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العالم

العالم

سوريا

فلسطين

ّ
موسكو تصوب (مجددًا)
على الوجود األميركي

جلسة ثالثية بين الوسطاء و«حماس»:
التسهيالت مجددًا؟
بينما كانت وفود الوسطاء
تجتمع على حدة مع
«حماس» ،أو تلتقي منفردة
بعيدًا عن الحركة ،شهدت
غزة أمس اجتماعًا ثالثيًا ضمّ
الحركة والمصريين وموفد
األمم المتحدة .خلص اللقاء
الصيغة
إلى إعادة تكرار ّ
السابقة للهدوء ،أقله
إلى حين انتهاء االنتخابات
اإلسرائيلية

قلق أممي على «نازحي هجين»

تعود روسيا إلى انتقاد الوجود
العسكري األميركي في سوريا ،وسط
محادثات الفتة تجريها مع الجانب
التركي حول إدلب ومنبج وشرق
الفرات .ومع تزايد أعداد النازحين
من جيب «داعش» في ريف دير الزور
الشرقي ،أطلقت األمم المتحدة تحذيرًا
من الظروف السيئة التي يعيشها
هؤالء في أقصى الشرق السوري

ل ــم ت ــرش ــح أي ت ـفــاص ـيــل ع ــن زي ـ ــارات
َ
عدد من املسؤولني األتراك من وزارتي
الدفاع والخارجية إلى موسكو ،والتي
كـ ــان آخ ــره ــا أمـ ــس ل ـق ــاء ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي سـ ـ ــادات أون ـ ــال،
نظيره الروسي ومبعوث «الكرملني»
إلـ ــى س ــوري ــا أل ـك ـس ـن ــدر الفــري ـن ـت ـيــف،
ال ـع ــائ ــدي ــن ب ــدوره ـم ــا م ــن زيـ ـ ــارة إلــى
إس ــرائ ـي ــل .واك ـت ـفــت ب ـيــانــات الـطــرفــن
الــرسـمـيــة بــالـتــأكـيــد عـلــى تـ ّ
ـربــع امللف
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى رأس أج ـ ـنـ ــدة أع ـم ــال
ال ـل ـقــاءات .الــافــت فــي تــوقـيــت الـحــراك
ال ـع ـس ـكــري ـ ـ ـ الــدي ـب ـلــومــاســي ،تــزامـنــه
م ــع حــديــث وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـتــركــي
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،الـعـلـنــي ،عن
ال ـع ــرض ال ــروس ــي املـ ـق ـ ّـدم إل ــى أن ـق ــرة،
لـلـقـيــام بعملية مـشـتــركــة ضــد «هيئة

«السياحة» السورية تخرق الحصار!
لم يكن حدثًا عاديًا في أوروبا أن تشارك سوريا في املعرض السياحي الدولي
ُ
( )2019 FITURاملنعقد في العاصمة اإلسبانية .املشاركة اعتبرت ،في
َ
األحاديث الجانبية ،خرقًا سوريًا للقطيعة والحصار املفروضني على البالد.
ظهور وزير السياحة السوري ،رامي مرتيني ،بني شخصيات صافحها امللك
اإلسباني فيليبي السادس ،أرخى ببعض الظالل السياسية على أجواء الحدث.
وخالل اللقاء الرسمي الذي أقامه رئيس الوزراء اإلسباني ،حضر مرتيني مع
السفير السوري في إسبانيا سمير القصير ،بما لهذا الظهور الديبلوماسي من
دالالت في هذا امللتقى العاملي .وبدا الفتًا استقطاب مكاتب السياحة السورية
بعض أصحاب مكاتب السياحة اإلسبانية الراغبة في تنظيم رحالت إلى سوريا،
إضافة إلى أعداد من الزوار اإلسبان الراغبني في زيارة سوريا مجددًا.

