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هل ا�ستعانت قوات «الأحمر» بالقاعدة �ضد قوات املقاومة اجلنوبية؟
«األمناء» نقال عن DW

بعد كمني السبت ( 24أغسطس /آب
 )2019الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد
من أفراد قوات «الحزام األمني» يف أبني
جنوب رشق اليمن ،تضاربت األنباء حول
ما إذا كان «الجيــش الوطني» اليمني،
التابع لحكومــة الرشعية املدعومة من
السعودية ،هو املسؤول عن هذا الكمني
أم تنظيــم «أنصار الرشيعــة» املرتبط
بتنظيم القاعدة اإلرهايب.
ويشــهد جنوب اليمن منــذ بداية
أغسطس معارك بني القوات الحكومية،
الواقعة تحت ســيطرة عيل محســن
األحمر ،نائب الرئيــس اليمني عبد ربه
منصور هادي وأرفع شخصية عسكرية،
وقوات «الحزام األمني» التابعة للمجلس
االنتقايل الجنويب ،الذي سيطر عىل عدة
مرافق رئاسية وعسكرية يف العاصمة
املؤقتة عدن ،ويســعى لالنفصال بدولة
الجنوب عن الحكومة املعرتف بها دولي ًا .
وكانت القــوات الحكومية قد أعلنت
الجمعة أنها بســطت ســيطرتها عىل
مدينة عتق ،مركز محافظة شــبوة ،يف
رضبة للمجلــس االنتقايل ،املدعوم من
اإلمارات.
وبعد األنباء املتواردة عن الكمني يف
شــبوة ،أعلن يارس الحسني ،الصحفي
يف مكتب الرئيــس اليمني هادي ،عىل
حسابه يف موقع «تويرت» عن مسؤولية
الجيش الوطني عن كمني أبني.
إال أن تنظيم «أنصار الرشيعة» ،وهو
عبارة عن تكتل من الفصائل والتنظيامت
من بينها تنظيم القاعدة ،أعلن يف وقت
متأخر مساء الســبت عىل أحد املواقع
اإلعالمية التابعة له عن مسؤوليته عن

الكمــن ،مضيف ًا أن الكمني اســتهدف
«طقمني لقوات الحــزام األمني التابعة
لإلمارات يف منطقة مودية بأبني ،أسفر
عن سقوط قتىل وجرحى».
ورغــم هــذا التضــارب يف تبني
املســؤولية ،تنفي الحكومــة اليمنية
بشدة االتهامات التي تربطها بـ»أنصار
الرشيعة» ،وتؤكد أن ال أساس لها.
هل فتح «األحمر» باب اليمن للقاعدة؟
يف خضــم املعــارك الجاريــة بني
املجلس االنتقــايل والقوات الحكومية،

يطفو عىل الســطح اسم عيل محسن
األحمر ،نائــب الرئيس هــادي والذي
يحمل رتبة فريق ركــن ونادر الظهور
إعالميــ ًا ،ويضعــه عدد مــن املواقع
اإلعالميــة اليمنية عىل رأس هرم قيادة
قوات الجيش الوطنــي التابع لحكومة
عبد ربه منصور هادي.
وتحمل مصادر يف املجلس االنتقايل
األحمر مسؤولية التصعيد يف محافظة
شبوة ،وذلك بسبب مخاوف من تحييده
سياســي ًا فيام لو متكن املجلس – الذي
تدعمه اإلمارات ويسعى إلعادة استقالل
اليمن الجنويب كدولــة منفصلة – من
حســم الرصاع لصالحه ،الســيام مع

وجود وفد له يجري مباحثات يف جدة
بالسعودية برئاسة عيدروس الزبيدي،
رئيس املجلس.
هذا وكان مقال كتبــه الباحث لدى
معهد دول الخليج العربية يف واشنطن،
بيرت ساليســري ،عام  2017قد أشار
إىل اتهامات بحق عيل محســن األحمر
بإتاحــة تربــة خصبــة للمجموعات
والفصائل التي تحولــت فيام بعد إىل
ما يعرف بـ»تنظيم القاعدة يف جزيرة
العرب» ،وهو فــرع القاعدة يف اليمن،
السيام لالستعانة مبقاتيل التنظيم ضد
حركة ماتدعي»أنصار الله» الشــيعية،
املعروفة إعالمي ًا بالحوثيني.

كام أشــارت مصادر إىل رســائل
تبادلها األحمر مــع زعيم القاعدة يف
اليمن آنذاك ،قاســم الرميي ،طلب فيها
منــه تكثيف تواجد القاعــدة ملواجهة
الحوثيني والجيــش اليمني ،الذي كان
آنذاك تحت إمرة الرئيس اليمني السابق
عيل عبد الله صالح ،خيانة ،يف مقابل
تقديم الدعم املايل الالزم للتنظيم.
وبحســب ذات املصادر ،فإن كمني
أبني يوم الســبت وتضارب اإلعالن عن
املسؤولية قد يشــكل دلي ً
ال عىل عودة
«تحالف املصالح» بني األحمر والقاعدة
سواء كان ذلك بعلم حكومة
يف اليمن،
ً
هادي أم بدونه .

