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األمناء / غازي العلــــــــوي :

علمــت »األمناء« مــن مصادر 
موثوقة أن جناح اإلخوان املسلمني 
املسيطر عىل قرار الرئاسة اليمنية، 
املقيمــة يف العاصمة الســعودية 
الريــاض، وجــه اســتدعاًء لعدد 
من القيــادات التي ســبق وأن تم 
السيايس  املشهد  عن  اســتبعادها 
بسبب مواقفها املوالية لجناح قطر 

وتركيا .
مكتب  بأن  املصــادر  وأوضحت 
إىل  استدعاًء  وجه  اليمنية  الرئاسة 
أحمد  الدكتور  املقال  الوزراء  رئيس 
عبيد بن دغــر ونوابه يف الحكومة 
وأحمد  جباري  عبدالعزيز  السابقة، 
امليــري وعبدامللــك املخــايف، 
باإلضافة إىل محافظ البنك املركزي 
املقال حافظ معيــاد للحضور إىل 

الرياض عىل وجه الرعة.
املصادر يف ســياق  واعتــرت 
إفادتها الخاصة لصحيفة »األمناء« 
هــذه الخطوة بأنهــا محاولة من 
قبل لويب الرشعيــة لخلط األوراق 
الحكومة  وإعاقة عمل وتحــركات 
من العاصمة عدن بالتزامن مع إثارة 
لتصوير  العنف  وأعــال  الفوىض 

عدن بأنها غري آمنة .
وأكــدت املصــادر أن محاوالت 
املعروفة  املايض  أدوات  استحضار 
شــعبه  ولقضية  للجنوب  بعدائها 
من شأنها بأن تفشل كل محاوالت 
االنتقايل  املجلــس  بني  التقــارب 

وبالتــايل  املناصفــة  وحكومــة 
إعاقة أي جهــود لحلحلة األوضاع 
االقتصاديــة واألمنيــة بالعاصمة 
عدن واملحافظات الجنوبية األخرى 

.
وكشــفت مصادر سياسية عن 
رئيس  بني  حادة  خافات  نشــوب 
حكومة املناصفة د. معني عبدامللك 
اإلخوان  لهيمنة  الخاضع  واملعسكر 
املســلمني يف الرشعية حول عودة 
الحكومة ملارسة مهام عملها من 

العاصمة عدن.
وأوضحت املصــادر أن منظومة 
عودة  اعترت  الرشعية  يف  الفساد 
أحمر  إىل عدن خطــا  الحكومــة 
تفاهم  أي  قاطع  بشــكل  ورفضوا 
يف هــذا الصدد، مؤكــدة بأن دول 
التحالــف العريب ضغطت بشــدة 
وأرصت عىل عــودة الحكومة إىل 
عدن وبشكل قوي بحيث مل تستطع 
املقاومة، فاعترت  املانعــة  الجهة 
هذه العودة هزميــة لها  لكنها ما 
تزال تهدد الوزراء باإلقالة وتحذرهم 

من العودة إىل عدن.
واإلعامي  الســيايس  وقــال 
الجنــويب صــاح بن لغــر: “أي 
متابع جيــد ملا يجــري خصوصا 
تشهد  أن  سيتوقع  الكواليس،  وراء 
العاصمــة عدن محــاوالت إلثارة 
وحتى  مشكات  وافتعال  الفوىض 
إرهابيــة ورمبا تفجريات  عمليات 
ردا عىل عودة الحكومة، وهو ما بدأ 

بالفعل تنفيذه بشكل متدرج”.

كانت  الحكومة  »عودة  وأضاف: 
مســألة محــل رصاع كبري خال 
األشــهر املاضية بني جهة ترفض 
عــودة الحكومــة وتهــدد بإقالة 
رئيســها إذا دخل عدن والهدف من 
هذا املوقف إنجــاح حرب الخدمات 
وغريها،  والكهربــاء  والرواتــب 
واألهم إثبات أن عدن غري آمنة، ولن 
تأمن حتى تعود إليها قوات اإلخوان 
املسلمني وحزب اإلصاح، ولتحقيق 
هــذا األمر كان رهــان هذه الجهة 
يرتكز يف إغراق الباد يف الفوىض 

