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»األمناء« قسم التقارير:
 

 أوقف مدير الرتبية يف محافظة شــبوة، 
سامل حنش، مدراء مدارس يف مديرية حبان 

بشبوة، إلقامة فعاليات تحت أعالم الجنوب.
وكشــفت مصــادر تربوية مزيــًدا من 
التفاصيــل قائلة: »قرار القيــادي اإلخواين 
تضّمــن إيقاف خالد أحمــد صالح بامرحول 
مدير مدرسة لهية، وخالد أحمد محد السامل 

مدير مدرسة لواسط«.
وقالت املصادر الرتبوية: »القرار التعسفي 
الصادر ضد القياديني الرتبويني، شمل إيقاف 

راتبيهام وإحالتهام للتحقيق«.
وأوضحت املصــادر الرتبوية أن »جرمية 

القيادي  ملنظور  والســامل( وفًقا  )بامرحول، 
اإلخواين هو تدشــني حفــل برعاية املجلس 

االنتقايل الجنويب تحت راية علم الجنوب«.

علم الجنوب ُيرعب اإلخوان
التابعة  اإلرهابية  اإلخوان  مليشيا  وتربهن 
يوًما بعــد يوم، عىل حجم  اليمنية،  للرشعية 
الذي يلهب  رعبها الكبري مــن علم الجنــوب 
مشــاعر ويزيد حامسة الجنوبيني. ففي كثري 
جرائم  اإلخــوان  مليشــيا  ارتكبت  املرات  من 
عدوانية ضــد مواطنني جنوبيني ضمن جرائم 

رسعان ما يفوح من ورائها رائحة 
الرعب من علم الجنوب.

وتجىل ذلك مبامرســة مليشــيا اإلخوان 
التنكيل بالقيادات الرتبوية الجنوبية مبحافظة 
شــبوة، وذلك بقرار أصدره اإلخــواين املدعو 
محمد ســامل حنش مدير الرتبية يف املحافظة 
بإيقــاف مدراء مــدارس يف حبــان، إلقامة 
فعاليات تحت أعالم الجنوب، إىل جانب إيقاف 
راتبيهام وإحالتهــام للتحقيق، يف توجه يدل 

عىل الرهبة من العلم الجنويب.
بدورهم، أكد سياســيون أن »ذلك التنكيل 
اإلخــواين ُيضــاف إىل سلســلة طويلة من 

اإلخوان  مليشــيا  ارتكبتها  التــي  االعتداءات 
اإلرهابية ضد مواطنــني جنوبيني، يف جرائم 
يعود ســببها الرئييس هو الرعب اإلخواين من 

علم الجنوب«.
والتي ستظل  أمًلا  األشــد  »الواقعة  وقالوا: 
الدوام تتمّثل  الجنوبيني عىل  أذهان  عالقة يف 
القمييش  تاجرة  ســعيد  استشهاد  واقعة  يف 
التي استشــهد يف أكتوبر / آب 2019م، خالل 
مشاركته يف مســريات دعت إىل عودة قوات 
النخبة الشــبوانية وطرد مليشيا اإلخوانية من 

شبوة«.

وأضافــوا: »عنارص مليشــيا 
اإلخــوان أطلقــت الرصاص عىل 
حيث  صفر،  املسافة  من  القمييش 
حاول أحد عنارص اإلخوان مصادرة 
الذي  القمييش  مــن  الجنوب  علم 
هذا  فأطلق  وهويته،  بعلمه  متّسك 
اإلرهايب الخســيس النــار عليه، 

فارتقى شهيًدا يف الحال«.
واقعة  »وإىل جانب  وتابعــوا: 
القميــيش، فهنــاك الكثــري من 
االعتداءات التي شــّنتها مليشــيا 
للرشعية  التابعة  اإلرهابية  اإلخوان 
اليمنيــة وكان ســببها الرئيــس 
املواطنني  متّســك  هــو  واملبارش 

الجنوبيني بعلمهم«.
بالقول: »االعتداءات  واختتموا أحاديثهــم 
اإلخوانية يف هذا اإلطار برهنت عىل أّن مليشيا 
اإلخــوان اإلرهابية التابعــة للرشعية اليمنية 
ينتابها الكثري من الرعب والخوف من متســك 
العالقة  أّن هذه  ام  الجنوبيني بعلمهم، ال ســيّ
الجنوبيني  تعني بشكل مبارش متّسك  الفريدة 
بهويتهــم عماًل عــىل تحقيق حلم الشــعب 
الجنويب املتمثل يف اســتعادة الدولة الجنوبية 
كاملة السيادة عىل كامل الرتاب الوطني ما قبل 

21 مايو / أيار 1990م«.

”األمناء” قسم الرصد:
 

أيــن تذهب عائــدات النفط والغــاز التي 
تبيعها الرشعية اليمنية؟ وملن؟ وكيف؟.. أسئلة 
تطرقت لها صحيفة »العرب اللندنية« بشــكل 
كبري، حي ث قالت: »مل ُيْعِف تراجع لجنة أممية 
اليمنية بالفســاد وغسيل  اّتهام الرشعية  عن 
األموال من تهم الفســاد وهدر املال العام التي 
تالحقها محلّيا مــن قبل منتقدين لها يؤّكدون 
وجود فجوة دامئة بني ما يتأىت للحكومة من 
موارد مالية وبني مــا يتّم إنفاقه عىل املناطق 
الخاضعة إلدارتها والتي يواجه سكانها أوضاعا 
اجتامعية صعبة وتراجعا كبريا يف مســتوى 

