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  ”األمناء” قسم الرصد:

مينية  سياســية  مصادر  توقعت 

أن يندلع رصاع سيايس جديد حول 

نوعية الحقائب التي ســتذهب إىل 

كل طــرف يف حكومــة معــن عبد 

امللــك املؤمــل تشــكيلها من 24 

وزارة وفق اتفاق الرياض.

وأشــارت املصادر إىل أن الرصاع 
سيادية  غري  حقائب  عىل  ســيكون 
لحقائب  املرشحني  اختيار  قرص  بعد 
واملالية  والخارجية  والداخلية  الدفاع 
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  عىل 

هادي.
واســُتؤنفت مشــاورات تشكيل 
الرياض  التفاق  وفقا  مينية  حكومة 
املوقــع بــني الحكومــة واملجلس 
يف  والرشوع  الجنــويب،  االنتقايل 
آلية  بحســب  االتفاق  بنــود  تنفيذ 
الترسيع التــي تقدمت بها الحكومة 
الســعودية ووافق عليهــا الطرفان 

املوقعان عىل االتفاق.
مينية  سياســية  مصادر  وذكرت 
وقادة  اليمني  الرئيس  مستشاري  أن 
األحزاب وهيئة رئاسة مجلس النواب 
الســعودية  العاصمة  إىل  وصلــوا 
حول  التشــاور  بهــدف  الريــاض 
الرياض،  التنفيذية التفاق  اإلجراءات 
التوافق عىل قامئة  ويف مقدمتهــا 
األســاء املقدمة للحكومة الجديدة 
التي سيشكلها رئيس الوزراء الحايل 
معني عبد امللك من 24 وزيرا مناصفة 

بني الشال والجنوب.
وأكدت املصادر أن رئيس الحكومة 
املكلف سيبدأ يف التشاور مع املكونات 
السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة 
االنتقايل  املجلــس  التي ســيحظى 
الجنويب بست حقائب فيها، من بينها 
الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
فيا ســتذهب بقيــة الحقائب إىل 
األحزاب األخرى مثل املؤمتر الشعبي 
العام وحزب التجمع اليمني لإلصالح 
والتنظيم  اليمني  االشرتايك  والحزب 
إضافة  النارصي،  الشعبي  الوحدوي 

إىل أحزاب ومكونات صغرية أخرى.
ومن املفرتض، وفقا آللية ترسيع 
تنفيذ اتفــاق الرياض التي اقرتحتها 
لحلحلــة  الســعودية  الحكومــة 
تنفيذ  خطوات  صاحب  الذي  الجمود 
االتفاق، أن ترتافق مشاورات تشكيل 
مســتوى  تخفيض  مع  الحكومــة 
التوتر العســكري وفك االشتباك يف 
محافظة أبني، وإعادة انتشار القوات 
القوات  من  عــدن  العاصمة  وإخالء 
القوات  التي ســتتوىل  العســكرية 

األمنية مسؤولية حفظ األمن فيها.
ويف الوقت الذي يبدي فيه بعض 
اليمنيــني تفاؤال حــذرا إزاء التقدم 
الرياض  اتفــاق  تنفيذ  إجراءات  يف 
االختــالالت  يف ســياق معالجــة 
داخل املعســكر املنــاوئ للحوثيني 
االنقالب  ملواجهة  الجهــود  وتوحيد 
ميكن  تحديات  عــدة  تربز  الحويث، 
أن تعرتض طريــق االتفاق أو تفرغه 
من مضامينه بالنظر إىل وجود تيار 
مؤثر داخل الحكومــة اليمنية يبدي 
رفضــه لالتفاق ويلــّوح بالتصعيد 
يف  والعسكري  واإلعالمي  السيايس 

الجنويب  االنتقايل  املجلس  مواجهة 
والتحالف العريب.

