
13 www.alomanaa.net

Sunday - 7 mar 2021 - No: 1230 االحــــــد   -  ٧  مار�س  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٣ رجب    ١٤٤٢ هـ

»األمناء« تقرير خاص:
 

املخرتقة  اليمنية  الرشعية  تواصل 

ا يف  إخوانيًّــا واملحتلة للجنــوب إداريًّ

أغلب قطاعاته العمل عىل تأزيم الوضع 

املعييش يف الجنوب بشكل كامل، من 

خالل التامدي بصناعــة األزمات التي 

متس الواقع الحيايت للمواطنني بشكل 

كبري.

املرتبــات هــو  وإيقــاف رصف 

السلطة  تشــهرها  التي  األسلحة  أحد 

اإلخوانيــة املحتلة يف وجه الجنوبيني 

ظل  يف  األعباء،  مــن  الكثري  لصناعة 

ظروف معيشية هي باألساس حالكة، 

بفعل تبعات الحرب الراهنة وتداعياتها 

املؤسفة.

أزمات  من  لحج  محافظة  وتعاين 

عديدة جعلت املواطنني يعيشــون يف 

معاناة كبرية.

وتوّظــف الســلطة املحليــة يف 

محافظــة لحج للتامدي باســتهداف 

الجنوبيني فيام تغــرق لحج بعديد 

األزمات املعيشية التي تتعامل معها 

واسع  بإهامل  اإلخوانية  الســلطة 

النطاق عىل نحــٍو يلعب دوًرا كبرًيا 

يف تغذيتها.

أن  بلحج  مواطنــون  وقــال 

»أزمــة انقطــاع الكهربــاء عن 

محافظة لحــج تتواصل منذ أيام 

املحروقــات يف محطات  النعدام 

توليد الكهرباء«.

الديزل  مخزونــات  ونفــدت 

واملازوت من محطات الكهرباء يف 

لحج، منذ االثنني املايض، دون ضخ أي 

كميات إسعافية.

كبرية  معيشية  أزمات  لحج  وتشهد 

شأنها شأن مناطق عديدة يف الجنوب، 

التي غرقت بني براثن الكثري من األزمات 

املصنوعة من ِقبل الســلطة اإلخوانية، 

األمر الــذي يؤكــد أّن الرشعية اليمنية 

تســعى إىل إغراق الجنــوب يف عديد 

األزمات.

إغراق اجلنوب باألزمات
بدورهــم، قال مراقبــون: »تغذية 

األزمات املعيشــية يف لحــج ُيعد جزًءا 

من مؤامــرة خبيثة تنّفذهــا الرشعية 

الجنوب يف فوىض  إغراق  بغية  اليمنية 

الفصيل  لهذا  تتيح  شــاملة،  مجتمعية 

إمكانية إحكام قبضتهم الغاشــمة عىل 

الجنوب عرب رضب استقرار شعبه بشكل 

كبري«.

وأضافوا، يف أحاديث متفرقة: »مع 

خضم ما تعيشه لحج من أزمات مرعبة 

ص وقته  ومخيفة، فإّن محافظها ُيخصِّ

للعمل عىل تغذية هذه األعباء«.

وتابعوا: »األمر الذي ُيّكن ســلطة 

محافظ لحج مــن التامدي يف إجرامها 

ضد  األزمات  بصناعــة  املتمّثل  الخبيث 

عىل  املحافظ  عمــل  هــو  الجنوبيني، 

إحالل سياســة األخونة بشــكل كبري 

من  اإلصــالح  حزب  عنــارص  لتمكني 

الجنوب  ضد  املشبوهة  أهدافهم  تحقيق 

وشعبه«.

قد  كان  األخونة  »مسلسل  وأكملوا: 

دخل مرحلة جديدة عندما أقدم محافظ 

اتخاذ قرارات تضّمنت  لحج مؤخًرا عىل 

تعيينــات لعنارص إخوانيــة يف مواقع 

إداريــة مهمة يف خطــوة القت رفًضا 

ا جارًفا كام قوبلت باعرتاض شديد  شعبيًّ

من ِقبــل القيادة السياســية الجنوبية 

ممثلة باملجلس االنتقايل الجنويب«.

التي  »السياسات  بالقول:  واختتموا 

إطاًرا من  ترســم  لحج  يتبعها محافظ 

املؤامرة اإلخوانية الخبيثة التي تستهدف 

الجنوب بشــكل كامل، فهي من جانب 

تعمل عىل نزع ونهب ثروات وممتلكات 

الجنوبيني والســطو عليها، إضافة إىل 

متديد النفــوذ اإلخواين عىل األرض مبا 

يخدم املصالح اإلخوانية«.

