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األمناء/ غازي العلــــــــــوي:

علمت صحيفة »األمنــاء« من مصادر رفيعــة يف العاصمة 
الســعودية الرياض، أن الرئيس عبدربه منصور هادي تراجع عن 
قراره الذي أصدره مســاء الجمعة ضمن عــدة قرارات بتعيني د. 

أحمد صالح املوساي نائبًا عامًا للجمهورية اليمنية.
وأوضحــت املصادر أن الغضــب الذي فجرته القــرارات التي 
أصدرتها الرئاســة اليمنية والذي وصل إىل كافة النخب واألحزاب 
والفعاليات السياســية واالجتامعية والقضائية دفعت بالرئيس 

هادي للرتاجع عن تعيني النائب العام.
ومل تفصح املصادر يف ســياق إفادتها عن اإلجراءات األخرى 
التي تخص القرارات األخرى بتعيني أحمــد عبيد بن دغر - الذي 
ســبق إقالته من رئاسة الوزراء وإحالته للتحقيق - رئيسا ملجلس 
الشــورى، وتعيني نواب له، وهي القــرارات التي قوبلت برفض 
واســع، واعتربها قضاة وحقوقيــون أنها مخالفة للدســتور 

والقانون .
وأكدت املصادر أن القرارات األخرى التي تتعلق مبجلس الشورى 

وباقي التعيينات مل يتم مناقشــتها مع الرئيس هادي يف الوقت 
الراهن نظرا لحساســية الوضع من تلك القــرارات التي وضعت 

الرئاسة يف وضع محرج وال يحسد عليه )حد وصف املصادر( .
وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، قرارات 
تضمنت تعيني أحمد عبيد بن دغر رئيًسا ملجلس الشورى، ووحي 

أمان وأبو الغيث نائبني.
كام تم تعيني وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن أحمد املوساي، 
نائبا عاما للجمهورية، وعيل األعوش سفرًيا بالخارجية، ومطيع 

دماج أميًنا عاًما لرئاسة الوزراء.
وأثارت تلك القرارات، خاصة تعيني املوســاي نائًبا عاًما، جداًل 
واســًعا وردود أفعال عديدة يف منصــات التواصل االجتامعي، 
خاصة أن املوســاي يعد أحد أذرع جامعة اإلخوان الذين شاركوا 
يف غزو عدن يف آب/ أغســطس 2019، وأكد ناشــطون أن ذلك 
يخالف اتفــاق الرياض الذي نص عىل اســتبعاد القيادات كافة 

والتي شاركت يف تلك املعارك الدامية.
يذكر أن اتفاق الرياض منــع اتخاذ قرارات تعيني يف مناصب 

مهمة إال بالتشاور والتوافق مع باقي املكونات.

أخبار

األمناء / خــــــــاص :
 

 وجه قيادي متطرف يف جامعة اإلخوان املسلمني، فرع 
اليمن، دعوة مبطنــة للرئيس عبدربه منصور هادي إلصدار 
توجيهاتــه لقوات الجيش اليمني باقتحــام العاصمة عدن 

عسكريا.
واعترب باتيــس، املقيم ضمن قيــادات جامعة اإلخوان 
املســلمني يف العاصمة الرتكية أنقرة، قــرار اقتحام عدن 
بالقرار التاريخي الذي ســوف يدخل الرئيس هادي - إذا ما 

اتخذه - التاريخ من أوسع أبوابه.
وقال القيــادي يف جامعة اإلخوان صــاح باتيس يف 
تغريدة رصدها محــرر »األمناء«: »افعلها أيها الرئيس بقرار 
واحد، واقلب املعادلة، فقد آن األوان والظروف مواتية والعدو 
مستنزف وشــعبك منتظر وجيشــك عىل أهبة االستعداد، 
وادخل التاريخ من أوسع أبوابه، واجعل كل ميني يف الداخل 
والخــارج يفرح بعد حزن، ويتفاءل بعــد يأس، ويفخر بعد 

عناء”.

