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تقرير

افتعال الأزمات.. هل يفجر ثورة داخل عدن؟
احلدث: )700 مليار( ريال جمارك مل يدفعها تاجر للبنك م�شتغاًل نفوذه بال�شرعية!

»األمناء« تقرير/ صالح لزرق:
عدن ومحافظــات الجنوب منذ ما بعد تحريرها 
من مليشــيا الحويث عام 2015 تتعرض للحرب من 
قبل ما تسمى بالرشعية اليمنية املتواجدة يف فنادق 
الرياض، والتي يسيطر عليها حزب اإلصالح )جناح 
اإلخوان املســلمني باليمن( عــى مختلف املجاالت 

خدماتيا وعسكريا وسياسيا وأمنيا.
الوصايــة اإلخوانية عى  الجنوبيون رفضــوا 
أرضهم منذ ما بعد الحرب الحوثية، ومنذ ذلك الحني 
وشــعب الجنــوب ال تفارقه األزمــات االقتصادية 
املفتعلــة من قبل نافذين داخــل منظومة الرشعية 
ألغراض سياسية، وأنهك الشعب الجنويب من خاللها 
ملشاريع صنعاء  الرافضة  الوطنية  مواقفه  بســبب 
ومأرب التي يتزعمها حزب اإلصالح الذراع اإلخونجي 

باملنطقة.
املتحكمة مبفاصل  اإلخوان  تتوقف ســلطة  مل 
الرشعية يف الحرب عى الجنوب وقامت بإقصاء كل 

من له موقف وطني إىل جانب الشعب الجنويب.
وبعد أن اتضحــت نوايا رشعيــة اإلخوان يف 
الجنوب فوض الشعب  قيادات النتزاع حقه ومتثيله 
يف املحافــل الدولية، ومنذ ذلك الحــني والحمالت 
اإلعالميــة ال تتوقــف تجاه كل قيــادي فحاربتهم 
وأقصتهم مــن مناصبهم يف محاولــة إلخضاعه 
والتنازل عن مبادئه وحاولت تفكيك شــعب الجنوب 
عن طريق مخطــط املناطقية ليفقد الشــعب ثقة 
قياداته لكن الشــعب الجنويب وقف بكل حزم لكل 

املخططات وأفشلها.

حرب الخدمات
العاصمــة عدن وجعلت من  الرشعية عن  غابت 
فنادق الرياض وتركيا وقطر ســكنًا لها واســتغلت 
السياسية يف محاربة شعب  القرارات  سيطرتها عى 
الجنوب وتركت العدو األخطر عى املنطقة يف الشامل 

وهي )مليشيات الحويث( ترسح ومترح بكل أريحية.
وقامــت الرشعيــة مبخططات قــذرة وقطعت 
املشتقات النفطية وانتشــار األسواق السوداء وقطع 
مخصصات مؤسسة الكهرباء وتسبب يف انقطاعات 
متكررة يف املحافظات املحررة منــذ ما بعد التحرير 
من الحويث وعى رأسها العاصمة عدن، وكل هذا عن 
طريق تجار نافذين احتكــروا النفط لتمرير املخطط 

عى الجنوب لصالح الرشعية.
وتزعم أحمد صالح العييس الرجل الذي أثار جدال 
واســعا تزعم الحرب عى الجنوب ملا ميتلكه من نفوذ 
داخل رشكة النفــط واملصايف وأيضــا نفوذه داخل 
الرئاسة اليمنية، ومنذ ذلك الحني حتى يومنا هذا وهو 
يكرر محاوالته لرتكيع الجنوبيني وكانت آخرها رفضه 
التي دخلت بطرق  البرتولية  للخدمات  لباخرة )فامبا( 
رسمية من قبل رئاسة الوزراء ومنع دخولها وتفريق 
حمولتها يف ميناء عدن عرب متنفذين داخل الحكومة 
الرشعية وعى رأســهم وزير النقــل الجبواين، األمر 
الفســاد  الجنوبية تتدخل إلنهاء  املقاومة  الذي جعل 