تـحــريــر ال ـش ــام /جـبـهــة ال ـن ـ ٌصــرة» في
إدل ــب ومـحـيـطـهــا .وه ــو ع ــرض تــرافــق
تــوق ـي ـتــه م ــع وصـ ــول ت ـع ــزي ــزات الفـتــة
لـلـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى ج ـب ـهــات ريــف
حماة الشمالي ومحيط سهل الغاب.
ولـ ـ ــم ت ـن ـع ــم خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ه ـن ــاك
ب ــالـ ـه ــدوء خـ ــال ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،إذ
شـهــدت خــروقــات مـتـكــررة عـلــى هيئة
اشتباكات متقطعة أو قصف بقذائف
صاروخية .كذلك ،لم يتوقف الجانب
التركي منذ أسابيع عن تعزيز قواته
املـتـمــركــزة فــي ل ــواء اس ـك ـنــدرون ،على
ح ــدود إدل ــب ،حيث زار عــدد كبير من
القادة العسكريني تلك الـقــوات ،وعلى
رأس ـه ــم وزي ــر ال ــدف ــاع خـلــوصــي أك ــار.
ُ
ال ـعــرض الــروســي امل ـق ـ َّـدم إل ــى الجانب
التركي ،وفق ما تشير إليه املعلومات
املـتــوافــرة ،أتــى منذ مــا يـقــارب الشهر،
وت ـض ـ ّـم ــن ع ـم ـل ـيــة روسـ ـي ــة ـ ـ ـ ت ــرك ـي ــة ـ ـ
سـ ــوريـ ــة م ـش ـت ــرك ــة ،ع ـل ــى أن ت ـش ــارك
فصائل «الجبهة الوطنية» بالتحرك
تحت غـطــاء جــوي روس ــي .كــذلــك ،كان
يفترض أن يتحرك الجيش السوري من
ثالثة محاور ،في ريف حماة الشمالي
ومحيط أبــو الضهور ومحيط جسر
الشغور الغربي .وتوضح املعلومات
أن مــوس ـكــو ك ــان ــت ت ــراه ــن ع ـلــى قـيــام
ت ـعــاون تــركــي ـ ـ س ــوري ،وإن ك ــان غير
مباشر ،يمكن الحقًا تجييره لحلحلة
بعض امللفات ومن بينها منبج وشرق
ال ـ ـفـ ــرات .وح ــاول ــت م ــوس ـك ــو ،م ـنــذ ما
قبل ال ـعــرض ،اسـتـغــال وج ــود بعض
ّ
الشخصيات التي قد تتجه للمصالحة
على غــرار ما جرى في مناطق أخرى،
وهـ ــو م ــا قــاب ـل ـتــه «الـ ـنـ ـص ــرة» حـيـنـهــا
بـحـمـلــة أم ـن ـيــة ق ـيــل أن ـه ــا اسـتـهــدفــت
«عناصر املصالحات» .وعلى رغــم أن
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ً
قالت األمم المتحدة إن  29طفال ِم َّمن غادروا
«جيب هجين» ماتوا جراء البرد أو سوء التغذية (أ ف ب)

جاويش أوغلو أكــد ،أول من أمــس ،أن
املشكلة الرئيسة في إنجاح مثل هذه
العملية هــي وجـهــة تــرحـيــل املقاتلني
األجانب ،توضح معلومات متقاطعة
أن األشهر املاضية شهدت دخول عدد
من «الجهاديني األجانب» إلى تركيا،
تحت عني االستخبارات التركية.
وترافقت تطورات ملف إدلــب األخيرة
مع غياب التصريحات الرسمية حول
مشروع «املنطقة اآلمنة» شرق الفرات،
في انتظار اجتماع «مجموعة العمل
املشتركة» التركية ـ األميركيةّ ،
املقرر
في الخامس من شباط الجاري .وبدت
الفتة ،خالل اليومني املاضيني ،عودة
موسكو إلــى الـخـطــاب ال ـحـ ّـاد اللهجة
تجاه الوجود األميركي العسكري في
س ــوري ــا ،ال سـيـمــا فــي منطقة الـتـنــف.
وذه ـب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
إلــى استعادة ما قاله الوزير سيرغي
ً
الفروف قبال ،عن أن الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة «ت ـس ـت ـخ ــدم اإلره ــابـ ـي ــن»
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق «م ـ ـكـ ــاسـ ــب
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة» .وت ـ ـسـ ــاوق ذل ـ ــك مــع
م ــا أورده وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــركــي
ع ــن اس ـت ـغــال ج ـه ــات ف ــي «ال ـت ـحــالــف