عدن / األمناء / خاص :
 

كشــفت مصادر عاملة يف مصايف عدن عن ما أسمتها 
بـ«مؤمرة كبرية« تدار ضد الحكومة ومحافظ العاصمة عدن 

أحمد حامد مللس يقف خلفها أحد املتنفذين يف الرشعية.
وأوضحت املصــادر لـ«األمناء« أنه ومنُذ الرتويج الفتتاح 
ميناء قنا يف شبوة، ذو التوجه املشبوه والصفقات الفاسدة، 
قامت اللجنة العاملية مبصايف عــدن باإلعان عن إرضاب 
قادم، وهو األمر الذي قالت املصــادر بأنه يضع العديد من 

التساؤالت، أهمها:
ملــاذا اإلرضاب يف هذا التوقيت بالــذات؟ وما الهدف من 

إعانه يف غياب محافظ عدن؟
وأضافت املصادر: »هذا اإلرضاب يف أهم منشأة بالعاصمة 
عدن له أهــداف خفية قد ال يعلم الكثــريون عنها، غري أن 
تزامنها مع افتتاح ميناء قنا بشــبوة قد أظهر أمرين ال ثالث 
لهام، وهام: األول: الرتويج مليناء بن عديو يف  شبوة وإمتام 
صفقات وقود  بكميات كبرية اســتوردها تجار مشبوهون 
ومــن دون أي مواصفات وال فحص أي وقود مهرب مجهول 

املصدر.
الثاين: يخدم سياســيًا محافظ شــبوة وجناحه إلمتام 
صفقة 100 مليون دوالر التي تداولتها بعض املواقع لتنفيذ 

أجندة الرش تهدد املنطقة برمتها«.
وأكدت املصادر أن هــذا اإلرضاب  الذي أعلنته لجنة عامل 
املصايف لــه أبعاد سياســية أخرى منها التشــويه بعدن 
ومصفاتها ومحافظها سياســيًا وإظهار أن العاصمة غري 
قادرة عــىل تأمني توفري الوقود ويف دور العاجز، باإلضافة 
إىل تنفري من تبقى من التجار املستوردين للوقود يك  يرحلوا 
من عدن ويتحولون إىل ميناء قنــا، وتكبيد عدن ومراكزها 
الحيوية واالقتصادية  خسائر فادحة النعدام الوقود ورواج  

السوق السوداء وتعطيل أعامل الناس.

األمناء / خــــــــاص :
 

 قالت مصــادر خاصة لصحيفة »األمناء« 
إن  مسؤولني سعوديني، مسؤولني عىل ملف 
اتفاق الرياض، أعربوا عن  انزعاجهم  الشديد 
إزاء القرارات  األخــرية  التي أصدرها الرئيس 

عبدربــه منصور هــادي، وأحدثت  ضجيجا 
شعبيا.

وقــال لصحيفة »األمنــاء« مصدر  وثيق 
الصلة: »إن السعودية مل تكن عىل علم مسبق 
بالقرارات  التي أصدرها  الرئيس هادي وأبلغوا 
قيادات يف االنتقايل بذلك أثناء تواصل بعض 

قيادات االنتقايل مع الجانب السعودي، حيث  
قدم وفد االنتقايل املفاوض احتجاجا رسميا 
الرياض،  التفاق  الراعي  الســعودي  للجانب 
وأيضــا تم إخطار  بعض الســفراء الغربيني  
باألمر والتداعيات التــي قد تحدث جراء هذه  

القرارات التي وصفت بالكارثية«.

