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تقرير خاص لـ"األمناء" يكشف تفاصيل مخطط إخواني جديد الستهداف اجلنوب وإسقاط العاصمة عدن ..
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ح��رب الخدم��ات لم�صلحة م��ن ؟ ومن
يقف وراءها؟
لماذا تريد ال�ش��رعية �إ�سقاط عدن ؟
وما عالقة ا�ستعادة م�أرب بذلك؟
ه��ل لذلك عالق��ة بمحاوالت �إف�ش��ال
حكومة المنا�صفة و�إيقاعها في (الفخ) ؟
كيف يحاول الإخوان ا�س��تغالل حالة
الغ�ضب ال�شعبي للبدء بتنفيذ المخطط

األمناء /القسم السياسي :

ال جديد يف املناطق الجنوبية املحررة
منذ عودة حكومــة املناصفة املنبثقة عن
اتفاق الرياض ،الــذي مير عىل وصولها
أكرث من شــهرين دون توفري أي خدمات
للمواطــن ،كــا أن هناك مؤسســات
حكومية تعيش اسوء مراحلها منذ بداية
الحرب.
وتشــهد العاصمة عدن غليان شعبي
إزاء تدهــور الخدمات واســتمرار توقف
املرتبات ،كام انعدمت املشتقات النفطية
ما تســبب يف انقطاع التيار الكهربايئ
لســاعات طويلة ،ما ينذر بصيف كاريث
قد تشــهده العاصمة عدن اذا مل يتدخل
التحالف والرشعية وحل مشــكلة امللف
األكرث تعقيدا واألصعب.
واعلــن وزراء يف حكومة املناصفة
ان هناك جهات تعمل عىل إفشــال عمل
الحكومة الجديــدة ،حيث متت محاربتها
منذ وصولها مطار عدن عرب اســتهدافها
بصواريخ حوثية اســتهدفت مطار عدن
الدويل قبل اكرث من شهرين من اليوم.
وقال الكاتب الجنويب حسني لقور ان
حكومة هادي كانت باألمس من منفاها
تثري األزمات يف الجنوب وعدن خصوصا،
اليــوم حكومة املناصفــة تواصل نفس
النهج إمنا من معاشيق.
وأشــار إىل أن ":الوضــع ال يحتمل
الســكوت أو التهاون يف حيــاة الناس
وعليه فإن بقاء املجلس اإلنتقايل صامتا
أمرا غري محمودا.
واختتم " :ســيصبح فرض أمر واقع
جديــد وطرد هــذه الحكومة الفاشــلة
خيارا".
ماهو مخطط إخوان اليمن الجديد يف

هل ينجح الإخوان بتنفيذ �سيناريو �إ�سقاط عدن ؟

عدن؟
يــرى مراقبــون ان االنعــدام التام
للخدمــات األساســية والخدميــة يف
العاصمة عدن مع االنهيار الكبري لســعر
الدوالر والريــال الســعودي الذي يهدد
بكارثــة اقتصاديــة قد تشــهدها البالد
ستؤدي إىل املجاعة ،مع وقوف حكومة
املناصفة ،موقف املتفرج ،وهو ما تؤكده
الوقائع عىل األرض وتسعى وتخطط له
قوى نافذة مســيطرة عىل قرار الرئاسة،
معاديــة للجنوب عىل إظهــار حكومة
اتفاق الرياض ،كحكومة عاجزة ال تصلح
إلدارة املناطق املحررة.
ويحــاول حزب اإلصــاح اإلخواين،
اســتقالل تواجد الدميقراطيني يف البيت
األبيض األمرييك إلعادة ســيناريو ثورة
الربيــع العــريب وهذه املرة ســتبدأ من
الجنوب ومن العاصمــة عدن ،حيث وان
الحزب استغل ســيطرته عىل قرار هادي
لتوســيع نفوذه منذ بداية عاصفة الحزم
قبل أكرث من ست ســنوات ،لتعزيز قوته
سياسيا وعسكريا يف املنطقة.
وكان تنظيــم اإلخــوان املســلمني
يف الوطن العــريب فجر ثــورة الربيع
العريب يف ظل حكم الحزب الدميقراطي
األمرييك ،الذي ســاهم يف دعم جامعة
اإلخوان يف ثوراتهــم التي دمرت الوطن
العريب ،وكشفته رسائل وزيرة الخارجية
األمريكية هيــاري كلينتون ،مع قيادات
االخوان حينها.