منعت القوات
األميركية دخول قافلة
مساعدات حكومية
إلى بلدة هجين

الدولي» لعناصر «إرهابية» النتهاك
«اتفاق إدلب».
ووسط االنتقادات الروسية املتجددة
لــوجــود األمـيــركـيــن فــي شــرق سوريا
وشمالها ،وبالتوازي مع سقوط عدد
كبير من الضحايا املدنيني في قصف
«التحالف الــدولــي» على بـلــدات ريف
دير الزور الشرقي ،أعربت «املفوضية
العليا لشؤون الالجئني» التابعة لألمم
املتحدة ،عن «قلق متزايد على سالمة
امل ــدنـ ـي ــن املـ ـح ــاص ــري ــن فـ ــي امل ـن ــاط ــق

الـتــي يسيطر عليها داع ــش فــي جيب
هـجــن» ،مطالبة بفتح «معابر آمنة»
تتيح لهم الــوصــول إلــى مخيم الهول
في ريف الحسكة الجنوبي .وأوضحت
امل ـفــوض ـيــة أن ن ـحــو  23أل ــف شخص
ّفروا من املنطقة إلى املخيم منذ األول
من كانون األول املاضي .كذلك ،كشفت
ً
أن  29ط ـف ــا وم ــول ــودًا ج ــدي ـدًا مــاتــوا
أثناء خروجهم من الجيب املحاصر أو
بعد وصــولـهــم بفترة وج ـيــزة ،بسبب
سـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة أو ان ـخ ـف ــاض حـ ــرارة
الـجـســم .وج ــاء تـقــريــر املـفــوضـيــة بعد
أيــام فقط على منع الـقــوات األميركية
و«ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
قافلة مساعدات مقدمة مــن الحكومة
السورية من الدخول إلى بلدة هجني.
وكــانــت الـقــافـلــة املـقــدمــة مــن الحكومة
و«ال ـه ــال األح ـمــر الـعــربــي ال ـســوري»،
والـ ـت ــي ت ـض ــم  10ش ــاحـ ـن ــات مـحـمـلــة
بــاملــواد األساسية الــازمــةُ ،منعت من
العبور عند قرية الحسينية ،بحجة أن
القوات األميركية تمنع دخولها ،وفق
ما نقلت وكالة «سانا» الرسمية.
(األخبار)

غزة ـــ هاني إبراهيم
للمرة األولى منذ بداية جوالت التفاهم
بـ ـ ــن ح ـ ــرك ـ ــة «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» وال ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــاء
اإلقـلـيـمـيــن وال ــدول ـي ــن ،يـجـلــس الــوفــد
األمني املصري وموفدو األمــم املتحدة
م ــع ال ـحــركــة ف ــي اج ـت ـمــاع ثــاثــي تحت
عـ ـن ــوان الـ ـه ــدوء مـ ـج ــددًا ،م ـقــابــل رزم ــة
تسهيالت ّ
تكررت منها إجراءات قديمة
مـ ــع إضـ ــافـ ــة خ ـ ـطـ ــوات جـ ــديـ ــدة .وع ـلــى
مــا تـفـيــد بــه م ـصــادر داخ ــل «ح ـمــاس»،
ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإنــه بعد
تـجــاوز الحركة قضية املنحة القطرية
وتحويلها من موظفيها ملصلحة فئات
فـقـيــرة أوس ــع ف ــي ق ـطــاع غ ــزة ،وم ــن ثم
تهديدها بتفجير األوضاع في الحدود،
ّ
توصل الوسطاء إلى آلية جديدة يكون
عنوانها مصر.
اللقاء ،الــذي عقد في غزة أمــس ،خلص
إل ــى ن ـق ــاط أب ــرزه ــا ت ـطــويــر ال ـع ـمــل في
م ـع ـب ــر رف ـ ـ ــح لـ ـح ــرك ــة امل ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن فــي
االتجاهني (تدير الجانب الفلسطيني
حاليًا وزارة الداخلية «الحمساوية»)،
إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما
ّ
يلبي حاجة القطاع اقتصاديًا ،ويوفر