داخل امليناء.
ومن األمور األخرى التي لعبت الرشعية فيها دورًا 
لرتكيع الجنوبيني تالعبها بالعملــة املحلية، ما جعل 
الريال اليمني يســقط أمام العمالت الخارجية وشكل 
ارتفاًعا جنونًيا يف األســعار للسلع الغذائية مبختلف 
أنواعها وارتفاعا أيضا للمشتقات النفطية األمر الذي 
عقد األمور داخــل العاصمة عدن وجعل الوضع قابال 

لالنفجار يف أي لحظة بسبب فسادها الكبري.
وكشف تقرير تلفزيوين لقناة العربية الحدث عن 
فساد كبري متارسه شخصيات محسوبة عى الرشعية 
مــن الرياض تســبب يف انقطاع التيــار الكهربايئ 

لساعات طويلة عى مديريات عدن.
وقال مراسل الحدث ردفان الدبيس: »ما يحدث من 
فساد واحتكار املشتقات النفطية بعدن من قبل نافذين 
لهم عالقة بالســلطة الرشعية وقفت الحكومة أمامه 
بعد عودتها من اتفاق الرياض وفتح رئيس الحكومة 

معني عبدامللــك مناقصات للتجار لتوفري املشــتقات 
مضيفا  واالحتكار«.  الحاصل  الفساد  وإنهاء  النفطية 
أن »رئيس الحكومة فشل يف مواجهة الفاسدين بعد 
العراقيل التي وقفت أمامه من قبل املتنفذين وفشلت 

كل جهوده وعادت األزمة من جديد«.
وأكــد الدبيس أن »أحــد التجــار املتنفذين عليه 
مديونية ما يقارب سبعامئة مليار ريال ميني جامرك 
مل يدفعها للبنك املركز مستغاًل نفوذه داخل الرئاسة«. 
ويقصد بذلك التاجر املتنفذ أحمد صالح  العييس والذي 
يشــغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس واملقرب من 

جالل ونارص نجيل الرئيس هادي.
ويف التقرير، أكد مراســل القناة أن هناك غضبا 
شعبيا يف الجنوب وخصوصا يف العاصمة عدن ضد 
الحكومة وفسادها بحكم سيطرتها عى املوارد والبنك 
املركزي واســتمرار الفشل والفســاد »قد نشهد ثورة 

شعبية تطرد الفاسدين من عدن«.

هل يقلب �شعب الجنوب الطاولة؟
مل يعد األمــر يطاق يف العاصمة عــدن مؤخرا، 
حيث أصبح فســاد الرشعية يتصدر عناوين الصحف 
املحلية وفضائح  العربية  والقنوات  والخارجية  املحلية 

املسؤولني ال تتوقف إطالقا.
وعلق الكاتب السيايس محمد نارص العولقي عى 
الوضع املعييش يف الجنوب قائال: »إن الرشعية فاسدة 
وفاشــلة من الرأس اىل أخمص أقدامها بشــهادة كل 
والسياسية  والرقابية  والحقوقية  االقتصادية  التقارير 
اإلقليمية والدولية واألممية، وباعرتاف أكرث املتحمسني 
لها من القوى والجهات والنشــطاء واألقالم، وبإقرار 
قياداتها ومسؤوليها ووزرائها أنفسهم الذين يتبادلون 

نرش فضائح بعضهم البعض عى املأل«.
وأضاف العولقي: »إن الشــعب تحمل بسبب هذا 
الفساد والفشــل ما ال يطاق حمله من معاناة وجوع 
وموت ومرض وترشيد وصرب مبا يكفي وزيادة والحال 
يســري من يسء إىل أســوأ ومل يعد يف اإلمكان قبول 

املزيد من تراكم األحامل الثقيلة عى ظهره وال استمرار 
الهروب مــن مواجهة الوضع الــكاريث التعيس الذي 

يلتف عليه من جميع الجهات«.
وأردف بالقــول: »إنــه مل يعد أمام هذا الشــعب 
املطحون من فرصة متاحة ليك يستعيد أنفاسه ويحيا 
بكرامة ســوى أن يقلب الطاولة عى رؤوس جالديه 

ويغرّي واقعه بيده وليذهب أولئك إىل الجحيم«.
واختتم متسائال: »فهل آن األوان ألن يفعلها؟«.