الخدمات العاّمة«.
وأضافــت: »وكثريا ما تنصّب تســاؤالت 
منتقــدي الحكومة ومعارضيهــا حول موارد 
النفط والغاز نظرا لكون الرشعية تسيطر عىل 
أكرث املناطــق غنى باملخزونــات النفطية يف 
املحافظات  وهي  وحرضموت  وشــبوة  مأرب 
التي توجد بها أهم منشــآت اســتخراج ونقل 

وتسويق النفط والغاز«.
املحروقات  إّن قطــاع  املنتقــدون  ويقول 
باليمن أصبح مبثابة “ثقب أســود« يستحيل 
االطالع عىل مــا يدور داخلــه وحرص املوارد 
املتأتيــة منه وبيان أوجه رصفهــا نظرا لعدم 
قدرة األجهزة الحكومية عىل مراقبة أنشــطة 
تدّخل  بفعل  والتســويق  والنقل  االســتخراج 

جهات متنفذة يف تلك األنشطة.
ويّتهــم هــؤالء رجــال أعامل 
يف  وضباطا  كبــارا  ومســؤولني 
مرتبطون  جميعهم  املسلّحة  القوات 
لجامعة  التابــع  اإلصــالح  بحزب 
اإلخــوان املســلمني الذي يشــكل 
اليمنية  الرشعية  داخــل  قويا  تيارا 
باالستيالء عىل جزء كبري من أنشطة 
القطاع النفطــي وتحويل مواردها 
وكذلك  الشــخصية  حساباتهم  إىل 
إىل حساب حزبهم الذي يحتاج قدرا 

كبريا من األموال لإلنفاق عىل أنشطته الكثرية 
واملتشّعبة السياسية واإلعالمية والعسكرية.

وتحــّدى القيادي يف املجلــس االنتقايل 
الجنويب أحمد عمر بن فريد يف وقت ســابق 
يعلن “بشــفافية وللجميع  أن  محافظ شبوة 
عن موارد النفط الشبواين منذ عام 2015 حتى 

اليوم«.
وتساءل يف تغريدة عىل تويرت “أين ذهبت 
املوارد(؟ وملن؟ وكيــف؟ وما هو نصيب  )تلك 

شبوة منها؟«.
ويتوىل القيادي اإلخواين محمد صالح بن 
عديو منصب محافظ شــبوة التي تشّكل أحد 

أضالع املثلث االقتصادي الحيوي يف اليمن.
وقــد أرشف مؤخرا عىل مرشوع إنشــاء 
مينــاء يف املحافظة اعتــربه معارضو حزب 
اإلصالح مبثابــة منفذ جديــد لتهريب النفط 

وتلقي السالح والذخائر من تركيا.
ويف سياق اّتهام السلطة الرشعية اليمنية 
وممثليها يف الجهات بهدر املال العام قال أحمد 
عقيل باراس مدير عام مديرية دار ســعد يف 
إّن سبعني مليون دوالر شهريا  العاصمة عدن 
تذهب إىل جيوب أصحاب املصالح يف محافظة 
حرضموت بينام يعيش هؤالء يف ظالم دامس.

مؤّخرا  حرضمــوت  محافظة  وتحولــت 
إىل أحد مراكز االحتجاج عىل ســوء األوضاع 
ضمن  وذلك  الخدمــات،  وتــردي  االجتامعية 
موجة احتجاجات أوســع نطاقا شهدتها عّدة 

محافظات جنوبية.
وكانــت لجنة خرباء تابعــة لألمم املتحدة 
قد اّتهمت يف تقريــر نرشته يف يناير املايض 
الحكومة بالفســاد، حيث أشــارت إىل قيام 
البنك بتحويل 423 مليون دوالر إىل التجار من 

وديعة ســعودية بلغت قيمتها ملياري 
استقرار  تحفيز  إىل  تهدف  كانت  دوالر 
العملة املحلية واســترياد عدد من املواد 

األساسية.
األمن  ملجلس  التابعــة  اللجنة  لكن 
الدويل تراجعت عــن محتوى تقريرها 
معلنة أّن “املراجعة األولية مل تظهر أدلة 

كافية عىل الفساد أو غسيل األموال«.
ان  غري أّن ذلك مل يعن الكثري لســكّ
املناطق الخارجة عن ســيطرة جامعة 
الحويث والخاضعــة بدرجات متفاوتة 
لســلطة الحكومة والذين ما زالوا يلمســون 
آثارا مبارشة النهيــار قيمة الريال اليمني عىل 
حياتهم اليومية، حيث واجهوا خالل األشــهر 
األخرية موجة غالء غري مســبوقة يف أسعار 
املواد األساسية، باإلضافة إىل ندرة بعضها يف 
األسواق، األمر الذي فّجر موجة غضب شعبي 
يف عدد من مدن الجنوب مبا يف ذلك العاصمة 

عدن التي تتخذها الحكومة مقرّا لها.
وبينام رّحبت عّدة شــخصيات سياســية 
مينية ومســؤولون حكوميون برتاجع اللجنة 
األممية عن نتائج تقريرها معتربين ذلك مبثابة 
انتصار ســيايس كبري للحكومــة وللرشعية، 
تشــّبث مواطنون مينيون ونشطاء سياسيون 
بنتائج ذلك التقرير معتربيــن أّن الواقع ميّثل 

أبرز دليل عىل صّحتها.

اإيقاف مدراء مدار�س بحبان �سبوة ب�سبب اأعالم اجلنوب
كيف اأ�صبح علم اجلنوب مرعب الإخوان؟

ما م�صري عائدات النفط والغاز التي تبيعها ال�صرعية اليمنية؟

�سيا�سيون: الإخوان يخ�سون من مت�سك اجلنوبيني ال�سديد بعلمهم وهويتهم

قطاع املحروقات.. ثقب اأ�سود ي�ستحيل الطالع على ما يدور داخله