ّ
عائدًا ضريبيًا يمكن الحركة من توفير
روات ــب ملوظفيها بعيدًا عــن الضغوط
اإلسرائيلية بعد توقف املنحة القطرية.
وتـفـيــد امل ـص ــادر ب ــأن ه ــذه الـتـفــاهـمــات
حظيت بمباركة من األمم املتحدة التي
ط ـل ـبــت م ــن امل ـص ــري ــن ت ـس ـه ـيــل حــركــة
األفـ ـ ــراد ف ــي «رفـ ـ ــح» ،ومـضــاعـفــة أع ــداد
ال ـشــاح ـنــات ال ـت ـجــاريــة م ــن م ـصــر ،وأن
ت ـش ـمــل أص ـن ــاف ــا أخ ـ ــرى م ـمــا تـحـتــاجــه
ّ
السوق الغزية.
وحـضــر الجلسة عــن «ح ـمــاس» رئيس
مـكـتـبـهــا ال ـس ـيــاســي إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة،
ومـ ـ ــن األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة م ـب ـع ــوث ـه ــا إل ــى
ال ـشــرق األوس ــط نـيـكــوالي مــاديـنــوف،
إلــى جــانــب ضـبــاط «امل ـخــابــرات العامة
املصرية» .وهو االجتماع الــذي وصفه
ه ـن ـيــة ب ــأن ــه «غ ـي ــر م ـس ـب ــوق» ،مضيفًا
أن ذل ـ ــك يـ ـع ــود إل ـ ــى أمـ ــريـ ــن :األول أن
«ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ب ـعــدهــا
الـسـيــاســي ،وال ــوض ــع فــي غ ــزة املتمثل
ب ــ«م ـس ـي ــرات الـ ـ ـع ـ ــودة» ،يـ ـم ــران بـفـتــرة
كـبـيــرة وح ـســاســة ،وال ـثــانــي االهـتـمــام
واملتابعة مــن املؤسسات التي تتحرك
بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة،
واملـتــابـعــة الحثيثة مــن األم ــم املـتـحــدة
ومصر وقطر».
في سياق التفاهمات ،علمت «األخبار»
أن التطوير املـصــري لــ«رفــح» سيشمل
بــوابــة صــاح الــديــن الـتـجــاريــة ،إضافة
إلــى تقديم الـقــاهــرة تسهيالت للتجار
ّ
الغزيني في السفر إليها ،أو في إدخال
بضائعهم إلى القطاع .ومن جهة أخرى،
أك ــد الــوفــد امل ـصــري أن املـعـبــر سيبقى
مفتوحًا بصورة طبيعية بغض النظر
عن موقف السلطة الفلسطينية (راجع
عدد أمس).
وامل ـط ـلــوب م ــن «حـ ـم ــاس» ،ف ــي املـقــابــل،
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى حــالــة
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وف ــرمـ ـل ــة أدوات «م ـس ـي ــرات
ال ـع ــودة» ،إذ طلب الــوسـطــاء أال يتكرر
مــا جــرى فــي منطقة «زيـكـيــم» (شـمــال)
األسبوع املاضي ،كاالقتراب من السلك
ال ـف ــاص ــل وإشـ ـع ــال اإلط ـ ـ ـ ــارات ،إضــافــة
إل ــى وق ــف عـمـلـيــات ق ــص ال ـس ـلــك الـتــي

يشتكي االح ـتــال مــن زيــادتـهــا أخـيـرًا،
وضبط «الـحــاالت العسكرية املتفلتة»
مثل إطالق النار على ضابط إسرائيلي
األسبوع املاضي.
أمــا األمــم املتحدة ،فقدمت تعهدًا ببدء
م ـشــاريــع الـتـشـغـيــل امل ــؤق ــت ليستفيد
م ـن ـهــا عـ ـش ــرات اآلالف م ــن املـتـعـطـلــن
مــن العمل قبل نهاية الشهر الـجــاري،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـع ـمــل ف ــي غــزة
وعدد من املؤسسات الدولية .كما أكدت