صمت التحالف العريب وعى رأسه اململكة العربية 
الســعودية املتزعمة للتحالف العــريب يف اليمن مام 
تفعله حكومة الرشعية بحق الشــعب يف محافظات 
الجنوب أصبح ال يطاق، وهنــاك أصوات بدأت ترتفع 
ترفض إذالل الشعب وخصوصا والخيارات االقتصادية 

موجودة تسيطر عليها القوات الجنوبية.
وتجولــت »األمناء« يف شــوارع العاصمة عدن 
ملتابعــة الوضع املعيــيش عن قــرب والتقت بعض 
املواطنني، الذين عربوا عن غضبهم إزاء ما متارســه 

حكومة الرشعية.
وقــال املواطن حســني يارس: »إن عــى قيادة 
الجنوب  إىل  العــودة  الجنــويب  االنتقــايل  املجلس 
واإلعالن رسمًيا فشــل اتفاق الرياض وفرض أمر يف 
عدن وإدارة املحافظات املحررة وطرد الفاسدين منها، 
مؤكدا أن املواطن الجنويب مل يعد بوسعه التحمل أكرث 
من هذا الذي يعيشــه انقطاع للكهربــاء ووضع مزٍر 
وغالء فاحش وغياب للخدمات وتوقف رصف مرتبات 

املوظفني«.
بــدوره، توقع املواطن ســامي محمــد من أبناء 
املنصورة خروج ثورة شــعبية ضد كل من يتاجر بحق 
املواطن ألغراض سياســية. مضيفــا أن املواطن ليس 
ســلعة يتم املتاجرة بها من قبل ما تســمى بالرشعية 

الهاربة يف الفنادق.

دعوات لل�شيطرة على موارد الجنوب
مير الشــهر الرابع عى توقيــع اتفاق الرياض 

ومل يحــدث أي تغيري يف محافظــات الجنوب من 
هذا االتفاق الذي اســتبرش به الجنوبيون خرًيا عند 
توقيعه، لكن اتضح فيام بعد أن االتفاق يســري نحو 
طريق مجهول وقد يكتب له الفشل بعد تعنت طرف 

الرشعية من تنفيذ ما عليه من بنود.
بنود  تنفيذ  الرشعيــة ومامطلتهــا يف  رفض 
االتفاق ومغــادرة رئيس الحكومــة معني عبدامللك 
مؤخرا بشــكل مفاجئ واضح الحقــا أن مغادرته 
جاءت بعد رصاع مع الرئاسة اليمنية، األمر الذي أدى 
إىل تدهــور الوضع املعييش يف الجنوب وغياب تام 

للخدمات األساسية.
الصحفي الجنويب عالء عادل حنش دعا املجلس 
الســيطرة عى كافة موارد  الجنويب إىل  االنتقايل 
الجنــوب، وتأمينها تأميًنا كامــاًل، يف مقابل ذلك، 

االلتزام برصف مرتبات املوظفني والجنود.
وأضاف، عرب )تويرت(: »فساد الرشعية أصبح ال 
ُيطاق، ووصل إىل مستويات فظيعة مل ُيعد باملقدور 

تحمله، أو السكوت عنه«.
وأختتم بالقول: »إن عى التحالف العريب إدراك 

هذه الحقيقة«.

التزام النتقالي بتنفيذ اتفاق الريا�ض
ويوضح القيــادي يف املجلــس االنتقايل أحمد 
بامعلم ســبب متســك وفد املجلــس باالتفاق وعدم 
انسحابه رغم مرور أكرث من أربعة أشهر عى توقيعه 
والطرف املعرقل أصبح بشــكل واضــح ينفذ أجندات 

خارجية ويعمل إلفشاله أمام أنظار التحالف العريب.
وقــال بامعلم: »الصرب الذي يتحــى به املجلس 
االنتقايل الجنويب نابع عن حرص عريب وإدراك ألبعاد 
مؤامرات اإلخوان )املسيطرين عى الرشعية( ضد دول 

التحالف العريب«.
وأضاف: »يجــب عى الجميــع إدراك أن صربنا 
والتزامنا بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ليس عجزا وإمنا 

إلنجاح مساعي التحالف بقيادة السعودية«.

هل يقلب �شعب اجلنوب الطاولة على جميع جالديه؟

دعوات لل�شيطرة على كافة موارد اجلنوب واإدارتها