حرب اخلدمات من يقف وراءها ؟
وملصلحة من؟

أكد وزير الخدمة املدنية يف حكومة

المشرف العام

د .صدام عبدالله
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املناصفــة د  .عبدالنارص الوايل ان هناك
من لديه قناعة ان هــذه الحكومة مجرد
( محلــل) إىل ان تعود حكومــة الدولة
العميقة التي تعتقــد ان لها حق حرصي
يف قيادة الوطن واستثامر مقدراته.
واضاف الوايل ان الحكومة هذه ولدت
بعد مخاض عســر شــارك يف تسهيله
كل قابــات واطبــاء العامل ،اســتقبلت
بحفاوة مل تسبقها اليها حكومة من قبل
بصواريخ عابــرة للحدود موجهة بعناية
لوأدها يف املهد لوال حفظ الله وعنايته.
وتابع  " :تم قطع املاء عن سكان عدن
وقطعت الكهرباء ،اختفــت املحروقات
والوقــود ،ووصلــت العملــة إىل أدىن
مســتوياتها  ،وانقطاع للرواتب والتغذية
عن االجهــزة العســكرية  ،اختفى دعم
االشــقاء واالصدقاء فجأة دون ســابق
انذار ،وتقريــر دويل يهز مصداقية البنك
املركزي ليهز ثقة املانحني رضبة موجعة
يف توقيت حساس".
كام اكد الــوايل ان "هنــاك صديق
مشــاكس ال يعــي خطــورة املرحلة او
عدو جاهل ال يــرى يف الوطن اال غنيمة
وفيد ،استهدفوا الحكومة بشكل وحيش
وهمجي وتحمل اعباء هذا الهجوم شعبنا
املغلوب عىل امره الصامد الصابر املقهور
ولكن بإباء وكربياء ".
وبحســب محللــون فإن مــا قاله
عبدالنــارص الــوايل يؤكد ســعي حزب
اإلصالح اإلخواين ،ابــرز القوى الرافضة
لتنفيــذ اتفــاق الرياض الــذي يرى يف
االتفاق رضب لنفوذه وقوته ،بحيث يعمل
عىل إشعال املناطق املحررة ضد الحكومة
الجديدة إلفشالها.
حيث وان إســتمرار غياب الخدمات

واملرتبات وانهيار العملة ســيفجر ثورة
شعبية ضد حكومة املناصفة وسيسعى
حزب اإلصــاح إىل ركوب هــذه الثورة
باسم الخدمات وسيستخدمها لحسابات
سياسية تخدم توجهات الحزب .

ملاذا تسعى الشرعية إلى إسقاط عدن ؟

تقول مصــادر رفيعــة لألمناء يف
الرياض ان  ،قيادات يف الرئاسة متحزبة
تبتز التحالــف العريب بقيــادة اململكة
العربيــة الســعودية ،مبحاولتها إغراق
املناطق املحررة يف مســتنقع الفســاد،
لتخفيــف الضغط اإلعالمــي عىل مأرب
جراء الهجوم الحويث الذي يشــنه عىل
مختلف الجبهات منــذ اكرث من عرشين
يوما ويحاول إسقاط اخر معاقل الرشعية
يف الشامل.
وتتحرك أذرع اإلخوان داخل الرشعية
بشــكل مكثــف مؤخرا لــراء والءات
جنوبية ،بالتزامن مع الضغط الشــعبي
والغليان الجنويب ضد فشــل الحكومة،
يف مؤرش واضح ملخطط قادم قد يرضب
الجنوب حال اســتمر االنتقايل الجنويب
وقيادته يف الصمت تجاه هذه التحركات.
وكشــفت مصــادر لـ"األمناء" عن
معلومات ،تفيــد بضلوع قيادات إخوانية
مل تســميها املصادر عن محاولتها رشاء
الذمم ومحاولة تشكيل مجلس عسكري
باســم الجنــوب ،وهذا ضمــن مخطط
إخواين سيبدأ مبظاهرات تطالب مبغادرة
حكومة املناصفة من عدن ،وإعالن فشلها
رسميا ومن ثم البدء بالنهب والسلب.
وطبقا للمصادر فــإن نائب الرئيس
اليمنــي الفريــق عيل محســن األحمر

واملليارديــر والقيادي اإلخــواين حميد
األحمر رصدا أمواال طائلة لتنفيذ مخطط
إسقاط عدن ويقومان باإلرشاف املبارش
عىل هذا املخطط .

هل هناك ضوء أخضر (قطري – تركي)؟

يــرى مراقبــون يف ترصيحــات
خاصــة لـ"األمناء" بــأن ما يحصل يف
عــدن واملناطق املحــررة ،رصاع إقليمي،
حيــث تحاول قوى إقليمية عىل رأســها
قطر وتركيا إســقاط املناطــق الجنوبية
االســراتيجية التي تخضــع للمجلس
االنتقــايل الجنــويب ،للســيطرة عىل
الســواحل اليمنية والتحكم مبضيق باب
املندب.
وتســعى تركيــا وقطر مــن خالل
اذرعهــا يف الداخــل املتمثــل يف حزب
اإلصالح والعنــارص اإلرهابية التي كانت
وال زالت تســتخدمها كورقة يف الجنوب
ضــد خصومها ،وعىل الرغــم من نجاح
االنتقايل بدعــم من التحالف يف تجفيف
منابع اإلخــوان واالرهاب يف الجنوب اال
أن اإلخوان اعــادوا متركزهم ،يف بعض
املحافظات الجنوبية مســتغلني ســوء
اإلدارة السعودية للملف اليمني.،
وتحشــد قوات االخوان املســلمني،
باتجــاه الجنوب ،من اتجــاه لحج ومن
اتجاه شــبوة ،مــع تحــركات تقوم بها
خالياها يف العاصمة عدن ،إليجاد رشخ
بني القــوات الجنوبيــة .،وكل ذلك يأيت
بتوجيهات تركية قطرية ،لتضييق الخناق
عىل االنتقايل الجنويب والتحالف العريب،
يف عــدن والجنوب والفت االنظار عن ما
يحصل من فشل وفساد يف مأرب ألدوات
تركيا وقطر.
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