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تقارير

»األمناء« تقرير خاص:
 

اإلخواين،  اإلصــاح  أّن حزب  يبدو   
ذراع اإلخوان يف اليمــن، ال يزال يعيش 
وهم املايض، مانًحا نفســه فرصة لعب 
دور الوصاية عىل حكومة املناصفة بني 
الجنوب والشامل، يف محاولة ألن تكون 
الكلمــة العليا عىل حكومــة املناصفة 

لإلخوان، وهو أمٌر قد عفا عليه الزمن.
الحديث هنــا عن ترصيحات أطلقها 
رئيــس الهيئــة العليا لحــزب اإلصاح 
الذي  اليدومي،  املدعو محمــد  اإلخواين 
خرج ليلعب دور الــويص عىل حكومة 
املناصفــة بني الجنوب والشــامل التي 
تّم تشــكيلها وفًقا ملا نــّص عليه اتفاق 
الريــاض املوّقــع يف نوفمرب / ترشين 
االنتقايل  املجلس  بــني  2019م،  الثاين 
أمر  وهو  اليمنية،  والرشعيــة  الجنويب 
غري مستغرب يف ظل الوهم الذي يعيشه 
الزمن إىل  اإلخوان برغبتهم يف عــودة 

الوراء.
وتضمنت ترصيحات اليدومي شــن 
هجوم حاد عــىل حكومة املناصفة بني 
الجنوب والشــامل، حيــث زعم رئيس 
»اإلصاح« أّن حكومة املناصفة مل تنجز 
شيًئا وأنّها أصبحت غري دستورية، وعمل 
عىل توجيه رســائل تّوجه عمل حكومة 
املناصفة وترســم لها أطر سياســاتها 

وتحركاتها.
ويســعى اليدومي، من هذا املنطلق، 
لتعمل  املناصفة  يُســرّي حكومة  أن  إىل 
وفًقا ملا يراه اإلخــوان، يف محاولة من 
هذا »اإلرهــايب« ليكون لإلخوان الكلمة 
العليا، استنساًخا ملا جرى طوال السنوات 
املاضية، وهو أمٌر يضمن لحزب اإلصاح 
تحقيق أجندته الخبيثة التي تتضّمن عداًء 

كامًا ضد الجنوب.

اليدومي يتهم حكومة املنا�صفة 
مبخالفة الد�صتور

وتحــدث اليدومي، بكل اعتباط، عن 
النواب، متناسًيا  انعقاد جلسات مجلس 
أن الشــعب الجنويب لن يقبــل بأعداء 
ومجرمني مارســوا أبشع الجرائم بحق 

الجنوب وأبنائه.
واتهم حكومة املناصفة بني الجنوب 

والشــامل بأنها أصبحــت غري رشعية، 
اليدومي: »الحكومة )حكومة  حيث قال 
املناصفة( تأخرت يف تقدميها لربنامجها 
وعدم التزامها بالزمن املحدد لها دستورياً 
كام جاء يف املادة )86( والتي تنص عىل 
الوزراء خال  أن »يقدم رئيس مجلــس 
خمســة وعرشين يوماً عىل األكرث من 
العام  برنامجها  الحكومة  تشكيل  تاريخ 
إىل مجلس النــواب للحصول عىل الثقة 
باألغلبيــة لعدد أعضــاء املجلس.. إىل 

الحكومة  تشكلت  وقد  هذا  املادة«،  آخر 
قد  بهذا  وهي  بتاريخ 18/12/2020م، 
واحد  بيوم  الدســتورية  املدة  تجاوزت 
12/01/2021 ومل يحصــل مــن هذا 

يشء« - حد قوله.
مســتغربًا  كان  اليدومي  حديــث 
لســببني، أولهام أنه أعلــن أن حكومة 
املناصفة بني الجنوب والشامل أصبحت 
غــري رشعية، وهــي الحكومــة التي 
متخضت عن اتفاق الرياض الذي رعته 
الســعودية، وحظي  العربية  اململكــة 
بتأييد عريب وإقليمي ودويل. وثانيهام 
أن اليدومي تناىس أن مجلس النواب قد 
انتهت صاحيته كونه مل يعقد أي جلسة 
له منذ ســنوات، ما يعني أنه أصبح يف 
حكومة  تقــدم  فكيف  املنتهــي،  حكم 
املناصفة برنامجها ملجلس نواب منتهية 

صاحيته؟

ا�صتهداف م�صار اتفاق الريا�ض
حكومة  عىل  اإلخوان  هجوم  ويأيت 
املناصفــة بني الجنوب والشــامل بعد 
أيام من عمــل إرهايب تزامن مع وصول 
عدن،  الجنوبية  العاصمــة  إىل  الوزراء 
وهو الهجوم اإلرهــايب الذي حدث يف 
مطار العاصمة عدن الدويل فور وصول 
الطائرة، يف هجــوم فاحت منه رائحة 

حوثية - إخوانية.
املليشيات  أّن  التطورات  هذه  وتعني 
اإلخوانية تستهدف مسار اتفاق الرياض 
الذي ترعاه اململكة العربية الســعودية 

إرهابية  عمليــات  خــال  من  ســواء 
بالتنســيق مع املليشيات الحوثية، وهو 
أمٌر غري مســتغرب بالنظر إىل العاقات 
ســيئة الســمعة التي تجمع بني هذين 

الفصيلني اإلرهابيني.
حزب  يعمــل  نفســه  الوقت  ويف 
اإلصاح عــىل رضب حكومة املناصفة 
بني الجنوب والشامل سياسيًّا من خال 

