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غ�صب عارم جراء اإيقاف احلكومة منحة وقود الكهرباء عن العا�صمة عدن
تقرير

"األمناء" قسم التقارير:

ال مير يوم من دون أن يكون هناك 
أزمــة خدمية ومعيشــية جديدة يف 
محافظات الجنــوب، فقبل أن يجري 
اقتالع بذور الفوىض األمنية تظهر أزمة 
أخرى عىل مستوى العملة املحلية، وإذا 
خفتت حدة املشــكلة اندلعت مشكلة 
أخرى مرتبطة باالرتفاعات غري املربرة 
للســلع والخدمات، وإذا نجح املجلس 
االنتقايل الجنويب يف تطويقها تنشب 

أزمة وقود يعلم الجميع أنها مفتعلة.
وقبل أن تنتهــي كل هذه األزمات 
يكون هناك مــأزق أكرب يف الكهرباء 
يرتتــب عليــه خــروج املحطات عن 
الخدمــة، ومن ثم انقطاعها بشــكل 
كامــل عــن مديريــات ومحافظات 
تعانيه محافظات  بأكملها، وهو مــا 

الجنوب يف الوقت الحايل.
األسايس  الســبب  وإذا بحثنا عن 
وراء كل هذه األزمــات فإن الرشعية 
وحدها هي املســؤولة عنها؛ ألنها من 
كان  التي  املناصفة  حكومة  أفشــلت 
بأدوارها يف  أن تضطلع  املفرتض  من 
التعامل مع األزمات املعيشية وما زالت 
ترفــض عودتهــا إىل العاصمة عدن 
ألداء مهامها بالرغم من إعالن املجلس 
االنتقايل الجنويب مرارا وتكرارا رغبته 
الحثيثــة يف عودتها للتعامل مع هذه 

املشكالت.
ليس ذلك فحســب، بل إن الرشعية 
هي من تســعى جاهدة لــزرع بذور 
الفوىض يف الجنــوب، بفعل عمليات 
النزوح السيايس التي تقوم بها إلغراق 
تتورط  التي  النامئة  بخالياها  الجنوب 
يف هذه الجرائم، باإلضافة إىل أنها من 
اإلرهابية،  التنظيامت  عنارص  حشدت 
بهم إىل حرضموت وشــبوة،  وزجت 
التي  املعسكرات  يف  بتدريبهم  وتقوم 
دشــنتها بتمويل قطري الســتهداف 
الجنوب، وإدخاله يف معارك عسكرية 
واسعة يرتتب عليها بعرثة أوراق الحل 

السيايس.
عن  املسؤولة  هي  اإلخوان  رشعية 
أزمــة العملة املحليــة وتدهورها إىل 
هذا الحد؛ ألنها مل تحسن الترصف يف 
الودائع الدوالرية بل إنها متورطة يف 
وتهريبها  رسقتها  بشأن  فساد  جرائم 
إىل الخارج، ومل تتنب أي سياســيات 
نقدية مــن خالل البنــك املركزي من 
املمكن أن تســاهم يف تطويق األزمة 
بل عىل العكــس تورطت يف عمليات 
محافظات  من  الصعبة  العملة  تهريب 
بها  تعاقــب  أزمة  لخلــق  الجنــوب 
املواطنني األبرياء، وترسخ من خاللها 
الحوثية  امليليشــيات  مــع  تحالفها 
اإلرهابيــة التي تذهب إليهــا العملة 

الصعبة.
وكذلك فــإن الزيادة غــري املربرة 
للســلع والخدمات بعد ساعات قليلة 
من أزمة العملــة املحلية برهنت عىل 
أن هناك طرفا خفيا اســتهدف تعميق 
األزمة بــدال من حلها، يف الوقت الذي 
اتخذ فيه املجلــس االنتقايل الجنويب 
جملة من القرارات االقتصادية املهمة، 
التعامل  وحاول باإلمكانيــات املتاحة 

مع األزمة، والتخفيف من حدتها.
مل يكن الجنوب ليســتفيق من كل 

جديدة  أزمة  طرأت  حتى  األزمات  هذه 
ارتبطت بالوقود والذي انخفض ضخه 

أي مقدمات  بشكل مفاجئ ومن دون 
الرشعية  عمــالء  أن  عــىل  برهن  ما 

اإلخوانية الذين يسيطرون عىل عملية 
قيادتهم  تعليــامت من  تلقوا  توزيعه 
أن  املمكن  مــن  جديدة  أزمة  باختالق 
عىل  للتغطية  الجنــوب  فيها  يغوص 
التخطيط  مؤامرات أخرى قــد يجري 
الحــايل، وهو ما أدى  الوقت  لها يف 
إىل أزمة كهربــاء طاحنة تعاين منها 
العاصمة عدن وعــدد من املحافظات 

الجنوبية األخرى.
الديزل،  ونفــد مخــزون وقــود 
يف عــدد من محطــات الكهرباء يف 
العاصمة عدن األربعاء، وسط توقعات 
بخروجهــا تدريجيا عن الخدمة، فيام 
جددت مؤسســة الكهرباء بالعاصمة 
عــدن، مناشــدتها للجهــات املعنية 
برضورة اإلرساع يف تدبري احتياجاتها 
من الوقود قبل خروج جميع املحطات، 
لكــن مــن دون أن يكــون هناك أي 
اســتجابة لتلــك النــداءات بالتزامن 
مع اســتمرار تهريب نفط شبوة إىل 