والجوع “ .
كا يريد أولئك - بحسب بن لغر 
-  إثبات فشل الجنوبيني يف تأمني 
املجتمع  يضغــط  حتى  الحكومة، 
الجنوبيني  تســليم  عــىل  الدويل 
لتسليم بادهم للمنظومة املتحالفة 

)اإلخوان ومافيا الفساد(.
وعىل مــدار األشــهر املاضية، 
عودة  اإلخوانية  الرشعيــة  عرقلت 
الحكومة  الحكومة إىل عدن، وهي 
التي ُشــكلت ضمن مســار اتفاق 
الرياض، وكان الهدف من تشكيلها 
العمــل عــىل تحســني األوضاع 
املعيشية وإنقاذ االقتصاد املتهاوي.

البعض  أّن  مــن  الرغــم  وعىل 
استبرش خرًيا يف تلك العودة سواء 
كانت جزئيــة أو كلية، أي تضم كل 
إال  الحكومة،  وزراء الرشعيــة يف 
أّن التخوفــات ال تــزال قامئة ما 
املسلمني يف  اإلخوان  يحمله جناح 
الرشعية من عداء واسع النطاق ضد 

الجنوب وشــعبه، وهذا العداء دفع 
املعسكر إىل شن حرب شعواء  هذا 
ضد الجنوب، تنوعت أسلحتها مبا ال 

يعد وال يحىص.

الحكومة ومهمة إنقاذ االقتصاد
مهمــة إنقــاذ االقتصــاد التي 
يفــرتض أن الحكومــة تنّفذهــا 
عىل أقىص رسعة، كانت تســتلزم 
العمــل عىل وضع خطط شــاملة 
تطلعات  تحقيق  عىل  العمل  تراعي 
املواطنني عىل أقىص رسعة، وتزيح 
حالــة الرتهل التــي رضبت أغلب 

القطاعات واملؤسسات.
آلية العمل من أجل إنجاز املهمة، 
االعتاد  تستلزم  إنها  محللون  يرى 
عــىل عنــارص تتحــىل بالكفاءة 
الكاملة لتكون قــادرة عىل إحداث 
وبالتايل  األرض،  تغيري شامل عىل 
حياة  عــىل  ذلك  آثــار  تنعكــس 

املواطنني أنفسهم.
وفيا مل تعلــن الحكومة، التي 
أي خطط  أيام، عــن  قبــل  عادت 
لطبيعة عملهــا يف الفرتة املقبلة، 
حدتهــا  زادت  التخوفــات  فــإّن 
ورشاســتها بالنظر إىل تزامن هذه 
الخطوة مع تطورات عسكرية تهز 

الجنوب هًزا.
فعــودة الحكومة تأيت يف وقت 
الجنوب  يف  الجبهات  فيه  تشــهد 
حلقات جديدة من مسلســل التآمر 
اإلخــواين وال أدل عــىل ذلك ما 
يجري يف محافظة شبوة، إذ تعمل 

مليشيا الرشعية عىل االنسحاب من 
أتاح للحوثيني  مواقعها، وهو مــا 
موطئ قدم يف الجنوب، يف مواقع 
كانــت قد تطهرت من املليشــيات 
املســلحة  القوات  جهــود  بفضل 

الجنوبية يف سنوات املاضية.
ويرى مراقبون أن تآمر الرشعية 
ضد الجنوب عــىل هذا النحو، عّزز 
املخاوف التي تشري إىل أنه ال ميكن 
الثقة يف أي خطوات تأيت من هذا 
إخوانية،  لهيمنة  الخاضع  املعسكر 
وتحركــه أجندة طائفيــة معادية 
للجنوب، تتفنن يف صناعة األزمات 

واألعباء ضد مواطنيه.
وبالتــايل، فمن غري املســتبعد 
عــىل اإلطاق - بحســب املراقبني 
- أن تكــون عــودة الحكومة هي 
مبثابة إشغال للجنوبيني أو محاولة 
الحتــواء غضبهــم مــا ارتكبته 
مليشــيا الرشعية بعدما ســلّمت 
يف  للحوثيــني  الجنــوب  أرايض 