فساد حكومة الشرعية..

�أرقام جتاوزت املليارات ومطالبات باملحا�سبة ووقف العبث باملال العام
عدن «األمناء» خاص:

مل تكتــفِ الحكومة الرشعية بخــذالن التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية عسكريا
وسياسيا؛ فعمدت إىل اســتنزافه ماليا عرب افتعال
األزمات يف املناطق املحررة ونهب املال العام .
عملت الرشعية عىل إطالة أمد الحرب باعتبارها
املســتفيد األكــر من ذلــك؛ ثبت باألدلة تنســيق
مســؤولني ووزراء فيهــا مع الجامعــة الحوثية
املسنودة من إيران.
وصــل إجاميل الديــن العام خارجیــا وداخلیا
إىل أكرث من  25.6ملیــار دوالر عام  ،2017بعد أن
كانت املديونية العامة لليمن قبل تســعة أعوام من
اآلن يف حدود  10.5مليارات دوالر ،حســب موقع
إیكونومیست.
مل تطبق الحكومة الرشعية منذ تشكيلها سیاسة
تقشفیة يف نفقات طواقمها ورصفيات مسؤوليها
الباذخة.
تورط عدد من مســويل الحكومــة الرشعية يف
بيع مشــتقات نفطية خارج إطار مؤسسات الدولة
الرسمية .
التعاقد مع رشكات طاقــة وهمية لنهب مليارات
من عائدات الكهرباء .
بيع النفط من املنشآت النفطية العاملة يف كل من
مأرب شبوة وحرضموت .
صفقات بيع العملة وتبعاتها انهيار العملة املحلية
.

( )25.6ملیار دوالر ديون عام 2017م (خارج ًیا وداخل ًیا)
رسقــة ماليني الــدوالرات من خالل كشــوفات
بأســاء جنود وهميني يف ألويــة تابعة للحكومة
الرشعية .
أرقام ووثائق
توظيف قرابــة  350شــخصا يف مركز الرياض
ومركز جدة؛ أغلبهم من أبناء املسئولني يف الحكومة
الرشعية وبرواتب ترواحت ما بني  5500ريال سعودي
للموظف العادي شهريا و بني  7000إىل  11000ريال
سعودي للمختصني ومرشيف اللجان.
وزير الكهربــاء األكوع وينتمي لحــزب التجمع

اليمني لإلصالح جناح اإلخوان املسلمني يف اليمن قال
إن وزارته ”:تدفع (مليون ونصف املليون دوالر يومي ًا)
لرشاء مادة الديزل املشغلة ملولدات كهرباء عدن خالل
اليوم الواحد فقــط – أي ما يعادل ( 45مليون دوالر)
قيمة الوقود يف الشــهر ،ما يعادل  21مليار و 600
مليون ريال ميني وذلك لتشــغيل الكهرباء يف عدن
ملدة  420ســاعة فقط خالل الشهر  ،بينام تصل عدد
ساعات االنقطاع إىل ساعة  300يف الشهر الواحد! .
مكاشفة!

رصف وزيــر الداخلية أحمد امليرسي ما قيمته

 3مليــار ريال من البنك املركزي يف عدن تحت بند
يب .
مجهود حر ّ
ســلم وزير الداخلية قيادي القاعدة مبلغ 150
مليون دوالر لرشاء صواريخ حرارية الستخدامها
يف التصدي لقوات املجلس االنتقا ّ
يل .
ترصف الحكومة اليمنية ما مقداره خمســة
مليــون ريال مينــي يوميا لرشاء ميــاه معدنية
للمسوؤلني يف قرص معاشيق .
رصفت الحكومة الرشعيــة مبلغ وقدره 500
مليون ريال ســعودي تحت بنــد صيانة طائرة
الرئيس هادي وتبني الحقا عدم وجود أي صيانة
للطائرة .
رصف مدير مكتــب الرئيس هــادي عبد الله
العليمي  800مليون ريــال تحت بند دعم إعالمي
للحكومة الرشعية .
 2مليون ريال ترصف شــهر ًيا ألعضاء مجلس
إدارة البنــك املركزي يف عــدن مل يعد له أيّ مهام
فعلية ،بخالف الرواتب
 500ألف ريال ترصف تحت بند مكافآت شهرية
للعاملني يف مكتب رئيس الوزراء خالف الرواتب .
 400مليون ريال نفقــات الباب الثاين و300
مليون ريال نفقات الباب الثالث  290مليون ريال
تــرف هذه املبالغ شــهر ًيا كنفقات خاصة يف
مكتب رئاسة الوزراء يف عدن .
 180مليون ريال ترصف شهريا باسم املخصص
الشــهري لألمانة العامة لرئاسة الجمهورية ” مل
يعد له وجود فعيل عىل األرض“.