دعت القاهرة هنية
إلى زيارتها منتصف
األسبوع المقبل

استمرار إدخــال املنحة القطرية لألسر
الـفـقـيــرة (تـشـمــل  94أل ــف أس ــرة بــواقــع
 $100شـهــريــا) ،مــع وع ــود بــزيــادة عدد
املستفيدين منها.
مــن ناحية ثانية ،علمت «األخ ـبــار» أن
ال ــوف ــد املـ ـص ــري قـ ــدم دع ـ ــوة إلـ ــى هنية
لـ ــزيـ ــارة الـ ـق ــاه ــرة م ـن ـت ـصــف األسـ ـب ــوع
املقبل ،وهو املضمون الذي نقله ّعضو
املكتب خليل الحية ،لكن مصادر ملحت
إل ــى أن ال ــزي ــارة سـتـكــون مـحـطــة أول ــى
ضمن جــولــة خارجية تشمل ع ــددًا من
ال ــدول الـعــربـيــة واإلســام ـيــة ،قــد يكون
من ضمنها روسيا.
إل ــى ذل ــك ،أص ـيــب نـحــو  32فلسطينيًا
في فعاليات الجمعة الــ 45التي حملت
ع ـن ــوان «أس ــران ــا لـيـســوا وح ــده ــم» من
«مسيرات العودة» على حدود القطاع.
إذ ق ــررت الـفـصــائــل اس ـت ـمــرار الضغط
امل ـي ــدان ــي ع ـلــى رغ ــم جـلـســة الــوس ـطــاء،
مع تخفيف زخم املواجهات ،فيما كان
ّ
رد جنود الـعــدو باالستهداف املباشر
واضحًا.

قررت الفصائل استمرار المسيرات رغم جلسة الوسطاء أمس (األناضول)

اليمن

ّ
فصول متجددة من الحرب االقتصادية :حكومة هادي تنقض التزامها صرف الرواتب
على رغم استجابة األمم المتحدة
لطلبه تحويل مبالغ المنظمات
الحكومية إليه ،إال أن البنك المركزي
في عدن عاد ّ
للتنصل من التزامه
صرف رواتب الموظفين في
المحافظات الشمالية ،مشترطًا لذلك
تحويل جميع اإليرادات إليه .وهو
ّ
تنصل يترافق مع «هجمة شرسة»
على القطاع البنكي في صنعاء
ومأرب ،من شأنها إذا ما ّ
استمرت
مضاعفة األزمة اإلنسانية

صنعاء ـــ رشيد الحداد
ال تـ ــزال ال ــوع ــود بـتـحـيـيــد االق ـت ـصــاد
الـيـمـنــي ع ــن الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر م ـنــذ ما
يزيد على أربع سنوات ونصف سنة،
خــام ـلــة ف ــي حـقـيـبــة امل ـب ـعــوث األم ـمــي
إلــى الـيـمــن ،مــارتــن غريفيث ،ال ــذي لم
يستطع إلــى اآلن تحقيق اختراق ذي
أهمية على هــذا الصعيد .في زيارته
األخ ـي ــرة إل ــى ص ـن ـعــاء ،كـ ـ ّـرر غريفيث
ت ـعـ ّـهــداتــه ب ـبــدء م ـفــاوضــات ف ــي شــأن
امللف االقـتـصــادي ،فيما كــان معاونه
م ـع ــن ش ــري ــم ي ــؤك ــد ،خـ ــال لـ ـق ــاء مــع
ممثلي «اللجنة االقتصادية العليا»
التابعة لسلطات صنعاء« ،استمرار
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي م ـس ــاع ـي ـه ــا إل ــى
ت ـح ـي ـي ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد» ،م ـت ـح ــدث ــا عــن
«مفاوضات خــال األيــام املقبلة حول
قضيتي ال ــروات ــب ومــوظـفــي صنعاء
وغيرهما».
هــذه املفاوضات كانت أجــريــت ،مطلع
كانون الثاني /يناير املاضي ،محاولة
إلطالقها في العاصمة األردنية ّ
عمان،
تــزامـنــا مــع اجـتـمــاعــات اللجنة الفنية

املعنية بتنفيذ اتفاق تبادل األســرى،
ل ـك ــن ت ـل ــك املـ ـح ــاول ــة ب ـ ــاءت بــال ـف ـشــل.
وم ــع ذل ــك ،تــواصــل املـنـظـمــة الــدول ـيــة،
بــالـتـعــاون مــع ع ــدد مــن دول االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي،
جـهــودهــا إلنـهــاء االنـقـســام املــالــي بني
عـ ــدن وص ـن ـع ــاء ،واالت ـ ـفـ ــاق ع ـلــى آلـيــة
مـ ـح ــددة ل ـتــوح ـيــد اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة
للدولة ،لكن هذه الجهود ال تلقى إلى
اآلن تجاوبًا لدى حكومة هادي.

