واالنتقال السياسي المنظم في اليمن .وكانت مصادر
اعتبرت ان إرجاء موعد مؤتمر جنيف للحوار بين االطراف
اليمنية -الذي كان دعا اليه االمين العام لألمم المتحدة السيد
بان كي مون ٌوالذي كان مقررًا انعقاده في جنيف يوم  28مايو
الجاري -فشل للمبعوث الدولي الجديد الى اليمن السيد
اسماعيل ولد الشيخ بعد فشله في تمديد الهدنة االنسانية .
وجاء االعالن المفاجىء عن تأجيل مؤتمر جنيف بعد ساعات
من اعالن أمين عام األمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق
من يوم االحد  24مايو 2015م بأن مشاورات حول اليمن
تجمع مجموعة من الجهات الفاعلة ،ستطلق يوم  28مايو
الماضي في جنيف ..مضيفًا :أن الحوار تحت رعاية األمم
المتحدة كان قد حقق مكاسب مهمة ،ولكن البالد انزلقت
مرة أخرى إلى صراع أسفر عن تداعيات إنسانية مريعة وفاقم
التوترات اإلقليمية.وبحسب المراقبين السياسيين فإن
األوضاع بعد تأجيل لقاء جنيف ازدادت تدهورًا في ظل انتقال
العدوان السعودي على اليمن الى مرحلة التوحش والهمجية،
حيث تتعرض المدن والقرى اليمنية العتداءات جوية وبحرية
ألحقت خسائر بشرية ومادية اضعاف ما تعرضت له اليمن
خالل الشهرين الماضيين من العدوان.
وأعرب المراقبون السياسيون عن خشيتهم من انتقال
العدوان على اليمن الى حرب شاملة بين اليمن والسعودية
وضياع فرص السالم المتاحة اليوم ،الفتين الى خطورة تزايد
الرفض الشعبي اليمني وداخل أغلب المكونات السياسية ألي
السعودية أو أي من االطراف اليمنية المشاركة في
حوار مع
ُ
جرائم الحرب التي تقترف ضد ابناء الشعب اليمني ،وكذلك
ارتفاع االصوات والضغوطات التي تطالب الجيش واألمن
اليمني القيام بدوره في ردع العدوان السعودي بالقوة.