من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة 

يف  اندلعت  عارمــة  غضب  »رصخة  أن 

وجــه محافظ لحج بســبب الخطوات 

التــي يصفها كثــريون بـ)اإلجرامية( 

يســتغل  الذي  النافذ  املســؤول  لهــذا 

األخونة  للتامدي يف مرشوع  ســلطته 

املواطن  وجه  يف  األسلحة  عديد  ُمشِهًرا 

اللحجي«.

معاناة انقطاع املرتبات
املرتبات من  وُتعد جريــة قطــع 

جرائم رشعية اإلخوان التي أثارت غضًبا 

بلحج عىل وجه التحديد.

ونّظم موظفو مستشفى ابن خلدون 

تأخر  احتجاجية؛ بسبب  يف لحج وقفة 

رصف الرواتب.

وطالــب املوظفــون، يف وقفتهم 

رواتبهم  رصف  يتــم  بأن  االحتجاجية، 

يف الوقت املُحدد أسوًة باملرافق األخرى، 

رافعني الفتات تؤكد هذا األمر.

بدورهــم، قال مراقبون: “ليســت 

تندلع فيها  التــي  األوىل  املرة  هذه هي 

رصخات من ِقبــل الجنوبيني للمطالبة 

الرواتب، يف خطوة علّها ُتحِدث  برصف 

التأزيم املعييش  ا يف سالح  تغيرًيا جذريًّ

الــذي تشــهره الرشعيــة اليمنية ضد 

الجنوبيني«.

وأكدوا أن »الرشعية اليمنية تستغل 

هيمنتها عىل البنك املركزي للتامدي يف 

اســتهداف الجنوب والعمل عىل صناعة 

املعييش  الواقع  أمام  والعراقيل  األزمات 

للجنوبيني بشكل كامل«.

واشــاروا إىل أن »الجنوبيني عربوا 

عن غضبهــم جرّاء هــذا اإلرهاب الذي 

يتعرّضــون له«. مؤكديــن أن »املرحلة 

املقبلة تســتلزم رضورة العمل من ِقبل 

الضغط  الجنويب عىل  االنتقايل  املجلس 

بأكــرب قدر ممكــن دفًعــا نحو رصف 

الرواتب«.

وتابعوا: »محافظة لحج التي يرصخ 

مواطنوها جرّاء وقــف رصف الرواتب، 

فيــام محافظ لحج يواصل سياســاته 

الخبيثة التي تقــوم عىل متديد األخونة 

إىل  إضافة  املحافظــة،  ربوع  كافة  يف 

تريك  املحافظ  قبــل  مــن  قوتها  نهب 

يف ظل معاناة وأزمة حياتية يعيشــها 

مواطنو لحج«.

وأكملــوا، يف ســياق أحاديثهــم 

الخاصــة،: “وقد انكشــف ذلــك األمر 

قافلة  لحج  محافظة  محافظ  بتســيري 

غذائية من ممتلكات املحافظة لتمريرها 

التابعة  اإلرهابية  اإلخوان  مليشــيا  إىل 

للرشعيــة اليمنيــة يف محافظة مأرب 

اليمنية«.

ختــام  يف  املراقبــون،  واعتــرب 

ترصيحاتهــم الخاصــة ان: »خطــوة 

استهدفت  تريك  لحج  محافظة  محافظ 

عنارص اإلخوان يف جبهة مأرب اليمنية، 

يف محاولة لالدعاء بــأّن هذه العنارص 

لكّن  اإلرهابية،  الحويث  مليشــيا  تقاتل 

حقيقة األمر غري ذلك، حيث أّن مليشــيا 

اإلخوان التابعة للرشعية اليمنية متارس 

انبطاًحا واســع النطاق أمام الحوثيني، 

وتتجاهل صــد متددهم عىل األرض، بل 

تسلم األرض ملليشــيا الحويث املدعومة 

من إيران«.

تقريـــر  

شرعية اإلخوان تسعى إلغراق اجلنوب باألزمات

موظفون جنوبيون بال مرتب�ت وقوافل ت�صل م�أرب اليمنية!

حلج تغرق يف األزمات املعيشية.. إلى متى؟
موجة غضبة شعبية عارمة ضد سياسة اإلخوان