األمناء / خــــــــاص :
 

وصف قياديون يف املجلس االنتقايل الجنويب القرارات التي أصدرها 
الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي، مســاء الجمعة، بأنها تأيت يف 
سياق التمكني لإلخوان وتسهيل ســيطرتهم عىل مؤسسات الحكومة 

الجديدة.
يأيت هذا يف ما اعترب مراقبون أن هناك إشكاليات سياسية وقانونية 
يف تعيينات عبدربه منصور، التي تضمنت تعيني رئيس ملجلس الشورى 

ونائبا عاما جديدا للجمهورية.
وأصــدر الرئيس عبدربه منصور هــادي، الجمعة، حزمة جديدة من 
القرارات، من بينها تعيني رئيس الوزراء اليمني الســابق أحمد عبيد بن 
دغر، رئيسًا ملجلس الشورى، إضافة إىل تعيني عبدالله محمد أبو الغيث 

ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبني له.
واشــتملت القرارات عىل تعيــني أحمد صالح املوســاي نائبًا عامًا 
للجمهورية، خلفا للقايض عيل األعوش الــذي تم تعيينه وزيرا بوزارة 

الخارجية، إضافة إىل تعيني مطيع دماج أمينا عاما ملجلس الوزراء.
وأبدت قيادات يف املجلس االنتقايل قلقها من إحكام قيادات محسوبة 
عىل جامعة اإلخوان ســيطرتها عىل املؤسسات القضائية اليمنية، مثل 
وزارة العدل واملحكمة العليا ووزارة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان، 
قبــل أن ينضم منصب النائب العام لقامئــة املناصب التي يهيمن عليها 
اإلخوان يف قطاع القضاء اليمني، يف مؤرش يزيد من مخاوف مناهيض 

الهيمنة اإلخوانية داخل الحكومة.
وقــال نائب رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب هــاين بن بريك يف 
تغريدة عىل تويرت “أن يســيطر اإلخونج عىل مؤسسة القضاء فاألمر 

خطري للغاية”.

وكشــفت مصادر مطلعة يف املجلس االنتقايل أن قيادة املجلس ما 
زالت تجــري اتصاالتها بقيادة التحالف العــريب للوقوف عىل خلفيات 

القرارات األخرية التي أصدرها الرئييس اليمني.
وعــىل الطرف اآلخر يرى مقربون من اإلخــوان أن اتفاق الرياض ال 
يقيــد صاحيات الرئيس يف إصدار أّي قــرارات تعيني دون الرجوع إىل 

املجلس االنتقايل.
وكتب العقيد يحيــى أبوحاتم، مستشــار وزارة الدفاع اليمنية، يف 
تغريدة عىل تويــرت: “اتفاقية الرياض كانت حول فض االشــتباكات 
وإعادة التموضع ودمج الوحدات وتشكيل الحكومة فقط وما سوى ذلك 
ليس للمجلس االنتقايل وال غريه أّي دخل يف قرارات رئيس الجمهورية.”

وأكدت مصــادر خاصة متكن “لجنة التمكــني” يف حزب اإلصاح 
اليمني، التي يرأســها األمني العام املساعد للحزب أحمد القمريي، خال 
األيام املاضية، من اإلفراج عن العرشات من القرارات التي كانت محتجزة 
يف مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات وتتضمن تعيينات يف مناصب 

حكومية ومنح ترقيات لدفع كاملة من ضباط األمن والجيش.
وينتمي معظم املشمولني بهذه القرارات لجامعة اإلخوان التي تسعى 
– وفقا للمصادر – لتكرار منوذج الرصاع الذي خاضته مع الرئيس السابق 
الراحل عيل عبدالله صالح، يف أعقــاب التوقيع عىل املبادرة الخليجية 
والتي انتهت بتحجيم حزب املؤمتر وإعادة هيكلة الجيش، وتوسيع دائرة 
الهيمنة اإلخوانية التي تتوىل لجنة رسية العمل عىل تكريسها، من خال 

متكني عنارص اإلخوان من مفاصل الدولة اليمنية.
وتعددت الزوايا التي عرب من خالها ناشطون وسياسيون وإعاميون 
مينيون عــن اعرتاضهم عىل القرارات الرئاســية الجديدة، معتربين أن 
القرارات تخالف الدســتور اليمني، الذي يشرتط انتخاب رئيس مجلس 
الشــورى من قبل أعضاء املجلس وليس تعيينه مبارشة من قبل رئيس 

الجمهورية.