توجيه دفة الهجوم عليها.
ويحاول »اإلصــاح« من خال هذه 
التحــركات الخبيثــة، العمل عىل بعرثة 
األوراق أمام مسار اتفاق الرياض، وهذا 
راجع إىل أّن الحزب اإلخواين هو املترضر 
يساهم  الذي  الحيوي،  املســار  هذا  من 
بوصلة  بشكل رئييس وكامل يف ضبط 
الحرب عىل املليشــيات الحوثية، بعدما 

شّوهها اإلخوان طوال الفرتة املاضية.
وبات واضًحا أّن املليشيات اإلخوانية 
عىل  االنقضاض  الســبل  بشتى  تحاول 
الوضع القائم سواء سياسيًّا أو عسكريًّا 
لتضمن موطئ قدم مبا يخدم نفوذ هذا 

الفصيل اإلرهايب يف املرحلة املقبلة.
وبالنظر إىل أهمية فرض االستقرار 
الســيايس الذي يُحّققه اتفاق الرياض، 
لبنود  جيــًدا  االنتباه  الــرضوري  فمن 
املؤامرة اإلخوانية الخبيثة التي تستهدف 
رضب هذا املســار بشــكل كامل، وبات 
مــن الازم تفويــت الفرصة عىل حزب 
بشتى  يســعى  الذي  اإلخواين  اإلصاح 
الســبل للعمل عىل فرض وصايته عىل 

الوضع القائم.

ملاذا اتهم اليدومي حكومة املنا�سفة مبخالفة الد�ستور؟

هل يسعى اليدومي لتسيير 
عمل حكومة املناصفة؟

تفاصيل مؤامرة »حوثية إخوانية« على نهب ذهب اجلنوب األسود

ما تداعيات هجوم اليدومي على حكومة املنا�صفة؟ وملاذا الآن؟

وملاذا تنا�سى اأن جمل�س النواب انتهت �سالحيته؟

شبوة »األمناء« خاص:

محافظة شبوة  من  الوقود  تهريب  ميّثل 
إىل مناطق ســيطرة الحوثيني، أحد صنوف 
اإلرهاب الذي متارســه املليشيات اإلخوانية 
)ذراع اإلخوان يف اليمن( ضد الجنوب، بغية 

نهب ثرواته ومصادرة مقدراته.
ففي حلقة جديدة لهذه الجرمية املنظمة، 
شوهدت لقطات تم تداولها بقوة عىل مواقع 
التواصل االجتامعي، استمرار عمليات تهريب 

الوقود من شبوة إىل البيضاء.
بــدوره، أكد الناشــط الســيايس عيل 
األسلمي أّن عمليات تهريب الوقود من شبوة 
البيضاء  الحويث يف محافظة  إىل مليشــيا 
متواصلة من خال نقاط أمنية ترشف عليها 

مليشيات الرشعية اإلخوانية.
ونرش األســلمي صورة عرب حسابه عىل 
موقع التدوين املصغر »تويرت«، وعّقب عليها 
قائًا: »الصــورة اآلن نفط من شــبوة يتم 
إىل  الرشعية  نقــاط  عرب  للحوثيني  تهريبه 

محافظة البيضاء«.
مثل هذه الجرمية اإلخوانية تحمل دليًا دامًغا 
عىل حجم إرهاب هذه املليشيات املارقة، وكيفية 
متادي هذا الفصيل اإلرهايب يف نهب نفط شبوة، 

عىل صعيد واسع، ما يربهن عىل أّن حزب اإلصاح 
ال يشغله إال نهب الرثوات.

قامت مؤخًرا،  قد  اإلخوانية  املليشيات  وكانت 
النفطية ينطلق  للمشتقات  بتأسيس خط تهريب 

من محافظة حرضموت مروًرا مبحافظة شــبوة 
وصواًل إىل مليشيا الحويث اإلرهابية يف صنعاء، 
علاًم بأّن شبكة التهريب تعمل لحساب رشاكة بني 
محافظ شــبوة اإلخواين املدعو بن عديو، وزعيم 

مافيا احتكار النفط املدعو أحمد العييس.
وبات واضًحا أّن املليشيات اإلخوانية لها 
باع طويل فيام يتعلــق بجرائم نهب ثروات 
الجنوب، ويف مقدمتها النفط التي تزخر به 
أّن قيادات  محافظة شبوة، واألكرث من ذلك 
نظــام الرشعية تدخــل يف رصاعات فيام 
الرثوات، مللء  بينها من أجل االستئثار بهذه 

خزائنهم بكثريٍ من األموال.
تهريب  اإلخوانية عىل  املليشيات  وإقدام 
الوقــود ملناطق ســيطرة الحوثيني يفضح 
حجم التنســيق الكبري بني هذين الفصيلني 
اإلرهابيــني، وأنّهــام يضــامن مرتزقة ال 
يشغلهام إال جمع األموال عىل صعيد واسع.

اإلخواين  الحويث  التنسيق  هذا  ويُضاف 
يف مجال نهب الوقود، إىل سلســلة طويلة 
من أدلة التنســيق املتبادل والتعاون املشرتك 
بني هذين الفصيلني، وهو تنســيق له عدة 

صنوف.
فمن بني هذا التنســيق، مــن املاحظ 
نظام  قيــادات  اســتثامرات  حجم  تضخم 
الرشعية، ال ســّيام اإلرهايب عيل محســن 
األحمر، يف مناطق الحوثيني، وهي اســتثامرات 
تتمتع بتأمني كامل من ِقبل املليشيات؛ تعبريًا عن 

حجم التقارب فيام بينهام.

كيف ت�سخم حجم ا�ستثمارات قيادات الإخوان؟