محافظة شبوة.
ويــرى مؤيدو هذا الطــرح، أّن 
الرشعيــة تحــاول عــىل األغلب 
للجنوبيــني بحرصها عىل  اإليهام 
االستقرار وتستدل عىل ذلك بعودة 
الحكومة، ومن غري املســتبعد أبًدا 
أن تعمل الرشعيــة فيا بعد طرح 
القضايا  حول  ونقاشــات  أحاديث 
عىل  للتغطية  كوســيلة  املعيشية 
الجنوب  يف  رائحته  تفوح  آخر  أمر 
أمنه  بكل وضوح، يتضمــن تهديد 

واستقراره.
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تقرير

األمناء / خاص :
التي  املتســارعة  األحداث  كشــفت 
تشهدها العاصمة عدن عن سيناريوهات 
قادمة يجري التحضري لها من قبل تنظيم 
اإلخوان تحت غطــاء الرشعية ، بدء من 
محاربــة حكومة املناصفــة وصواًل إىل 
تحشيد القوات العسكرية املوالية للتنظيم 
يف أطراف املحافظــات الجنوبية املحررة 
ناهيك عن حرب الخدمات التي يتعرض لها 
األهايل من أجل إضعاف املجلس االنتقايل 
املحرومة حتى من  العســكرية  والقوات 

مرتباتها الشهرية.
ما يجري داخــل العاصمة عدن ليس 
مبعزل عن ما يجري من تحركات إخوانية 
يف أبني وشــبوة وتعــز ، خصوصا مع 
إرصار اإلخوان تحت غطاء الرشعية عىل 
األوضاع  وإعادة  الرياض  اتفاق  إفشــال 
والعمليات العســكرية مــن أجل احتياج 

عدن والسيطرة عليها.

خروج احلكومة من عدن
منذ اليــوم األول لها يف عدن وضعت 
الحكومة الجديدة عدد من امللفات الهامة 
عىل رأس أولوياتها القادمة من تحســني 
الخدمات ورصف املرتبات بشــكل منتظم 
واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  وتحسني 
، إال أن تلك امللفات كانت تصدم بتحركات 
إخوانية داخل الرشعية ذاتها التي ســعت 
الحكومة  اللحظــات األوىل لوصول  منذ 
عىل إفشــالها وإضعافها وإجبارها عىل 

الخروج من املدينة.
مغادرة الحكومة قبل أكرث من شــهر 
العاصمة عدن مل يــأيت من فراغ بل جاء 
وفق خطــة إخوانية مدروســة بدء من 
أمامها من  العراقيل والصعوبــات  وضع 
أجل عدم اإليفاء بالتزامها تجاه املواطنني 
لتحقيق  بذلتها  التي  الجهود  بالرغم من   ،

أي تقدم ملموس للمحافظات املحررة.

أزمات مفتعلة 
التي  املفتعلة  االزمــات  مــن  الكثري 

تعيشــها عدن واملحافظــات املحررة من 
ودفعها  وإفشالها  الحكومة  إضعاف  أجل 
 ، وحوثية  إخوانية  أجندة  لخدمة  للهروب 
رغم وعود الرشعية املختطفة من اإلخوان 
إال  الجديدة  للحكومة  الدعم  أوجه  بتقديم 
الذي فاقم  الوعود تبخــرت األمر  أن تلك 
من األزمــات بدء من تأخر رصف املرتبات 
وأزمات الكهرباء واملياه والصحة وغريها.

إىل  املفتعلة  األزمــات  حدة  ووصلت 
واالحتجاجية  الشعبية  التظاهرات  خروج 
كان أبرزها تظاهرة العسكريني واألمنيني 
الجنوبيــني وصلوا إىل قرص املعاشــيق 
إليصال صوتهــم برضورة رصف مرتبات 
الجنود املتأخرة منــذ أكرث من نصف عام 
ناهيك عن تســوية الكثري من املرسحني 
قرسا من وظائفهم عقب حرب صيف  94.
وخــال الشــهرين املاضيني عملت 
الحكومة عىل توقيــع اتفاقية منحة مع 
االشقاء يف الســعودية لتأمني املشتقات 
النفطية  ملحطــات الكهرباء يف عدن هو 
ما استبرش به أهايل عدن خري مع وصول 

الدفعة األوىل قبل أيام.
مل يلمــس املواطنني أي تحســن يف 
خدمة الكهرباء بل زادت حدة االنطفاءات 
بأعطال  التحجج  وســط  كبري  بشــكل 
الخدمة بســبب  املحطــات عن  وخروج 

والضغط وغريها .
مطلع العــام الحايل أعلنت الحكومة 
الجديدة عن قرب دخــول محطة الرئيس 
أبريل املنرصم  الجديدة للخدمة يف مطلع 
وهو ما مل يتم حتى اللحظة رغم جاهزية 
املحطة التي ســتخفف كثــريا من حدة 

االنطفاءات.