شروط مسبقة

ُ
م ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي امل ـ ـعـ ـ ّـن مــن
ِق ـ َـب ــل ه ـ ــادي ،واملـ ـق ــرب م ــن أب ــو ظـبــي،
مـحـمــد زمـ ــام ،ال ــذي ك ــان اش ـتــرط رفــع
ال ـح ـظ ــر امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى اح ـت ـيــاطــات
الـبـنــك امل ــرك ــزي األجـنـبـيــة فــي البنوك
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة واألملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ــدف ــق
املساعدات واملنح الدولية إلى البنك،
من أجل صرف رواتب موظفي الدولة
في املحافظات الواقعة تحت سيطرة
«أن ـ ـص ـ ــار ال ـ ـل ـ ــه» ،وت ـغ ـط ـي ــة فـ ــاتـ ــورة
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات األس ــاسـ ـي ــة مـ ــن ال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،سـ ــرعـ ــان مـ ــا تـ ــراجـ ــع عــن

ُ
الـتــزامــه بعدما أبـلــغ مــن ِقـ َـبــل منسقة
الـ ـش ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لــأمــم
املتحدة لدى اليمن ،ليزا غراندي ،قبل
أسـبــوعــن ،بموافقة املنظمة الدولية
على طلب البنك تحويل جميع املبالغ
الـخــاصــة باملنظمات غـيــر الحكومية
إليه ،كخطوة أولى على طريق تحويل
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـج ـم ـيــع
مـنـظـمــات األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي مــرحـلــة
ثانية.
ل ـك ــن ح ـك ــوم ــة هـ ـ ـ ــادي ،الـ ـت ــي ت ـصــرف
شـ ـه ــري ــا  85مـ ـلـ ـي ــار ري ـ ـ ـ ــال كـ ــرواتـ ــب
ل ـل ـمــوالــن ل ـهــا (ب ــزي ــادة  10م ـل ـيــارات
ري ـ ــال ع ــن ن ـف ـقــات األجـ ـ ــور وال ــروات ــب
ُ
التي كانت تصرف من البنك املركزي
فــي صنعاء ،إذ إنـهــا لــم تكن تتجاوز
 75مليار ريال شهريًا) ،عادت وربطت
ال ـت ــزام ـه ــا ب ـص ــرف روات ـ ـ ــب  850أل ــف
موظف يعيشون منذ عامني ونصف
ع ــام مــن دون رواتـ ــب فــي املـحــافـظــات
الواقعة تحت سيطرة «أنـصــار الله»،
باستعادة املصادر املالية الخاضعة
لسلطات صنعاء ،وتــوريــد اإلي ــرادات
املالية إلى بنك عدن.

م ـ ـصـ ــادر ت ـم ــوي ـل ـي ــة وتـ ـح ــوي ــل ك ــاف ــة
املساعدات واملنح الدولية عبر البنك،
من دون تحديد موعد زمني لصرف
روات ـ ــب ت ـلــك ال ـش ــرائ ــح» ،وف ــق م ــا أكــد
املصدر لـ«األخبار».

ووف ـق ــا مل ـص ــدر ف ــي «ه ـي ـئــة الـتـحــالــف
املــدنــي للسلم واملصالحة الوطنية»،
وهي إحدى منظمات املجتمع املدني
التي تعمل على تقريب وجهات النظر
ب ــن ال ـط ــرف ــن ب ـه ــدف صـ ــرف رواتـ ــب
موظفي الدولة ،فإن «حكومة الرئيس
املنتهية واليـتــه وع ــدت بـصــرف %50
م ــن روات ـ ــب أسـ ــات ــذة ال ـج ــام ـع ــات فــي
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،واس ـت ـك ـمــال
ص ــرف رواتـ ــب الـتــربــويــن والـعــامـلــن
ف ــي امل ـج ــال ال ـص ـحــي ف ــي ح ــال تــوافــر

مقاطعة بنوك صنعاء ومأرب

يحرم «مركزي عدن»
تجار الشمال من فتح
اعتمادات مستندية من
الوديعة السعودية
تحذيرات من تفاقم الجوع بسبب مقاطعة البنوك اإلسالمية والتجارية في صنعاء ومأرب (أ ف ب)