ويشــكك مراقبــون يف حقيقة 
االنقســام، معتربين أنــه جزء من 
آلية سياســية للضغط عىل التحالف 
العريب، بينا ترجح مصادر مينية أن 
معسكر  داخل  االنقسام  حالة  تكون 
الرشعية نتيجــة طبيعية للدور الذي 
إقليمية مثل قطر وتركيا  تلعبه قوى 
عرب جاعة اإلخوان املسلمني وبعض 

القيادات السياسية االنتهازية.
التعاطي  أن  مراقبــون  ويعتــرب 
مع  الرشعيــة  لقيــادات  الســلبي 
سياســيني وإعالميني محســوبني 
إىل محور  بانحيازهم  عليها جاهروا 
قطــر – تركيا واســتعداء التحالف 
السعودية شجع عىل  بقيادة  العريب 
تفــي تأثري التيــار القطري داخل 
الحكومة الذي تحول إىل أداة إلضعاف 
مواجهات  يف  وإقحامهــا  الرشعية 
غــري مربرة مــع قــوى ومكونات 

يف  الحويث  للمــرشوع  مناهضــة 
اليمن، إضافة إىل اشرتاك الكثري من 
تلك القيادات يف حالة التشويه لدور 
التحالف العريب التي تتبناها الدوحة 
يف إطار رصاعها السيايس مع دول 

املقاطعة.
مطلعة  مينية  مصــادر  واعتربت 
الرتيك   – القطري  التغول  تجاهل  أن 
يف مؤسسات الرشعية وتنامي نفوذ 
هــذا املحور يف بعــض املحافظات 
املحررة التي يســيطر عليها اإلخوان 
إنشــاء  الدوحة  ومتول  املســلمون 
يف  خطري  تطور  فيها،  معســكرات 
املشهد اليمني ال يهدد وجود الرشعية 
اليمنية فحســب بل ميتــد أثره نحو 
خلق بيئــة معادية لــدول التحالف 
أن  املحررة ميكن  املناطق  العريب يف 
مناطق  إىل  قيايس  وقت  يف  تتحول 
وشبيهة  املنطقة  تهديدا ألمن  تشكل 
بتلك التي ال تزال امليليشيات الحوثية 

تسيطر عليها.

ولفتت املصادر إىل أن التسجيالت 
اإلخواين  العسكري  للقائد  املرسبة 
يف محافظــة تعز عبــده فرحان 
املخاليف الشهري بسامل تكشف عن 
املمول من  الــرتيك  املرشوع  تغول 
املحررة،  املحافظات  قطر يف بعض 
يف ظل مؤرشات متنامية عىل دور 
مرتقب ألنقرة يجــري التحضري له 
عىل األرض بشكل حثيث عن طريق 
تختبئ خلف  نافذة  إخوانية  عنارص 

الرشعية ومؤسساتها.
ترصيحات  يف  مصادر  وتوقعت 
لـ«العرب« أن تشهد الفرتة القادمة، 
ومع اقرتاب تنفيذ الشقني السيايس 
الرياض،  اتفــاق  من  والعســكري 
السيايس  النشاط  تصاعدا يف وترية 
والعســكري واإلعالمــي املمول من 
قطــر، وخصوصــا يف محافظات 
إىل  تحولت  التي  واملهرة  وتعز  شبوة 
املدعومة  املشبوهة  للتحركات  مثلث 
من قطر يف ظل تقارير عن نشــاط 
استخباري تريك عن طريق املنظات 
اإلغاثية، إضافة إىل إنشاء معسكرات 
املحافظات متولها  عديدة يف هــذه 
الدوحة وترشف عليها قيادات موالية 
لها مثــل صالح الجبــواين وحمود 
سعيد املخاليف وعيل سامل الحريزي 
بالتوازي مع الدور الذي تلعبه قيادات 
نافذة يف الحكومة اليمنية تسخر كل 
إمكانياتها لتمرير املخطط القطري – 
الــرتيك يف اليمن كا هو الحال مع 
وزير الداخلية أحمد امليرسي وقيادات 
أعلنت  أخــرى  وسياســية  إعالمية 
وهددت  الريــاض  التفاق  رفضهــا 

رصاحة بالعمل عىل إفشاله.

  »األمناء« تقرير خاص:

الرشعية  مليشــيات  أقدمت 

عــى رسقــة ثــروات محافظة 

بالنفط والغاز ما  الغنية  شبوة 

انعكس عى أزمة وقود طاحنة 

تعانيها املحافظة خالل األيام 

املاضية وتســببت يف انقطاع 

الكهرباء عــن غالبية مديرياتها 

لليــوم الثــاين عــى التوايل، 

بعد نفاذ مخزون الديزل الذي 

أنــه يتوفر يف  من املفــرض 

املحافظة الغنية بالنفط.