محاولة إضعاف االنتقالي 
قطع مرتبات الجنود وتفاقم األزمات 
الخدمية يف عــدن واملحافظات الجنوبية 
املجاورة لها تنــدرج ضمن خطة إخوانية 
مدروســة جرى التحضري لهــا واإلعداد 
لتنفيذ بشــكل احــرايف داخل الرشعية 
ولتحقيق هدف أســايس يتمثل يف نسف 
اتفاق الرياض وما تضمنه من بنود تخدم 
البلــد واملواطنــني يف مواجهة املرشوع 

اإليراين الخبيث الذي تقوده ميليشــيات 
الحويث االنقابية.

نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
هاين بن بريك كشف عن مخطط إخواين 
يجري تنفيذه من أجــل إضعاف املجلس 
وقواته عرب ســاح حــرب الخدمات يف 

عدن.
وقال " من يريــد أن يقحم االنتقايل 
يف تعطيــل الخدمات ومنهــا الكهرباء 
ويخطط لذلك، هــو ذاته الذي يقف خلف 
تعطيــل أداء حكومــة املناصفة، فنجاح 
إدارته،  لنجاح  إثبات  باالنتقايل  الحكومة 
فــكان البد للشــيطان أن يعطل ويتفنن 
بتعذيب الشــعب ويقــول االنتقايل هو 
الحكومــة!!!  االنتقايل خيار شــعب فا 

تعبثوا مع الشعب.

تفاصيل خطة إخوانية 
مينية  وحكومية  سياســية  مصادر 
كشفت عن تفاصيل خطة إخوانية يجري 
االنتقايل  املجلس  ضــد  ببطيء  تنفيذها 
وقواته العســكرية ، حيــث تتمحور تلك 

الخطة عىل ثاثة محاور رئيسية.
وقالت املصــادر أن الخطة اإلخوانية 
لحلحلة  الحكومــة  تحــركات  مع  بدأت 
مشكلة املرتبات املتأخرة وأزمة الكهرباء ، 
حيث تركز املحور األول عىل إطاق حرب 
خدمات ضد أهــايل املناطق التي يحظى 
فيها يف مقدمتها  ونفوذ  بقوة  االنتقايل 
العاصمة عدن وهــو ما جرى تنفيذه من 
خلق أزمات وقود ورفع أســعارها بشكل 
التي  الكهرباء  جنوين وكذا تفاقم أزمــة 
باتت املشــكلة األساسية ناهيك عن أزمة 
املياه والتدهور الصحي املســتمر يف ظل 
لفريوس  الثانية  الجائحــة  تفيش  عودة 
كورونا وتسجيل عدن الكثري من اإلصابات 

والوفيات.
وأشارت املصادر إىل أن املحور الثاين 
داخلية ضد  ثــورات  اشــعال  يتمثل يف 
املجلس االنتقايل وتحــت مظلة املطالبة 
بالخدمات األساســية ، واســتغال تلك 
لتحميل  مســارها  وحــرف  التظاهرات 

االنتقــايل الجنويب املســؤولية الكاملة 
وتوجيه اتهامات بطرد الحكومة وإفشال 
وغريها  القضاء  وعرقلة عــودة  مهامها 
التي تروج لها بشكل شبه  من االتهامات 
القنوات اإلخوانية ووسائل اإلعام  يومي 
التابعة لها وللحكومة الرشعية املختطفة 

يف الخارج.
الثالث  املحــور  أن  املصادر  وأضافت 
يتمثل يف الحشد العسكري املتواصل الذي 
يجري حاليا يف أبني وشــبوة وتعز من 
أجل التحضري لعمليات عســكرية واسعة 
االنتقايل  للمجلس  التابعــة  القوات  ضد 
الجنــويب للوصول إىل عدن والســيطرة 

عليها.