ً
ف ـضــا ع ــن م ــا ت ـق ــدم ،تـتـجــه الجبهة
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،فــي مـحــاولــة
م ـت ـج ــددة ل ـت ـج ـف ـيــف م ـن ــاب ــع ال ــدخ ــل
الوطنية ،إلى استهداف ما تبقى من
مصادر إيرادية كالبنوك واالتصاالت
والـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية العاملة في املجال اإلنساني.
وخ ــال األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
عـ ـم ــدت ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي إلـ ـ ــى تـبـنــي
حملة تحريض واسعة ضـ ّـد القطاع
البنكي في العاصمة صنعاء ،متهمة
«أن ـصــار الـلــه» بـفــرض إت ــاوات تصل
إلى  %30على البنوك ،وهو ما نفته
جمعية البنوك اليمنية أخـيـرًا .كما
اتخذت قرارًا بنقل شركة االتصاالت
الــدولـيــة« ،تـلـيـمــن» ،مــن صـنـعــاء إلــى
ع ــدن مـنـتـصــف ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،من

أج ــل االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى  300مـلـيــون
دوالر من عائدات االتصاالت الدولية
متواجدة في شركات االتصاالت في
الـسـعــوديــة .وت ــزام ــن ذل ــك مــع تعيني
رئ ـي ــس ل ـب ـنــك ال ـت ـس ـل ـيــف ال ـت ـعــاونــي
ً
الزراعي في عدن بديال لرئيس البنك
في صنعاء ،والسطو على فرع البنك
في عدن ،ومصادرة ماليني الرياالت
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــإي ـ ــداع ـ ــات املـ ــواط ـ ـنـ ــن.
وتـ ـسـ ـع ــى حـ ـك ــوم ــة هـ ـ ـ ـ ــادي ،أيـ ـض ــا،
إلـ ــى ن ـقــل ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــوك األه ـل ـيــة
واإلسالمية من صنعاء إلى عدن ،في
تـ ّ
ـوجــه كشفه محمد زم ــام ،الــذي أكد
أن «الحكومة عازمة على نقل املركز
امل ــال ــي م ــن ص ـن ـعــاء إل ــى ع ـ ــدن» ،وأن
«عام  2019سيكون عام تجفيف كافة
ـ«أنصار الله».
املصادر املالية» ل
ّ
هــذه الحرب املالية دشنها «مركزي
عـ ــدن» بــرفـضــه املـطـلــق الـتـعــامــل مع
ال ـب ـنــوك اإلس ــام ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة في
ّ
وتعمده
العاصمة صنعاء وم ــأرب،
حرمان تجار املحافظات الشمالية من
فتح اعتمادات مستندية من الوديعة
ال ـس ـع ــودي ــة .ووفـ ـق ــا ل ـغــرفــة صـنــاعــة

وتجارة مدينة عدن ،فإن اشتراطات
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ف ــي ع ـ ــدن بـتـســديــد
البنوك التجارية واإلســامـيــة قيمة
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـس ـت ـن ــدي ــة نـ ـقـ ـدًا فــي
ع ــدن ،وع ــدم قـبــول ال ـســداد بشيكات
أو حتى نقدًا من ِق َبل تجار صنعاء
وامل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي ف ــروع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة حـكــومــة ه ــادي
وم ــن ضمنها مـحــافـظــة مـ ــأرب ،أدت
إل ــى تـفــاقــم األوضـ ــاع اإلنـســانـيــة في
باتت
املـحــافـظــات الـشـمــالـيــة ،وال ـتّــي ّ
تهدد بكارثة إنسانية في ظل تفشي
ال ـجــوع .وح ــذرت ال ـغــرف الصناعية
وال ـت ـجــاريــة فــي ع ــدن ،فــي ب ـيــان ،من
أن «االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اشـ ـت ــراط س ــداد
قيمة االعتمادات نقدًا في محافظات
م ـحــددة فــي املـنــاطــق الـجـنــوبـيــة ،من
دون تــوافــر األمــن لنقل تلك األم ــوال،
س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى كـ ــارثـ ــة إن ـس ــان ـي ــة لــن
ُ
تـ ـحـ ـم ــد عـ ـقـ ـب ــاه ــا ،وس ـي ـت ـس ـب ــب فــي
تــراجــع امل ـخــزون الـقــومــي مــن السلع
واملنتجات األساسية».