وكشــفت أزمــة الكهرباء التــي تعانيها 
محافظة شــبوة عــن حجم الفســاد الذي 
ارتكبته مليشــيات الرشعيــة يف املحافظة، 
النفطية وحًولت  الرثوات  أن هيمنت عىل  بعد 
عىل  اإلرهابية  العنــارص  لتمويــل  عوائدها 
جبهات الجنوب، وبداًل من أن توفر احتياجات 
املواطنــني من أهم أساســيات الحياة ذهبت 
باتجــاه رصف األموال عىل تدريب اإلرهابيني 

ومتويلهم بحثًا عن انتصار عسكري لن يتحقق 
يف ظل وجود قوات مســلحة جنوبية قوية 

وقادرة عىل إحباط هذه املؤامرات.
شبوة  أنوار  بإطفاء  الرشعية  جرمية  وتعد 
األبرياء يف  للمواطنني  مبثابة عقاب جاعي 
املحافظــة والذين لفظوا مليشــيات اإلخوان 
التي  الشــعبية  الحاضنة  ويرفضون توفــري 
متكن هــذه العنارص من احتــالل املحافظة 
أطول فرتة ممكنة، وبالتايل فإنها تسعى بني 
الحني واآلخر الستهداف املواطنني عرب حوادث 

والتعذيب  الخطــف 
والقتل التي متارسها 

بني الحني واآلخر.
الرشعية  وتسعى 
جرائــم  الرتــكاب 
حقــوق  انتهــاك 
يف  املواطنــني 
بأشــكال  املحافظة 
مختلفــة، فــإن مل 
يكن عرب اســتهداف 
بشــكل  املواطنــني 
بعمليــات  يومــي 
إجرامية تلجأ تارة إىل 
إشهار  عرب  عقابهم 
وأن  الخدمات،  سالح 
ميكن  ال  الجرائم  تلك 
هدف  عن  تنفصل  أن 
الرشعية األســايس الذي يتمثل يف إفشــال 
اتفاق الرياض وقطع الطريق أمام تنفيذه عىل 

أرض الواقع.
الدامس مختلف  الظــالم  وعمت حالة من 
مديريات محافظة شــبوة، لليوم الثاين عىل 
التوايل، مع اســتمرار انقطاع تيار الكهرباء، 
وأرجعت مصادر يف املحطــة املركزية لتوليد 
التيار  انقطاع  باملحافظة،  الكهربائية  الطاقة 
إىل نفــاد الوقود، يأيت ذلــك يف وقت ُتصدر 
النفطية عرشات  محافظة شبوة من حقولها 

الشحنات يوميا من النفط، ويف املقابل متتنع 
محافظة مأرب عن تزويد شبوة بقاطرة ديزل 

لتشغيل املحطة.
وكانت أزمة انقطاع الكهرباء قد اشــتدت 
خالل األيام الحالية، يف مدينة عتق مبحافظة 
نفاد  إىل  الكهرباء  انقطاع  بســبب  شــبوة، 
مخزون الديزل، رغم أن املحافظة غنية بالنفط، 
إىل جانب أن املحافظة تعاين منذ قرابة شهر، 
أزمة انقطاع للمياه، وســط مطالبات برحيل 
محافظ شــبوة املدعو محمد صالح بن عديو 
بالفساد مع قيادات مبليشيا اإلخوان  املتورط 

اإلرهابية.
وقبل أيــام، فضحت صــوٌر منترشة عىل 
صفحــات اإلنرتنــت آلثار دمــار يف الطرق 
مبحافظــة شــبوة نجم عن هطــول أمطار 
متوسطة، حجم الفساد الذي ينخر يف عظام 

حكومة الرشعية.
وبّينــت الصور دمــاًرا كبــرًيا يف الطرق 
مبحافظة شبوة علًا بأّن األمطار التي هطلت 
عىل املنطقة كانت متوســطة، يف وقٍت تزعم 
يف الســلطة اإلخوانية املحتلة لشبوة بقيادة 
محمد صالح بن عديــو إجراءها عدة خدمات 

للمواطنني هناك.
الشكل  بهذا  الطرق  انهيار  مراقبون  واعترب 
بعد هطول أمطار متوسطة عليها هو جزٌء من 
الفســاد الضخم الذي استرشى داخل حكومة 

الرشعية.

تيار موؤثر بال�ضرعية يرف�ض اتفاق الريا�ض ويلوح بالت�ضعيد �ضد االنتقايل والتحالف

اأزمة كهرباء خانقة ب�ضبوة ب�ضبب �ضيا�ضات ال�ضرعية

تفاصيل االنقسام داخل معسكر الشرعية وعالقة قطر وتركيا املشبوهة