املليشيات الحوثية.
بالرغم من كل هــذه األزمات فإن 
الجنــوب يظل صامدا ولــن تهزه أي 
الرشعية،  جانب  مــن  عبثية  محاولة 
إذ أن أبناء الجنــوب يدركون أنها جزء 
من حروب أكرب تشــنها قوى إقليمية 
معادية تســتهدف إخضاعهم وهو ما 
الشعبي  التامسك  زيادة  نتائجه  تكون 
يف وجه هذه املؤامــرات ويظهر ذلك 
االحتجاجية  الفعاليــات  يف  واضًحا 
واإلرضابات واالعتصامات التي ال تخلو 
منهــا املحافظات الخاضعة لســلطة 

اإلخوان.
أن  عىل  الجنــوب  صمود  ويؤرش 
قضية الجنوب العادلة ســوف تنترص 
ال محالــة وأن تحرير الرتاب الجنويب 
به كل جنويب.  واقًعا يفتخر  سيصبح 
وســوف يتذكر التاريخ كل مامرسات 
الرشعية  ارتكبتهــا  التــي  الخســة 
اإلخوانية كام سيســطر بحروف من 
ذهب وقائــع صمود أبناء الجنوب يف 

وجه قوى االحتالل الشاملية.

غضب عارم إليقاف منحة وقود 
الكهرباء

يف ســياق متصــل، أوقف األمني 
العــام ملجلس الــوزراء املدعو مطيع 
عن  الكهرباء  وقود  منحة  دماج  أحمد 

العاصمة عدن.
األمني  وثيقة صادرة عن  وبحسب 
لجنة  رئيس  الــوزراء  ملجلــس  العام 
التســيري ملنحــة الوقود الســعودية 
مطيع دمــاج موجهــة إىل محافظ 
أكد  مللس،  حامد  أحمد  العاصمة عدن، 
فيهــا توقيف تزويــد العاصمة عدن 
باملشتقات النفطية املخصصة ملحطات 

الكهرباء يف عدن.
وزعــم دمــاج يف رســالته، أن 
مؤسســة كهرباء عــدن ال تورد إىل 
مخالفا  ذلك  معتربا  املشرتك،  الحساب 
لبنــود االتفــاق املوقع مــع الجانب 

السعودي بشأن املنحة السعودية.
ويــأيت ذلــك يف ســياق الحرب 
اإلخوانية  الرشعيــة  التــي تشــنها 
والقوى املســيطرة عــىل قرارها ضد 
عــدن واملجلس االنتقــايل الجنويب، 
واســتخدمت من خاللها أبشع الطرق 

لرتكيع الجنوبيني.
وبقية  عــدن  العاصمة  وتعتــرب 
محافظــات الجنوب، هــي من تورد 
اإليــرادات إىل البنك املركــزي الفرع 
فيام  بالعاصمــة عــدن،  الرئيــي 
محافظات االخوان ترفض توريد فلسا 
واحدا للبنك املركــزي وتذهب نرثيات 
للرشعية اإلخوانية يف فنادق الرياض 

وإسطنبول.

قرار يستهدف السعودية
الجنويب يحيــى غالب  املحامــي 
الشــعيبي قال إن: "قرار وقف منحة 
العاصمة عدن قرار خطري  الوقود عن 

يستهدف اململكة العربية السعودية".
 وقــال الشــعيبي، يف تغريدة له 
الســعودي  "الدعم  إن:  )تويرت(  عىل 
للكهرباء يف املناطق املحررة تم قطعه 
من قبل رشعية هادي بدون أي مسوغ 

قانوين".
وأشــار إىل أن: "اتفاقية املنحة ال 
تنص عىل قطع الوقــود مهام كانت 
األســباب، غري أن عدن ومدن الجنوب 

غارقة بالظالم وحر مميت".
بدوره، اعتــرب األكادميي الجنويب 
جالل حاتم: "قطع الكهرباء عن عدن 
والجنــوب يف صيف حــار ورطوبة 
هادي  يرتكبها  حــرب  جرمية  عالية، 

وحكومته الفاشلة".
وقــال حاتم، يف تغريــدة له عىل 
)تويــرت( إن: " مجلس وزراء الرشعية 
الرياض يوّجه بإيقاف  اإلخونجية من 
تزويد عــدن مبا تحتاجــه من وقود 
"إنهم  مضيفا:  الكهرباء".  لتشــغيل 
يقتلــون أطفالنا ومرضانا وشــبابنا 

ورجالنا ونساءنا".
الجنويب:  األكادميــي  وتســاءل 
هل هذا مجلس وزراء للشــعب أم ضد 

الشعب؟ أليست هذه جرمية حرب؟
العربية  اململكــة  صمــت  وحول 
الســعودية تجاه عبــث الرشعية يف 
مملكة  مخاطبا  حاتــم  قال  الجنوب، 
اإلخوان جرامئهم  تشاركوا  "ال  الحزم: 

ضدنا".

هل يخضع الجنوب لحروب رشعية اإلخوان؟

تســعى  ملــاذا    ¿
بــذور  زرع  إىل  الرشعيــة 

الفوىض؟ وكيف؟

يــؤرش  مــاذا  إىل   ¿
أمــام  الجنــوب  صمــود 

األزمات امُلفتعلة؟

¿ الشعيبي: قرار وقف 
منحة الوقود عن العاصمة 
عدن يستهدف السعودية

¿ حاتــم: مجلــس وزراء 
رشعيــة اإلخــوان يوّجه من 
تزويــد  بإيقــاف  الريــاض 

عدن بالوقود