م�سادر رفيعة ت�ؤكد تراجع الرئي�س هادي عن قرار تعيني النائب العام

م�سادر لـ«الأمناء«: ال�سع�دية منزعجة من قرارات هادي

�سحيفة بريطانية: قرارات هادي متّكن الإخ�ان من ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات احلك�مية

قيادي اإخ�اين متطرف يدع� 
هادي لقتحام عدن ع�سكرًيا

نافذ وراء اإ�سراب م�سايف عدن لتاأجيج 
ال��سع �سد احلك�مة واملحافظ

شبوة / األمناء / خاص :
 

كشفت وثائق ُمرسبة عن قيام سلطة بن عديو 
ملليشيات  والتابعة  شــبوة  محافظة  يف  اإلخوانية 
حزب اإلصاح اإلخواين بإنشــاء مؤسسات خاصة 

بهم من حصة املحافظة النفطية.
وُتظهر الوثائق توجيه بن عديو إىل مدير مكتب 
اإلعام عبدالله أبو بكر بارحمة بإنشــاء مؤسسة 
إعامية موازية بتكلفة سبعة وعرشين ألف دوالر، 
إضافة إىل تكاليف أخرى تشــمل التدريب والتأهيل 

واملوازنة التشغيلية، ُتقدر مبايني الرياالت.

املؤسسة  تلك  إن  الناشط عيل األســلمي  وقال 
ستكون خاصة بالحزب، ويعتمد التوظيف فيها عىل 
االنتامء السيايس وليس الكفاءة املهنية، بدليل رصد 

ميزانية ضخمة للتأهيل.
وقال الناشط محمد حبتور: »إن كل من ال يتبع 
جامعة اإلصــاح، وكل من ال يلمع هذه الُســلطة 
ويسّبح بحمدها، ســتتم محاربته وحرمانه من أي 
دعم، وإظهاره للرأي العام مبظهر العاجز الفاشل!«.

وتســاءل حبتور: ملاذا ال يتــم اعتامد موازنات 
تشغيلية لجميع املكاتب واإلدارات، بغض النظر عن 
انتامء املدراء وتوجهاتهم؟ ملاذا يجب أن يكون املدير 

إصاحيا أو من املقربني للُسلطة ليك يتم دعمه؟
وأضاف: »هنــا يظهر للجميع مدى الخبث الذي 
تتعامــل به الجامعة يف شــبوة، مــن هنا يظهر 
للجميع محاوالت اللعــب بالوعي الجمعي والتأثري 
عىل الــرأي العام، من هنا تبدأ عملية غســيل املخ 

الجامعية ألبناء شبوة«.
وأشار  قائا: »عىل سبيل املثال ال الحرص، مّتت 
محاربة األســتاذ عيل ســامل، مدير مكتب اإلعام 
السابق، ومل يتم دعمه ومل يرد املحافظ عىل مذكراته 
حينها، بينام تم رفد مكتب اإلعام مبايني الرياالت 
الــدوالرات مبارشة عند تعيــني اإلصاحي  وآالف 

بارحمة، كام تظهر الصور«.
وتأيت هذه الخطوة يف إطــار أخونة املحافظة 
حيث أصدر املحافظ محمد صالح بن عديو قرارًا يف 
يوليو املايض بتعيني بارحمــة مديرًا ملكتب اإلعام 
يف شبوة، خَلفًا للدكتور واألكادميي عيل سامل بن 

يحيى، بدوافع حزبية عنرصية.
محمد  اإلخــواين  شــبوة  محافظ  ويواصــل 
صالح بن عديو، تنفيذ سياســة »أخونة« املحافظة 
الغنية بالنفط، عمًا عىل الســيطرة عىل مفاصل 
املحافظة وبالتايل التامدي يف نهبها واالعتداء عىل 

مواطنيها.