القاعدة تظهر بشكل علني يف أبني 
خال األيــام املاضية صعــد تنظيم 
اإلرهايب من هجامتها وعمليات  القاعدة 
االســتهداف ضد القوات الجنوبية ممثلة 
مديريات  عــدة  يف  األمنــي  بالحــزام 
مبحافظة أبني ، وهو ما أكدت التسجيات 
املرئية التي بثها التنظيم مؤخرا والتي تؤكد 
أن عمليات اســتهداف القوات العسكرية 
التابعــة للمجلس االنتقــايل دخلت حيز 

التنفيذ من قبل تنظيم اإلخوان.
من  القاعدة  تســجيات  تضمنته  ما 
هجامت ضد قــوات االنتقايل فقط عرت 
حقيقــة العاقة بني القــوات اإلخوانية 
املتمركزة يف بعــض مديريات أبني وتلك 
تتحرك  باتــت  التي  اإلرهابية  العنــارص 
بحرية لتنفيذ عملياتهــا اإلرهابية ، كام 
أن الترصيحات التي تضمنتها التسجيات 
لعنارص وقيادات القاعــدة تؤكد حقيقة 
اإلرهابية  العنارص  لهذه  واملمولني  الرعاة 
يف أبني. وكانت مصادر عسكرية جنوبية 
لعنارص  كشــفت عن تحركات مكثفــة 
تنظيمــي القاعدة وداعــش يف أبني يف 
مناطــق ســيطرة ميليشــيات اإلخوان 
الرشعيــة ، حيث قامت تلك امليليشــيات 
للعنارص  بتقديم عتاد عســكري كبــري 
ضد  قادمة  عمليــات  لتنفيذ  اإلرهابيــة 

القوات الجنوبية.
وأكد املتحدث العسكري باسم املجلس 

االنتقــايل ومحور أبــني النقيب محمد 
النقيب "أن مايســمى الجيــش الوطني 
االخواين هــو من يحرك هــذه العنارص 
الحرب يف  إلشــعال جولة جديدة مــن 
الرياض وكتب  اتفاق  لنسف  ابني  جبهات 
تغريده  الرســمية  صفحته  عىل  النقيب 
اخــرى قائا :  تعزيــزات جديدة لعنارص 
القاعدة وداعش تصــل اىل منطقة قرن 

الكايس ومواقعها السابقة .
تتحرك  التعزيــزات  " هــذه  وقــال 
تحت غطاء ما يســمى بالجيش الوطني 
اإلخواين وتستخدم ساحه وآلياته وبزته 
العســكرية وتســعى يف اســتفزازاتها 
وتصعيدها اىل إشــعال جولة جديدة من 
الحرب يف إرصار منها عىل نســف اتفاق 
الرياض وافشاله، واختتم النقيب قائا : " 
نرصد تعزيزاتهم وما يحشدون ونحن لهم 

باملرصاد ".

االنتقالي يؤكد جاهزيته العسكرية 
تنبهت  املشبوهة  اإلخوانية  التحركات 
لهــا قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب ، 
حيث سارع رئيس املجلس اللواء عيدروس 
للعاصمة عدن وعقد  العودة  إىل  الزبيدي 
سلســلة مــن االجتامعــات الهامة مع 
القيــادات املحلية والعســكرية من أجل 
املســتمرة  اإلخوانية  التحــركات  تدارس 

لنسف اتفاق الرياض.
ميدانية  نزوالت  رافقها  واالجتامعات 
واملعسكرات  املحاور  إىل  املجلس  لقيادات 
التابعة للقوات الجنوبية من أجل االطاع 
عىل الجاهزية القتالية ورفع االســتعداد 
القتــايل ملواجهة أية طــارئ أو عمليات 
اتفاق  تم نســف  عدائية قادمة يف حال 

الرياض من قبل الرشعية اإلخوانية.
االنتقايل  املجلــس  رئيــس  ولــوح 
باتخاذ موقف حازم وحاســم  الجنويب  
الجنويب حياة كرمية  مبا يضمن للشعب 
من خال تأمني االحتياجات األساســية 
وجدد  واالســتقرار،  األمن  ومتطلبــات 
التأكيد أن املجلس لن يقف موقف املتفرج 

عىل معاناة الشعب الجنويب 
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